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МАЗМҰНЫ
Алғы сөз
Кіріспе
БӨЛІМ 1. ТРАКТОРЛАР МЕН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МАШИНАЛАРЫ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
1.1 ТРАКТОРЛАР МЕН АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖƏНЕ ЖҮРГІЗУ
1.1.1 Тракторлардың, өздігінен жүретін шассилердің жəне
автомобильдердің жалпы құрылысы
1.1.2 Іштен жану қозғалтқышының құрылысы жəне жұмыс істеу
қағидаты
1.1.3 GPS жүйесі арқылы тракторлардың, өздігінен жүретін
шассилердің жəне автомобильдердің жұмысын басқару
1.1.4 Іштен жану қозғалтқышының жұмысында компьютерлерді
(контроллерлерді) пайдалану
1.1.5 Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары: зиянды газдардың
шығарылуы, отын шығыны, электрондық блок арқылы отын бүрку
жүйесін басқару
1.2 ТРАКТОРЛАРДЫҢ, ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН
ШАССИЛЕРДІҢ ЖƏНЕ АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ
ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫ
1.2.1 Иінді білікті механизмінің жалпы құрылысы жəне оның жұмыс
істеу қағидаты
1.2.2 Газды тарату механизмінің жалпы құрылысы жəне оның жұмыс
істеу қағидаты
1.2.3 Салқындату жүйесінің құрылысы жəне оның жұмыс істеу
қағидаты
1.2.4 Майлау жүйесінің құрылысы жəне оның жұмыс істеу қағидаты
1.2.5 Қоректендіру жүйесінің құрылысы жəне оның жұмыс істеу
қағидаты
1.2.6 Оталдыру жүйесінің құрылысы жəне оның жұмыс істеу қағидаты
1.2.7 Индикаторлық диаграммаларды əзірлеуде компьютерлік
технологияларды қолдану, қозғалтқыштардың теориялық циклдері
жəне индикаторлық көрсеткіштеріне əртүрлі факторлардың əсер етуі
1.3. ТРАКТОРЛАРДЫҢ, ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН ШАССИЛЕРДІҢ
ЖƏНЕ АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫ
1.3.1 Электр жабдығының арналымы
1.3.2 Аккумулятор батареяларының құрылысы жəне жұмыс қағидаты
1.3.3 Генератордың жай-күйі
1.3.4 Реле-реттегіштің жұмыс істеу қағидаты, түрлері
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1.3.5 Компьютерлік технологиялар арқылы тракторлардың,
60
автомобильдердің электр жабдықтарындағы ақауларын анықтау
1.4 ТРАКТОРЛАРДЫҢ, ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН ШАССИЛЕРДІҢ
ЖƏНЕ АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ТРАНСМИССИЯСЫ
1.4.1 Трансмиссия механизмдерінің арналымы жəне түрлері
61
1.4.2 Тракторлар мен автомобильдердің беріліс жəне тарату
қораптарының, кардандық берілістердің, жүріс бəсеңдеткіш пен
62
жетекші белдіктің жалпы құрылысы, жұмыс істеу қағидаты
1.4.3 Компьютерлік технологияларды, стендттерді қолдана отырып,
тракторлар мен автомобильдер трансмиссияларының ақауларын
67
анықтау
1. 5 ТРАКТОРЛАРДЫҢ, ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН
ШАССИЛЕРДІҢ ЖƏНЕ АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ЖҰМЫС
ЖАБДЫКТАРЫ
1.5.1 Тракторлардың аспалы гидравликалық жүйелерінің арналымы,
70
жалпы құрылысы, жұмыс істеу қағидаты жəне олардың түрлері
1.5.2 Гидроаспалы жүйе элементтерінің сұлбаларын жəне
71
конструкцияларын меңгеру
1.5.3 Трактордың жетекші дөңгелегінің гидравликалық жəне
механикалық үстеме жүктеуіштерінің арналымы, құрылысы жəне
73
жұмыс істеу қағидаты
1.5.4 Жүкті өзі түсіретін автомобильдің көтеру механизмдері, оның
73
құрылысы мен қызметі
1.5.5 Қозғалыс кезінде автомобильдер мен тракторларға сыртқы
74
күштердің əрекеті, тұрақтылығы
1.5.6 Тракторлар мен автомобильдердің отынын жəне жанар75
жағармай материалдарын үнемдеу тəсілдері
1.5.7 Тракторлар мен автомобильдердің тарту теңгерімі жəне көтерілу
76
мен қисаюының шекті бұрыштары
1.6 МАШИНАЛАРДЫҢ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ БЕРІКТІГІН
ЕСЕПТЕУ
1.6.1 Машиналардың негізгі бөлшектері туралы ұғымдар
79
1.6.2 Ажырайтын жəне ажырамайтын байланыстырғыштар беріктігін
82
есептеу
1.6.3 Подшипниктер мен біліктердің берілістері беріктігінің жобалық
95
есептелуі
1.6.4 Стандартты жəне нормаланған муфталарды іріктеу
107
1.7 ТЕХНИКАЛЫҚ МЕХАНИКА НЕГІЗДЕРІН БІЛУ ЖƏНЕ
ҚОЛДАНУ
1.7.1 Механикалық жетекке арналған электр қозғалтқышын,
113
муфталарын таңдау, жетекті кинематикалық есептеу
1.7.2 Берілістің нобайлық жинақтастырылуы, редуктор қаңқасының,
тісті дөңгелектің, буыттық жəне червяктық дөңгелектің
115
конструкциясын əзірлеу жəне есептеу
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1.7.3 Подшипниктерді іріктеу жəне олардың ұзақ мерзімдігін есептеу
1.7.4 Дөңгелек білігінің тозуын есептеу
1.7.5 Тісті беріліске, подшипниктерге, редуктордың бөлшектеріне
жəне червякті редукторға арналған майлау материалдары
БӨЛІМ 2. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ, ЖҰМЫС ІСТЕУ ҚАҒИДАТЫ ЖƏНЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
2.1 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫ МЕН
ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
2.1.1 Машиналардың ауыл шаруашылығы өндірісіндегі рөлі мен мəні
2.1.2 Əмбебап жəне жоғары өндірісті жылдам машиналардың түрлері
2.1.3 Ауыл шаруашылығы машиналарын тиімді қолданудағы озық
шаруашылықтар мен жаңашыл жетістіктер
2.1.4 Ауыл шаруашылығын басқаруды автоматтандыруды енгізу
2.1.5 Мал шаруашылығына арналған ауыл шаруашылығы машиналары
мен жабдықтары
2.2 ТОПЫРАҚ ӨҢДЕЙТІН МАШИНАЛАР МЕН
ҚҰРАЛДАРДЫ СЫНЫПТАУ
2.2.1 Топырақты механикалық өңдеуді қолданатын ауыл шаруашылық
машина түрлері
2.2.2 Топырақ өңдейтін машиналарға қойылатын агротехникалық
талаптар
2.2.3 Топырақ өңдейтін машиналардың құрылысы жəне қосалқы
бөліктері
2.2.4 Тұқым сепкіштерді сыныптау жəне оларға қойылатын
агротехникалық талаптар
2.2.5 Қатардағы аралас тұқым сепкіштің жалпы құрылысы жəне
жұмыс істеу қағидаты
2.2.6 Жүгері, күнбағыс жəне басқа да дақылдарды егуге арналған
пневматикалық тұқым сепкіштердің құрылысы, жұмыс істеу қағидаты
2.2.7 Қызылша, зығыр, мақта жəне көкөніс тұқым сепкіштерінің
құрылысы, жұмыс істеу қағидаты, реттелуі мен техникалық
сипаттамасы
2.3 ӨСІМДІКТЕРДІ ХИМИЯЛЫҚ ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН
МАШИНАНЫҢ ЖҰМЫСЫ .
2.3.1 Өндірушілерге қойылатын негізгі агротехникалық талаптар
2.3.2 Тұқым улағыштардың құрылысы жəне жұмыс істеу қағидаты
2.3.3 Дəрі сепкіштердің арналымы жəне жіктелуі
2.3.4 Ауыл шаруашылық машинасының өсімдіктерді химиялық қорғау
жұмыстарына дайындығы
2.3.5 Минералдық тыңайтқыштар себуге арналған машиналар жəне
оларға қойылатын талаптар
2.3.6 Минералдық тыңайтқыштар сепкіштердің негізгі конструкциясы,
құрылысы жəне олардың жұмыс істеу қағидаты
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2.3.7 Минералдық тыңайтқыштар дайындауға арналған машиналардың
түрлері
2.4 АСТЫҚ ЖИНАУ МАШИНАЛАРЫ
2.4.1 Түрі жəне арналымы бойынша комбайндарды сыныптау
2.4.2 Астық жинайтын комбайндардың техникалық сипаттамасы
жəне жалпы құрылысы
2.4.3 Комбайнның жұмыстарды орындауға арналған жұмысы жəне
қосалқы бірліктерінің санын есептеу
2.4.4 Астық жинау машиналарының жұмысын реттеудің негізгі
түрлері
2.5 ЕГІНДІ ЖИНАҒАННАН КЕЙІН АСТЫҚ ӨҢДЕУГЕ
АРНАЛҒАН МАШИНАЛАР
2.5.1 Түрлері жəне арналымы бойынша астық тазалау машиналарын
сыныптау
2.5.2 Астық тазалау машиналарына қойылатын агротехникалық
талаптар
2.5.3 Физикалық-механикалық қасиеттері бойынша астықты тазалау
жəне сұрыптаудың негізгі қағидаттары мен тəсілдері
2.5.4 Ауа ағынымен тұқымды тазалау əдісі
2.6 ӨСІМДІКТЕРДІҢ ОРТАМЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ,
ӨСІМДІКТЕРДІҢ ӨСУ ЖƏНЕ ДАМУ ФАКТОРЛАРЫ
2.6.1. Өсімдіктердің адам өміріндегі рөлі, олардың сыныптамасы,
көбеюі жəне дамуы үшін қажетті жағдайлар
2.6.2 Топырақтың қасиеттері, өңдеу тəсілдері. Тұқымның сапасы, егу
тəсілдерінің басымдықтары мен кемшіліктері
2.6.3 Ауыл шаруашылығы зиянкестері, ауруларының түрлері жəне
олармен күресу шаралары
2.6.4 Егіс айналымы, оның сызбасын жасау. Тыңайтқыштарды тану,
олардың ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымына əсері
2.6.5 Жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру. Өсімдік тұқымдастары, өмір
сүруі жəне көбею тəсілдері. Дақылдардың тұқымдарын айыру
2.6.6 Тұқымдардың егуге жарамдылығын жəне егу нормасын,
тыңайткыш себу нормасын есептеу
БӨЛІМ 3. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫНА
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ЖƏНЕ ЖӨНДЕУДІ
ОРЫНДАУ
3.1. МАШИНАЛАРДЫҢ САПАСЫН ЖƏНЕ СЕНІМДІЛІГІН
АНЫҚТАУ
3.1.1 3.1.1 Машиналардың негізгі қасиеттерін, сапасын жəне
сенімділігін зерделеу
3.1.2 3.1.2 Машиналардың техникалық жай-күйі
3.1.3 Ауыл шаруашылығы машиналарының ақауларын анықтау жəне
талдау
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3.1.4 Машиналарға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
міндеттерін анықтау
3.2 МАШИНАЛАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ
ЖƏНЕ АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖƏНЕ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
3.2.1 Технологиялық процеске сəйкес машиналарға техникалық
қызмет көрсету жəне жөндеу
3.2.2 Технологиялық процестерді жобалаудың негізгі міндеттерін жəне
олардың құрылымына əсер ететін факторларды анықтау
3.2.3 Машина жай-күйінің негізгі параметрлері
3.2.4 Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жөндеу, қызмет
көрсету базалары
3.3 ҚОЗҒАЛТҚЫШҚА ЖАЛПЫ ДИАГНОСТИКАЛАУДЫ
ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ЖҮРГІЗУ
3.3.1 Қозғалтқышты диагностикалауға дайындау
3.3.2 Қозғалтқышты диагностикалау үшін қолданылатын жабдықтар
мен аспаптардың негізгі түрлері жəне оны пайдалану
3.3.3 Қозғалтқышқа техникалық қызмет көрсетудің түрлері
(1-техникалық қызмет көрсету, 2- техникалық қызмет көрсету, 3техникалық қызмет көрсету).
3.3.4 Қозғалтқыштың негізгі тораптары техникалық жай-күйінің
рұқсат етілген жəне шекті параметрлері
3.4 ШАССИГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ
АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗУ
3.4.1 Жинақтау бірліктерінің, шассидің сыртқы белгілерін жəне
ақауларын анықтау жəне оларды қалпына келтіру тəсілдері
3.4.2 Трансмиссия жұмыс жай-күйінің қалыпты рұқсат етілген жəне
шекті параметрлері
3.4.3 Шасссиге техникалық қызмет көрсету түрлері (1-техникалық
қызмет көрсету, 2-техникалық қызмет көрсету, 3-техникалық қызмет
көрсету).
3.4.4
Техникалық қызмет
көрсету кезінде қолданылатын
жабдықтардың, аспаптардың, құрал-саймандар мен материалдардың
негізгі түрлері

190

192
201
204
206

209
215
225
231

234
238
241
245

3.5
ТОПЫРАҚ ӨҢДЕЙТІН МАШИНАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ
3.5.1 Топырақты өңдеуге жəне ауыл шаруашылығы дақылдарын егу
251
мен жинауға арналған машиналарға техникалық қызмет көрсету
3.5.2
Ауыл
шаруашылығы
машиналарының
ақауларының
252
сыртқы белгілері жəне оларды жою тəсілдері
3.5.3 Диагностикалауға арналған механизмдер, қондырғылар,
253
аппараттар жəне оларды пайдалану
7

БӨЛІМ 4. КƏСІПОРЫНДА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ
ОРЫНДАУ ҮШІН МАШИНАЛАРДЫ ЖАБДЫҚТАУ
4.1 ІШТЕН ЖАНУ ҚОЗҒАЛТҚЫШЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
4.1.1 Тракторлардың, автомобильдердің жəне өздігімен жүретін
шассилердің техникалық сипаттамасы
4.1.2 Іштен жану қозғалтқышының өзіне тəн ақаулары, сыртқы
белгілері жəне оларды табу тəсілдері
4.1.3 Қозғалтқышты диагностикалауға дайындау процесі
4.2 ОТЫН-ЖАҚПА МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
4.2.1 Автомобиль бензиндеріне жəне дизель отынына қойылатын
пайдалану талаптары
4.2.2 Отынның түрлері мен маркалары
4.2.3 Əртүрлі отындардың сапасының қозғалтқыш жұмысына əсері
жəне пайдалануға жарамдығын анықтау
4.2.4 Қозғалтқыштағы майды ауыстыру, қозғалтқыштардың
салқындату жүйесіндегі жəне машиналардың тежеу жүйесіндегі
техникалық сұйықтықтарды ауыстыру, əртүрлі үлгідегі жанаржағармай материалдарын құю қондырғыларын пайдалану əдістері
4.2.5 Қозғалтқыш майларының маркаларын, майдың тұтқырлығын
жəне пайдалануға жарамдығын анықтау
4.2.6 Əртүрлі отындардың машина қозғалтқыштарында пайдалануға
жарамдығын анықтау
4.2.7 Карбюраторлық жəне дизельдік қозғалтқыштарға арналған жақпа
майларын, майлардың маркасын, жақпа майлардың түрлерін сыныптау
4.2.8 Қозғалтқыштың жұмыс процесінде май қасиетінің өзгеруін
бақылау
4.2.9 Жұмыс кезінде қажет болған жағдайдағы өрт сөндіру
құралдарын қолдану
4.3 ҚОЗҒАЛТҚЫШҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ
4.3.1 Қозғалтқыштың қалдық ресурсын жəне оны пайдаланудың
экономикалық тиімділігін анықтау жəне есептеу
4.3.2 Қозғалтқышты жөндеуге қоюдың негізгі ережелерін сақтау
(шекті жай-күй өлшемшарты)
4.3.3 Ақаулық-жинақтау құжаттамасын жасау жəне ресімдеу
4.4
ІШТЕН ЖАНУ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗУ
4.4.1 Біліктің айналу жиілігі, қозғалтқыштың қуаты, отынның
сағаттық шығыны жəне цилиндрлердегі қысым бойынша
қозғалтқыштың жай-күйін бағалау
4.5
ҚОЛДАНБАЛЫ
БАҒДАРЛАМАЛАР
ПАКЕТІНІҢ
КӨМЕГІМЕН СЫЗБАЛАР ƏЗІРЛЕУ ЖƏНЕ РƏСІМДЕУ
4.5.1 4.5.1 Техникалық құралдар туралы негізгі ұғымдар
4.5.2 Компьютерлік графиканың конструкторлық құжаттамасын
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257
262
267
268
270
271
273
274
280
282
284
285

286
288
289

291

295
300

əзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін пайдалану
4.5.3 4.5.3 Инженерлік графика құралдарын қолдана отырып,
мамандық бойынша сызбалар жасау
4.6
НЕГІЗГІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҰҒЫМДАРДЫҢ
АНЫҚТАМАСЫН
БІЛУ
ЖƏНЕ
АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРДІ ЕСЕПТЕУ
4.6.1 Ауыл шаруашылығындағы тауарлық-ақша қатынастарын жəне
өнім түрлерін сипаттау
4.6.2 Ауыл шаруашылығындағы инвестициялар жəне олардың түрлері,
капитал салымдары, қаржыландыру көздері. Салымдардың тиімділігі
жəне өзін-өзі ақтауы
4.6.3 Шаруашылықтың меншік нысандары жəне олардың түрлері
4.6.4 Ауыл шаруашылығы инфрақұрылымы жəне оның түрлері.
4.6.5 Ауыл шаруашылығының ресурстарға мұқтаждығы жəне жердің
экономикалық тиімділігі
4.6.6 Шығындардың есебін жүргізу жəне ауыл шаруашылығы
өнімдерінің өзіндік құнын анықтау
4.6.7 Жер шаруашылығының тиімділігін, жүйесін, өсімдік жəне мал
шаруашылықтары жүйесін дамыту міндеттері
4.6.8 Өндірістің экономикалық тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін
есептеу жəне талдау
Қысқарған терминдік сөздер
Пайдаланылған əдебиеттер

301

306
306
306
307
307
308
309
310
312
313
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Алғы сөз
Ауыл шаруашылығы саласы республика экономикасының дамуында
жетекші ролін аткаруы тиіс.
Ауыл шаруашылығының дамуында заманауи машина жəне құралдары
– егін шаруашылығында атқарылатын жұмыстарды агртотехникалық
талаптар негізінде қысқа мерзімде сапалы орындауды жəне еңбек
өнімділігінің артуын қамтамасыз етететін негізгі факторлардың бірі
саналады.
Республика егін шаруашылығында астық шаруашылығымен бір
қатарда көкөніс, жеміс-жидек, бау-бақша, картоп, қызылша жəне мақта
сияқгы дақылдарынан сапалы өнім жинау жəне оның көлемін арттыру үшін
озық инновациялық технологияларды өндіріске енгізуді қамтамасыз етуші
заманауи ауыл шаруашылық машиналары мен құралдары кеңінен
пайдалануда.
Соңғы жылдарда республикамызға импорт арқылы жаңа, озық үлгідегі
ауыл шаруашылығы машиналары мен құралдары көптеп сатып алынуда.
Бүгінгі танда ауыл шаруашылығы өндірісінде қалыптасқан жағдай –
жаңа озық үлгідегі машиналардан тиімді пайдаланып, егіншілік саласын
толық механикаландыру үшін жоғары біліктілікке ие мамандар дайындауды
қажет етуде. Осындай игі жүмыстарға өзіндік үлес қосу мақсатында осы оқу
құралы əзірленді.
Оқу құралы 150003-»Ауыл шаруашылығын механикаландыру»
мамандығының «Техник-механик» біліктілігі типтік оқу багдарламасына
сəйкес, оның «Трактор жəне автомобиль», «Техникалық механика негіздерін
білу жəне қолдану» ,»Ауыл шаруашылық машиналары» арнайы бөлімі үшін
əзірленіп, осы мамандыққа арналған мемлекеттік стандарттар мен оқу
бағдарламасындағы мəселелерді толық қамтыған.
Оқу құралы «Ауыл шаруашылығын механикаландыру» мамандығының
«Техник-механик» біліктілігі бойынша оқитын студенттерге арналған.
Оқу құралында бүгінгі танда Қазақстан Республикасы егіншілік
саласында ресурс үнемдеуші технологияларды механикаландырылған
тəсілмен орындауда.
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Кіріспе
Еліміздің аграрлық секторының нарықтық қатынасқа ауысуы
барысында ауылдық жерде шаруашылықтардың жаңа ұйымдастыру
түрлерінің кең тарауына байланысты агроөндірістік кешеннің инженерліктехникалық жұмыскерлері мен жеке шаруа, фермерлік қожалықтары алдында
қолда бар материалдық-техникалық базаның қолдану тиімділігін біршама
арттыру бағытында үлкен мақсаттар тұр.
Ауыл шаруашылығында машина-трактор паркін пайдалану тиімділігін
арттыруда басты роль олардың ақаулықтарын алдын-ала ескерту мақсатымен
жаңа əдістермен құралдарды қолданып жоғарғы сапада жəне мерзімінде
техникалық күтім, əрі диагностика жасау.Күрделі машиналарды жұмысқа
сапалы дайындап, олардың қызмет етуін ұзарту, жұмысқа қабілеттілігін
сақтау, орындаушылар мен пайдаланушылардың жоғарғы біліктілігін,
қажетті механикаландырылған жұмысты ұйымдастыру деңгейін қажет етеді.
Оқу құралында ауыл шаруашылығында машина пайдалану, яғни
трактор
жəне
автомобильді,
ауыл
шаруашылық
техникаларын,
комбайндарды, машина-трактор паркін жəне жабдықтарды пайдалану
мəселелері қарастырылған.
Негізінде машина пайдалану - тек қана техникалық қамтуды
қарастырып қоймай, сондай-ақ диагностикалау, сақтау, қосалқы
бөлшектермен, мұнай өнімдерімен қамтамасыз етуді жəне т.б. мəселелерді
қарастырады.
Бұл «Техник-механик» оқу құралы 2017 жылы бекітілген «Ауыл
шаруашылығын механикаландыру» мамандығының үлгілік бағдарламасына
сəйкес мемлекет тілінде оқитын жоғарғы оқу орындары мен колледж
студенттеріне бейімделіп жазылып, ауыл шаруашылығында машина
пайдалануын ұйымдастыру мəселесі бағытындағы
оқулық құралдар
тобының алды болып есептеледі. Бұл оқу құралы сондай-ақ агроөндірістік
кешен жұмыскерлері, фермерлер, шаруа қожалықтары үшін де қажет болуы
мүмкін, себебі мұнда осы күнгі жағдайды ескеріп ауыл шаруашылығына
қажеті бар мəселелер қарастырылған.
Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Ауыл шаруашылығын
механикаландыру» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарында берілген
1-бөлімнің 6-оқытудың нəтижесіндегі «Жол қозғалыс ережелерін сақтау»
туралы мəліметтер Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан
Республикасы Жол қозғалысы ережелерін бекіту туралы« (ҚР Үкіметінің
21.10.2017 № 667 қаулысымен өзгерістер енгізілген) 2014 жылғы 13
қарашадағы № 1196 қаулысында жəне 3-бөлімнің 6-оқытудың нəтижесіндегі
«Ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеу жəне басқару нормаларын
сақтау» туралы мəліметтер Қазақстан Республикасының Жер кодексі
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы N 442
Кодексі.
(2018 жылғы 24 мамырдағы № 156-VІ Заңдарымен енгізілген
өзгерістер мен толықтырулармен берілген) мен Ауыл шаруашылығы
қатынастарды реттейтін нормативті актілерде қарастырылған.
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БӨЛІМ 1. ТРАКТОРЛАР МЕН АУЫЛ
МАШИНАЛАРЫ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ

ШАРУАШЫЛЫҒЫ

1.1 ТРАКТОРЛАР МЕН АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖƏНЕ ЖҮРГІЗУ
1.1.1 Тракторлардың, өздігінен жүретін шассилердің
автомобильдердің негізгі бөліктері жəне жалпы құрылысы

жəне

Трактор - тартуға немесе ауылшаруашылық техникалары мен
қондырғыларын
қозғалысқа
келтіретін
энергия
көзі,
сондай-ақ
ауылшаруашылық машиналарының жұмыс істейтін бөлшектерін қозғалысқа
келтіретін өздігінен жүретін машина.
Ауыл шаруашылығында қолданылатын тракторлар ең алдымен
атқарылатын жұмыс түріне қарай үшке бөлінеді:
• жалпы мақсаттағы тракторлар, əмбебап жəне арнайы тракторлар.
Жүргізгіш мүшелерінің түріне қарай доңғалақты жəне шынжыр
табанды тракторлар болады.
Тракторлар тұлғасының құрылысына қарай рамалы, жартылай рамалы
жəне рамасыз тракторлар деп бөлінеді. Тарту күшіне қарай да бірнеше топқа
бөлінеді, бұл топ олардың сыныбы болып табылады. Ол сыныптар
мынандай: 0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6; 8.
ТМД елдерінде шығарылатын тракторлардың негізгі түрлері 1.1суретте көрсетілген.

СШ-25

Беларус 921.3СМ

МТЗ-82-1

ВТ-100ДТ

ДТ-75

ВТ-100ДС

Сурет 1.1 - Тракторлар типі
Барлық тракторлар белгілі бір қондырғылар жиынтығынан
тұратын бөліктерден жəне тетіктерден тұрады, олардың бастысы: іштен
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жану қозғалтқышы; трансмиссия; жүріс бөлігі; басқару механизмі; электр
жабдықтары; жұмысшы жəне қосалқы жабдықтар (1.2-сурет).

а — шынжыр табанды; б — дөңгелекті
1 — қозғалтқыш; 2 — басқару механизмі; 3 жəне 5 — көмекші (кабина,
капот жəне т.б.) жəне жұмысшы (тіркеме, ілінгіш механизмдер жəне т.б.)
жабдықтар; 4 — трансмиссия; 6 — жүру бөлігі; 7 — электрожабдықтар
(жарық, сигнал беру жəне т.б.)
Сурет 1.2 - Тракторлардың жалпы құрылысы
Қозғалтқыш-жанар май жанғандағы жылу (химиялық) энергиясын
механикалық энергияға (иінді- біліктің айналуы) айландырады.
Трансмиссияға ілініс муфтасы, беріліс қорабы (БҚ), аралық байланыс
жəне артқы белдеме жатады.
Жүрістік бөлік трактордың қозғалысы үшін жəне тарту күшін тудыру
үшін қолданылады. Олардың жер бетімен ілінісі кезіндегі дөңгелектердің
(немесе шынжырлардың) айналу қозғалысы трактордың ілгерілемелі
қозғалысын тудырады.
Басқару механизмы трактордың қозғалыс бағытын жəне оның тежелуін
өзгертуге арналған.
Жұмысшы жабдықтар əртүрлі ауыл шаруашылық жұмыстарды
орындағанда қозғалтқыштың қуатын пайдалану үшін қолданылады.
Қосалқы жабдықтар трактор операторының жұмыс жағдайын жақсарту
үшін қолданылады. Операторға арналған кабинада орындық, желдеткіш,
кондиционер, бақылау жəне дабыл жүйесі, артқы жолды көруге арналған
айна орналасқан.
Электрожабдықтар қозғалтқышты, жарықты жəне белгі беру тетігін
қосу үшін арналған.
Доңғалақты жəне шынжыр табанды тракторлардың конструкциялық
сұлбаларында
айырмашылықтар
болады
(1.3-сурет).
Доңғалақты
тракторларда бір немесе екі жетекші белдіктері болады. Бір жетекші белдігі
бар тракторлардың конструкциясында жетекші белдік трактордың алдыңғы
немесе артқы бөлігінде орналасады. Екі жетекші белдігі бар тракторлар
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ылғалды, батпақты аудандық жерлерде қолдануға арналған, ал шынжыр
табанды трактор – шынжыр тəрізді козғағышымен жерге түсіретін кысымын
азайтады, өткіштігі жақсарады.

а- классикалық орналасу; б - алдыңғы доңғалақтардың жетегімен; c алдыңғы жетекші осьтерімен; д - электр жəне гидротрансляцияның
орналасуы; d – шынжыр табанды машина. 1 - қозғалтқыш; 2 - ілінісу; 3 беріліс қорабы; 4 – аралық (кардандық) беру; 5 - артқы ось; 6-синхронды
ілмектер; 7 - алдыңғы жетекші ось; 8 – тарату қорабы; 9 - электр
генераторы немесе гидравликалық сорғы; 10 - электр немесе гидравликалық
байланыс; 11 - электр немесе гидравликалық қозғалтқыш; 12 - негізгі беріліс;
13 – соңғы беріліс
Сурет 1.3 – Тракторлардың трансмиссия сұлбасы
Автомобиль - бұл өздігінен жүретін көлік, ол тауарларды,
жолаушыларды немесе арнайы операцияларды (мысалы, тіркемелерді)
тасымалдауға арналған.
Автомобильдер келесі сипаттамаларға сəйкес жіктеледі:
•
пайдалану мақсатына қарай – жүк, жолаушы жəне арнайы;
•
шасси типі бойынша – дөңгелекті, шынжыр табанды;
•
түрлі жол жағдайларында жұмыс істеуге бейімділігі
дəрежесі бойынша – жол (кəдімгі өтімді), жүріп өту мүмкіндігі жоғары
(жол талғамайтын көліктер), мүдірмей жүретін көліктер;
•
остерінің саны бойынша – 2 жəне 3 осьтік;
•
қозғалтқыш түрі - карбюраторлы, дизельді, инжекторлы,
газды, газ- дизельді.
Дөңгелектер жалпы саны мен жетекші доңғалақтардың саны бойынша:
•
4х2 — бір жетекші осі бар екіосьтік автокөлік (ГАЗ-53А)
•
4х4 —екі жетекші осьтері бар екіосьтік автокөлік (ВАЗ-2121)
•
6х4 — екі жетекші осьтері бар үшосьтік автокөлік (КамАЗ-5320)
•
6х6 — барлық жетекші осьтерімен төртосьтік автокөлік
(ЗИЛ-131)
Ауыл шаруашылығында қолданылатын ТМД елдерінде шығарылған
автомобильдердің ең көп тараған түрлері (1.4-сурет)
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Жүк автомобилі екі немесе үш орындық кабина мен жүк
платформасынан тұрады. Кабиналар қозғалтқыштың артында жəне
қозғалтқыштың алдында орналасады. Жүк платформалары:
1. гидравликалық жетегі бар өзі аударғыш;
2. рамамен тұрақты бекітілген.

ГАЗ 31105

ГАЗ MAKSUS

КАМАЗ 65117

ЗИЛ 431410

ГАЗ 3307

МАЗ 533603

Сурет 1.4 – Автомобильдердің түрлері
Автомобильдің басқару механизмдері:
1. Рульдік басқару – құрылғының бағытын өзгертеді;
2. Тежегіш жүйесі – қозғалыс жылдамдығын төмендететін
немесе машинаны тоқтататын жүйе.
Автокөліктің қосалқы құрылғылары мыналардан тұрады: жылытқыш,
кабинаның желдеткіші, тіркеме құрылғысы жəне электржабдықтары. [3]
Автокөліктің негізгі жəне айрықша бөліктерінің бірі - бұл рама. Бұдан
басқа, трансмиссия, жүріс бөлігі жəне қозғалыс механизмі əдетте шасси деп
аталады. Осылайша, автомобильдің негізгі бөліктері - қозғалтқыш, шасси,
кузов (1.5-сурет).
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1-кабина, 2-жүк платформасы, 3- ілінісу, 4 -беріліс қорабы,
5-карданды беріліс, 6 - жетекші белдік.
Сурет 1.5 - Автомобильдің негізгі бөліктері
1.1.2 Іштен жану қозғалтқышының техникалық сипаттамасы:
құрылысы жəне жұмыс істеу қағидаты
Іштен жану қозғалтқыштары – жанған отынның
химиялық
энергиясын механикалық энергияға түрлендіретін жылулық қозғалтқыш.
Қозғалтқыштар төмендегідей жіктеледі:
- қоспаны пайда болу тəсілі (сыртқы жəне ішкі);
- тұтандыру тəсілі (электр ұшқынынан - карбюратор мен газдан
мəжбүрлі тұтануы, дизель қозғалтқыштары жанғыш қоспаны сығымдау
арқылы жағуы);
- такт циклдерінің саны бойынша (төрт жəне екі тактілі);
- пайдаланылатын отын түрі бойынша (газ, бензин жəне дизель);
- салқындату əдісі бойынша (сұйық жəне ауаны салқындату арқылы);
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- цилиндрлер саны бойынша (бір цилиндрлі жəне көп цилиндрлі);
- цилиндрлерді орналастырылуы (сызықты жəне V-тəрізді).
Барлық механизмдер мен қозғалтқыш жүйелері белгілі бір
функцияларды орындайды, соның ішінде:
- иінді білік механизмі поршеньдердің сызықты қозғалысын
біліктің айналмалы қозғалысына түрлендіреді;
- газ тарату механизмі цилиндрге ауадағы (жанғыш қоспаны)
енгізетін клапандардың жұмысын бақылауға жəне цилиндрлерден
шығатын газдарды шығаруға қызмет етеді;
қоректендіру жүйесі қозғалтқыш цилиндріне жанармай
мен ауаны жеткізуге қызмет етеді;
салқындату жүйесі қажетті жылу жағдайларын қамтамасыз
етеді;
майлау жүйесі майлауды үйкелісті бөліктерге үздіксіз
жеткізуді жəне олардан артық ыстықты жоюды қамтамасыз етеді;
оталдыру жүйесі қозғалтқышты іске қосқан кезде иінді
білікті айналдыруға арналған.
Жанғыш қоспа дегеніміз - белгілі бір пропорциядағы атомдалған отын
мен ауаның қоспасы. Жанғыш қоспаны қалдық газдармен араластыру
нəтижесінде жұмыс қоспасы қозғалтқыштың цилиндрінде пайда болады.
Екі тактілі карбюратор қозғалтқыштың жұмыс циклі. Екі тактілі
қозғалтқышта клапандар жоқ. Цилиндрге жанғыш қоспаның кіруі жəне
жанған газдардың шығуы цилиндрдегі терезелер арқылы жүреді. Терезелер
поршеньнің қозғалысы уақытында ашылып, жабылады.
Цилиндрдегі 3 жанған газ шығатын терезе жабылып, нəтижесінде
поршеньнің үстіндегі жұмыс қоспасы сығылады. Сонымен қатар, поршень
астында вакуум пайда болып, карбюраторда дайындалған жанғыш қоспасы
4 цилиндрдің кіріс терезелері арқылы иінді камераға 6 енеді (1.6а-сурет).
Поршень алаңына жақындағанда ұшқында (1.6б-сурет) электр ұшқыны
пайда болады жəне цилиндрде жұмыс қоспасы тұтанады. Бұл бірінші жүрісті
аяқтайды.
Екінші жүріс. Жұмысшы қоспаның жануынан пайда болған газдардың
қысымынан поршень төмен қарай жылжиды (1.6в-сурет). Цилиндрді
тазартып, бір уақытта жаңа жанғыш қоспамен толтырылады. Бұл жағдайда
жанғыш қоспасы шығарылған газдармен бірге ішінара шығады. Осылайша,
поршеньнің екі жүрісінде (екі рет) толық цикл орындалады. [3]
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а - бірінші цикл; b - бірінші циклдің соңы жəне екінші циклдың басы; c
- екінші циклдың соңы; 1 - ұшқын; 2 - поршень; 3 жəне 5 - цилиндрдің
шығатын жəне кіретін терезелері; 4 - карбюратор; 6 - иіндібілікті камера; 7 тазарту арнасы; 8 - цилиндр;
9 - шығару құбыры; 10 – қыстырма
Сурет 1.6а – Екі тактылы қозғалтқыштың сұлбасы
Төрт цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс циклі (1.6-сурет,б).
Енгізу тактісі. Поршень ЖӨН-ден ТӨН-ге ауысады, кіргізу клапаны
ашық. Цилиндрдегі қысым атмосфералық қысымнан аз. Қысымның
төмендеуі əсерінен ауа цилиндрге кіреді. Циклдың соңындағы қысым 0,08 ...
0,09 МПа, ауа температурасы 30 ... 50 ° C болады.

Сурет 1.6 б – Іштен жанатын төрт тактілі қозғалтқыштың жұмыс
сұлбасы
Сығылу тактісі. Екі клапан да жабық. Поршень ауаны қысып, ТӨНден ЖӨН-ге қозғалады. Қысу коэффициентіне байланысты қысу соңындағы
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ауа қысымы 3,5 – 4 МПа, ал температура 480 ... 680°С-қа жетеді. Жоғары
қысымды сорғымен қамтамасыз етілген сұйық отынның дəл өлшенген бөлігі
цилиндрге енгізіледі. Бүріккіш сығылған ауада жанармайдың жақсы
тозаңдануын қамтамасыз етеді. Цилиндрге енгізілген отын қыздырылған
ауамен жəне қалдық газдармен араласып, жұмыс қоспасын қалыптастырады.
Цилиндрдегі температура жанармайды автоматты күйге келтіру
температурасынан (180...250°C) жоғары болғандықтан, отын жанып,
көпшілігі күйіп кетеді. Жану соңында газдардың температурасы
1630...2100°C-қа жетеді, қысым 5.5 ... 9 МПа (немесе көп).
Жұмыстық жүріс тактісі. Екі клапан да жабық. Отынның майда
түйіршіктері сығылып, қызған ауаға қысыммен шашырағанда өздігінен
тұтанады. Жұмыстық жүрісте қысым 8 МПа дейін көтеріледі. Жанғыш қоспа
оталған кезде сығу камерасындағы температура 1800-2800оС дейін
көтеріледі. Газдардың қысым күшінің ықпалымен поршень жұмыстық
жүрісті орындап, төмен қарай жүреді. Поршень ТӨН-ге жақындап келгенде
цилиндрдің ішіндегі қысым 0,3-0,4 МПа (3- 4 атм) тең болады. Бұл кезде
температура 800-1700оС-қа дейін төмендейді. Шығару клапаны ашылып
қысым 0,115 МПа дейін төмендейді, осы кезде шығару тактісіне өтеді.
Шығару тактісі. Поршень ТӨН-ге жеткенде, шығатын клапан
ашылады. Атмосфераға қысымның төмендеуі арқылы шығарылатын
газдардың бір бөлігі цилиндр ішінде қалады. Содан кейін поршень ТӨН-ден
ЖӨН-ге ауысады жəне ашық клапан арқылы цилиндрден шығатын газдарды
атмосфераға шығарады. Циклдың соңында газ қысымы 0,11 ... 0,12 МПа,
температура 380 ... 630 ° C. Содан кейін жұмыс циклы қайталанады.
Төрт тактілі карбюратор қозғалтқышының жұмыс циклі əдетте дизель
қозғалтқышына ұқсас жəне айырмашылығы төмендегідей:
-кіргізу кезінде поршеньдік кеңістік карбюратор дайындаған жанғыш
қоспамен толтырылады;
-сығымдау тактының соңында жұмыс қоспасының жануы свеча
көмегімен пайда болатын ұшқынмен жанады.
Иінді білік механизмі поршеньнің түзу сызықты ілгерілемелі
қозғалысын иінді білік айналмалы қозғалысына, қалған энергияны –
поршеньнің кері айналу қозғалысына түрлендіруге арналған (1.7-сурет) .
Иіндібілік-шатунды механизмнің бөлшектерін қозғалатын жəне
қозғалмайтын бөлшектер деп екі топқа жатқызады. Қозғалмайтын
бөлшектерге цилиндр, ал қозғалатын бөлшектерге поршень, шатун жəне
иінді білік топтарының бөлшектері жатады.
Иінді білік тот баспайтын болаттан немесе құйылған сұр шойыннан
құйылады. Беткейлері біліктермен бірге ілгектерге бекітілуі мүмкін.
Поршеньдердің массасы мен жиынтықтағы шатундар арасындағы
айырмашылық қалыпты мəннен аспауы керек. Мысалы, Д-240 дизельдері 15
граммнан аспайды, СМД-60 17 граммнан аспайды жəне A-41-тен 30 г
аспайды.
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1-маховик болты, 2- ілініс муфтасының болты, 3- маховик, 4маховик (тəжі) шестернясы, 5- май қырғыш сақинасы, 6компрессиялық сақиналар, 7-поршень, 8-шатунь өзегі, 9-поршень
саусағы, 10-шектегіш сақина, 11-түпкі мойын төсеніші, 12-тұрақты
жартылай сақина, 13-шатунь төсеніші, 14-иінді білік, 15-қарсы салмақ,
16-шатунь қақпағы, 17-шатунь болты, 18-шатун, 19-иінді білік болты,
20-шкиф, 21-май насосының шестернясы, 22-шестерня.
Сурет 1.7 – Иінді білікті механизмнің құрылысы
Маховик 3 – массалық құйма диск, бұл қозғалтқыштың жұмысы
кезінде дірілдемей бір қалыпты жұмыс істеуге арналған кинетикалық
энергиясын түзеді. [3]
1 - цилиндр басы; 2 күйенте;
3 - саптама; 4 жəне 5 шығару
жəне кіргізу клапандары;
6 - цилиндр;
7 - поршень; 8 - поршень
саусағы;
9 - шатун; 10 - маховик;
11 – білік төсеніші;
12 – жұдырықшалы білік,
14 - иіндібілік; 13 –
біліктер жетегі;
15 - жанармай сорғысы;
16 - беріліс бөлшектері;
17 - ауа тазартқыш
Сурет 1.8 – Бір цилиндрлі
қозғалтқыштың сұлбасы
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Жоғарғы өлі нүкте (ЖӨН) - бұл поршеньнің жоғарғы шеті. Төменгі өлі
орталық (ТӨН) - поршеньнің тым төменгі жағдайы.
Поршень жүрісі – бұл бір өлі нүктеден екінші нүктеге дейінгі
қашықтық. Бір нүктеде иінді білік жарты айналым жасайды.
Жану камерасы (қысу) - бұл цилиндр басы мен орналасқан поршень
арасындағы кеңістік, м3.

Сурет 1.9 – Поршеннің ЖӨН (a) жəне ТӨН (б)
Цилиндрдің жұмыс көлемі – поршеньнің ЖӨН-нен ТӨН-ге орын
ауыстыру кезінде босататын кеңістік, яғни
V = (πd2 / 4) S,
Мұндағы: d - цилиндр диаметрі, см;
S – поршень жолы.
Шағын көлемдер үшін (1 литрге дейін) ол текше сантиметрмен, ал
үлкен көлем үшін – литрмен көрсетіледі.
Сығымдау коэффициенті – цилиндрдің жалпы көлемі жану
камерасының көлемінен қанша есе көп екенін көрсететін сан. Карбюраторлы
қозғалтқыштарда сығымдау коэффициенті 6...9 аралығында, ал дизельді
қозғалтқыштарда 15...20 аралығында болады.
Цикл - бұл поршеньнің бір жүрісінде цилиндрде пайда болатын
процесс (цикл бөлігі). Төрт жүріс поршень циклі бар қозғалтқыш төрт тактілі
деп аталады.
Кесте 1 – Төрт цилиндрдің жұмыс тəртібі
Иінді
Иінді
Цилиндрлер
біліктің
біліктің
жарты
бұрылу
1
2
3
4
айналым бұрышы
градус
Бірінші
0...180
Жұмыстық Шығару
Енгізу
Сығылу
жүріс
Екінші
180...360
Енгізу
Сығылу
Жұмыстық Шығару
жүріс
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Үшінші

360....540

Шығару

Енгізу

Сығылу

Төртінші

540....720

Сығылу

Жұмыстық
жүріс

Шығару

Жұмысты
қ жүріс
Енгізу

Көп цилиндрлі қозғалтқыштардың жұмыс реті. Көп цилиндрлі
автотракторлық қозғалтқыштар бір қатарлы, V-тəрізді. Ішіндегі
қозғалтқыштарда (1.10а -сурет) цилиндрлер тігінен, V-тəрізді (1.10в -сурет)
бұрышпен орналасқан.

a - цилиндрлердің
сызықты
б -V-тəрізді орналасуы;
в жəне г - алты жəне
сегіз цилиндрлі V тəрізді
қозғалтқыштардың иінді
механизмдерінің
диаграммалары;
1,2,3,4,5,6,7,8 - цилиндр
сандары
Сурет 1.10 –
Көп цилиндрлі
қозғалтқыштар
Қазіргі алты жəне сегіз цилиндрлі
цилиндрлермен екі қатарлы орналасады.
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қозғалтқыштар

V

тəрізді

Кесте 2 – Сегіз цилиндрдің жұмыс тəртібі
Иінді
Иінді
білікт біліктің
Цилиндрлер
ің
бұрылу
1
2
3
4
5
6
7
8
жарт бұрыш
ы
ы
айнал градус
ым
Бірін
0...90
Жұм Енгі Шығ Сығ Сығ Енгіз Шығ Жұм
ші
ыс
зу
ару ылу
ылу
у
ару
ыс
жол соң соңы
соңы
жол
ы
ы
ы
соңы
90...180
Сығ Енгіз
Жұм
ылу
у
ыс
Шығ
ару
Екін 180...270 Шы Жұм
Жұм жол
ы
ші
ғару ыс
Сығ
ыс
Сығ Енгіз
жол ылу жол шығ ылу
у
ы
ы
ару
Енгіз
у
270...360
Үшін 360....45 Енгі Шы
Енгіз Енгіз Жұм
Сығ
ші
0
зу
ғару Жұм
у
у
ыс
Сығ ылу
ыс
жол ылу
450...540
жол
ы
ы
Төрті 540....63 Сығ Енгі Шығ Сығ Сығ Шығ Жұм Жұм
нші
0
ылу
зу
ару
ылу ылу
ару ыс
ыс
жол
жол
630...720
ы
ы
Төрт тактілі алты цилиндрлі қозғалтқыштағы ұқсас циклдер иінді
біліктің айналуынан 120° кейін орындалады. Сондықтан, байланыстырушы
шатундары үш жазықтықта 120° бұрышта жұп болып орналасады
(1.10с -сурет). Төрт тактілі сегіз цилиндрлі қозғалтқышта сол цикл 90° иінді
біліктің айналуынан кейін пайда болады жəне оның байланыстырушы
шатундары екіншісіне қатысты бір-біріне 90° бұрышта көлденең орналасқан
(1.10 -сурет).
Иінді біліктің екі айналымы үшін сегіз цилиндрлі төрт тактілі
қозғалтқышта оның біркелкі айналуына ықпал ететін сегіз жұмыс жасалады.
Сегіз цилиндрлі төрт тактілі қозғалтқыштардың жұмыс тəртібі 1 - 5 - 4
- 2 - 6 - 3 - 7 - 8, ал алты цилиндр 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6.
Қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс тəртібін біле отырып, жанармай
желілерін форсункаларға қосуға жəне клапандарды реттеуге болады.

23

1.1.3 GPS жүйесі арқылы тракторлардың, өздігінен жүретін
шассилердің жəне автомобильдердің жұмысын басқару
Тораптар мен механизмдердің қарапайым тозуы, жұмыс жүргізу
кезінде тиімділікке, жайлылыққа жəне қауіпсіздікке қойылатын жаңа
талаптар, бəсекелестіктің өсуі, моральдық қартаю ауыл шаруашылық
техникаларын ауыстыруды талап етеді. Нарықта жаңа ауыл шаруашылығы
техникасы құрастыру сапасымен, тиімділігімен жəне үнемділігімен
ерекшеленеді. Тракторлар ауыл шаруашылығының барлық салаларында
кеңінен қолданылатын танымал өндірушілердің бірі Landini, Glonass, т.б.
Мысалыға, Landini тракторының GPS қозғалысы мен орналасқан жері
мониторингін қарастырайық.
Трактор иесіне немесе жауапты адамға нақты уақыт немесе кез келген
берілген интервалда трактордың өткен орнын көруге мүмкіндік береді. Біздің
спутниктік бақылау жүйесі Landini Alpine 70-те орнатылған жəне автопарк
басшысы оған ыңғайлы кез келген уақытта осы заманауи трактордың қай
жерде орналасқанын біле алады.
Тоқтауды бақылау. Карта трактордың барлық тоқтауын жəне онда
жүргізілген нақты уақытты көруге мүмкіндік береді. Landini Powerfarm GPS
жүйесін орнатқаннан кейін иесі «шайға», «жарты сағаттық демалысқа»,
«ұйықтауға», т.б. үзілістерді тоқтатады, барлық жұмыс істеу уақыты
бақылауда болады.

Сурет 1.11 – Тоқтауды бақылау сұлбасы
Маршрутты бақылау кез келген таңдалған уақыт кезеңінде
трактордың өткен жолын қарауға жəне одан барлық ауытқуларды бекітуге
мүмкіндік береді (1.12-сурет). GPS мониторинг жүйесі аудан
орталықтарының бірінде коммуналдық шаруашылықпен пайдаланылатын
Landini Rex сериясының шағын паркінде орнатылады. Бас инженер мен бас
механик күні бойы тракторлардың орын ауыстыруын зерттей отырып, бір
айдан кейін машиналарды ұтымсыз (білмей, кейде немқұрайлы) пайдалануын
анықтайды, тракторларды кететін шығындары азаяды.
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Сурет
Маршрутты
сұлбасы

1.12
–
бақылау

Жүрісті бақылау кез келген қажетті уақыт кезеңінде трактордың
жүрісін бақылауға мүмкіндік береді (1.13-сурет). GPS Авто компаниясының
спутниктік мониторингісінің арқасында Landini фирмасының көптеген
тракторларының иелері оны өз бетімен пайдалануды азайтады, осылайша
тəулік сайынғы жүгірісті орташа есеппен 15% - ға қысқартады. Бұл отын мен
шығын материалдарын азайтуға əкеледі. 1.13-суретте трактордың далаға
жұмыс атқаруға кіретін жəне осы даладан шығып кететін жүру жолының
сұлбасы келтірілген.

Трактордың барлық
жүрген жолы – 83,9 км.
Жанармайдың жалпы
шығыны – 25,1 л.
Орташа жылдамдығы
– 8 км/сағ.
Сурет 1.13 – Жүрісті
бақылау сұлбасы
Отын шығынын бақылау. 6 сериялы жерсеріктік Landini бақылау
жүйесін жеке шаруашылықтардың бірінде орнатқаннан кейін əрбір
трактордың жүрген жолына кететін отын шығынын есептейді, əрі
трактордың жылжуын мониторингілеу арқасында иесі отын шығынын
қалыпқа келтіре алады. Сондай-ақ, ол трактордың жанар-жағар майының
нақты шығынын көріп, олардың алдағы қажетті қорын жоспарлайды.
Жұмыстардың орындалу сапасын бақылау. Трактордың тапсырманы
орындау орнында орын ауыстыруын көруге мүмкіндік береді. Жұмыс
тапсырмасын орындау сапасы, мысалы, өңделген аумақтың өнімділігіне
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тікелей əсер етеді. Мысалы, Landini 5-100 Н GPS бақылау жүйесі арқылы егіс
алқабына трактористердің қателесіп, тастап кеткен алаң орталығын көре
алды жəне уақытында қажетті шаралар қабылдайды.
Жұмыс көлемін бақылау. Əрбір трактордың жүріп өткен жол
(өңделген аудан) бойынша орындалған жұмыс көлемін нақты есептеуге
мүмкіндік береді. Жерсеріктік мониторинг жүйесі орнатылған түрлі
сериядағы жəне модификациядағы Landini тракторларының барлық иелері
автопарктен жасалған техниканың қандай да бір бірлігімен орындалған
жұмыстарды есептеумен проблемалар жоқ. Өңделген алаңдарды немесе
өткен маршрутты дəл есептеу əрбір трактордың жүргізушілеріне сіңірген
еңбегі бойынша мүмкіндік берді.
Сақталуын бақылау. Тракторды айдап əкеткен жағдайда оның орнын
анықтауға жəне кері қайтаруға мүмкіндік береді.
Қазіргі заманғы Landini тракторлары салыстырмалы түрде көп уақыт
ішінде алыс қашықтықты еңсере алады жəне кез келген жерде жүре алады.
Егер тракторды рұқсатсыз иелену (опциялар массасы болуы мүмкін) болса,
онда тек GPS жүйесі арқылы машинаны табуға жəне ең қысқа мерзімде
қайтаруға болады.
Сонымен қатар, GPSavto Джон Дир тракторларына спутниктік бақылау
жүйесін орнатқан. Бұл бақылау жүйесі сапалы қызмет ұсынуға мүмкіндік
береді, оның көмегімен
тракторлар мен автомобильдер жүрген жол,
қозғалысын бақылауға болады, John Deere агрегатында сенімді түрде
жасырылатын жəне оны ешкім өшіре алмайтын GPS-маяк орнатылған.
Спутниктік байланыс арқылы трактордың орналасқан жері туралы
мəліметтер серверге беріледі, одан кез келген уақытта (өткенде немесе
қазіргі уақытта) оның жүру жолы байқалады. Нəтижені талдау арқылы
трактордың далада қанша уақыт жəне қаншалықты жұмыс істегенін,
сонымен қатар, оның қай жерде жəне қанша уақыт тоқтағанын білуге болады.
Спутниктік бақылаудың арқасында өңделген аймақтың ауданын тексеруге
болады. Спутниктік мониторингтің көмегімен алынған барлық осы
мəліметтер бизнестің шығысы мен кірісі бөлігін дəлірек жоспарлауға жəне
GPS қадағалауы тракторды дұрыс пайдаланбаған (ұрланған) жағдайда оның
орнын білуге, əрі оны тез арада қайтару үшін шұғыл шаралар қабылдауға
мүмкіндік береді.
1.1.4 Іштен жану қозғалтқышының жұмысында компьютерлерді
(контроллерлерді) пайдалану
Қозғалтқыштың диагностикасын жасау үшін арнайы құрал-жабдықтар
қажет болады, оны қозғалтқыштың компьютерлік диагностикасы деп атайды. Бұл
əдістеменің мəні көліктің əртүрлі компоненттерінің əртүрлі көрсеткіштерін өлшеу жəне
нəтижелерді белгілі бір қозғалтқыш пен автомобиль үшін анықтамалық мəндермен
салыстыру болып табылады.
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Сурет 1.14 – Қозғалтқышты компьютерлік диагностикалау
Ақаулық себебін іздеу жəне түзету. Электрондық жүйелердегі кейбір ақаулар
мен ақауларды іздеу өте күрделі жəне уақытты қажет ететін процесс . Қазіргі заманғы
автомобильдерде қолданылатын барлық электрондық жүйелер бір-бірімен байланысты
болғандықтан жəне проблеманың шығу көзін анықтау өте қиын болған жағдайда,
белгілі бір ақаулықты табу кейде қиынға соғуы мүмкін.

Сурет 1.15 – Диагностикалау
барысы

Сурет 1.16 – Диагностикалау
технология сұлбасы

Автокөлік қозғалтқышын сапалы диагностикалау мүмкін болмайтын маңызды
аспектілердің бірі - барлық келіп түскен жəне алынған мəліметтерді міндетті түрде
тексеру керек. Сканердің экранына салқындатқыштың температурасын басқаратын
сенсордан ешқандай сигнал шықпайтынын көрсететін белгілі бір қате коды келсе,
қателіктің себебі сенсордың өзінде, сигналдың бұзылуы болуы мүмкін, көбінесе мəселе
сымдарда, коннекторларда жəне осы жүйенің басқа бөлшектерінде болады. Сондықтан
қозғалтқышты компьютерлік диагностикалау өте маңызды жəне ол туындаған
мəселенің нақты есебін анықтауға мүмкіндік береді.
Компьютерлік диагностикалау мақсаттарында жиі қолданылатын барлық
жабдықты шартты түрде келесі екі топқа бөлуге болады:
- міндеттері физикалық шамаларды өлшеуге арналған құрылғылар:
амперметр, манометр, вольтметр жəне басқалар;
- міндеттері жұмыс уақытында болатын əртүрлі процестерді көрсететін
құрылғылар: сканерлер, мотор сынақтары жəне т.б.
Осы категориялардан бір немесе басқа құрылғыны қолдануды бастау
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үшін олар белгілі бір талаптарға толық жауап беруі керек, олардың негізгісі
мыналар:
- нəтижелердің дəлдігі, қолданудың қарапайымдылығы, əмбебаптығы;
- автомобильдердің барлық модельдері мен маркаларына арналған
толық анықтамалық мəліметтер базасы.

Сурет 1.17 – Қозғалтқышты компьютерлік диагностикалау процесі
Физикалық шамаларды өлшеуге қажетті құрылғылар. Қозғалтқышты
компьютерлік диагностикалау процесінде бірқатар физикалық шамаларды
өлшеуге тура келеді. Ол үшін арнайы құрылғылар қолданылады (1.18, 1.19, 1.20, 1.21суреттер).
Мультиметр. Бұл құрылғы көптеген жағдайларда тікелей жəне
ауыспалы кернеуді, сондай-ақ тікелей жəне ауыспалы токты, қарсылықты,
температураны, қозғалтқыш жылдамдығын жəне басқа да параметрлерді
өлшеу үшін қолданылады. Сондай-ақ, бұл құрылғы транзисторлар мен
диодтарды сынауға өте жақсы келеді.

Сурет 1.18 – Мультиметр
Қысым өлшегіш құрылғысы əртүрлі көлік жүйелеріндегі сұйықтықтар
мен газдардың қысымын өлшейді (1.19-сурет). Бұл қозғалтқыштағы
жанармай мен май қысымының жəне де автоматты беріліс қорабындағы май
қысымын анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай адаптерлердің болуы отандық
жəне шетелдік автомобильдерге толықтай қызмет көрсетуге мүмкіндік
береді.
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өлшегіш

Сурет

1.19

–

Қысым

Сурет 1.20 – Мотортестер

Мотортестер. Мұндай құрылғылар кез-келген дерлік токты, сондайақ əртүрлі көлік жүйелеріндегі сұйықтықтар мен газдардың қысымын өлшеу
үшін қолданылады. Көптеген модельдерде статистикалық мəліметтерді
өңдеуге арналған орнатылған жүйе бар, ол бірқатар жағдайларда көп ақпарат
бере алады (1.20-сурет).
Қате
кодын
анықтаушылар.
Қателік
кодтарын
анықтау
қозғалтқышты компьютерлік диагностикалау процесінің маңызды
аспектілерінің бірі (1.21-сурет).

Сурет 1.21 – Қате кодын
сканерлеу
Қате кодтарын анықтау міндеті тұрған құрылғылардың өлшемдері
əдетте аз болады, жəне оларды портативті құрылғыларға жатқызуға болады.
Олар жеке автокөлік иелері үшін де, кішігірім автокөлік қызметтері үшін де
өте қолайлы.
Сканер. Қате кодтарын анықтауға арналған, түсті экранмен
жабдықталған кішкентай құрылғы. Осы заманауи сканерлердің көпшілігі
смартфондарды біршама еске түсіреді, оларда басқару батырмалары жоқ
жəне барлық басқару экраны арқылы жүзеге асырылады. Жүйелік қарап
шығу құралы басқару блогымен байланысып, автомобильдің немесе нақты
жүйенің ағымдағы жағдайына қатысты барлық ақпаратты оқи алады. Мұндай
құрылғылар кез-келген автомобильге қызмет көрсету үшін өте ыңғайлы.
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Сурет 1.22 – OEM сканері
Газ анализаторы. Бұл құрылғы пайдаланылған газдарды талдау жəне
олардың құрамын анықтау үшін қолданылады. Шығарылған газдардың
құрамы – бұл қозғалтқыштың жұмысы туралы көп нəрсе айта алатын өте
айқын көрсеткіш. Газ анализаторларында қозғалтқыштың жұмысы туралы
мүмкін ақаулар мен мəселелерді тезірек табуға мүмкіндік береді.

Сурет 1.23 – Чиптер
жұмысын бақылау
Чиптер. Заманауи автомобильде барлық дерлік жүйелер басқару
чиптерімен жəне басқару датчиктерімен жабдықталған. Кейбір жүйелер,
мысалы, ABS, қозғалтқыш, трансмиссия, қауіпсіздік жастықшалары енді
микропроцессорсыз жұмыс істей алмайды.
Бұл техникалық қызмет
көрсетуді қиындатса, ал екінші жағынан, күтпеген бұзылулар мен жазатайым
оқиғалар қаупін азайтады. Автомобиль жүйелерінің компьютерлік
диагностикасы ешқашан визуалды тексеруді алмастыра алмайды, олар бірбірін толықтыруы керек.
Диагностикалық процесс. Компьютерлік диагностика дегеніміз –
электронды көлік құралдарын бақылау жəне басқару құрылғыларынан қате
кодтарын оқу, содан кейін шифрын ашу. Ол үшін мамандандырылған
компьютерлік стендтер жүйелерге қосылған – OEM сканерлері, портативті
оқу құралдары, көп функциялы құрылғылар.
Əрбір өндіруші белгілі бір модельдің электрондық компоненттерімен
үйлесетін жəне тестілеуге ең жақсы сəйкес келетін өзінің диагностикалық
сканерлерін
шығарады.
Автокөлік
ақауларының
компьютерлік
диагностикасы нақты уақыт режимінде жүйелер жұмысындағы кішігірім
ақауларды оқып, анықтауға мүмкіндік береді. Барлық ақпарат сканер
дисплейінде немесе компьютердің немесе ноутбуктің мониторында
көрсетіледі.
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Автомобильдің электрондық компоненттерін зерттеу ұзақтығы əдетте
30 минуттан аспайды.
Диагностика үш кезеңнен тұрады:
 Автомобильдердің жалпы компьютерлік диагностикасы. Бұл
жүйелердің ешқайсысы жұмыс істемеген кезде қате кодтарын «күту
режимінде» оқу. Ақаулы қондырғыны анықтау қажет.
 Динамикалық тексеру. Көлік арнайы стендке орнатылып, оның
негізгі жүйелері қосылады, жұмыс істейтін датчиктерден ақпарат оқылады.
 Деректерді жою. Борттық компьютерде жинақталған мəліметтер
базасы жойылады, бақылаушылар ақпарат жинау үшін іске қосылады.
Диагностика кезінде алынған қателік кодтары арнайы қосымшалардың
көмегімен шифрланады. Осы мəліметтер негізінде жүйенің дұрыс жұмыс
істемеуі туралы шешім шығарылады.

Сурет 1.24 – жүк көлігін компьютерлік диагностикалау
Машина ақауларсыз жұмыс істеп тұрса, жылына кемінде бір рет
автомобильдердің компьютерлік диагностикасы жүргізілуі керек.
Қозғалыс кезінде белгісіз дыбыстар, ауытқулар жəне төмендегі
құбылыстар пайда болған жағдайда, диагностика орталығына жүгіну қажет:
 қозғалтқыш, егер ол тұрақсыз жұмыс істесе, қуаты төмендесе, отын
шығыны көбейсе, сыртқы шу пайда болған кезде;
 автоматты беріліс - секіру, соғу, майдың ағуы, кез келген
жылдамдықты қосу мүмкін болмаған кезде;
 жүріс бөлігіндегі доңғалақтар тегіс тозбаған жағдайда;
 ABS - егер автомобиль тайғақ жолда жүрсе, тежелу жолының
ұзақтығы қысқармаған жағдайда;
 рульдік басқару - соққылардың, сынықтардың пайда болу, люфтің
ұлғаю немесе гидрожүйедегі сұйықтың ағып кету жағдайында.
Жүйелерді диагностикалаудан жəне ақаулардың нақты себептерін
анықтағаннан кейін, визуалды тексеру, жөндеу маман шебері арқылы жүзеге
асырылады.
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Сурет 1.25 –
Адаптерлер
Адаптерлер тек компьютерге немесе кабель арқылы автомобиль
датчиктеріне қосылған компьютермен жұмыс істейді.
Функционалды ерекшелігіне сəйкес жабдықтар төмендегідей болуы
мүмкін:
 дилерлік - автомашинаның сканерлері, машинамен толық үйлесімді,
компьютерді қайта бағдарламалау мүмкіндігі;
 брендтік - белгілі бір брендке немесе модельге үшінші тарап
шығарған диагностикалық құралдар;
 мультибренд – кез-келген аймақтағы (Оңтүстік Азия, Американдық)
барлық көліктермен үйлесімді құрылғылар.
Өзін-өзі диагностикалау. Көптеген қазіргі заманғы автомобильдер
өзін-өзі диагностикалау жүйелерімен жабдықталған. Мұндай жабдық
автокөлік жүйесін дербес талдайды жəне ақаулар туралы жүргізушіге
хабарлайды. Автомобильдің компьютерлік диагностикасы жұмыс істегенде.
бақылау тақтасындағы жауапты индикатор жанып-өшіп, хабар береді.
Жөндеу жұмыстары дереу жүргізілуі керек, əйтпесе басқа компоненттердің
жұмысына нұқсан келуі мүмкін (1.26, 1.27-суреттер).
Компьютерлендіру жəне автоматтандыру – бұл технологиялық
прогресті сүйемелдейтін құбылыс. Электронды диагностика автомобильді
пайдалану құнын едəуір төмендетеді. Алайда мұндай оқиға барлық
ақаулықтарды анықтай алмайтындығын есте сақтаған жөн. Процедурадан
максималды тиімділікке қол жеткізу үшін оны көлік шебері маманының
тексерісімен бірге жүргізу қажет.
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Сурет
1.26
–
диагностикалау жүйелері

Өзін-өзі

Сурет 1.27 – Заманауи
компьютерлік жабдық

Қазіргі уақытта энергоблоктың техникалық жағдайын анықтаудың үш
əдісі бар, олар нəтижелердің дəлдігі мен жұмсалған ақша мөлшерінде ғана
ерекшеленеді:

көзбен шолу - үлкен шығындарды қажет етпейтін қарапайым
əдіс,

қызығушылық параметрлерін өлшеу жүргізілетін диагностикалық
құралдарды қолдану арқылы тексеру. Нəтижелердің дəлдігі көбінесе
жөндеуші маманның біліктілігіне байланысты. Қаржылық шығындар аз.

электронды жабдықтың көмегімен жүргізілетін компьютерлік
диагностика ең қиын əдіс. Қазіргі уақытта жүргізушілер арасында
қозғалтқыштың техникалық жағдайын анықтайтын ең дəл, сонымен қатар ең
қымбат тəсілі саналады.
Орташа алғанда, ақаулықты табу жəне анықтау үшін тəжірибелі маман
кем дегенде 2 сағат жұмыс жасайды.
Əр жүйені зерттеу бірнеше кезеңге бөлінеді: жанармай жабдықтарын
тексеру, цилиндрлерді толтыру сапасын тексеру, майлау жүйесін жəне газ
тарату механизмін талдау. Көптеген жағдайларда дизельді қозғалтқышты
диагностикалау қажеттілігі жанармайдың көбеюіне, қуаттылықтың
төмендеуіне немесе түрлі шулардың пайда болуына байланысты əртүрлі
ақауларға байланысты туындайды.
1.1.5 Қозғалтқыштың
техникалық сипаттамалары: зиянды
газдардың шығарылуы, отын шығыны, электрондық блок арқылы
отын бүрку жүйесін басқару
Дүние жүзілік машина жасау өнеркəсібінде осы заманға сай
автомобиль жасап сату бəсекесінде өтелген газдардағы зиянды заттар құрамы
мен жанармай шығынын азайту үшін автомобиль зауыттары бензинді жəне
дизельді қозғалтқыштарда отын беру жүйелерінің жаңа типтерін қолдана
бастады.
Автотрактор қозғалтқыштарын күрделі де қымбат жүйелермен
жабдықтау қажеттігі көбінесе қатаңырақ талаптарды, мысалы өтелген
33

газдардың зиянды заттар құрамына европалық стандарт енгізумен
түсіндіреді.
Бензинді қозғалтқыштарының бүрку жүйелерін келесі түрлерге бөледі:
орталық (моно);
таралымды;
тікелей.
Орталық
бүрку
жүйесінде бір немесе екі форсунка (көп
қозғалтқыштарда) дрюссельдік қалқаншаға дейін орналасқан, оларды
жұмысын қолданылатын электронды отын беру жүйесі басқарады.
1-жанармай насосы
2-сүзгі
3-орталық бүрку
форсункасы
3a- дроссель
қалақшасының
потенциометрі
3b-қысым реттегіш
3с-форсунка
3d-ауа
температурасының сезгісі
3e-дроссель электр
қозғалтқышы
4-салқындату
сұйығының температура
сезгісі,
5- оттегі сезгісі
(лямбда-зонд)
6-электронды басқару
блогы
Сурет 1.28 – Орталық
(моно) бүрку жүйесінің
сұлбасы
Мұндай сызба, ең алдымен қозғалтқыштың салыстырмалы арзандығы
мен жəне жетілдіру қарапайымдылығымен назар аудартады. Бұл жағдайда
карбюраторды алып тастап, оның орнына отындық форсунка, электрлі
бензосорғыш (1), сүзгі (2), сезгілер мен басқарудың электронды блогы
орнатылады (1.28-сурет).
Таралымды бүрку жүйесі (1.29-сурет) бүгінгі күнде кең қолданыс
тапқан. Олардың көбі жоғарыда келтірілген талаптарға сай. Бұл
қозғалтқыштар үнемді, экологиялық жағынан тиімді жəне динамикалық
көрсеткіштері жоғары болады.
Тікелей бүрку жүйелері бүрку жүйелерін дамытудың келесі
эволюциялық сатысын білдіреді. Мұнда форсунка шамның жанына жану
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камерасына орналасады. Жанармай форсункалары өте жұтаң қоспадағы
қозғалтқыш жұмысын қамтамасыз ететін, тікелей цилиндрге бүркетіндей
жағдайда орналасқан. Мұндай жағдайдың екі сипатты ерекшелігі бар.
Біріншісінде, жоғары сапалы жұмыстық қоспаны əзірлеу үшін жанармай
бүркудің жұмыстық қысымын ( 3,5...5,0 МПа) едəуір арттыруға тура келеді.
Екіншісінде, жанармай форсункалары температура 2800...3000оС жететін
орындарда орналасқан, бұл форсункаларды əзірлеудің технологиялық
процесіне қойылатын талаптарды біршама қатаңдандырады.
1-қозғалтқыш
цилиндрлері
2-жанармайдың жалыны
3-форсунканы басқару
сымы
4-жанармадың берілуі
5-енгізу коллекторы
6-дроссель қалақшасы
7-ауаның бағыты
8-жанармай түтікшесі
9-электромагнитті
форсунка
Сурет 1.29. Таралымды бүрку жүйесінің
сызбасы
Алдыңғы жетекті автомобильдерде GM, Январь-4, BOSCH M 1.5.4
жəне BOSCH MР 7.0 таралымды бүрку жүйелері қолданылады. Сезгілерден
келетін белгі арқылы атқарушы құрылғыларды басқаратын, сандай-ақ өзіндік
диагноз қою жүйесі бар, басқарудың электрондық блогы жүйенің ең қымбат
элементі болып табылады.
Сезгілер тізбесі: иінді білік айналымы мен жағдайының сезгісі,
дроссельді қалқанша жағдайының сезгісі, автомобиль жылдамдығының
сезгісі, салқындату температурасының сезгісі, ауаның жалпы шығынының
сезгісі, детонация сезгісі, оттегі шоғырлануының (1-зонд) сезгісі. Атқарушы
құрылғылар: электр магнитті жанармай форсункалары, бос жүріс реттеушісі,
оталдырудың екі тиекшесі, электробензосорғы, «CHECK ENGINE» шамы
жəне кейде қолданылатын жанармай булануы сүзгісінің электромагнитті
клапаны. Мұның сыртында, Январь-4 жəне BOSCH M 1.5.4 жүйелерінде
өтелген газдарды (қозғалтқыш дұрыс жұмыс істеген кезде) көміртек
тотығының санын реттеуге болатын СО-потонциометр бар. GM жəне
BOSCH MР 7.0 жүйелерінде СО-потонциометр жоқ, оның есесіне 1-зонд пен
жанармай булануының көмірлік сүзгісі бар. Январь-4 жүйесінің сору
коллекторы мен ауаның жалпы шығынын сезеді. Қозғалтқыштың жұмысы
кезінде басқару блогы сезгілердің дұрыс істеуін қадағалайды.
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Зиянды
газдарды
бейтараптандыру.
Каталитикалық
бейтараптандырғыш қозғалтқыштағы жану процесін дəл басқару жағдайында
пайдаланылған газдардың зиянды құрамдарының шығуын едəуір
төмендетеді. Бұл зиянды құрамдарды тиімді бейтараптандыру үшін
қозғалтқышқа енетін ауа-жанармай қоспасы құрамын қатаң əрі дəл
басқарады. Көмірсутегілер көміртек тотығы жəне азот тотықтары өтелген
газдардың зиянды бөліктері болып табылады.
Электрондық басқару блогы (ЭББ) (1.30-сурет) отын бүрку жүйесінің
басқарушы орталығы болып табылады. Ол əр түрлі сезгілерден келетін
ақпаратты ұдайы қадағалайды жəне қалдық уыттылығы мен автомобильдің
жұмыстық көрсеткіштеріне əсер ететін жүйелерді басқарады. ЭББ жүйедегі
диагноз қою қызметін атқарады. Ол ауытқулардың бар-жоғын анықтай
алады, солар туралы жүргізушіге «CHECK ENGINE» шамымен хабар беріп,
ақау сипатын белгілейтін жəне механикке жөндеу жүргізуге көмектесетін
кодтарды сақтай алады. Қозғалтқышты басқарудың осы жүйесінде GM
фирмасының «EFI-4» моделді ЭББ қолданылады.
ЭББ форсунка электронды тұтату
жүйесі, бос жүріс реттегіші, түрлі реле
тізбектері сияқты шығу тізбектерін жерге
өткізу
тізбегінде
орналасқан
транзисторлар арқылы басқарады. Тек
қоректендіру жүйесінің релесін басқару
тізбегі ғана бөлек болады. Қоректендіру
жүйесінің реле тізбегі релеге берілетін
12В кернеуді ЭББ басқаратын жалғыз
тізбек. Қоректендіру релесінің шарғысы
Сурет 1.30 - Электрондық жерге
өткізу
ұшымен
қозғалтқыш
басқару блогы
массасына жалғасқан.
Бақылау сұрақтары:
1. Іштен жану қозғалтқыштарының жіктелуі, негізгі механизмдері
2. Дизельді жəне карбюраторлы қозғалтқыштардың жұмыс
процесіндегі негізгі ерекшеліктері неде?
3. Иінді білікті механизм қандай қызмет атқарады? Негізгі бөлшектері.
4. Газ тарату механизмінің негізгі бөлшектері мен қызметін атаңыз.
5. Қоректендіру жүйесінің басты ерекшеліктері қандай?
6. Қозғалтқыштың салқындату жүйесі қандай негізгі бөліктері?
7. Сұйықтықпен, ауамен салқындату жүйелерінің негізгі ерекшеліктері.
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1.2
ТРАКТОРЛАРДЫҢ,
ШАССИЛЕРДІҢ
ЖƏНЕ
ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫ

ӨЗДІГІНЕН
ЖҮРЕТІН
АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ

1.2.1 Иінді білікті механизмінің жалпы құрылысы жəне оның
жұмыс істеу қағидаты
Иінді білікті механизм (бұдан əрі – қысқартылған – ИБМ) – жылу
энергиясын механикалық энергияға айналдыратын механизм. Цилиндр
ішіндегі қоспаның жанған кезде ұлғайғаны поршеньді төмен қарай
ығыстырады. Шатун мен иінді білік осы қозғалысты айналмалы қозғалысқа
ауыстырады. (1.31-сурет) .
Иінді білікті механизмге цилиндр, поршень, шатун, иінді білік,
маховик жəне картер кіреді.
Иіндібілік-шатунды механизмнің бөлшектерін қозғалатын жəне
қозғалмайтын бөлшектер деп екі топқа жатқызады. Қозғалмайтын
бөлшектерге цилиндр, ал қозғалатын бөлшектерге поршень, шатун жəне
иінді білік топтарының бөлшектері жатады.
Иінді білік тот баспайтын болаттан немесе құйылған сұр шойыннан
құйылады. Беткейлері біліктермен бірге ілгектерге бекітілуі мүмкін.
Поршеньдердің массасы мен жиынтықтағы шатундар арасындағы
айырмашылық қалыпты мəннен аспауы керек. Мысалы, Д-240 дизельдері 15
граммнан аспайды, СМД-60 17 граммнан аспайды жəне A-41-тен 30 г
аспайды.

1-маховик болты, 2- ілініс муфтасының болты, 3- маховик, 4маховик (тəжі) шестернясы, 5- май қырғыш сақинасы, 6компрессиялық сақиналар, 7-поршень, 8-шатунь өзегі, 9-поршень
саусағы, 10-шектегіш сақина, 11-түпкі мойын төсеніші, 12-тұрақты
жартылай сақина, 13-шатунь төсеніші, 14-иінді білік, 15-қарсы салмақ,
16-шатунь қақпағы, 17-шатунь болты, 18-шатун, 19-иінді білік болты,
20-шкиф, 21-май насосының шестернясы, 22-шестерня.
Сурет 1.31 – Иінді білікті механизмнің құрылысы
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Цилиндр поршеньді топ бөлшектерінің негізгі өлшемдері.
Цилиндрлер əдетте шойыннан жасалады. Айна деп аталатын гильзалар ішкі
беті мұқият өңделеді жəне шыдамды. Трактор қозғалтқыштарының
цилиндрлер ішкі диаметріне сəйкес олар үш өлшемді топқа бөлінеді: B, C
жəне M (үлкен, орта жəне кіші). Өлшемдер тобының белгілері гильзаның 1ші жағында белгіленеді (1.32-сурет).
Сыртқы беті салқындатқышпен жуылатын гильзалар «дымқыл» деп
аталады (1.32а-сурет). Гильзаны блокқа мықтап орнатуға қызмет ететін 2
жəне 3 қону белдіктері жасалды. Гильзаның төменгі қабығы мен цилиндр
блогының арасында резеңке сақиналар 4 блоктың су қабығынан иінді
корпусқа су ағып кетпеуі үшін орнатылады. Кейбір қозғалтқыштар үшін
резеңке сақиналар төсемнің төменгі жиегіндегі ойықтарға, ал басқалары үшін
блоктың ойығына орнатылады. Гильзаның жоғарғы ұшы блок жазықтығынан
жоғары шығады, бұл металл асбест төсемінің жақсы сығылуын қамтамасыз
етеді, газдың цилиндрден шығуына жəне судың цилиндрге енуіне қарсы
сенімді тығыздау жасайды. Гильзалардың үстіңгі бөлігінің тозуын азайту
үшін қышқылға төзімді шойыннан жасалған 6 тозуға төзімді қондырмалар
орнатылады (1.32б-сурет). Кейбір қозғалтқыштарда блоктың төменгі
шығыңқы негізі мен төменгі фланецтің тірек беті арасында мыс сақиналы
тығыздағыш 8 орналастырылған.
а - «дымқыл» цилиндр
төсегіші;
бавтомобиль қозғалтқышы орнату
сызбасы;
в- ауамен салқындатылған
цилиндр;
1 - иық; 2
жəне 3 - жоғарғы жəне төменгі
жолақтар; 4 - резеңке тығыздау
сақинасы; 5 - цилиндр төсемі;
6 - кірістіру;
7 - су жолы;
8 - герметикалық тығыздағыш;
Сурет 1.32 – Цилиндрлер
Ауамен
салқындатылған
қозғалтқыштардың
цилиндрлерінде
салқындатқыштар сыртқы жағынан қамтамасыз етілген (1.32в-сурет).
Колонка цилиндрдің төменгі бөлігінде жасалады, ол иінді корпустың бетіне
түседі. Иінді білікті пен иықтың арасында мыс сақина орнатылған. Əрбір
цилиндр басымен бірге иінді корпуста арнайы өзектермен бекітіледі.
Поршеньдер. Бұл бөліктер газ қысымынан туындайтын күшті
қабылдайды, сонымен қатар кезекті циклдің барлық ағынын қамтамасыз
етеді. Олар жоғары температура мен қысымға ұшырайды жəне цилиндр
ішінде айтарлықтай жылдамдықпен қозғалады. Пайдалану жағдайларына
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сəйкес поршеньдік материал жоғары механикалық қасиеттерге ие болуы
керек (беріктігі, тозуға төзімділігі, жеңіл болуы, жылудың жақсы таралуы).
Сондықтан поршеньдер жеңіл, бірақ жеткілікті күшті алюминий
қорытпасынан құйылады.
Поршеньде инверттелген əйнектің пайда болуы бар. Ол төменгі B
(1.33а-сурет), B басы (немесе герметикалық бөлігі) жəне G бағыттаушы
бөлігі юбка деп аталады. Дизель поршенінің төменгі жағы ойықпен
жасалады, бұл қоспаны қалыптастыру əдісіне жəне клапандар мен
саптамалардың орналасуына байланысты. Төменгі пішін ауаны цилиндрге
кіретін жанармаймен жақсы араластыруға ықпал етеді.
Сығымдау үшін ойықтар 2 жəне май қырғыш 1 сақина бастың жəне
юбканың сыртқы бетіне ойықталған. Поршеньге орнатылған сақиналардың
саны қозғалтқыштың түріне жəне иінді біліктің жылдамдығына байланысты.
Майды қырғыш сақиналар үшін ойықтардың шеңбері арқылы май құюға
арналған тесіктер бар.
Юбканың ішкі жағында екі толқын бар 5, оның тесіктерінде поршеньді
кольці орнатылған. Сыртында сақиналарға арналған 4 ойықтар бар.
а жəне в - трактор
мен автомобиль
қозғалтқышының
поршеньдері;
б - поршеньдердің
көлденең қимасы;
г – поршень саусағы;
1, 2 - сəйкесінше майды
қыру, сығымдау
сақиналары; 3 поршень түбіндегі
ойық;
4 - құлыптау сақинасына арналған ойық;
5 – поршень басы;
6 – поршень саусағына арналған тесік; 7 - тесік; 8 жəне 9 - сығымдау жəне
май қырғыш сақиналары үшін ойықтар; 10-ұстағыш сақина.
Сурет 1.33– Поршеньдер мен саусактар
A - поршеньнің масса жəне өлшем тобының белгілері; B - төменгі; B бас (герметикалық бөлік); Ж - юбка (бағыттаушы бөлік); D - поршеньді
орнату бағытын белгілейді; E - саусақ өлшемі тобының жапсырмасы мұнда
май жиналады, бұл поршеньнің қалыңдатылған бөлігін салқындатуға ықпал
етеді жəне поршеньді кептелуден қорғайды.
Юбканың сыртқы диаметрі бойынша трактор қозғалтқыштарының
поршеньдері, сондай-ақ гильзалар үш өлшемді топтарға бөлінеді: B, C жəне
M. Жинау кезінде поршень мен цилиндр топтары бірдей болуы керек .
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Поршеньдер поршеньдік істікшеге арналған саңылаудың диаметрі бойынша
екі өлшемді топқа бөлінеді жəне поршеньдік бастиектерде бояумен (қара
немесе сары) белгіленеді.
Кейбір трактор қозғалтқыштарының поршеньдік тереңдігінде 0,3 мм
кішкентай шеңбер тəрізді ойықтар жасалады (1.33б-сурет).
Карбюраторлы қозғалтқыштарда тегіс түбі бар поршеньдер
қолданылады (1.33с-сурет), олар өндірудің қарапайымдылығына жəне жұмыс
кезінде аз қызуға байланысты кеңінен қолданылады Қозғалтқышта олар
юбкада жазылған жазбаға сəйкес орналастырылады.
Поршень саусақтары. Мұндай бөлшектер болаттан қуыс жасалған.
Осьтік ығысудан бастап, саусақ поршеньнің ойықтарына орнатылған
кеңейтілген сақинамен 10 ұсталады. Саусақ поршеньді байланыстырушы
өзекпен байланыстырады.
Сыртқы диаметрі бойынша саусақтар екі өлшемді топқа бөлінеді. Олар,
əдетте, поршеньдік тесіктері сияқты белгіленеді: қара жəне сары. Бояу
саусақтың ішкі бетіне жағылады (E белгісі). Поршеньді байланыстырушы
өзекпен құрастырған кезде, поршень мен саусақтардың өлшем топтары
бірдей болғаны жөн.
Поршеньдік сақиналар. Олардың мақсатына сəйкес сығымдау жəне
май қырғыш сақиналары ажыратылады (1.34-сурет).

а - композитті май қырғыштың сақинасы, б - поршеньдегі
сақиналардың орналасуы; 1 - жалпақ болат сақиналар; 2, 3 жəне 12, тиісінше,
осьтік, радиалды жəне спиральды кеңейткіштер; 4 - поршень; 5 - тік
бұрышты секцияның ішкі ойығы бар қысу сақиналары; 6 - тікбұрышты
қиманың жоғарғы қысу сақинасы; 7 - сыртқы конустық төменгі қысу
сақиналары; 8 - қырғыш май қырғыш сақиналары; 9 - дөңес жұмыс беті бар
сақина; 10 - трапеция тəрізді сақиналар; 11 - май қырғыштың сақиналық
бөлімі.
Сурет 1.34 – Поршеньдік сақиналар
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Сығымдау сақиналары газдардың жану камерасынан иінді корпусқа
түсуіне жол бермейді. Олар легирленген шойын немесе болаттан жасалған.
Еркін күйдегі сақинаның сыртқы диаметрі цилиндрдің ішкі диаметрінен
үлкен. Сондықтан сақинаның бір бөлігі кесіледі, нəтижесінде цилиндрге
орнатқан кезде ол серпіліп, оның бетіне жақсы жабады.
Цилиндрді тығыздау үшін поршеньге екі немесе үш сығымдау
сақиналары қойылады. Поршеньдік ойықтарда сақиналар кішкене
саңылаумен орнатылады жəне олар поршеньге қатысты еркін қозғалады.
Көлденең қимада сығымдау сақиналары басқаша болады. Тікбұрышты
көлденең қимасы бар сақинамен салыстырғанда, конустық сыртқы беті бар
сақина 7 кіші тірек бетке ие, ол оның тез айналып, цилиндрдің бүкіл шеңбер
бойымен жақсы байланысын қамтамасыз етеді Цилиндрге қарсы жоғарғы
қысу сақинасының беті хроммен қапталған.
Кейбір дизельдерде хром қабаты (0,3 мм-ге дейін) дөңес болады.
Мұндай сақина 9 жақсы жəне жылдамырақ.
Май қырғыш сақиналары майдың жанғыш камерадан жану камерасына
енуіне жол бермейді, цилиндр қабырғасынан артық майды кетіреді. Олар
сығымдаудың
астында
орнатылады.
Сығымдау
сақиналарынан
айырмашылығы, олар саңылаулардан тұрады немесе екі қырғыш түріндегі
сақиналардан тұрады. Күрделі майды қырғыш сақиналар көптеген
қозғалтқыштардың поршеньдеріне орнатылады (1.34а-сурет), екі болат
дискісінен жəне екі серіппелі ұзартқыштан жасалған - осьтік жəне радиалды.
Жиналған сақиналар цилиндрдің бетіне жақсы сəйкес келеді жəне иінді
майдың аз шығынын қамтамасыз етеді.
Байланыстырушы шатундар. Бұл бөлшектер поршеньдерді иіндібілікке қосады жəне оған поршеньдер қабылдаған газ қысымынан күш
береді. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде газ қысымы мен инерция
күштері байланыстырушы саусаққа əсер етеді, сондықтан ол күшті, қатал
жəне жеңіл болуы керек. Байланыстырушы саусақ екі басы бар өзек түрінде
болаттан жасалған.
(1.35 а - сурет) I-секцияны байланыстырушы шатун. Қоладан жасалған
2 өзегі оның жоғарғы басына бекітілген, төменгі жалғағыш өзекшені шешуге
болады. Оның шешілетін бөлігі 6 қақпақты құрайды. Бастың жоғарғы жағы
біріктіруші өзекпен бекітіледі.
Төменгі жалғау өзекшесінің ішкі беті өңделген. Сондықтан қосылатын
шатундардың төменгі бастарының қалпақшалары өзара алмастырылмайды.
Оларды дұрыс орнату үшін құрастыру кезінде сəйкес келуі керек сериялық
нөмір (радиатордан бірінші санайды) жəне салмақ сандары төменгі
біріктіретін штанганың жəне қақпақ бастарының бүйір бетіне
орналастырылады.
Бастың екі жартысы да жоғары беріктігі бар арнайы бекітпелік
болттармен қосылады 10. Үйкеліс подшипниктері 5 (жоғарғы жəне төменгі)
екі бөліктің тұратын байланыстырушы өзектің төменгі басына орнатылады.
Осьтік ығысу мен бұрылудан бөліктер ұяларда бекіткіш 9 арқылы өткізіледі,
олар байланыстырушы өзектің бір жағында орналасқан ойықтарға кіреді.
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Төменгі
бас
жағында
автомобиль
қозғалтқыштарында
цилиндр
қабырғаларына май жеткізуге арналған тесік бар. Май поршеньді істікшеге
11тесік арқылы (1.35 б - сурет) немесе 12 канал арқылы жеткізіледі. Төменгі
жалғау өзекшесінің басы көптеген қозғалтқыштар үшін тікелей қосқышқа ие,
яғни байланыстырушы өзек корпусының осіне дұрыс бұрышта.
Иілгіш (1.35с- сурет) поршень тобын монтаждау кезінде қосылғыш
өзектің төменгі бөлігінің жең арқылы өтуін қамтамасыз ету үшін қерек.

а- байланыстырушы өзек бөліктері; б- байланыстырушы өзекшенің
көлденең қимасы жəне поршеньді істікшеге май беру; n- байланыстырушы
өзектің төменгі басының қиғаш қосқышы; ж- байланыстырушы шатундардың
төменгі басының қақпағын бекіту тəсілдері; 1 жəне 4-шатунның жоғарғы
жəне төменгі бастары; 2- жоғарғы бастың өзегі;
5-шатун төсеніші; 6шатунның төменгі басының қақпағы; 8- құйылған гайка; 9- бекіткіш; 10шатун болты; 11- майға арналған тесік; 12 - шатунның корпусына май
жеткізетін арна; 13- қақпақ 14- құлып
Сурет 1.35 – Байланыстырушы шатундар
Контакт аймағын ұлғайту үшін, сонымен қатар өздігінен босап кетпес
үшін болттар бастарының астында құлып 14 орнатылады (1.35д - сурет).
Иінді білік поршеньдерден берілетін күштерді түрлендіреді, сонымен
қатар əртүрлі механизмдер мен қозғалтқыш бөлшектерін басқару үшін
қолданылады. Газ қысымының мезгіл-мезгіл əрекет ететін күштері жəне
иінді біліктіпен қозғалатын бөліктердің инерциясы біліктің тозуын, иілу
деформациясын жəне бұралуын тудыруы мүмкін. Сондықтан ол үлкен
беріктікке ие жəне тозуға төзімді болуы керек.
Иінді білікті жоғары сапалы болаттан немесе иілгіш темірден
құйылады. Ол тірек түбірлік мойындардан 1 (1.36 а - сурет), (алдыңғы бөлік)
жəне білекшені (артқы бөлігі) байланыстыратын 11 біріктіруші өзек
мойындарынан (1.36б - сурет) тұрады. Оның тепе-теңдігі үшін қажет 12
теңгерім білікпен бірге бекітіледі немесе құйылады. Білік мойындары
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жоғары жиілікті токтармен тозуға төзімділігі жоғарылатылады.
Иінді
білікті айналған кезде ортадан тепкіш күш əсерінен механикалық қоспалар
(тозу өнімдері) қуыстың қабырғаларына түседі. Тазартылған май 18 түтік
арқылы қуыстың ортаңғы бөлігінен қосылатын өзек бетіне келеді.
V-тəрізді цилиндрлі қозғалтқыштардың иінді білігінің əрбір қосылғыш
өзекшесінде екі өзек бекітілген, сондықтан мойын ұзағырақ. Иінді біліктітің
алдыңғы ұшында уақыт пен басқа механизмдердің бір немесе екі берілісі,
желдеткіш пен ауыстырғыштың жетегі 16, сондай-ақ иінді білікті қолмен
бұрауға арналған гайка немесе болт 15 бар. Басқа қозғалтқыштарда фланец
19 бар, онда бекіту үшін тесіктер бұрғыланады.
Негізгі подшипниктер, сондай-ақ тірек подшипниктері болаталюминий таспасынан жасалған 10 кірістіру түрінде жасалады. Таспаның
сыртқы бөлігі болаттан жасалған, ал ішкі жағы ауыр жүктемелерге төтеп
бере алатын антифрикциялық қорытпаның жұқа қабатымен жабылған жəне
тозуға төзімділігі жоғары.
Жұмысты жақсарту үшін маховиктің ішкі беті жонылады.
Байланыстырушы шатунның да, негізгі подшипниктердің де кірістері бірбіріне бекітіледі.
Үстіңгі төсеніштерде біліктің мойнына майдың өтуі үшін саңылау жəне
айналмалы ойық бар.

а - трактор қатарындағы дизельді қозғалтқыш; б - V тəрізді автомобиль;
1 - білік мойын; 3 - тұрақты жартылай сақиналар;4 жəне 10 - негізгі
подшипник төменгі жəне жоғарғы бөліктері; 5 - маховик; 6 – май
рефлекторы;7 - реттегіш түйреуіш; 8 - шатунтарды бекітетін болт; 9 - беріліс
сақинасы; 11 – түпкі мойын; 12 - қарсы салмақ; 13 - иінді біліктің редукторы;
14 - май сорғы жетегінің жетекші беріліс дөңгелегі; 15 - болт;
16
- пульпа; 17 - тығын; 18 - таза майға арналған түтік; 19 - фланец;
Сурет 1.36 – Иінді біліктің құрылысы
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Осьтік қозғалыстардан жəне иінді иілуден сақталады, ол сыртқы бет
пен ұяға тығыз бекітілген.
Маховик. Иінді білікті пен қозғалтқышты біркелкі айналдыру үшін,
жұмыс кезінде жəне жүктеме кезінде көтерілген жүктемелерді теңестіру үшін
маховик құралы қолданылады. Бұл ауыр шойын дискісі. Маховиктің артқы
жағында ілінісуге арналған ойық қарастырылған. Алдыңғы ұшында бірінші
цилиндрдің поршенінің орнын анықтайтын ойық бар.
Клапандар мен
күйенте арасындағы саңылауларды реттеген кезде, белгілер мен ойықтар
қолданылады.
1.2.2 Газ тарату механизмінің жалпы құрылысы жəне оның жұмыс
істеу қағидаты
Газды тарату механизмі біліктер, серіппелер, штангалар, тəрелкелер,
бекіткіштер жəне клапандар, беріліс бөліктері кіреді.
Қозғалтқыштың жұмыс істеу негіздерін зерделеу кезінде поршень
күйінде тұрған кезде клапандардың ашылып, жабылатындығы көрсетілген.
Шығарылған газдардың цилиндрлерін жақсылап тазарту жəне оларды таза
ауа немесе жанғыш қоспамен толтыру үшін клапандар қарапайым
қозғалтқышта көрсетілгеннен ұзағырақ ашық болады (1.37 - сурет).
Қозғалтқыш цилиндрлеріне көбірек ауа немесе жанғыш қоспаның кіруі
үшін клапан ТӨН-ге жеткенге дейін ашылады. Иінді біліктің жоғары айналу
жиілігінде сору жиі қайталанады, сондықтан қабылдау коллекторында
вакуум пайда болады. Поршень көтерілгеніне қарамастан, ауа
қозғалтқыштың цилиндрлеріне енеді. Инерция бойынша ауа цилиндрлерге
ашық клапан арқылы кіреді жəне поршень өткеннен кейін кіріс клапаны
белгілі бір кідіріспен жабылады.
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а - саңырауқұлақ
тəрізді;
б - тербелу;
1- аралық беріліс;
2- поршень; 3 клапан;
4- цилиндр басы;
5-бағыттаушы
штепсель;
6-клапан
серіппесі;
7- күйенті;
8 - осі (ролик);
9 - реттегіш
бұранда;
10 - құлып-гайка;
11 - тірек ролигі;
12 - өзек; 13 - итергіш; 14 - білік; 15 - білік білігі; 16 - иінді біліктің
редукторы;
17 - декомпрессор ролигі;
18 - реттегіш бұрандалы
декомпрессор; 19 – қозғалмалы итергіш
Сурет 1.37 – Итергіш көмегімен газ тарату механизмдерінің схемалары
Клапандардың алдын ала ашылу жəне қақпақшаның жабылуын кейінге
қалдыру ауа қабылдауды 180о-ден 242°-қа дейін ұзартуға мүмкіндік берді.
Дизель қабылдау клапанын жапқаннан кейін ауа қысылып, жану
камерасына жанармай құйылып, поршень жүреді. Газдардың цилиндрден
шығуы немесе шығару клапанның ашылуы поршеньТӨН келгенге дейін
басталады. Иінді біліктің айналу бұрышында 56°. Поршень ТӨН-ге келген
кезде шығарылатын газдың бір бөлігі цилиндрден шығады, бұл газ
шығарылған кезде поршеньдегі газдардың артқы қысымын төмендетеді.
Шығару клапаны поршень өткеннен кейін жабылады. Иінді біліктің айналу
бұрышымен шығу клапанын ашу ұзақтығы 252°. Шығару тактісі соңында
жəне енгізу тактісі басында екі клапан біраз уақытқа ашық, ол иінді біліктің
айналу бұрышында 32° сəйкес келеді (1.38 - сурет).
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Сурет 1.38 – Клапан уақытының
диафрагмасы
Декомпрессионды механизм. Дизель қозғалтқышының иінді білігін
механизмдерін реттеу кезінде айналдыру үшін немесе іске қосу кезінде
цилиндрлерде қысылған ауаның кедергісін жеңу үшін көп күш қажет. Бұл
қарсылықты азайту үшін бірқатар трактор қозғалтқыштарында клапандар
ашылатын
декомпрессионды
көмекші
механизм
(декомпрессор)
қолданылады, сығымдау кезінде ауа цилиндрлерден шығады. Осының
арқасында иінді білікті бұру үшін қажетті күш айтарлықтай азаяды.
Декомпрессионды механизм қозғалтқышты іске қосу жүйесіне кіреді, бірақ
ол газды бөлу механизмімен құрылымды.
1.2.3 Салқындату жүйесінің құрылысы жəне оның жұмыс істеу
қағидаты
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде жылу энергиясының үлкен
көлемі бөлінеді, оның бір бөлігі (25...35%) қозғалтқышты жылытуға
жұмсалады. Жұмыс циклі кезінде газдардың орташа температурасы 800.900°
C құрайды, ал оталдыру кезінде ол 1800° C-қа жетеді. Қозғалтқыш қалыпты
жұмыс істеуі жəне қызып кетпеуі үшін оны 85...90°С шамасындағы белгілі
бір жəне тұрақты температураға дейін мəжбүрлі түрде суыту керек.
Егер қозғалтқыш қатты қызып кетсе, оның бөліктері арасындағы
қалыпты саңылаулар бұзылып, əдетте бұл жерлерде бөлшектердің тозуына,
қажалуына жəне тіпті бұзылуына əкеледі. Салқындату жүйесі сұйықтықтық
жəне ауамен салқындату жүйесі деп бөлінеді.
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1 — қайта өткізу
құбыры;
2 — термостат
қорабы;
3, 10 — жеткізуші
жəне əкетуші
құбыржелелер;
4 — радиатор
қақпағы;
5 — радиатор; 6 —
радиатор пердешесі
жетегінің сымарқаны;
7 — радиатор
пердешесі;
8 — май радиаторы;
9 — желдеткіш
қаптамасы;
11 —
ағызу шүмегі;
12 — сұйықтықтық
сорғы;
13 — май құтысы;
14 — радиаторды бекіткіш күш; 15 — желдеткіш; 16 — бу
шығаратын құбыр; 17 — жинаушы құбыржелі; 18 — пердеше жетегі;
—► — салқындату сұйықтығының қозғалу бағыты
Сурет 1.39 - ЯМЗ-238 қозғалтқышын сұйықтықтық салқындату
жүйесінің сұлбасы
Салқындату жүйелерінде жылуды кетіру қозғалтқыштың қыздырылған
бөліктерінің айналасында сұйықтық айналуы кезінде жүзеге асырылады,
содан кейін арнайы радиаторлық құрылғыларда ысыған сұйықтықтың
салқындауы жүргізіледі. Автотрактордың ІЖҚ-да, əдетте, мəжбүрлі
сұйықтықтық салқындату қолданылады, оның барысында салқындатқыш
сұйықтықтың айналымы центрден тепкіш сорғымен жүзеге асырылады.
Сұйықтықтың неғұрлым қарқынды айналуына байланысты бөлшектерден
жылуды əкету жылдамдатылады. Сұйықтықтық салқындату жүйелері ашық
жəне жабық болуы мүмкін. Сұйықтықтың оптимальды температурасы
90...95°.
Ауамен салқындату кезінде жылу шығару цилиндрдің сыртқы бетінен
тікелей ауаға түседі. Металлдан ауаға жылу беру коэффициенті
салқындатқыш сұйықтыққа беруден 20 есе аз, сондықтан жылу беруді
қамтамасыз ету үшін қозғалтқыш цилиндрлері олардың жылу беру бетінің
артуы үшін қырлармен жасалады. Қырлау бетінен оған қозғалтқыштың
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қабырғаларынан келетін жылу кірістірілген гидрожалғағышы бар қуатты
желдеткішпен 1 (1.40-сурет) жасалатын салқындатқыш ауа ағымымен
əкетілінеді. Салқындатқыш ауа ағынында май радиаторы 2 орнатылған.
Қозғалтқыштың жылу режимі температура датчигімен бақыланады.
а — V-тəріздес; б —
қатарлы;
1
—
кіріктірілген
гидрожалғағышы
бар
желдеткіш;
2 — май радиаторы;
3 — қаптама;
4 — дефлектор;
—►
—
ауа
қозғалысының бағыты.
Сурет
1.40
-.
Қозғалтқыштарды
ауамен
салқындату сұлбасы
1.2.4 Майлау жүйесінің құрылысы жəне оның жұмыс істеу
қағидаты
Қозғалтқыштың майлау жүйесі - бұл таза жəне салқындатылған
майдың үздіксіз жеткізілуіне қажетті бөліктердің аралау беттеріне қажетті
механизмдер мен құрылғылар жиынтығы. Майлау жүйесінің негізгі мақсаты:
- үйкелістің төмендеуі, тозуды азайту, бөліктерден жылуды
кетіру.
Көптеген қозғалтқыштарда мұнайдың қысылған кездегі ең көп
жүктелген бөліктеріне қысыммен, ал басқаларына - шашырау жəне
тамшылау жолымен жеткізіледі немесе аралас майлау жүйесі қолданылады.
Содан кейін қысыммен салқындатылған май блок-картерден қысыммен
май магистралымен бөліктерге бөлінеді (1.41 - сурет).
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1 - картер; 2, 5 - қалпына келтіру клапаны; 3, 4 - сорғының негізгі жəне
радиациялық бөлімі; 6 - «Қысқы-Жаз» ауысу; 7 - радиатор; 8, 9 арналар; 11 итергі осі арнасы; 12, 13 - арналар : 14 - центрифуга; 15, 16 - датчиктер,
тиісінше, май температурасы мен қысым; 17 - ағызу клапаны; 18, 19 - майдың
температурасы.
Сурет 1.41 – А-41 қозғалтқышының майлау жүйесінің сұлбасы
Оның үстіне майлау сұйықтығы білікке арналған өзекке мен
подшипниктердің тіректеріне енгізіледі. Негізгі подшипниктердің артқы
жағында көлденең бағыттағы арнадан қосымша (центрифугалау) тазалау
орындары бар қосылыстың шатунтың мойындарына кіреді жəне мойынның
бетін қосатын шойын подшипниктерін майлайды. Цилиндрлердің,
поршеньдердің, поршеньдік штырдың қабырғалары, бөлу тетіктері бүрку
арқылы жағылады. Өйткені, подшипниктер мен подшипниктердің
мойындары арасындағы бос жерлерден шыққан мотор майы айналмалы
тұман тəріздес кішкентай тамшыларға бөлінеді. Цилиндрлердің бетіне
қондырылған май тамшылары, біліктердің поршеньдері мен камералары
оларды майлап, май табасына құйылады.
1.2.5 Қоректендіру жүйесінің құрылысы жəне оның жұмыс істеу
қағидаты
Дизельді қозғалтқышты қоректендіру жүйесі (1.42 - сурет)
Дизельді қозғалтқыштың ішінде вакуум кезінде атмосфераның ауасы
қозғалтқыштың поршені арқылы шығарылатын ауаның тазалағышына 11
түседі, онда ол механикалық қоспалардан тазартылады жəне одан кейін 14
кіргізу коллекторы арқылы ашық клапан арқылы толтырылады. Сонымен
қатар, 1-ші резервуардағы отын ірі сүзгіден жеткізіледі.
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желі;

1-отын ыдысы;
2-шығыс кран;
3-төмен қысымды

4-ірі сүзгі
5-отын беру
сорғысы;
6-ағызу түтігі,
7-жоғары қысымды
отын сорғысы;
8-реттеуші;
9 - жоғары
қысымды отын құбыры;
10 - майда сүзгі;
11 - ауаны
тазартқыш;
12 электрофизикалық
жылытқыш;
13 - ағызу құбыры;
14 - кіріс
коллекторы;
15 - инжектор;
16 - сарқынды
сорғышы;
17 муфлер
Сурет 1.42 – Дизельді қозғалтқыштың қоректендіру жүйесінің сұлбасы
Алдын ала тазартылған отын төмен қысымды сорғымен 5 тазалаудың
екінші сатысына, жұқа сүзгіге дейін жеткізіледі. Содан кейін тазартылған
отын жоғары қысымды отын желісі арқылы 7 жоғары қысымды сорғымен
(қозғалтқышының жұмысына байланысты) 15 саптамалардың біріне беріледі.
Дизельді қозғалтқыш цилиндрге жеткізілетін отын мөлшерін көбейту
немесе азайту арқылы жүктеуге байланысты.
Карбюратор қозғалтқышының қоректендіру жүйесі отын мен
ауадан отын қоспасын жұмыс режиміне сəйкес келетін жəне қозғалтқыш
жүктемесіне байланысты мөлшерде пропорцияда дайындау үшін жəне өз
уақытынла жанатын қоспаны жеткізіп береді.
Іске қосу уақыты: ауа тазартқышты тазалағаннан кейін, карбюратордың
ішкі ауасының енуі кезінде, карбюратордың араластыру камерасына кіреді.
Сонымен қатар, бактегі 2-дегі отыннан сорғының 5 сорғышы сорады, ал
жерден ол карбюраторға 9 енгізілді, онда ол ауамен араласып, жанармай-ауа
қоспасын түзеді. Карбюратор отын қоспасын қозғалтқыш цилиндрінен тыс
дайындау үшін алдын ала қолданылады (1.43 - сурет).
50

Карбюраторда дайындалған отын қоспасының құрамын ауа
алмастырғышты ашу жүйесі арқылы өзгертуге болады. 1 г бензиннің
15 г ауаға қатынасында қоспасы қалыпты деп аталады. Ауадан асып кетсе,
1:15...17 пропорциядағы қоспасы таусылған деп аталады. Ауа
жетіспеушілігімен 1: 13...15 қоспасы байытылды.

1 - бактағы отын деңгейінің электрлік өлшеуіш; 2 - отын багі; 3 - бактің
аузы; 4 - ірі сүзгі; 5 - отын сорғысының диафрагмасы; 6 - кіріс клапаны; 7 соңғы клапан; 8 - дроссельдің тығынның тұтқасы; 9 - карбюратор; 10 - ауа
тазартқыштың май орны; 11 – ауа сүзгі элементі; 12 - сарқынды сорғышы; 13
- сорғыш; 14 - отын желісі; 15 - пайдаланылған газ құбыры; 16 - эксцентрик;
17 - диафрагма ; 18 – дауыс бəсеңдеткіш
Сурет 1.43 – Карбюраторлы қозғалтқыштың қоректендіру жүйесінің сұлбасы
1.2.6 Оталдыру жүйесінің құрылысы жəне оның жұмыс істеу
қағидаты
Қозғалтқыштың оталдыру жүйесі қозғалтқыштың жану камерасында
жұмыс қоспасының тұтануын туындататын жоғары керенулі импульстер
Тұтану сəті иінді білік бұрылысының бұрышы болып табылатын, ұшқынды
ЖӨН-ге (жоғарғы өлі нүкте (ВМТ)) беру сəтіндегі біліктің орналасуынан
есептелетін от алдырудың озу бұрышымен сипатталады. От алдыру жүйесіне
қажетті қуат тікелей аккумуляторлық батареядан емес, аралық қуат
жинақтаушысынан келіп түседі. Қозғалтқыш жұмысының тұрақтылығы мен
үнемділігі, сонымен қатар жұмыс істелген газдардың улылығы ұшқынның
күштілігі мен жұмыс қоспасының тұтану сəтіне айтарлықтай тəуелді.
Автокөліктік бензинді қозғалтқыштың жану камерасында жұмыс
қоспасының тұтануы қозғалтқыш цилиндрінің басына бұралған білте
электродтарының арасындағы электр разрядтары арқылы жүзеге асады .
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Құрылысына қарай негізгі батареялық оталдыру жүйесі келесідей түрлерге
ажыратылады:
жанаспалы;
жанаспалы-транзисторлы;
жанасусызтранзисторлы; микропроцессорлық.
1-оталдыру білтелері;
2-көрсеткіш-үлестіруші;
3- коммутатор;
4- генератор;
5-акумуляторлық
батарея;
6-монтажды блок;
7-оталдыру релесі,
8,9-тұтандыру шарғысы;
10-индукциялық
көрсеткіш.
Сурет 1.44 –
Оталдырудың контактсызтранзисторлы жүйесі оталдыру
тетігі
Оталдырудың
контактсыз-транзисторлы
жүйесі
анағұрлым
жетілдірілген жəне қазір көп қолданылады. Бұл жүйеде тұтандыру
шарғысының біріншіреттік орамасының тізбегін ажырататын трназисторлы
коммутатор 3 (1.44-сурет) контактсыз көрсеткіш жасайтын электр
импульстерінің əсерінен іске қосылады. Магниттік-электрлік – индукциялық
(Холл көрсеткіші) көрсеткіштері анағұрлым кең таралған. Оталдырудың
контактсыз-транзисторлы жүйесінде ажыратқыш-үлестіргіштің орнына
көрсеткіш-үлестіруші 2 қолданылады. Мұндай контактсыз жүйелерге
арналған коммутатордың құрылысы күрделі болып келеді (онда микросхема,
күштік транзистор, сондай-ақ
бірнеше резиторлар, стабилитрон мен
конденсаторлар бар). ОКТЖ-ға қарағанда ұшқынның қуаты 3-4 есеге көп.
1.2.7 Индикаторлық диаграммаларды əзірлеуде компьютерлік
технологияларды қолдану, қозғалтқыштардың теориялық циклдері
жəне индикаторлық көрсеткіштеріне əртүрлі факторлардың əсер етуі
Қозғалтқыштардың индикаторлық көрсеткіштері деп олардың
нақты процестерінің, сырттағы басқа болатын жағдайларды есепке алмай
тұрған кездегі көрсеткіштерін айтады. Мысалы, қозғалтқыштың қозғалатын
бөлшектеріндегі үйкеліс құбылысын есепке алмай тұрып, оның қуаты,
пайдалы əсер коэффициенті т.с.с анықталған басқа көрсеткіштері
индикаторлық көрсеткіштерге жатады. Осы индикаторлық көрсеткіштер
арқылы көбінесе қозғалтқыштың термодинамикалық процестерін бағалайды.
Сондықтанда ол көрсеткіштерді анықтау қажет болады.
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Іштен жанатын қозғалтқыштың индикаторлық диаграммасы деп оның
цилиндрлерінің ішіндегі газ қысымының құбылысын ондағы көлемнің
өзгерісіне байланысты тұрғызылған графигін айтамыз, яғни Р — V
координаталарына тұрғызылған қозғалтқыштың жұмыс процесінің графигі
болады. Олай болса бұл диаграмманы да екі түрлі жағдайда тұрғызуға болады. Біріншісі цилиндр ішінде теориялық термодинамикалық процестер
жүреді деп есептеген кездегі газ қысымының көлемге байланысты өзгеріс
графигі, ал екіншісі осы байланыс графигінің қозғалтқыш цилиндрінің ішінде
нақты термодинамикалық процестер жүреді деп есептеген кездегі графигі.
Олай болса индикаторлық диаграмманың да екі түрі болуға тиіс.
Сондықтан да іштей жанатын қозғалтқыштарда теориялық жəне нақты
индикаторлық диаграммалар болады. Егер диаграмма теориялық
термодинамикалық процестер үшін түрғызылса, онда ол теориялық
индикаторлық, ал нақты процестер үшін түрғызылса, онда нақты
индикаторлық диаграмма болады.
Іштен жанатын қозғалтқыштардың теориялық индикаторлық
диаграммасы. Қозғалтқыштың осы диаграммасын тұрғызу үшін цилиндр
ішіндегі газ күйінің көрсеткіштерін анықтаймыз, яғни ол газ қысымы (Р), ал
оның өзі поршень жүрісіне (S) немесе цилиндр көлеміне (V) тікелей
байланысты өзгереді. Олай болса, абцисса осіне цилиндр көлемін (V) өлшеп,
ал ордината осіне цилиндр ішіндегі газ қысымы (Р) өлшеніп салынады да
əрбір процесс кезіндегі сол көрсеткіштердің өзгеріс кестесі алынады.
Осындай жолмен салынған теориялық индикаторлық диаграммалар
көрсетілген. Онда дизельді қозғалтқыш (1.46-сурет) пен карбюраторлы
қозғалтқыш (1.45-сурет) үшін жеке-жеке көрсетілген. Себебі, олардың жұмыс
ерекшелігіне байланысты, тіпті теориялық термодинамикалық процестері де
əртүрлі болады. Əсіресе жану процесі кезінде дизельді қозғалтқышта алдын
ала ұлғаю құбылысы жүреді. Соның салдарынан оның диаграммасы
карбюраторлы қозғалтқыштан өзгеше болады. Индикаторлық диаграмма
толық түсінікті болуы үшін, оларды жеке-жеке талдап, қарастырады.

Сурет 1.45 – Іштен жанатын
дизельді қозғалтқыштың теориялық
индикаторлық диаграммасы
Дизельді қозғалтқыштарда теориялық индикаторлық диаграммасы
(1.46-сурет) мына ретпен тұрғызылады жəне мына процестерді сипаттайды.
Қозғалтқыштың жүмысы алғаш сору процесінен басталады, яғни бұл кезде
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поршень ЖӨН-ден ТӨН-ге қарай жүреді. Осы құбылыс басталмай
түрғандағы поршеньнің үстіңгі жағында белгілі бір кеңістік сақталады, қысу
көлемі (Vс) деп белгіленіп, де графикке өлшеп салынады.. Бұл кездегі
цилиндр ішіндегі қысым ауаның қысымымен тең деп есептеледі де, сырттағы
ауаның қысымын (Р0) ордината осіне өлшеп салып, (r) нүктесін анықтайды,
яғни сору процесі осы нүктеден басталады деп есептеледі.
Енді сору процесі кезіндегі сорылып алынған ауаның қысымын
жоғарыда сору процесін талдаған кездегі анықталған формула бойынша
анықтайды, оның мəні түгел сору процесі бойынша тұрақты болатындықтан,
абцисса осіне параллель ra сызығы жүргізіледі. Бұл сызық сору процесін
сипаттайды.
Сору процесі аяқталғаннан кейін поршень ТӨН-ден ЖӨН-ге қарай
қозғалады. Бұл кезде қысу процесі басталады жəне ол процесс адиабаттық
процесс бойынша жүреді деп есептеп, оның да көрсеткіштерін көлемнің кезкелген мəніне сəйкес есептеп табады. Табылған мəндер бойынша а/с —
сызығын жүргізеді. Бұл сызық қысу процесінің теориялық мəндерін
сипаттайды, өйткені процесті адиабаттық процесс деп есептелді.
Осы процесс аяқталған кезде цилиндр ішіне арнаулы құралмен жанар
май бүркіп беріледі, ол қысылып, əрі қызып түрған ауамен араласады да жану
процесі басталады. Бұл жану процесі дизельді қозғалтқышта екі кезеңмен
жүреді. Бірінші кезең — изохорлык процесс, яғни жанған газ күйі түрақты
көлем кезінде өзгереді. Олай болса, бұл изохорлық процесс кезінде газ
қысымы шұғыл өседі де, Рz — мəніне жетеді. Ол процесс диаграммада сz —
сызығымен жүргізілген.
Одан əрі қарай жану процесі жалғаса береді. Себебі, цилиндр ішіне
жанар майды бүркіп енгізу жүмысы лезде орындалмайды. Соның
салдарынан жану процесі поршень ЖӨН-нен өткеннен кейін де жалғаса
береді. Бірақ бұл кезде поршень төмен қарай қозғала бастағандықтан,
цилиндр көлемі өзгеріп кетіп, изохорлық процесс аяқталады. Сондықтан
жанған газ қысымы өсуін тоқтатады да, оның мəні тұрақтанады. Сол себепті
əрі қарай цилиндр ішінде жүретін процесс тұрақты қысымда болады, яғни
оны изобарлық процесс деп атайды. Диаграммада бұл процесс zz/сызығымен жүргізілген.
Цилиндр ішінде жану процесі аяқталғаннан кейін ұлғаю процесі
басталады. Бұл кезде поршень ЖӨН-нен ТӨН-ге қарай қозғалады да,
сырттағы қозғалтқыш кедергісін жеңіп, пайдалы жүмыс атқарып береді. Осы
ұлғаю процесін теориялық тұрғыдан адиабаттық процесс деп қабылдайды,
яғни бұл кезде цилиндр ішіндегі жанған газдың жылуы өз бойында қалып,
сыртқа шығарылмайды деп есептелінеді.
Шығару процесі кезінде поршень ТӨН-ден ЖӨН-ге қарай қозғалады.
Бұл кезде шығару клапаны ашылып, алдымен жанып біткен газ қалдық
қысымның көмегімен өздігінен сыртқа шығады да, шықпай қалған газды
поршень ығыстырып, сыртқа шығарады. Бұл кезде де газ қысымын тұрақты
деп есептеп, абцисса осіне параллель түзу жүргізу арқылы шығару процесінің
графигін түрғызады. Ол суретте b//r/ сызығымен жүргізілген. Бұл сызық
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сырттағы ауа қысымының сызығынан (rа) жоғары өтеді. Себебі бұл шығару
процесі кезіндегі газ қысымы ол қысымның мөлшерінен артық болмаса газ
сыртқа шыға алмайды.
Осылайша жоғарыдағы айтылған жолмен тұрғызылған графикті
дизельді қозғалтқыштың теориялық индикаторлық диаграммасы деп
атаймыз. Ол суретте қалың сызықпен белгіленген. Ал қозғалтқыштың жұмыс
кезіндегі нақты процесс кезінде ол диаграммада өзгерістер болады. Себебі,
теориялык процесс кезінде ондағы жүретін кейбір процестерді лездік процесс
қатарына жатқызып қарастырылды. Мысалы, жану процесі немесе жанар май
бүрку сияқты процестер лезде болуы мүмкін емес. Олай болса,
диаграммада болатын өзгерістер жіңішке сызықпен белгіленген.

Сурет 1.46 – Іштен жанатын
карбюраторлы қозғалтқыштың
теориялық индикаторлық
диаграммасы
Карбюраторлы қозғалтқыштың теориялык индикаторлық диаграммасы
жоғарыдағы дизельдік қозғалтқыштағы диаграмма тəрізді тұрғызылған
(1.46-сурет). Мұңдағы айырмашылық жану процесі кезінде карбюраторлы
қозғалтқышта алдын-ала ұлғаю процесі болмайды. Себебі жану процесі
басталмай тұрып цилиндр ішіне жану қоспасы толтырылады да, оны арнаулы
электр ұшқынымен тұтандырғандықтан жану процесі тез болады, ал дизельді
қозғалтқышта жанар майды бүркіп бергенше біраз уақыт жұмсалады да,
ондағы жану процесі де карбюраторлы қозғалтқышпен салыстырғанда
ұзағырақ уақыт жүреді. Олай болса, карбюраторлы қозғалтқышта ұлғаю
процесі бірден поршень төмен жүре бастаған кезден басталады. Бұл процесс
хЪ — сызығымен белгіленген. Басқа процестер жоғарыда көрсетілген дизельді
қозғалтқыштар сияқты болады.
Осыған қосымша нақты процеске өзгеріс енуінің тағы бір себебі,
газдың кез-келген күйінің өзгеруі үшін міндетті түрде уақыт қажет болады.
Мысалы, цилиндр ішіндегі газдың қысымы бір процестен екінші процеске
ауысқан кезде шамасын өзгертеді, ал ол өзгеріс лезде болуы мүмкін емес.
Өйткені табиғаттағы барлық заттың инерциялық қасиеті болады, соның
салдарынан міндетті түрде кешігу құбылысы болады. Олай болса, теориялық
диаграммадағы осындай өтпелі кезеңдердің бəрінде де кешігу құбылысы
пайда болғандықтаң, олардың аралықтары тік сызықпен емес доға
сызығымен жалғасуы тиіс.
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Электр ұшқынының берілу озықтығы теориялық диаграммада қысу
процесі аяқталған кезде беріледі деп есептесек, накты процесс кезінде
олардың берілуі поршень ЖӨН-не жетпей тұрып, ертерек берілетіндігін
ескеруіміз керек.
Осы жоғарыда айтылған құбылыстарды есепке ала отырып,
тұрғызылған
индикаторлык
диаграмманы
қозғалтқыштың
нақты
индикаторлық диаграммасы деп атайды (1.47-сурет).

Сурет 1.47 – Дизельді қозғалтқыштың нақты иңдикаторлық диаграммасы
Сонда көрініп тұрғандай, процестердің бір-бірінен өту кезендеріндегі
газ қысымының өзгерістері доға сызығымен жалғасқан, яғни процестердің
өзара орын алмастыруы шүғыл емес, жатық құбылыс түрінде болады. Осы
суретте көрсетілген дизельдік двигательдің нақты индикаторлық диаграммасы
теориялық диаграммасынан онша өзгермегендігін байқауға болады. Олай
болса, карбюраторлы қозғалтқыш та онша өзгермеуге тиіс.
Бақылау сұрақтары
1.
Иінді білікті механизмдердің жалпы құрылысы, оның жұмыс
істеу қағидаты.
2.
Цилиндр поршеньді топ бөлшектерінің негізгі өлшемдері
қандай?
3.
Біліктің құрылысының сипаттамасын айтыңыз.
4.
Қозғалтқыштардың индикаторлық көрсеткіштері дегеніміз не?
5.
Іштен жанатын қозғалтқыштардың теориялық индикаторлык
диаграммалары.
1.3 ТРАКТОРЛАРДЫҢ, ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН ШАССИЛЕРДІҢ
ЖƏНЕ АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫ
1.3.1 Электр жабдығының арналымы
Электр жабдықтары. Тракторлар мен автомобильдердегі электр
энергиясы қозғалтқышты іске қосу (стартермен), жанғыш қоспаны от
алдыру, дыбыс жəне жарық сигнализациясы, қозғалыс жолы мен кабинаны
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жарықтандыру, бақылау-өлшеу аспаптары мен қосымша жабдықтарды
қоректендіру үшін қолданылады. Əр түрлі энергия түрлерін электр
энергиясына түрлендіретін аспаптар электр тогының көзі деп аталады, ал
оны тұтынатындар –тұтынушылар. Электр тогының көздері механикалық
жəне химиялық энергияны электр энергиясына айналдырады, тұтынушылар
электр тогының энергиясын энергияның басқа түріне (механикалық, жарық,
дыбыс, жылу) айналдырады.Электр энергиясын тұтынушылар: стартер,
фаралар жəне кіші фаралар, дыбыс сигналы жəне бұрылыс сигналы, жылыту
желдеткішінің электр қозғалтқыштары, сонымен қатар қосымша электр
жабдықтары:
–оталдыру жүйесі (карбюраторлы қозғалтқышта): магнето, оталдыру
ұшқын білтесі, үзгіш-таратқыш;
–бақылау-өлшеу аспаптары: борттық компьютер, электр датчиктері,
электр өлшеу аспаптары, сигнализаторлар;
–қосымша аспаптар: сақтандырғыштар, ажыратқыштар, реттегіштер,
қоректендіру релесі жəне т.б. барлық топтар тұтынушыларды электр
тогының көздерімен біріктірудің бір сымды схемасы бойынша орындалатын
борттық электр желімен біріктірілген.
Қоректену жəне оталдыру жүйелерінің кейбір электрондық
компоненттері, сондай-ақ жеке датчиктер қос сымды схема бойынша
қосылады.
1.3.2 Аккумулятор батареяларының құрылысы жəне жұмыс
қағидаты
Аккумулятор деп энергияны жинақтайтын құралды айтады.
Автомобиль аккумуляторлары электр энергиясын химиялық энергияға
айналдырады да, сол химиялық энергияны жинақтап,ұстап тұрады. Керек
кезінде химиялық энергия, аккумулятор ішінде реакция жүргендіктен электр
энергиясына айналып, қайтадан сыртқа беріледі. Электр энергиясын
жинайтын аккумулятордың бірнеше түрі бар. Солардың ішіндегі тиімді
қызмет атқаратындары қорғасынды-қышқылды аккумулятор, яғни күкірт
қышқылына салынған қорғасын мен оның тотығының аралығында реакция
жүреді де, олар зарядталады. Бұл аккумулятордың ерекшелігі, ток көзінің
кернеуі 2В болады жəне ол кернеу оның қорғасын пластиналарының
мөлшеріне, санына байланысты болмайды. Əрбір аккумулятор бөлек ыдысқа
жасалады. Ыдыстың ішіне күкірт қышқылының ертіндісі құйылады.
Ерітіндіге оң жəне сол зарядты пластиналарды бір пакетке жинайды да,
олардың аралықтарын ажыратып тұратын сеператорлар қойылады.
Аккумуляторлық батареялар негізгі көрсеткіштеріне электрлік кернеуі
мен сыйымдылығы жатады. Электр кернеуі жоғарыда айтылған аккумулятор
санына байланысты. Ал сыйымдылығы деп толық зарядталған батареяның
белгілі бір шекке дейін берген тогын айтады жəне ол ампер-сағатпен
өлшенеді. Сыйымдылықтың екі түрі болады: біріншісі – қалыпты, ал екіншісі
— стартерлік сыйымдылық.
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1-теріс пластиналар; 2-оң пластиналар; 3-батарея қыры; 4-бак; 5-тығын;
6-қақпақ; 7-жалғағыш пластина; 8-полюстық штыр; 9-сепаратор.
Сурет 1.48 – Аккумулятор батареясы
Қалыпты сыйымдылық пен аккумулятордың кернеуі 1,7В болғанға дейін
10 сағат бойы шығарған тогын айтады. Стартерлік сыйымдылық деп ток күші
қалыпты сыйымдылықтан неше есе көп ток шығаруын айтады
Стартердің қуаты келесі формулалар бойынша анықталуы мүмкін:
карб
- карбюраторлы қозғалтқыш үшін 𝑁ст = (0,012 … 0,02)𝑁э
диз
- дизельді қозғалтқыш үшін 𝑁ст
= (0,033 … 0,073)𝑁э
мұндағы 𝑁э − іске қосылатын қозғалтқыштың тиімді қуаты.
1.3.3 Генератордың жай-күйі

Автомобиль қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған кезде оның электрлік
жабдықтарын қажетті қуатпен қамтамасыз ететін — генератор (1.49-сурет).
Ол негізгі қозғалтқыштан алынатын механикалық энергияны электр
энергиясына айналдыратын машина. Ол үшін генератордың іске косатын
шкиві қозғалтқыштың иінді білігіне белдікті беріліс арқылы жалғасады.
Айнымалы тоқ генераторы екі түрлі болады: контактілі жəне
контактісіз. Олай бөлінуінің себебі, олардың қоздыру орамына тоқты қалай
жеткізілетіндігіне байланысты.
Жүк автомобильдерінде электр магниттерден қоздырылатын ауыспалы
токтың үш фазалы генераторлары орнатылады. Қозғалтқышты іске қосқанда
тұрақты тоқты аккумулятор батареясынан пайдаланады, ол жұмыс істеп
тұрған кезде генератордан шығатын айнымалы ток түзеткіштердің көмегімен
тұрақты тоққа айналады.
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1-айнымалы тоқтың қосқыштары (зажимы); 2-статордың фазалық орамы;
3-статор; 4-қоздырғыш орамы; 5-қоздырғыш орамы; 5- қоздырғыш
орамының втулкасы;
6-айнымалы токтың түзеткіші; 7-вентилятор; 8диодтар; 9-генератор шкиві;
10,12-қақпақтар; 11-ротор жəне
пластиналар; 13-тұрақты токтың «Ш» қосқышы.
Сурет 1.49 - Айнымалы тоқтың үш фазалы қозғалмайтын қоздырғыш орамы
бар генератор
Электр жабдыктарының үш фазалы генераторлары қозғалмайтын
қоздыру орамды жəне айналмалы қоздыру орамды болып екі топқа бөлінеді.
Қозғалмайтын коздырғыш орамы бар генераторлар беріктігімен,
құрылысының қарапайымдылығымен жəне қызмет істеуінің күрделі
еместігімен ерекшеленеді.
Автомобильдерге көбінесе қозғалмайтын қоздырғыш орамы бар
генераторларды орнатады. Ол статордан, ротордан жəне түзеткіш блоктан
тұрады. [3]
1.3.4 Реле-реттегіштің жұмыс істеу қағидаты, түрлері
Пайдалану барысында генератор білігінің айналу жиілігі үнемі
өзгереді. Тиісінше генератордың клеммаларында кернеу өзгереді. Сонымен
қатар, ток тұтынушыларының қалыпты жұмысы үшін тұрақты кернеу қажет.
Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жиілігінің өзгеруіне жəне
жүктемелерге (тұтынушылардың қосылуына) қарамастан борттық желіде
тұрақты кернеуді ұстап тұру кернеудің арнайы аспабы –реттегішін
орындайды. Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жиілігі белгілі шамаға
дейін азайған кезде генератордың кернеуі аккумуляторлық батареяның
кернеуінен аз болған кезде пайда болады. Ток аккумулятордан генераторға
түсуін болдырмау жəне оның орамдарын қызып кетуден қорғау үшін екінші
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құрылғы пайдаланылады – қажет болған кезде генераторды желіден
ажырататын немесе оны желіге қосатын кері ток релесі. Генераторды мүмкін
болатын шамадан тыс жүктемелерден қорғау үшін, ол өндірілетін ток
генератордың номиналды (есептік) тогынан асып кетсе, қолданылатын
үшінші құрылғы –ток шектегіші қолданылады. Кернеу реттегіші, кері ток
релесі жəне ток шектегіші реле-реттегіш деп аталатын бір құрылғыға
орнатылған. [3]
1.3.5 Компьютерлік технологиялар арқылы тракторлардың,
автомобильдердің электр жабдықтарындағы ақауларын анықтау
Бақылау аспаптарының көрсеткіштері бойынша анықтауға болатын
электр ақаулықтары.
1. Амперметр біліктің орташа айналу жиілігінде разрядтық токты
көрсетеді. Батарея зарядының бақылау шамы (ВАЗ) толық отпен жанады. Бұл
генератор жүйесі аспаптарының, реле - реттегіштің немесе зарядтау тогының
тізбегінің, қозу тізбегінің ақаулығын көрсетеді. Генератордың қозу тізбегін
тексеру үшін сымды генератордың «Ш» қысқышынан ажыратып, тізбекті
үзудің орнына вольтметрді жалғау жəне жануды қосу қажет. Кернеудің
болмауы ЖВГ тізбегіндегі үзілуді көрсетеді. Генератор дұрыс болғанда, егер
амперметр зарядтау тогын көрсетсе, онда бұл кернеу реттегішінің ақаулығын
көрсетеді. Зарядтау тогының болмауы генератордың ротор жетегі белдігінің
əлсіз тартылуы кезінде болуы мүмкін.
2. Амперметр зарядтау тогының үлкен күшін үнемі тіркейді. Бұзылу
себебі кернеу реттегішінің ақаулығы, күштік транзистордың сынуы,
генератордың «+» жəне»Ш» арасындағы сымдардың қысқа тұйықталуы,
оталдыру ажыратқышының кедергісінің артуы болуы мүмкін. Ақаулығы
анықталған жағдайда сымды генератордың «Ш» қысқышынан ажырату
қажет. Кедергіні арттыруға қозу тізбегінің жай-күйін «+» жəне «Ш»
арасында вольтметр (10 В) көрсеткіші бойынша табуға болады.
3. Амперметр зарядтау тогының аз күшін аккумуляторлық батареямен
жəне біліктің орташа айналу жиілігімен көрсетеді. Бұл генератордың
ақаулығы немесе реле реттегішінің бұзылуы болуы мүмкін. Кернеу реттегіші
ажыратылған кезде «+» жəне «Ш» қысқыштарын тұйықтайды жəне
амперметрдің көрсеткіштерін бақылайды. Егер амперметр зарядтау тогын
көрсетсе, онда бұл реле-реттегіштің дұрыс жұмыс істемеуін, ал зарядтау
тогының болмауы – генератордың ақаулығын көрсетеді.
4. Амперметр көрсеткіші ауытқиды, батарея зарядының бақылау шамы
біліктің орташа айналу жиілігінде жыпылықтайды. Мерзімді бұзылулардың
себебі сақиналар арасындағы нашар байланыс болуы мүмкін.
5. Генераторлардың негізгі ақаулықтары:
- щеткалар мен ротордың контактілі сақиналары арасындағы нашар
байланыс контактілі сақиналардың ластануы мен майлануы кезінде пайда
болады.
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- қозу орамасының үзілуі көбінесе байланыс сақинасы бар орамның
шеттерін дəнекерлеу орындарында болады;
- ротор корпусына қозу орамасының тұйықталуы ораманың
оқшауламасы бұзылған кезде болады;
- қозу орамасының катушкасындағы орамаралық тұйықталу;
- механикалық немесе жылулық зақымдану жəне оқшаулау кезінде
статор орамасының корпусқа тұйықталуы;
- статордың фазалық орамдарының тізбектеріндегі орамаралық
тұйықталу немесе үзілу;
6. Интегралды кернеу реттегіштерінің ақаулығын тексеру. Реттегішті
төмен кернеуге («В» жəне «масса» қысқышы) жəне бақылау лампасын «В»
жəне «Ш» қысқыштарына қосады, егер шам толық қызумен жанса – ақаулық
анықталған кезде себебін анықтағанға дейін сымды генератордың «Ш»
қысқышынан ажырату қажет. Кедергіні анықтау қозу тізбегінің жай-күйін
«+» жəне «Ш» арасында вольтметр (10 В) көрсеткіші бойынша табуға
болады.
Бақылау сұрақтары
1.
Электр жабдықтары туралы айтыңыз.
2.
Стартерлік аккумулятор батареяларының құрылысы жəне жұмыс
қағидатын айтыңыз.
3.
Генератордың жай-күйін қалай тексереді жəне анықтайды?
4.
Реле-реттегіштің жұмыс істеу қағидаты, түрлерін айтыңыз.
5.
Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, тракторлардың,
автомобильдердің электр жабдықтарындағы ақауларды қалай анықтайды?
1.4 ТРАКТОРЛАРДЫҢ, ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН ШАССИДІҢ
ЖƏНЕ АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ТРАНСМИССИЯСЫ
1.4.1 Трансмиссия механизмдерінің арналымы жəне түрлері
Трансмиссия. Машинаның жетекші доңғалақтарына қозғалтқыштың
айналу моментін трансмиссия жеткізіп береді. Трансмиссия беріліс санын
өзгертеді. Айналу моменті мен айналыс жылдамдығын өзгертіп, жетекші
доңғалақтарға таратады. Трансмиссия жұмысына байланысты механикалық,
гидравликалық, электрлі жəне құрамалы түрлеріне бөлінеді. Трансмиссия
құрамына ілініс, беріліс қорабы, үлестіргіш қорабы, карданды беріліс, басты
беріліс жəне жетекші белдіктер кіреді.
Тракторлар мен автомобильдерде үйкеліс ілінісі қолданылады.
Мұндай ілінісудің жұмысы үйкеліс күштерін қолдануға негізделген. Жоғары
үйкеліс коэффициенті бар материалдан жасалған дискілер беткі қабаттар
ретінде қызмет етеді. Берілген салмаққа байланысты əр түрлі үйкеліс
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элементтерін қолдану қажет, сондықтан ілінісу бір, екі жəне көп дискілі
болуы мүмкін.
Ілінісу муфтасы қозғалтқыштың иінді-білігінің айналу моментін
трансмиссияға беруге жəне трактордың бірқалыпты қозғалуына, қысқа
уақытта тоқтаған кезде оларды ажырату үшін қолданады.
а - жалпы схема; б автомобиль
1 - басты жетегі
2 - корзина
3 жəне 9 - жетектер
4 - маховик
5 жəне 14 - қысу тұтқалары
6 жəне 20 - босатылатын
подшипниктер
7 - педаль
8 - беріліс жетегінің білігі
10- серіппелі табақ
11- корзина серіппесі
12- жүргізілген дисктің
жаңасы
13- серіппе тақтайшасы
15- қысу тұтқасының
шанышқысы
16 - реттегіш гайка 17 - қатайтатын серіппе 18 - корпус 19- қысқыш
подшипник корпусы 21- қысым серіппесі 22 - қысым тақтасы 23 ілінісу шанышқысы 24 - жетекші дискінің үйкеліс қаптамасы
Сурет 1.50 – Муфталар
Басты (итеретін) диск 1 (1.50-сурет) ашаның ұшына қосылады, ол
жетекші 3 беріліс білігіне 8 орнатылады. Маховик бір уақытта басты дискінің
қызметін орындайды. [23]
Корзина мен ілінісу дискісі (тірек дискісі) арасында 2 серіппелер
айналдыра орналастырылып, жетекші дискіні корзина мен маховик арасында
қысады. Олардың арасындағы үйкеліс нəтижесінде момент қозғалтқыштан
беріліс қорабының жетек білігіне беріледі.
Ілініс муфтасын ажырату механизмімен басқарады. Босату подшипник
6 педальдан шанышқы мен тарту арқылы қозғалады. Подшипник жылжып
қысу дискілерден алыстатады, ал ілініс ажыратылады. Педаль босатылған
кезде, серіппелер 2 əсерінен қысым тақтасы қозғалмалы дискіні маховикке
қосады. Сипатталған ілінісу құрғақ, үнемі жабық деп аталады.
Автокөліктің бір дискілі іліністің жетекші бөлігі 18 корпус жəне 22
қысым тақтасы, рычагтар корпусының үш бұрышты үш ұясына тығыз
орналасады.
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1.4.2 Тракторлар мен автомобильдердің беріліс жəне тарату
қораптарының, кардандық берілістердің, жүріс бəсеңдеткіш пен
жетекші белдіктің жалпы құрылысы, жұмыс істеу қағидаты
Беріліс қорабы жұмыс жағдайларына байланысты трактордың немесе
машинаның тарту күші мен жылдамдығын өзгертуге қызмет етеді. Беріліс
қорабын қолдана отырып қозғалыс бағытын өзгертуге болады.
Беріліс қорабының əрекеті қозғалтқыштың иінді-білігінен айналу
моментін беріліс арқылы шассиге берілетіндігіне негізделген.
Жетек білігіне қарағанда қозғалтқыш білігінің жылдамдығы неше есе
өзгеретінін немесе қозғалмалы беріліс доңғалағынан қанша есе үлкен
(кішірек) болғандығын көрсететін сан беріліс коэффициенті деп аталады.
Егер беріліске бірнеше жұп берілістер қатысса, онда беріліс коэффициенті
беріліске қатысатын барлық жұп берілістердің коэффициенттерін көбейту
арқылы алынады. Жетек білігінің қозғалмалы берілістері беріліс қорабының
(1.51-сурет) ауыстыру тұтқасынан 7 шанышқылар 5 арқылы қозғалады, олар
бағыттағыштар бойымен 9 сырғанағыштармен бірге қозғалады. Берілген
берілісті бекіту үшін жəне өздігінен ауысудың алдын алу үшін
8 құлыптар қарастырылған. Екі шестернияның бір уақытта қозғалуын жəне
екі берілістің қосылуын болдырмау үшін, қорапта бағыттаушы тақтасы 6
бар.
Беріліс (сатылы) қораптары келесі өлшемдерге сəйкес жіктеледі:

біліктер саны: екі, үш, төрт білік;

бойлық оське қатысты біліктердің: бойлық жəне
көлденең орналасуы

беріліс əдісі: жылжымалы
жəне тұрақты
берілістермен;

редукторды өзгерту механизмінің түрі: механикалық,
гидравликалық жəне автоматты;

беріліс саны немесе алға беріліс саны: төрт, бес, алты
жəне т.б.

жылжымалы шанышқылардың саны : екі, үш жəне
төрт жақты;
1 - қос кері редуктор
2 - өткізгіш білік
3 - жетек білігі
4 – корпус
5 – шанышқылар
6 – бағыттағыш
7 - беріліс тұтқасы
8 – қысқыш
9 - жүгірткілер
Сурет 1.51 – Қарапайым беріліс қорабы схемасы
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Дифференциал – айналдырушы моментті трактор немесе
автомобильдің жартылай өстеріне үлестіруге жəне жетекші доңғалақтардың
айналуының түрліше жиілігін қамтамасыз етуге арналған планетарлы
механизм.
Бұрылғанда немесе тегіс емес жолмен жүргенде доңғалақтар ұзындығы
əртүрлі доғамен қозғалады. Егер доңғалақтар тұтас білікте орналастырылса,
онда олардың қозғалысы сырғанауға, шиналардың шектен тыс тозуына
əкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан жетекші доңғалақтар дифференциалмен
байланыстырылған жеке біліктерге – жартылай осьтерге орнатылады.
Тракторларда негізінен конустық шестернялы дифференциалдар кеңінен
қолданылады (1.52-сурет). [23]
а- құрылғы
б- тік сызықты қозғалыспен
жұмыс сұлбасы
в- бұрылыс кезіндегі жұмыс
сұлбасы

білігі

1- қорап
2- жартылай ось шестернясы
3- крестовина, 4- сателлит
5- конусты үлкен шестерня
6- негізгі берілістің жетекші
7- жартылай ось
Сурет 1.52 – Дифференциал

Денелерімен бірге айналатын сателлиттер тістерімен айналуды
баяулатқан жартылай осьтік берілістердің тістеріне тістеседі жəне қосымша
жылдамдықты басқа жартылай осьтік беріліске жеткізеді, нəтижесінде
сыртқы доңғалақ үлкенірек жолмен жылдам айналады (1.53-сурет).
Үш осі бар жүк машиналарында орталық дифференциал орнатылады.
Артқы оське түсетін жүктемені азайту үшін екі жетекші ось қолданылады:
ортаңғы жəне артқы. Орталық дифференциал моментті екі жетек осі
арасында біркелкі таратуға жəне шиналардың тозуын азайтуға қызмет етеді.
Бекіту механизмі тайғақ жəне дымқыл жолдарда жүру кезінде
дифференциалды құлыпты күшейтуге арналған. Құрғақ төселген жолдарда
жүру кезінде орталық дифференциалды өшіріп тастауға болмайды, себебі бұл
шиналардың тозуына жəне жанармайдың көп шығынына əкеледі.
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1 - орта көпірдің дифференциалы, 2 - жетекші цилиндрлік беріліс, 3 –
конусты шестерния, 4 - артқы біліктің жетек білігі, 5 - ортадағы
шестерния, 6 - диафрагмалық камера, 7 – бекіткіш, 8 - шымшу ілінісі, 9 –
жетекші шестерния, 10 - орта көпірдің доңғалақты берілісі,11 – корпус, 12
- редуктордың артқы осі, 13 – сателлит, 14 – крест,15 - сол жақ жарты
білік,16 - жетек цилиндрлік беріліс
Сурет 1.53 – Автомобильдің ортаңғы дифференциалы
Тарату (үлестіру) қорабы - бұл іштен жану қозғалтқышы бар барлық
доңғалақты
машиналарға арналған беріліс элементі, оның негізгі қызметі
алдыңғы беріліс қорабындағы айналу моментін алдыңғы жетекші белдікке
жеткізу. Тарату қорабы беріліс қорабының бүйір жағында орналасқан.
Құрылысы жағынан қорап, біліктер, шестернялар, карданды беріліс, беріліс
элементтерінен тұрады. Тарату қорабын жұмысқа қажет уақытта қосады.
Карданды беріліс бір немесе екі шарнирлі болады. Суретте екі
шарнирлі карданды берілістің сұлбасы келтірілген. Жетекші (2) жəне
жетектегі (5) біліктердің А жəне В осьтері бір түзу сызықтың бойында
жатпайды жəне автомобильдің жүріс кезінде бір-бірінен ауытқып, өзгеріп
отырады. Жетекші (2) жəне жетектелуші (5) біліктер подшипниктерге (1)
орналастырылады (1.54-сурет).
Карданды беріліс трансмиссияның бір механизмнің екінші механизмге
қарағанда өзара қашықтығы өзгерген жағдайда, мысалы, жетекші белдіктер
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мен беріліс қорабының аралары, жалғағыш (7) кардан біліктің ұзаруын
қамтамасыз етеді.
Автомобильдерде осындай (4, 9) біліктерді кардан (3) аркылы
жалғастырады. Қарданды беріліс, сондай-ақ алдыңғы бағыттаушы жетекші
дөңгелектерге жəне жетекші артқы тəуелсіз асқыштарға (5) орналасқан
белдіктерге жалғанады.

А жəне В-жетекші жəне жетектегі білік осьтері; 1-подшипниктер; 2жетекші білік; 3,6-кардан шарнирлері; 4-кардан білігі; 5-жетектегі білік; 7шлицалы жалғағыш
Сурет 1.54 – Екі шарнирлі карданды беріліс.
Трактордың берілістері шартты түрде үш топқа бөлінеді: негізгі,
транспорттық жəне жүріс бəсеңдеткіш.
Негізгі берілістер ауылшаруашылық машиналарымен агрегатталған
трактордың егістік кезіндегі жұмыс операцияларында қолданылады. Бұл
берілістерге тракторлардың 5 – 15 км/сағ жылдамдықтары сай келеді.
Транспорттық берілістерді жүк тасымалдау жəне машина – трактор
агрегатының бос жүрісі кезінде іске қосады. Бұл берілістерге доңғалақты
тракторлардың 15 км/сағ шамасындағы жылдамдықтары сəйкес келеді.
Жүріс бəсеңдеткіш (0,6–1,5 км/сағ жылдамдықтарында) жекелеген
технологиялық процестерді (көшет отырғызу, жаңбырлату, тамыртүйнектер
жинайтын машиналарының жұмысы кезінде) сапалы орындау үшін қажет.
Автомобиль берілістерін екі топқа бөледі: жоғарғы жəне төменгі.
Жоғарғы берілістерді тəуір жол жағдайындағы қозғалыс кезінде іске
қосады. Төменгі берілістер автомобильді орнынан қозғалтқанда, жолдың
қолайсыз бөліктерін жүріп өту кезінде қолданылады.
Жетекші белдік беріліс жəне таратқыш қораптардың қуатын трактор
немесе автомобильдің жетекші доңғалақтарына береді. Ол корпустан, бас
жəне түпкі берілістерден, дифференциалдан тұрады (1.55-сурет).
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1, 11 – тежеуіштер, 2, 12 – жартылай өстер, 3 – бұғаулағыш муфта, 4 –
корпус, 5, 8 – жартылай өстік шестернялар, 6 – сателлит өсі, 7, 13 –
сателлиттер, 9 жəне 10 – жетектегі жəне жетекші конустық шестернялар
Сурет 1.55 – Жетекші белдік;
Бас беріліс жалпы беріліс санын ұлғайтуға жəне айналдырушы
моментті дифференциал немесе бұру механизмі жəне түпкі беріліс арқылы
трактордың немесе автомобильдің жетекші доңғалақтарына жеткізуге
арналған.
1.4.3 Компьютерлік
технологияларды,
стендттерді
қолдана
отырып,
тракторлар
мен
автомобильдер
трансмиссияларының ақауларын анықтау
Вариаторлы трансмиссияның ақаулықтарын анықтауды NissanTeana
автокөлікті мысалға келтірейік. Зерттеулерді Nissan Consult III+
диагностикалық сканер құралы пайдалану арқылы бастайды.
Бұл құрал Nissan фирмасының автокөліктерінің жұмысындағы
ақауларды жылдам жəне дəл анықтауға мүмкіндік береді. Nissan Consult III+
фирмалық
сканерінің
негізгі
артықшылықтары:
автомобильдерді
диагностикалау хаттамасын автоматты түрде жылдам анықтау; Автокөліктің
ақаулы жабдықтары мен жүйелерін автоматты анықтау режимі; Функциясы
көрсеткіштерінің өздігінен диагностикасының сканер; USB жəне сымсыз
Bluetooth ДК — сымды байланыс интерфейстері; Ақаулықтарды бір уақытта
диагностикалау; Орыс тілінде диагностика бағдарламалық қамтамасыз етілуі.
Nissan Consult III + сканері автомобильдің электрондық жүйелерін
жедел диагностикалауға мүмкіндік береді. Мысал үшін, қозғалтқыш жəне
автоматты беріліс қорабын диагностикалау кезінде экран скриналар
көрсетіледі. Диагностикалау мақсаты – автокөліктің күштік агрегатына
қызмет көрсету жəне диагностикалау ерекшеліктерін анықтау жəне оның
сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыратын автокөлік иелеріне 1.59,1.60,
1.61, 1.62 суреттерге сəйкес ұсыныстар жасау.
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Сурет 1.56 – Қозғалтқыш
жүйесін диагностикалау
нəтижелері

Сурет 1.57 – АКПП жүйесінің
диагностика нəтижелері

Сурет 1.58 – Кестеде
Сурет 1.59 – Кестедегі АКПП
қозғалтқыш жүйесін
жүйесін диагностикалау
диагностикалау нəтижелері
нəтижелері
Зертхана жағдайында сынақ бағдарламасын іске асыру мүмкіндігін
ескере отырып, CARTECLPS 2020–4WD роликті қуатты стендінде сынақ
жүргізу шешілді. CARTEC - екі жетекші осі бар жеңіл автомобильдерге
арналған роликті қуаттылық стенд.
Қуатты стендтер жол сынақтарын жүзеге асырмай, зертханалық
жағдайларда автомобильдердің қуатын жəне айналмалы сəтін өлшеуге
арналған. Нақты жол жағдайлары (жол жабынының кедергісі, жер бедерінің
өзгеруі (көтерілу, түсу) жəне қарсы ауа ағынының) сынақтар кезінде
электродинамикалық тежегіштердің (ЭДТ) жəне бағдарламалық қамтамасыз
етудің көмегімен имитацияланады. Сынақ барысында өлшенген жəне
есептелген мəндер кестелер түрінде ұсынылады.
Қуаттылық стенд келесі параметрлерді өлшейді:
- дөңгелектегі қуат пен айналу моменті;
- қозғалтқыштағы қуат жəне айналу сəті;
- трансмиссиядағы шығын қуаты;
- автомобильдің қозғалыс жылдамдығы;
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- автомобиль қозғалтқышының айналу жиілігі;
- қозғалтқыштағы май температурасы.
Қуат мəндерін есептеу үшін стенд келесі датчиктермен жабдықталған:
атмосфералық қысым, қоршаған ауа температурасы, қозғалтқыш майының
температурасы, қозғалтқыш айналымы. Максималды сынау жылдамдығы
2х260км/сағ. автомашина білігіне рұқсат етілген жүктеме 3,5 т.роликтердің
екі блогы. Артқы блок гидрожетектің көмегімен автомашина доңғалақ
базасына бекітіледі. Желдеткіш тор арқылы роликтердің электрондыбасқарылатын индукциялық тежегіштерін оңтайлы салқындатады. Көлбеу
кіру жəне түсу шектері аз клиренспен жəне алдыңғы спойлермен автомашина
зақымдалуын болдырмауға мүмкіндік береді.
Зертханалық
жағдайларда
вариаторлық
АКПП
жұмысының
ерекшеліктерін зерттеу үшін Nissan-Teana автомобилінен (сатылы беріліс
қорабының тасымалдаушысы), Concult III + диагностикалық бағдарламасы
бар (нақты уақыт режимінде қораптар датчиктерінің көрсеткіштерін жəне
атқарушы элементтердің орналасуын оқуға мүмкіндік беретін) компьютерлік
кешен, қозғалтқышқа жəне трансмиссия элементтеріне қажетті жүктеме
жасайтын CartecLPS 2020–4WD қуатты стендінен, сондай-ақ Cartec CET
газоанализаторынан тұратын арнайы кешенді құру туралы шешім
қабылданды. [31]

1. Автомобиль Nissan Teana 3,5
литр, 2WD.
2. LPS 2020–4WD қуатты стенд.
3. Пневмостанция.
4. Стендті электронды басқару
шкафтары.
5. Салқындату желдеткіші.

9. Ылғалдылықты өлшеу
зонды электрондық Термометр
ТК-5.09.
10. Шу өлшегіш Testo 816.
11. Стол. 12. Сканер
бойынша.
13. Стенд бойынша.
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6. Cartec CUT 2200C
14. Керілген қауіпсіздік
7. Газоанализаторы. Nissan Consult белдіктері
III + сканері.
15. Принтер
8. Түтін өлшегіш блогы мен
бүйірлік бұрыштың алдын алу роликтері.
Сурет 1.60 –
Эксперименттік қондырғының
құрамы
Сынақтарды нақты жағдайларда жұмысты имитациялайтын əр түрлі
режимдерде АКПП жұмысын қамтитын арнайы бағдарлама бойынша
өткізеді:
1. Вариатордың əртүрлі беріліс сандарындағы біркелкі қозғалысы.
2. Вариаторға максималды жүктеме кезіндегі тест кезектілігі.
3. Қозғалтқышты тежеу режиміндегі қозғалысы.
Сынақ циклінен өткеннен кейін вариатордан трансмиссиялық
сұйықтықты төгу жəне оны магнитті өнімдерінің бар-жоғын тексеру үшін
«сыналатынды» көтергішке қояды. Автомобильді көтеріп, 1.60-суретке
сəйкес қажетті құралдарды дайындайды.Компоненттерді жинап, химиялық
талдауға жібереді. Сұйықтықтың магнит пен жəне тұнбамен ластануы
вариатордың бөлшектерінің тозуын жылдамдатады. Науа қайтадан
орнатылады, трансмиссиялық сұйықтық құйылады. Сынақ вариатор
бөлшектерінің тозуының басталғанын, оның автомобиль агрегаты ретінде
жұмыс істемейтінін куəландыратын деректерді алу мақсатында жалғасады.
Бақылау сұрақтары:
1.
2.
3.
4.

Трансмиссияның түрлері мен негізгі міндеті қандай?
Трансмиссия құрылысын айтыңыз.
Дифференциалдың міндетін түсіндір.
Беріліс қорабының түрлерін атаңыз.

1.5 ТРАКТОРЛАРДЫҢ, ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН ШАССИЛЕРДІҢ
ЖƏНЕ АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ЖҰМЫС ЖАБДЫКТАРЫ
1.5.1 Тракторлардың аспалы гидравликалық жүйелерінің жалпы
құрылысы, жұмыс істеу қағидаты
Гидравликалық аспалы жүйе тракторлар мен агрегатталатын ауыл
шаруашылығы машинасының арасындағы байланыстырушы буын. Ол
аспалы, жартылай аспалы жəне гидрожүйелі тіркеме машиналары мен көлік
тіркемелерін басқару үшін қызмет етеді, машиналарды тракторға қосуға
арналған гидравликалық жетектен жəне артқы аспа тетігінен тұрады.
Гидравликалық жетек трактордың əр түрлі жерлерінде орналасқан жəне
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өзара май құбырларымен қосылған жеке құрастыру бірліктерін құрайды.
Сондықтан гидроаспалы жүйесін бөлек-агрегат деп атайды.
1.5.2 Гидроаспалы жүйе
конструкцияларын меңгеру

элементтерінің

сұлбаларын

жəне

Құралды трактормен жалғау үшін аспа нүктелерінің əртүрлі саны бар
құрылғыларды қолданады:
бір нүктелі — трактормен бір нүктеде топсалы жалғанатын
жартылай аспалы машиналар үшін (гидроцилиндрдің көмегімен жалғау
нүктесінің биіктігін реттеуге болады);

1-май багы; 2-құю өңеші; 3 - серіппе; 4-клапан; 5-алдыңғы қақпағы; 6 –
таратқыш шығысы; 7-құбыр; 8-гильза; 9-күштік (позициялық) реттегіш; 10клапан; 11-бұрыштық; 12,28 - құрылғы; 13 - гидроцилиндр; 14 - клапан; 15білікше; 16-жетек; 17-цилиндрдің тұтқасы; 18-болт; 19-гайка; 20-сырға; 21саусақ; 22-серіппе; 23-цилиндрлік серіппе; 24-кронштейн; 25гидроаккумулятор; 26-позициялық тартым; 27-күштік тартым; 29-тығын; 30кері клапан; 31- қосқыш; 32-басқару құбыры; 33,34-құбырлар; 35-сорғы; 36сору келтеқұбыры; 37-сорғы құбыры; 38-бағыттаушы клапан; 39-таратқыш;
40-қайта іске қосу клапан; 41-сақтандырғыш клапан
Сурет 1.61 – Гидрожетектің сұлбасы
екі нүктелі – екі нұсқалы шынжыр табан тракторларда
қолданады: тербелудің көлденең жəне тік осьтерімен;
үш нүктелі – трактордың арқау негізімен топсалы жалғанған екі
төменгі тарту күшімен, жəне бір жоғарғы тарту күшімен;
төрт нүктелі – екі төменгі жəне екі жоғарғы тарту күштері,
онымен құралдың үлкен тұрақтылығы қамтамасыз етіледі (тиегіштер мен
бульдозерлер үшін қолданылады).
Сорғы 35 сорғыш келте құбырымен 36 багымен 1, ал айдау май
құбырларымен 39 бөлгішімен жəне 9 күш реттегішімен жалғанған. Бөлгіш
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майдың ағынын бак немесе ГАЖ 3 арқылы жəне реттегіш 9 резинометалл
шлангілері бойынша артқы аспа механизмінің 13 күш цилиндріне немесе
бүйір шықпалары арқылы тікелей ауыл шаруашылығы машинасының
гидрожүйесіне бағыттайды. Сол жақ бүйірге параллель 14 артқы түйіндері
қосылған (1.61-сурет). Күш реттегішіне жəне гидроаккумуляторға баратын
металл құбырлар кронштейндер мен резеңке төсемдердің көмегімен беріліс
қорабының қақпағына бекітілген; артқы шықпалардың құбырлары
кабинаның кронштейндеріне бекітілген.

а-жоғарыдан көрініс; б-сол жақтан көрініс;
1-сорғыны қосу тұтқасы; 2 жəне 16-бүйірлік шықпалар; 3гидроүлкейткель.
4-басқару кронштейні; 5-негізгі цилиндр тұтқасы; 6-ГСВ тұтқасы; 7сол жақ шығу тұтқасы; 8-шығару оң жақ тұтқасы; 9 - гсв маховичок; 10артқы цилиндр кронштейні;
11-бекіту механизмі; 12-артқы цилиндр; 13 - артқы аспаның механизмі;
14 - артқы шықпалар; 15 - гидроаккумулятор; 17 - құятын қылта; 18 ағызатын май құбыры; 19 - май өлшегіш; 20 - май өлшегіш; 21 - таратқыш; 22
- реттегішті басқару тұтқасы; 23 тірек құрылғысы; 24 - реттегіш;25 - сорғы;26
- соратын келте құбыр; 27 - артқы цилиндрдің алтыны жетегінің тартпасы; 28
- сүзгі қақпағы; 29-тартпа қамыт.
Сурет 1.62 – Гидроаспалық жүйе агрегаттарының орналасу сұлбасы
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1.5.3 Трактордың жетекші дөңгелегінің гидравликалық жəне
механикалық үстеме жүктеуіштерінің арналымы, құрылысы жəне
жұмыс істеу қағидаты
Тіректік дөңгелектері бар аспалы машиналары бар тракторды
агрегаттау кезінде, сондай ақ реттеудің аралас тəсілдері қолданылуы мүмкін:
биіктік күштік немесе биіктік позициялық.
Күштік, позициялық жəне аралас реттеу тəсілдері кезінде қосылған
машина аспа тетігімен реттеуіш арқылы, артқы дөңгелектерді қосымша тиеу
кезінде, ГСВ бір таратқышпен басқарылады.
Тартқыш жəне рычагтар жүйесі арқылы тізбектік салмақты таратқыш
жəне гидроүлкейткіші төрт тұтқамен басқарылады: 5, 6, 7 жəне 8 (Сурет 5.1)
Таратқышты басқару тұтқалары төрт жағдайдың бірінде орнатылуы
мүмкін: «бейтарап»- орташа жағдай, «көтеру»- төменгі, «қалқымалы»жоғарғы, «мəжбүрлеп түсіру»- «бейтарап» жəне «қалқымалы»арасындағы
тұтқаның жағдайы.
Бөлгіштің алғашқы үш жағдайында автоматты түрде бекітетін құрылғы
ұсталады. Золотниктердің «мəжбүрлі түсіру» күйі бекітілмейді, сондықтан
осы позицияны пайдаланған кезде тұтқаны қолмен ұстап тұру керек.
Бөлгіш май ағынын реттеуді қамтамасыз етеді, демек, «бейтарап» жəне
«көтеру» немесе «бейтарап» жəне «мəжбүрлеп түсіру» позициялары
арасындағы аралық қалыптарда тиісті золотник тұтқасын ұстап тұру кезінде
ауыл шаруашылығы машинасын көтеру немесе түсіру жылдамдығы.
6 ГАЖ тұтқасы үш тіркелген жəне төртінші бекітілмеген қалыпта
орнатылуы мүмкін: «гаж сөндірілген» - орташа жоғарғы қалыпта; «жабық» жоғарғы қалыпта; «гаж қосылды»-орташа төменгі қалыпта; «қысымның
тасталуы»-төменгі қалыпта, сапта бекітілмейді, оны қолмен ұстап тұру керек.
Күштік (позициялық) реттегіш тракторист орындығының оң жағында
орналасқан 22 тұтқасы арқылы басқарылады. Егер реттеуші пайдаланылмаса,
тұтқаны «бейтарап» күйіне орнату керек. Ілгек механизмінің цилиндріндегі
тірек қысымы 9 маховик айналуымен реттеледі. [21]
1.5.4 Жүкті өзі түсіретін автомобильдің көтеру механизмдері,
оның құрылысы мен қызметі
Жүкті өзі түсіретін автомобильдер металл шанақпен жабдықталған,
оны қозғалтқыштың жетегі бар гидравликалық көтергіштің көмегімен
көтеруге жəне еңкейтуге болады. Көтеру (жүкті өзі түсіретін) механизмі
түсіру жұмыстарын жеңілдетеді (1.66-сурет).
Жүкті өзі түсіретін шанағы платформасының аударылу механизмі
гидравликалық цилиндр болып табылады, оның корпусы автомобиль
рамасымен топсалы жалғанған, ал поршень шток иінтіректі механизммен —
шанақ платформасымен. Цилиндр автомобильдің беріліс қорабымен
жалғанған қуатты іріктеу қорабынан іске қосылатын, тісті май сорғымен
құбырлармен байланысты. Цилиндрдің қандай қуысына май түсетініне
байланысты дене көтеріледі немесе төмендейді.
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Жүргізушінің кабинасынан шанақты төңкеру механизмін қуат алу
қорабын қосатын немесе ажырататын жəне кранды бұратын иінтірекпен
басқарады.
Көтергіш механизмнің гидравликалық жүйесін толтыру үшін аз
тұтқырлығы бар май қолданылады. Майды бактарға құю кезінде оны бакта
орнатылған сүзгі арқылы өткізу арқылы тазартады. [3]
а — көлік
жағдайы;
б — көтеру;
в — түсіру;
1-күштік
гидравликалық
цилиндр; 2-кран; 3-май
сорғы; 4-клапан; 5рычагты механизм; 6өздігінен аударғыш
платформа; 7-қуат
іріктеу қорабын
басқару тұтқасы.
Сурет 1.63 - Автомобильдің өзі аударатын көтеру механизмінің
құрылымы мен іс-қимылының схемасы
1.5.5 Қозғалыс кезінде автомобильдер мен тракторларға сыртқы
күштердің əрекеті, тарту теңгерімі, тұрақтылығы
Қозғағыштарға жұмыс кезінде əртүрлі күштер əсер етеді. Олардың
негізгілері: машина салмағы арқылы əсер ететін тік бағыттағы күш,
трансмиссия арқылы келетін жетекші момент жəне əртүрлі жағдайларға
байланысты келіп түсетін сыртқы күштер. Олардың əрқайсысы қозғағыштың
тиісті бір қасиетіне əсерін тигізеді.
Дөңгелекті қозғағыштардың да бірнеше түрлері болады. Солардың
ішінде өз артықшылығымен көп қолданылатын түрі - ол пневматикалық
дөңгелектер. Пневматикалық дөңгелекті қозғағыштар жоғарыда аталған
сыртқы күштердің əсерінен əртүрлі майысуларға душар болады. 1.64-суретте
сыртқы күштердің əсерінен дөңгелектің майысқан кездегі жағдайлары, ал тік
бағыттағы күш түскен кездегі майысуы 1.64а-суретте көрсетілген. Мұндай
майысуды қозғағыштың радиалдық майысуы деп атайды.
Қозғалтқышқа жетекші момент берген кезде ол тангенциалдық
майысады.Осы кезде оның жер бетімен жанасқан аймағындағы радиустары
түзу сызық қалпынан доға тəрізді күйге келіп, дөңгелек осі шеңберінен s
шамасына қалып қояды. Машина жүруге тиісті жолынан кем жол жүреді.
Мұндай құбылысты қозғалтқыштың ығысуы S деп атайды (1.64б-сурет).
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а- тік багыттағы күш
түскенде; б-жетекші момент
түскенде; в-жандьіқ күш
түскенде
Сурет 1.64 –
Қозғағыштардың түскен
күштерге байланысты
майысу сұлбасы
Қозғалтқыштың жандық бағыттағы күш түскен күйі 1.64 в-суретінде
дөңгелектің жер бетімен жанасқан аймағы майысып оның басқа аймағынан
алшақтап қалады да, қозғалтқыштың жүріс бағыты алғашқы майыспай
тұрган кездегі жүріс бағытынан S, бұрышына алшақтап кетеді. Бұл құбылыс
машинаны басқаруға, орнықтылығына жəне т.с.с. көрсеткіштеріне əсерін
тигізеді. Олай болса олар да егжей-тегжейлі зерттеуді қажет етеді.
Пневматикалық дөңгелекті қозғалтқыштар түсетін күштерге
байланысты динамикалық қасиеттерін өзгертеді де тракторлар мен
автомобильдердің жұмыс көрсеткіштеріне əсерін тигізеді. [3]
1.5.6 Тракторлар мен автомобильдердің отынын жəне жанаржағармай материалдарын үнемдеу тəсілдері
Автомобильдің экономикалық сипаттамасы деп жүріс жылдамдығына
байланысты жанармай шығынының өзгеруі, яғни Qs=f(V). Мұндағы жүріс
жылдамдығы трансмиссияның берілісіне қарай өзгеріп отырады. Ал
автомобильдің экономикалық сипаттамасын көбінесе ең соңғы тура беріліске
есептейді, себебі басқа төменгі берілістер аз ғана уақыт ішінде үдеу қозғау
үшін қолданылады. Жанармай шығынын литрмен 100 км жолға шағып
есептейді. Себебі, бүгінге дейінгі жанармай құятын өлшегіш құралдар тек
көлеммен ғана өлшей алады, ал салмақпен өлшейтін құралдар əзірге жоқтың
қасы. Олай болса, жанармай шығынын мына төмендегі формуламен
есептеуге болады:
Qs=Gτ ts,
мұндағы Gτ- двигательдің бір сағаттағы жанармай шығыны, кг/сағ;
ts – 100 км жол жүруге кететін уақыт, сағ.
енді осылардың мəндерін анықтап, орнына қоятын болсақ, онда:
𝑄� =

𝑔𝑒 𝑁𝑒 100
103 𝛾𝑉

л/100км,

мұндағы 𝛾 - жанармай тығыздығы (𝛾-0,725 кг/л –бензинге, 𝛾- 0,825
кг/л дизельдік жанармайға);
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кВт.
онда:

𝑔е – меншікті жанармай шығыны, г/кВт.сағ; Ne - қозғалтқыш қуаты,

Енді осы шамалардың мəндерін анықтап орындарына коятын болсақ,
𝑄� =

0,277𝑔𝑒 (���+Р)
𝛾

л/100км

Жанармай шығынын трактор қуаты бойынша есептеу. Жанар май
шығынын екі тəсілмен есептейді: есептік (есеп бойынша) жəне нақтылай
шығын.
Бір ауысымда жұмсалатын жанармай шығыны (кг/ауысым):
Gау Gж Tж  Gб  Tб Gо Tо

Мұндағы: Gж , Gб, Go- агрегаттың жұмыстық жүріс, бос жүріс жəне
тоқтап тұрған (моторын өшірмей) кездегі сағаттық жанармай шығыны, кг/
сағ;
Тж, Т6,То - жұмыстық жүріс, бос жүріс жəне тоқтаған (аялдаған,
кідірген) уакуты, сағ.
Мотордың əртүрлі жұмыс режіміне сəйкес сағаттық жанармай шығын
əдебиетте беріледі. Мысалы, ДТ-75М «Қазақстан» тракторы үшін Gж= 14,0...
16,5 кг/сағ; Gб = 6,5 ... 8,7 кг/сағ; Go= 1,9 кг/сағ.
Орындалған жұмыс көлемінің бірлігіне шаққандағы үдестік жанармай шығын (кг/га):
g га 

Gау

Wау

Мұнда: Wаy- ауысымдық жұмыс өнімділігі, га/сағ.
Жанармай шығынын азайту үш жолы бар:
- жанармай аппаратурасын реттеу, моторды оптимал режімде жұмыс
істету, барлық режімдік реттеуіштің қасиетін орынды пайдалану арқылы
мотордың сағаттық Gіжəне үлестік geжанармай шығынн ұтымды деңгейде
ұстай білу;
- агрегаттың жұмыс өнімділігін W арттыру;
- май тасу, сақтау жəне құю кезіндегі ысырап көздерін жойып, λмай
коэффициентін көбейтіп алмау.
1.5.7 Тракторлар мен автомобильдердің тарту теңгерімі жəне
көтерілу мен қисаюының шекті бұрыштары
Жүріс кезінде тракторлар мен автомобильдерге сырттан бірнеше
күштер түседі де, солардың салдарынан бірнеше ішкі əсер күштері
туындайды. Себебі олардың қайсы бірі жүріске қарсы бағытталып, кедергі
келтірсе, қайсы бірі керісінше əсер етеді. Ендеше оларды анықтау қажет. Ол
үшін қарастырып отырған машиналарды жалпы жағдайында қарастырып,
белгілі бір жағдай үшін сол жалпы жағдайда табылған мəнінен анықтайды.
Машина жұмысының жалпы жағдайы – жүріс жылдамдығы айнымалы жəне
жол беті горизонтқа бұрыш жасап көлбеу орналасқан, яғни жол беті еңіс
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немесе өрге қарай бағытталған. 1.65-суретте машинаның жүріс кезіндегі
жұмыс динамикасы осындай жалпы жағдайда көрсетілген.
G-трактордың салмақ күші. Ол көлбеу жазықтықта екі құраушыға
жіктеледі: біріншісі — Gsinα — жол бетіне параллель құраушысы, ал
екіншісі — Gсosα— жол бетіне тік бағыттағы құраушысы. Gsinα —
құраушысы трактордың өрге қарай көтерілуіне кедергі келтіреді, яғни ол
өрге қарай козғалуы үшін осы күшті жеңуге тиіс. Ал Gсosα -құраушысы
тракторды жол бетіне басып ұстайды. Соның салдарынан оның дөңгелектері,
жоғарыда айтылғандай, радиалдық майысуга душар болады да дөңгелеу
иіндері ап жəне ак пайда болады. Ол иіндердің пайда болуы дөңгелектерге
тигізетін жер бетінің əсер күштерінің /Хп, Хк , Уп , Ук/ дөнгелек осьтерінен
ауытқуға алып келіп соқтырады. Сөйтіп трактордың жол бетімен қозғалуына
кедергі күшін тудырады. Ол күштің шамасы, жоғарыда қаралған,
дөңгелектердің жұмыс динамикасына жүгінсек , мына формуламен
анықталады:
Р = f Gсosα, мұндағы f — жолдың кедергі коэффициент.

Сурет 1.65 – Машинаның жұмыс динамикасы
Сонымен, трактордың салмақ күші, оның жүріс кезінде екі түрлі
кедергі күшін тудырады екен. Оның біріншісі – өрге қарай көтерілу кедергісі
де, ал екіншісі — жол бетімен қозғалу кедергісі. Мұндагы Gsinα —
құраушысының таңбасы оң немесе теріс болуы мүмкін. Егер жолдың
көлбеулігі өрге қарай болса , онда оның таңбасы оң болады да, ал керісінше
болса онда теріс болады.
Pj - машинаның инерция күші. Бұл күштің де таңбасы оң немесе теріс
болады. Егер машина үдей қозғалса, онда оның таңбасы оң болады, ал
керісінше баяу қозғалса, онда теріс таңбалы болады. Осы инерция күшінің
шамасы белгілі мына формуламен анықталады:
𝑃𝑗 =

𝐺
𝑗
𝑔

мұндағы: g — массаның еркін түсу үдеуі;
j - түзу сызықты қозғалыс үдеуі.
Сонымен, 𝑃𝑗 — машинаның инерция күші қозғалыстың түріне қарай
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жүріске əртүрлі əсер етеді, яғни j — түзу сызықты козғалыс үдеуі оң таңбалы
болып, машина үдей қозғалса, онда инерция күші теріс таңбалы болады да
жүріске кедергі келтіреді, ал керісінше болса, онда машинаны итереді.
Рw- ауаның кедергі күші. Бұл күш жүріс кезінде ауа бөлшектерінің
машина бетіне үйкелуінен туады. Себебі машина жүрген кезде оның алдыңғы
жағында ауа тығыздалады да артқы жағында керісінше сирейді. Олай болса,
газ бен сұйықтың қасиетіне байланысты, ауа алдыңғы тығыздалған жағынан
артқы сиретілген жағына қарай ағады. Осы кезде ол машина бетіне үйкеледі
де жүріске кедергі тудырады. Осыған қосымша машинаның дөңгелектері,
карданды біліктері сияқты ашық ауада айналатын бөлшектері ауаны
құйынды қозғалысқа келтіреді де оған да белгілі бір мөлшерде энергия
шығындалады. Олай болса Pw— ауаның кедергі күші мына формула
бойынша анықталуға тиіс:
𝑃� = 𝑘� 𝐹𝑉 2

мұндағы: kw— ауаның меншікті кедергі коэффициенті
F — машинаның мандай алды ауданы;
V — машинаның жүріс жылдамдығы.
Көрсеткіштерге аздаған түсінік берейік. kw - ауаның меншікті кедергі
коэффициенті, басқаша оны ауаның ағынды коэффициенті деп те атайды,
негізінен машина беті мен ауаның арасындағы үйкелісті бағалайтын
коэффициент. Неғұрлым машина беті тегіс болса, солғұрлым оның мəні аз
болады. Оның мəнін тек тəжірибе жолымен ғана анықтайды жəне өлшемі
Нс2/м4. болады. Мысалы казіргі кездегі жеңіл машиналары үшін kw =0,2 ал
жүк машиналары үшін kw= 0,6 Нс2/м4 шамасында болады.
F-машинаның маңдай алды ауданын инженерлік тілмен айтқанда
итальян ғалымының атына койылған Миделево қимасы деп атайды.
Қиманың анықтамасы бойынша, дененің Миделево қимасы деп оның жүріс
жылдамдығына тік бағытта түсірілген жазықтықтағы сол дененің
проекциясын айтады. Олай болса машинаның мандай алды ауданы дегеніміз
оның жүріс жылдамдығына тік түсірілген жазықтықтағы проекциясының
ауданы болып табылады.
Осы жоғарыда талданған күштерден басқа, жүріске кедергі келтіретін,
ілмектегі тарту күші бар. Оның шамасы тракторларда тіркелген машинаның
кедергісімен немесе автомашиналарда артындағы тіркемесінің кедергісімен
анықталады. [16]
Бақылау сұрақтары:
1.
Тракторлардың аспалы гидравликалық жүйелерінің құрылысы?
2.
Тракторлардың аспалы гидравликалық жүйелерінің түрлері?
3.
Қозғалыс кезінде автомобильдер мен тракторларға сыртқы
күштердің əрекеті?
4.
Тракторлар мен автомобильдердің отынын жəне жанар-жағармай
материалдарын үнемдеу тəсілдері атаңыз.
5.
Тракторлар мен автомобильдердің тарту теңгерімін жасау?
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1.6
ЕСЕПТЕУ

МАШИНАЛАРДЫҢ

БӨЛШЕКТЕРІНІҢ

БЕРІКТІГІН

1.6.1 Машиналардың негізгі бөлшектері туралы ұғымдар
Адам еңбегін жеңілдетуге жəне пайдалы жұмыс атқаруға арналған
механизмдер құрылымын немесе энергияны, материалдарды жəне
аспаптарды түрлендiретiн арнаулы техникалық құрал-жабдық – машина деп
аталады.
Белгілі бір функцияналдық қызмет атқаратын бөлшектер құрылымы –
механизм деп
аталады. Мысалы: Беріліс қорабының функцияналдық
қызметі қозғалысты реттеу. Газды бөлу механизмінің қызметі- газды бөлу. т.
Машина бөлшегі деп – машинаның бөлінбейтін бөлігін айтады.
Атқаратын қызметіне, жұмыс сипаттамасына байланысты машиналар:
1. Машина–қозғалтқыштар: энергияның түрлерін–механикалық
энергияға
айналдыратындар
(электроқозғалтқыштар,
іштен
жану
қозғалтқыштары жəне т.б.)
2. Машина –генераторлар: механикалық энергияны энергияның басқа
түріне түрлентіретіндер (компрессорлар, динамомашиналар жəне т.б.)
3. Тасымалдау машиналары: дененiң орын ауыстыруын қамтамасыз
ететiн машиналар.
4. Өндірістік (технологиялық) машина: технологиялық процесстерді,
дененің формасын өзгертуге жəне өңдеуді іске асыруға арналған
машиналар:
ауыр өнеркəсіп машиналары, жеңіл өнеркəсіп машиналары.
5.Информациялық машиналар: ақпаратты өңдеуге, түрлендіруге жəне
есептеуге арналған машиналар болып бөлінеді.
Машиналарға қойылатын негізгі талаптарға:
адам өміріне қауіпсіз;
дайындау технологиясы оңай, қолдануға, тасымалдауға қолайлы;
экономикалық тұрғыдан тиімді болуы қажет.
Машиналардың бөлшектері мен тораптарын жобалау, құрастыру
жəне есептеу негіздері. Машиналар бөлшектері мен тораптарын жобалау
машинаның жұмыс жасау қабілетінің негізгі критериясы, машина
бөлшектеріне қойылатын төмендегі талаптардың: беріктік, қатаңдық, тозуға
төзімділік, ыстыққа төзімділік, дірілге төзімділік, сенімді жұмыс жасауы
жəне т.б. орындалуымен сипатталады.
Беріктік – машина бөлшегінің жұмыс жасауының негізгі критериясы
болып табылады. Беріктік жүктемелер əсерінен машина бөлшектерінің
қирауға жəне пластикалық деформацияларға қарсыласу қабілеті.
Машина бөлшегін есептеу үшін мүмкін болған кернеуді   немесе  
дұрыс анықтау көптеген факторларға байланысты:
- материалды таңдау, даярлау технологиясы, термиялық өңдеу т.б.
- машина бөлшегінің конфигурациясы мен өлшеміне;
- термиялық өңдеуге жəне беттердің тегістігіне жəне т.б.
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- бөлшектің беріктік шарты     немесе     теңсіздік есептейді.
Қатаңдық – жүктемелер əсерінен машина бөлшегінің пішінін өзгіртуге
қарсыласу қабілеті. Кейбір машина бөлшегінің өлшемдерін анықтау үшін
негізгі критерия болып табылады. Мысалы: Біліктер қатаңдығы тісті,
червякты берілістер мен подшипниктердің жұмыс жасауын қабілетін
қамтамасыз етеді.
Тозуға төзімділік – машина бөлшегінің айнымалы – қайталанбалы
жүктемелер мен үйкеліс əсерінде жұмыс жасау қабілеті. Тозу нəтижесінде
бөлшектердің беріктігі төмендейді, дəлдігі айниды, қолдануға жарамсыз
етеді.
Тозуға төзімділік таңдалған материалдың қасиеттеріне, термиялық
өңделуіне үйкелуші беттер тегістігіне, үйкеліс жылдамдығына, майлануына
жұмыс режіміне жəне т.б. байланысты.
Машина бөлшегінің тозуға төзімділігі үш топқа бөлінеді:
механикалық;
молекулярлы – механикалық;
коррозиялық(тот басу) – механикалық.
Тозуға төзімділік –жанасу беттерін есептеу арқылы іске асырылады.
Ыстыққа (жылуға) төзімділігі – машина бөлшегінің жоғары
температурада белгіленген мерзімде механикалық қасиеттерін өзгертпей
жұмыс жасау қабілеті;
Ыстықтың əсерінен бөлшектердің арасындағы саңылау азаяды, дəлдік
кемиді жəне бөлшек қысылып, істен шығуы мүмкін.
Дірілге төзімділік – машина бөлшегінің режимнің қажетті ауқымында
өзгеріссіз жұмыс жасау қабілеті.
Машиналардың жылдамдығының көтерілуі, машина бөлшегінің
вибрация, айнымалы–қайталанбалы күштер əсерінде немесе резонансты
тербелістерде болуы, машинаның қауіпсіз жұмыс жасауын төмендететін
болғандықтан машина бөлшектерінің дірілге төзімділігі есептелінеді.
Сенімділігі – белгіленген мерзімде машина бөлшегінің қызметін атқару
қабілеті. Машина мен машина бөлшегінің негізгі сипаттамаларының бірі
тоқтаусыз жұмыс
жасау
P(t) ықтималдығы болып табылады, яғни
белгіленген уақыт мерзімінде тоқтап қалмауы. [19]
Машиналар
бөлшектерінің
конструкциясына
қойылатын
технологиялық талаптар. Машина бөлшектерінің констукциясы тиімді
болуы үшін, оларға қойылатын талаптарды білу, əрі одан кейін
орындайтындай етіп жасау керек. Қойылатын талаптар:
1. машинаның жұмыс жасау қабілеті жоғары;
2. машина бөлшектері берік, қатаң, тозуға шыдамды, ыстық пен
дірілге төзімді болуы жəне ұзақ уақыт қауіпсіз қызмет атқаруы;
3. машина бөлшектерін дайындау технологиясы оңай жəне арзан;
4. машина бөлшектерінің салмағы жеңіл, ауыстыруға, майлауға,
күтуге қолайлы болуы;
5. машина бөлшектерінің конструкциясы мен өлшемдері мемлекеттік
немесе халықаралық стандартқа сəйкес жасалуы;
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6. экономикалық тұғыдан тиімді, көркем болуы;
7. пайдалануға ыңғайлы;
8. қолданылатын материалдың тапшы болмауы жəне арзан болуы;
9. тасымалдауға жəне алмастыруға қолайлы болуы қажет;
Сонымен қатар, машина бөлшектері қауіпсіз жұмыс жасауы үшін
жабық етіп жасалуы керек.
Материалды таңдауды негіздеу. Машина бөлшектері дайындалатын
материалды конструкциялық материалдар деп аталады.
Машина бөлшектерін жобалау кезiнде материал таңдау арқылы, оларға
қойылатын талаптар орындалады. Материалды таңдау төмендегi талаптарды
орындауға негізделген:
- материалдың негізгі қасиеті бөлшектің жұмыс жасу қабілетін
қанағаттандыру керек (Беріктік, қатаңдығы, тозуға төзімділік, ыстыққа
төзімділігі, дірілге төзімділігі жəне т.б.);
материалдың қасиеті бөлшектердің жəне машинаның салмағы мен
көлемдік өлшемдеріне қойылатын тлаптарға сəйкес болуы қажет;
- бөлшектердің дайындалу технологиясын, пісіру, құю, штамтау,
өңдеу жəне т.б. қасиеттерін ескеру жəне құны арзан болуы қажет;
Машина жасау саласында: шойын жəне
болаттар (көмiртектi,
легiрленген); түстi металдар, жездер, бабиттер, жеңiл қорытпалар жəне
металл емес материалдар: пластмассалар, резина, қайыс, шыны, полиэтилин,
ағаш, текстолит, синтетикалық жəне т.б. материалдар қолданылады.
Металл материалдар:
Шойын – деп құрамы 2%.-тен астам көміртегі жəне арнайы қосылатын
темір қорытпасын атайды. Шойын құрамына қарай сұр шойын (СЧ 10, СЧ 15,
СЧ 20, т.б.), ақ (КЧ 30 – 6,КЧ 33 – 8 жəне т.б.), ағарған, созылғыш шойын
(кг/мм2 (100Мпа) жəне 6%, 8% ұзаратын) болып үшке бөлінеді.
Болат – деп құрамы 2%-тен аспайтын көміртегі жəне табиғи немесе
əдейі қосылатын темір қорытпасын атайды.
Конструкциялық болаттар – машина жасау саласында қолданылатын
болаттар болып табылып, олар:
көміртекті болаттар – құрамында көміртегінен басқа
маргенец болатын болаттар;
легірленген болаттар – деп оның механикалық қасиеттерін
жоғарылату үшін құрамына түрлі қоспалар қосылған болаттар.
Қатты қорытпалар: түсті металлдар ( қолалар, баббиттер).
Жеңіл қорытпалар: композициялық металл материалдар, металл емес
материалдар (пластмассалар, резина, қайыс, шыны, полиэтилин, ағаш,
текстолит, синтетикалық жəне т.б.)
Машинаның механикалық пайдалы əсер коэффициентi.
Қалыпты қозғалыстағы машинаның пайдалы əсер коэффиценті
төмендегі өрнекпен анықталады.



Ап.к. Рп.к.

1
Ак.ж. Ркоз

мұнда: Ап.к, Ақоз – пайдалы жəне қозғалыс күштері атқарған жұмыстар;
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Рп.к. , Рқоз – пайдалы жəне қозғалыс қуаттары;
Қозғалыс күшінің қуаты пайдалы жұмыспен қатар үйкеліс кедергісіне
кетеді, сондықтан əрқашан Рқоз  Рп.к. болады, яғни машина мен
механизмдердің пайдалы əсер коэффицентінің шамасы əрқашан да бірден
кем болады.
Егер машина мен механизмдер бір–бірімен жалғасқан көптеген
механизмдерден, машина тораптарынан құралған болса, олардың
əрқайсысының пайдалы əсер коэффиценті төмендегіше анықталады:
1 

A1
;
Aкоз

2 

Aп
A2
; ...,  п 
.
Aкоз
Aкоз

Мұнда: А1, А2, . . ., Ап –бірінші, екінші жəне п–ші механизмнің
пайдалы жұмысы;
Ақоз – бірінші механизмге келтірілген пайдалы жəне қозғалыс күштері
атқаратын жұмысы;
Күрделі машиналардың жалпы пайдалы əсер коэффиценті, олардың
қарапайым механизмдерінің ПƏК көбейтіндісіне тең:

  1  2  ...  n

1.6.2 Ажырайтын
беріктігін есептеу

жəне

ажырамайтын

байланыстырғыштар

Машина бөлшектерiн қосу. Машиналар бөлшектерi мен тораптары
бiрiмен-бiрi əр түрлi тəсiлмен қосылады. Қосу тəсiлдердiң барлығын
ажырамайтын қосылыс жəне ажырайтын қосылыс деп екi түрге бөледі.
Ажырайтын қосылыстар арқылы қосылған бөлшектерді, тез арада
бөлшектеліп, қайта бұзбай жинауға болады. Олар бiрiмен бiрi бұрандалы
бөлшектер немесе шлицтер, штифтер жəне шпонкалар арқылы қосылады
Ажырамайтын қосылыс деп бөлшектердi бұзусыз ажыратуға
келмейтiндей етiп бiржола қосуды айтады. Оған үш түрлi қосылыс жатады:
бөлшектердi пiсiрiп немесе дəнекерлеу арқылы қосу; тойтармамен қосу жəне
бөлшектердi бiрiмен бiрiн желімдеп қосу.
Ажырайтын қосылыстар. Бұрандалы қосылыстар деп болттың,
винттің, шпильканың, гайканың жəне т.б. бекіту бөлшектерінің көмегімен
қосылатын ажырайтын қосылысты айтамыз. Ажырайтын қосылыстар арқылы
қосылған бөлшектi бөлшектеп, қайта жинауға болады.
Бұрандалы сырық – винт деп аталады. Қалпақшалы винт – болт деп
аталады. Гайка деп –бұрандалы тесігі бар қалпақшалы пішінді бөлшекті
атайды. Екі жағы бұрандалы сырық шпилка деп аталады. Бұранданың
параметрлерi мен оның дəлдiк шектерiнiң өлшемдерi стандартталған.
Бұранданың геометриялық параметрлері. Бұранда геометриялық
өлшемдері төмендегі параметрлермен сипатталады:
Бұранданың сыртқы диаметрі: dс– бұранда төбесінің диаметрі.
Бұранданың орташа диаметрі: dор – бұранда ойығы мен төбесінің
орташа мəнімен анықталады.
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Бұранданың ішкі диаметрі d1 – бұранда ойығының диаметрі.
Бұранда қадамы бойынша бұрандалар майда ( диаметр 20 мм) жəне
негізгі қадамды ( диаметр 20 мм) болып бөлінеді
Мысалы: М16х2 – негізгі; М16х1,5 – майда, мұнда: М –метрикалық;
16 – бұранданың сыртқы диаметрі, мм; 2 жəне 1,5 – бұранда қадамы, мм.
Бұрандалы винттер қолдану бойынша:
1. бекіту бұрандалары;
2. қозғалыс немесе күш беретін – жүрісті бұрандалар болып бөлінеді.
Қозғалыс немесе күш беретін – жүрісті бұрандаларға винт–гайка
берілістерде: тік бұрышты, трапециялы, тіректі (1.66-сурет) жатады.
Домкраттарда, пресстерде жəне т.б. жүрiстi винттерде қолданылады. Бұл
бұрандалардың профилiн үйкелiс күшiн азайту мақсатымен трапециялы,
кейде тiкбұрышты етiп жасайды.
Тікбұрышты бұрандаларды дайындау технологиялық жағынан күрделі
болғандықтан кем қолданылады.
Жүрiстi бұрандалар бір бағыттағы
жүктемелерде қолданылады. Кейбір жағдайларда шеңберлі профилді бұранда
қолданылады.
Метрикалық бұранда үшбұрышты бұранда басқа бұрандалармен
салыстырғанда берік, өте қарапайым, дайындалуы оңай. Сонымен қатар
бөлшектерді қосқанда бұранда беттерінде үлкен пайда болатын үйкеліс күші
тежеу қасиетіне ие .
Бұранданы дайындау.
Бұрандалар бұранда-кескішпен (плашка,
метчик) кескішпен (резец) жəне фрезарлармен
кесіп дайындалады.
Конструкциялары қарапайым ішкі жəне сыртқы бұрандаларды бұранда
кескішті (бұрайтын құралдың көмегімен) қолданып дайындауға болады.
Өндірісте бұрандалар фрезалардың көмегімен арнайы бұранда кесетін
фрезерлік станоктар мен автоматтарда дайындалады.
Пластмассадан, шойыннан, шыныдан құйылған бөлшектердің
бұрандаларын құю кезінде жасап жібереді.

а- метрикалық;

в – цилиндрлі турабалық;

ж) тік бұрышты
и) трапециялы
Сурет 1.66 – Бұранда профилі
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Қабырғалары жұқа қаңылтырдан жəне пластмассадан
жасалған
бөлшектерге үлкен қысыммен қысып, бұранданы сығу арқылы арнайы
автоматтарда түсіреді.
Бұрандалы бөлшектердiң материалдары. Бекiту қажетiне арналған
стандартталған бұрандалы бөлшектер салқын штамповка арқылы Ст3, Ст10 ,
Ст45 маркалы болаттардан, орташа кернеуi жоғары дəлдiктi қажет ететiн
бұрандалы бөлшектердi автоматтық болаттан (А12 ) дайындайды.
Легкерленген 40Х,30ХН болаттарынан жасалған болттар айнымалы
күш əсер еткенде немесе жоғары температурада қолданылады.
Бұрандалы қосылысты берiктiкке есептеу. Көбiнесе стандартталған,
бекiту қажетiне арналған, қалыптағы мөлшерлi қадамды бұрандалардың
орамын берiктiкке есептемесе де болады.
Алайда, əдетте бұранда орамдары мынадай жағдайларда берiктiкке
есептелуi қажет (1.67-сурет):
Винт, болт немесе шпилька материалдарының берiктiгi олар бұралған
бөлшектер материалының берiктiгiнен əлдеқайда өзгеше (артық немесе кем)
болған жағдайда. Мысалы, бөлшектер болаттан, ал ал қораптар
пластмассадан жасалса.

Сурет 1.67 – Бұранданы
кесуге есептеу

Əдетте, ұсақ бұрандалар орамының қимасы аз болады, сондықтан
олардың өлшемдерi d/p >10…12 болған жағдайда олардың орам берiктiгiн
есептеу керек. d–бұранда диаметрi; p–бұранда қадамы.
Бұранда орамындағы кесiлу кернеуiнiң шамасын табу үшін:
а) гайка үшін:
1 

б) винт үшін:

F
  k
 d1KHk

в)гайканың бұрандасы үшiн  2 

F
  k
 dKHk

мұнда: F – болтқа əсер ететін осьтік күш,
d2 – бұранданың орташа диаметрі;
d1 –бұранданың ішкі диаметрі;
d –бұранданың сыртқы диаметрі;
Н – гайка биiктiгi;
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K=cd/P – бұранда түрін ескеруші коэффициент, (K=0,8 – үшбұрышты
бұранда үшін;
К= 0,5 –тікбұрышты жəне К= 0,65 –трапециялы бұранда үшін).
Гайка биiктiгi төмендегі өрнекпен жобаланады:
H

F
;
  d1  K   кию

Əр түрлi күштер түскен жағдайда болт сырығын беріктікке
есептеу
а) Осьтік күш түсетiн винттердi есептеу
Мысалы жүк көтергiш машинаның iлмегiне тек осьтiк күш əсер
етедi. Бұл жағдайда болт сырықтары созылады, сондықтан оларды созуға
есептейдi (1.68-сурет)


F 4F

  c
A d2

мұнда: А – iшкi диаметр бойынша алынған қима ауданы
F– винтке түсетiн ось күшi
а)

б)

в)

Р

F

7

Рзат

Р

Рзат

Сурет 1.68 – Болтты есептеу
б) Осьтік күшi пен бұраушы момент əсер ететiн винттердi
беріктікке есептеу
Ось күшi əсер еткенде пайда болатын кернеу жоғарыдағы өрнекте
көрсетiлгендей табылады:


F

 2
d1
4 ,

ал бұраушы моменттен пайда болатын жанама кернеу:  
d13 ,
–қиманың қарсылық моменті
мұнда: W 
16

M
;
W

Мб– бұрандадағы момент;
1
M   P d 2 tg    
2

Wр = 0,2 d3 –болт сырығы қимасының қарсылық моментi.
Төртінші беріктік теориясын қолдана отырып, беріктікігі есептеледі:
 ýê   2  3 2
2

 ýê

 16M
 4P 
  2   3
3
 d1
 d1 





2
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d
2
 12  2 tg        
 d1


 ýê  

Егер

f=0,15, α=2°30´ жəне

d2
 1,12 деп алсақ, онда  эк  1,3
d1

Көп болтты қосылыстарды есептеу. Көп болттармен қосылған
қосылыстарды есептеу үшiн алдымен сол болттардың қайсысына күштiң көп
түсетiн анықтау керек. Ол үшiн қай болтқа қанша күш түсетiнiн бiлу керек,
ал ол төмендегi шарттарға байланысты есептеп шығарылады.
Бiрiншiден, түйіскен беттер қатты жəне деформацияланбайды.
Екiншiден, түйскен беттерде кемiнде екi симметриялық ось бар, болттар осы
осьтермен салыстырғанда симметриялық күйде орналасқан. Үшiншiден,
барлық болттар бiрдей күшпен тартылған.
Мысалы, бiрдей əсер етушi күштер түйскен беттердiң жазықтығына
перпендикуляр жəне оның ауырлық центрi арқылы өтедi. Бұл жағдайда
болтқа түсетiн күш былай анықталады:
Fa = F / Z
мұнда: Z – болттар саны;
F – сұйықтың немесе газдың қалпақшаға түсiретiн жалпы қысымы.
Мысал 1. Скобты бекіту үшін қолданылатын, Q  15кН болған
жүктеменің əсеріндегі болт, болаттың ст.20 маркасынан дайындалған болса,
бұранда диаметрі анықталсын.
Шешуі: 1.Болат–20 үшін ағу шегі  Т  245н / мм 2 , беріктік қор
коэффиценті пТ   2 деп қабылдап, созылудағы мүмкін болған кернеуді
анықтау керек:
 с   Т  245  122,5н / мм 2
пТ

2

2. Болт бұрандасының ішкі диаметрін анықталады:
d1 

4Q

  c



4  15  103
 12,48мм
3,14  122,5

Кесте бойынша М16 бұрандасын қабылданады.
Мысал 2. Егер Болат–20 маркасынан дайындалған екі болт, тұрақты
жүктеме Ғ=2,8кН күшімен созылған. Болат диаметрі қандай болуы
қажет.
Шешуі: 1.Тексерілмеген тартылу арқылы болтты қосылыс үшін:
[sТ] = 3,5.
Fзат

lк

1.
Н
2.

Сурет 1.69 –
Болтты қосылыс
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F

Fрук

МЕСТ бойынша Болат–20 маркасы үшін, ағу шегі үшін Т = 245 МПа.
Мүмкін болған созылудағы кернеу төмендегі өрнекпен анықталады:
[Р] = T / [sT] = 245 / 3,5 = 70 МПа
2. Қажетті болтты тарту күшін ығысуға қор коэффиценті бойынша
есептейміз, қабат үшін К = 1,6 жəне үйкеліс коэффициенті f = 0,16 болғанда:
FB = F·K / (f ·i·z) = 2,8 ·1,6 / (0,16 ·2·2) = 7 кН,
Мұнда: i = 2
3. Болтты тартуда есептеу күші вирт бұрандасындағы үйкеліс ескерген
жағдайда: FЕСЕП = 1,3 · FB = 1,3 · 7 = 9,1 кН
4. Бұранданың ішкі есептеу диаметрі:
d1  4  FРАСЧ    P   4  9,1  103   70  = 13,15 мм.
МЕСТ 24705 – 81 бойынша, болт M 16 қабылдаймыз, қадамы р = 2 мм,
болт үшін тесілетін диаметрі:
dp = d – 0,94 p = (16 – 0,94·2) = 14,12 мм.
Кілтекті (шпонкалы) жəне ойма кілтекті (шлицті) қосылыстар.
Бұл қосылыстар бiр бөлшекпен екiншi бөлшектi қосу жəне айналу моментiн
беру үшiн қолданылады. Ондай бөлшектерге шкив, тiстi дөнгелек, муфта
жəне басқалар жатады. Осы қосылыстарда айналу моментi бiлiктен тiстi
дөнгелекке керi берiлуi мүмкiн (1.70-сурет). [21]

1– білік; 2 –күпшек; 3 –
шпонка
Сурет 1.70 – Шпонкалы
қосылыс:
Негiзiнде шпонкалар: сегментті (1.71д-сурет); сына (1.71-сурет е,ж,з),
призмалы арнайы болып бөлінеді. Сына жəне призмалы шпонкалы
қосылыстар нығыздалған немесе еркін қосылуы мүмкiн. Сына тəрiздi
шпонкалар күшпен қондырылады, сондықтан бөлшектер арасында күш
кернеуi пайда болады (1.71-сурет е,ж,з). Ал призмалы шпонкаларды
пайдаланғанда күш кернеуi болмайды.
Призмалы шпонкалар кернеусiз қосылысқа жатады, олардың жоғарғы
бетiнде санылау қалдырылады жəне айналу моментi бiлiктен күпшекке
шпонканың бүйiр қабырғасы арқалы берiледi.
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а, в –шеті дөңгелектелген шпонка: б, г –шеті жазық шпонклар;
д – сегментті шпонка; е, ж, з –сыналы шпонкалар.
Сурет 1.71 – Шпонка конструкциясы
Шпонканың барлық түрлері стандартталған жəне оның өлшемдері
МЕСТ 23360–78 (призмалы);
МЕСТ 24071–80 (сегментті) (1.71-сурет).; ал ұзындығын 5–10 мм
күпшек ұзындығынан кем болуы керек.
Шпонка ығысуға жанасу бетінің кернеуі бойынша төмендегі өрнекпен
есептеледі: МЕСТ 24068–80 (сына) (1.71-сурет д,ж,з) .
Білік диаметрі – d бойынша, шпонканың өлшемдері – b х h, таңдалады,
ж 

Ft
  ж ,
Aы

мұнда: Ft=2T/d – шпонкамен берілетін күш;
Аж –жаншылу ауданы (1.73-сурет);
Аж  h  t   l p

1 - орналастырушы винт;
2 – пружиналы құлып сақинасы
қосу:

Сурет 1.73 –
Тангенциальды шпонкамен
қосу:

Сурет 1.72 – Сигментті шпонкамен

Сурет 1.74 – Призмалы шпонкалы қосылысты беріктікке есептеу
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Сигментті шпонкалы қосылысты, призмалы қосылыс
жаншылуға беріктікгі бойынша төмендегі өрнекпен есептейміз:
ж 

сияқты

2T
  ж
d h  t l p

мұнда: lp=l – шпонканың жұмыстық ұзындығы;
(h –t1) – күпшектің жұмыстық тереңдігі.
Жіңішке сегменттік шпонка қиюға беріктігі бойынша есептелінеді.
Қиюға беріктік шарты:
k 

2T
  k
d b lp

мұнда: τқ – қоюдағы кернеу, МПа;
b – шпонка ені, мм; lр – шпонканың жұмыстық ұзындығы, мм;
[τ]қ – қиюдағы мүмкін болған кернеу;
Болат үшін σв> 500 МПа , [τ]қ =60÷90 МПа.
Сына шпонкалы қосылысты, жанасу бетінің кернеуі
бойынша
төмендегі өрнекпен есептеледі:
ж 

12T
  ж
dlb  6 fd 

мұнда: lр – шпонканың жұмыстық ұзындығы,мм;
f – үйкеліс коэффициенті;
Болат пен шойын немесе болат үшін: f =0,15 – 0,18.
Цилиндрлі шпонкалы қосылысты, ығысуға жанасу бетінің кернеуі
бойынша төмендегі өрнекпен есептеледі:
ж 

4T
  ж
d ш lb

Призмалы шпонкалар конструкциясы бойынша сегменттi жəне
цилиндрлi болып бөлiнедi. Сегменттi шпонканың жұмыс iстеу принципi
призмалы шпонкаға ұқсас. Сегменттi қосолған қосылыстардың ерекшелiгi,
шпонканы отырғызатын ойықтар онай жасалады жəне оларды ажыратып,
қайта құрастыру да жеңiл түседi. Бiрақ тереңiрек жасалған ойық бiлiктiң
қимасы ауданының кемуiнен бiлiктi əлсiретедi. Стандартты шпонкалардың
берiктiк шегi 50–МПа–дан кем болмайды, олар көмiртектi жəне легирленген
болаттардан жасалады.
Шлицтi қосылыстар. Шлицтi қосылыстар деп күпшектiң iшкi
бетiндегi тiстердiң дəл сол пiшiндес етiп жасалған бiлiк бетiндегi ойықтарына
отырғызылған қосылысты атайды. Шлицтi қосылысты, көп шпонкалы
қосылыс түрiнде қарастыруға болады (1.75-сурет).
Тісті шлицті бiлiктерге отырғызылған бөлшектер ось бойымен еркiн
қозғала алады. Ось бойымен бағытталған күштердi қабылдай алмайды,
тiстердiң бiрдей дəлдiкте жасалмауынан əсер етушi күштер шлицтердiң
барлығына бiрдей таралмайды.
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1 – білік; 2 –дөңгелек күпшегі
Сурет 1.75 - Тісті (шлицті) қосылыс
Шлицтi қосылыстардың шпонкалы қосылыстарға қарағанда негізгі
артықшылығы:
шлицтi қосылыс шпонкалы қосылыстан берiк келедi, сондықтан ол
ауыр жүк түсетiн қосылыстарда қолданылады.
Негізгі кемшiліктері:
Шлицтi қосылыстар профиль пiшiнiне байланысты тік бүйірлі,
үшбұрышты жəне эвольвенттi болып бөлiнедi (1.80-сурет).
Түзу бүйірлі (а) – тіс саны Z = 6, 8, 10, 12;
звольвентті (б) – тіс саны Z = 12, 16 жəне оданда көп;
үшбұрышты (в) – тіс саны Z = 24, 36 жəне оданда көп;

а – тік бүйірлі тісті; б – эвольвентті тісті; в – үшбұрышты тісті
Сурет 1.76 – Тісті (шлицті) қосылыс
Шлицті қосылыс беріктігін есептеу. Шлицті қосылыс беріктігі
шпонканың беріктігі бойынша, жанасу бетінің жанасуы бойынша төмендегі
өрнекпен анықталады:
ж 

2T
  ж
zd op lhz

Мұндағы: Т – білікті айналтырушы момент, Нмм;
ψ= 0,75; z – тіс саны;
h – тістің жанасу бетінің биіктігі;
L – тістің жанасу бетінің ұзындығы;
dоp — қосылыстың орташа диаметрі, мм;
l – тістің жұмыстық ұзындығы, мм;
D, l, r – d бойынша таңдалады;
[σ]ж – жаншылудау мүмкін болған кернеу, σв> 500 МПа
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Сурет 1.77 – Шлицті қосылысты есептеу
Бөлшектердi пiсiрiп қосу. Бөлшектердiң аздаған аумағын қыздырып,
пластикалық күйге жеткiзiп, белгiлi күшпен қысып немесе балқытып қосатын
ажырамайтын қосылысты пiсiрiп қосу деп айтады (1.82-сурет).
Пiсiріп қосудың артықшылықтары мен кемшiлiктерi. Қолданылуы.
Машиналар бөлшектерiн пiсiрiп қосу өте берiк қосылыстың бiрi болып
табылады, олардың берiктiгi белгiлi жағдайда бiртұтас бөлшектердiң
берiктiгiнен кем түспейдi.Бөлшектердi пiсiрiп қосудың тойтармалы қосуға
қарағандағы артықшылықтары:тойтармалы қосылыстарды пiсiрiп қосумен
алмастырғанда металдар 15–20% үнемделедi. Пiсiрiп қосу тойтармалы
қосылыстарға қарағанда берiк келедi, себебi тойтарма қондырылатын
арнаулы тесiктер қосу денелерiнiң қима ауданын азайтады. Пiсiруге қажетті
жабдықтардың бағасы мен пiсiру технологиясы арзан
жəне оларды
автоматтандыруға болады,пісіріп қосудың орындалуы қарапайым жəне
сенімді;
Пiсiріп қосудың түрлері. Технологияға байланысты пiсiрiп
қосуды екi түрге бөлуге болады.
1.
Бөлшектердiң шамалы ауданын қыздыру арқылы балқытып қосу.
Оған электр доғасымен, электр шлакпен, электрон сəулесiмен, газбен, флюс
қабатының астында автоматты,аргонды доғасымен пiсiру жəне.т.б. жатады.
Электро доғамен пісіру бiрнеше əдiстермен орындалады:
қолмен пiсiру;
флюс қабатының астында автоматты пiсiру;
жұқа металдар мен түстi металдар қорытпаларын қосу үшiн
қорғаныш газ бүркемесiмен пiсiру.

Сурет 1.78 – Газбен пісіріп қосу
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2.
Пiсiрiп қосу технологиясының екiншi түрi– металдарды
пластикалық күйге жеткiзiп, қосылатын бөлшектердi күшпен қосу арқылы
пiсiру.
Бұған тоғыстырып пiсiру, нүктелi жəне роликтi пiсiру əдiстерi жатады.
Сонымен қатар пiсiрумен қосу бөлшектердiң өзара орналасуына
байланысты мынадай түрлерге бөлiнедi: түйiстiрiп қосу, кеңістікте
жапсарлап қосу, айқастырып қосу, бастырмалы қосу, перпендикуляр
қосубұрыштық қосу (1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84-суреттер).
Егер қолмен пiсiрiлетiн бөлшектердiң қалыңдығы 5–8 мм жəне
автоматты пiсiрiлетiн бөлшектердiң қалыңдығы 15 мм дейiн болса, жиектерi
өңделмейді. Қалың бөлшектердi пiсiрiп қосу үшiн олардың жиектерiн
өндеген жөн.
Егер жапсар бiр жақ бетте ғана болса, бөлшектердiң жиегiн “V”түрлi
етiп, ал жапсар бөлшектердiң екi жағынан да жасалса, олардың жиектерiн
“X” түрлi етiп өндеу керек. Бұл əдiспен қалыңдығы 40 мм дейiнгi
бөлшектердi пiсiрiп қосуға болады. [19]

қосу

Сурет 1.79 – Түйiстiрiп

а – беттік жапсар; б –
бүйір жапсар
.
Қима
бөлінеді:

Сурет 1.80 – Айқастырып қосу

профилі бойынша бұрыштық жапсар төмендегі түрлерге

нормаль (1.82а-сурет);
жапсар катеті,
қалыңдыққа
тең (К= 5);
ойық (1.82б-сурет) жапсар катеті К= 0,85;
дөңес (1.82в-сурет);
арнайы (1.82г-сурет); тең бүйірлі болмаған үшбұрыш
(катеттің біреуі K=𝛿).
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Сурет
Кеңістікте
орналасуы

Сурет
1.81
– бұрыштық қосу
жапсардың

1.82

–

Таврлы

жəне

Пiсiрiп қосудың берiктiгiн есептеу. Iс жүзiнде түйстiрiп пiсiрiлген
қосылыс жапсар аймағындағы қауiптi қиманың берiктiгiн табу арқылы
есептеледi.
Егер қосылыс созылуға немесе иiлуге жұмыс жасайтын болса, онда
пайда болатын кернеулердiң шамасы былай анықталады:
1. Түйiстiрiп қосу
Егер қосылыс созылуға жəне иілуге жұмыс жасаса, онда пайда болатын
кернеудің шамасы:
F

  
l
M u 6M b

Иілуге:  u 

  
2
Wu b  

Созылуға:  

мұнда:  – қосылыстағы тік кернеу;
Ғ – жүктеме;
  бөлшек қалыңдығы;
l – жапсар ұзындығы;

қосу

Сурет 1.83– Түйiстiрiп

[] – пiсiру қосылыстарындағы мүмкiн болған тік кернеу. Бұл
мүмкiндiк кернеудiң негiзгi материал үшiн берiлген мүмкiндiк кернеуге
қатынасын қосылыстың берiктiк коэффициентiдеп атайды.


 
 

мұнда:[] –негiзгi материалдың мүмкiн болған кернеуi.
2. Айқастырып қосу
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Айқастырып қосу қимасы үш бұрышты болатын жапсардың көмегiмен
орындалады. Дөнес жапсарлар бөлшектердiң қимасын өзгертiп, кернеу
шоғырлануына себебкер болады. Ойыс жапсар кернеу шоғырлануын
азайтады, сондықтан ол айнымалы күштер əсер ететiн қосылыстарда
қолданылады. Бiрақ бұл қосымша өндеу қажет ететiн болғандықтан жауапты
қосылыстарда ғана пайдаланады. Бұрыштық жапсардың негiзгi геометриялық
өлшемдерi ретiнде катетi (К) жəне биiктiгi (   ) алынады.

Сурет 1.84 – Айқастырып қосу
Қалыпты жапсар үшiн көптеген жағдайларда жапсардың катетi
қосылатын бөлшектердiң қалыңдығына тең болады.
Жапсарлар өздерiнiң орналасуына байланысты флангiлi, тiк жəне
қисық болып бөлiнедi.
Ал осындай жапсарлардың берiктiгiн мына формула бойынша
анықтауға болады.


F

  
0, 7 Kl

0,7К=sin450К –үшбұрышты жапсар қимасының биссектрисасы –“m–m”
мұнда: []– жапсар материалының мүмкін болған жанама кернеуі;
К – жапсар катеті.
3. Таврлы жапсарды есептеу.
Таврлы жапсарға əсер етуші жүктемелер əр–түрлі комбинацияда болуы
мүмкін.
Бірінші – жапсар жазықтығына момент əсер ететін болса, онда күш
жапсардың бойына бірдей бөлінбейді жəне оның бағыты əр түрлі болып
келеді. Бұл жағдайда жанама кереу бойынша есептеледі:


MкR

  
Jp

мұнда: Jp – қиманың поляр инерция моменті;
J p  0.1D 4  d 4 ; D  d  2  0, K ;
R – орталықтан ең қашық жапсар қимасы.
Егер жапсар дөңгелек пішінді болмаған жағдайда да бұралуға, жанама
кереу бойынша есептеледі:
=

MkR
 []
Jp

мұнда: Jp – қиманың поляр инерция моменті;
[]–жапсар материалының мүмкін болған жанама кернеу;
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Екінші орталықтан тыс жүктеме немесе жүктеме июші моменттен M =
M0 немесе M = Ғl жəне Ғ қиюшы күштен тұрады. Жапсар иілу мен қиылуға
жанама кернеу бойынша есептеледі. Толық кернеу моменттен –m жəне
қиюшы күштен –р пайда болған кернеулердің векторлық қосындысына тең,
M
P
жəне р= қосындысына тең болады.
W
F
Fl
F
Берілген жағдай үшін:
m =
.
2 ; р=
0, 7 KH
2  0, 7 KH
2
6

яғни:m =

Мүмкін болған кернеуді таңдау.
Жапсар материалы үшін мүмкін болған кернеу негізгі материалдың
сапасына жəне оның пісірілу қабілеттілігіне, пісіру технологиясына, əсер
етуші күштерге байланысты шама кесте бойынша таңдалып алынады.
1.6.3 Подшипниктер мен біліктердің берілістері беріктігінің
жобалық есептелуі
Бiлiктер мен осьтер туралы жалпы түсініктер. Айнымалы
бөлшектерді(тісті дөгілектер, шкивтер жəне т.б.) орналастыруға жəне
пайдалы айналдырушы момент беруге арналған бөлшекті бiлiктер деп
атайды. Біліктер бұралу мен иілу, ал кебір жағдайда созылу мен сығылу
деформациясына ұшырайды.
1.
Біліктер геометриялық формасына байланысты (1.85-сурет) түзу,
иінді,иілгіш болып бөлінеді.
2. Ұзындығы бойынша біліктер түзу,тегіс жəне сатылы болып
бөлінеді.
3. Қима формасы бойынша қуыс жəне тұтас болып келеді. Білікті жеңіл
болуы үшін, өзге бөлшектерді орналастыру үшін білік қимасын қуыс етіп
жасайды.
Ось деп, айналып тұратын бөлшектердi орналастыруға жəне өзi
арқылы пайдалы айналдырушы момент бермейтiн жұмыр бөлшек атаймыз.

а – кривошипті білік: б –иінді білік; в –иілгіш білік; г – телескопиялық
білік; д – кардан білігі
Сурет 1.85 – Білік түрлері
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Білік пен ось конструкциясының элементтері (1.86, 1.87, 1.88суреттер). Бiлiктер мен осьтердiң тiрекке тiрелетiн бөлiгiн цапфа деп
аталады. Олар цилиндрлі, конусты жəне сфералық түрде болуы мүмкін. Көп
жағдайда цилиндрлі цапфалар қолданылады. Олардың тіректері
подпятниктер тұтас, сақина жəне саусақты түрде болуы мүмкін. Машина
жасау саласында цилиндрлі цапфалар кеңінен қолданылады. Конусты жəне
топсалы цапфалар аз қолданыста. [21]
.

1–
цапфа; 2
1 –білік; 2 – білік тірегі; 3 –
мойынтірегі
цапфалар;
Сурет
1.87
–
4 – мойынша Сурет 1.86 –
орналасқан білік тірегі:
Түзу білік

– сырғанау
Вертикаль

Сурет 1.88 – Цапфалар: - а–
цилиндрлік;
б –конустық; в– топсалы- шарлы
Орналастыру жазықтығы. Біліктер диаметрінің өзгеру, бір
диаметрден екінші диаметрге өтуі тұрақты радусты ойықтар арқылы жəне
өзгермелі радусты ойықтар арқылы іске асырылады. Бұл ойықтар дөңгелекті
орналастыруға жəне шығуына арналған. Диаметрі 10...50 мм біліктердің
оймаларының ені 3мм, тереңдігі 0,25 мм болады, ал диаметрі 50...100 мм
біліктердің оймаларының ені 5 мм етіп жасалады (1.89-сурет).
Білік пен осьтердің диаметрінің сатылы өзгеруінде, өту аралығының
конструктивтік түрлері:
ажарлау доңғалағын шығаруға қолайлы болуы үшін – жырашық
(1.89а-сурет),
тұрақты радиусты – ойық (галтель) (1.89б-сурет),
өзгермелі радиусты – ойық (галтель) (1.89в-сурет).

а – жырашық; б –ойық; в – өзгермелі радусты ойық; г –қисық жиек;
Сурет 1.89 – Білік диаметрінің сатылы өзгерудегі, өту аралығының
конструктивтік түрлері
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Бiлiктер мен осьтердiң жұмыс жасау критериясы. Бiлiктер мен
осьтерді жобалау жəне берiктiкке есептеу. Біліктер мен айналмалы
осьтер жұмыс барысында циклдік айнымалы кернеулер əсерінде болады.
Бiлiктер мен осьтердiң жұмыс жасауының негізгі критериясы төзімділік пен
қадаңдық болып табылады. Білік айналмалы осьтің төзімділігі беріктік
коэффицентімен, ал қатаңдығы көлденең иілуі мен бұралуын есептеу арқылы
іске асырылады.
Бiлiктер мен осьтерді жобалау. Статикалық беріктіктен жобалау,
яғни білік диаметрін анықтау іске асырылады. Біліктерді жобалау айналу
моменті арқылы жүргізіледі. Білік диаметрі бұралудағы беріктік шартынан
анықталады.
d

3

T
0, 2  

мұндағы, Т – білік қимасындағы айналтырушы момент;
  – бұралудағы мүмкін болған жанама кернеу;
Болаттар үшін   =10...20 МПа.
Диаметрдің табылған мəні МЕСТ 6636-69 (СТ СЭВ 514–77) бойынша
жуықталып, таңдалады.
Диаметрдің номиналь сызықтық өлшемдері (мм) 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 60, 63, 65, 70, 75, 80,
85, 90, 95, 100.
Біліктердің беріктігі төмендегі өрнекпен есептеледі.  

T
  
0, 2d 3

Редуктор білігінің диаметрін жобалағанда муфтамен жалғанатын жетек
білік диаметрін, электродвигатель білігінің диаметріне тең етіп жасайды.
Біліктерді жобалау төзімділік пен статикалық беріктікке жəне
қатаңдыққа есептеу арқылы іске асырылады.
Біліктерді
төзімділікке есептеу. Біліктерді
төзімділікке
есептеу(тексеру есебі) бiлiк диаметрi белгiлi болғанда, берiктiктің қор
коэффицентін анықтау арқылы іске асырылады. Тексеру үшін төмендегі
өрнектен пайдаланамыз.
n

n  n

n2  n2

 n

мұнда: n , n – нормаль(иілідегі) жəне жанама(бұралудағы) кернеу
қорларының коэффициенттері
n 

 1

K  a



шегi;

   m

n 

K



 1

 a    m

мұнда: σ-1, τ-1 –иiлу жəне бұралу кезiндегi бiлiк материалының берiктiк
σ-1=0,43σБ , τ-1=0,58 σ-1
σБ –материалдың берiктiк шегi;
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σа, τа –айнымалы кернеулердiң амплитудасы;     –масштаб факторы;
Кσ, Кτ –иiлу жəне бұралу кезiндегi кернеудiң тиiмдiлiк шоғырлану
коэффициенттерi;
  –материалдарының кернеулерiнiң ассиметриясы циклiне əсер
етуiн ескеретiн коэффициенттер.
 m жəне  m – орташа цикл кенеуі.
M
 0.5
 m  0 , a  u  u , m a   .
2

Wu

Wp

мұнда: Wu жəне Wp - қиманың осьтік жəне поляр қарсылық моменті.
Иілуде симметриялы, бұралуда нольдік цикл бойынша кернеу өзгереді.
Бiлiктердi қатаңдыққа есептеу. Бiлiктердiң қатаңдығы көлденең иiлу
қатаңдығына жəне бұралу қатаңдығына бөлiнедi.
Бiлiктiң иiлу деформациясы оған отырғызған детальдардың жұмыс
iстеу қабiлетiне əсер етедi (1.90-сурет).
Иілудегі біліктің қатаңдығы иілу шамасы – f жəне білік қимасының
бұрылу бұрышы –  анықталады.
Қатаңдық шарты төмендегі өрнекпен есептелді.
Ra 2 b 2
f 
 f 
3EI x a  b

Мұнда: f – R –күшінің əсерінен иілуі;
a,b – күштен тіректерге дейінгі арақашықтық;
Е – Ось немесе білік материалының серпімділік модулі.
I x – Ось немесе біліктің осьтік инерция моменті;
 f  – мүмкін болған біліктің иілуі.
Мүмкін болған біліктің иілуі төмендегі өрнекпен анықталады:
 f    0,0002...0,0003
Мұнда:  – тіректер арақашықтығы.
Тiстi берiлiстердiң бiлiктерi үшiн:
[f]≤(0,01...0,02)m
R

а

б

В

Б
A

ΘВ

ΘА
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ΘБ

f

Сурет 1.90 – Иілу

Біліктердің қатаңдығы аз болған жағдайда күштер тiстердiң бойымен
бiркелкi əсер етпеуінен, күш шоғырлануы пайда болады, бiлiктердiң иiлуiнен
подшипниктер қисайып қалу қаупi туындайды.
Металл жонатын станоктарда бөлшектерді өңдеудің дəлдігі мен
беттерінің сапасы төмендейді. Қисаю бұрышы домалау подшипниктерінде:
роликті цилиндрлі подшипниктер үшін   0, 0025 рад,
конусты подшипниктер үшін   0, 0016 рад,
шарикті бірқатарлы подшипниктер үшін   0, 005 рад,
сфералық подшипниктер үшін   0, 05 рад,
тісті дөңгелектер астында:   0, 001 рад.
Басқа жағдайларда иілудегі біліктің қатаңдығы иілу шамасы – f жəне
білік қимасының бұрылу бұрышы –  тіректерге қатысты дөңгелектердің
орналасуына байланысты шама.
Мысал 1. Транспортер жетегінің біліктерін айналдырушы моменттер:
жетектеуші білікте T1  25  103 H  мм
аралық білікте T2  115  103 H  мм
жетектегі білікте T3  314103 H  мм
айналдырушы моменттерінің
əсерінде болса, жетек біліктері жобалансын.
Шешуі: Жетектеуші білік материалын жетектеуші дөңгелек (шестерня)
материалымен бірдей етіп таңдау қажет.
Материалы Болат–45, мүмкін болған кернеуді [τк]=25МПа.
Жетектеуші біліктегі айналтырушы момент: T1  25  103 H  мм ,
бұралуға беріктік шартынан жетектеуші білік диаметрін есептеледі:
d1  3

16T1

  K

3

16  25  103
 17 мм ,
3,14  25

Мұнда: Т–айналтырушы момент, Нмм;
 K – жанасудағы мүмкін болған кернеу, Н/мм2;
Редуктор білігі электроқозғалтқышпен жатылай муфта арқылы
қосылған болғандықтан, электроқозғалтқыш роторының білігі мен
жетектеуші біліктер арасында
dв:dэл  0,75 қатынас орындалуы керек.
Электроқозғалтқыш роторының білігінің диаметрі dэв=28 мм болса,
жетектеуші білік диаметрін dв1=25 мм деп қабылдау қажет.
Біліктің подшипник астына тура келетін бөлігінің диаметрі: dп1=30мм
Аралық білік:
Материалы болат–45, мүмкін болған кернеуді [τк]=25МПа.
Біліктің подшипник астына тура келетін бөлігінің диаметрі:
dП2  3

16T2

  K

3

16  115  103
 28,6 мм
3,4  25

Біліктің подшипник астына тура келетін бөлігі, цапфа диаметрін
dц2=30 мм. деп қабылдау қажет.
Тісті дөңгелек астына тура келетін бөлігінің диаметрі dт2=35 мм.
Жетектегі білік:
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Материалы
[τк]=25МПа.
d3  3

16T3

  K

жақсартылған
3

болат–45,

мүмкін

болған

кернеуді

16  314  103
 40мм
3,14  25

МЕСТ 21424–75 бойынша МУВП муфтасы таңдалады. Жартылай
муфта астына сəйкес келетін білік диаметрін dм3=42мм деп қабылдайды.
Біліктің подшипник астына тура келетін бөлігінің диаметрі. Dц3=50
мм. деп қабылдайды.
Мысал 2. Білікті айналтырушы моменті Т=290 Нм, біліктің материалы
–болат 45, рұқсат етілген кернеу [τ] =(20...30) МПа, біліктің сатылы түрі
берілген болса, онда біліктің диаметрі анықталсын.
Шешуі: Бұралуға беріктік шартынан, білік диаметрі анықталады:
T
290  103
3
d 3

 18 мм
0,2  K
0,2  20

2. Манжетке сəйкес келетін білік диаметрі:
dм=d+(4÷6)=(22÷24)=24мм
dм=24 мм
3. Цапфаға сəйкес келетін білік диаметрі:
dп=dм+(4÷6)=24+(28÷30)=30мм
dп=30 мм болады
4. Тісті доңғалық астына сəйкес келетін білік диаметрі:
dк=dп+(4…6)=30+(4…6)=(34…36) мм,
dк=36 мм болады.
Мысал-3. Егер жетектің пайдалы əсер коэффиценті
η= 0,75
көтерілетін жүктің массы m=500 кг; екінші білікке қатысты барабанның
инерция моменті J=30 Кгм2.
Тарту білігін қосылу кезінде бірқалыпты айналады жəне 2 секунттан
кейін, қозғалтқыштың айналым саны nқоз = 710 айн/мин, мүмкін болған
жанама кернеу білік материалы үшін [τ] = 30 МПа болса, жетектің электр
шығырлар білігінің тарату кезеңіндегі диаметрі анықталсын.

Шешуі:
Жүкті көтерудегі жұмыстық жылдамдық:
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Сурет 1.91

Қозғалтқышты іске қосу режиміндегі қуаты
жүк көтеру
жылдамдығынан жүктің салмағынан жəне жетектің айналмалы бөліктерінің
қуатынан құралады.
Мұнда жүк көтерудегі үдеу:
м/с2
Барабанның бұрыштық жылдамдығы:
рад/с
Жетек жүйесінің ПƏК. есеп шартына сəйкес:
Бірінші біліктегі бұраушы момент:
Нм.
Бұралуға беріктік шартынан білік диаметрін анықтаймыз:

Диаметрді d=50мм деп қабылданады.
Подшипниктер бiлiктер мен осьтердiң тiрегi ретiнде қолданылады
жəне олардың ерiктi айналуын қамтамасыз етедi. Подшипниктер радиалды
жəне осьтік күштерді қабылдап, оларды машина рамасына, станинасына
таратады.
Подшипниктер үйкелiс түрiне байланысты екi түрге бөлiнедi:
1. Сырғанау подшипниктерi.
2. Домалау подшипниктерi.
Сырғанау
подшипниктерi. Сырғанау подшипниктерінде білік
айналғанда оның беті тіреу бетімен сырғанайды.
Сырғанау подшипниктерiнің констукциясы. Подшипниктер корпустан
жəне астардан тұрады (1.92-сурет). Астарлар антифрикциялық материалдан
жасалады жəне тозуына байланысты ауыстырмалы болуы қажет. Көбiнесе
тозған жағдайда ауыстыруға оңай болуы үшін астарларды екi бөлiкке
бөлiнетiн етiп жасайды. [21]

Сурет 1.93 – Ажырамайтын
Сурет 1.92 – Ажырамайтын
сырғанау
подшипнигі: 1 – сырғанау подшипнигі: 1 – топса; 2 –
корпус
тұғыр
Сырғанау подшипниктерiнің констукциясы бойынша негізінен үш
түрге бөлінеді.
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1. Ажырамайтын сырғанау подшипниктері үзіліспен сырғанау
жылдамдығы төмен болған жағдайда қолданылады (1.92-сурет).
2. Ажырайтын подшипниктер негізінен ауыр машина жасау саласында
қолданылады (1.93-сурет).;
3. Ұзын цапфалар үшін өзін–өзі басқаратын подшипниктер
қолданылады.
Қарапайым сырғанау подшипниктер ажырамайтын корпустан жəне
қалайыдан жасалған астардан тұрады.
Күрделі сырғанау подшипниктері корпус осі бойынша ажыратылып,
астары болаттан немесе шойыннан, антифрикциялық қоспадан жасалады.
Сырғанау подшипниктерiнің артықшылықтары:
- жоғары жылдамдықпен қозғалатын жетектерде қауіпсіз жұмыс жасау
мүмкіндігі;
- вибрация мен соққы күштерін жақсы қабылдайды.
- дыбыссыз жұмыс жасайды;
- радиаль өлшемдері аз.
- конструкциясы қарапайым, ажырайтын сырғанау подшипниктерін
орналастыру оңай.

тесік

а) астар-төлке;
1 –жырашақ;
б) май құюға болатын екі бөлікті
2 –майлауға арналған астар
Сурет 1.94 – Астар

Сурет 1.95 – Сырғанау
подшипнігінің астарының
конструкциясы

Кемшіліктері:
- тұрақты түрде майлануы мен қызып кетуіне байланысты,
бақылауды талап етеді.
- осьтік өлшемдерінің үлкен болуы.
- майлану дұрыс болмаған жағдайда, үйкеліске артық күштің
жұмсалуы.
- майдың көп жұмсалуы.
Қолданылуы:
Сырғанау
подшипниктері
негізінен
домалау
подшипниктерін қолдану мүмкін болмаған жəне төмендегі жағдайларда
қолданылады:
- бiлiктер ауыр болған жағдайда;
- егер бiлiктерге үлкен соққы немесе айнымалы күштер əсер етсе;
- алынып–салынуына байланысты (иiндi бiлiк);
- бiлiктер бiр-бiрiмен жақын орналасқан жағдайларда;
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- конструкциясының қарапайымдылығына байланысты.
Сырғанау подшипниктерiнің пайдалы əсер коэффициентiнің шамасы
үйкелістің жұмыс шамасына байланысты болып келеді. Жартылай сұйық
майланған бір жұп подшипниктер үшін ПƏК:
астар шойын болса:   0,95  0,96
астар қола болса:   0,97  0,98
астар баббит болса:   0,98  0,99
астар көп қабатты суланған ағаш пластик болса:   0,98
Сырғанау
подшипниктерінің
істен шығуы астар мен цапфа
арасындағы үйкелістің əсерінен, үгітілуі нəтижесінде тозу болады.
Абразивті тозу –майлау барысында кішкене бөлшектер(абразивтер)
түсіп, оның нəтижесінде беттердің қажалып тозуы;
Тістелуі астар мен цапфалардың қызу нəтижесінде пайда болады.
Шаршаудағы үгітілу – астар бетінің соққы күштері əсерінен пайда
болады.
Сырғанау подшипниктерінің материалдары төмендегі шарттарды
қанағаттандыру қажет:
үгітілуге төзімді жəне қажалуға қарсыласу қабілеті жоғары;
соққы күштеріне қарсыласу қабілеті – морт сынып кетпеуі
жəне төзімді;
үйкеліс коэффиценті мен жылу өткізгіштік коэффиценті
төмен болуы керек.
Астарлар болаттан, баббиттен, шойыннан, қоладан немесе қалайы мен
алюминий қоспаларынан жасалады. Тексталит, ағаш, метал керамикасы мен
метал емес материалдар қолданылады.
Сырғанау подшипниктерiн есептеу жəне
майлау. Сырғанау
подшипниктерiн есептеу сұйық үйкеліске байланысты емес, тəжірибеге
негізінде анықталған мүмкін болған қысым шамасымен, қысымды салыстыру
арқылы есептеу машина жасау саласында кеңінен қолданылады.
Сырғанау подшипниктерін майлау үшін минералды майлар – мұнай
өнеркəсібінің өнімдері қолданылады. Өсімдік майларынан үлкен майлау
қабілетіне ие болған кастор майы қолданылады. Өсімдік майының басқа
түрлері майлауға қолданылмайды. Майлау материалдары сұйық,
консистентті жəне қатты майларға бөлінеді. Сұйық майға малынып майлау
тиімді болып табылады. Өте жоғары жылдамдықпен айналатын (5000
айн/мин үлкен) болғанда, сұйық майды қысыммен беру арқылы майлау
қолайлы болып табылады. Консистентті майды май ванналарын қолдану
мүмкіндігі болмаған жағдайда қолданады. Қатты майлар құрамына графит
кіретін болғандықтан, оларды тек жоғары қысыммен, жай қозғалатын
бөлшектерде, мысалы рессорларда қолданады. Жоғары жылдамдықпен
қозғалатын жауапты сырғанау подшипниктері гидродинамикалық теорияға
сəйкес есептелінеді.
Подшипниктерді екi əдіспен майлайды:
қысыммен майлау (насоспен) гидростатикалық майлау;
103

айналып тұрған бөлшектердi шашып тамшытумен майлау –
гидродинамикалық майлау. [21]
Домалау
подшипниктерi.
Домалау
подшипниктерінің
констукциясы. Домалау подшипнигінің құрылысы (Сурет 1.96) ішкісі–1
жəне сыртқысы–2 сақинадан, домалау денесі–3 (шарик, ролик) жəне
сеператордан–4 тұрады.
Сеператор подшипниктердегі домалау денелерін белгілі бір
қашықтықта ұстап бір–біріне соқтығыстырмау үшін қажет. Домалау
подшипниктері ұзақ жəне нақтылы жұмыс атқаруы үшін оларға жоғары
талаптар қойылады.
Домалау подшипниктерi стандартталған жəне мамандандырылған
заводтардан шығады. Домалау подшипниктерiн көп көлемде шығару,
олардың сапасының жоғары жəне бағасының төмен болуына мүмкiндiк
бередi.
Домалау
подшипниктерiнің
артықшылықтары,
кемшiлiктерi,
қолданылуы мен пайдалы əсер коэффициентi.
Домалау
подшипниктерiнің
сырғанау
подшипниктермен
салыстырғандағы артықшылықтары:
- үйкелiс пен қызуы шамалы аз болады;
- майлау материалы көп жұмсалмайды;
- ауыстырудың, жинаудың жəне орналастырудың оңайлығы;
Кемшiлiктерi:
- соққы жəне айнымалы күштердi қабылдау қабілеті шектеулi;
- үлкен күштерде жұмыс iстейтiн подшипниктердiң диаметрлерiнiң
үлкен болуы;
- жоғары жылдамдықпен қозғалатын жетектерде қолданылмауы;
- жоғары жылдамдықта дыбыс шығаруы;
- подшипниктердi аз шығарғанда, бағасының қымбатқа түсуi.
Қолданылуы: Домалау подшипниктерi – білік пен осьтер тіректер
болғандықтан, оларға түсетін күштерді қабылдайды жəне айналуын
қамтамасыз етеді. Домалау подшипниктерi машина жасаудың барлық
саласында кеңінен қолданылады.
Домалау подшипниктерiнің пайдалы əсер коэффициенті
Домалау подшипниктерiнде домалау үйкелісімен қатар сепаратор мен
домалаушы дене арасында сырғанау үйкелісі пайда болғанда бір жұп
домалау подшипниктері үшін ПƏК:   0,995  0,99
Домалау подшипниктерiнің классификациясы.
Домалау подшипниктерi төменде көрсетілген негізгі белгілері
бойынша:
- қабылданатын күштердің бағыттарына;
- домалау денесінің пішініне;
- құрылысының ерекшеліктері мен домалау денелерінің сақиналар
арасындағы қатарының санына байланысты болып бөлінеді.
1.
Қабылданатын
күштердің бағыттары бойынша
подшипниктер МЕСТ3395-75 бойынша:
104

Радиалды подшипниктер , тек қана білік осьіне перпиндикуляр
бағытта əсер ететін күштерді қабылдайды.
Тірек (сүйеніш) подшипниктері–тек қана білік осьінің бағытында
берілетін күштерді қабылдайды.
Радиалды – тіреуші подшипниктер – білік осіне перпендикуляр
жəне параллель болып келген күштерді қабылдайды.
2. Домалау денесінің пішініне байланысты шарикті жəне роликті
болып екі топқа бөлінеді.
Роликті подшипниктер, роликтің формасына байланысты:
қысқа цилиндрлі роликті;
ұзын цилиндрлі роликті;
бұрама роликті;
конусты роликті;
ине тəрізді роликті;
сфера бүйірлі (немесе бочка тəрізді) роликті;
сфера бүйірлі конусты роликті.
3. Өзін–өзі орнықтыру мүмкіншілігіне қарай подшипниктер екіге
бөлінеді:
өзін–өзі орнықтыра алатын;
өзін–өзі орнықтыра алмайтын.
4. Домалау денелерінің сақиналар расындағы қатарының санына
байланысты:
бір қатарлы подшипниктер ;
екі қатарлы подшипниктер;
үш қатарлы подшипниктер;
төрт қатарлы подшипниктер.
а, б, в, г, д, е –
радиалды
подшипниктер;
ж, з – радиальдытіректі подшипниктер ;
и, к – тіректі
подшипниктер ;
1- ішкі сақина;
2-домалау денесі;
3–сыртқы сақина;
4–сепаратор
Сурет 1.96 –
Домалау
подшипниктері
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Домалау подшипниктерiнің негізгі типтері.
1.
Радиалды бір қатарлы шарикті подшипник радиал бағыттағы
жəне ось бойымен берілген 70% шамасындағы (негізгі күшпен
салыстырғанда) күштерді қабылдайды. Подшипникке отырғызылған біліктің
ось бағытына бұрыштың ығысуы 150–пен шектеледі. Бұл подшипниктердің
ішіндегі ең арзаны.
2.
Екі қатарлы радиалды, сфералық шарикті подшипник радиал
бағытындағы жəне ось бойымен берілетін күштерді қабылдай алады. Бұл
подшипник өзіне отырғызылған біліктері бар тораптарда жəне сыртқы
тесіктерінің дəлме-дəл келуін қамтамасыз ете алмайтын құрылымдарда
қолданады.
3.
Радиалды – роликті подшипник қысқа цилиндрлі роликтерімен
радиал бағытындағы күштерді қабылдайды. Ось бағытындағы күштерді
қабылдай алмайды. Бұл подшипникті пайдаланғанда оның ішкі сақинасын
роликтерімен өз алдына, бөліп өз алдына жинастыруға мүмкіншілігі бар.
Подшипниктің
радиал бағытында түсетін едəуір күштерді қабылдау
мүмкіндігі жоғары.
4.
Инеге ұқсаған роликті подшипник радиал бағытында түсетін
күштерді қабылдайды. Сеператоры бар жоғарғы дəрежеде бұлжытпай
жасалған инеге ұқсас роликті подшипниктер жоғары жылдамдықтарда да
жұмыс атқара алады – біліктің айналу жылдамдығы (10–12 м/с дейін)
5.
Екі қатарлы роликті подшипник сфера бүйірлі роликтермен
радиал бағытындағы жəне ось бағытында келген күштерді қабылдайды. Бұл
подшипниктер өзіне енгізілген біліктің осінің бұрыштық ығысуын 2–30-қа
дейін шектей алады. Подшипниктің ерекшелігі: қымбаттылығы, оның
жасалуының күрделілігі жəне жоғары радиальды бағыттағы
түсетін
күштерді қабылдай алатындығы.
6.
Радиалды – тіреуішті шарикті подшипниктер радиал жəне ось
бойымен бір бағыттағы келген күштерді қабылдай алады. Ось бойында əсер
ететін шектік күштің шамасы шариктердің сақиналарымен түйісу бұрышына
байланысты, оларда:
β=12 0 (тип 3600)
β=260 (тип 46000)
β=360 (тип 66000).
7.
Түйісу бұрышы үлкен подшипниктер, ось бағытында келген
үлкен күштерді қабылдауға арналған жəне олардың шамасы радиал үлкен
күштерді қабылдауға арналған жəне олардың шамасы радиаль бағытында
əсер ететін күштердің шамасынан көп болуы да мүмкін.
8.
Радиалды тіреушіті роликті подшипник бір қатарлы конус
пішінді роликтермен радиал бағытында бір жақтама əсер ететін күштерді
қабылдауға арналған. Білік осьтерінің қиғаш орналасуына өте сезімтал. Ось
бағытында екі жақтамалы əсер ететін күштерді қабылдату үшін оларды
қосақтап жинақтайды. Радиалды–тіреуші шарикті подшипниктерден
айырмашылығы жүк көтерілімдігі жоғары, айналу дəлдігі жəне айналу
жылдамдығы аз жəне құны төмен.
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9.
Тіреуіші бірқатарлы шарикті подшипник осьтік күшті бір
бағытта ғана қабылдайды. Аз санды айналымдарда пайдаланылады.
Домалау подшипниктерiн таңдау. Подшипник сақиналарының бүір
бетінде оның шартты белгісі жəне подшипникті жасаған заводтың номері
таңба ретінде басылған (1.96-сурет).
Шартты белгілер, цифралар мен əріптерден тұрады.
Соңғы екі сан оң жағынан есептелгенде – ішкі диаметр.
Мысалы, подшипниктің ішкі диаметрі 25 мм– таңбаның оң жағындағы
екі сан 05 болады, егер ішкі диаметрі 100 мм болса таңбаның оң жағындағы
соңғы екі сан 20 болады жəне с.с.
1.6.4
іріктеу

Стандартты

жəне

нормаланған

муфталарды

Муфталардың атқаратын қызметі, түрлері жəне оларды іріктеу.
Муфта дегеніміз тораптар мен механизмдер біліктерінің ұштарын қосуға
арналған құрылым. Муфталар арқылы айналу моментінің шамасы жəне
бағыты өзгертілмей беріледі. Муфталар арқылы берілетін айналу моментінің
мөлшері олардың негізгі сипаттамасы болып табылады. Муфталар
машиналарда көбiнесе двигатель мен редукторды жəне редуктормен
атқарушы механизмдi жалғастыру үшiн қолданылады. [30]
Муфтаны машина жасау саласында:
1. Жекелеген біліктерден ұзартылған білік алу;
2. Жалғастырылатын біліктердің геометриялық осьтерінің қиғаш жəне
аздаған ығысып орналасуын қамтамасыз ету;
3. Кейбір тораптардың қосылуы жəне ажыратылуын қамтамасыз ету;
4. Автоматты басқару функциясын орындау;
5. Динамикалық күштерді азайту үшін қолданады.
Кейбiр
жиi
қолданылатын
муфталар
(Муфталар
классификациясы). Техникада механикалық муфталар өздерiнiң iшкi
құрылысына жəне атқаратын қызметіне байланысты үш түрге бөлінеді:
- басқарылатын;
- басқарылмайтын;
- автоматтандырылған ( өзін-өзі басқаратын).
Басқарылмайтын муфталарға:
тұйық муфталар;
теңелту муфталары;
серпiмдi муфталар жатады.
Тұйық муфталар біліктердің біртұтас етіп байланыстыруға арналған.
Тұйық муфталар төмендегі түрлерге бөлінеді:
- втулкалы муфта
- фланецті муфта
Теңелту муфталары айналу моментін берген кезде соққы жəне діріл
күштерін азайтуға, жалғастырылатын біліктердің геометриялық осьтерінің
қиғаш жəне аздаған ығысып орналасуын қамтамасыз етуге арналған.
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Теңелту муфталарының негізгі түрлері:
- тісті муфталар
- жылжымалы муфталар
- айқас муфталар
Басқарылатын муфталарға:
- фрикциялық, жұдырықша муфталар жатады.
автоматтандырылған муфталар, яғни басқаратын муфталар
жұмыс режимдерінің өзгеруіне байланысты, əдеттегі жұмыс істеу шарты
бұзылған жағдайда біліктерді автоматты түрде ажыратуға арналған.
Автоматтандырылған муфталарға (1.97-сурет):
центрден тепкiш,
қорғаушы(сақтандырушы),
еркiн қозғалыс муфталар жатады.
Қатаң муфталар тұрақты муфталар қатарына жатады. Олардың ең көп
тараған түрлері втулкалы жəне фланецті муфталар.
Втулкалы муфта 1 жəне 2 біліктердің ұштарына отырғызылған втулка
тəріздес.
Втулкалы муфталар біліктердің диаметрі d  70мм болған
жағдайда, жай айналатын, жауапты емес машиналардың тораптарында
қолданылады. Муфтаның құрылысы қарапайым көлемі шағын, құны да
төмен. Втулкалы муфтаның негізгі кемшілігі, құрастыру барысында білік өз
осьтерінің бойымен ығысуы, оларды втулкалы муфта арқылы
жалғастырғанда жəне ажыратқанда ыңғайсыздық тудырады. Втулкалы
муфтаны болаттан жасайды (сталь–45).

а – штифті МЕСТ3129; б – со шпонкалық ойықша МЕСТ 10748
немесе 23360 призмалы шпонка үшін; в – шпонкалық ойықша МЕСТ 24071
сегментті шпонка үшін; г – шлицпен орналастыру МЕСТ1139
Сурет 1.97 – Втулкалы муфталар конструкциясы жəне түрлері
Фланецті муфта (1.98-сурет) екі жарты муфталардың 1 мен 2 жəне
олардың бір-біріне осьтері сəйкес келу үшін, бір жарты муфтаның қабысу
бетін шығынқы, ал екінші жарты муфтаның бетін дөңгелек ойыс қылып
жасайды.
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Фланецті муфталар машина жасау саласында кең тараған, құрылысы
қарапайым, жұмыста берік жəне сенімді. Біліктердің диаметрі
d  350мм
болғанда, біршама айналу моментін жеткізуде ғана қолданылады. Фланецті
муфтаның кемшілігі: жалғасатын біліктердің осьтерінің сəкес жəне жарты
муфталардың қабысатын беттерінің білік осьтеріне перпендикуляр болуын
қажет етуінде. Фланецті муфтаны болаттан (сталь 40) немесе шойыннан (СЧ–
18–48) жасайды.

а, б – с болтпен білік осіне саңылауыз орталықтандырылған; в –
жартылай муфтға (сол) белдеумен орталықтандырылған жəне
жартылай муфтға (оң) жарты сақинамен орталықтандырылған.
Сурет 1.98 – Фланецті муфта конструкциясы
Теңелту муфталары білік осьтерінің бұрыштық жəне радиалды
ауытқуларын қабылдай алады. Жұдырықшалы – дискілі муфта жылжымалы
айқас қосылатын муфталар қатарына жатады. Бұл муфта жанасу беттерінде
диаметр бойымен жонылған ойығы бар екі муфталардан 1,2 жəне екеуінің
арасында өзара перпендикуляр бағытта орналасқан екі бетінде
жұдырықшалары бар дискі 3 тұрады. Жиналған муфтада дискінің
жұдырықшалары жарты муфталардың ойығына кіріп тұрады. Жұдырықшалы
– дискілі муфталар жай айналатын біліктерді жалғастыруға арналған
(250айн/мин дейін). Муфтаның біліктердің радиалды ығысуын 0,004 d, ал
бұрыштық ауытқуын 30 дейін мүмкіндігі бар. Жұдырықшалы – дискілі
мфталарды біліктердің параллельді ығысуын теңгеру мүмкіндігіне бола
қолданады. Дискіні жəне жарты муфталарды – болаттан (ст–45) жасайды.
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1,6-ойығы бар муфталар, 2, 4, 8, 10 – штифтер, 3-жұдырықшалы
дискі, 5,9 – шайба,
7,13- муфтаның жартылай қораптары, 11, 12 –
тығыздағыштар, 14-бекіту сақинасы
Сурет 1.99 – Жұдырықшалы – дискілі муфта конструкциясы
Төлкелі – саусақты муфта (1.100-сурет) серпімді муфталар қатарына
жатады. Втулкалы–саусақты муфта екі жарты муфталардан тұрады. Жарты
муфталардың біріне резинадан жасалған втулка кигізілген саусақтар
бекітілген.
Бұл втулкалар біліктердің осьтік 1–5 мм, радиалдық 0,2–0,6 мм
ығысуын жəне бұрыштық 1о дейін ауытқуын теңгереді. Серпімді втулкалы–
саусақты муфталар иілгіштік қасиетттерге ие, электр тогын өткізбеу жəне
демпрлік қасиеттерінің мүмкіндігінің сипаттамасы – соққы сілкіністен пайда
болған энергия көзін жою. Бұл муфталар жұмыста берік жəне пайдалануға
ыңғайлы. Электороқозғалтқыш білігін жалғастырғанда, аз жəне орташа
айналу моменттерін жеткізу барысында кеңінен қолданады.

Сурет 1.100 – Төлкелі – саусақты ілініс
конструкциясы
Қосушы муфталар двигательді тоқтатып немесе тоқтатпастан
біліктерді қосып-ажыратуға арналған. Жұмысты атқаруына байланысты
қосушы муфталар екі түрге: жұдырықшалы жəне фрикциялық болып
бөлінеді.
Жұдырықшалы муфта (1.101-сурет) қабысу бетінде жұдырықшалары
бар екі жарты муфталардан 1 жəне 2 тұрады. Муфтаның қосылуы екінші
біліктің осінің бойымен жылжи алатын жарты муфты 2 арқылы атқарылады.
Жұдырықшалы қосушы муфтаның артықшылығы – конструкцияның
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қарапайымдылығы мен көлемінің өте шағындығы. Муфтаның кемшілігі–
біліктердің айналып тұрған кезінде жарты муфталардың бір–біріне қабыса
алмайтындығы. Жарты жұдырықшалы муфтаны ст. 20Х немесе ст.20ХН
болаттан жасайды.
1-шлицалы білік
2-төлке
3- бекіткіш сақина
4,5жұдырықшалы дискілер
6-серіппелер
7-шлицалы диск
8-шайба
9-гайка
10-шпонка
Сурет 1.101 –
Жұдырықшалы
сақтандырушы муфта
конструкциясы
Фрикциялы муфталар (1.102-сурет) айналу моментін үйкеліс күші
арқылы береді. Бұл муфталардың басқа муфталарға қарағандағы ерекшелігі,
жалғасатын біліктердің айналып жəне сыртқы күштер əсер етіп тұрған
жағдайда қосып ажырата алатындығында. Муфтаның жұмысы беттерінің
үйкелісу арқылы жанасуы біліктердің бір–біріне бірқалыпты қосылуын
қамтамасыз ете отырып, бөлшектердің сынып, машиналарды тоқтап қалудан
сақтандырады. Кемшілігі – тез тозады.

Сурет 1.102 – Фрикциялық муфталар: а – дискілі; б –конусты; в–
цилиндрлі
Фрикциялық муфталар маймен жəне майсыз да жұмыс істей алады.
Май үйкелісетін беттердің қажалуын азайтады, бірақта майды қолданатын
муфталардың құрылысы күрделі. Муфтаның материалы – конструкциялық
болат, шойын СЧ 24–44. Үйкеліске төзімді материалдар: ферроло–мата,
фрикциялық плстмасса жəне керамикалы металл.
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Өзін–өзі басқаратын муфталар
біліктердің атқаратын жұмыс
тəртібінің өзгеруіне байланысты автоматты түрде оларды қосылып жəне
ажыратылуын қамтамасыз етеді.
Центрден тепкіш муфтасы (1.103-сурет) біліктерді берілген шартты
жылдамдықта автоматты түрде қосуға немесе ажыратуға арналған. Центрден
тепкіш муфтасы, жетекші жəне жетктегі жарты муфталар 1,2 жəне олардың
арасындағы қиғаш қимаға орналасқан ролик пен оны итеріп тұратын
серіппелерден құралады.
Айналу моменті үйкеліс күші арқылы беріледі жəне оның шамасы
бұрыштық жылдамдықтың квадратына пропорционал. Бұл муфталардың
басқа муфталармен салыстырғанда көлемі ықшамдау жəне бір қалыпты
жұмыс істеуге немесе жиі қосылып ажыратылуға ыңғайлы.

б) толықтырғышпен

а) жүктемемен
Сурет 1.103 – Центрден тепкіш муфта

Муфтаның материалы – конструкциялық болат жəне үйкеліске
төзімді материалдар: ферродомата, фрикциялық пластмасса жəне керамикалы
металл.
Еркін қозғалысты муфтаның (1.104-сурет) ерекшелігі, айналу
моментін бір біліктен екінші білікке бір бағытта береді.

Сурет 1.104 – Еркін қозғалысты роликті муфта
Егер жылдамдығынан артық болса, муфта оларды қосады, егер аз
болса – ажыратады. Сөйтіп , жетекші біліктің өз еркімен айналуына кедергі
жасалмайды. Сол себептен де оларды еркін қосғалысты муфта деп атайды.
Екі жарты муфта 1 мен 2 араларына роликтер 3 орналасқан, осылардың
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арқасында муфта жұмыс істейді. Материалдар болат ШХ 15,20Х. Қорғаушы
муфталар айналу моментін шектеп белгілі бір шамамен жеткізіп тұрады жəне
айнымалы күштер əсер ету барысында машинаның жұмыс істеу қабілетін
сақтау үшін қолданады.
Бақылау сұрақтары:
1.
Машиналардың негізгі бөлшектерін атаңыз.
2.
Ажырайтын жəне ажырамайтын байланыстырғыштар
түрлері.
3.
Подшипниктер мен біліктердің берілістері беріктігінің
жобалық есептелуі.
4.
Стандартты жəне нормаланған муфталарды іріктеу.
1.7 ТЕХНИКАЛЫҚ МЕХАНИКА НЕГІЗДЕРІН БІЛУ ЖƏНЕ
ҚОЛДАНУ
1.7.1 Механикалық жетекке арналған электр қозғалтқышын,
муфталарын таңдау, жетекті кинематикалық есептеу
Электроқозғалтқыш таңдау жəне кинематикалық есептеу.
Берiлістердiң күштік жəне кинематикалық негізгі көрсеткіштері.
Барлық механикалық берiлiстердің негізгі сипаттамасы:
1. Берілістер жетектеуші жəне жетектегі біліктегі қуатымен: Р1; Р2.
2. Жетектеуші жəне жетектегі біліктегі бұрыштық жылдамдығымен:
1 ,  2 .

3. Берiлiс саны жəне пайдалы əсер 1,2,3,5 сипатталады: u;  .
Қуат пен жылдамдық шамасы, бөлшектерді жобалау үшін қажет. [5]

Жұмыс
жағдайындағы
дөңгелек

Ажыратылған
жағдайындағы
дөңгелек

Сурет 1.105 – Берілістегі айналдырушы момент бағытын анықтайтын
есебі
Муфталарды таңдау жəне есептеу. Муфта дегеніміз тораптар мен
механизмдер біліктерінің ұштарын қосуға арналған құрылым. Муфталар
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машиналарда көбiнесе двигатель мен редукторды жəне редуктормен
атқарушы механизмдi жалғастыру үшiн қолданылады.
Муфтаның машина жасау саласында:
жекелеген біліктерден ұзартылған білік алу;
жалғастырылатын біліктердің геометриялық осьтерінің қиғаш
жəне аздаған ығысып орналасуын қамтамасыз ету;
кейбір тораптардың қосылуы жəне ажыратылуын қамтамасыз
ету;
автоматты басқару функциясын орындау;
динамикалық күштерді азайту үшін қолданады.
Стандартты муфталарды таңдағанда, негізгі параметр муфта арқылы
берілетін айналу моменті болып табылады. Стандартты муфталарды МЕСТ
кестесінен таңдап алады. Ал муфтаны жобалаған жағдайда оның
конструкциялық элементтерінің өлшемдерін есептеп анықтайды.
Муфтаны таңдағанда қажет болатын айналу момнетін төмендегі
өрнекпен есептейді: Т е = К  Т
мұнда: К– муфтаның жұмыс істеу режимінің коэффициенті.
Жұмыс істеу барысында бірқалыпты күш əсер етсе, К=1,15..1,4;
Айнымалы күште К=1,15..2,0; соққы күшке К=2,5...4,0.
Т–тұрақты қуатпен жəне бұрыштық жылдамдықпен жұмыс істеу режим
кезінде қалыптасқан, нақтылы айналдыру моменті.
Муфтаны МЕСТ–тен Т е бойынша біліктердің диаметріне байланысты
таңдайды.
Қатаң қосылған муфталарда штифтің, шпонканың, болттардың жəне
втулканың беріктігі есептеледі.
Втулканың беріктігін бұралуға беріктік шарты бойынша тексереді:
 бр   бр  ;

мұнда:  бр  –бұралудың мүмкіндік кернеуі: болат Ст–45 үшін:
 бр =22–25 МПа
Есептеу барысында  бр төмендегі өрнекпен анықталады:
 БР =

Те  Д
Те
;
=
WР d 2 D 4  d 4





мұнда: Те–есептеп анықталатын айналу моменті,
WР – қиманың қарсылық моменті,
D мен d – муфтаның жəне біліктің диаметрі.
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1.7.2
Берілістің нобайлық жинақтастырылуы, редуктор
қаңқасының, тісті дөңгелектің, буыттық жəне червяктық дөңгелектің
конструкциясын əзірлеу жəне есептеу
Цилиндрлы тісті берілістерді есептеу. Осьтерi өзара параллель
орналасқан берiлiстерді цилиндрлi тiстi берiлiстер деп аталады. [21]
Тiстi берiлiстердiң кинематикасы мен геометриясы.
Тісті берілістің пішініне қойылатын негізгі талаптарға беріліс санының
тұрақтылығы мен дайындалу технологиясы күрделі болмауы қажет. Бұл
шартты эвольвенттік ілігу толығырақ қанағаттандырады.
Тісті беріліс жетектеуші жəне жетектегі тісті дөңгелектен тұрады. Тісті
ілінісу төмендегі төмендегі параметрлермен сипатталады (1.106а-сурет).
Тісті дөңгелектердің өлшемдері ілінісу модулі – m жəне тістер саны – z
сипатталады.
1. Бөлгіш шеңбер диаметрі: d=mtΖ=mnZ/cosβ, мм мұнда: р–ілінісу
қадамы;
Ілінісу қадамы деп қатар тұрған екі тістің бөлгіш шеңберімен өлшенген
аттас нүктелер ара қашықтығын атайды. Ілінісудегі дөңгелектердің қадамы
бір-біріне тең болуы керек. Шеңбер бойынша өлшенген ілінісу қадамы:
р

d
z

рn – қалыпты қадам, мм өлшенеді;
рt – шеңберлік қадам, мм өлшенеді;
β – тістің көлбеу бұрыш, град. өлшенеді.

da – тіс төбесі диаметрі; df – тіс ойығы диаметрі; d – бөлгіш диаметр;
рt – шеңберлік қадам; h – тіс биіктігі; ha – тіс төбесінің биіктігі; hf – тіс
табанының биіктігі; с – радиальды саңлау; b – ені (тіс ұзындығы); еt – тіс
ойығының шеңберлік ені; st – тістің шеңберлік қалыңдығы; aW – ось аралық
қашықтық; Z – тіс саны.
Сурет 1.106а – Цилиндрлі тісті берілістің геометриялық параметрлері
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2. Ілінісу модулі – m 

p



ілінісу қадамына тура пропорционал шама,

ілінісудің негізгі параметрі болып табылады.
Іліністің қалыпты жəне шеңберлік модулі:
mn=рn/π;
mt=рt/π= mn/cosβ;
Қалыпты модуль mn берілістің негізгі өлшемі болып саналады жəне
олардың шамасы 3–кестеде көрсетілген стандартық мəндерге сəйкес етіп
алынады.
Қата
р
1
2

Кесте 3 – Берілістің негізгі өлшемі
Модульдер шамасы, мм
1,0 1,25
1,25 1,37
5

1,5 2,0 2,5 3,0
1,75 2,25 2,75 3,5

4,0
4,5

5,0
5,5

6,0
7

8,0
9

10
11

12
14

3. Тіс төбесінің диаметрі: d a  d  2hà  d  2m , мм
4. Тіс ойығы шеңберінің диаметрі: dr  d  2hf  d  2,5m , мм
5. Осьаралық қашықтық:
a 

d1  d 2 mZ1 (u  1)

,мм
2
2

6. Беріліс саны u =

d 2 Z 2 1 n1



d1 Z 1  2 n2

Цилиндрлі түзу тісті берілістер үшін беріліс саны u  3-6 жəне олардың
ең үлкен мəні u  12,5 болуы керек.
7. Стандартты ілінісу бұрышы:  - 20°.
8.Тісті дөңгелектердің ендік коэффиценті BA  b2 / a W
мұндағы: в2 – тісті дөңгелектің ені.

Сурет
1.106б
–
Цилиндрлі тісті берілістің
геометриялық
параметрлері
Есептеу барысында ψва ендік коэффицент шамасы, орналасуына
байланысты 4– кестеде көрсетілген.
116

Кесте 4 – Ендік коэффицент шамасы
№ Тісті дөңгелектердің тірекке
байланысты орналасуы
1 симметриялы
2 симметриялы емес
3 бір шетіне орналасқан

ψва
0,4....0,5
0,25....0,4
0,2....0,25

Түзу тісті берілістерді қиғаш тісті берілістің жеке түрі ретінде, яғни
β=0 болған жағдайда деп қарастыруға болады.
Тiстердiң жұмыс жасау шегiн жанасу берiктiгi бойынша есептейміз.
Берiктiкке есептегенде əсер ететiн күштер тiстердiң полюсында шоғырланған
деп есептеймiз, себебі тiстердiң үгiлуi полюс сызығының бойымен
басталады.
Тiстердiң жанасу беріктігі Герц формуласы бойынша анықталады.
310 T2 K H (u  1)3
í 
  H 
a
b u2

Сонымен қатар,
есептелінеді.
a  K a  u  1 3

жанасу берiктiгiнен бiлiктердің ара қашықтығы

T2 K H 

 H 

2

u 2  ba

, мм

Мұндағы: ba –дөңгелек енiнiң коэффициентi жобамен алынады.
Көп сатылы редукторларда  2  1;  3  2 болуы керек. Себебi
түсетiн күш ұлғаяды.
Мүмкiндiк кернеуi мынау формуламен анықталады.
í 

 í limb  K HL

S H 

Мұндағы:  H limb –материалдардың төзiмдiлiк шегi.
K HL –төзiмдiлiк коэфициентi.
S H –берiктiк қор коэфициентi.
Тiс модулінің мəнi осьтiң ара қашықтығы арқылы табылады.
m   0,01  0,02  a
Тiс саны z>17болуы қажет, дыбыстарды жою үшiн тiс санын z>25
алу қажет.
zж 

2a 
,
m

z1 

zæ
,
u 1

z 2  z1  u ,

z æ –жалпы тiстер саны.

Конусты тісті берілістерді есептеу. Осьтерi өзара қиылысқан
берiлiстерді конусты тiстi берiлiстер деп аталады. Конусты дөңгелектердiң
негiзгi өлшемдерi ГОСТ 19624–75 шектелген.
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Сурет 1.107 –
Конусты тісті берілістің
геометриялық
параметрлері
Жанасуға беріктігі бойынша жобалау есебі жасалады, яғни бөлгіш
диаметр конусты тісті беріліс үшін төмендегі өрнекпен есептелінеді:

Мұнда:
– қосымша коэффиценті (түзу тісті болат
конусты дөңгелек үшін Kd =78 МПа1/3).
Дөнгелектердiң тiс саны былай анықталады:
z1 min  17 cos 1 cos3 

z1 – мына тiстер санының аралығынан алған жөн: Z=18…32

Егер тістер саны Z белгiлi болса z2=z1∙u
Дөнгелектердiң тiс саны белгiлi болғаннан соң берiлiс саны мен төбе
бұрышының мəнiн дұрыс табылғанын тексередi.
u

z2
;
z1

 2  arctgu

Кесте 5 – Конусты тісті берілістің геометриялық параметрлері
Параметрлері
Есептеу формулалары
Сыртқы шеңберлiк модуль
Орташа шеңберлiк модуль
Сыртқы тiс төбесі шеңберінің диаметрi
Сыртқы бөлгiш шеңбер диаметрi
Сыртқы тiс ойығы шеңберiнiң диаметрi
Тіс биіктігі
118

Тіс төбесінің биіктігі
Тіс табасының табаны
Шеңберлік қадам
Тістің шеңберлік қалыңдығы
Тіс ойығының ені
Радиальды саңлау
Тіс тəжінің ені
Сыртқы бөлгіш конустық аралық
Жетектеуші дөңгелектің бөлгіш конустық
бұрышы
Жетектегі дөңгелектің бөлгіш конустық
Червякты (Бұрамдықты) берілістерді есептеу. Өзара айқасатын
бiлiктер арасында қозғалысты беруге арналған механикалық берілісті
червяктi берiлiс деп атайды. Осьтер арасындағы бұрыш   90 0 құрайды.
Червяктi берiлiсiнiң қозғалысы винт жұптарының қозғалысына ұқсас. Винт
қызметiн червяк атқарады. Доға формалы етiп жасалған червяк дөнгелегiнiң
тiсi жанасу кернеуiн азайтуға мүмкiндiк бередi.

Сурет 1.108 – Червякты беріліс: 1 – червяк; 2– червяк дөңгелегі
Червякты жұптың геометриясы мен кинематикасы. Червякты
жұптың негізгі геометриясы тісті берілістерде қолданған өрнектермен
анықталады. Червяк винтінің қадамы р - ілініс қадамы деп аталады жəне
оның  –ге қатынасы ілініс модулі деп аталады.
Червяктың негізгі геометриялық өлшемдеріне:
1. Осьтік қимадағы профиль бұрышы: 2   40
2. Червяктың осьтік қадамы: р    m
3. Бұдан ілінісу модулі: m 
саны;

p


4. Винт сызығының қадамы: S  p  z1 ,

мұнда:

z1 

червяктың кіріс

5. Бұранда басы жəне табанының биіктігі: hà1  m , h f 1  1, 2m .
6. Радальды саңылау: c  0, 2m
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7. Шеңберлік бөлгіш диаметр: d1  qm мұнда: q – червяк диаметрінің
коэффиценті: q 

d1
 7  25 .
m

8. Бұранда қалыңдығы: p  0,5 m

Сурет 1.109 – Червякты берілістің геометриялық параметрлері
7. Червяктiң бұранда сызығының көтерiлу бұрышы
tg 

S1
pz1
z

 1
 d1  d1m q

Червякты
бұранданың
кейбір
көтерілу
бұрыштары:
3°34'35»; 4°05'08»; 4°45'49»;
5°42'38»;
6°20'25»; 7°07'30»; 11°18'36»;
12°31'44»; 14°02'10»; 14°55'53»; 15°56'43»; 18°25'06»; 21°48'05»; 23°57'45»;
26°33'54»; 28°04'21».
8. Червяктың төбесінің диаметрі: da1  d1  2ha1
9. Червяктың ойығының диаметрі: d f1  d1  2h f 1
10. Червяк ұзындығы олардың кiрме санына байланысты қабылданады.
Червяк дөңгелегінің негiзгi өлшемдерi:
1. Червяктiң бөлгiш цилиндрлiк диаметрi: d 2  m z2
2. Төбе шеңбер диаметрі: da 2  d2  2ha 2
3. Тіс ойығы диаметрі: d f 2  d2  2hf 2
4. Червяктi берiлiстiң ось аралық қашықтығы: aw 
z1

d1  d 2 m  q  z2 

2
2

5. Төбе шеңбер диаметрі D H дөңгелектің ені b червяктың кіріс санына
байланысты.
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6. Дөңгелектің червякты шартты қамту бұрышы: Sin 
d
d n
1d1
2  2 2  2 2
2 ;
2
60 ;
7. Шеңберлік жылдамдық:

8. Сырғанау жылдамдығы:  ck  1
Соs

b
d a1  0,5m

1 

мұнда: 1 – червяктың сырғанау жылдамдығы.
 –червяк бұрандасының көтерілу бұрышы.

1.7.3 Подшипниктерді іріктеу жəне олардың ұзақ мерзімдігін
есептеу
Домалау подшипниктерін таңдау. Статистикалық
жүк
көтергіштігін жəне ұзақ мерзімдігін есептеу. Подшипниктер бiлiктер мен
осьтердiң тiрегi ретiнде қолданылады жəне олардың ерiктi айналуын
қамтамасыз етедi. Подшипниктер радиалды жəне осьтік күштерді қабылдап,
оларды машина рамасына, станинасына таратады.
Домалау подшипниктерi домалау жолдары бар сыртқы жəне iшкi
шығыршықтан, осы шығыршық жолдарында домалайтын шариктерден
немесе роликтерден жəне сепаторлардан тұрады. Сепатор домалау
бөлшектерiнiң бiр-бiрiнен бөлiп бағыттап, олардың дұрыс жұмыс əстеуiн
қамтамасыз етедi.
Іс жүзінде
подшипниктерді таңдау мынадай
жолдармен іске
асырылады:
1.
Тораптың атқаратын қызметіне байланысты подшипниктің
түрін (типін) анықтайды.
Ось бағытындағы күштің мөлшері көбірек болса (радиал радиал
бағыттағы күшпен салыстырғанда), бұл жағдайда тіреуші подшипникті
радиалды подшипникпен біріктіріп жинайды немесе тіреуші – радиалды
подшипнигін таңдайды.
2. Подшипниктің жүк көтергіштігі деп бір минут айналымда сыртқы
сақиналары айналмай ішкі сақиналары айналатын подшипниктің
сақиналарының жолдарында жəне домалау денелерінің беттерінде шаршау
үгілуін болдырмайтын тұрақты радиалды күшті айтамыз.
3. Домалау подшипниктерін таңдаудың негізгі шарттары:
С< [С]
мұндағы: С–қажетті динамиканың жүк көтергіштік;
[С] –таңдап алынған подшипниктің динамикалық жүк көтергіштігінің
мүмкін болған мəні (7-кесте).
Динамикалық жүк көтергіштіктің қажетті шамасын мынадай формула
арқылы анықтайды:
С=Pэ·L 1/  немесе С=Pэ ·(60·n·Ln) 1/  /106
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Мұндағы: Рэ- келтірілген (эквивалетті) күш.
L–подшипникке қажетті жұмыс мерзімі (0,5 – 30 млн/ айналым)
Ln–подшипниктің ұзақ мерзімділігі жұмыс сағат (3,103 – 1,105 сағат).
α –коэффицент шаршау қисығына байланысты (шарикті подшипниктер
үшін α=3,0), ал роликті подшипниктер үшін α=10/3≈3,33
n–айналып тұрған сақинаның жылдамдығы, айналым. мин.
Кесте 6 – Подшипниктің жұмыс атқару температурасы коэффиценті
Подшипниктің жұмыс атқару
100
125 150 175 200 225 250
0
температурасы С
дейін
Температуралық коэффицент
1,0
1,0
1,05 1,15 1,25 1,35 1,40
Кесте 7 – Подшипникке əсер етуші күштер жəне қолдану аймағы
№ Əсер етуші күштер
Кб
Қолданылу аумағы
1 Жай күш итермелеусіз 1,0
Кіші
қуатты
кинематикалық
редукторлар мен жетектер. Ленталы
конвейерлердің
роликтері.
Қол
күшімен
жұмыс
атқаратын
крандармен
блоктардың
механизмдері
2 Жеңіл
итермелеу 1,0Прецизионды
тісті
берілістер
күштері: қысқа уақыт 1,2
металды кесетін станоктар, көтеру
əсер ететін артықша
крандарының
механизмдері.
күштер
(125
Монорельстердің
арбалары.
əдеттегі əсер етуші
Механикаландырылған жетегі бар
күшпен
лебедкалар. Кіші жəне орташа қуатты
салыстырғанда)
электродвигательдер.
3 Бірыңғай
сілкініс 1,3Тісті берілістер. Редукторлар ажарлау
күштер (150 дейін) 1,5
станоктарының
шпинделдері.
дірілдету
күштері
Крандардың айналдыру механизмдері
қысқа мерзімді күштер
тағы с.с.
(150 номин, күш)
4 Бірыңғай
күштер 5-1,8 Центрифугалар мен сеператорлар.
жоғары селеділіктегі
Буксылар,
электровоздардың
жағдайда
тартушы двигательдері т.с.с.
5 Едəуір
итермелеу 1,8Тісті
берілістер.
Иінді
білікті
жəне
дірілдету 2,5
механизмдер жəне тағы с.с.
күштері (200 дейін)
6 Қысқа уақыт əсер 2,5
Ағаш
аралау
рамкалары,
ететін жəне күшті
тоңазытқыштың жабдықтары. Ауыр
соққылармен
əсер
соққылау машиналары тағы с.с.
ететін күштер (300–ге
дейін )
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1.7.4 Дөңгелек білігінің тозуын есептеу
Біліктерді беріктік қорының коэффициенті бойынша төзімділікке
есептеу. Біліктерді төзімділікке есептеу(тексеру есебі) бiлiк диаметрi белгiлi
болғанда, берiктiктің қор коэффицентін анықтау арқылы іске асырылады.
Тексеру үшін төмендегі өрнектен пайдаланады. [21]
n

n  n

n2  n2

 n

(1)

мұнда: n , n – нормаль (иілідегі) жəне жанама (бұралудағы) кернеу
қорларының коэффициенттері
n 

 1

K  a



n 

K



   m

 1

 a    m

(2)
(3)

мұндағы: σ-1, τ-1 –иiлу жəне бұралу кезiндегi бiлiк материалының
берiктiк шегi;
σ-1=0,43σБ , τ-1=0,58 σ-1
σВ –материалдың берiктiк шегi;
σа, τа –айнымалы кернеулердiң амплитудасы;
    –масштаб факторы;
Кесте 8 – Кσ, Кτ –иiлу жəне бұралу кезiндегi кернеудiң тиiмдiлiк
шоғырлану коэффициенттерi
Өлшемдер
t/r
r/d
0,01
0,02
0,03
0,05
0,10
0,01
0,02
0,03
0,05
0,01
0,02
0,03
0,01
0,02

Кσ егер σВ МПа
Кτ егер σВ, МПа
500
700
900
500
700
900
Сатылап өту үшін
1,35
1,40
1,45
1,30
1,30
1,30
1,45
1,50
1,55
1,35
1,35
1,40
1,65
1,70
1,80
1,40
1,45
1,45
1,60
1,70
1,80
1,45
1,45
1,55
1,45
1,55
1,65
1,40
1,40
1,45
1,55
1,60
1,65
1,40
1,40
1,45
1,80
1,90
2,00
1,55
1,60
1,65
1,80
1,95
2,05
1,55
1,60
1,65
1,75
1,90
2,00
1,60
1,60
1,65
1,90
2,00
2,10
1,55
1,60
1,65
1,95
2,10
2,20
1,60
1,70
1,75
1,95
2,10
2,25
1,65
1,70
1,75
2,10
2,25
2,35
2,20
2,30
2,40
2,15
2,30
2,45
2,10
2,15
2,25
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  –материалдарының кернеулерiнiң ассиметриясы циклiне əсер

етуiн ескеретiн коэффициенттер.
 m жəне  m – орташа цикл кенеуі.
m  0,

(4)

a u 

Mu
Wu

,

m a 


2



0.5
.
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мұндағы: Wu жəне Wp – қиманың осьтік жəне поляр қарсылық
моменті.
Иілуде симметриялы, бұралуда нольдік цикл бойынша кернеу өзгереді.

1.7.5 Тісті беріліске, подшипниктерге, редуктордың бөлшектеріне
жəне червякті редукторға арналған майлау материалдары
Редукторларды майлау.
Редуктор дөңгелектерінің майлануы
төмендегі əдістермен іске асырылады. [21]
Жылдамдық:   12...15 м/с болса, онда дөңгелектің 1/3 бөлігі майға
батырылады;
Жылдамдық:   20 түзу тісті жəне   50 м/с қиғаш тісті дөңгелектер
ілінісу аймағына майды шашу(циркуляция);
Жылдамдық:   20 ,   50 м/с шестерня мен дөңгелек тістеріне май
белгілі қашықтықтан беріледі(гидравликалық соққы болмауы үшін)
Редуктор подшипниктері   4 м/с жылдамдықта майды шашу арқылы,
ал   4 м/с болғанда арнайы негізінен консистентті май қолданылады.
Редуктор параметры стандартталған: МЕСТ 21426–75, МЕСТ 21435–75,
МЕСТ 21351–75.
Редукторларды майлаудың негізгі түрі – малындырып майлау.
Червякты редуктордың червягі төменде орналасқан жағдайда май деңгейін
червяк орамдары толығымен майға батып тұратындай етіп белгілейді.
Жұмыс жасау қабілетін жақсарту үшін, көп жағдайда май деңгейін червяк
осіне дейін, не одан да жоғары көтереді.
Червяк жоғарыда орналасқан жағдайда май деңгейін белгілеудің еш
қажеті жоқ, тек дөңгелек тісі малынып тұрса болғаны. Тез айналатын үлкен
қуатты червякті редукторларда, циркуляциялық майлау жүйесін қолданады.
Май деңгейін қадағалау үшін май көрсеткіштер қолданады. Майды
байқау люгі арқылы немесе редуктор қақпағын ашып құяды. Корпустың
төмендегі жағында іске жарамсыз майды құйып алу үшін бұрандалы
тығынмен жабылған тесік бар.
Майдың ақпауы үшін жəне редуктор ішіне шаң–тозаң түсіп ластанбау
үшін червяк жəне дөңгелек білігінің кірістік пен шығыстық қақпақтарында
нығыздағыштар орналастырылған.
Цилиндрлі редукторларды майлау корпус қақпағындағы байқауға
арналған тесіктен құйылған май, шашырату арқылы жүргізіледі. Майдың
деңгейін таяқшалы май көрсеткіш
арқылы бақылап отырады. Жеке
аспайтын майлар корпустың төменгі бөлігінде орналасқан, аралық төсеніш
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пен бұрандалық тығын жабылған тесік арқылы шығарылып тасталады.
Редуктордың ішінде артық қысым болдырмау үшін ашып тексеретін жоғары
қақпақта арнайы түтікше қарастырылған.
Тісті берілісті майлау тісті дөңгелектерді тұлғаның ішіне құйылған
майға малыту арқылы жүргізіледі жəне дөңгелектің майға батқан бөлігі тісті
дөңгелек диаметрінің үштен бір бөлігін (10мм) майға малу арқылы
қамтамасыз етіледі. Майлы ваннасының көлемін төмендегі өрнекпен
анықтаймыз:
V = 0,25 D=0,25×12,7≈3,2дм3
Подшипниктерді майлау редукторды жинау барысында консистенті,
сығып жағу немесе тамызу көмегімен жүргізіледі. Бұл майлар мезгілімен
алмастырылып отырылуы керек. Подшипниктегі майдың ағып кетуі үшін
жəне ыластану мен шаңданудан сақтау үшін нығыздау жабдықтары
қолданады. Олар подшипник қақпағына орналастырылып, редуктор білігіне
отырғызылады. [21]
Бақылау сұрақтары:
1.
Электроқозғалтқыш таңдау жəне кинематикалық
есептеу.
2.
Берiлістердiң күштік жəне кинематикалық негізгі
көрсеткіштері.
3.
Муфталарды таңдау жəне оларды қалай есептейді?
4.
Цилиндрлі тісті берілістерді қалай есептейді?
5.
Конусты тісті берілістерді қалай есептейді?
6.
Червякты берілістерді қалай есептейді?
7.
Подшипниктерді таңдау жəне олардың ұзақ
мерзімдігін қалай есептейді?
8.
Дөңгелек білігінің тозуын қалай есептейді?
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БӨЛІМ 2. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ, ЖҰМЫС ІСТЕУ ҚАҒИДАТЫ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ
СИПАТТАМАСЫ
2.1 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫ МЕН
ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
мəні

2.1.1 Машиналардың ауыл шаруашылығы өндірісіндегі рөлі мен

Қазақстан Республикасының жаңғыруының қазіргі кезеңінде ауыл
шаруашылығы өндірісінің маңызды бағыты – озық технологиялар мен
жоғары өнімді ауыл шаруашылығы машиналарын пайдалану негізінде табиғи
ортаны сақтау кезінде ең аз шығындармен ауыл шаруашылығы
дақылдарының жоғары жəне тұрақты өнімін алу болып табылады.
Бағыты бойынша классификацияланатын машиналардың жеке
топтарын: топырақ өңдейтін, сепкіш жəне отырғызғыш, тыңайтқыштарды
енгізуге арналған, зиянкестермен, аурулармен жəне арамшөптермен күресуге
арналған, шөп, астық дақылдарын, жүгері, қант қызылшасын жəне картопты
жинау мен ауылшаруашылық дақылдарын бүркуге арналған машиналарды
зерттей отырып, осындай бірізділікті ұстану керек. Алдымен машиналар мен
құрал-саймандарға қойылатын агротехникалық жəне техникалық талаптарды,
жұмыстың белгіленген режимдеріне реттеу мен баптауды, мүмкін болатын
ақаулықтарды, оларды жоюды, табиғи ортаға теріс əсер етуді жəне агрегатта
жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасын оқып үйрену керек.
Мұндай реттілікпен ауыл шаруашылығы машиналарын зерделеу
қажеттілігі мынадай мəн-жайлармен анықталады:
1. Ауыл шаруашылығы өндірісінің техник-механиктері үшін
машиналардың жекелеген маркаларының құрылысын жеке орындауды ғана
емес, сонымен қатар ауыл шаруашылығы машиналары құрылғыларының
жалпы сипаттамалық конструктивтік ерекшеліктерін, құрылымның негізгі
бағыттары мен даму тенденцияларын білу аса маңызды.
2. Ауыл шаруашылығы машиналарының құрылысында, əсіресе
мақсаты бойынша бір типті, көптеген жалпы қағидаттық шешімдер бар,
олардың бағыты бойынша механизмдері мен негізгі топтары, жұмыс
принципі, құрылымы жəне өзара əрекеттесуі – бұл осы пəнді меңгеруді
едəуір жеңілдетеді.
3. Техникалық негізделген реттеулерді орындау үшін, сондай-ақ ауыл
шаруашылығы машиналары мен агрегаттардың жұмыс режимдерін дұрыс
таңдау үшін машиналардың негізгі топтарының жұмыс процестерінің
теориясының негіздерін білу қажет, өйткені жұмыс органдары орындайтын
процестердің мəнін терең білу ауыл шаруашылығы машиналары жұмыс
істейтін күрделі жағдайлар үшін қандай да күрделі жүйелердің оңтайлы
жұмыс істеу режимін таңдауға мүмкіндік береді. [16]
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2.1.2 Əмбебап жəне жоғары өндірісті жылдам машиналардың
түрлері
Ауылшаруашылық өндірісіндегі заманауи үрдістер энергияны
үнемдеудің алдыңғы қатарлы технологияларын өндіру, негізгі жəне егіс
алдындағы егістікке арналған жоғары жылдамдықты агрегаттарды, сонымен
қатар біріктірілген егу агрегаттарын пайдалану жоғары тарту кластарының
қуатты тракторларын, соның ішінде шынжыр табанды тракторларды
қолдануды талап етеді. Соңғы жылдары көптеген шетелдік Ресей мен ТМД
елдерінің трактор жасау фирмалары ауылшаруашылық нарықтарына енуге
белсенді түрде тырысуда. Caterpillar бірнеше жылдан бері өзінің жаңа
бақыланатын ауылшаруашылық өнімдерін ұсынады: тракторлар 270-тен 570
ат күшіне дейін ауыр ауылшаруашылығымен жұмыс істеуге арналған
агрегаттар жəне резеңке арматурамен жабдықталған агрегаттар (AGCO
корпорациясы Caterpillar компаниясымен келісім бойынша Challenger
тракторларын шығарады жəне сатады). Ұқсас тракторлар 230-дан 500 ат күші
дейін бастап Джон Дир шығарған. [1]
Резеңке арматураланған жолдар арқылы өту кезінде топырақтың
минималды зақымдалуын қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар
жалпы мақсаттағы төселген жолдарда жоғары жылдамдықпен жүруге
мүмкіндік береді, ысырап уақытын азайтады.
«Ауылшаруашылық өндірісті жан-жақты механикаландыруға арналған
машиналар жүйесі» əр түрлі ауылшаруашылық өнімдерін өсіруге арналған
машиналардың технологиялық кешендерін ұсынады. Ауылшаруашылық
машиналар мен тракторлардың қысқаша сипаттамаларын, агрегаттар үшін
жұмыс жылдамдығының диапазоны көрсетілген
əртүрлі тарту
кластарындағы тракторларға арналған машиналар жиынтығы көрсетілген.
2.1.3 Ауыл шаруашылығы машиналарын тиімді қолданудағы озық
шаруашылықтар мен жаңашыл жетістіктер
Ауылшаруашылық техникасын пайдалану тиімділігін бағалау үшін
негізгі үш топтық топтар қолданылады:
1) машина-трактор агрегаттарының, өздігінен жүретін комбайндардың
жəне басқа ауылшаруашылық машиналардың өнімділігі - сағат сайын
(ауысымның 1 сағатына), ауысымдық, маусымдық жəне жылдық. Машинатрактор агрегаттары үшін жұмыс көлемі физикалық жəне шартты эталон
гектарда, ал комбайндар үшін – жиналған алаңның жəне астық бастырудың
гектарымен (t);
2) машиналарды уақытында пайдалану – жылына немесе маусымда
жұмыс істеген күндер мен ауысымдардың саны, ауысым коэффициенті жəне
жұмыс уақытының нормативті қорын пайдалану нормасы;
3) экономикалық көрсеткіштер – еңбек шығындары жəне
механикаландырылған жұмыстың бірлігі.
Машина-трактор
агрегаттарының
шығымы
(өнімділігі)
механикаландырылған жұмысты стандарттау кезіндегідей анықталады, яғни
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ол фермада белгіленген ауыспалы өндіріс жылдамдығына тең болады.
Жылдық (маусымдық) жұмыс көлемі (Вт) мына формула бойынша
есептеледі:
Wg = wh х Tg
wh - ауысымның 1 сағатына өндіріс, га (т);
Tg - жылдық (қондырғының маусымдық шығыны), сағ.
Машина-трактор паркін пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін
механикаландырылған жұмыстың əр түрін белгілі бір қондырғының немесе
комбайнның, сондай-ақ бүкіл парктің жұмысының нəтижелері бойынша
шартты анықтамалыққа сүйене отырып есептеуге болады.
Комбайндар паркін пайдалану тиімділігі комбайндардың маусымдық
шығымдылығымен (га, т), сонымен бірге 1 га жəне 1 т жинайтын
комбайндарды пайдаланудың материалдық жəне ақшалай шығындарымен
анықталады.
2.1.4 Ауыл шаруашылығын басқаруды автоматтандыруды енгізу
Автоматика – белгілі бір технологиялық процестің операцияларын
адамның тікелей қатысуынсыз атқаратын техникалық құрылғылар мен
əдістердің жиынтығы.
Автомат (грек тілінен аударғанда “өздігінен əрекет ететін”) өндірістік процесті адамның қатысуынсыз, тек оның бақылауымен жүзеге
асыратын құрылғы (машина, аппарат, аспап, тетік).
Автоматтандыру – технологиялық процестерді басқару жəне бақылау
функцияларын автоматика құрылғылары жəне əдістерімен жүзеге асыру.
Автоматтандыру адамды өндірістік процестерді тікелей басқарудан
босатады, яғни бұл функцияны автоматтық құрылғылар атқарады; адам
денсаулығына зиянды əрі қауіпті жұмыстарды механикаландырады; өнім
сапасын жақсартуға əрі өзіндік құнын кемітуге мүмкіндік береді.
Өндірісті автоматтандыру дəрежесіне байланысты – автоматтандыруды жартылай, кешенді жəне толық деп бөледі.
Жартылай автоматтандыру дегеніміз жекелеген өндірістік
операцияларды ғана автоматты түрде орындау. Басқа технологиялық
процестер адамның қатысуымен жүзеге асырылады.
Кешенді автоматтандыру жағдайында цех, ферма жəне т.б.
нысандардағы негізгі өндірістік процестер автоматты түрде орындалады.
Кешенді автоматтандыруда адамның қызметі бақылау жəне жалпы
басқарумен шектеледі.
Толық автоматтандыру кезінде өндірістегі барлық негізгі жəне
қосымша процестер, сонымен бірге басқару жəне бақылау жүйелері де
толығымен автоматтандырылады. Бұл жағдайда басқару жəне бақылау
компьютер немесе арнайы автоматты құрылғылармен жүргізіледі.
Басқару – технологиялық процесті жүргізу үшін басқару нысанына
əсер ететін тиімді ықпал. Егер бұл басқару адамның қатысуынсыз жүзеге
асса, оны автоматты, ал адамның қатысуымен болса қолмен басқару деп
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атайды. Жалпы технологиялық процестер орындалатын барлық өндіріс
жабдықтары басқару нысандарына жатады. Басқарғыш органы арқылы
нысанға белгіленген қызмет алгоритмін орындауға мүмкіндік беретін арнайы
əсерлер беріліп отырады.
Басқару алгоритмі – технологиялық процесті берілген қызмет
алгоритмі бойынша өткізу мақсатында нысанға сырттан берілетін арнайы
нұсқаулар (ережелер) жиынтығы.
Автоматты басқару құрылғысы – басқару нысанына басқару
алгоритміне сəйкес əсер ететін кез келген техникалық құрылғы.
Автоматты басқару жүйесі (АБЖ) – бір-бірімен байланысты жəне
басқару алгоритміне сəйкес өзара əрекеттесе жұмыс жасайтын автомат-ты
басқару құрылғысы мен басқару нысанының жиынтығы. Жұмыс барысында
автоматты басқару жүйесіне əртүрлі ішкі жəне сыртқы əсерлер ықпал
жасайды. Автоматты жүйенің бір бөлігінен келесі бөлігіне технологиялық
процестің бір қалыпты өтуін қамтамасыз ететін əрекеттің тізбекті желісін
құрайтын əсерді ішкі əсер деп атайды. Оларды басқарушы əсер дейді. Ал
сыртқы əсер екіге бөлінеді. Технологиялық процестің тиянақты өтуіне қажет
бірінші əсер қызмет алгоритміне сəйкес жүйе кірісіне беріледі де,
жоспарланған əсер деп аталады. Ал, екінші əсер жүйеге немесе басқару
нысанына сыртқы ортадан беріледі. Ол жүйе жұмысында алдын ала еске
алынбайды да, кездейсоқ сипатта болып, басқару процесін қиындатады. Сол
себепті оларды қоздырғыш əсер деп атайды. [16]
2.1.5 Мал шаруашылығына арналған ауыл
машиналары мен жабдықтары

шаруашылығы

Пішен дайындау технологиясы жəне машиналары.
Пішеннің
азықтық құнарлылығы өсімдіктердің ботаникалық құрамына, шөпті ору
мерзіміне жəне дайындау мен сақтау ерекшеліктеріне байланысты. Шөп пен
пішенді негізгі өсімдіктердің жетілуінің белгілі - бір фазаларында: бұршақ
тұқымдастарды – гүлдену алдындағы кезеңде, астық тұқымдастарды –
масақтану кезеңінде дайындайды. Пішеннің мөлшері мен сапалылығы шөпті
ору биіктігіне байланысты. Шөпті 4 – 5 см биіктікте ору тиімді, ал жер бедері
тегіс болмаған жағдайда ол 6 –7 см - ге дейін жетуі мүмкін. Шөп ору кезінде
өнімнің 15–30% жоғалтылады, əрі пішеннің сапасы төмендейді. Шөпті 1 см
биік ору – пішен өнімділігінің 5% ысырабына əкеліп соқтырады.
Сусымалы пішен. Сусымалы пішенді дайындаудың технологиялық
процесі былайша жүргізіледі: шөпті ору, жаныштау, аударып-қопсыту,
дестелерге тырмалау, шөмелеу, тасымал көлігіне тиеу, тасымалдау жəне
маялау. Ылғалдылығы 40–50%-ға дейін дегдіген шөпті дестелерге
тырмалайды. Ылғалдылығы 30–35% пішенді ПК–1,6А дестежиғышшөмелегішпен шөмелейді. Шөмеледе пішен 20–22% ылғалдылыққа дейін
кептіріліп, сосын маялау орнына жеткізіледі. Пішен төртбұрышты ұзынша
келген маяларға жəне дөңгелек пішінді күделерге жиналады. Маяның
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өлшемдері, ені – 4–5 м, ұзындығы 15 – 20 м жəне биіктігі 5 – 6 м; күденің
өлшемдері – ені (диаметрі) – 4–6 м, биіктігі 6 – 6,5 м.
Шөпті екпіндете желдету тəсілімен кептіру. Көк балаусаның
егістікте дегду мерзімін қысқартуға жəне биохимиялық процестердің
əсерінен құнарлы заттардың жоғалуын азайту үшін, қыздырылмаған немесе
қыздырылған ауамен екпіндете желдету тəсілі қолданылады.
Сусымалы пішен дайындау үшін шөпті шалғыжол мен дестелерде 40–
45% ылғалдылыққа дейін, ал престелген пішен алу үшін 35% ылғалдылыққа
дейін кептіреді.
Престелген пішен. Сапасы жоғары престелген пішен алудың маңызды
шарты – ылғалдылығы біркелкі өсімдік массасының біртекті болуы. Бұл
шарт орындалмаған жағдайда пішен көгеруі мүмкін. Престелген пішеннің
тығыздығы оның ылғалдылығына байланысты болады. 20–22%
ылғалдылыққа дейін кептірілген пішенді 180–200 кг/м3 тығыздықпен, ал
ылғалдылығы 30–35% пішенді 100–130 кг/м3 тығыздықпен престейді. Бұл
жағдайда тайланған пішен екпіндете желдетумен кептірілуі тиіс. Престелген
пішен дайындау кезінде механикалық шығындар 2...2,5 есе азаяды.
Престелген пішенде қоректік заттар, витаминдер жəне дəмдік қасиеттері
жақсы сақталады. Престелген пішен сақтау кезінде аз көлем алады, оны
тасымалдау үшін шығындар аз жұмсалады.
Ұсақталған пішен. Ұсақталған пішенді дайындау технологиясы
сусымалы пішен дайындау технологиясына ұқсас. Дестелердегі 35–40 %
дегдіген шөпті 8–15 см бөліктерге ұсақтап, тасымал көлігіне тиейді де, пішен
қоймаларына жеткізген соң екпіндете желдетіп қосымша кептіреді.
Ұсақталған массаның сақтауға жайғастырғандағы тығыздығы 100–120 кг/м3
болады, бұл сусымалы пішенді сақтауға қарағанда қойманың көлемін 1,5–2
есе қысқартуға септігін тигізеді.
Бұл технология пішенді даярлау, сақтауға жайғастыру жəне малға
тарату процестерін толық механикаландыруды қамтамасыз етеді.
Бақылау сұрақтары:
1.
Ауыл шаруашылығы машиналарының өндірістегі рөлін атаңыз.
2.
Əмбебап жəне жоғары өндірісті жылдам машиналардың түрлерін
қалай ажыратады?
3.
Озық ауыл шаруашылықтары мен жаңашылдардың жетістіктерін
ауыл шаруашылығы машиналарына тиімді қолдану туралы айтыңыз.
4.
Ауыл шаруашылығын басқаруды автоматтандыруды енгізуге
қатысты не айта аласыз?
5.
Мал шаруашылығына арналған ауыл шаруашылығы машиналары
мен жабдықтарының жұмысын қалай тексеріп, бақылайды?
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2. 2 ТОПЫРАҚ ӨҢДЕЙТІН МАШИНАЛАР МЕН ҚҰРАЛДАРДЫ
СЫНЫПТАУ
2.2.1 Топырақты механикалық
шаруашылық машина түрлері

өңдеуді

қолданатын

ауыл

Топырақты өңдейтін машиналар механикалық əдістеріне жəне
тракторға тіркелу ретіне қарай бірнеше түрге бөледі. Топырақ өңдеудің
механикалық əдістеріне байланысты негізгі машиналар, арнайы машиналар,
қыртыс өңдеуші машиналар жəне эрозияға қарсы қолданылатын машиналар
деп төрт топқа бөледі. Топырақты негізгі өңдеуден өткізу үшін соқалар
қолданылады, ал олар топырақ қыртысын аударып, аудармай жəне сыдыра
жыртатын болып үшке бөлінеді. Топырақ қыртысын аударып жыртатын
соқалар «үйетін» немесе «ашатын» жəне «тегістейтін» болып екіге бөлінеді.
«Үйетін» немесе «ашатын» соқалар топырақ қыртысын бір жаққа қарай ғана
(оңға немесе солға) аударады. Топырақты «үйетін» немесе «ашатын» соқалар
жер қыртысын оң жаққа ғана аударатын қайырмалармен жабдықталады. [14]
Топырақты негізгі өңдеуден өткізетін машиналар тобына жер
қыртысын аудармай жыртатын соқалар да жатады. Бұл соқаларда қайырма
болмайды. Ол жұмыс кезінде 35-40 см тереңдіктегі қабатты түренмен кеседі,
аздап копсытады да, сол орнына калдырады. Мұндай соқаларды қайырмасыз
соқалар деп атайды.
Топырақ қыртысын өңдеу үшін сыдыра жыртқыш соқалар
қолданылады. Мұндай соқалармен жерді 15-18 см тереңдікте аударып
жыртады.
Топырақты арнайы өңдеуден өткізуге арналған машиналарға бұталыбалшықты жерді өңдейтін, плантациялық, бау-бақшалық, тасты жерді
өңдейтін, текшелік, ормандық, дискілі соқаларды жəне терең
қопсытқыштарды, фрезерлерді, шұнқыр қазғыштарды жатқызуға болады.
Бұта-ағаш өскен балшық жерлерді игеру үшін, оларды 25-40 см тереңдікте
жыртады. Жер қыртысы сіресіп байланысқан шым болғандыктан, жыртқан
кезде үгітіле қоймайды, ол үшін соқамен аударылған шымдарды қыртыс
өңдейтін машиналармен жыртады да, əбден үгітілгеннен кейін ғана егіске
пайдаланады.
Плантациялық, бау-бақшалық, тасты жерге арналған соқалардың да
ерекшеліктері бар. Олармен тек арнайы жұмыстарды ғана атқаруға болады.
Сол сияқты терең қопсытқыштар, фрезалар да жер қыртысын арнайы
өңдеуден өткізеді.
Топырақтың бетін өңдейтін машиналар мынандай үлкен төрт топқа
бөлінеді: тырмалар, культиваторлар, сыдыра жыртқыштар жəне катоктар.
Культиваторлар жер бетін қопсытуға, арамшөптерді жоюға, топыраққа
минералдық тыңайтқыш енгізуге, кейбір өсімдіктерді түптеуге жəне суару
арықтарын қазуға арналады. Қолданылуына қарай олар екіге бөлінеді: тұтас
өңдейтін жəне қатараралықты өңдейтін культиваторлар.
Жер қыртысын (8-10 см) өңдеуден өткізіп жақсарту үшін сыдыра
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жыртқыштар қолданылады. Олардың жұмысшы мүшесі сфералық диск
болады. Жұмыс кезінде дискілер жер қыртысына еніп айналады да, жоғарғы
қабатты аударады. Сыдыра жырткыштарды тұқым себер алдында, айдалған
жер бетін қопсытып, жұмсарту үшін қолданады .Жер қыртысының жоғарғы
қабатын өңдеуге катоктар қолданылады. Олармен топырақ кесектерін
ұсақтайды, жер бетінде ылғалдан пайда болған қабыршықтарды бұзады,
қопсытады, топырақты тығыздайды, жер бетін тегістейді.
Топырақ эрозиясына қарсы өңдейтін машиналар негізінен екі
топқа бөлінеді: плоскорез культиваторлар жəне аңыздық сеялкалар.
Мұндай
машиналарға
қойылатын
негізгі
талап
—
жұмыс
орындалғаннан кейін өсімдік сабақтарының 80-90% шамасында жер
бетінде тік қалпында қалуға тиіс.
Топырақ өндейтін машиналарды тракторға тіркелуіне байланысты
негізінен мынадай үш топка бөледі: аспалы, жартылай аспалы жəне
тіркемелі машиналар. Жұмыс кезінде немесе жол жүргенде тіркемелі
машиналар салмағы жерге түседі, олардың жүріс бөлігі болады, ал
аспалы машиналарда ондай жүріс бөлік болмайды. [1]
ПЛ-5-35 бес корпусты жартылай аспалы күшейтілген соқа меншікті
кедергісі 127,5 кПа тас аралас топырақты жыртуға арналған, 30 см терендікке
дейін жер қыртысын аударып, ал 40 см тереңдікке дейін аудармай жыртады.
ПЛ-5-35 соқасы ауыл шаруашылығына жеті түрлі жабдықталып
беріледі.
ПЛ-5-35 соқасы (2.1-сурет) – базалық модель, оны ПЛ-5-35-01
типіндегі дақылдық бетті қайырмалы-түренді корпустармен жəне тырма
тіркемесімен жабдықтайды. Соқа терең немесе тайыз жыртуға трактордың
гидрожүйесі арқылы қойылады.

1-соқа корпусы, 2 тырмаларға арналған тіркемеге тртпалы жұқа
тақтайша, 3- тырмаларға арналған тіркеме, 4-нықтауыш арқалық (брус), 5қиғаш тірек, 6-тірек дөңгелек, 7-автотіркеу құлпы, 8-бойлық аралық, 12шымаударғы.
Сурет 2.1 - ПЛН-5-35 бес корпусты үйлестірілген аспалы соқа
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Базалық модельден мына төмендегі жабдықталу түрлерінің
айырмашылықтары бар жəне оларға өзіндік нөмірлер берілген: ПЛ-5-35-02 – жылжымалы қашауы бар корпусты, ГШ-5-35-03 – қайырмасыз корпуспен;
ПЛ-5-35-04 – 9 км/сағ-тан артық жылдамдықта топырақ жыртуға арналған
корпуспен; ПЛ-5-35-05 — топырақ тереңдеткіштері бар корпуспен; ПЛ-535-06 – екі сатылы жыртуға арналған кесік ойықты корпуспен жабдықталған.
ПЛ-5-35-07 – жырту жылдамдығы 9 км/сағ-ка дейінгі жартылай винтті
корпуспен жабдықталған.
2.2.2 Топырақ өңдейтін машиналарға қойылатын агротехникалық
талаптар
Топырақ өңдеуді белгіленген мерзімде өткізу керек. Өңдеу бірнеше
операциялардан тұрады жəне оларды орындау уақытын үзбеу қажет.
Топырақты өңдеуді, оның майда қопсытылып, арамшөптерден барынша
арылуын қамтамасыз ететін неғұрлым ұтымды агротехникалық мерзімде
өткізген абзал. Берілген өңдеу тереңдігін қатаң сақтау үшін, ауытқу 1...2 смден аспауы тиіс. Өңделмеген атжалдар қалмау керек. Өңдеу нəтижесінде
топырақ кесектерінің өлшемдері 1...10 мм арасында болғаны жөн. [14]
Топырақтың əртүрлі өңделуіне арнайы талаптар қойылады. Мысалы:
жалдар биіктігі 10 см-ден аспауы, ал аудармай өңдегенде аңыздық 10%-дан
артық жойылмауы жəне топырақ бөлшектері өлшемдері 1 мм-ден кем
болмауы керек. Топырақтың 8 сантиметрге дейінгі жоғары қабаты
қопсытылғаннан кейін майда кесектеліп, 5 сантиметрге дейінгі қабатта оңай
үрленетін 1 миллиметрден майда фракциялар болмауға тиіс. Орташа жал-жал
болып жатуы, 5-7 сантиметр шегінде.
Егістікті күтіп-баптағанда арамшөптер түгел жойылып, ал мəдени
өсімдіктердің зақымдалуы мүмкіншілігінше аз болуы тиіс.
2.2.3 Топырақ өңдейтін машиналардың құрылысы жəне қосалқы
бөліктері
Қазіргі колданылатын топырақ өңдейтін машиналар мен құралдар
орындайтын технологиялық процестеріне қарай мынадай топтарға бөлінеді:
топырақтың қыртысын аудара отырып негізгі жəне терең
жыртуга арналған қайырмалы-түренді соқалар; бұл соқалармен топырақты
ортаға немесе шетке қарай үйіп жыртуға да, тегіс жыртуға да болады, ол
үшін жұмысқа алма-кезек қосылатын жəне аударылмалы жал немесе
ажырамалы борозда жасамайтын, оңға жəне солға аударатын корпустар
қолданылады;
топырағы жел эрозиясына шалдыққан аудандарда өңдеуге
қолданылатын қайырмасы жоқ қопсытқыштар; орман дақылдарын егіпотырғызу үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында топырақты жолақ жасап
өндейтін дискілі қопсытқыштар;
топырақты тайыз өндеуге (сыдыра жыртуға) арналған сыдыра
жыртқыштар (қайырмалы жəне дискілі);
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батпағы құрғатылған жерлердің топырағын негізгі өндеуге
немесе шалғын мен жайылымды күтуге арналған, жұмыс органдарын
ықтиярсыз қозғалысқа келтіретін арнайы жетегі бар фрезалар мен басқа да
топырақ өңдейтін машиналар;
топырақты қосымша қопсытуға, арамшөпті отауға, пар мен
мəдени дақылдарды күтуге арналған культиваторлар;
топырақ қыртысы мен кесегін ұсактауға арналған (тісті жəне
дискілі), танап бетін тегістеуге, арамшөпті отауға, шалғын мен жайылымды
күтуге арналған тырмалар;
жердің бетін тегістеуге арналған тегістегіш сүйретпелер;
жыртылған жердің кесегін ұсактауға, себер алдында жəне
сепкеннен кейін топырақты тығыздауға, күздік егістіктегі топырақ қыртысы
мен мұз қабыршағын бұзуға арналған катоктар.
Сүдігер өндеу — топырақ өңдеудің негізгі түрі. Оны өнімді жинап
алғаннан кейін сыдыра жыртудан бастап, арамшөптер өсіп шыққаннан кейін
тереңдігін 20—27 см етіп жыртумен аяқтайды. Себер алдындағы өндеуді
ылғал тоқтату үшін азғана тереңдікте қопсыту арқылы жүргізеді.
Терең жыртуда (35 см-ден астам) күлді топырақтарға бау-бақша
ағаштарын немесе қызыл топыраққа шай плантациясын отырғызу үшін
арнаулы плугтар қолданылады.
Соқалардың түренді-қайырмалы корпустары, сол сияқты культиватор
табандары мен тырма тістері жылжымалы сына тəрізді етіп жасалынған
жұмыс органдары болып табылады. Ал дискілі сыдыра жыртқыштардың
жəне дискілі тырмалардың жұмыс органдары сфералық дискі түріне жатады.
2.2.4 Тұқым сепкіштерді сыныптау жəне оларға қойылатын
агротехникалық талаптар
Сепкіштер егу, тракторға агрегаттау əдістеріне жəне пайдалану орнына
(себетін дақылдарға) карай ажыратылады. [14]
Егу əдісіне карай сепкіштер қатарлап себетін, тар қатарлы, пунктирлі,
шаршы-ұялы, бір дəндеп жəне шашып себетін сеялкалар болып бөлінеді.
Қатарлы жəне тар қатарлы сеялкалар тұқымды топыраққа қатараралыққа
берілген қашықтықта, шаршы-ұялы сепкіштер шаршы бұрыштарына ұялап,
пунктир сепкіштер берілген қашықтықта ұя аралықтарына сіңіреді, ал
жалғыз дəндеп себетін сепкіштер дəн аралықтарына берілген қашықтықта
бір-бір дəннен шашып тұқымдық дəнді егістіктің беткі қабатына бөліп себеді.
Тракторға агрегаттау əдісі бойынша сепкіштер тракторға аспалы.
жартылай аспалы жəне тіркемелі болып бөлінеді.
Пайдалануына қарай дəн-тыңайтқыш, дəн-тыңайтқыш-шөп, жүгері,
қызылша, көкөніс, ағаш, т.б. сепкіштері деп аталады.
Себудің белгіленген нормасына сай сепкіштер тұқым мен
тыңайтқышты алаңмен қатарларға біркелкі сеуіп, топырақтың ылғалды
қабатына берілген терендікте сіңіруі керек.
Өсiмдiктердiң өсiмдiлiк дəрежесi мен сапасы, себу тереңдiгi, қоректену
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ауданы, себу мерзiмi жəне вегетативтi аралық факторлары, яғни
өсiмдiктердiң одан əрi өсуiне қойылатын агротехникалык талаптарды қатан
түрде сақтау қажет.
Тұқымның өңгiштiгiне, дəндердiң шығуына, себу мерзiмiне жəне
климаттық жағдайына байланысты келесi түйіршiктелген минералды
тыңайтқыштар еңгiзу жəне себу мөлшерлері тағайындалады: бидай, арпа,
қара бидай - 50-245кг/га; сұлы - 100-125кг/га; түйiршiктелген минералды
тыңайтқыштар - 50-200 кг/га.
- Тұқымдардың нақты себiлген көрсеткiшi берiлген мөлшерден
ауытқуы 3% аспау керек, жеке тыңайтқыш өткiзгiштерден себiлген
минералды тыңайтқыштар 10% аспау керек.
- Тұқымды сiңiру тереңдiгi 40-80 мм шегiнде болу керек, сонымен
қатар себiлген дəндердiң 80% топырақтың көкжиегiнде орналасуы қажет,
оларға ауытқу +1см.
- Топырақтың беткi қабатында сiңiрiлмеген тұқымдар болмау керек;
- Астық дақылдар тұқымдарының зақымдалуы 0,3% аспау керек,
бұршақ дақылдары үшiн 1% аспау керек;
- Сiңiру тереңдiгi себу алаңы бойынша бiркелкi болу тиiс, тұқымдар
орналасқан топырақ қабатының тығыздығы 1,1-1,3 г/см3 шегiнде болу керек;
- Сепкiш агрегаттардың жұмыс органдарының алдында топырақтың
жəне өсiмдiк қалдықтарының жиналуы жiберiлмейдi;
Себу мөлшері, сiңiру тереңдiгi реттесе, қоректендiру алаңы
тiкелей себу тəсiлдiң таңдалуына байланысты. [14]
2.2.5 Қатардағы аралас тұқым сепкіштің жалпы құрылысы жəне
жұмыс істеу қағидаты
Сепкіштердің кұрылысы жəне жұмыс технологиясы. Сепкіштер
алуан түрлі егу жұмыстарын атқарғанмен, олардың бəрінің негізгі жұмыс
үрдісінде айтарлықтай айырмашылық жоқ. Сепкіштердің атқаратын
жұмысына байланысты жұмысшы мүшелері жəне қосымша мүшелері деп
үлкен екі топқа бөлуге болады. Жұмысшы мүшелері тікелей технологиялық
жұмыстарды атқарады да, қосымша мүшелері сол жұмысшы мүшелерге
қызмет етеді.
Сепкіштердің негізгі жұмысшы мүшелеріне жататындар: тұқым
салатын ыдыс, себу аппараты, тұқым өткізгіш, сіңіргіш, тұқым жасырғыш.
Бұлардың өздері сепкіш түріне қарай əр алуан болады. Ал қосымша
мүшелеріне жататындар: рама, тіркемелі немесе аспалы жүйе, сеялканы жол
жүру қалпына келтіруші автомат немесе гидроцилиндрі бар рычагты жүйе,
жүріс дөңгелектер, себу аппаратын жүргізетін беріліс механизмі. Бұл
мүшелердің құрылысы да əртүрлі болады.
Сепкіштердің жұмыс технологиясын түсіну үшін СЗ-3,6 сеялкасының
схемасы (Сурет 2.2) берілген. Себілетін тұқым жəне тыңайтқыш ыдысқа 8
салынады. Ыдыс ортасынан екіге бөлінген, оның біріне тұқым, екіншісіне
тыңайтқыш салынады. Ол ыдыстардың түбінде себу аппараттары 3, 4 бар.
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Олар тұқым мен тыңайткышты белгілі мөлшерде тұқым түтігіне 9 түсіреді.
Тұқым түтігінің ұшы сіңіргіштермен жалғасқан. Сепкіш іске қосылған кезде
тұқым мен тыңайтқыш араласады да сіңіргіш қуысына келеді. Сіңіргіштер
жер қыртысына еніп, кішкене арықша сызады. Сіңіргішке келген тұқым мен
тыңайтқыш қоспасы осы арықша түбіне түседі. Сіңіргіш өтіп кеткеннен кейін
оның артында келе жатқан тұқым жасырғыштар 6 арықшаға кұлатып
топырақ түсіреді де ондағы тұқым мен тыңайтқыш қоспасын көміп кетеді
Сөйтіп, сепкіштің себу технологиясына тек жұмысшы мүшелері ғана
қатысатыны байқалады.

1 – тіркеме; 2 – гидроцилиндр; 3 – тұқым себетін аппарат; 4 –
тыңайтқыш себетін аппарат; 5 – аяқ қойғыш тақта; 6 – жасырғыш; 7 –
сіңіргіш; 8 – ыдыс; 9 – тұқым түтігі.
Сурет 2.2 - СЗ-3,6 сепкіші
Жұмысшы мүшелерінің жұмыстарын қамтамасыз ететін бірнеше
қосымша бөліктер бар. Солардың бірі рычагты жүйесі бар гидроцилиндр 2.
Ол сеялканы, яғни сіңіргіштер мен тұқым жасырғыштарды жол жүру
қалпына келтіреді. Ол үшін сіңіргіштер мен тұқым жасырғыштарды рычагтар
арқылы гидроцилиндр көтереді. Сепкіш жол жүру қалпына ауысқан кезде
себу аппаратына берілетін айланысты тоқтатып тастайтын ажыратқыш
механизм іске қосылады. Осылар сияқты тағы да бірнеше қосымша бөліктер
бар. Енді сепкіштің жұмысшы мүшелеріне жəне қосымша бөліктердің
кейбіреулеріне түсінік беріледі.
Сепкіштердің жұмысшы бөліктері . Себу аппараты. Сепкіштердің
себу аппараты ыдыстағы тұқымды немесе тыңайтқышты өлшеп түсіріп тұру
қызметін атқарады. Себу аппараты құрылысына байланысты катушкалы
жəне дискалы аппараттар болып негізгі екі түрге бөлінеді. Жұмыс кезінде
катушка немесе диск айналмалы қозғалады. Сол айналу кезінде олар
өздерімен бірге тұқымды ілестіреді де шығатын тесікке жеткізеді. Қатарлап
егетін сепкіштерде катушкалы себу аппараты қолданылады.
Катушкалы себу аппараты астық, шөп, жеміс, мақта жəне орман егетін
сепкіштерде болады. Бұл сепкіштер көбінесе негізгі тұқымға минералдық
тыңайтқыштарды қосып себеді. Ондай сепкіштер құрамалы сепкіштер деп
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аталады. Құрамалы сепкіштерде да катушкалы себу аппараты қолданылады.
Катушкалы себу аппараты кұрылысына қарай науалы жəне штифті
болып екіге бөлінеді. Науасы бар катушкалы себу аппараты көбінесе негізгі
тұқым себуге, ал штифті бар катушкалы себу аппараты тыңайтқыш себуге
арналады. Науасы бар катушкалы себу аппараты мынандай бөлшектерден
тұрады (2.3-сурет); қорап 2, катушка 3, муфта 4, толықтырғыш шайба 5,
катушка білігі I, клапан II жəне клапан білігі 8. Себу аппаратының барлық
бөлшектері қорапқа бекітіледі, ал қорап тұқым салынатын ыдыс түбіне
бекітіледі. Оның болтқа кіргізілетін тесігі сопақша етіп жасалғанҚораптың
бір жағына муфта, ал екінші жағына катушка кіріп тұратын етіп кесік
жасалған. Ал катушка кіріп тұратын кесікке фигуралы шайба қойылған. Ол
шайба шегеленіп тойтарылған арнаулы қуыста катушкамен бірге айналып
тұрады.

1— катушка білігі; 2 — қорап; 3 — катушка; 4 — муфта; 5 —
толықтырғыш шайба; б — серіппе; 7—кесікті шайба; 8 — клапан білігі; 9 —
тірек; 10 — рычаг;
11—клапан.
Сурет 2.3 - Катушкалы себу аппараты
Муфта аппарат білігіне бос отырғызылған. Ол білік айналған кезде
орнында тұра береді. Оның қыры қораптағы ойыққа кіріп тұрады, муфтаның
айналып кетуіне кедергі жасайды. Сол сияқты муфта катушка орнына
жылжығанда, яғни қорап ішіне кіріп тұрған кезде, қырымен тұқым шығатын
тесікті бітеп қалады да дəндердің өздігінен құлап түсуіне жол бермейді.
Бұл шайбаны компенсациялық немесе толықтырғыш шайба деп
атайтын себебі, жұмыс істеген кезде катушка айналып тұрады да, оның
қасындағы муфта айналмайды. Қырының биіктігі үлкен болғандықтан шайба
муфтаны катушкаға қарай итереді де, саңылауды азайтады.
Себу аппаратындағы негізгі жұмысты катушка атқарады. Жалпы
катушканың себу нормасы оның айналу жылдамдығы мен жұмысшы
ұзындығына байланысты.
Тұқым өткізгіш түтіктер себу аппаратынан келген тұқым мен
тыңайткыштарды сіңіргіштерге жеткізу қызметін атқарады. Ол себу
аппаратынан мөлшерленіп берілген тұқым мен тыңайтқышты тоқтатпай,
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үздіксіз ағынмен беруге тиіс. Үздіксіз берілмесе, тұқым мен тыңайткыш
біркелкі себілмейді, яғни жиналып қалады да үйіліп түседі. Бұл талапты
орындау үшін тұқым түтігі ылғи тік бағытта болуға тиіс.
Тұқым түтігі кұрылысына қарай мынадай бірнеше түрге бөлінеді: тегіс
резеңкелі түтік, воронка тəріздес, телескоптық, серіппе тəріздес жəне
жиырылған резеңкелі тұқым түтіктері.
Тегіс резеңкелі тұқым түтігі тұқымды қалыпты жағдайда жеңіл, əрі
жақсы өткізеді.
Воронка тəрізді тұқым түтігін — конус тəрізді металл түтікшелерді
бір-біріне кигізіп, өзара шынжырмен байланыстырып жасайды. Бұлар
жұмысты тек тік бағытта ғана істейді.
Телескоптық тұқым түтігі
бір-біріне киілетін цилиндр
түтікшелерден құралған. Түтікшелер бір-бірімен телескоп тəріздес
(жылжымалы) жалғанғандықтан, олар ұзындығын өзгерте алады. Бірақ ол
мүлде иілмейді. Сондықтан өте аз қолданылады.
Серіппе тəріздес тұқым түтіктері металл сымнан бұранда сияқты
орап жасалған. Олардың иілгіштігі мен ұзарғыштығы да өте шағын. Егер
көбірек иілсе немесе ұзарса, істен шығып қалады.
Тұқым түтіктеріне қойылатын талапқа толығымен сай келетіні —
жиырылып бүктелген резеңкелі тұқым түтігі. Онын иілу жəне ұзару қасиеті
өте жоғары. Оның пішіні өзгерген кезде, яғни иіліп, ұзарған кезде де тұқым
бірқалыпты себіліп отырады. Мұндай тұқым түтігі арқылы дəн жер бетіне
біркелкі жақсы себіледі. Сондықтан қазіргі сепкіштерде көбінесе жиырылып
бүктелген резеңке тұқым түтіктері қолданылады. Оның ішкі диаметрі 30 мм,
созылмай тұрған ұзындығы 350 мм, ал созылғанда 700 мм болады.
Сіңіргіштерді құрылысына қарай мынандай түрге бөлуге болады:
анкерлі, сыналы, жалды, шаналы, жер бедерінде икемделген, түтікті жəне
дискалы сіңіргіштер. Олар жоғарыда айтылған талаптарға сай əртүрлі
сепкіштерде колданылады.
Анкерлі сіңіргіштер (2.4а-сурет) астык сеялкаларында жəне кейбір
арнаулы сепкіштерде болады. Оның кұрылысы қарапайым, яғни арықша
жасайтын тұмсық тұқым түсетін түзу түтікке бекітілген. Жұмыс кезінде
сіңіргіш тұмсығы топырақты аударады, сөйтіп ылғалдың жоғалуына
мүмкіндік жасайды. Сондықтан да анкерлі сіңіргіштер ылғалдығы 20%
шамасынан аспайтын жəне өте жақсы өңделген топырақтарда ғана жұмыс
істей алады.
Жалды сіңіргіштерді (2.4б-сурет) анкерлі сіңіргіштердің бір түріне
жатқызуға болады. Оның арықша жасайтын жал тəрізді тұмсығы түтік
алдына бекітілген. Ондай жалды тұмсықпен арықша жасаған кезде топырақ
жоғарыдан басылып, арықша түбі нығыздалады. Мұндай сіңіргіштерді тайыз
себілетін тұкымдар үшін колдануға болады. Бұл сіңіргіштің де негізгі
кемшілігі — ылғалды топырақтарда жұмыс сапасы нашарлайды.
Сыналы
сіңіргіштер
қызылша
сеялкалары
мен
картоп
отырғызғыштарда қолданылады. Оның арыкша жасайтын тұмсығы сына
тəрізді жасалған. Топыраққа кірген кезде оны екіге жарады. Сөйтіп төменгі
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қабатты жоғары шығармай, тек арықшаның екіжағына сырғытып қана кояды.
Бірақ бұл сіңіргіштер арықша түбін жақсы тығыздамайды жəне олар жасаған
арықшалардың ені едəуір кең болады.
Шаналы сіңіргіштер (2.4в-сурет) жүгері, мақта, жеміс тұқымдарын
себу үшін қолданылады. Олардың арықша жасайтын мүшесі шана тəрізді
етіп жасалған жəне ол топырақты екі жанына ысырады. Бұл сіңіргіштер себу
тереңдігін 12 см шамасына дейін жеткізе алады.
Жер бедеріне икемделген сіңіргіштер (2.4г-сурет) егу тереңдігі өте дəл
болатын дақылдар үшін колданылады. Ондай дакылдарға күрішті жаткызуға
болады. Егер себу тереңдігі əртүрлі болса, онда күріш біркелкі өнім
шықпайды, əр қарай оның пісуі де біркелкі болмайды. Бұл сіңіргіштің
арықша жасайтын негізгі мүшесі сына тəрізді жасалған.

а-анкерлі, б-жалды, в-шаналы, г-жер бедерінде икемделген, д-түтікті
жəне е,ж,з-дискілі сіңіргіштер: 1- топырақ кескіш, 2-тұқым түсетін түтік, 3бекіткіш, 4-шана, 5-пышақ, 6,10,11-дискілер, 7-жалғағыш, 8-бекіткіш, 9дискілер подшипнигі, 12-қорғағыш, 14-таптағыш, 15-серіппелі механизм.
Сурет 2.4 - Сіңіргіштер түрі
Түтікті сіңіргіштер (2.4д-сурет) эрозияға шалдыққан топырақтарға
тұқым себуге арналған. Ол сіңіргіштер өңделмеген аңызға арықша жасайды.
Негізгі мүшесі — түтік, оның ұшына жебе тəрізді пышақ орнатылған.
Мұндай сіңіргіштермен тұқым сепкеннен кейіп жер бетіндегі өсімдік
сабақтары бүлінбей, тік қалпында тұрады.
Дискілі сіңіргіштер (2.4ежз-сурет) барлық астық сепкіштерінде
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колданылады. Оның арықша жасайтын мүшесі — өзара жəне жер бетімен
бұрыш жасап орнатылған дискілер. Жұмыс кезінде дискілер айналып
топырақты кеседі де екі жанына ысырып отырады.
Сонымен, жоғарыда көрсетілген сіңіргіштерді негізінен екі топка
белуге болады. Біріншісі — тұмсықты сіңіргіштер де, екіншісі — дискілі
сіңіргіштер. Тұмсықты сіңіргіштердің жұмысшы мүшелері топырақты
жырып арықша жасайды. Ал дискілі сіңіргіштердің жұмысшы мүшелері
активті жұмысшы мүшелерге жатады, яғни ол айналып қозғалады жəне
өздігінен тазаланады. Сондықтан олар топырақ талғамайды. Бірақ олар
тереңдікті дəл ұстамайды, арықша түбін нығыздамайды. Қорыта айтқанда
активті жəне пассивті жұмысшы мүшелері бар сіңіргіштердің əрқайсысының
өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Атқарылатын жұмыс
жағдайына қарай оларды таңдап алу керек. Олардың жұмысшы мүшесі
серіппелі тірекке бекітілген тістер болып саналады. Ол тістер топырақты
ығыстырып арықшаны толтырады. Терең егілген тұқымдарды жабу үшін
дискілі жасырғыштар қолданылады.
2.2.6 Жүгері, күнбағыс жəне басқа да дақылдарды егуге арналған
пневматикалық тұқым сепкіштердің құрылысы, жұмыс істеу қағидаты
Жүгеріні еліміздің топырағы мен климаты əр түрлі аймақтарында егіпөсіреді. Кейбір аймақтарда жүгері толық пісіп, оны дəнге жəне сүрлемге
жинап алады. Басқа аймақтарда ол балауыздану немесе сүттеніп-балауыздану
сатысына дейін ғана пісетіндіктен тек сүрлемге ғана жинап алады.
Жүгеріні жəне басқа да күнбағыс, бұршақ, бақша сияқты отамалы
дақылдарды, əдетте пунктирлі жəне шаршы-ұялы əдіспен себеді.
Пунктирлеп сепкенде тұқым бір-бірінен белгілі бір қашықтықта
жалғыз талдан сіңіріледі, соның нəтижесінде 1 га егістік жерге қажетті тұқым
мөлшері себіледі. Пунктирлі себу өлшемі жоқ сымы бар сепкіштер арқылы
атқарылады. Тұқым себудің бұл əдісі шаршы-ұялы əдіспен салыстырғанда
себу агрегаттарының еңбек өнімділігін жұмыстың аса жоғары жылдамдығы
есебінен екі есе арттыруға мүмкіндік береді. Пунктирлі əдіспен себу үшін
СУПН-8, СУПН-6, СКПГ-4, СБК-4 пневматикалық сепкіштері қолданылады.
Шаршы-ұялы əдістің негізгі артықшылығы — егістіктің қатараралығын
екі бағытта механикаландырып өңдеу мүмкіндігі. Осының нəтижесінде
өсімдікті күтуге жұмсалатын еңбек шығыны күрт азаяды. Тұқымды шаршыұялы əдіспен себу үшін СКНК-8, СКНК-6 аспалы сепкіштері қолданылады.
Жүгері егісін күту топырақты таптаудан басталады. Оны ауа райының
жағдайына байланысты тісті сақиналы ККН-2,8 немесе су құятын СКГ-2
катоктарымен жүргізеді. Арам-шөптерге қарсы күресу үшін жүгері жер
бетіне көгеріп шыкқанға дейін жəне шыққаннан кейін ЗБЗС-1,0
тырмаларымен, МВН-2,8М ротациялык, шотпен тырмаланады.
6 қатарлы жүгері егісінің қатараралығын өңдеуді КРН-4,2, ал 8
катарлыны — КРН-5,6 өсімдік қоректендіргіш культиваторымен жүргізеді.
Дəнге арналған жүгеріні «Херсонец-7», КСКУ-6 жүгері жинайтын
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комбайнмен жəне арнаулы жаткалармен жабдықталған астық жинайтын
комбайндармен, ал сүрлемді КС-1,8, КСС-2,6, КСГ-3,2 сүрлем жинайтын
комбайндармен жинайды.
СУПН-8 сепкіші (2.5-сурет) сұрыпталған, сұрыпталмаған жүгері
тұқымын жəне басқа да отамалы дақылдарды пунктирлеп себумен қоса
минералды тыңайтқыштарды еңгізуге арналған. Ол екі тіреуіш-жетекті
пневматикалық доңғалақтары бар (2) рамадан (1), тұқым себетін секциядан
(12), тыңайтқыш сепкіш аппараттан (9), желдеткіштен (7), екі маркерден (4),
басқыштан (11) жəне беріліс механизмдерінен тұрады.
Сепкіш тұқымның топыраққа себілу үрдісі мен бункердегі тұқымның
деңгейін автоматты бақылап тұру үшін жабдықпен жабдықталған. Сепкіштің
рамалары екі брустан жəне көлденең дайындалған үлкен қималы негізгі
брустың орталық бөлігінде екі тесік бар. Оларға осьтер кигізіледі, осьтерге
автоматты тіркеме бекітіледі, оның көмегімен сепкіш тракторға тіркеледі.
Брустың шет жактарында фланецтер бар, оларға раманың қатаңдығын
арттыратын маркелер мен кергіштерді бекіту кронштейндері бекітіледі.
Сепкіштің тұқым себу секциялары біркелкі етіп жасалған. Олар сепкіш
дискінің жетек механизмдері бар сепкіш аппараттардан, тұқымға арналған
бункерден, сіңіргіштен, сіңіргіштің тереңге батуын реттейтін механизмнен,
таптайтын доңғалақтан, қырғылардан, шлейфтен, аспалы механизмі бар
кронштейннен тұрады. Сепкіш аппарат пневматикалык болып келеді.
Сошниктер құрама, сырғымалы үлгіде жасалған. Тарау доңғалағы əрбір
сошниктің артқы жағына орналасқан. Себу секциясын раманың брусына
параллелограмды механизммен жəне екі құрсаумен бекітеді. Осындай брусқа
арналған дара аспадагы параллелограмды механизм сошниктің егістіктің жер
бедеріне жақсы икемделуіне жəне тұқымды топыраққа сапалы сіңіруіне
мүмкіндік береді. [16]

1-рама, 2- доңғалақ, 3-кронштейн, 4- маркер, 5-құлып, 6-ауа өткізгіш,
7-желдеткіш, 8-тыңайтқыш өткізгіш, 9-тыңайтқыш сепкіш аппарат, 10тазартқыш, 11-басқыш, 12-секция
Сурет 2.5 - СУПН-8 сепкіші
СУПН-8 (2.6-сурет) сеялкасының себу секциясы сіңіргіштен (18),
сіңіргішті тереңдетуді реттеу механизмінен, тұқымға арналған бункері бар
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сепкіш аппараттан (17), таптаушы донғалақтан (14), қырғылардан (16),
шлейфтен (15), параллелограмдық аспалы механизмі бар кронштейннен (1)
тұрады.
Сіңіргіш құрастырмалы, сырғымалы үлгіде жасалған. Ол тұқым мен
тыңайтқышқа арналған екі бөлімді сырғымадан, тыңайтқыш воронкасы мен
бекіту тартқыштарынан тұрады.

1-кронштейн, 2-гайка, 3, 9-шайбалар, 4-қапсырма, 5-рама, 6-ось, 7серіппе, 8-сақина, 10-гайка, 11-болт, 12-планка, 13-кулиса, 14-доңғалақ, 15шлейф, 16-қыркы, 17-аппарат, 18-сіңіргіш, 19- жулдызша
Сурет 2.6 - Себу секциясы
Сіңіргіш жүрісінің тереңдігін реттеу механизмі кулисалардан, тез
алынатын серіппелі шплинтген, серіппелі қысым жасайтын штангалы
шектегіш кұрсауы бар екі тартқыштан тұрады. Тұқымды топыраққа терең
сіңіру кулисалардың тесігінен тез алынатын шплинттерді ауыстыру арқылы
реттеледі. Аз тереңдікке сіңіру шплинтті кулисаның төменгі тесігіне, ал
мейлінше көп терендікке сіңіру жоғарғы тесігіне ауыстырып қою арқылы
жасалады. Шплинттерді кулисаның келесі тесігіне ауыстырып қою тұқым
сіңіру тереңдігін 10 мм-ге өзгертеді.
Серіппелі қысу сошниктің топыраққа қысымын арттырады əрі ауыр
топырақтарда қолданылады. Серіппені босату қысымды азайтады əрі жеңіл
топырақта қолданылады.
Шлейф тұқым себілген қатарды қопсытылган топырақпен жауып, оның
үстін тегістейді. Ол себу секциясының (2.6-сурет) тартқышына топсамен
бекітілген рама түрінде болады.
Пневматикалық үлгідегі тұкым себуге арналған аппарат (2.7-сурет)
жинағыш камерасы бар корпустан (14), сейілткіш камерасы бар қақпақтан
(6), аударыстырғышы бар сепкіш дискіден (9) тұрады. Сепкіш диск корпус
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(14) пен қақпақтың (6) арасына білікке орнатылған. Диск өзара мықты
жалғастырылған жұқа металл төсемнен жəне негізден тұрады.
Дискінің сейілткіш камерасы ауа өткізгіш арқылы желдеткіш түтігімен
жалғастырылған.
Сепкіш дискінің тесіктеріне сорылып келіп, тұрып калған артық тұқым
ашамен (4) алынып, жинау камерасына түседі. Аша штырьларының ара
қашықтығын дискі тесігінің шеңбіріне қарай бұрып реттейді жəне рычагты
(16) шкала (15) бойынша штырьлардың арасынан тесікке қарай сорып
алынган тек бір ғана дəн өтетіндей, ал қалғандары дəн жинайтын камераға
барып түсетіңдей етіп орналастырады. Рычагты шкаланың бір бөлігіне
ауыстыру штырьлардың өзара қашықтығын 1 мм өзгертеді. Тұқым сепкіш
дискінің тесігінің дəн соруын себу алдында желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда
егістікте тексереді. Тексеруді қалқалағыштың жабылған аппарат
корпусындағы көру саңылауы арқылы жүргізеді. Сепкіш аппараттың жетегі
қарсы жетек білігінің шынжырлы берілісі арқылы жасалады.

1, 13-тісті жұлдызшасы, 2-білік, 3-подшипник, 4-айыр, 5, 7-тісті
жұлдызшасы, 6, 13, 19-қақпактар, 7-аралық төсем, 8—шпилька, 9-дискі, 10аударыстырғыш, 11-білік, 12-втулка, 14-корпус, 15-шкала, 16-рычаг, 17жапқыш, 18-тісті жұлдызшасы, 20, 21- шплинттер
Сурет 2.7 - Сепкіш аппарат
Рычагты шкаланың бір бөлігіне ауыстыру штырьлардың өзара
қашықтығын 1 мм өзгертеді. Тұқым сепкіш дискінің тесігінің дəн соруын
себу алдында желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда егістікте тексереді. СУПН-8
сеялкасындағы тіреуіш-жетек доңғалақтары пневматикалы болып келеді.
Əрбір доңғалақ, төрт тұқым сепкіш жəне екі тынайтңыш сепкіш
аппараттарды айналдырады. Беріліс механизмдері бар тіреуіш-жетек
доңғалақтар сепкіштің рамасына қапсырмамен бекітілген кронштейндерге
қондырылған.
СУПН-6 аспалы пунктирлі жүгері сеялкасы СУПН-8 сеялкасы қандай
мақсатка арналса, бұл да соған арналған. СУПН-6 сеялкасының кұрастыру
тетіктері СУПН-8 сеялкасына үйлестірілген. Айырмашылығы - СУПН-6
143

сеялкасына алты себу секциясы мен үш тыңайтқыш сепкіш аппарат
орнатылған. Сеялка «Беларусь» тракторына тіркеледі, 1 сағат жұмыс
істегендегі таза өнімділігі 5 га, салмағы 850 кг.
СБК-4 бороздалық жүгері сеялкасы механикалық құрамы жөнінен
жеңіл жəне жел эрозиясына ұшырайтын ылғалы жеткіліксіз аудандарда
жүгеріні қатараралықтарын 90 см етіп пунктирлі себуге арналған. Сеялка
сонымен бірге мынадай операциялар атқарады: топырақтың жоғарғы құрғақ
қабатын жылжытып, терендігі 10 см борозда жасайды; тұқымды борозданың
түбіне түсіріп, оны 4-10 см терендікке ылғалды топыракпен жабады;
топыраққа минералды тыңайтқыштар еңгізеді; себілген қатарларды
таппайды; қатараралықтарындағы арамшөптерді тамырын қалдыра қырқады.
Аспалы
шаршы-ұялы
СКНК-8
жүгері
сеялкасы
тіреуішті
пневматикалык екі доңғалағы бар рамадан, сегіз (төрт оң жəне төрт сол) себу
секциясынан, төрт тыңайтқыш сепкіш аппараттан, оң жəне сол жақ түйін
ұстағыштардан, катушкадағы өлшеуіш сымды жинайтын жəне тарқататын
механизмнен, шектеу-қатыру механизмі бар екі маркерден, ауыстырып
қосқыш маркерден жəне екі тартқыш станциядан (босатқыш қазықтардан)
тұрады. Сепкіштер рамасы шаршы қималы алдыңғы негізгі брустан, артқы
бұрыштамадан жəне үш көлденең байланысты түтіктерден əзірленген.
Брустың ортаңғы бөлігіне тракторға тіркеуге арналған қондырғы, ал брус пен
бұрыштамаға маркерлерді бекіту үшін тіреулер пісірілген.
Сепкіштердің секциялары бірдей корпустан, сепкіш аппараттан,
тапаушы доңғалақтар мен параллелограмды аспадан тұрады. Сіңіргіштер
құрамды, сырғымалы үлгіде, екі канал түрінде жасалған. Сіңіргіштердің
корпусы ішкі жағынан қалкамен екі бөлікке бөлінген. Корпустың жоғары
бөлігіне бөлгіш орнатылған. Дəн сепкіш аппараттары ұялы- дискілі болады.
Таптаушы доңғалақтар əрбір сіңіргіштің артқы жағына орналастырылған
жəне тартқыштармен сіңіргіштер корпусына жалғастырылған. Əрбір себу
секциясын раманың алдыңғы брусына параллелограмды механизммен жəне
екі қапсырмамен бекітеді. Брусқа параллелограмды механизммен бекітілген
осындай дара аспа сошникке егістік бедеріне жақсы икемделуге мүмкіндік
береді жəне тұқымды топырақка еңгізудің сапасын жоғарылатады.
Тасымалдау
қалпында
секциялар
рамаға
артқы
бұрыштықпен
жалғастырылған штангалар ұстайды.
СКП-4 пунктирлі жүгері сеялкасы беткейінің еңістігі 12° қа дейінгі
таулы аудандарда топыраққа тұқыммен бір мезгілде тыңайтқыш енгізе
отырып, жүгерінің сұрыпталған тұқымын пунктирлі себуге арналған. Сеялка
алымының ені 2,4 м, қатараралықтардың қашықтығын 60, 70 жəне 90 см етіп
себеді. СКПГ-4 сеялкасының өнімділігі 1 сағат таза жұмыста 1,8-2,8 га. Т40АН, МТЗ-80/82 тракторларына тіркеледі.
2.2.7 Қызылша, зығыр, мақта жəне көкөніс тұқым сепкіштерінің
құрылысы, жұмыс істеу қағидаты, реттелуі мен техникалық
сипаттамасы
Қант қызылшасы егістігіне арнап топырақты күзде əзірлеу жалпы
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жұмысқа арналған машиналармен жүргізіледі. Перспективті технологияда
жер жыртуды екі ярусты ПЯ-3-35 соқамен жүргізу ұсынылады. [16]
Тұқым себу алдындағы өңдеуді жалпы пайдаланылатын машиналармен
де, сондай-ақ тиісінше жұмыс органдармен жабдықталған арнаулы УСМК5А қызылша культиваторымен де жүргізуге болады. Ылғалы көп жəне
суармалы аймақтарда КГС-4,8 өсімдік қореқтендіргіш культиваторы
қолданылады. Қант қызылшасын пунктирлі немесе пунктирлі- ұялы əдіспен
сепкенде 12 қатарлы ССТ-12Б сеялкасы жəне суармалы кызылша егу
жағдайында 8 катарлы ССТ-8 сеялкасы қолданылады.
Қант қызылшасы егістігінде топырақты жаппай қопсыту өсімдік көктеп
шықканға дейін З-ОР-0,7 жеңіл тісті тырмалармен немесе РБ-5,4 ротациялы
жұмыс органдармен жабдықталған 2КРН-2.8М жəне УСМК-5А
культиваторларымен жүргізіледі.
Топырақтың қатар аралығын үстеп қоректендіру немесе өңдеу УСМК5,4, 2КРН-2.8М культиваторларымен жүргізіледі. Қатар аралықтарды
қоректендірмей өңдеуге КФ-5,4 фрезерлі культиваторы қолданылады.
Себу алдында, сепкенде жəне өсімдікті күтіп өңдеу кезінде
культиваторлы, сеялкалы агрегатпен топыраққа гербицидті, сұйық
минералды тыңайтқыштарды тұтас немесе жол-жол енгізу үшін жəне қант
қызылшасының зиянкестері мен ауруларына қарсы күресу үшін улы
химикаттарды
себуге
ПОУ,
ПОУ-С
қореқтендіргіш-бүріккіш
пайдаланылады.
Қызылшаны КСТ-ЗА, КСТ-24 қызылша комбайндарымен жинайды,
сондай-ақ бөлектеп жинау үшін алты қатарлы БМ-6 жапырақ жинаушы жəне
өздігінен жүретін КС-6 пен РКС-6 түбір (қызылша түбірін) жинайтын
машиналар комплексін немесе төрт қатарлы жапырақ жинаушы БМ-4А, түбір
жинаушы РКС-4 машиналар комплексін қолданады. Үйілген кызылшаны
тиеу СНТ-2,1 Б, ПС-100 немесе өздігінен жүретін СПС-4,2 тиегіштерімен
жүзеге асырылады.
Қант қызылшасы егісіне арналған топырақ кесектерінің диаметрі
20 мм-ден аспайтын жəне қопсыту тереңдігі белгіленген терендікке сəйкес
(алшақтық 1—1,5 см-ден тиіс) өңделу, топырақтың бетін тегістеу қажет.
Тұқымды егу кезінде бір-бірінен біркелкі кашықтыққа орналастыру жəне
белгіленген тереңдікке еңгізу (алшақтық ±1 см-ден аспауы тиіс) қажет.
Міндетті түрде түзулеп себіледі: қатараралықтардың ен айырмашылығы бір
жүрісте ±1 см-ден, түйісетін жерде ±5 см-ден аспайды. Белгіленген тұқым
себу нормасы жəне себу процесіндегі тыңайтқыш тұрақты болуға тиіс, ал
себілген алаңда жота жəне трактор немесе сепкіш доңгалағының ізі қалмауы
тиіс. Қорғау аймағының ені белгіленген мөлшерден ±1 см ауытқымауы тиіс.
Қызылша өсімдігін зақымдауға, сондай-ақ оларды топырақпен жабуға
болмайды. Түбірдің жапырақпен бірге кесіліп кететін балаусасы жалпы
түбірдің 5%-нен аспауы тиіс. Қызылшаны қабылдау пунктіне жинаған күні
жеткізеді немесе қалыңдығы 15 см топырақпен жауып қояды. [16]
ССТ-12Б аспалы кызылша сепкіші (2.8-сурет) сұрыпталған қант
қызылшасының тұқымын (1 гектарға белгіленген тұқым саны бойынша) дəл
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пунктирлі жəне пунктирлі-ұялы əдіспен бір мезгілде минералды тыңайткыш
еңгізе отырып себуге арналған; қатараралықты 450 мм етіп себуге
есептелген. Қосымша жалғастырушы біліктер арқылы қант қызылшасын
суармалы аймақта егіп-күту үшін оны қатараралығын 600 мм-ден сегіз
қатарлы етіп қайта жабдықтауға болады. Сеялканы арнаулы тетіктермен
комплектілегенде кант қызылшасының, тарының, қарақұмықтың, сояның,
бұршақтың (ірі сорттарынан басқасын) түйіршіктелген тұқымын себеді.
Сеялка МТЗ-80 жəне Т-70С тракторларына агрегатталады.
Тұқым
жəне
тыңайткыш
сепкіш
аппараттардың
жетегі
орталықтандырылған жəне тербеліс подшипниктеріне орнатылған тіреуіш
пневматикалық доңғалақтардан (1) жүзеге асырылады. Өлшемі 5—10 əр
доңғалақтан айналыс тікелей шынжырлы беріліс арқылы алты тұқым сепкіш
жəне үш тыңайтқыш сепкіш аппараттарға беріледі.

1-доңғалақ, 2, 3, 4-шынжырлар, 5-сепкіш аппарат, 6-тыңайтқыш, 7тыңайтқыш өткізгіш, 8-тарағыш ролик, 9-тұқым, 10-себуші диск, 11-сошник
жүрісінін тереңдігін реттейтін механизм, 12-шлейф, 13-таптаушы доңғалақ,
14-қырғы, 15-түрткіш, 16- тыңайтқыш бағыттаушы, 17—тұқымды
бағыттаушы.
Сурет 2.8 - ССТ-12Б сеялкасының сұлбасы
Сеялка жұмысының технологиялық процесі былайша өтеді.
Тыңайтқыш сепкіш (5) аппараттан тыңайтқыш өткізгіштерге (7), одан
тыңайтқыш бағыттаушы (16) арқылы екі аралас қатарға түседі.
Сошниктің тыңайтқыш бағыттаушысының артынан борозда ернеуінен
құлаған топырақ тыңайтқышты жауып, тыңайтқыш пен тұқым арасын бөліп
тұратын қабат пайда болады. Тұқым бункерден себу дискісінің (10)
ұяшықтарына келеді. Дискінің əрбір ұяшығына бір дəннен түсіп, артық
тұқым роликпен (8) алынып тасталады. Одан əрі дискі ұяшығында тұрған
тұқым сепкіш аппарат корпусының қабырғасымен төмен түседі. ұяшықтың
төменгі бөлігіндегі тұқым түрткіш (15) арқылы бірінен соң бірі сошник
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сүңгімесі жасаған, тапталған борозда түбіне тасталады. Тұқым мен
тыңайтқыш салынған борозда қырғылармен (14) көміледі. Қырғылардан
кейінгі топырақ тұқымды топыраққа жанастыра доңғалақ арқылы (13)
тапталады.
Сеялканы реттеу. Сеялкаға себуші дискілердің екі комплектісі
беріледі. Дискілердің цилиндрлі бетіне үш қатар ұяшық орналасқан, олардың
өлшемі тұқымның фракциясына сəйкес келеді. Өлшемі 3,5—4,5 мм тұқым
фракциясына ұяшығының диаметрі 5,1 мм жəне тереңдігі 2,5 мм дискілер, ал
4,5—5,5 мм тұқым фракциясы үшін ұяшығының диаметрі 6,0 мм жəне
терендігі 3,3 дискілер алынады.
Фракцияның өлшемі себуші дискілерде көрсетілген. Сеялка 1 м жерге
12, 17, 23, 35 жəне 50 тал сұрыпталған тұқымды себуді қамтамасыз етеді.
Тұқым нормасы дискідегі ұяшықтардың қатар санын жəне дискінің айналу
жиілігін өзгерту арқылы реттеледі. Пунктирлі-ұялы себу үшін арнаулы үш
қатарлы себу дискілері қолданылады. Əр қатарға 40 ұяшықтан орналасады.
ұяшықтардың қатардағы өзара арақашықтығы 17 мм жəне 25 мм.
Сеялкаға алмалы-салмалы жұлдызшалар қосып беріледі.
Үш қатардың ұяшықтары бір-біріне қарағанда 2 мм ауысып орналасқан
жəне дискінің айналасына топталып, əрқайсысында үш ұядан орналасқан.
Сепкіш аппарат жетегінің жұлдызшаларын өзгерту жəне шеткі қатарды
сектормен жауып тастау есебінен қатардың 1 погон метр ұзындығында 10-15
ұяның болуын жəне 1 м қатарға 10—27 тұқым себілуін қамтамасыз етеді.
Егістікте тұқымның 40—50% өніп шығуын сеялканың сепкіш аппаратын
қатардағы 1 погон метр ұзындыққа 7—8 ұя салу, əр ұяда үш дəн болу үшін
реттейді. Ал, егістікке тұқымның 50%-тен астамының өніп шығуын күткенде,
1 м қатарда 8—10 ұя, əр ұяда екі тұқым болуын қарастырады.
Бақылау сұрақтары:
1. Топырақ өңдейтін машинаға қойылатын агротехникалық талаптар
қандай?
2. Тұқым сепкіштердің түрлері, оған қойылатын агротехникалық
талаптар?
3. Қатардағы аралас тұқым сепкіштер, олардың жұмыс істеу қағидаты?
4. Жүгері, күнбағыс жəне басқа да дақылдарды егуге арналған
пневматикалық тұқым сепкіштердің құрылысы мен жұмыс істеу қағидаты ?
5. Қызылша, зығыр, мақта жəне көкөніс тұқым сепкіштерінің
құрылысы, жұмыс істеу қағидаты жəне техникалық сипаттамасы?
6. СУПН-8 жүгері сепкіш машинасының жұмыс істеу қағидаты қандай?
2.3 ӨСІМДІКТЕРДІ ХИМИЯЛЫҚ
МАШИНАНЫҢ ЖҰМЫСЫ

ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН

2.3.1 Өндірушілерге қойылатын негізгі агротехникалық талаптар
Дақылды

өсімдіктердің

зиянкестері

мен

аурулары

ауыл
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шаруашылығына орасан зор зиян келтіреді. Олармен күрес жүргізу үшін
бүріккіштер, тозаңдандырғыштар, аэрозольды генераторлар, дəрілеуіш
машиналар, топырақты залалсыздандыру машиналары, еліктіргіштер
дайындау жəне себу машиналары қолданылады.
Комплексті күрес өсімдіктің бүкіл өсіп-жетілу кезеңінде жүргізіледі:
коймалар дезинфекцияланады, себер алдында тұқым дəріленеді, егіндік
жерлер бүркіліп, тозаңдандырылады, өсімдік қоректендіріледі жəне арамшөп
оталады (химиялық отау).
Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянкестері мен ауруларына жəне
арамшөпке қарсы күрес жүргізетін машиналарға мынадай агротехникалык
талаптар қойылады: олар өңделетін алаңның бір өлшеміне керекті улы
химикаттармен қамтамасыз етуге жəне жұмыс процесінде өзгертпей сақтауға
тиіс, ал тозандандыру құрылғысының сұйықты жəне ұнтақты өнделетін
учаскеге біркелкі бөлуі керек; тұқымды улы химикаттармен біркелкі өңдеуге
тиіс; тұқымды умен қоса араластырғанда олардың механикалық закымдануы
0,5%-тен артпауы керек; [ 14]
2.3.2 Тұқым улағыштардың құрылысы жəне жұмыс істеу
қағидаты
Бүріккіштердің негізгі құрастырылатын бөліктері мен механизмдері
— араластырғышы бар резервуар, насос, сорғыш жəне айдауыш
коммуникациялар (магистральдар), басқару пульті, тозаңдандыру құрылғысы
(брандспойттар немесе штанга), жұмыс органдарының берілісі жəне рама.
Тракторға агрегаттау əдісі бойынша бүріккіштер аспалы ОН-400, ОН-400-1,
ОН-400-2 (ОЧГ-2), ОН-400-3, ОН-400-4, ОН-400-5 (9 сурет), ОУМ-4 жəне
тіркемелі ОП-1600, ОП-1600-1, ОП-1600-2, ОВТ-1В етіліп дайындалады. ОН400 бүріккіші егіс-дақылдарын, жүзімдіктің, бақтың, бұталардың, егістікті
қорғау алабының зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық күрес
жүргізуге арналған (2.9-сурет). Бүріккіштер
Т-40М жəне МТЗ
тракторларының барлық түрінің үш нүктелі асу жүйесіне асылады. Машина
жұмыс істеп тұрғанда сұйық улы химикат резервуардан (13) сору сүзгісі (12)
арқылы айдауыш магистральға беріледі. Улы химикат магистральдан басқару
пульті (5) арқылы жұмыс органдарына — бранд-спойттарға немесе штангаға
жетеді. Айдау магистралындағы сұйықтың жүмысы үшін қажет қысымы
редукциялық клапанның тұтқасымен (6) реттеліп, монометрдің (7) көрсеткіші
бойынша бақыланады. Айдау магистральдан сұйықтың бір бөлігі
гидравликалық араластырғышқа (10) беріледі де, резервуарда улы химикат
ерітіндісін араластырады. Бүріккіш резервуарына ерітінді жылжымалы құю
құралымен немесе бүріккішке орнатылған эжектормен (2) толтырылады.
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1-резервуар,
2-эжектор,
3— ауыстырып қосу
тұтқасы,
4қысымды реттеу тұтқасы,
5-манометр, 6-редукциялық
клапан тұтқасы,
7-поршеньді сорғы,
8-гидроараластырғыш,
9-сұйық деңгейін
көрсеткіш,
10-сүзгі, 11-құю жеңі.
Сурет 2.9 - ОН-400
бүріккішінің жұмыс
процесінін сұлбасы
Эжектормен толтыру кезінде резервуарға бірнеше шелек су құйылады.
Эжектордың сору буын қабы (1) улы химикат ерітіндісі бар ыдысқа
батырылады да басқару пультінің тұтқасы «құю» қалпына ауыстырылып,
трактордың қуат алу білігі іске қосылады. Резервуардың толған-толмағаны
деңгей өлшеуіш (11) шкаласы бойынша бақыланады. Толтырылып болған
соң тұтқа (4) жұмыс қалпына ауыстырылады да, ал буын қап резервуар үстіне
жиналып қойылады. Машинаға ерітінді қосалқы құралдармен резервуардың
қылта аузы арқылы құйылады.
Аэрозольды бүріккіштер. АГ-УД-2 аэрольды бүріккіштер (2.10-сурет)
трактор тіркемесіне немесе автомобиль кузовына орнатылады.
Ауа үрлегіш генератор қозғалтқышына серпімді муфтамен қосылады
жəне корпусынан тұрады, оның ішінде алюминий қорытпасынан жасалған
екі қуыс ротор бар. Əрбір ротор үш бұрандалы қалқаншадан тұрады.
Роторлар бір-біріне берілістер арқылы қосылып, қарама-қарсы бағытта
айналады. Ауа тартқыш қаңылтыр болаттан дəнекерленген жəне тік
бұрышты екі бұрылымнан тұрады. Екі бұрылымның жоғарғы бөлігінде екі
люк бар, оның ұштарына бензин оттығы сол жаққа, адаптер оң жағына
бекітілген. Адаптердің корпусына оталдырғышы (11) жəне орнату
бұрандалары қосылып, олардың көмегімен оттық диффузоры орналасқан.
Өткізгіштің
фланецінне
жану камерасы (12) бекітілген. Жану
камерасының шығысына жалын түтігі 14 жұмыс
саптамасымен (18)
бекітілген. Жұмыс саптамасы екі конустан тұрады, оның тарылған бөлігінде
жұмысшы сұйықты үрлегіш (17) орналасқан. Қашықтықтан басқару пульті 10
кранды ашу жəне жабу үшін қолданылады. Майда тамшыларды бүрку үшін
(«суық» аэрозольдерді қабылдау) ауыстырылатын бұрыштық саптама
қолданылады, ол жану камерасына бекітілген. Құбырдың сыртында өлшеу
клапаны орналасқан.
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1-УД-2 қозғалтқышы 2- кран 3-компенсатор, 4-температура реттегіш
5-бөлетін сақина 6-бензин багы 7-сүзгісі 8- фильтрлі қақпақ 9-жұмысшы
сұйықты қабылдағыш10-арақашықтықтан кранды басқару тетігі11оталдырғышы, 12-жану камерасы 13-дозаны реттегіш кран 14-жалын түтігі
15-ауа үрлегіш16-қысымды ауа өткізгіш17-жұмысшы сұйықты үрлегіш18жұмыс саптамасы 19-станина
Сурет 2.10 - АГ-УД-2 аэрозольды генератордың сұлбасы
Тозаңдандыру. Тозаңдандырғыштың негізгі құрастыру бөліктері —
тозаң тəрізді улы химикаттарға арналған бункер, желдеткіш,
тозаңдандыратын құрылғы, жұмыс органдарына беріліс, рама.

1-мөлшерлеу механизмі, 2-трос, 3-шнек жұлдызшасының берілісі, 4жұлдызшалар,
5-шнек-қоректендіргіш, 6-араластырғыш, 7-ыдыс, 8,9бұру берілісі, 10-науа, 11-мөлшерлегіш, 12-шынжырлы беріліс, 13-карданды
білік, 14-желдеткіш, 15-күш цилиндрі
Сурет 2.11 - ОШУ-50А тозаңдандырғыш
Тозаңдандырғыш тракторларға, автомобильдерге, өздігінен жүретін
шассилер мен самолеттерге орнатылады. ОШУ-50 аспалы əмбебап
тозаңдандырғыш (2.11-сурет) МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40М, ЮМЗ-6Л, Т-150К
тракторларына агрегатталады. Бақтарды, орман алаптарын, жүзімдікті,
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егістік, техникалық жəне көкөніс дақылдарын тозаң тəрізді улы
химикаттармен жазық жерлер мен деңгейі 20°-қа дейінгі құлама тік тау
беткейлерін тозаңдандыруға арналған.
2.3.3 Дəрі сепкіштердің арналымы жəне жіктелуі
ПС-10
əмбебап
дəрілеуіш
(2.12-сурет)
химикаттардың
тозаңдандырылған сулы суспензиясымен дəнді дақылдардың, бұршақ
тұқымдастардың жəне техникалық дақылдардың тұқымын дəрілеуге
арналған. Суспензия дегеніміз улы химикаттардың суда ерімейтін қоспасы
түріндегі сұйық.
ПС-10 əмбебап дəрілеуішінің тиеу конвейері (22) дəнді бункерге
жеткізеді. Оған қажетті деңгейге дейін дəн толтыру кезінде датчик (12)
электромагнитті, ал электромагнит жартылай муфта (1) арқылы
мөлшерлеуіштерді (15 жəне 6) іске қосады. Суспензияны тозаңдандырғыш
(17) дискінің (16) айналуы нəтижесінде болып жатқан дəн ағынына шашады.
Дəріленген тұқым машинадан шнектермен (7,14 жəне 18) түсіріледі. Улы
химикаттармен ластанған ауа тазартқышпен тазартылады. Бункер босаған
соң датчик (12) электромагнитті іске қосады. Ол жартылай муфта (1) арқылы
тұқым (15) жəне сұйық (16) мөлшерлеуіштерін ажыратады. Содан кейін
өздігінен жүру жетегін іске қосады.

1-жартылай муфта, 2-шаң қабылдап, жинауыш, 3-дəрі түсіру қылта
аузы,
4-сүзгілер бункері, 5-желдеткіш, 6-сұйық (суспенэия)
мөлшерлеуіш, 7-шнектер, 8-сұйық мөлшерлеуішінің реттеуіші, 9, 10, 11, 12датчиктер, 13-дəн бункері, 15-тұқым мөлшерлеуіштерінің жетегі, 16-дискі,
17-тозаңдандырғыш, 19-өздігінен жүру жетегі, 20-май құю насосы, 21резервуар, 22-тиегіш конвейер.
Сурет 2.12 – ПС-10 əмбебап дəрілеуішінің сұлбасы
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Дəрілегіш дəн үйіндісіне ауысып орналасады, тиеу конвейері дəнді
бункерге жеткізеді. Ол толғаннан кейін датчик конвейерді ажыратады да,
дəрілеуіш тоқтайды. Машинаның электр жабдығы дəрілеуіштің қолмен де,
автоматты режимде де жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. [16]
2.3.4 Ауыл шаруашылық машинасының өсімдіктерді химиялық
қорғау жұмыстарына дайындығы
Алқапты дайындау:
1. Жұмысты бастамас бұрын, емдеудің қажеттілігін анықтайды,
зиянкестер мен арамшөптердің мөлшерін анықтайды, өрістен бөгде заттарды
алып тастайды.
2. Өрісті жолға бөліп (бірнеше қондырғы бір уақытта жұмыс істеген
жағдайда), пестицидтермен толтырылатын орынды анықтайды. Айналмалы
дөңгелектерді өңдеу кезіндегі қозғалыс бағыты егу кезінде пайда болған
технологиялық ізбен анықталады.
3. Препараттың жақын дақылдарға түсуін болдырмайтын қорғаныш
белдеулері орнатылады. Егер жел пестицидтерге сезімтал дақылдарға
бағытталса, штангалы бүріккіштермен өңдеу кемінде 30 м қашықтықта
жүзеге асырылады (пестицидтер мен дақылдардың түріне байланысты).
4. Бүрку кезіндегі қондырғының негізгі қозғалу əдісі - 180 ° бұралмалы
бағаналармен бұрылысады.
Загондағы агрегаттардың жұмысы
1. Загонға кіріп, насосты қосады жəне реттеуіш кранмен қымыс
магистралінде жұмысшы қысымды орнатады, ол манометрмен бақыланады.
2. Құрылғының жұмыс істеуі кезінде сорғының қалыпты жұмыс істеп
тұрғанына жəне саптамалардың ішіндегі сұйықтықтың жоқтығын көреді.
Бүрку жанармай тұтқасының тұрақты позициясы бар тиісті редукторда
тұрақты жұмыс жылдамдығымен бүріккіш жағалау жағынан басталады.
3. Кем дегенде сағатына бір рет саңылаулардан сұйықтықтың шығуын
жəне шлангтардың, қосылыстардың, тығыздағыштардың жəне клапандардың
тығыздығын тексеріледі
4. Бұрылыс жолақтарында агрегатты бұрған кезде сорғыны өшіреді.
5. Резервуарды толтыру кезіндегі сұйықтықтың деңгейін деңгей
өлшеуішімен бақылайды.
6. Бүріккіштер жұмыс ерітіндісін тек алаңнан тыс жерде толтырады,
бұл үшін MЖT, РЖT, РЖУ сияқты машиналармен жұмыс істейді.
7. Жұмыс ерітіндісін жасау нормасынан ауытқу ауысымда 2...3 рет
тексеріледі. Өңдеудің біркелкілігі кемшіліктер мен жіберулердің болуына
байланысты ауысымда бір рет бақыланады. Жұмыстың соңында бүкіл жүйе
аз мөлшерде сода немесе кір жуғыш ұнтақ қосылған сумен 2...3 рет жуылады
.

152

2.3.5 Минералдық тыңайтқыштар себуге арналған машиналар
жəне оларға қойылатын талаптар
Тыңайтқыш еңгізуге қойылатын агротехникалық талаптар. Ауыл
шаруашылығы дақылдарына тыңайтқыш еңгізудің: негізгі еңгізу, егу үстінде
еңгізу жəне үстеп коректендіру деп аталатын үш əдісі бар.
Негізгі еңгізу əдісінде тыңайтқыш сүдігер көтерілгенде немесе
көктемде жыртылған жерлерге, сондай-ақ топырақты тұқым себер алдында
өндеу кезеңінде сіңіріледі. Ол үшін минералды жəне органикалық
тыңайтқыш немесе органикалық-минералды қоспалар топырақты өндеу
алдында егістікке біркелкі етіліп бөлінеді.
Минералды тыңайтқыш еңгізу үшін өнеркəсібіміз жүк көтергіштің 4 т
тіркемелі І-РМГ-4, жүк көтергіштігі 6 т РМС-6, жүк көтергіштігі 10 т РУМ-8,
автомобильді КСА-3 деп аталатын үйлестірілген кузовты ортадан тепкіш
себелеуіштер шығарады. Бұл машиналардың тыңайтқышты кузовтан
себелеуіш дискіге шығаратын ілгерілемелі жылдамдықты агрегаты бар
синхронды конвейер жетегі. Себелеуіш дискілер гидрожетек арқылы
айналады. Бұл машина конструкциясын оңайлатады. РМС-6 себелеуіші тау
беткейлеріне тыңайтқыш еңгізудегі қол еңбегін механикаландырады.
Сондай-ақ НРУ-0,5 аспалы, ортадан тепкіш себелеуіші де минералды
тыңайтқыш АРУП-8 автомобильді жəне Т-150, Т-150К, К-701 тракторына
агрегатталатын РУП-8 тіркемелі себелеуіштерімен еңгізіледі. Азотты сұйық
тыңайткышты енгізуге АБА-0,5, ПОУ машиналары пайдаланылады.
Егу үстінде минералды тыңайтқыш еңгізуге құлама сеялкалар мен
отырғызғыштар қолданылады. Тыңайтқыш тұқыммен бірге сол қатарға, ұяға
немесе əр түрлі қатарға еңгізіле береді. Кейбірде тыңайтқыш еңгізілетін
қатар тұқым себілетін қатардан 1,5-2 см қашықтықта да болады.
Минералды тыңайтқышты ұсақтау, араластыру жəне тиеу үшін
нығыздалып қалған тыңайтқышты ұсақтап, араластыратын ИСУ-4 ұсактапараластырғыш, СЗУ-20 араластырғыш-тиеуіш, автомобильге тіркелетін ЗСА40 сеялка тиеуіші кең тараған. Самолеттерге, вертолеттерге тыңайтқыш
тракторға тіркелетін ПБ-35, ПФ-0,5 ИФ-0,75 тиеуіштерімен тиеледі.
Мал шаруашылыгының интенсивті дамуына орай органикалық
тыңайткыш колдану мəселесі кең қанат жаюда. Ол РОС-3, РОУ-5, І-ПТУ,
РПН-4тəрізді көң жəне қорда себуге арналған тіркемелі-себелеуіштермен,
РУН-15А десте салғыш-себелеуіштермен еңгізіледі. Құрғак органикалыұ
тыңайткыштардан баска қи садырасы жəне сұйык көң түріндегі органиқалық
тыңайткыштар да қолданылады. Тыңайтқыштың бұл түрін еңгізу үшін жүк
көтергіштігі 4,8 жəне 18 т тракторға тіркелетін РЖТ-4, РЖТ-8, РЖТ-16
секілді тиеуіштер мен автомобильге тіркелетін, цистернасының
сыйымдылығы 3,6 м - РЖУ-3,6 тиеуіші шығарылады.[16]
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2.3.6
Минералдық
тыңайтқыш
сепкіштердің
негізгі
конструкциясы, құрылысы жəне олардың жұмыс істеу қағидаты
Тыңайтқыш ұсақтағыш-еріткіш агрегат АИР-20 тұтасып қалған
жəне тұтаспаған минералды тыңайтқышты ұсақтауға арналған (2.13-сурет).
Жұмыс органдарының жетегі трактор ВОМ нан іске асырылады. Жүріс
бөлігі бар рамадан, ұсақтағыш құрылғыдан, беру линиясы бар тұқым
жəшігінен жəне қысқыш құрылғыдан, бір затты екінші бір заттан айырғыш
(сепарирущий) құрылғыдан, жөнелткіш құрылғыдан, ыдыс-қапты жоюға
арналған құрылғыдан, жұмыс органдарының жетекті механизмінен тұрады.
1,4 классты тракторлармен агрегатталады.

Сурет 2.13 – АИР-20 - тыңайтқыш ұсақтағыш-еріткіш агрегат
2.3.7
Минералдық
машиналардың түрлері

тыңайтқыштар

дайындауға

арналған

Əмбебап тыңайтқыш араластырғыш құрылғы УТМ-30 (2.14-сурет)
тыңайтқыштарды көлік құралына бір уақытта жүктеп, 2 немесе 3 құрамды
тыңайтқыш қоспасын алуға арналған. Рамадан, үш мөлшерлегіш жəне
бойлық транспортерлардан, араластырғыш құрылғыдан, жөнелткіш
құрылғыдан, үш бункерден жəне үш мөлшерлегіш клапандардан, жетек
механизмінен, электрожетектен, тежеу жүйесінен жəне гидрожетегі бар
дөңгелекті жүрістен жəне салмақтық бақылау құрылғысынан тұрады. Жұмыс
органдарының жетегі трактор куат алу білегінен, электроқозғалтқыштан
іске асырылады.
Негізгі араластырқыш орган – қалақты битер. Битер қалақшаларының
қалпы
ағын
қозғалысының
бағытына
қатысты
гайкалар
мен
контргайкалардың арқасында реттеледі. Араластырғыштан жүктеу бір
жақтан жүргізіледі. Мөлшерлегіш клапандардың көмегімен берілген қоспа
мөлшеріне арналған қажетті саңылау өлшемін орнатады.
УТМ-30 құрылғысын қолдану еңбек өнімділігінің 10% жоғарлауын,
меншікті материал сыйымдылықтың 35% қамтамасыз етеді. Артқы бортқа
қарай жапқыштың астына бекітілген жолақ бойымен мөлшерлегіш жапқыш
пен төменгі бөлігінің арасындағы саңылау енінің өзгеруімен тыңайтқыш
еңгізу мөлшері реттеледі.
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Сурет 2.14 - Əмбебап тыңайтқыш араластырғыш құрылғы УТМ-

Сидерат тұқымын себуге жəне минералды тыңайтқыштарды енгізуге
арналған машина МВУ-0,5А (2.15-сурет). Қатты жəне түйіршіктелген түрде
минералды тыңайтқыштарды жер бетіне еңгізуге арналған.
Агрегаттың реттегіш механизмінің жұмыс жылдамдығына байланысты
еңгізу мөлшері анықталады. Тыңайтқыштың ені бойынша біркелкі
таралуы мөлшерлегіш құрылғымен анықталады. МВУ-0,5А машинасы
қайтажүктегіш технологиялық сұлбасы бойынша пайдаланады. Қорғаушы
сеткасы бар конустық бункерден, скребкалық құлатқыш жəне астынғы
мөлшерлегіш құрылғыдан, ротациялық күмбезбұзғыштан, пневматикалық
центрдентепкіш тыңайтқыш шашқыш аппараттан жəне жұмыс органдардың
жетек механизмінен тұрады.

Сурет 2.15 - Сидерат тұқымын себуге жəне минералды
тыңайтқыштарды еңгізуге арналған машина МВУ-0,5А
МВУ-0,5 тыңайтқышты еңгізуге арналған машинасы минералды
тыңайтқыштарды, олардың қоспаларымен, əкті жəне гипсті жаппай еңгізуге
жəне тасымалдауға арналған.
ОП-8 бір осьтік жартылай тіркеме ретінде келтірілген жəне кузовтан,
жүріс жүйесінен, жұмыс органдарының жетегінен, транспортердан,
шашыратқыш дискілерден, мөлшерлегіш құрылғыдан, тыңайтқыш дəн
бағыттағыштан,
пневмотежегіштік
жəне
гидравликалық
жүйеден,
электроқұрылғыдан тұрады (2.17 – сурет). Жұмыс органдары ортадан тепкіш
тəріздес. Жетекті тежегіш жүйесі мен гидроілмекпен жабдықталған 1,4
классты тартылыс тракторларымен агрегатталады. Жұмыс істеу тəртібі:
тыңайтқыш вентилятормен астынғы жеңге үрленеді, одан кейін тыңайтқыш
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ортанңы жеңнен өтіп барып, тарату дискілеріне барады. Астынғы диск пен
ортанғы диск арасында тыңайтқыш мөлшерленеді де тарату обоймасыларына
бағытталады. Осы тарату обоймаларынан қопсытқыш табандарына түтіктер
арқылы барады.

Сурет
2.17 – ОП-8
қопсытқыш-тыңайтқыш
енгізгіш кешені
2-ПТУ-4 тіркемелі шашқыш органикалық тыңайтқыштар мен ізбесті
үстірт сіңіруге арналған. Шашқыш құрылғылар мен шашқыштың артқы
бортындағы қондырғыны шығарып алған кезде, оны ауылшаруашылығының
əр түрлі жүктерді тасымалдау үшін жүкті өздігінен түсіретін тіркеме ретінде
пайдалануға болады. Ол гидроілгіштермен жəне тіркеменің тежеуіш
системасының жетегімен жабдықталған Т-40, МТЗ тракторларына
агрегатталады. [16]
Жұмыс атқару органдарын трактордың қуат алу білігі қозғалысқа
келтіреді. Тіркеме жұмыс істеп тұрған кезде қораптағы 1 тыңайтқыш
шынжырлы-планкалы транспортермен шашқыш құрылғыға жеткізіледі, ол
тыңайтқышты ұсақтап, егістікке шашады. Шашқыштың алдыңғы жағына
тіркеменің артқы бортын орнатады, ол тыңайтқыштың трактор жан-жағына
шашылмауын қорғайды жəне шашқыш құрылғыға тыңайтқыштың белгілі
қабатта келіп тұруын шектеп отырады. Шашқыштың алым аумағы 5-8 м.
Рамасы пісіріліп жасалған. Қораптың борты металдан істелген. Жеңіл
жүктерді тасымалдау үшін оған ағаштан жалғама борт бекітеді. Транспортер
төрт шынжырлы, ол паралелль орналасқан екі тармактан құралады.
Шынжырын бөлшектеуге болады, оның 9 буыннан құралған жеке учаскелері
болады, олар өзара бір-бірімен жалғастырғыш буындар арқылы қосылған.
Жалғастырғыш буындарға штампталған металл планкалар гайкамен
бекітіледі. Шынжыр буындары диаметрі 9 мм болаттан жасалған.
1-қорабы, 2-рамасы,
3-жүріс доңғалақтары,
4-редукторы, 5-храпты
доңғалақ,
6-төменгі
барабаны,
7-үстіңгі барабаны,
8-тыңайтқыш шашатын
құрылғының рамасы
Сурет 2.18 – 2-ПТУ-4
тыңайтқыш шашқыш тіркеме
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Шашқыш құрылғының мұндай құрылысы көңдегі ұзын сабанды
қоспаларды жақсы турап, бөгде қатты заттардың барабандарға тығылып
қалуынан сақтайды. 2-ПТУ-4 тіркемелі шашқышын өздігінен жүк түсіретін
тіркеме етіп жабдықтаған кезде, шашқыш құрылғыны шығарып алып, артқы
борт орнатады транспортерді кулиса механизмі арқылы редуктор 4
қозғалысқа келтіреді.
Кулиса механизмі кулиса тасынан, шатуннан, храпты доңғалақтан 5
жəне екі шаппадан құралады. Транспортердің қозғалысын кулиса
бағыттауышы
бойынша кулиса тасынның винтін жылжыту арқылы
өзгертеді. Тіркемелі шашқыштың жүріс бөлігі цапфасы бар түтікті осьтен
жəне екі пневматикалық доңғалақтардан құралған.
Тетік резеңкеден жасалған шығырлы лақтырғыштан, құндағы бар оң
жəне сол жақ шнектерден, тіркемеге қосымша жабдықталған қораптан,
жұмыс атқару органдарының жетегінен құралады

1-транспортер , 2-майдалағыш барабан, 3- шашқыш барабан, 4-беріліс,
5-жалғанатын кузов борты, 6-тіреуіш, 7-шатун, 8-аспа.
Сурет 2.20 – РОУ-6 органикалық тыңайтқыш шашқыш
РОУ-6 органикалық тыңайтқыш шашқыш қауіпсіз жұмысты
қамтамасыз ету үшін тежегіш жəне электр жүйелерімен жабдықталған.
РОУ-6 органикалық тыңайтқыш шашқыш көлемі 6 м3 органикалық
тыңайтқышты егіс даласына тасымалдап, енгізуге арналған машина.
Органикалық тыңайтқышты транспортер 1 арқылы майдалағыш 2 жəне
шашқыш 3 барабандарға жылжытып, жеткізіп береді. Беріліс 4 арқылы
барабандар айналып, тыңайтқышты майдалап, шашып отырады.
Бақылау сұрақтары:
1.
Ауыл шаруашылығында өсімдікті зиянкестерден, аурулар
мен арамшөптерден қорғау үшін қолданылатын химиялық заттар
арналуына байланысты неше топқа бөлінеді?
2. Тұқым улағыштардың құрылысы жəне жұмыс істеу қағидаты
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3.
Аспалы бүріккіштердің түрлерін, жұмыс істеу қағидатын
атаңыз?
4.
Аэрозольды бүріккіштердің түрлері?
5.
Минералдық тыңайтқыштар себуге арналған машиналар
жəне оларға қойылатын талаптарды қандай?
2.4 АСТЫҚ ЖИНАЙТЫН МАШИНАЛАР
2.4.1 Түрі жəне арналымы бойынша комбайндарды сыныптау
Комбайндардың маңызы. Астық өндіруді үнемі көбейтіп, арттыра
берудің біздің еліміз үшін аса зор маңызы бар. Астықты неғұрлым мол
өндірсек, солғұрлым мал шаруашылығы жəне ауыл шаруашылығының басқа
да салалары жақсы өркендейді, жалпы халықтың əл-ауқаты шапшаң
көтеріледі.
Астық шаруашылығындағы ең жауапты науқан оны жинап алу.
Жинауды уақытында жəне жылдам жүргізсе (10—12 күн ішінде), онда өнімді
түгелдей жинап алуға мүмкіндік болады. Кеш қалған жағдайда көп ысырап
болуы сөзсіз.
Комбайндардың дестелеуіш жаткалардың жинауыштардың жəне басқа
да механикаландыру жабдықтарының көмегімен астық өнімін толық жəне тез
жинап алуға болады. Бұл көп жылдық тəжірибеде дəлелденген.
Астық жинау əдістері. Көп жылдық тəжірибенің нəтижесінде дəнді
дақылдарды комбайнмен жинаудың төмендегідей екі əдісі анықталды:
тікелей комбайнмен жинау жəне бөлектеп жинау.
Тікелей жинау əдісі бойынша комбайн егістікпен бір рет жүріп
өткенде-ақ жинау операцияларының барлығын бірден аяқтап шығады: ол
бірден егінді орып, оны бастырады, дəнді тазартады жəне олардың
қалдықтарын (сабан жəне топан) жинайды. Бұл əдіс өте тиімді, оны тек
толық пісіп-жетілген, құрғақ жəне арам шөптерден таза астықты жинау үшін
қолдануға болады.
Комбайнмен бөлектеп жинау технологиясында астық қамырланып
піскен уақытта дестелеуіш жаткамен орылып, аңызда қалған биік ақ сабақ
үстіне дестелеп салады. Астық дестеде жатып құрғайды, пісіп жетіледі.
Осыдан кейін дестелер бойымен комбайнға жіберіледі, ол дестелерді жинап
бастырады.
Егінді тек ору үшін ғана пайдаланылатын жаткаларды, əдетте тікелей
жинауға қолданылатын комбайн жаткасының орнына асып орнатады.
Дестелерден сабақты жинап алу үшін арнайы жасалған жинауышты
пайдаланады. Оны комбайн жаткасының алдына орнатады.
Дақылдардың жағдайына жəне ауа райына байланысты бұл екі əдістің
екеуі де кеңінен пайдаланылады.
Комбайнмен астық жинауға қойылатын агротехникалық
талаптар.
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Тікелей комбайнмен жинау. Егінді комбайнмен тікелей жинау
жұмысын егін масағыный, 90%-ті толық пісіп жетілген кезде, ал дəннің
дымқылдығы 14—17% аралығына жеткенде бастайды. Егінді оруды 15 см
шамасында төмен алу керек, ал аласа жəне жатып қалған егінді 10
сантиметрден асырмай орған жөн. Егер орылатын дақыл арасында екпе шөп
болса, онда қырқу биіктігі 20 см болуы мүмкін.
Комбайн егістікпен жатка жал қалдырмайтындай етіп жүргізілуге тиіс.
Ысырапты барынша азайту үшін жатка мен молотилканың жұмыс
органдарын жақсы тығыздап реттеу керек.
Сабан шөмелесін дұрыс қатарлап, загонның қысқа жағына параллель
етіп салу керек. Жинау біткеннен кейін загонды сабаннан тазартқан жөн.
Бөлектеп жинау. Ең бірінші бір қалыпты піспейтін дақылдарды (сұлы,
тары жəне т. б.) төгіліп, жапырылуға бейім жəне арам-шөп басқан
дақылдарды бөлектеп жинайды.
Бөлектеп жинауды дəнде құрғақ заттар жиналып болған жəне
қамырланып піскен кезеңінде бастайды. Мысалы, күздік бидайды
қамырланып пісу кезінің бірінші жартысында дəннің ылғалдығы 30-40 %-ке
жеткен кезде жинайды. Жаздық бидайды қамырланып пісу кезеңінің орта
шенінде жинайды.
Егіннің қамырланып піскендігін төмендегі белгілері арқылы
анықтайды: масақ сары немесе қоңырқай түске енеді; дəн серпімділігін
жоғалтады; дəн құрамындағы зат сыққанда қабығынан əрең шығады жəне
балауыз тəрізді домаланып, оңай иленеді.
Бөлектеп жинауға əсіресе төмендегідей көрсеткіштері бар егістіктер
қолайлы: сабақтарының орташа биіктігі 60 сантиметрден төмен емес, бір
шаршы метрдегі сабақтарының саны 250—300-ден кем емес егістіктер. Егер
егін бітік емес жəне аласа болса дестелер нашар болып шығады.
Бөлектеп жинау кезінде, үстінде жатқан дестелерді жел қағып дегдуі
үшін аңыздағы сабақ биігірек етіліп (15—25 см) қалдырылады.
Дестелердің ені мен қалыңдығы бір қалыпты болуға тиісті. Олардың ең
ықғайлы қалыңдығы 20—25 см. Ылғалдығы жоғары аудандарда дестені жұқа
етіп салады. Дестедегі масақтар жатканың жүретін бағытына параллель
немесе оған аздап бұрыш жасап (10—30°) орналасуға тиіс. Бұл жағдайда
масақтар үстіңгі жағында болады. Жақсы түскен десте жинауышқа масақ
жағымен тұтас лента сияқты түсіп отырады.
Дестелерді жинауды дəл уақытында бастаудың маңызы зор.
Комбайн жұмысының сапасы. Комбайн жұмысының сапалы
көрсеткіштері, қалыпты жүктеме жағдайында төмендегіден кем болмауға
тиіс:
а) тік өсіп тұрған егінді жаткамен жинаған кезде жалпы ысырап
мөлшері 1% -тен, ал қалыпты салынған дестені жинағанда – 0,5%-тен
аспауға тиіс;
ə) дəннің ылғалдығы 18 %-ке дейінгі егінді жинағанда молотилкадан
бастырудан жəне шала сілкуден болатын жалпы ысырап 1,5 %-тен, ал дəннің
ылғалдығы 20%-ке дейінгі күріш егісін жинағанда 2%-тен артпауға тиіс;
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4) азық-түлік жəне мал азықтық дəннін, үгітіліп жармалануы: масақты
дақылдарды жинағанда 2%-тен, жарма жəне дəнді-бұршақты дақылдарды
жинағанда 3%-тен, ал күрішті жи-нағанда 5%-тен артпауға тиіс;
в) арам шөбі жоқ, ылғалдығы 18% болатын егінді комбайнмен
жинағанда шанақтағы дəннің тазалығы 95%-тен, ал дестелерін жинағанда
96%-тен кем болмауға тиіс. [16]
2.4.2 Астық жинайтын комбайндардың техникалық сипаттамасы
жəне жалпы құрылысы
Комбайн алты бөлшектен тұрады, олар жатка (хедер), молотилка,
шөмелелегіш, жүріс бөлігі, қозғалтқыш жəне жинауыш.
Шөмелелегіштің универсалды тетікпен жəне тіркелетін арба-шықпен
жабдықталуы мүмкін.
Жатка төмендегідей негізгі бөлшектер мен механизмдерден құралады:
көшірмелеу башмактар, корпусы, қалықтама транспортердің көлбеу корпусы;
теңестіру жəне аспа механизмдері; реттеуіш механизмі бар молотилка жəне
айналыс вариаторы; қырқу аппараты бөлшектерімен жəне жетек
механизмімен; шнек.
Молотилка төмендегідей негізгі бөлшектер мен механизмдерден
тұрады; бастыру құрылғысы; сабан сіліккіш; транспорттық құрылғысы
(шнектері мен элеваторлары) бар тазартқыш; беріліс жүйесі; басқару
алаңшасы бар кабинасы, гидравликалық жүйе, электр жабдықтары.
Жүріс бөлігіне вариатор мен жетектеуші жəне басқарушы
доңғалақтардың белдіктері жатады. Ретіне қарай, жетектеуші доңғалақ білігі
іліністен, беріліс қорабынан, дифференциалдан, екі бүйірлік редукторлардан,
жетектеуші доңғалақ пен тежеуіш жүйесінен тұрады.
Комбайндарда аз өзгертілген трактор двигательдері пайдаланылады.
СКД-5, СК-5, СКД-5Р, СКПР-5 комбайндарында СМД-17К немесе
СМД-18Қ двигательдері орнатылған, екеуінін қуаты 1900 айналыс /минутта
100 ат күшіне (73,6 кВт) тең. СМД-14К жəне СМД-18К двигательдерін от
алдыру үшін бір цилиндрлі екі тактілі карбюраторлы двигатель
(оталдырғыш) пайдаланылады, оның қуаттылығы 3500 айналыс/минут
кезінде 10 а. к. (7,4 кВт), бұл двигатель қуаттылығы 0,75 а.к. (0,55 кВт)
электр стартермен (СТ-365) от алдырылады.
СМД-15К жəне СМД-17К дизельдерін қуаттылығы 8 а.к. (5,9 кВт)
электр стартермен бірден (СТ-100) от алдырады.
СК-6 жəне СКПР-6 комбайндарында қуаттылығы 150 а. к, (110,4 кВт
1900 айн/мин.) СМД-64 двигателі пайдаланылады.
Тікелей жинау кезіндегі жатканың жұмыс процесі. Комбайн егіндік
жерді жинауға келгенде қозғалтқышы толық жұмыс істеп тұрады. Жинау
процесіне бірінші болып комбайн жаткасы кіріседі. Қалбағайдың планкалары
3 (4.1 сурет) минутына 30—40 айналыс жасайды.
Орақ саусақтар 7 арасында секундына оң мен солға жүріс жасайды.
Шнектін, жинауыш механизмінің саусақтары айналыс жасап, қозғалады.
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Жоғарғы біліктің 29 қалықтама транспортері минутына 52 айналыс жасайды.
Жатканың алдыңғы екі жарында бөлгіштер орналасқан. 4.1-суретте
биік жəне жатып қалған егінді оруға пайдаланылатын бөлгіштің үлкені
(торпедолық) берілген. Егер егіннің биіктігі бір метрден аспайтын болса,
онда əдеттегі бөлгіштерді пайдаланады.
1 а. к. (куаттылық) =735,499 Вт (дөңгелектегенде 736 Вт).
Оң жақтағы бөлгіш е г і с т і к, ал сол жақтағы — і ш к і бөлгіш деп
аталады. Егістік бөлгіштің міндеті — қиылатын сабақтарды қиылмаған
сабақтардан ажыратып бөлу.

1— торпедолық бөлгіштіқ ұшы; 2— бөлгіштің негізгі түтігі; 3 —
калбағайдың тақтайшасы; 4 —шабақ; 5 — кронштейн; 6 — жатка корпусы; 7
— қырқу аппаратының саусағы; 8 — шалғы; 9 — алдыңғы білеу; 10 жəне 17
— маңдайшалар; /) — башмақ: 12 — жинауыш механизімнің саусағы; 13 —
қатандық; 14 — шнек құндағы; 15 —• шнек орамы; 16 — жылжымалы
қалқанша; 18 — қалықтама транспортер; 19 — сфералық топсаның құрсауы;
20 — болт; 21 — сфералық сақина; 22 — жатка корпусының түтік тəрізді
арқалығының артқы бөлігінің құрсауға 19 қосылған кронштейні; 23 —
шатун; 24 — штанга; 25 — бұрыштама; 26 — шплинт; 27 — аралық
қалқанша; 28 — көлбеу корпус; 29 — қалықтама транспортердің жетектеуіш
білігі; 30 — фартук; 31 — тірек; 32 — бүйірлік қалқанша; 33 — қалбағайдық
сүйеніші.
Сурет 2.21 - Комбайн жаткасы
Бұл əсіресе шатасқан, бастары төмен салбыраған жəне жатып қалған
астықты жинауға өте қажет.
Қалбағай планкаларының міндеті — жақсы қырқылуы үшін сабақтарды
шалғыға жақындату, қырқылғаннан кейін оларды шнек орамына 15 жеткізу.
Қалбағай планкасының айналыс жылдамдығы комбайн немесе дестелеуіш
жатка жылдамдығынан мынадай шамада артық болады: егер ол едəуір
жылдамдықта жұмыс істесе (6-7 км/с жəне одан жоғары) 1,2-1,6 есе; егер
жинау кезінде комбайн қозғалысы төмен болса (3-5 км/с) 1,6-2 есе.
Қалбағай планкаларының жайында мынадай ереже бар: планканың
сыртқы қыры қырқылған сабақтардың ұзындығының масақ жағынан
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өлшегендегі үштен бір бөлігіндей қашықтықта жанасуга тиіс. Ұзындығы
800—1200 мм сабақтың ауырлық центрі шамамен осындай жерде болады.
Сабақтарға дұрыс əсер етуде қалбағай білігі мен қырқу аппаратының
аралық қашықтырьш көлденеңі бойынша дұрыс орнатудың маңызы зор.
Əдетте қалбағайдың білігі шалғыдан 60—70 миллиметрдей ілгері
орнатылады. Егін өте биік болса, бұл аралық үлкейтіледі.
Қырқу аппараты ара қашықтықтары 76,2 мм тарақ сияқты саусақтардан
7 тұрады. Саусақтар ішінде қозғалып тұратын орақ та тараққа ұқсайды. Ол
орақ тəрізді кертпелі сегменттерден құралған. Саусақтарда өткір қырлы
астарлар бар. Сегмент пен астар қайшыньщ екі жүзі сияқты бірдей жұмыс
істейді. Бұл ретте астар мен саусақ қайшының қозғалмайтын жүзінің, ал
шалғының сегменті қозғалатын жүзінің міндетін атқарады.
Комбайн жəне дестелеуіш жаткаларының бəрі де жер бедерін
көшірмелейді. Олар арнаулы аспа жəне теңестіруші механизмдермен
жабдықталған.
Башмактарды жаткаға сəйкес қалпын қырқу биіктігін өзгерте отырып
реттеуге болады
Қазіргі комбайндардың барлығының да гидравликалық жүйелері бар,
бұл құрылғылар жүргізушілердің комбайнды басқарғанда кездесетін қиын
реттеулер мен операцияларды жеңіл əрі шапшаң орындауына көмектеседі.
Мысалы, “Енисей” жəне “Колос” комбайндарында гидравликалық
құрылғылардың көмегі арқылы төмендегідей реттеулер мен операциялар
орындалады: жатканы көтеру жəне төмен түсіру, яғни қырқу биіктігін
реттеу, қалбағайдың тік жəне көлденең қалыптарын реттеу; жинауыш пен
қалбағайдың айналыс жылдамдырын өзгерту; двигатель радиаторының ауа
таратқышын тазарту; дымқыл дəннен босату үшін шанақты селкілдету;
шөмелелегішті басқару; рульдік трапецияны басқару; доңғалақ тежеуіштерін
жəне жүріс бөлігінің ілінісін басқару.
Қырқу аппаратының саусақтары бұл бөлшектерді шумақтап (6—10
сабақтан), орақпен қырқып түсіреді. Қырқылған сабақтар қалбағай
планкалары арқылы шнекке жеткізіледі.
Шнек молотилканың алдында симметриялы орналасқан — оның
ортасы молотилканың бойлық осімен сəйкес келеді. Шнектін ені молотилкаға
қарағанда едəуір үлкен. Оның бүйірлерінде сабақты ортасына қарай ысырып
отыратын орамдар бар. Ал ортасында төмендегідей операцияларды
орындайтын саусақты жинағыш механизм орналасқан: шалғының орта
тұсымен қырқылған сабақтарды саусақтар 12 іліп алып, орамдар бүйірден
əкелген сабақтарды қабылдайды жəне осы астық массасының бəрін
қалықтама транспортерге жеткізеді.
Тікелей жинағанда астық жаткаға əдеттегідей бірқалыпты түседі. Кейде
қалықтама транспортерге күтпеген жерден аса қалың сабақ қабаты келіп
түсетін жағдай да кездеседі. Мұнда өте көп сабақ мөлшері келіп түскен кезде
жетектелуші білік транспортермен бірге жоғары көтеріледі немесе
жетектеуші білікке 29 қарай аздап жылжиды. Осы себептен де транспортер
қалықтама деп аталған.
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Шнек пен қалықтама транспортер орған сабақтарды жоғары қарай,
көлбеу корпустың шығар аузына үздіксіз беріп тұрады. Осы жерден сабақтар
молотилканың қабылдауыш камерасына түседі. Көлбеу корпус пен
молотилканың қабылдау камерасы түйісетін аралықты фартук 30 жауып
тұрады.
Бастыру аппаратының жұмыс процесі. Қабылдауыш битер
қырқылған сабақтар келіп түсетін молотилканың ең бірінші жұмыс органы.
Ол келіп түскен сабақтардың бағытын өзгертіп, бастыру құрылғысына
жеткізді. Барабан білігінің ашық жерлеріне сабақтардын, оралмауын
бағыттауыш қалқаншалар 48 қамтамасыз етеді, олар молотилка панельдері
мен барабан бүйірінің арасындағы қуыстарды жауып тұрады (2.22-сурет).
Молотилка құрылғысы барабан мен декадан тұрады. Барабан үлкен
жиілікпен айналады. Мысалы, бидай жинаған кезде ол 950 — 1150
айналыс/м,инут жасайды. Бұл ретте онын, соққылауышының дөңгелеп тіке
жүргендегі жылдамдыры 30 — 36 м/с болады. Соққылауыш сабақтарды
ұрып, ұстайды да қозғалмайтын дека мен айналып тұрған барабанның
арасында пайда болатын, бірте-бірте тарыла беретін кеңістіктен өткізеді. Бұл
кеңістіктің көлемі жинаудың орташа жағдайында мынадай болады: кірісінде
20 мм, ортасында 16 мм, шығысында 4 мм.
Барабанның айналу жиілігін, сондай-ақ онық декамен аралығындағы
саңылауды реттеуге болады.
Дека мен соққылауыштың беттері қырлы-қырлы болып келеді
Соққылауыштың ұруы əсіресе үйкелісі соққылауыш пен астық арасындағы
дека мен астық арасындағы жеке сабақ арасындағы масақтарды үгіп, дəнін
бөліп шығарады. Жатка орған егін массасын бастыру аппараты сабан, дəн,
топан, ұсатылған дəндер аралас қоспаға айналдырады.
Дека торлы болады, сондықтан бастырылған астықтың 70-75% бастыру
процесі кезінде топан жəне ұсатылған дəнмен бірге осы тор арқылы еленіп,
транспорттық тақтайға келіп 39% түседі. Ыңғайлы жағдайларда (егіннің
сабаны аз құрғақ болса) дека 85-90% -ке дейін дəн бөле алады. Бұдан кейінгі
жұмыс органдарының — торы бар 6 соққылауыш битер 4 мен сабан
сіліккіштің міндеті – қалған дəнді бөліп шығару керек. Соққылауыш
битердің тағы бір қызметі бар, ол — барабаннан шыққан бастырылған
массаны кері қарай қайтарып соққылау (қайталау) жəне оны сабан
сіліккіштің алдыңғы жағына қарай бағыттау.
“Енисей” комбайнында клавишаның саны 5, əрбір клавиша ұзынша
жіңішке қабыршақты торға ұқсайды. Олар иіндерінің радиусы бірдей екі
иінді білік бар подшипниктермен жалғастырылған. Алдыңғы білік
жетектеуіш болады. Клавишалар біліктерімен қоса екі кривошипті төрт
буынды механизм қатарын құрайды, бұл ретте клавиша шатун қызметін
атқарады. Біліктер айналған кезде клавишалар қозғалысқа түсш, қоспаны
жоғары лақтырып жəне сырғытып отырады. Клавишалардың үстіңгі беттері
ойық (каскад) түрінде жасалған. Мұның өзі қоспа үйіндісін қатты сілкуге
жағдай жасайды. Клавишаға келіп түскен қоспа үйіндісі сабан елегіне ұқсас
болады. Оның көздерінде дəн жəне басқа да ұсақ бөлшектер орналасады.
163

Қоспа үйіндісін астынан бірнеше рет сіліккенде, олар төмен сырғып,
клавишаның торлы бетіне түседі де, сол арқылы еленеді. Клавишанын артқы
ойығының астында алға қарай еңкіш түбі бар. Ол еленген дəн аралас қоспаны
транспорттық тақтайға 39 жеткізіп тұрады. Алдыңғы ойықтардың астында
түп жоқ, ал мұндағы дəн аралас қоспа еленген кезде тура тақтайдың өзіне
түседі. Молотилканың шығатын жағында шөмелегіш орналаскан оған
клавишалар сабан жеткізіп тұрады. Шөмелегіш сыйымдылығы 9 м3 онық
салатын сабан шөмелесі (ылғалдылығы қалыпты болғанда) 1,5—2 есе
нығыздалудың арқасында 150-250 кг (СК-6 комбайнында 200-300 кг) болады.
Барлық дəн қосылыстарының транспортерлік тақтайға жиналады (2.22сурет)

1-барабан қақпағы; 2-барабан; 3-бөлгіш; 4-соққылауыш битер; 5маңдайша; 6-саусақты айырғыш тор; 7,27,33-шнектер; 8-қайтарғыш фартук; 9
жəне 14-қарсы жетек біліктер;
10-сабан сіліккіш клавишаларының
білігі; 11-клавиша; 12-сабан сіліккіштің фартугы; 13,17-аспалар; 15ұзартқыштың рычагы; 16-тор ұзартқыш тесігі; 17-жалюз ұзартқышьшың
тесік; 18-жоғарғы тордың ұзартқышы; 19-топан нығыздауыш; 20-топан
нығыздауыштың білігі; 21-шөмелегішті бекітетін кронштейн; 22-науа; 23жылжымалы қалқанша;
24-мандайша; 25-масақ шнегі төсем
тақтайы; 26-доңғалақ мостысын бекітетін ось;
28,34-төменгі
електі реттеуге арналған ойық; 29-елек станының артқы аспасының осі;
30,31-електер; 32-саусақты тор; 35-желдеткіш; 36-транспорттық тақтайдың
фартугы;
38- негізгі дека; 39-транспорттық тақтай; 40-деканың
қондырмасы; 41- тас тұтқыштың қалқаншасы; 42,44-молотилканың
алдындағы фартуктары; 43-кезектік нығыздауыш; 45,46-дека
қондырғысының қалқаншалары; 47- молотилканың төменгі нығыздауыш;
48-бағыттауыш қалқанша; 49- кронштейн; 50-қамыт; 51- молотилканың
жоғарғы нығыздауышы; 52- қабылдауыш битер.
Сурет 2.22 - Енисей-1200 комбайнының бастыру аппараты
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Бұл тақтай, саусақты тор 11, жоғары елек 10 жəне ұзартқыш 8 тазалау
елегін құрайды. Електің астында төменгі торы 9 бар торлы стан орналасқан.
Иінді білікті 2, шатундар 3 мен рычагтар 5 арқылы елек пен торлы станра
қарама-қарсы барытта тербелмелі қозғалыс береді (2.23-сурет).
Бұл тербелістер транспорттық тақтай үшін мынандай болып келеді:
көлденеңінен 55 м, тігінен 25 мм, жоғарғы тордың артқы бөлігінің жəне
төменгі тордың тербелмелі қозғалысының амплитудасы біршама төмендеу.
Екі торды жəне ұзартқышты желдеткіштен 4 келетін ауа ағыны
интенсивті үрлеп отырады.
Дəн қоспаларын бөлу жəне дəнді тазарту үшін жеке бөлшектердің
басты екі белгісі пайдаланылады: көлемі (қалыңдығы жəне ені) жəне
желпінгіштігі (ауа əсерінен ұшу не ұшпау тұрақтылығы). Қоспалардын
көлеміне қарай бөлінуі торлар 9, 10 мен ұзартқышта 8 жүзеге асады. Ал
желпінгіштігі жөнінен айыру үшін желдеткіш пайдаланылады.
Транспорттық тақтайдың 1 үсті баспалдақты болып келеді. Сондықтан
тербеліс кезінде ол дəн қоспасын тек қана оң жаққа (2.23-сурет ), саусақты
торға ауыстырады. Қоспалар тақтайдағы қырлардың арқасында кейін қарай
ауыса алмайды. Қозғалыс процесінде тақтайдағы дəн қосылыстарының ауыр
қоспалары (ең бірінші дəн) төменге түседі де, ал жеңіл қоспалары (топан,
ұсақталған үйінді) жоғарыға шығады. Яғни қос қабатты масса пайда болады.
Желдеткіштен келген ауа ағыны екі електін, де астыңғы жағына,
саусақты елекке жəне жоғарғы електің ұзартқышына бағытталады. Екі
електің де көлбеу орналасқан жапқыштары бар, олар ауа ағынын еркін
өткізеді жəне оны қозғалыстағы дəн қосылыстарының қабатына бағыттайды.

а

а—тазартқыш құрылысының схемасы; б — тазартқыш елек пен
тасымал тақтайшасының тербелмелі қозғалысыңың амплитудасы. 1-тасымал
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тақтайшасы;
2-иінді білікті; 3-шатун; 4-желдеткіш; 5-қос иінді
рычаг; 6 жəне 7-шнектер; 8-жоғарғы електің ұзарткышы; 9- төменгі елек; 10жоғарғы елек; 11-саусақты тор; 12-жоғарғы елек станы бар транспорттық
тақтайшаның топсалы қосылысы.
Сурет 2.23 - Комбайн тазартқышының схемасы
Дəн қоспалары транспорттық тақтайдан саусақты елекке ауысқаннан
кейін ауа ағынының əсеріне ұшырайды. Бұл жағдайда саусақты елек ірі
бөлшектерді бетінде біраз ұстап қалады. Ұсақ бөлшектер бірден елене
бастайды, ең бірінші жоғарғы содан кейін төменгі електен өтеді. Осы
уақытта ауа ағынымен уақ бөлшектердің бəрі ұшырылады да таза дəн екі
електен өтіп елек станының тегіс тақтайына түсіп, одан кейін дəн шнегінің 6
құндағына түседі. Осы жерден элеватор дəнді шанаққа жеткізеді. Шанақ
астыққа толғаннан кейін арнаулы шнек арқылы автомашинаға немесе
трактор арбашығына тиелінеді. Астықтың негізгі бөлігі саусақты елек
арқылы жəне жоғарғы електің алдыңғы жағы ұзындығының үштен екі
бөлігінде бөлініп шығады. Ал електің артқы бөлігі тек топанмен жəне ұсақ
дəнмен ілесіп барған аз ғана дəн қалдықтарын бөліп шығарады.
Бастырылмаған масақ элеватор арқылы жоғарғы масақ шнегіне жеткізіледі,
Айналыстағы барабан өте күшті ауа ағынын жасайды. Бастырылмаған
масақты қайталап екінші рет бастыруға жеткізетін шнек 7 тұрған зонаны,
бөлгіш 3 ауа ағынынан сақтайды. Бөлгіш барабан мен соққылауыш битерге
сəйкес өте тар саңылаулар (тиісінше 7 жəне 8 мм) жасап орнатылған. Шала
бастырылған масақтар бөлгішпен молотилканың қақпағы арасында пайда
болған кеңістік арқылы барабанға келіп түседі. Бүйірдегі масақтар
маңдайшалар 5 арқылы жылжиды. [16]
2.4.3 Комбайнның жұмыстарды орындауға арналған жұмысы
жəне қосалқы бірліктерінің санын есептеу
Дəнді жəне дəнді-бұршақты дақылдарды жинау үшін мынадай техника
қолданылады: дестелеуіштер, комбайндар, іріктегіштер жəне астықтың астық
емес бөлігін жинауға арналған машиналар. Ауыл шаруашылығы дақылдарын
шабу үшін жалдауыштардың сипаттамасы 1-кестеде келтірілген агрегаттар
кеңінен таралған.
Агрегат қозғалысының оңтайлы жылдамдығы кезінде комбайнның
бастырғыш аппаратының өткізгіштік қабілеттілігі жалдауыштың (кг/м
ұзындығы) тығыздығымен сəйкес болатындай етіп дестелеуіш агрегаттарды
жинақтайды.
𝑄в = 3.6𝑞ф /𝑣ж
мұндағы: 𝑄в – жалдауыштың астықты массасы;
𝑞ф – комбайнның бастырғыш аппаратының нақты өткізгіштік
қабілеттілігі, 𝑣ж - комбайнның іріктеу жəне бастыру жылдамдығы, км/сағ.
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Бастыру аппаратының өткізу қабілеті 5 кг/с болатын комбайн үшін
орылған егіннің массасы 3,5...5,0 кг/м, ал 6 кг/с кезінде 4,5...6,0 кг/м.
Комбайнның бастырғыш аппаратының нақты өткізу қабілеті дəн
массасы мен сабан массасына байланысты.
Бидай үшін оны мынадай формула бойынша анықтайды
1
𝑞ф = 𝑞р ( + 0.2𝛿с )
𝛿с
Мұндағы 𝑞р - 1:1,5, кг/с сабан кезінде комбайнды бастырғыштың
есептік өткізу қабілеті; 𝛿с - сабандылығы (сабан массасының дəн массасына
қатынасы).
Қажетті тығыздықты жалдауышты қалыптастыру үшін дестелегіштің
алым ені келесідей анықталады:
𝐵р = 10𝑄𝐵 /[𝑈𝛽(1 + 𝛿� )]
Мұндағы 𝑈- астықтың өнімділігі, т/га; 𝛽 - алым енін пайдалану
коэффициенті ( 𝛽=0.94…0.95)
Кесте 10 – Дестелеуіштердің қысқаша техникалық сипаттамасы
Дестелеуіш
маркасы
ЖНС-6-12
ЖВН-6А
ЖШН-6
күрішті шабу
үшін
ЖВР-10
ЖСК-4А
ЖРБ-4,2
(бұршақты)
ЖРС-4,2А

Алым ені, м

6...12
6
6
фронтальді

Комбайнмен немесе
трактормен агрегатталады
СКД-5, Енисей-1200
СКД-5, Енисей- 1200

10...20
4,2
4,2

СКД-5М, СК-5
СКД-5М, СК-5
СК-5, СКД-6

4,9

ЮМЗ-6Л/М, МТЗ-80/82

Өнімділігі,
га/сағ
6 дейін
4,3
7 дейін
3 дейін
1,78
4,15 дейін

Комбайн қозғалысының оңтайлы үдемелі жылдамдығын - астық
бастырғыштың өткізу қабілетін, астық массасын жыртқан дестелегіштің
жұмыс енін, астық өнімділігі мен сабан өнімділігін ескере отырып
анықтайды.
360𝑞м
,
𝑣р =
)�
кг/с.

�𝐵р 𝑈(1+𝛿с

мұндағы: 𝛿с - бастырғыш аппараттың оңтайлы өткізгіштік қабілеттілігі,
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а- өлшеу рейкалары бар айқастырма; б - сыналы жəне сатылы сүңгілер;
в- жүкшелері бар транспортер; г – үлгі
Сурет 2.24 - Комбайндарды технологиялық реттеулерге арналған
қондырғылар мен жабдықтар жинағы.
Барлық комбайндар астық ұстағыштармен, өрт сөндіргіштермен,
дыбыс дабылымен жəне түнгі жұмыс үшін жарықпен жабдықталуы тиіс.
Комбайндарды жинау басталғанға дейін 5 күннен кешіктірмей далаға
шығарады, онда оларды тексереді, реттейді жəне бос жүрісте жəне
жүктемемен сыннан өткізеді.
2.4.4 Астық жинау машиналарының жұмысын реттеудің негізгі
түрлері
Комбайндарда орнатылатын астық ысырабын көрсеткішінің қызметі –
жұмыс кезінде
комбайн бастыру аппаратынан
болатын бос дəн
ысырабының өлшемін байқау жəне бұл жайлы жүргізушіге белгі беру.
Арнайы баптаған жағдайда бұл көрсеткішпен нақты ысыраптың
салыстырмалы өлшемін (процентін) есептейді. Дəн ысырабының өлшемі
бірінші – жағдайда ысырап көрсеткіш міндетін атқарады. Ол екі жағдайда да
комбайн жұмысының барынша тиімді оптималды режимін сақтауға
көмектеседі.
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1-өлшеуіш блок;
2-приборды қосу
тумблері;
3сезгіш тұтқа; 4-панель;
5-көрсеткіш
прибор;
6-комбайн
массасын қосқыш; 7жылжымалы тұзақ;
8-клавишалар мен сабан
сіліккіштің
өзгерткіштері;
9масақ шнегі құндағы;
10-төменгі елек станы төсем тақтайының өзгерткіштері;
11-аккумлятор батареясының оң клемасына баратын өткізгіш сым;
12-массаға баратын өткізгіш сым
Сурет 2.25 – Комбайн астық ысырабын көрсеткіштің құрылысы
Өзгерткіш 10 төменгі електің төсем тақтайының түбіне бекітілген. Ол
астықтың шанаққа түскен кездегі жалпы мөлшерін бақылайды.
Өлшеуіш блок кабинаның сол жақтағы понеліне орнатылған, ал
көрсеткіш прибор рульдік қалыптың үстіне орналасқан. Өлшеуіш блокта
оны желге қосатын тумблер 2 мен «сезгіш» тұтқа 3 бар. Оны бұрап отырып,
нақты ысыраптың бірдей мөлшерде жағдайында прибордың 5 көрсетуін
арттыруға немесе кемітуге болады.
Жұмыс принципі: əрбір дəннің өзгертікіштің
пластмассалар
менбранасына түскендегі соққысы пезолементтің қоршауында жылдам
өшетін тербеліс түріндегі электор сигналын тудырады.
Өткізгіштер 8, 9 (клавишалармен масақ шінегінің төсем тақтайының)
астықтың ысырап болған бөлігін тіркеп отырады. Сонымен қатар өткізгішке
келіп түскен дəне мөлшерінің көлемін тіркеп отырады. Өткізгіштерде 8, 9
келетін бірінен кейін бірі қосылған электр сигналдары ысырап қапалына
беріледі. Өлшеуіш блокта орналасқан екі канал да алынған сигналды
күшейту жəне ұзақтығы мен амплитудасы тұрақты импульс жасау үшін
қызмет етеді. Бұл импульстер бастапқыда қатынас схемасына, содан кейін
көрсеткіш приборға (%) келеді.
Дəннің ысырап өлшегіш ретінде пайдалануға арнап бабтауы үшін
былай істеуі керек. Негізгі көрсеткіш (аграфоны) бойынша бүкіл астық
массасына тəн егістің бөлігін таңдап алуы қажет. Сол жағдайға сай келетін
етіп комбайнды реттеп одан кейін оны өзгертпеу керек. Қоректендіру
тумблерін қосу қажет «сезгіш» тұтқасы сол жақ шеткі қалыпқа қою қажет.
Комбайнды қосып, 70-100 м орғызып байқау қажет.
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Бұл жұмыс процесінде комбайншы «Сезгіш» тұтқаны бұра отырып
көрсеткіш прибор тілін 2-2,5 қалпына қояды. «Сезгіш» тұтқаның қалпы мен
прибор тілін белгілейді (есте сақтайды). Содан кейін орылған егістік
бөлігіндегі молотилкадан болған нақты астық ысырабын жоғарыда аталған
тəсілдердің бірімен атайды. Прибор көрсеткіштері мен нақты шығын
жөніндегі
көрсеткіштерді салыстырады. Егер олардың арасындағы
айырмашылық
проценттен артпаса, прибор бапталған болып
 0,3
табылады. Ал бұған керісінше жағдайда ысырап көрсеткіштің сезгіштігін
қаншалықты азайту керек екендігін анықтау керек: көрсеткіш деректердің
нақты ысырапқа қатынасын табу қажет. «Сезгіш» тұтқаның соңғы дерегінің
шамасын осы нəтиежеге бөлу керек. Мұны мысал арқылы көрсетейік.
Мысал 1. «Сезгіш» тұтқа 20-ны, прибор стрелкасы – 2,5 % көрсетті,
нақты ысырап – 1 % . Көрсеткіш деректерінің нақты ысырапқа қатынасы
2,5/1=2,5 сезгіш тұтқа көрсеткіштің алынған санына бөлеміз: 20/2,5=8, егер
осыдан соң біз «сезгіш» тұтқаны 8 белгісінің қарсысына апарып қоятын
болсақ, онда көрсеткіш тілінің көрсетуі ысырапқа сəйкес келетін болады.
Мысалы 2. «Сезгіш» тұтқат 17 белгісінде тұр, прибор тілі 2,1%
көрсеттік нақты ысырап 1,5%. Көрсеткіш көрсетудің нақты ысырапқа
қатынасы 2,1/1,5=1,4 «сезгіш» тұтқа көрсеткішін 1,4 ке бөлгенде 17/1,4=12
шығады. Мұндай жағдайда «сезгіш» тұтқаны 12 белгісіне апарып қоюы
керек. ДЫӨ-ны баптау үшін комбайнның жұмыс режимі: «Сезгіш» тұтқа
20-25 цифырын көрсету керек, прибордың тілі 2-2,5 қалпында, ал
комбайнның нақты шығыны 1-1,5 проценттен артпауға тиіс. [16]
Бақылау сұрақтары:
1. Егін жинау əдістері қандай?
2. Комбайнмен егін жинауға қойылатын агротехникалық талаптар?
3. Бидай жинайтын комбайндарға техникалық сипаттама жəне жалпы
құрылысын айтыңыз.
4. Молотилканың жұмыс процесін айтыңыз.
2.5 ЕГІНДІ ЖИНАҒАННАН
АРНАЛҒАН МАШИНАЛАР

КЕЙІН

АСТЫҚ

ӨҢДЕУГЕ

2.5.1 Түрлері жəне арналымы бойынша астық тазалау
машиналарын сыныптау
Жиналған астықты өңдеу дəнді тазалау мен сорттауды, кептіруді.
сақтауды, тиеу-түсіру жəне тасу жұмыстарын қамтиды.
Жиналған өнімнің астығында негізгі дақылдың дəнінен басқа əдетте
арамшөптердің тұқымы, дəнсіз масақтар, сабан үзінділері. топан, басқа да
мəдени өсімдіктердің тұқымы, жармаланған дəн болады.
Сорттау кезінде дəнді мақсатына: себуге, ұн тартуға, жармаға түюге
арналуына қарай белгілі сорттарға бөлу қажет. Еліміздің өнеркəсібі
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шаруашылықтарда сағатына 5, 10, 20, 30, 40 т дəн тазартатын немесе
тазартып-кептіретін тұрақты пункт-агрегат салуға арналған машиналар мен
жабдықтар комплексін шығарады. Дəн тазартатын ЗАВ-20А, АЗС-ЗОМ жəне
ЗАВ-40 агрегаттары, дəн тазартып-кептіретін КЗС-10Ш, КЗС-20Б жəне КЗС40 комплекстері ең көп тарағаң.
Комбайндардан келіп түсетін қырмандағы астық үймесін өздігінен
қозғалатын ВП-20А үйме тазалауышпен тазартады, оның өнімділігі 20 т/сағ.
Себуге жəне азық-түлік мақсаттарына қалдырылатын астықты екінші
рет тазалап, сорттау үшін өздігінен қозғалатын СМ-4 тұқым тазалауыш
машинасы пайдаланылады, оның өнімділігі 4 т/сағ.
Дəнді тасымал құралдарына тиейді, оны қырманда аударыстырады,
ЗЛС-100 жəне ЗМ-60 дəн тиегіштерімен астықты үйеді, олардың өнімділігі
100 жəне 60 т/саг.
Астық кептіру үшін өнеркəсіп астық кептіргіштердің екі типін:
шахталы СЗШ-8,0 СЗШ-16Р жəне барабанды тұрақты СЗСБ-4,0, СЗСБ-8,0,
жылжымалы СЗПБ-2,5 кептіргіштерін жасап шығарады. Кептіргіштер
маркалырындағы цифрлар азық-түлік астығын, астықтың, бидайдың
дымқылдылығын 20%-тен 14%-ке дейін төмендетіп кептіру кезіндегі 1 сағат
таза жұмыстың өнімділігін білдіреді.
Дəнді жəне бұршақ дəнді дақылдардың тұқымын уақытша сақтау жəне
оны суық немесе электрокалориферде жылытылған ауамен сапалы етіп
кептіруде ауыл шаруашылығында желдетілетін БВ-12,5 жəне БВ-25
бункерлері пайдаланылады.
2.5.2 Астық тазалау машиналарына қойылатын агротехникалық
талаптар
Жинап алынған үймені тазартуға қойылатын агротехникалық талаптар
дəн дақылына, оның кейін қандай мақсатқа пайдаланылатынына байланысты.
Дəнді тұқымға əзірлегенде оның тазалығы 98—99%, көктеп шығуы 90—95%,
жарылған немесе үгілген дəннің мөлшері 0,5—1 %, дəннің ылғалдылығы қай
ауданға жататынына қарай 14—17% болуға тиіс. Азық-түлік астығын
əзірлеуге шөп-шалам мөлшері бидай мен қара бидай үшін 5%-тен, күріш
үшін 10%-тен, басқа дəнді дақылдар үшін 8%-тен көп болмауы керек. Дəннің
ылғалдылығы 16—19%-тен аспауы тиіс. Тұқымдық астықтың да, азық-түлік
астығының да қалыпты иісі мен түсі болуы қажет. Қамба зиянкесімен
ластануды болдырмау қажет.
2.5.3 Физикалық-механикалық қасиеттері бойынша астықты
тазалау жəне сұрыптаудың негізгі қағидаттары мен тəсілдері
Астық қоспасын дəн тазартатын машиналармен фракцияларға бөлу
үшін тазартылатын қоспаның құрамына енетін дəн мен бөтен заттардың
жекелеген
түрлерінің
түрлі
физикалык-механикалық
қасиеттерін:
мөлшеріндегі өзгешеліктерді, аэродинамикалық қасиеттерін, сыртқы бетінің
күйін, формасын жəне үлес салмағын пайдаланады.
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Дəнді көлемі бойынша бөлу. Көпшілік жағдайда дəн сопақша болып
келеді. Дəннің ұзындығы — ең үлкен, калыңдығы — ең кіші мөлшері, ені —
ұзындығы мен қалындығының ортасындағы аралық мөлшер. Қалындығы мен
еніне қарай дəнді елекпен, ұзындығына қарай негізінен триерлермен бөледі.
Қалындығына қарай дəнді сопақша тесіктері бар елекпен бөледі (2.26а-сурет)
Еніне қарай дəнді дөңгелек тесіктері бар елекпен (2.26б-сурет) бөледі.
Дөңгелек тесік арқылы тігінен ені тесік диаметрінен кем дəн ғана өте алады.
Ұзын дəндер (арпаның, бидайықтың, қара бидайдың т.б.) дөңгелек
тесіктерден нашар өтеді. ұзындығы енінен екі еседен аса қоймайтын дəндер
ғана (тары, қарақұмық, беде жəне басқалар) жақсы өтеді.

а—сопақша тесікті елек, б—дөңгелек тесікті елек, в—триер; 1—науа,
2—цилиндр, 3— шнек.
Сурет 2.26 - Дəнді мөлшеріне қарай бөлу
Барлық електің бүйіріне соғылған өз нөмірі болады. Електің нөмірі
оның тесігінің 10-ға көбейтілген жұмыс мөлшеріне сай келеді.
Сопақша тесіктер дəннен 2—3 есе ұзындау болады. Електегі тесіктерді
олардың ұзындығы мен дəн қимылының бағыты сəйкес келетіндей етіп
жасайды. Сопақша тесіктері бар електер деңгелек тесіктілерден көбірек
қолданылады. Сонымен бірге сопақша тесікті електі дəнді сорттау кезінде
жиі пайдаланады, өйткені зерттеу жұмыстары масса мен геометриялық
мөлшер арасындағы ең күшті тəуелділік дəннің қалыңдығына байланысты
болатынын анықтады.
Тазартылатын материалды дəннің ұзындығы бойынша тиейтін кезде
(Сурет 5.1 в) бөледі. Триердің негізгі жұмыс органы — цилиндр (2), оның
ішкі жағында тесілген немесе штампталған ұялары болады. Цилиндр аздап
көлбеу орнатылып, ішіне науа орналастырылған (1). Цилиндр айналғанда
ұялар ұзындығы өз диаметрінен қысқа дəндерді ғана іледі. Белгілі бip
биіктікте дəндер өз салмағының əсерімен ұялардан төгіліп, науаға құйылады,
науадан оларды сыртқа шнек (3) алып шығады. Ұяларға сыймаған немесе
науаның дəн қабылдайтын жиегінен жоғары көтерілгенге дейін ілігіп тұра
алмаған ұзын дəндер цилиндрден түсіп кетеді.
2.5.4 Ауа ағынымен тұқымды тазалау əдісі
Дəнді аэродинамикалық қасиеттеріне қарай бөлу. Ауа таскынына
түскен дəндер салмағына, көлеміне, формасына жəне сыртқы бетінің
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ерекшеліктеріне байланысты қозғалысын өзгертеді. Ауа ағының орталықтан
тартқыш күшпен жұмыс істейтін желдеткіш береді, ол төрт жəне алты
қалақшалы қанаттан жəне күндақтан тұрады. Құндактың бүйірлеріне дəнді
кейіннен қысым бергіш түтікке жіберетін, ауа сорылатын саңылаулар бар.
Қазіргі күрделі дəн тазалауыш машиналарда ауа тасқынын үрлеу үшін
барабан типтес көп қалақшалы доңғалақтан тұратын диаметрлі желдеткіштер
(2.27в-сурет) қолданылады. Доңғалақ екі жақ бүйірінен күндақпен жабылған.
Қалақшалар қисык сызықты формалы болып келеді жəне доңғалақтың
айналуы бойынша ілгері қарай майыстырылған. Доңғалақтың шеңбері
бойынша осы қалақшалардан тор пайда болады. Ауа кіретін саңылау ауа
шығатын саңылауға қарсы орналасқан. Ауа доңғалақтың бүкіл ұзындығы
бойынша сорылып, доңғалақ торы арқылы екі рет өтіп, ауа кіретін саңылау
арқылы каналға үрленеді.

а- көлбеу ауа ағыны; б – орталықтан тепкіш күшпен жұмыс істейтін
аспиратор;
в – даиметрлі желдеткіш бар аспиратор.
Сурет 2.27 - Дəнді ауа ағынымен бөлу
Диаметрлі желдеткіштер каналдың ені бойынша біркелкі ауа ағынын
жасайды жəне жетек үшін аз айналымды қажет етеді, ол жұмыс кезінде діріл
мен шуды азайтады. [14]
Каналдағы ауа ағынының жылдамдығын жапқыш дəннен барлық
жеңіл-желпі қоспалар бөлініп қалатындай етіп реттеп отырады. Ауа
қоспаларды тұндыру камерасына айдайды, қоспалар шөгіп, сыртқа
шығарылады.
Дəнді сыртқы бетінің күйі мен формасына қарай бөлу. Астық
коспасында жекелеген компоненттер дəндердің сыртқы бетінің күйін
анықтайды, олар тегіс, кедір-бүдыр, бороздалы, адырлы, қабыршақпен,
мамықпен көмкерілген жəне т. б. болып келеді. Формасы жөнінен дəндер
домалақ, жалпақ, қырлы, ал формасы дұрыс болмай келеді.
Дəнді сыртқы бетінің күйі мен формасы бойынша бөлудің негізгі
принципі (2.28-сурет) мынадай тегіс дəндер көлбеу жазықпен кедір-бұдыр
дəндермен салыстырғанда жақсы сырғиды, дəннің домалақ формасы олардың
қозғалуына жəрдемдеседі, ал жалпақ формасы кедергі келтіреді
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а—полотно горкасы, б— электромагниттік дөн тазалағыш машина, в—
винтті ирелең горка. 1—тегіс дəндерді қабылдағыш, 2— кедір-бұдыр
дəндерді қабылдағыш.
Сурет 2.28 – Дəнді сыртқы бетінін күйі мен формасы бойынша бөлу
Неғұрлым тиімді тəсіл — арамшөптердің кедір-бұдыр дəнін
электромагниттермен бөліп алу. Бұл үшін беденің немесе зығырдың
дəндерін құрамында темір мен бор бар ұсақ етіп үгітілген ұнтақпен мұқият
араластырады. Арамшөптердің кедір-бұдыр дəндеріне бұл ұнтақ жақсы
жабысады, ал беде немесе зығыр дəндерінің тетіс бетіне ұнтақ жабыспайды.
Алынған қоспаны ішіне электромагнит орнатылған айналмалы жез барабанға
жібереді, ұнтақ жабыспаған тегіс дəндер барабаннан тез сырғып түсіп
қалады, ал ұнтақпен көмкерілген кедір-бұдыр дəндер электромагнит өрісінің
күші бар учаскеде барабанның сыртқы бетіне тартылып, содан соң
барабанның астыңғы жағына түседі. Электромагнитті ЭМС-1 дəн тазалауыш
машинасы осы принциппен жұмыс істейді.
Дəндерді меншікті салмағы бойынша бөлу. Əр түрлі мəдени өсімдіктер
мен арамшөптер дəндерінің меншікті салмағы (1 см3 салмағы) бірдей
болмайды. Осы тəсілмен дəндерді сұйық ерітінділерде бөліп алуға болады,
олардың меншікті салмағын біршама жеңіл дəндер қалқып шығатындай, ал
ауыр дəндер ыдыстың түбіне түсетіндей етіп тандап алады.
Бақылау сұрақтары:
1.
Бидай тазалау машиналарына қойылатын агротехникалық
талаптар
2.
Физикалық-механикалық қасиеттері бойынша бидайды тазалау
жəне сұрыптаудың негізгі қағидаттары мен тəсілдері қандай?
3.
Дəнді аэродинамикалық қасиеттеріне қарай бөлу əдісі қалай
атқарылады?
4.
Дəнді сыртқы бетінің күйі мен формасына қарай бөлу əдісі қалай
атқарылады?
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2.6 ӨСІМДІКТЕРДІҢ ОРТАМЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ,
ӨСІМДІКТЕРДІҢ ӨСУ ЖƏНЕ ДАМУ ФАКТОРЛАРЫ
2.6.1 Өсімдіктердің адам өміріндегі рөлі, олардың сыныптамасы,
көбеюі жəне дамуы үшін қажетті жағдайлар
Заттар мен элементтердің ыдырауы мен сіңіру процесі адам ағзасымен
əр секунд сайын жүзеге асырылады. Бұл уақытта тек ақуыздар, көмірсулар,
майлар, сонымен қатар. амин қышқылдары жəне бірнеше басқа қасиеттері
бар бірқатар пайдалы бөлшектер түзіледі. Бұл процестерде адам өміріндегі
витаминдердің қажеттілігі тікелей қатысады жəне адам ағзасы онсыз жүре
алмайды. Олар өсімдік жəне жануар тағамдарын тамақтандырумен келеді.
Дəстүрлі, бай жəне қоректік заттарға бай тағам сау болып саналады. Адам
витаминдер мен минералдарды жеткіліксіз алған жағдайда қалыпты тіршілік
əрекеті бұзылады, əртүрлі аурулар мен ауытқулар пайда болады. Бұл ретте,
əдетте өзінің биологиялық заңдары бойынша өтуі тиіс не тоқтатыла тұрады,
не мүлдем тоқтатылады. Ағзадағы витаминдердің жетіспеушілігі зат
алмасуының бұзылуынан немесе жекелеген ағзалардың толық емес жұмыс
істеуінен көрінеді. Салауатты өмір салтын жүргізудің мəні таблетка жəне
пилюль курстары түрінде емес, табиғи жəне табиғи құрамдастар түрінде
қажетті витаминді-минералды кешендердің жеткілікті санының түсуіне
байланысты. Витаминдердің ашылуы поляк ғалымы функ есімімен
байланысты жəне 20-шы ғасырдың басында болды. Ол бүгінгі таңда В1 жəне
В3 сияқты дəруменді заттарды бөліп алды. Витаминдердің түрлері витамин
тəрізді қосылыстар. Бұл үшін рутин, инозит, холин, бірқатар қышқылдарды
жатқызуға болады. Олардың барлығы витаминдерге тəн қасиеттерге ие.
Олардың кейбіреулері қан тамырларын бекітетін функцияны, басқалары –
пластикалық
функцияны
орындайды.
Провитаминдер-ағзаның
өз
ізашарларынан синтездейтін заттар. Ең танымал каротин (А тобы) жəне D
витаминдері.
Витаминдердің көзі өсімдік жəне жануар тектес тамақ өнімдері болып
табылады, олармен ішке түседі.
Витаминдер латын əліпбиінің əріптерімен (A, B, C, D жəне т.б.)
белгіленеді, сонымен қатар, олардың арнайы атаулары бар. Бүгін 13 витамин
белгілі. B1, B2, B6, B12, PP, C, A, D, E, K, фолий қышқылы, пантотен
қышқылы, биотин. Оларға витамин тəрізді бірнеше қосылыстар қосу керек:
липо қышқылы, холин, инозит, биофлавоноидтар жəне басқалары.
2.6.2 Топырақтың қасиеттері, өңдеу тəсілдері. Тұқымның сапасы,
егу тəсілдерінің басымдықтары мен кемшіліктері
Топырақ - қатты, сұйық жəне газ тəрiздес араласқан бөлшектерден
тұратын үш фазалы дисперсиялы орта.
Топырақтың құрылымының негiзгi сипаттамалары - қуыстылығы
(топырақтағы тесiктердiң көлемiнiң оның жалпы көлемiне қатынасы, ол
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пайызбен бағаланады. Қуыстылық топырақтың құрамына байланысты, ол
құмды топырақта 40-50% арасында, ал торфтық топырақта 80-90% -ға тең
болады) жəне тығыздығы (шектік құрғақ топырақ массасының m оның
көлемiне V қатынасы).Топырақтың тығыздығы механикалық өңдеу арқылы
реттеледi. Топырақтың қатты фазасы «қаңқа» түрiндегi тасты түйiршiктерден
(диаметрi 1 мм-ден артық) жəне ұсақ құм бөлшектерден (диаметрi 1 мм-ден
кем) тұрады.
Топырақты механикалық құрамына қарай класқа бөлгенде ұсақ құмды
шартты түрде екi фракцияға айырады: «физикалық саз» (түйiршiктер 10 мкмден кiшi) жəне физикалық «құм» (түйiршiктер 10 мкм-ден үлкен).
Топырақтар осы фракциялардың мөлшерiне қарай бiрнеше түрлерге бөлiнедi.
Құрамында құм бөлшектерi көп топырақтар жеңiл топыраққа жатады.
Олар оңай ұсақталады жəне ылғалды жақсы өткiзедi, бiрақ ылғалды нашар
ұстайды, ал өсiмдiк қалдықтары мен тыңайтқыштар тез сiңiрiледi.
Саздауыт жəне құмдауыт топырақтар оңай ұсақталады, ылғалды жақсы
жұтып алады жəне құнарлылығы жоғары болады.
0,25 мм-ден кiшi агрегаттар микроқұрылымдыға жатады, оларды шаң
тəрiздес деп атайды. Өлшемдерi 1-3 мм агрегаттар аса бағалы, өйткенi олар
су əсерiне төзiмдi. Өлшемдерi 1 мм-ден кiшi агрегаттар эрозиялық қауiптi.
Топырақтың ылғалдылығы. Топырақта сұйық таза су немесе судағы
басқа заттар ерiтiндiсi ретiнде кездеседi. Топырақтағы суды еркiн немесе
байланысқан түрiнде айырады.
Еркiн су гравитациялық жəне капиллярлық болып бөлiнедi.
Топырақтың үлкен қуыстарындағы ылғалды гравитациялық деп атайды.
Топырақтағы су мөлшерiн оның шектік ылғалдылығымен бағалайды:
Wa  mb  mс 

100
mс

(7)

Мұндағы, mb-mc - сəйкес ылғалды жəне құрғақ топырақ массалары.
Топырақтың ылғалдану дəрежесiн оның салыстырмалы ылғалдығымен
бағалайды.
Топырақтың технологиялық қасиеттерi деп оның механикалық өңдеуде
бiлiнетiн жəне технологиялық үрдістердiң өту сипаттамасы мен заңдылығына
əсер ететiн қасиеттерiн айтады. Топырақтын, технологиялык қасиеттерiне
оның əр түрлi деформацияларға кедергiсi (берiктiгi), жұмыс органдарының
бетiне үйкелiсi жəне iшкi үйкелiсi, жабысқақтығы, байланыстылығы,
созылымдылығы, серпiмдiлiгi жəне абразивтiлiгi жатады.
Топырақты механикалық өңдеу жолдарын таңдауды өңдеуге кеткен
қуат шығынын азайту үшiн оның əр түрлi кернеудегi берiктiк шегiн бiлу
керек.
Саздауыт топырақтың келесi берiктiк сипаттамалары анықталған:
- созғандағы берiктiк шегi 5-6 кПа;
- ығысқандағы берiктiк шегi 10-12 кПа;
- қысқандағы берiктiк шегi 65-108 кПа.
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Демек, топырақтың кiшi берiктiк шегi созу жəне ығысу
деформацияларында бiлiнедi. Топырақ өңдейтiн құралдарды жобалағанда
осы технологиялық қасиеттi ескеру қажет.
Жаншу кедергiсi ( қаттылығы). Топырақты жаншу кедергiсi топырақ
өңдейтiн жəне басқа да ауылшаруашылық машиналардың жұмыс
жағдайларын бағалайтын сипаттамалардын негiзгi көрсеткiштерiнiң бiрi.
Топырақтың жаншу кедергiсiнiн, көрсеткiшiн анықтау үшiн əр түрлi
өлшеу құралдары қолданылады.
Серпiмдiлiк топырақтың сыртқы күштi алғаннан өз пiшiнiне қайтып
келуiн сипаттайды.
Абразивтiк қасиеттер топырақ өңдейтiн құралдар мен машиналардың
жұмыс органдарының тозуына əсер етедi. Олар топырақтың механикалық
құрамына тəуелдi. Ең үлкен абразивтiк қасиеттер құмға тəн.
Топырақтың жабысқақтығы. Топырақтың бөлшектерiнiң ылғал
кезiнде өзара жəне əр түрлi беттерге жабысуын жабысқақтық деп атайды.
Топырақтың жабысқақтығы келесi негiзгi факторларға: ылғалдылыққа,
дисперсиялығына, жұмыс органының материалына, оның бетiнiң тазалығына
жəне меншiктi қысымына тəуелдi.
Ауыл шаруашылық өндiрiсінде астық дақылдарын себу тəсiлдерi.
Қатарлап себу тəсiлi астық дақылдарын себу тəсiлдерiнiң арасында кен
тараған. Тұқымдар 15см қатараралықпен, 2-10 см тереңдiкке егiледi.
Келтiрiлген себу тəсiлi бойынша өсiмдiктердiң қоректендiру алаңы созылған
тiк төртбұрыш тəрiздi, қабырғаларының қатынастары 1:6-дан 1:10-ға дейiн.
Тарқатарлап себу тəсiлi қатарлап себу тəсiлiне ұқсас, бiрақ
қатараралығы 2 есе кiшi - 7,5 см бiрдей себу мөлшерінде.Тоғыстырып себу
12,5-15 см қатараралықта екi өзара перпендикуляр бағытта жүзеге
асырылады.Таспалап себу тəсiлi тұқымдарды бiрнеше қатарларға себу болып
табылады. Олардың аралықтары 20 см, ал таспа арасында 45 см болады. Аңыз
бойынша себу тəсiлiн жел эрозиясына ұшыраған аймақтарда қолданылады.
2.6.3
Ауыл шаруашылығы зиянкестері, ауруларының
түрлері жəне олармен күресу шаралары
Мəденн өсімдіктердің көптеген зиянкестері бар. Олар өсімдіктерді
алуан түрлі ауруларға шалдықтырып, олардың түсімін төмендетеді.
Сондықтан өсімдік зиянкестерімен күресудің маңызы аса зор. Олармен
күресудің негізгі екі тəсілі бар: профилактикалық тəсіл жəне құртып жою
тəсілі. Профилактикалық. тəсіл кезінде өсімдіктерді ауруға шалдықтырмау
үшін алдын-ала шара қолданады. Ал пайда болған аурулармен жəне
зиянкестермен күресу үшін құрту тəсілін қолданады. Осы тəсілдерді
қолданудың да бірнеше түрі бар.
Агротехникалық
тəсілде
өсімдіктерді
өсірудің
агротехникалық шараларын толық іске асыру керек, яғни топырақты
уақытылы да сапалы өңдеу, тұқымның сол жер үшін ең тиімді сортын
пайдалану, қатар аралықты өңдеу, ауыспалы егіс жүйесін қолдану, егістікте
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өсімдік қалдықтарын құрту, т. с. с. шараларды орындау қажет. Бұл
тəсілдердің əрқайсысы үшін арнаулы машиналар шығарылмайды. Олар
жалпы жұмысқа арналған машиналармен орындалады.
Биологиялық тəсіл арқылы күресу үшін зиянкестердің табиғи
жауларын пайдаланады. Ол үшін неше түрлі жəндіктер мен құстарды өсіріп,
егіс айналасынан оларға мекен жасайды, яғни орман алқабын жасайды.
Микробиологиялық
тəсілде
зиянкестерге
қарсы
пайдалы
микроорганизмдерді қолданады. Бұл да биологиялық тəсілдің бір түрі, мұнда
топырақтағы пайдалы мнкроорганизмдерді өсіріп жетілдіреді.
Химиялық тəсілде аурулар, зиянкестер пайда болған жерлерді жəне
арамшөптерді химиялық улы заттармен өңдейді. Химиялық улы заттарды
сұйық күйінде жəне ұнтақ түрінде пайдаланады. Сондықтан оларды
өсімдікке шашу үшін неше түрлі машиналар қолданылады. Негізінен оларды
тозаңдатқыш, бүріккіш жəне комбинациялы машиналарға бөледі. Бұған
қосымша аэрозольдық əдіс те қолданылады.
Комбинациялы машиналарда осы екі əдістін екеуі де қолданылады,
яғнн ол сұйық улы заттарды бүркіп шашады да ұнтақталған улы заттарды
тозаңдатып шашады.
Улы заттарды бүрку жəне тозаңдату əдісінен басқа, аэрозольдық əдіс
— улы затты тұманға айналдырып бүрку бар. Ол үшін улы затты минералдық
майларда ерітіп, жоғары температурада қыздырады. Жоғары температурада
еріген улы зат буға айналып, өте ұсақ тамшылар түзеді. Мұндай негізде
жұмыс істейтін машиналарды аэрозольды генераторлар деп атайды.
Тұқымды себер алдында химиялық өңдеуден өткізеді. Ол үшін тұқым
дəрілегіш машиналар қолданылады. Бұл машиналар тұқымды құрғақтай
немесе еріген сұйық улы заттармен өңдейді.
Т ұ қ ы м д ы дəрілеу əдістері. Өсімдік зиянкестерімен күресудің
профилактикалық тəсіліне тұқым дəрілеуді жатқызуға болады. Себілетін
тұқымды алдын-ала химиялық улы заттармен өңдеген кезде тұқым
арасындағы ауру қоздырғыш организмдер жойылып, өсімдіктің өсуі кезінде
ауруға шалдықпауына мүмкіндік жасайды. Қазір барлық мəдени
дакылдардың тұқымдары себер алдында дəріленіп өңделеді.
Тұқым дəрілеудің екі түрі бар: химиялық улы затпен дəрілеу жəне
жылу əсерімен зиянсыздандыру. Егер зиянкестер тұқым бетінде немесе
аралығында кездесетін болса, онда дəрілеу тəсілі қолданылады. Ал
зиянкестер тұқымның ішкі қабаттарында болса, жылумен өңдеген дұрыс.
2.6.4 Егіс айналымы, оның сызбасын жасау. Тыңайтқыштарды
тану, олардың ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымына əсері
Ауыспалы егіс айналымы дегеніміз – ауылшаруашылық дақылдары мен
бос танаптарын уақыт жəне территория бойынша ғылыми негізде
кезектестіріп отыру. Ауыспалы егістегі танаптар саны дақыл құрамына жəне
олардың, қатынасына, сонымен қатар жер бедеріне, топырақ ерекшеліктеріне
байланысты болады. Ауыспалы егіс сызбасын құру кезінде топырақтың
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құнарлығына əсер ету дəрежелері бойынша барлық алғы дақылдар: өте
жақсы, жақсы, қанағаттанарлық болып бөлінеді, таза (бос) жəне бос емес
парлар, көпжылдық шөптер, дəнді бұршақ тектес, отамалы, техникалық,
күздік-жаздық дəнді-дақылдар топтарын құрайды.
Егер топырақта қажетті элементтердің біреуі жетіспесе, өсімдікке
екінші элементті тиімді пайдалануға мүмкіндік болмайды, соның салдарынан
өсімдік нашар жетіледі жəне егін түсімі кемиді. Құрамына қарай
тыңайтқыштар органикалық, минералдық, органикалық-минералдық жəне
бактериялық тыңайтқыштар болып жіктеледі.
2.6.5 Жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру. Өсімдік тұқымдастары,
өмір сүруі жəне көбею тəсілдері. Дақылдардың тұқымдарын айыру
Жеміс-жидек жəне көкөніс дақылдарын таңдау мен орналастыру.
Жеміс ағаштарын ең дұрысы учаскенің солтүстік, солтүстік-батыс немесе
солтүстік-шығыс бөлігіне орналастырған жөн. Дақылдарды бөлек отырғызу
барысында олардың жарық сүйгіштігін ескеру керек жəне өсімдіктер
оңтүстіктен солтүстікке қарай өсуі керек. Учаскенің солтүстік жағына алма
жəне алмұрт ағаштарын, олардың арасына орта бойлы көшеттерді – шиені,
алшаны, жидек бұталарын отырғызған дұрыс болады. Жидек бұталарын
бақша қатарларының арасына, жүзімді – бақшаның оңтүстік немесе
оңтүстік шығыс шекарасына қарай, шарбаққа жақын отырғызу керек.
Жемісті өсімдіктердің өсу жəне жеміс салу кезеңдері. Жемісті өсімдіктер
отырғызылғаннан кейін олар жедел өседі, бірақ жеміс салмайды. Кейін
өсімдіктер жеміс салуға кіріседі жəне өнімділігі артқан сайын өсу үдерісінің
баяулауы басталады. П.Г.Шитт жемісті ағаш өсімдіктерінде өсу мен жеміс
салудың 9 кезеңін ажыратады. Олардың ішінде маңызға бесеуі ие: үдете өсу
кезеңі; өсу жəне жеміс салу кезеңі; жеміс салу жəне өсу кезеңі; жеміс салу
кезеңі; жеміс салу жəне солу (қурау) кезеңі.
Көбею — тірі организмнің жеке санының артуы, өзінен кейін ұрпақ
қалдырып, түрдің сақталып, табиғатта таралуын қамтамасыз ету қасиеті.
Көбею барысында өсімдіктердің кейбір түрлерінде особь сандарының артып,
өз ортасында кең таралып, жаңа кеңістіктерді қамтиды. Көбеюді үш түрге
бөледі: жынысты көбею, жыныссыз көбею жəне вегетативтік көбею.
Дақылдардың тұқымдарының өлшемдері болады. Əр дақылдың
тұқымдары бір-бірінен күрт ерекшеленеді. Астық қалыңдығы мен ені
бойынша електерге бөлінеді, оларға дəннен ірі жəне ұсақ қоспалар бөлінеді.
Тор өлшемі бірдей (ұзын, дөңгелек, үшбұрышты) тесіктері бар металл парақ.
2.6.6 Тұқымдардың егуге жарамдылығын жəне егу нормасын,
тыңайткыш себу нормасын есептеу
Себу нормасын белгілеуге жұмсалатын уақытты ұту үшін ^/50 га алаңға
себілген дəн есебімен тексеріледі. Мұндай алаң үшін С3-3,6 сеялкасы мен
оның өзгертілген түрінің доңғалағы 14 рет бұралады. СЗП-3,6 сеялкасының
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катоктарын 29 рет, ал тіреуіш-жетек доңғалақтарын 23 рет бұрау керек.
Себілуге тиіс тұқым массасы анықталады. Барлық аппаратпен доңғалақ бір
айналғанда себілуге тиіс тұкым массасын төмендегі формула бойынша
анықтауға болады:
𝐴 = 3.14𝐷𝐵𝑄/10000
мұндағы D — жүріс доңғалағының диаметрі, мм; В — сеялка
алымының ені, м; Q — себуге берілген норма, кг/га; 10 000- 1 га алаң, м2,
Доңғалақ 14 айналғанда себілуге тиіс тұқым массасы мынадай болады:
𝐴 = (3.14𝐷𝐵𝑄/10000)х14
𝐴 = 3.14𝐷𝐵𝑄14/10000х2
Содан соң сеялка доңгалақтарын шамамен минутына 15-20 айналыс
жиілігімен 14 рет айналдыру керек. Себіліп біткен дəнді теріп, өлшеу жəне
алынған нəтижені есептегі нəтижесімен салыстыру керек. Нақты себу мен
есептегі себуден ауытқу байқалса, реттеуіш рычагымен катушка қажетті
бағытқа жылжытылады да, сеялка сепкен тұқым массасы анықталады. Осы
операция доңғалақ 14 рет айналғанда себілген дəн массасы, есептегі дəн
массасымен теңескенше қайталана береді.
Сеялканың екінші жартысының себу нормасын да басқа доңғалақты
бұрай отырып, осындай жолмен белгілеуге болады. Алайда бəрінен де
сеялканың бірінші жартысы катушкасының жұмыс ұзындығы бойынша
қалып жасап, сонымен сеялканың екінші жартысының да себу нормасын
белгілеген оңайырак.
Тыңайткыш себу нормасы да осындай əдіспен тексеріледі, яғни
тыңайткышты сынақ үшін себу жұмысы жүргізіледі. Тыңайтқышгар біркелкі
себілу үшін бүкіл тыңайтқыш сепкіш аппараттың клапандары реттеледі.
Босату рычагтары көтеріліп, үстіңгі қалыпқа қойылады да қатайтылады. Бұл
калыпта барлық клапандар катушканың штифттеріне тиіп тұруға тиіс. Егер
кейбір клапандар катушкаға тимесе, олардың тоқтатқыш болттарын босатып,
біліктен айналдырып, содан соң ылғалдылығы біркелкі тыңайтқыш үшін
клапандар мен штифттердің арасынан 8—10 мм саңылау жасалынады.
Бөлім бойынша бақылау сұрақтары:
1. Топырақ, оның құнарлылығы, механикалық құрамы жəне физикалық
қасиеттерін айтыңыз.
2. Ауыл шаруашылығы зиянкестері мен ауруларыға қарсы күресу
шаралары қандай?
3. Ауыл шаруашылық өндiрiсінде қолданылатын себу тəсiлдерi?
4. Минералды тыңайтқыштардың жіктелуі жəне сипаттамалары?
5. Тұқымдарды егу нормасын қалай есептейді?
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БӨЛІМ 3.
ТЕХНИКАЛЫҚ
ОРЫНДАУ

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫНА
ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУДІ
ЖƏНЕ
ЖӨНДЕУДІ

3.1 МАШИНАЛАРДЫҢ САПАСЫН ЖƏНЕ СЕНІМДІЛІГІН
АНЫҚТАУ
.
3.1.1 Машиналардың негізгі қасиеттерін, сапасын жəне
сенімділігін зерделеу
Машиналардың жəне оларға жобалау жəне шығару барысында берілген
элементтерінің қолдану (эксплуатациялық) сипаттары көрсеткіштерінің
өзгеруі олардың қолдану шарттарын, яғни жүктеу, жылдамдық, ауа райы
жəне өзге де шарттарын сипаттайтын факторлармен өзара əрекет етуіне
байланысты.
Сенімділік дегеніміз - бұйымның, құрылғының немесе механизмнің
алдын-ала көрсетілген функцияларын уақыт өте келе орнатылған қолдану
көрсеткіштерін белгіленген режим жəне тұтыну шарттары, техникалық
қызмет көрсету, жөндеу, сақтау жəне тасымалдау талаптары сақталған
жағдайда көрсетілген шеңбер ішінде сақтай білуі. [19]
Машиналар сенімділігі мен жөндеу. Машиналардың сенімділігі деп
уақыт, берілген режимді пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу,
сақтау жəне тасымалдау барысында барлық көрсеткіштерінің қалыпты
шамалары сақталу қасиетін айтамыз.
Сенімділік – машиналар қасиеттерінің ең негізгілеріне жатады:
ғұмырлығы, тоқтаусыздығы, жөнделушілігісақталушылығы
Машина ғұмырлығы дегеніміз техникалық қызмет-жөндеулерден өтіп
жүріп, шекті күйге жеткенге дейін жарамдылығы сақталу қасиеті. Машина
ғұмырлығының негізгі көрсеткіштеріне қызмет мерзімі, жөндеуге дейінгі
жəне жөнделген машинаның ресурстары жəне т.с.с. жатады.
Машина тоқтаусыздығы дегеніміз бір уақыт ұзақтылығында немесе
атқарым барысында машинаның жарамдылығы үзіліссіз сақталу қасиеті.
Машина тоқтаусыздығының негізгі көрсеткіштеріне тоқтап қалу
ықтималдылығы, тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы, тоқтап қалуға дейінгі
атқарымы жəне т.с.с. жатады.
Машина жөнделушілігі дегеніміз тоқтап қалу мен ақауланудың алдын
алуға, себептерін анықтауға жəне техникалық қызмет-жөндеу жүргізуге
машинаның қолайлылық қасиеті. Машина жөнделушілігінің негізгі
көрсеткіштеріне жөндеу, уақыт ұзақтылығы, жөндеу ықтималдығы жəне
т.с.с. жатады.
Машина сақталушылығы дегеніміз сақтау мен тасымалдау барысында
жəне одан кейін машина жарамдылығының сақталу қасиеті. Машина
сақталушылығының негізгі көрсеткіштеріне сақталу мерзімі мен сақтау
жұмыстарының еңбексыйымдылығы жатады.
Ауыл
шаруашылығы
техникалары
үшін
жөндеушілік:
бақыланушылығымен,
қолжетімділігімен,
бөлшектерінің
жеңіл
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алынушылығымен, жаңартылушылығымен, өзара ауыстырымдылығымен
жəне бөліктілігімен (блоктігімен) сипатталады.
Бақыланушылығы – машинаның немесе құрастырмалы бірліктің
техникалық жағдайын бақылауға икемділігін (қолайлығын) сипаттайды.
Қолжетімдік – ТҚ операциялары мен жөндеуді (жапқыш беттерін,
қақпақтарын ашу мен жабу, қызмет көрсетуге қиындық келтіретінқатар
орнатылған жабдықтарды, құрастыру бірліктері мен бөлшектерін жинақтау
мен бөлшектеу) орындауға ыңғайлы болу қасиеті.
Жеңілалынушылық – күш пен саймандарды барынша аз жұмсай
отырып, құрастыру – бөлшектеу жұмыстарын орындауға қолайлығы.
Көптеген жағдайларда жеңілалынушылық құрастыру бірліктерінің,
ажырағыш элементтердің массасы мен көлемімен айқындалады.
Жаңартушылық – ең аз еңбек пен қаржы шығындарымен бөлікбөлшектің жолғалтқан жұмыс қабілетін жаңартуға икемділігі.
Өзара ауыстырымдылық – қиылыстыру жұмыстарынсыз ТҚ пен
жөндеуде құрылымдық құрастыру бірлігін, бөлшектерді жəне машиналардың
басқа элементтерін ауыстыруға келіп тұру қасиеті.
Бөліктік (блоктық) – машиналардың құрастырма бірліктерге бөлінуге
бейімділігі, қолайлығы.
Тоқтап қалулар, олардың түрлері мен жіктелуі. Машина жасау,
пайдалану жəне жөндеу өндірісінде тоқтап қалулардың төмендегідей
сыныпталуы белгіленген (3.1-сурет)
Конструкциялық тоқтап қалу (істен шығу). Көбінесе бұйымның
құрылысы жетілмегендіктен, механизмдердің кинематикасы дұрыс таңдап
алынбағанынан, беріктікті есептеуден кеткен қателіктерден, материалы
дұрыс таңдалмағанынан жəне т.с.с. жайттармен байланысты пайда болады.
Эксплуатациялық тоқтап қалу. Машиналарды пайдалануға болмайтын
жағдайда пайдалану, күту-сақтау ережелері бұзылғанда пайда болады.
Өндірістік тоқтап қалу. Бөлшектерді жасау, жаңарту, өлшеу,
жинақтау жəне құрастыру технологиялық үрдістерде кеткен қателіктер
нəтижесінде пайда болады.
Тоқтап қалу

Пайда болу
себебіне қарай
Конструкциялы

Пайда болу
сипатына
қарай
Кенет

қ

(тосын)

Эксплуатациял

Біртіндеп

ық

Өндірістік

Мезгілдік

Өзара
байланысына
қарай
Тəуелді
Тəуелсіз

Күрделілік
тобына
қарай
Бірінші
Екінші
Үшінші

Сурет 3.1 - Тоқтап қалулар жіктелуі
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Табу
тəсіліне
қарай
Айқын
Жасыры
н

Кесте 11 – МТЗ-80 тракторларының атқарымдарына қарай тоқтап
қалуларының таралуы
Атқарым
Тоқтап қалу(%)
шамалары,
мотосағат
Конструкциялық
Өндірістік
Эксплуатациялық
0...1000
1
63
36
1001...2000
5
50
45
2001...3000
6
41
53
3001...4000
9
31
60
4001...5000
11
25
64
Кенет тоқтап қалу. Негізінен бөлшектердің ішкі ақауларынан, артық
жүктелу мен қажуынан жəне артық температура сияқты əсерлерден пайда
болады. Пайда болу уақытын дəл білу мүмкін емес. Мысалы, автомобиль
доңғалағы шинасының тесілуі, цилиндрлер блогы төсемінің тесілуі, т.б.
Біртіндеп тоқтап қалу. Машинаның бір немесе бірнеше
көрсеткіштерінің шамаларының біртіндеп өзгерулерінің артуынан пайда
болады.
Біртіндеп тоқтап қалудың басты себебі – тозу мен ескіру (саңылаудың
үлкеюі, қондырулар бұзылуы). Мысалы, токарлық станокта қырнаулар мен
бөлшектерді өңдеуде дəлдіктің төмендеуі бағыттаушы тұғырының тозуынан
болуы мүмкін.
Мезгілдік тоқтап қалу – дүркін-дүркін пайда болып, өзін-өзі жоятын
тоқтау. Мысалы, жану камерасында күйіктің пайда болуынан мотор
жұмысының нашарлауы. Жылдам жүрген жағдайда күйік əдетте жанып
кетеді де, тоқтау өздігінен жойылады.
Өзара байланысы бойынша машиналар жұмысында пайда болатын
істен шығуларына қарай, мəселен бөтен заттың кіруінен май насосы
доңғалағы тістерінің сынып, байланыссыз тоқтап қалуға жатқызуға болады.
Бірақ насостың істен шығуы мотордың иінді бөлігі мойынтірегіндегі
төсеніштің балқуына соқтырады, бұл істен шығу (балқу) байланыстыға
жатады. [19]
Тоқтап қалу оқиғаларының жиілігі нысанның тоқтауының сипатын
білдіреді. Тоқтап қалу оқиғалары көлік құралын белгілі мерзімге қолданудан
шығару (бос тұру), еңбек жəне материалдық шығындарға əкеп соқтырады.
Бос тұру жəне шығындар техникалық жүйенің жөндеу қабілеттігіне
байланысты. Бөлшектің жөндеуге дейін жұмыс істеу уақыты оның ресурсы
деп аталады жəне оның төзімділігін сипаттайды. Машинаның біртұтас зат
ретінде сенімділігі келесідей негізгі сипаттар арқылы белгіленеді.
1.
Кідірмеушілік, яғни машинаның белгілі бір мерзім немесе жүрісі
ішінде тоқтаусыз жұмыс істеу сипаты.
2.
Төзімділік – машинаның белгіленген ТҚК жəне жөндеу
жұмыстарының уақыты келгенше жұмыс істеу қабілеттілігін сақтай білу
сипаты. Төзімділік сипатының ең маңызды көрсеткіші - ол техникалық
ресурс, яғни көліктің қолдануы басталған немесе күрделі жөндеуден кейін
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қайта басталған сəтінен бастап оның шекті қалпынан, яғни көрсетілген
параметрлерінің көрсетілген шеңберден асып кетуіне дейін артық жұмыс
істеу қабілеттілігі.
3.
Жөндеуге қабілеттілігі (қолдану технологиялылығы) –
машинаның тоқтап қалу жəне зақымдалу себептерін алдын алуға, анықтауға
жəне ТҚК жəне жөндеу арқылы жұмыс істеу қабілеттігін сақтауға жəне
қалпына келтіруге икемділігі.
4.
Сақталғыштық – машинаның сақтау жəне тасымалдау
мерзімінің ішінде жəне одан кейін кідірмеушілік, төзімділік жəне жөндеуге
қабілеттілік сипаттарының көрсеткіштерін сақтай білуі. Машина құралдары
үшін бұл көрсеткіш оларды ұзақ мерзімді сақтау (консервациялау) жəне
тасымалдау барысында; көлік материалдары (майлар, сұйықтықтар, бояулар)
жəне кейбір бұйымдар (шина, аккумулятор батареялары жəне т.б.) - оларды
қысқа жəне ұзақ мерзімді сақтау барысында қолданылады.
Ауыл шаруашылығы техникасы сенімділігін сынауларының
жіктелуі. Машиналар сенімділігін бағалау техника ғұмырының əр
сатысында: жобалауда, жасауда жəне пайдалануда (сынауда) жүргізіледі.
Ауыл шаруашылық техникасы сенімділігін сынауды түрлі топырақ ,ауа
райы аймақтарында орналасқан зауыт-жасаушылар, ғылыми зерттеу ұйымдар
жəне мамандырылған машина сынау станциялары (МСС) жүргізеді.
Сынаулардан тəжірибелік, жетілдірілген, сериялық немесе жөнделген
машиналар өткізіледі. Бағдарламаға сəйкес сынау нысандары ретінде
машиналардың жеке құрастырма бірліктері немесе жинақтаушы бұйымдар
болуы мүмкін (3.2-сурет).
Мақсатына қарай сынаулар зерттеулік, бақылаулық немесе
салыстырмалы болады. Зерттеулік сынаулар барысында тозу, үйкеліс
үрдістеріне беріктік сипаттмасына тоқтап қалу жиілілігіне немесе бұйым
ресурстарынаықпал ететін түрлі жайттар (жұмыс жағдайы, материалдар,
жұмыс, майлау тəртібі,дайындау технологиясы жəне т.б,) əсері бағаланады.
Бақылаулық
сынаулары
тапсырылған
сенімділік
көрсеткіштерінің
тұрақтылығын растау үшін өткізіледі. Салыстырмалы сынаулар қабылдау
сынауларының негізгі түрі болып табылады. Салыстыру базасы ретінде:
қолданыста бар бұйымдар (үйлес нұсқалар), мемлекеттік немесе салалық
стандарттар немесе басқа да нормативтік құжаттар əлде техникалық
көрсеткіштерін бағалау сəтінде ең жақсы дегеннің жиынтығын білдіретін
шартты бұйым қабылданады.
Машиналардың сенімділігін арттыру түрлі кезеңдерде жүргізіледі.
Мысалы, конструкторлық кезінде сенімділікті арттыру:
- бөлшектердің ғұмырлығы жоғары материалды таңдау;
- бөлшектердің қалыпты жұмыс жағдайын қамтамасыз ету;
- қосылыстар жұмысының оңтайлы температуралық режимін анықтау;
- бөлшектердің үйкеліс беттері сапалы майлануын қамтамасыз ету;
- ауаны, жанар-жағар майларды тазартуда тиімді құрылғылар жасау;
- тығыздау құрылғылар құрылысы мен материалдарын жақсарту;
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- машиналардың базалық бөлшектерінің жеткілікті қатаңдығы мен
олардың дірілдерге төзімділігін қамтамасыз ету арқылы жүзеге асыру;
Сенімділікті арттыру технологиялық жасаудағы шаралары:
- бөлшектер жасаудың қажетті дəлдігімен сапасын қамтамасыз ету;
- бет сапасының жоғары геометриялық сипаттамасына қол жеткізу;
- жұмыс беттерін термиялық жəне химиялы-термиялық беріктеу;
- бөлшектердің бетін төзімді жəне таттануға төзімді қоспалармен
қаптау арқылы бөлшектердің ғұмырлығын арттыру.
Сенімділікті арттыру пайдаланушылық (эксплуатациялық) шаралары:
- өндірістік пайдалану алдында жаңа (жөндеуден өткізілген)
машиналарды баптау;
- ТҚК-ны ұйымдастыру жəне оны өткізуге қажетті базаны жасау;
- мерзімді техникалық байқаулар, техникалық диагностиканы жүргізу;
- машиналар жұмысының қалыпты режимін қамтамасыз ету;
- машиналарды сақтаудың белгіленген ережелерін орындау.
Тракторлар, ауыл шаруашылығы
машиналары жəне олардың агрегаттары
Сынау нысандары
Тəжірибелікк

Жетілдірілген

Сериялық

Жөнделінген

Ақпаратты жинау əдістері
Тексеру

Сынау

Бақылау

Сынау түрлері

Мақсаттары
бойынша:
Зерттеу Бақылау
Салыстыру

Санауды өткізу
Зертханалық

Өндіріс кезеңдері бойынша:
Сұрыптаулық
Ұсынушылық Қабылдау- өткізу
Кезендік Инспекциялық
Сертификаттық

Жасау кезеңдері бойынша:
Жетілдіру
Алдын ала
Қабылдау

Стендік

жағдайы мен орны

Полигондық

Табиғилық

Пайдаланушылық

Санау режимы мен ұзақтығы
Зертханалық

Жеделдетілген

Тездетілген

Қысқартылған

Сурет 3.2 - Ауыл шаруашылығы техникасын сынау түрлерінің жіктелуі
Машиналар
сенімділігін
арттыру
жөндеулік
шаралары.
Машиналарды жөндеу кезінде бір мезгілде жаңарту, жетілдіру мен оның
ғұмырлығын арттыру жөніндегі шаралар жүзеге асырылады.
Бұл міндетті шешудің негізгі жолдары:
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- жөндеу кəсіпорындарына келетін бөлшектердің, буындардың жəне
құрастырма бірліктерінің сапасын бақылау жəне қамтамасыз ету;
- бөлшектердің зақымдануы мен жинақтау бөліктері ауысып кетуіне
жол бермейтін жағдайда бөлшектеу жұмыстарын жүргізу;
- жөндеу кəсіпорындарында бөлшектерді жуу, тазарту сапасын
арттыру;
- цилиндр-поршень тобы бөлшектерін салмақтық жəне өлшемді
топтары бойынша таңдау;
- иінді
жəне
кардан
біліктері,
сермерлерді,
ілініспе
жалғастырғыштарын статистикалық жəне динамикалық теңгеру;
- жөндеуде жүргізілетін барлық жұмыстар (дефектеу, жаңарту,
жинақтау, құрастыру, баптау, сырлау, т.с.с.) сапасын арттыру;
- тозған бөлшектерді өсіруде, тозу төзімділігі жоғары материалды
қолдану; жөндеу жұмыстар орындалу сапасын бақылау;
- қосылыстардың белгіленген қондыруларын, жаңарту мен құрастыру
сапасын арттыру жəне жөндеу сапасын арттыру, басқа шараларды қолдану.
[19]
3.1.2 Машиналардың техникалық жай-күйі
Машина қызметін іске асыру үшін арналған жəне осы жүйенің
техникалық жəне қолданушылық көрсеткіштерін анықтайтын көптеген
параметрлерін сипаттайтын күрделі техникалық жүйе ретінде болады.
Жүйе деп белгіленген функцияларды орындау үшін арналған бірлесіп əрекет
ететін элементтердің тəртіптелген жиынтығын түсінеміз.
Машинаның
барлық элементтері (агрегаттар, түйіндер, механизмдер, бөліктер) жұмысқа
қабілетті жоғалтуына тұрақтылығының түрлі сипаттамаларына ие, оған
элементтің белгіленуі мен қасиеттеріне байланысты ішкі құрылымдық
факторлары да, автомобильді қолдануы жағдайлары деп анықталатын
сыртқы факторлары ықпал етеді. Осылайша, қазіргі автомобиль 15-20 мың
бұйымдардан тұрады, олардың 7-9 мыңы жұмыс кезінде өздерінің бастапқы
қасиеттерін жоғалтады, шамамен 3-4 мың бұйымның жалпы автомобильдің
жалпы қызмет ету мерзіміне қарағанда азырақ қызмет етеді. Олардан 80-100
бұйым қозғалыстың қауіпсіздігіне ықпал етеді, ал сенімділігі бойынша 150300 бұйым басқаларына қарағанда жиірек алмастыруды талап етеді,
автомобильдердің ең ұзақ тұрып қалулары, ресурстық шығандарға əкеледі.
Машина элементтерінің жұмысқа қабілеттілігі оның техникалық
күйімен анықталады. Техникалық күй белгілі бір сəтте техникалық құжаттама
белгілеген белгілермен сипатталатын қолдану барысында өзгеретін
объектінің қасиеттер жиынтығын құрайды. Автомобильдің жəне оның
элементтерінің техникалық күйі құрылымдық параметрлердің сандық
көрсеткіштерімен анықталады: y1, y2, y3 ..., yn.
Техникалық күйді анықтаған кезінде осы бұйымдар үшін құрылымдық
параметрлермен байланысты болатын жəне олар туралы нақты ақпаратты
беретін диагностикалық параметрлер деп аталатын жанама мөлшерлерді
қолданады.
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Машинаның жұмысы кезінде оның техникалық күйінің көрсеткіштері
жаңа бұйымға сəйкес келетін ун бастапқылардан уп.д. шекті ұйғарындыға
дейін, ал содан кейін уп шектілерге дейін өзгереді. уп мəні оның əрі қарайғы
белгіленуі бойынша қолдану рұқсат етілмеген немесе жөнсіз болып
табылатын шекті күйге сəйкес келеді (3.3-сурет).
Сағатпен немесе километрмен, ал кейбір жағдайларда орындалған
жұмыстардың бірліктерінде өлшенетін бұйымның жұмыс ұзақтығы
1і атқарым деп аталады. Техникалық құжаттамада қарастырылған нақты бір
күйге дейін атқарым 1р ресурс деп аталады. Онда ун < уі < уп кезінде 0< 1 < 1р
жүріп өткен жолының аралығында бұйым ақаусыз деп саналады да, өзінің
функцияларын атқара алады. Егер бұйым барлық көрсеткіштер бойынша
нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сəйкес болса, онда ол
ақаусыз деп саналады. Егер бұйымның белгіленген функцияларын орындауға
қабілеттілігін
сипаттайтын
параметрлері
нормативтік-техникалық
құжаттаманың белгілеген талаптарына сəйкес болса, онда ол жұмысқа
қабілетті деп саналады. Осыдан автомобиль өзінің негізгі функцияларын
орындайды, бірақ техникалық құжаттаманың барлық талаптарына жауап
бермесе (мысалы, қанаты майысқан), ол жұмысқа қабілетті, бірақ ақаулы
болып табылады.

Сурет 3.3 – Элемент күйінің күй параметрлерінің мəндеріне
байланысты өзгеруі
Машинаны уі > уп күйіне дейін қолдана берсе, онда ақау, яғни жұмысқа
қабілеттіліктің бұзылғанында болатын оқиға болады. Осы жағдайда көлік
процесі тоқтайды (желідегі тоқтап қалу, желіден уақыттан бұрын қайтару).
Параметрдің шекті ұйғарынды мəнінің рөлі тиісті шараларды қолдану
үшін ақау сəтін уақытылы табуында (алдын алуында).
Машина элементінің ақауын уақытылы алдын алу үшін оның
техникалық күйінің өзгеру себептері жəне осы себептердің пайда болуын
анықтайтын факторлар, сондай-ақ олардың автомобиль элементінің
техникалық күйінің өзгеру қарқындылығына ықпал етуін білу қажет.
Күрделі жөндеуге берілген машинаның техникалық жай-күйі, əдетте,
қозғалтқыштың іске қосылу жəне үш шақырымға дейін сынақ жүргізу керек.
Апаттық сипаттағы зақымдануы немесе қозғалтқышты іске қосу жəне оны
қозғалту мүмкін емес, не бөлшектерді əрі қарай бұзылуына алып келетін
ақаулықтары бар машиналар күрделі жөндеуге жүрмейтін күйде беріледі.
Агрегаттардың техникалық жай-күйі бақылау-сынау стенділерінде
тексеріледі. Машиналар мен агрегаттардың техникалық жай-кұйін анықтау
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үшін диагностикалау құралдарын қолданады. Диагностикалаудың нəтижесі
бойынша ақаулықтың орны, түрі жəне себебі, яғни көрсетілген машиналар
мен агрегаттардың техникалық жай-күйі туралы қорытынды жасалады.
Машиналардың техникалық күйін диагностикалау жəне басқару.
Машиналарды диагностикалау арнайы аспаптардың жəне жұмыскерлер
тəжірибесінің көмегімен ақпаратты құрастыру жəне өңдеу жүйесі болып
табылады. Ақпараттың көздері жүргізуші, механиктер, Д-1, Д-2 жəне
сыртқы диагностикалау құралдары (диагностикалық кешен).
Машинаның ТҚК қажеттілігі туындаған кезінде диагностикалық
кешеннің көмегімен алынған оның техникалық күйі туралы бастапқы ақпарат
тікелей ТҚК бригадасының автослесарларына жеткізіледі. ТҚК жəне жөндеу,
өндірісті дайындау туралы шешімдерді қабылдау мақсатында, сондай-ақ
орындалған жұмыстың бақылауын жəне есепке алуын қамтамасыз ету үшін
осы ақпарат өндірісті басқару орталығына да жеткізіледі (3.4-сурет).
Машина жөндеуді қажет еткен кезінде оның күйі туралы ақпарат
жөндеу бригадасы мен басқару орталығына да жіберіледі. Ең қарапайым
жөндеу жұмыстарын ағымды жөндеу бригадасы орындайды жəне басқару
орталығы есепке алады жəне бақылайды. Күрделі жағдайларда
диагностикалық ақпарат алдағы жөндеуді (жөндеу агрегаттары мен қосалқы
бөліктерін алу, бекеттер мен жұмыс күшін жоспарлау жəне т.б.) іске асыруға
дайындау үшін қолданылады. Ақаулық жағдайында машина сақтауға
жіберіледі.
Машина
ТҚК
бригадасы

Диагностикалық
кешен: жүргізуші,
Д1,Д2, т.б.

АЖ бригадасы

Өндірісті басқару орталығы жəне ТББ
Кешенді дайындау кешені

Сурет 3.4 – МҚК-да ТҚК жəне АЖ оперативті басқару үшін
диагностикалауды қолдану сызбасы
Диагностикалауды басқарудың екі деңгейі: «слесарь-машина»
тізбегінде техникалық күйді жəне «басқару орталығы - өндірісті дайындау
кешені - жұмысшы - машина» тізбегінде технологиялық процестерді басқару.
Бірінші деңгейде диагностикалау ТҚК өткізу технологиясымен тікелей
байланысты, ал екінші деңгейде ол машиналардың ағымдағы жөндеуінің
технологиялық процестерін ұйымдастыруына бағытталған.
Диагностикалаудың кейінгі дамуы автоматтандырылған өндірісті
басқару жүйелерінің агрегаттарды басқаруының электрондық жүйелерінің
үлкен санын қолдануымен, диагностикалық құралдарын жасауымен
байланысты. Диагностикалаудың дамуына автозауыттар, автожөндеу
кəсіпорындары, машиналардың ТҚК станциялары, техникалық бақылау
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станциялары мен бекеттері қатысады. Машиналардың ТҚК жəне жөндеу
жүйесіне
заманауи
диагностикалау əдістерін,
құралдарын жəне
ұйымдастыруын енгізуді оның тиімділігін əрбір машинаға толығымен
қолдануды іске асыру мен өндірісті ұйымдастыруды арттырады.
Техникалық жай-күйі бойынша, операциялар тізбесі, соның ішінде
бөлшектеулер бұйымды жөндеу алдында диагностикалау нəтижесі (жөндеу
алды диагностикасы) бойынша, сондай-ақ осы бұйымның жəне біртектес
бұйымдардың сенімділіктері туралы мəліметтер бойынша анықталады.
Техникалық жай-күйі бойынша жөндеу — нормативтік- техникалық
құжаттамада белгіленген мерзімде жəне көлемде орындалатын техникалық
жай-күйін бақылайтын жоспарлы жөндеу, жұмыстың көлемі мен басталу
сəтін бұйымның техникалық жай-күйі анықтайды.
3.1.3 Ауыл шаруашылығы машиналарының ақауларын анықтау
жəне талдау
Ақаулар келесі санаттар бойынша жіктеледі:
- пайда болу сипаты мен болжау мүмкіндігі (біртіндеп, кездейсоқ);
- пайда болу себебі;
- басқа элементтердің ақауларымен байланысы;
- салдары;
- жою əдістері;
- пайда болудың (атқарымның) жиілігі;
- жоюдың еңбек сыйымдылығы;
- жұмыс уақытын жоғалтуына ықпалы.
Біртіндеп ақау машинаның бір немесе бірнеше белгіленген
параметрлердің біртіндеп өзгеруімен сипатталады. Мысалы, поршеньдік
сақиналардың жəне цилиндрдің гильзаларының тозуының себебінен
қозғалтқыш қуаттылығының біртіндеп түсуі. Рессор табақтарындағы
металдың ескіруі жəне олардың иілгіштігінің жоғалуы себебінен бүгілу
мөлшерінің азаюы жатады.
Кездейсоқ ақау жүктемелерді асыруының жəне автомобиль
элементтерінің сапасыз күйінің салдарынан машинаның жұмыс істеу
қабілетін анықтайтын бір немесе бірнеше белгіленген параметрлердің
өзгерістерімен сипатталады.
Пайда болу себебіне байланысты ақауларды құрылымның
жетілмегендігінің салдарынан пайда болатын құрылымдық; бұйымды
жасауының немесе жөндеуінің технологиялық процесінің бұзылуының
немесе жетілмегендігінің салдарынан пайда болатын өндірістік,
қолданыстағы ережелерді бұзуымен туындаған қолданыстық (мысалы,
машинаның шамадан тыс жүктеуімен, техникалық қызмет көрсетуді
уақытылы емес өткізуімен жəне т.с.с.) болып бөлінеді.
Пайда
болудың
(атқарымның)
жиілігі
бойынша
қазіргі
автомобильдерге шағын (автомобильдің түрі, маркасы жəне моделіне
байланысты 3...4 мың км), орташа (16 мың км дейін) жəне үлкен (16 мың км
астам) атқарымы бар ақауларды бөледі. Ақаулардың арасындағы атқарымдар
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қолданудың басынан бастап машинаның жүріп өткен жолы ұлғайғанда
айтарлықтай азаяды.
Жоюдың еңбек сыйымдылығы бойынша ақауларды автомобильді
қалпына келтіруінің шағын (2 адам-сағ дейін), орташа (2...4 адам-сағ) жəне
үлкен (4 адам-сағ астам) еңбек сыйымдылығын қажет ететіндерге бөледі.
Жұмыс уақытын жоғалтуына ықпалы бойынша ақауларды жұмыс
уақытын жоғалтпай, яғни ТҚК немесе жұмыс емес (ауысым арасындағы)
уақыт кезінде, жойылатын ақаулар мен жұмыс уақытын жоғалтып
жойылатын ақауларға бөледі. [19]
3.1.4 Машиналарға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
міндеттерін анықтау
Бірінші техникалық қызмет көрсету (ТҚК-1). Бақылаудиагностикалық, бекіту жəне реттеу жұмыстары мамандандырылғаны
бойынша келесі түрлерге бөлінеді:
- Трансмиссия жəне артқы белдік. Қажет болған жағдайда, кардан
білігінің
фланецтерін
бекіту
үшін
ажырату
басқышының
байланыстырылмаған жүрісін, кардандық берілістің топсалы жəне
оймакілтек қосылыстарындағы люфтын тексеру (реттеу);
- Рульдік басқару.
Рульдік
басқару күшейткішінің, шар тəрізді
сұққылардың бекіткішін, рульдің дөңгелегінің люфты мен бекіткішін,
рульдік тартқышының топсаларын жəне т.б. бітеулігін тексеру;
- Тежеуіш жүйесі. Тежеуіш жүйесінің тиімділігін, тежеуіш педалінінің
байланыстырылмаған жүрісі мен жұмыс кезіндегі жүрісін, сондай-ақ тұрақ
тежеуіш жүйесінің жұмысын тексеру (реттеу);
- Жүрістік бөлігі. Тораптар мен аспалар бөлшектерінің жай-күйін,
шиналардың жағдайы мен ауаның қысымын тексеру;
- Кабина, платформа (шанақ) жəне тіреуіш. Кабинаның құлыптарын,
ілмектерін жəне есік тұтқаларын тексеру жəне басқа да жұмыстар;
- Қуат беру жүйесі. Қуат беру жүйесіндегі құралдар мен жетектерінің
жай-күйін, қосылыстардың бітеулігін тексеру;
- Электр жабдықтары. Аккумулятор батареясын, генераторды,
құралдарды жəне электр сымдар жүйесін тазалау жəне тексеру.
Майлау жəне тазалау жұмыстары. Үйкеліс түйінін майлау жəне
майлау картасына сəйкес машинатің агрегат картерлеріндегі жəне сужетек
тенектеріндегі май деңгейін тексеру.
Арнаулы машиналар жəне жүк тартқыштары бойынша салмақ
түсетін элементтердің, қосылыстар мен байланыстардың жай-күйін тексеру,
платформа көтеру механизмі тенегіндегі май деңгейін тексеру жəне т.б. талап
етілетін қосымша жұмыстар.
Екінші техникалық қызмет көрсетудің (ТҚК-2). Бақылаудиагностикалық, монтаждау жəне реттеу жұмыстары:
- Қозғалтқыш, салқындату жүйесі (жылыту) жəне майлау.
Салқындату (жылыту) жүйелерінің бітеулігін тексеру; қозғалтқыш
цилиндрлі-поршенді тобының жай-күйін тексеру; құбыр желісінің жəне
190

бəсеңдеткіштің қабылдау құбырының бекітілуін, қозғалтқыш жəне ажырату
картерлерінің тұғырығын тексеру;
- Трансмиссия жəне артқы белдік. Ажырату серіппесінің əрекетін,
педалінің байланыстырылмаған жүрісі мен толық жүрісін, ажырату жұмысын
тексеру; кардандық берілістің топсалы жəне оймакілтек қосылыстарындағы
люфтын тексеру, жетекші белдемесі картерлерінің жай-күйін тексеру;
- Рульдік басқару жəне алдыңғы білік. Алдыңғы дөңгелектердің
түйіспелілігін, ыдырауын, кіндік темірдің, алдыңғы дөңгелектердің бұрылу
бұрышының бойлай жəне көлденең көлбеуін, сондай-ақ олардың
теңдестіруін жəне т.б. реттеу; Тежеуіш атанақтарының немесе дискілерінің
тозу
дəрежесін,
қалыптың,
қаптаманың,
тежеуіш
педалінінің
байланыстырылмаған жүрісі мен жұмыс кезіндегі жүрісін, серіппелердің,
подшипниктердің, дөңгелектердің жай-күйін жəне т.б. тексеру. Қажет болған
жағдайда, түйіндер мен бөлшектерді ауыстыру;
- Жүрістік бөлігі. Тежеуіш жүйесі құбыр желісінің жай-күйін жəне
бітеулігін тексері, оларды реттеу; тежеуіш жүйесі жұмысының параметрлерін
тексеру, машинаның тежеу қасиеттерін қамтамасыз ететін басқа
элементтердің жұмысын тексеру: кабина (салон), платформа (шанақ) жəне
тіреуіш.
- Карбюраторлы қозғалтқыштардың қуат беру жүйесі. Бекіткіштер,
қосылулар мен жауапты элементтер мен байланыстардың бітеулігін тексеру,
олардың жұмыс жасау дұрыстығы. Дайындалатын жанармай қоспасының
сапасын тексеру қажет болған жағдайда, жүйенің элементтерін реттеу;
- Дизельді қозғалтқыштардың қуат беру жүйесі. Жанармай құбыр
желісінің, жанармай сорабының, форсунканың жəне т.б. жауапты элементтер
мен байланыстардың бітеулігін жəне жұмыс жасау дұрыстығын тексеру.
Қажет болған жағдайда, ақаулықты жою жəне басқа жұмыстар;
- Аккумулятор
батареясы.
Аккумулятор
батареясының
функционалдығын тексеру (қалпына келтіру);
- Генератор, стартер жəне реле-реттегіш. Байланыс элементтердің
(түйіспелі сақиналардың, қылшақтардың) жай- күйін тексеру, қажет болған
жағдайда, генераторды бөлшектеу жəне тозған бөлшектерді (қылшақтарды,
баспа серіппелерді) ауыстыру. Стартер мен реле-реттегіштің жұмысын
тексеру, жыл уақытын ескере отыра, реле-реттегіштің кернеуін реттеу (егер
бұл оның конструкциясы бойынша көзделсе);
- Тұтандыру құрылғылары. Тұтандыруды білтесін жəне катушкасын,
сөндіргіш- таратқышын тексеру. Қажет болса, ақаулықтарды жою;
- Жарықтандыру жəне дабыл құрылғылары. [19]
Бақылау сұрақтары:
1. Машиналардың сенімділігінің анықтамасы
2. Машиналардың тоқтап қалуын жіктеңіз.
3. Машиналардың сенімділігінің негізгі сипаттамалары.
4. Трактор, ауыл шаруашылығы машиналарының сынау
түрлері.
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5. Машиналардың техникалық жай-күйін диагностикалауды
басқару.
6. Технологиялық жасаудағы сенімділікті арттыру ісшаралары.
7. Ауыл шарушылық машиналарының ақаулары.
3.2 МАШИНАЛАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ
ЖƏНЕ АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖƏНЕ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
3.2.1 Технологиялық процеске сəйкес машиналарға қызмет
көрсету жəне жөндеу
Машинаны қолдану барысында қоршаған орта əсерінен, қолдану
шарттарынан,
сондай-ақ
материалдардың
физикалық-механикалық
қасиеттерінің өзгеруіне əкелетін түрлі ішкі процестерден оның техникалық
күйінің өзгерісі болады. Нəтижесінде машинаның немесе оның жеке
түйіндері мен агрегаттарының қалыпты жұмыс тəртібінің бұзылуы
туындайды. Осының салдарынан машина сынып қалуы мүмкін, оны жою
үшін жөндеуді орындау қажет болады.
Өндірістік процесс өнімді өндіру немесе жөндеу үшін кəсіпорында
қолданатын технологиялық əрекеттердің жəне еңбек құралдарының
жиынтығы ретінде болады.
Технологиялық операциялардың түрлері өнімнің пішінінің, өлшемінің,
қасиеттерінің, сондай-ақ күйінің өзгеруін жобалайтын негізгі жұмыстарды
орындауымен байланысты. Технологиялық операциялардың басқа бөлігі
көліктік пен қоймалық жұмыстар, ғимараттар мен жабдықтарды ұстау мен
жөндеу, материалдық-техникалық жабдықтау жəне т.б. жататын қосалқы
жұмыстарды орындауымен байланысты.
Техникалық қызмет көрсетудің жəне жөндеудің технологиялық
процесі машинаның ТҚК жəне жөндеуі бойынша негізгі жұмыстарды
орындауымен байланысты өндірістік процестің бөлігі ретінде болады.
Жөндеудің технологиялық процестеріне машинаны, оның агрегаттарын,
түйіндерін жəне бұйымдарын бөлшектеу; бұйымдарды жөндеу; машинаны
құрастыру, бояу жəне сынау; сондай-ақ машинаны тапсырушыға тапсырады.
Кез келген технологиялық процесс келесі элементтерден тұрады: операция,
қондыру, ауысу, жұмыс тəсілі, жұмыс қозғалысы.
Операция бір жұмыс орнында жабдықтың түрімен анықталған бір
кəсіптің жұмысшысы үздіксіз орындайтын жөндеудің технологиялық
процесінің бөлігі ретінде болады. Операциялардың атауы əдетте ол
орындалатын жабдықтардың атауына сəйкес келеді. Мысалы, құрастыру
операциясын арнайы құрастыру жабдықтарын қолдануымен құрастырушы
слесарь құрастыру цехінде орындайды.
Қондыру жабдыққа немесе сайманға қатысты бұйым қалпының
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өзгеруімен байланысты технологиялық операцияның түрі. Мысалы,
машинаны жасаған кезінде құрастыру операциялары қозғалтқышты, беріліс
қорабын қондыру жəне т.б. болып табылады.
Ауысу бірдей тəртіпте бір құралдың көмегімен бұйымның бір
учаскесінің үстінде орындалатын технологиялық операцияның немесе
қондырғының бөлігі ретінде болады. Мысалы, машинаның қозғалтқышын
қондыру бірнеше ауысуларды қамтиды: қозғалтқышты матау; қозғалтқышты
жақтауға көтеру, орнын ауыстыру, қондыру; қозғалтқышты жақтауға бекіту.
Жұмыс тəсілі ауысудың немесе өтудің бөлігі болып табылады жəне
жұмыс қозғалыстарының аяқталған циклі ретінде болады. Мысалы,
қозғалтқышты матаған кезінде: матаудың бір шетін бекіту – бір жұмыс тəсілі,
матаудың басқа шетін бекіту – басқа жұмыс тəсілі.
Жұмыс қозгалысы технологиялық операцияның ең аз құрамдас бөлігі
болып табылады. Мысалы, жұмыс қозғалысы жұмысшы қандай да бір
бұйымды қолына алған кезінде орындай алады.
Еңбек сыйымдылыгы (t) – бұл белгіленген шарттарда ТҚК немесе
жөндеудің операцияларын немесе операциялар тобын орындауға кеткен
еңбектің шығындары. Еңбек сыйымдылығы норма-бірліктерінде есептеледі
(адам-сағат, адам-минут, адам- күн). Егер бір уақытта бұл жұмысты бірнеше
орындаушы орындай алса, онда орындаудың орташа ұзақтығы қысқарады да,
орындаушылардың бірлескен жұмысының мүмкіншілігін есепке алатын
формуламен анықталады. Нормативтік жəне нақты еңбек сыйымдылығын
айырады.
Нормативтік еңбек сыйымдылыгы осы кəсіпорында, фирмада жəне
т.б. қабылданған ресми заң нормасы болып табылады, орындаушылардың
санын, олардың еңбегіне төлеуін (тарифтік мөлшерлеме, теңге./сағ.),
клиенттермен есеп-айырысуды анықтау үшін қолданылады.
Нақты еңбек сыйымдылыгы – нақты орындаушының нақты
операцияны орындауына (еңбекке) кеткен шығындар – кездейсоқ мөлшер
болып табылады жəне нормативтік мөлшерден өзгеше бола алады.
Технологиялық процестерді орындау үшін технологиялық жабдықтар,
жабдықтау, саймандар қажет.
Технологиялық жабдықтар – бұл технологиялық процестің басынан
бастап аяғына дейін жұмыстарды орындаған кезінде қолданылатын
машиналардың ТҚК жəне жөндеуін іске асыру құралы. Жабдықтар
мамандандырылған, машиналарды техникалық қолдану мақсаттарына
тікелей өндірілетін (жуу машиналары, көтергіштер, диагностикалық
аспаптар, майлау-құю құрылғылары жəне басқалары) жəне жалпы
белгілеуіндегі (металл кесетін жəне ағашты өңдейтін білдектер, сыққыштар,
кран-бөренелер жəне басқалары) деп бөлінеді.
Технологиялық жабдықтау – технологиялық процестің нақты бір
бөлігін орындау үшін технологиялық жабдыққа қосылатын өндіріс
құралдары жəне саймандары.
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Тракторлар мен ауыл шаруашылық машиналарының техникалық күтімі
мен оларды пайдалану жадынамасында (инструкциясында) техникалық күтім
жасау түрлері көрсетіледі жəне оны бұлжытпай тиісті орындау керек.
Ауыл
шаруашылық машиналарында қолданылатын машиналарға
жоспарлы-ескертулі жүйе қолданылады. Жоспарлы дегеніміз – машиналар
белгілі жұмыс көлемін атқарғаннан кейінге жоспарланады. Ескертулі
дегеніміз – техникалық
күтімде атқарылатын жұмыстар, техниканың
жарамсыздыққа келмеуін ескертеді. [30]
Машина-трактор паркінде машиналардың техникалық күтімінің негізгі
құжаты техникалық күтім жəне жөндеудің жылдық жоспары. Жылдық
жоспарда еңбек сыйымдылығы, техникалық күтім жəне жөндеуге кететін
шығын, техникалық күтім жəне жөндеу графигі, техниканы пайдалану
журналы, шығынды есептеу кітабы, техникалық паспорт, т.б. жоспарланады.
Техникалық күтім жасалғаннан кейін акт түзіліп, бухгалтерияға
тапсырылады. Түзілген Акт техникалық күтімге кеткен материалдық
шығынды жəне слесарь-жөндеуші мен механизаторға еңбек ақы есептейді.

Пайдалану уақыты дайындық
кезіндегі техникалық күтім
Пайдалану
уақыты
кезіндегі
техникалық күтім
Пайдалану
уақыты
аяқталу
кезіндегі техникалық күтім
Ауысымдық техникалық күтім
Бірінші техникалық күтім (ТҚК-1)
Екінші техникалық күтім (ТҚК-2)
Үшінші техникалық күтім (ТҚК-3)
Көктемгі
-жазғы
пайдалану
уақытындағы
мерзімдік
техникалық күтім
Күзгі-қысқы
пайдалану
уақытындағы
мерзімдік
техникалық күтім
Ерекше жағдайлардағы (құмды,
тасты жəне батпақты жерлерде,
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трактор

Техникалық күтімінің түрлері

күрделі
тіркемелер
егін егу жəне
отырғызу
машиналары,
жинау
жəне
өсімдіктерді
өңдеуге
қорғау арналған
жəне
машиналар,
тыңайтқыштарды
тіркемелер
мен
жинауға арналған
арбалар,
машиналар
транспортер,
дақылдарды
өңдеуге арналған
қарапайым
стационарлық
машиналар

Кесте 12 - Тракторлар мен машиналардың техникалық күтімінің
түрлері
Ауыл шаруашылық машиналары

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

шөлдейттерде,
төменгі
температура мен таулы жерлерде)
техникалық күтім
Сақталу кезіндегі техникалық
+
күтім

-

+

+

Машина-трактор паркіндегі барлық машиналар мерзімді техникалық
байқауды пайдаланады жəне шешімі актімен бекітіледі.
Тракторлар мен ауыл шаруашылық машиналарын сақтауға немесе
пайдалануға дайындағанда техникалық күтім жасалады. Техникалық күтім
жүргізуді есептеу əр түрлі көрсеткіштермен көрсетілуі мүмкін: 1) мотосағат,
ауысыммен, маусыммен, дизель жағар майының литр немесе килограмм,
эталон гектар, алынған өнімнің килограмм немесе тонна, физикалық
гектармен жəне маусыммен.
Кесте 13 - Трактордың отын шығыны мен орындалған жұмыс көлеміне
техникалық күтім жасау жиілігі
Техникалық күтімнің жиілігі
Тракторлар
(ТҚК-1)
( ТҚК-2)
(ТҚК-3)
л
кг
л
кг
л
кг
МТЗ-82
600
500
2400
2000
9600
8000
МТЗ-100
1500
1250
6000
5000
12000
10000
ДТ-75В
900
750
3600
3000
14400
12000
ДТ-75МВ
1000
840
4000
3360
16000
13440
ДТ-75Н
2140
1800
8560
7200
17120
14400
Көктемгі-жазғы техникалық күтім ауа-райы температурасы 5о С-тан
асқанда, ал күзгі-қысқы техникалық күтім ауа-райы температурасы 5о С-тан
төмендегенде жүргізіледі. Барлық тракторлар мен ауыл шаруашылық
машиналарына жүргізілген техникалық күтім жаңа немесе күрделі
жөндеуден өткеннен бастап атқарған жұмыстары көлемі, уақыты жəне
жүргізілген техникалық күтімнің түрі көрсетіліп, арнайы формулярға
тіркеледі.
Кесте 14 - Ауыл шаруашылық машиналардың ауысымына техникалық
қызмет көрсету үшін еңбек сыйымдылығы нормалары
Жалпы еңбек 1 метр жұмыс еніне
Машина
салымы
орташа
тартылыс
кедергісі, кНе
Соқа:
ПЛН-3-35
0,12
3,5...5
ПЛН-5-35
Дискілі лушильниктер:
ЛДГ-5А
0,10
1,2...1,5
ЛДГ-15А
0,20
ЛДГ-20
0,25
Дискілі тырмалар:
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БДС-3,5
БДН-3
Тіркемелер:
СП-16А
С-11У
СГ-21
СН-75
Культиваторлар:
КПС-4
КРН-4,2
КОН-2,8
Дəн сепкіштер:
СЗ-3,6
СЗС-2,1
Картоп отырғызатын КСМ-6
Картоп қазатын КТН-2В
Картоп жинайтын комбайн ККУ-2А
Тыңайтқыш енгізу машиналары:
РУМ-5
РОУ-5

0,10

1,6...2,2

0,10

0,1...0,25

0,11
0,25
0,10

1,2...3,0
1,4...3,2
1,3...1,8

0,15
0,15
0,30
0,30
0,50

1,0...2,0
2,7...3,0
3,5...4,0
5,8...6,5
10...12

0,30

1,2...1,4

Тракторларға диагностика жасау жоспарлы-ескерту техникалық
күтімнің құрамына кіреді. Диагностика дегеніміз – трактор, автомобиль мен
ауыл шаруашылық машиналарынның тез уақытта олардың бөліктерінің,
механизмдерінің, жұмысшы органдарының қалдық ресурстарын бақылауөлшеу приборларымен жəне арнайы құралдарымен анықтау.
Техникалық күтімге диагностиканы енгізу көбінесе техникалық күтім
кезінде кейбір көрсеткіштер санмен көрсетіледі. Машиналарды пайдалану
кезінде көрсеткіштер көбеюі немесе азаюы мүмкін. Мысалы, май шығыны,
тоқтау жолы көбейеді, майдың қысымы, қозғалтқыш қуаты азаяды.
Диагностикалау кезінде көрсеткіштер белгіленген шектен шықпаса,
онда келесі техникалық күтімге дейін қалдырылады.
Машина-трактор
агрегаттарындағы
мен
ауыл
шаруашылық
машиналарына күнделікті техникалық күтім (КТҚК) жəне (ТҚК-1)
техникалық күтім трактормен бірге жасалады.
Бірінші (ТҚК-1) жəне екінші (ТҚК-2) техникалық күтім көрсетілген
уақыттан ± 10%, ал үшінші (ТҚК-3) техникалық күтім ±5% дейін ауытқуы
мүмкін. ТҚК-3 кезінде ТҚК-2 күтімде атқарылатын барлық жұмыстар жəне
жоғары жанар май насосын, гидрожүйені жəне электроприборларына
реттеулер жүргізіледі. [30]
Техникалық
күтімді
ұйымдастыру.
Техникалық
күтімді
ұйымдастыру жəне жөндеу жұмыстары үшін шаруашылық арнайы техника
жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерімен (ЖШС), мекемелермен,
заводтармен жəне белгілі бір техника маркаларына қызмет көрсететін
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өкілдерімен екі жақты келісім шарт жасайды. Мысалы, Казбельтехника,
«Казагромаш», «Eurasia Group», «Джон-Дир» компаниясы. Осы компаниялар
республиканың барлық аудандарындағы өздерінің техникаларына жылдам
уақытта техникалық күтім жəне жөндеу жүргізеді. Автомобильдерге
«КАМАЗ АҚ», «МАН» компаниялары т.б.
Үш санды кезекті техникалық күтімнің (жағдайдың) уақыттары:
Бірінші техникалық күтім (ТҚК-1) – əр 60 сағат
жұмыстан кейін;
Екінші техникалық күтім (ТҚК-2) – əр 240 сағат
жұмыстан кейін;
Үшінші техникалық күтім (ТҚК-3) – əр 960 сағат
жұмыстан кейін;
Үш санды техникалық күтім жасағанда жалғыз регламенттегі
жұмыстардан бөлек, барлық байқалған жарамсыздықтарды да орындау керек.
Күнделікті ТҚК ауысымдар арасында жасалады (10 сағат сайын)
жəне келесі операциялардан тұрады:
- май, су, электролиттің ақпауы жəне бөлшектердің
қатырылуы;
- жанар май құю, картердегі жағар май деңгейін
тексеру;
- радиатордағы салқындатқыш сұйықтың деңгейін
тексеру;
- пневматикалық жүйесіндегі рессивердің конденсатын
төгу;
- щиток прибордағы индикатор арқылы дизельдің ауа
тазартқыш сүзгісінің жағдайын тексеру;
- радиатордың қорғау сеткасын тазалау.
Бірінші техникалық күтім (ТҚК-1) трактордың 60 мотосағат
жұмыс істегеннен кейін:
Бірінші күнделікті техникалық күтім кезіндегі барлық операциялар
атқарылады:
- трактордың суын тазалау;
- жанар май насосының картеріндегі май деңгейін тексеру;
- вентилятордың ременінің тартылуын тексеру
- доңғалақтың жағдайын жəне ауа қысымын тексеру;
- рульдік басқарудың жəне тежегіштің жұмысын тексеру;
- су насосының подшипнигін майлау;
- муфта ажыратқыштың подшипнигін майлау;
- жанар май сүзгісін тексеру жəне қалдықтарын төгу.
120 мотосағат жұмыс істегеннен кейін:
- ауатазартқыш түбіндегі майдың деңгейін жəне сапасын тексеру;
- дизельдің центрден тепкіш май сүзгісінің роторын тазалау керек;
Екінші техникалық күтім (ТҚК-2) трактордың 240 мотосағат
жұмыс істегеннен кейін жүргізіледі.
Бірінші техникалық күтім (ТҚК-1) барлық операциялары орындалады;
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1) - қозғалтқыш картеріндегі май ауыстырылады;
- ауатазартқыш түбіндегі май ауыстырылады;
- жанар май насосындағы май ауыстырылады, егер де М8Г2 жəне
М10Г2 МЕМСТ 8581-78 бойынша күкірт қоспасы 0,5% аспаса қозғалтқыш
картеріндегі майдың сапасына байланысты 480
мотосағаттан кейін
ауыстыруға болады.
2) Жанар май багіндегі жəне жанар майда сүзгідегі қалдықтарды төгіп,
тазарту;
3) Ауатазартқыштың сүзгілерін тазарту;
- пневматикалық жүйенің қысымын реттегіштің сүзгілерін тазарту;
4) Беріліс қорабындағы майдың деңгейін тексеру;
- алдыңғы жетектегіш белдіктің корпусындағы май деңгейін тексеру;
- артқы белдіктің корпусындағы майдың деңгейін тексеру;
- доңғалақ редукторындағы майдың деңгейін тексеру;
- гидравликалық жүйесінің майдың деңгейін тексеру;
- кіші қозғалтқыштың редукторындағы майдың деңгейін тексеру;
- рульдік басқару гидрокүшейткіш корпусындағы майды тексеру;
- алдыңғы белдіктің бұрылу цапфасының втулкасын майлау.
5) Муфта ажыратқыштың педалін еркін жүретін
- тежегіш педалін
- пневматикалық жүйенің қысымын
- ауатазартқыштың герметикалығын
- қозғалтқыштың енгізу труба жүйесін
- аккумулятордың клеммаларының қатырылуын, қалпағындағы ауа
өтетін тесігін, электролиттің деңгейі мен тығыздығын тексеру;
6) Кабинаның жылыту жəне салқындату жүйелеріне техникалық күтім
жасау;
7) Артқы доңғалақтар ступицаларының бекітілуін тексеру;
- алдыңғы брус пен муфта ажыратқыш корпусының лонжеронға
бекітілуін тексеру;
- беріліс қорабының корпусының бекітілуін тексеру;
- карданды берілістің аралық тірегінің бекітілуін тексеру;
Бір (ТҚК-2) 480 мотосағат өткеннен кейін қозғалтқышдің күйенті мен
клапандар арасындағы саңылауларды тексеру, ауатазартқыштың корпусын
сүзгілермен қоса жəне орталық трубаны жуу керек.
Үшінші техникалық күтім (ТҚК-3) трактордың 960 мотосағат
жұмыс істегеннен кейін жүргізіледі.
Алдымен (ТҚК-2) барлық операциялар атқарылады:
- жанар май насосының реттелуші параметрлеріне сай келетін стенд
арқылы тексеріледі;
- қозғалтқыш форсункасының жанар майды бүрку алдындағы қысымы
мен бүркуі;
- цилиндрлер блогының бастиегінің гайкаларының қатты қатырылуы;
- күйенті мен клапандар арасындағы саңылаулары реттеледі;
- реле-реттегіш реттеледі;
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- оталдыру қозғалтқышпен редукторының қосылу механизмі;
- магнето контактілері арасында саңылау;
- электр ұшқын свечасы электродтары арасындағы саңылау реттеледі;
- гидрожүйе мен рульдік басқару гидрокүшейткішінің сүзгілері
жуылады;
- ірі жəне майда сүзгілер жуылып, сүзу элементтері ауыстырылады;
- оталдыру қозғалтқышының ауа тазартқыш сүзгісі мен жанар май
карбюраторының сеткасы тазаланады, ауыстырылады;
- рульдік басқару гидрокүшейткішінің реттеу гайкасы тексеріледі;
- алдыңғы доңғалақтардың геометриясы тексеріліп, доңғалақтардың
подшипнигі майланып, реттеледі;
- рульдік басқару шарнирлерінің подшипниктері майланады;
- оң жақ шестерниясы майланады;
- артқы көтеру механизмі валының втулкасы майланады;
- қозғалтқышқа май құю өңешінің сеткасы тазаланады;
- жанар май насосы мен қозғалтқыш сапундары тексеріледі;
- гидроаккумулятор қорабындағы майы төгіліп, ауыстырылады.
1920 мотосағаттан кейін тексеріледі:
- оталдыру қозғалтқышының стартер щеткасы мен коллекторы
- реле-реттегіш контактілері
- пневматикалық жүйенің бөліктері мен компрессоры
- тахоспидометр жұмсақ валы бөлшектеліп, майланады жəне жиналады;
1920 мотосағаттан кейін тексеріледі:
- стартер щеткалары мен коллекторы
- рульдік басқару гидрокүшейткіш рейкасы мен секторы
- қозғалтқыш салқындату жүйесі жуылады;
- алдыңғы доңғалақ ступитцасы майы ауыстырылады.
Маусымдық ТҚК жылдың көктемгі-жазғы жəне күзгі-қысқы
уақыттарында жасалады жəне келесі жұмыстар атқарылады:
- қозғалтқышта, агрегаттардың гидравликалық жүйесінде жəне
трансмиссия мен жүріс бөлігінің майлау жəне жағу жазғы майларын қысқы
майлар сортына ауыстыру жəне келесі ТҚ жұмыстарын орындау;
- негізгі жанар май багының құю мойны сүзгісі жуып тазалау;
- жанар май бактарын жуып тазалау;
- оталдыру қозғалтқышы карбьюраторы , жанар май сүзгісін тазалау;
- аккумулятор батареясының электролит тығыздығын нормаға келтіру;
- реле-реттегіштегі кернеу реттегіш винтті З ,Л əріпке қою;
- пневматикалық жүйедегі ресиверді тазалап, тексеру;
- қоректену жүйесінің багын жанар май түрімен толтыру;
- қозғалтқыштың
салқындату жүйесіндегі
сұйықты
төменгі
температурада қатпайтын қысқы сұйық антифриздерге ауыстыру;
- кабинаны жылыту жүйесін тексеру, сұйығын төккен жағдайда,
ысыту мен кабина жылыту жүйелерін қоса төгу.
Тракторды сақтауға қою. Тракторды сақтауға қою алдында:
- техниканың жағдайы тексеріледі;
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- маусымдық техникалық күтім жасалады;
- жарамсыздығын анықтап, қалпына келтіреді;
- шаң-тозаңнан тазартылады;
- жуып тазалайды;
- қозғалтқыш карбюратеріндегі, беріліс қорабындағы, артқы белдіктер,
соңғы берілістердегі майларды ауыстырады;
- оталдырып, біраз жұмыс істетіп, тіреуішке қояды;
- жанар май мен суын төгеді;
- жанар май сүзгісін тазалап, орнына қояды;
- жанар май багын тазалайды;
- вентилятор, гидрожүйе ремендерін алады;
- электр
жабдықтарын,
карбюраторын,
орындығын,
құралсаймандарын алып, қоймаға тапсырады;
- бөлшектер алған орындарды тығыз бекітеді;
- ауатазартқыштың түбіндегі майды ауыстырады;
- сыртқы бөлшектерді майлайды;
- кабина мен капотты пломбылап, жабады;
- доңғалақтарды жабады немесе алюминий пудрамен сырлайды.
Ауыл шаруашылығы машиналарын сақтауға қою алдында маусымдық
техникалық күтім мен жөндеу жұмыстарын жүргізеді:
- шаң-тозаңнан тазалайды, жуып тазалайды;
- шынжырларын, ремендерін, гидрошланга мен гидроцилиндрді кесу
аппарат пышақтарын, орақтарын т.б. алып, қоймаға тапсырады;
- сыртқы бөлшектерді майлайды, сырлайды;
- машиналарды көтеріп, тіреуішке қояды;
- доңғалақтарды жабады немесе алюминий пудрамен сырлайды;
- соқаның, культиватордың сырланбаған бөліктерін, косилка мен
комбайнның кесу аппараттарын қорғағыш майлармен майлайды.
Техниканы сақтау. Ауыл шаруашылық машиналарын сақтау Машинатрактор паркінің жоспарлы-ескерту болып есептеледі.
Техника сақтаудың үш түрі бар: жабық, ашық, аралас.
Жабық сақтау кезінде техника гаражда немесе сарайда сақталады
жəне шығыны аз, өте сенімді сақтаудың түрі.
Ашық сақтау кезінде техника ашық алаңда сақталады. Алаң
арнайы жабдықталуы керек: қоршаулы, жарықтандырылған, тас төселген,
асфальттелген немесе бетондалған, металдан немесе бетоннан техниканы
қоюға арналған тумбалар, техниканы көтеріп қоюға тіреуіштер.
Орталық машина-алаңы - елді мекеннің орталығында орналасады
жəне машина жууға арналған орынмен, техника жабдықтарын түсіру-артукөтеру- тасымалдау жабдықтарымен дайындалған орынмен, бөлшектерді,
бөліктерді, резиналарды, аккумулятор батареяларын сақтайтын қоймалардан
тұрады.
Өндірістік
машина-алаңы
өндірістік
бөлімдерде,
бригадада
орналасады.
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Өндірістік машина-алаңы машина жууға арналған орынмен, техника
сақтау алаңымен, машиналардың жұмыс бөліктерін реттейтін орынмен,
жанар-жағар майлар қоймасымен, жанар май құятын бекетімен
жабдықталады.
Машина-алаңында машина сақтау алаңдарынан бөлек машина мен
агрегаттарды жинайтын орын, есептен шығарылған жарамсыз техниканы
сақтайтын орын, тот басуға қарсы сұйықтарда шашуға арналған
жабдықталған орын жəне өртке қарсы қолданылатын инвентарь мен су
гранттары болады.
Машиналар қысқы жəне ұзақ сақтауға қойылады. Машинаның жұмыс
істемейтін уақыты 10 күннен 2 аптаға дейін қысқа мерзімді сақтауға, егер
2 айдан асса ұзақ мерзімді сақтауға қойылады. Машинаны қысқа мерзімді
сақтауға далалық жұмыс біткеннен кейін дайындайды, ұзақ мерзімді сақтауға
далалық жұмыс біткеннен кейін 10 күн ішінде дайындалуы керек. [30]
3.2.2 Технологиялық процестерді жобалаудың негізгі міндеттерін
жəне олардың құрылымына əсер ететін факторларды анықтау
Технологиялық процесті əзірлеу жəне оның дұрыс ұйымдастыруы
оның əрбір элементі үшін жұмыс қамтуының сипаттамасы, қажетті
жабдықтардың, саймандардың жəне жарақтардың тізімі, сондай-ақ
шығындар нормалары жəне орындалатын əрекеттердің күрделілігі
белгіленеді. Осы ақпараттың барлығы технологиялық карталарға енгізіледі.
Технологиялық құжаттаманың жиынтығына сонымен қатар бағдарлық карта,
операциялық карта, бақылау картасы, технологиялық нұсқаулық, эскиздер
мен сызбалар картасы жəне басқалары кіреді. Кəсіпорындар үшін
технологиялық картада тек орындалған операциялардың тəртібі белгіленеді.
Бағдарлық карта жөндеудің технологиялық процесінің сипаттамасын
қамтиды, агрегаттар орындарының бүкіл операциялар бойымен бірізділігін
ашады, қажетті жабдықтар мен жабдықтаулар туралы мəліметтерді, сондайақ материалдық жəне еңбек нормативтерін қамтиды.
Операциялық
бақылау
карталары
жұмыс
жабдықтарды,
жабдықтауларды, тəртіптерін, қолданылатын саймандарды, материалдарды
көрсетіп, технологиялық процестің нақты операциясының сипатамасын
қамтиды.
Операциялық
картада
өндірістің
жəне
энергия
тасымалдаушысының шарттарына қойылатын талаптар, осы операцияны
орындау барысында сақтау қажетті сақтық шаралары көрсетіледі, осы
операцияның өзіндік ерекшеліктері көрсетіледі.
Технологиялық процестердің жиынтығы кəсіпорынның өндіріс процесі
ретінде болады. Технологиялық процестерді оңтайландыру еңбектің жоғары
өнімділігін, бұйымдардың максималды түгелдігін, механизация мен
диагностикалау құралдарының экономикалық тұрғыдан орынды таңдауын
қамтамасыз ете отырып, нақты өндіріс шарттарына қатысты ең жақсы
бірізділікті анықтауға мүмкіндік береді. [32]
Машина жөндеу кəсіпорындарындағы технологиялық үдерістері.
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Адамдардың барлық əрекеті мен кəсіпорында бұйымдарды дайындау
немесе жөндеуге қажетті өндіріс жабдықтарының жиынтығы өндірістік
үдеріс деп аталады. Технологиялық үдеріс деп өзгермелі əрекеттерден
тұратын жəне өндірілген заттың кейінгі жай-күйін анықтайтын өндірістік
үдерістің бір бөлігі аталады. Машина жөндеу кəсіпорындарында
технологиялық үдерістердің көптеген түрі қолданылады: бөлшектеу, жуу,
қысымды өңдеу, кесу арқылы механикалық өңдеу, қыздырып өңдеу, жинау,
бояу жəне т.б. Технологиялық үдеріс бірнеше операциялардан тұрады.
Технологиялық операция — бір жұмыс орнында орындалатын
технологиялық үдерістің аяқталған бөлігі. Операция үдерісті техникалық
нормалау кезінде, өндірістік бөлімшелерді жобалауда, технологиялық
үдерістердің өзіндік құнын белгілеуде негізгі есептеу бірлігі болып
табылады. Операцияны орындау барысында бөлшекті өте жиі орнатуға жəне
бірнеше рет бекітуге, яғни орнықтыруға тура келеді. Орнықтыру - бұл
өңделген дайын бөлшекті немесе жиналып құрастырылған бірліктерді
өзгеріссіз бекіту кезінде орындалатын технологиялық операцияның бөлігі.
Машиналарды күрделі жөндеуден өткізуді ұйымдастыру негіздері.
Машиналар жəне олардың құрамдас бөліктерін күрделі жөндеу
мамандандырылған жөндеу кəсіпорындарында жөндеу нысандарын толық
бөлшектеу, ақауын табу, құрамдас бөліктерін қайта қалпына келтіру,
ауыстыру, жинау, реттеу, сынақтан өткізу əдістерімен жүргізіледі.
Машиналар мен олардың құрамдас бөліктерін күрделі жөндеуге жіберу
бақылау құралдарын қолдану жəне пайдалануға берілгеннен бастап немесе
күрделі жөндеуден кейінгі жүрілген жолды, күрделі жөндеуге дейінгі
жүрілген жол нормасын, пайдалануға берілгеннен кейін қосалқы
бөлшектерге жұмсалған жəне ағымдағы жөндеуге кеткен басқа да
шығындардың жиындық сомасын ескеріп, олардың техникалық жағдайын
талдау нəтижесінің негізінде жүргізіледі.
Машиналарды күрделі жөндеуге шанаққа күрделі жөндеу қажет болған
жағдайда жіберіледі. Жүк тасу машиналары күрделі жөндеуге қаңқаға,
кабинаға, сондай-ақ кемінде үш басқа да агрегаттың кез келген байланысына
күрделі жөндеу қажет болған жағдайда жіберіледі.
Егер агрегат:
- базалық жəне негізгі бөлшектері агрегатты толық бөлшектеп
жөндеуді талап етсе;
- агрегаттың жұмысқа жарамдылығын қайта қалпына келтіру мүмкін
емес немесе оны ағымдағы жөндеу арқылы қалпына келтіру экономикалық
жағынан орынсыз болса, күрделі жөндеуге жіберіледі.
Жөндеуге келген машиналар мен олардың құрамдас бөліктерін жөндеу
қоры деп атайды. Жөндеу қорын қабылдауды оның жиынтығын жəне
техникалық талаптарға сəйкестігін тексеретін – жөндеу кəсіпорнының өкілі.
Жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызмет көрсету жүйесі – бұл
бөлшектердің, жинақтар мен механизмдердің мерзімінен бұрын тозуын
болдырмауға жəне оларды жұмыс тəртібінде ұстауға бағытталған
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технологиялық жабдықты күту, қадағалау, пайдалану жəне жөндеу бойынша
ұйымдастырушылық жəне техникалық шаралар кешені.
Жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызмет көрсету жүйесінің мəні,
жабдық белгілі бір уақыт жұмыс істегеннен кейін профилактикалық
тексерулер мен жоспарлы жөндеулердің əр түрлері жасалады, олардың
жиілігі мен ұзақтығы жабдықтың жобалық-жөндеу ерекшеліктеріне жəне
оның пайдалану жағдайларына байланысты.
Жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызмет көрсету жүйесі сонымен
қатар жабдықты күту жəне баптау бойынша алдын-алу шараларының
кешенін қарастырады. Бұл прогрессивті тозу жағдайында жабдықтың жұмыс
істеу мүмкіндігін тоқтатады, бөлшектер мен жинақтарды алдын-ала өндіруді,
жөндеу жұмыстарын жоспарлауды жəне еңбек жəне материалдық
ресурстарды қажет етеді. Жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызмет
көрсету туралы ережені салалық министрліктер мен ведомстволар əзірлейді
жəне бекітеді, салалық кəсіпорындар үшін міндетті болып табылады.
Жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызметтің негізгі мазмұны - ішкі
жүйеде техникалық қызмет көрсету (техникалық қызмет көрсету жəне
қадағалау) əдетте кезекші жəне жұмыс істейтін персоналға жүктелетін
жабдықты профилактикалық тексеру, жабдықты жоспарлы түрде жөндеу,
яғни бекітілген кестеге сəйкес жүргізілетін кəсіпорынның инженерліктехникалық персоналының жабдықты жоспарлы профилактикалық
тексеруден өткізуді қарастырады. Жүк көтергіш машиналар, əдеттегі
жоспарлы тексерулерден басқа, осы машиналардың техникалық жағдайын
қадағалайтын мемлекеттік тексеруші маманның техникалық тексеруінен
өткізіледі.
Жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызмет көрсету жүйесі жабдықты
жөндеудің екі түрін қарастырады: ағымдағы жəне күрделі. Жабдықты
ағымдағы жөндеу құрамына тозған бөлшектерді немесе жинақтарды ішінара
ауыстыру, жекелеген жинақтарды туралау, механизмдерді тазарту, жуу жəне
қайта қарау, майлау жүйелеріндегі майды ауыстыру, істен шыққан
бекітпелерді тексеру жəне ауыстыру кіреді.
Күрделі жөндеу кезінде, əдетте, жөнделетін жабдықты толығымен
бөлшектеу, тазарту жəне жуу, негізгі бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру
жүзеге асырылады; барлық ескірген жинақтар мен бөлшектерді толығымен
ауыстыру; жабдықты құрастыру, түзету жəне бастапқы күйге келтіру.
Күрделі жөндеу кезінде жабдықтың жұмыс барысында да, жөндеу кезінде де
анықталған барлық ақаулары жойылады.
Ағымдағы жəне күрделі жөндеуге арналған жабдықты тозған бөліктер
мен жинақтардың қызмет ету мерзімімен, ал тоқтау ұзақтығы ең ауыр
жұмысты орындау үшін қажет уақытпен анықталады.
Əрбір кəсіпорын белгіленген нысанда жылдық жəне ай сайынғы
жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызмет көрсету
кестесін құруға
міндетті. Бұл жүйесі жабдықты пайдалану мен жөндеудің уақытын
болжайды, алайда жабдықтың тозуы немесе жарамсыздық салдарынан
жоспардан тыс жөндеу жұмыстары да жүзеге асырылады.
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Жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызмет көрсету жүйесі
қолданудың артықшылықтары:
• жабдықтың күрделі жөндеу мерзімінің ұзақтығын бақылау;
• жөндеу үшін жабдықтың жұмыс уақытын реттеу;
• жабдықтар, агрегаттар, механизмдерді жөндеу шығындарын болжау;
• жабдықтың жарамсыздық себептерін талдау;
• жабдықтың күрделілігіне байланысты жөндеу персоналының санын
есептеу.
3.2.3 Машина жай-күйінің негізгі параметрлері
Машина жай-күйінің параметрі - диагноз қойылған жəне пайдалану
кезінде өзгеретін бөлшектің жарамдылығын сипаттайтын шама.
Диагностикалық объектінің жұмысқа қабілеттілігін немесе сипаттамасын
тікелей сипаттайтын параметрлер құрылымдық деп аталады. Бұл
параметрлер бөліктердің өлшемдері, саңылаулар, буындардағы кедергілер,
геометриялық пішінді, жұқа беттердің кедір-бұдырлығы жəне т.б.
Диагноз қойылған объектінің жұмыс қабілеттілігін, жарамдылығын
жанама сипаттайтын параметрлер диагностикалық деп аталады.
Бұл параметрлерге қуат, қысым, температура, шу, діріл, иінді корпусқа
түсетін газдардың мөлшері, майдың қалдықтары жəне т.б.
Құрылымдық параметрлерді пайдалану бақыланатын объектінің
техникалық
жағдайына
неғұрлым
объективті
баға
береді.
Кейбір жағдайларда диагностикалық параметр құрылымдық параметрге
қарағанда диагностикалық объектінің техникалық жағдайын дəлірек
сипаттайды. Мəселен, цилиндр-поршень тобының күйін буындардағы
тазартуларға жəне басқа құрылымдық параметрлерге қарағанда иінді қорапқа
түсетін газдардың мөлшері немесе майдың жануы арқылы анықтаған дұрыс.
Сонымен, цилиндр қабырғасының «бөшкелік формада» тозуы
мен
поршеньнің юбкасы арасындағы рұқсат етілген саңылаудың көмегімен
майдың мұндай үлкен қалдықтары дизельді қозғалтқышты жөндеусіз əрі
қарай пайдалану экономикалық тұрғыдан сəйкес келмейді.
Параметрдің номиналды (есептелген) мəні оның функционалды
мақсатымен анықталады жəне ауытқудың бастапқы нүктесі ретінде қызмет
етеді. Сонымен бірге, əдетте, техникалық-экономикалық көрсеткіштер
тұрғысынан максималды пайдалану тиімділігі қамтамасыз етіледі.
Параметрлерінің номиналды мəні машиналардың іске қосылған жəне
іске қосылғаннан кейін жаңа жəне күрделі жөндеуден өткен көрсеткішіне ие.
Параметрдің рұқсат етілген мəні - бұл белгіленген техникалықэкономикалық көрсеткіштері бар келесі жоспарлы диагностикаға дейін
компоненттің жұмысы қамтамасыз етілетін мəні.
Машина компоненттерінің техникалық жағдайын сипаттайтын негізгі
параметрлердің көпшілігінде екі рұқсат етілген мəн бар. Олардың бірі
компоненттің тиісті келесі техникалық қызмет көрсетуге дейін, ал екіншісі 204

келесі жөндеуге дейін ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету қажеттілігі негізінде
есептеледі.
Рұқсат етілген мəндерден аспайтын параметрлік шамалар қалыпты деп
аталады. Олар номиналды жəне рұқсат етілген мəндер арасында болады.
Параметрдің шекті мəні - жұмыс істейтін компонентте болуы мүмкін
параметрдің ең үлкен немесе ең кіші мəні. Сонымен қатар, бөлшектерді
немесе тұтасымен жөндеу жұмыстарын жүргізбестен одан əрі пайдалану
қосылыстың тозу жылдамдығының күрт артуына, машинаның тиімділігінің
тым төмендеуіне немесе қауіпсіздік талаптарының бұзылуына байланысты.
Параметрлердің біреуінің шекті мəніне жету бұл компоненттің шекті
күйде екенін білдіреді.
Параметрлердің шекті мəндері техникалық, техникалық-экономикалық
жəне технологиялық өлшемдер негізінде белгіленеді.
Техникалық критерийлер компоненттердің шектеулі күйін сипаттайды,
егер олар техникалық себептер бойынша өз функцияларын бұдан былай
орындай алмаса (мысалы, тізбектегі шекті мөлшердің ұлғаюы ),
диагностикалық объектінің одан əрі жұмыс істеуі шекті күйге жеткен
компоненттермен бірге жүруіне əкеледі. істен шығуға (мысалы, желідегі
майдың максималды қысымындағы жұмысы дизель қозғалтқышының істен
шығуына əкеледі).
Шектеу күйін сипаттайтын техникалық-экономикалық өлшемдер
техникалық күйдің өзгеруіне байланысты диагностикалық объектіні
пайдалану тиімділігінің төмендеуін көрсетеді. Мысалы, жанармай
жабдықтарының жағдайы нашарлаған кезде дизель қозғалтқышының қуаты
төмендейді жəне отынның нақты шығыны артады.
Технологиялық өлшемдер машиналардың жұмыс органдарының шекті
жағдайына байланысты жұмыс сапасының күрт нашарлауын сипаттайды.
Мысалы, құлақша дискілерінің тозуы тұқымның сапасыз орналастырылуына,
соқаның үлкейіп кетуіне - сапасыз жер жыртуға, қопсытқыштың табанының
бұлыңғыр болуына - арамшөптердің нашар кесілуіне жəне т.б. əкеледі.
Машиналарды
техникалық
диагностикалау
кезінде
көбінесе
жалпыланған параметрлер бойынша жеке қондырғылардың жағдайын
бағалау қажет.
Жалпыланған параметр – бұл рұқсат етілген шаманы машинаның
бірнеше компоненттік бөліктерінің техникалық жағдайын сипаттайтын
диагностикалық параметр (мысалы, дизель қозғалтқышының тиімді қуаты,
нақты отын шығыны, индикаторлардың тиімділігі жəне т.б. Барлық күй
параметрлерін ресурстық жəне функционалды деп бөлуге болады.
Ресурстық параметр – өзгеруі шекті мəннен асатын параметр,
ресурстың сарқылуына байланысты машинаның құрамдас бөлігінің
жұмысының жоғалуына əкеледі. Бұл параметр компонентті жөндеу немесе
ауыстыру арқылы қалпына келтіріледі.
Функционалды параметр – бұл өзгеру, оның мəні шекті мəннен
жоғары, құрамның бұзылуына немесе бұзылуына əкеледі. Ол машинаны
жөндеу кезінде қалпына келтіріледі. Параметрлер негізгі жəне шамалы болуы
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мүмкін. Негізгі параметрлер машинаның берілген функцияларды орындау
қабілеттілігін сипаттайды, ал екінші деңгейлер пайдалану жеңілдігін, сыртқы
түрін, техникалық эстетикасын жəне т.б.
Ақаулықтарды жою процесінде (көбінесе қолданбалы диагностикамен),
параметрлермен қатар, сандық бағалаусыз объектінің жұмысқа қабілеттілігі
туралы («қызмет етілетін» немесе «ақаулы») қорытынды жасауға мүмкіндік
беретін диагностикалық белгілер
қолданылады. Сыртқы белгілермен
ақаулықтың пайда болуы күйдің диагностикалық жəне құрылымдық
параметрлерін өлшеу арқылы тиісті қондырғыға тереңірек диагноз қоюға
негіз болады.
Машина сипаттамасының негізгі параметрлері: жалпы ұзындығы,
ені,биіктігі, салмағы, тарту күші, біліктегі қуаты, тежелу жолы, жүру
қабілеті, жанармай тиімділігі жəне т.б. , базасы (жол мен көлік құралының ең
төменгі нүктесі арасындағы қашықтық), ең аз бұрылыс радиусы.
Салмақ параметрлері. Жалпы салмағы - өндіруші рұқсат етілген
максимум ретінде белгіленген жүк, жүргізуші жəне жолаушылар бар
жабдықталған көлік құралының салмағы. Жүк көтерімділігі – көлік
құралының техникалық сипаттамаларында көрсетілген тасымалданатын
жүктің ең үлкен салмағы
Тарту күші қасиеттері көліктің жоғары жылдамдықпен қозғалу немесе
қозғалысқа жоғары қарсылықпен жол учаскелерін еңсеру қабілеттерін
сипаттайды. Олар көліктің əртүрлі жылдамдықтарындағы доңғалақтардағы
тарту күшінің көлеміне байланысты. Тарту күші қасиеттерінің
индикаторлары – бұл максималды жылдамдық, белгілі бір жылдамдыққа
дейін үдеу уақыты, берілген қиманы орнынан өту уақыты, ең үлкен еңісті
еңсеру жəне т.б.
Тежеу қасиеттері - тежеу қашықтығы, тоқтаған қашықтық, баяулау.
Тұрақтылық - бұл көліктің сырғып кетуіне, сырғанауына жəне
аударылуына қарсы тұру қабілеті.
Машинаның жұмысының өте маңызды параметрі оның отын
тиімділігі болып табылады, ол маршрутта тұтынылған отынның мөлшерімен
(əдетте литр/100 км) жəне көлік жұмыстарының бірлігіне жұмсалатын
отынның
мөлшерімен
сипатталады.
.
Бақылаудағы отын шығыны автомобильдің техникалық жағдайын жəне
жөндеу немесе түзету қажеттілігін объективті бағалау үшін пайдаланылуы
мүмкін. [30]
3.2.4 Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жөндеу, қызмет
көрсету базалары
Ауыл шаруашылық өндірісінің қазіргі жағдайы оның техникалық
жабдықталу деңгейімен анықталады, себебі, ауыл щаруашылығы
дақылдарын өңдеуге, мал өсіруге қатысты барлық технологиялық
операциялар механикаландырылған құралдар көмегімен атқарылады.
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Сервистік кəсіпорындар желісін дамыту агротехсервистік қызмет
нарығының дамуына сəйкес жүзеге асады, мұнда экономиканы реттеудің
нарықтық механизміне көшкен саладағы өзгерістер есепке алынады жəне
жаңа, неғұрлым тиімді жəне икемді ұйымдық құрылымдарды
қалыптастырады.
Техникалық сервиске агроқұрылымдар, техникалық сервис жұмысын
орындаушылар жəне машина дайындаушылар қатысады. Техникалық сервис
кəсіпорындарының əр алуандығы тұтынушыларды өнеркəсіп өнімдерімен,
оның ішінде техникамен, оларды жұмысқа пайдалану кезінде ақаусыз, əрі
тиімді қолдану бойынша барлық жұмыстар кешенімен анықталады.
Агроқұрылымдар

Техникалық сервисті
орындаушылар

Машина жасаушы
зауыттар

Машиналарды, жөндеу
құрастырма бірліктерді
жəне
бөлшектерді жаңарту
Аудандық сервистік
кəсіпорындар

Шетелдік

АҚ, АОҚ, ЖШС
шаруа
қожалықтары,

Отандық

Аймақтық (облыстық)
техникалық сервис
орталықтары

Сервис пункттері, МТС
жəне басқа сервистік
кəсіпорындар

Сурет 3.5 - Техникалық сервиске қатысушылар
Негізгі мақсат – ауыл шаруашылық товарын өндірушілерді техникамен,
қосалқы бөлшектермен, жабдықтармен қамтамасыз ету техникалық қызмет
пен жөндеу саласында кең ауқымды қызмет көрсету, сондай-ақ машинатехнологиялық станция (МТС) желілері арқылы жаңа технологиялар мен
техникаларды енгізу.
Жөндеу-қызмет көрсету базасы нысандардың құрылымы, өлшемдері
мен бағыты машиналарды жөндеу мен қызмет көрсету кезіндегі
орындалатын жұмысына байланысты. Жабдықты, күрделі құралдарды керек
етпейтін, жиі қайталанатын, техникалық тұрғыда оңай жұмыс түрлерін
жұмыс басында немесе машиналар мен жабдықтарды сақтау орнында
пайдалануды
тоқтатпай
жүзеге
асырады
(жылжымалы
жөндеу
шеберханалары, ТҚК агрегаттары жəне пункттері, жабдықтау базалары).
Аса күрделі жөндеу жəне басқа жұмыстарды (бөлшектерді жаңарту)
өндірісі жоғары жабдықталған, жұмысшылары мен инженерлік-техникалық
қызметкерлері тиісті мамандандырылған кəсіпорындарда орындау керек.
Жөндеу-қызмет көрсету базасының басты мақсаты – ауыл
шаруашылық тауарын өндірушінің қажеттілігін барынша қанағаттандыру.
Ауыл шаруашылық өнімдерін шығарушылар, шаруа қожалықтарының
əдетте тракторларды, комбайндарды жəне ауыл шаруашылық машиналарды
207

АШМ техникалық саясат жəне
мəшине жасау департаменті

Техникалық сервис
орталығы

Мамандандырылған жөндеу
кəсіпорыны

М ТС

Аудандық жөндеу-техникалық
кəсіпорыны

Аудан

Шаруа (фермер)
қожалығының

Ауыл шаруашылық
кəсіпорынының МТШ

Ауыл шаруаш
ылық кəсіпорыны

Техсервис кəсіпорындар қауымдастығы

Аймақ

Ауылшаруашылық
техникаларын жасау

Республикада

жеңіл жөндеу мен техникалық
қызмет көрсетуге арналған өздерінің
өндірістік базасы (машиналарды, құралдар кешенін,техникалық қызмет
көрсету, машиналарды реттеп, баптауға арналған құралдарды сақтауға
арналған қатты жабыны бар алаңшалар, сарай немесе бастырма) болады.
Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің күрделі түрлерін ірі
шаруашылықтардың жөндеу шеберханаларында, агротехсервистік жөндеу
кəсіпорындарда келісім шарт негізінде жүргізген дұрыс. Ауыл шаруашылық
өнім өндірушілерінің жөндеу-қызмет көрсету базасының құрамында төрт
технологиялық бөліктері болуы тиіс.

Сурет 3.6 – Ұйымдастыру деңгейлері бойынша техсервис жүйесінің
құрылымдық схемасы.
Ауыл шаруашылын техникасын жөндеу мен техникалық қызмет
көрсету бөлігі мыналардан тұрады: орталық жөндеу шеберханасы(ОЖШ),
техникалық қызмет көрсету орындары (ТҚКО), ауыл шаруашылық
машиналарын жөндеуге арналған ашық алаңдар мен бастырмалар, тиеутүсіру алаңы бар материалдық-техникалық қойма, машинаны сырттай
тазалау алаңы.
Мұнай өнімдерін сақтау жəне тарату бөлігі мұнай өнімдерін сақтайтын
резервуарлардан, құю агрегаттарының цистерналарына жанармай құюға
арналған құрылғыдан жəне машиналарға жанармай құю бекетінен тұрады.
Шаруашылықтың жөндеу-қызмет көрсету базасының ( ЖҚБ) мынадай
түрлері болады.
А түрі- шаруашылықтың əрбір бөлімшесі өз алдына дербес
шаруашылық орталығы болып келеді, онда өзінің бекітілген техникасы
орналасады жəне жөндеу- техникалық базасы құрылады. Шаруашылықтың
орталық елді мекенінде жөндеу- қызмет көрсету базасы құрамында ОЖШ,
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материалдық- техникалық қойма, машина ауласы , автогараж, мұнай
қоймасы, əкімшілік- тұрмыстық ғимарат т.б. болады(солтүстік аймаққа тəн).
Ə түрі – орталық елді мекенде шаруашылықтың бір бөлімшесінің
шаруашылық орталығы орналасады, оған бекітілген техника болады.
Жөндеу-қызмет көрсету базасының құрамына міндетті нысандардан басқа
(ОЖШ, машина ауласы, автогараж жəне мұнай қоймасы), бөлімшенің
жөндеу-технологиялық базасы кіреді (солтүстік аймаққа тəн). [19]
Б түрі – барлық бөлімшелері мен барлық техникасы бір ғана
шаруашылыққа орналасады. Бұл түрдегі шаруашылықтардың көлемі үлкен
емес. Орталық елді мекенде жөндеу-қызмет көрсету базасының бүкіл
кешенін шоғырландырады, оған сарай, бастырма, алаң, автогараж, мұнай
қоймасы т.б. кіреді. ЖҚБ-ның мұндай түрі негізінен ұсақ шаруа
қожалықтары орналасқан оңтүстік аймаққа тəн.
Жылжымалы құралдарға жататындар: техникалық қызмет көрсету
агрегаты, механикаландырылған құю агрегаты, жөндеу немесе жөндеудиагностикалау жылжымалы шеберханасы, диагностикалау қондырғысы,
мұнай қоймаларының жабдықтарын жөндеу мен техникалық қызмет
шеберханасы (ТҚШ) жəне резервуарларды тазалауға арналған қондырғы.
Бақылау сұрақтары:
1. Техникалық қызмет көрсету жəне жөндеудің технологиялық
процесске қатысты элементтерін атаңыз.
2. Технологиялық жабдықтар терминін түсіндіріңіз.
3. Тракторлар мен ауыл шаруашылық машиналарының техникалық
күтімі түрлерін атаңыз.
4. Арнайы жəне жүк машиналарының ақауларын қалай анықтайды?
5. Тракторды сақтауға қоюға дайындық жұмыстары.
6. Машиналарды күрделі жөндеуден өткізуді ұйымдастыру ісшаралары.
7. Жоспарлы-профилактикалық жөндеу қызмет көрсету жүйесі?
8. Машина жай күйінің негізгі параметрлері
3.3
ҚОЗҒАЛТҚЫШҚА ЖАЛПЫ ДИАГНОСТИКАЛАУДЫ
ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ЖҮРГІЗУ
3.3.1 Қозғалтқышты диагностикалауға дайындау
Диагностикалау деп техникалық құжаттамамен шартталған шекті
күйдің пайда болуына дейін машинаның ақаусыз жұмысының мерзімін
анықтауды айтады. Диагнозды қойған кезінде қозғалтқышты кезекті ТҚК
немесе жөндеуге дейін ақаусыз жұмыс істей алатындығын анықтайды, яғни
ТҚК (диагностикалаудың) мерзімін белгілеу немесе кезекті жөндеуге дейін
атқарымды анықтау. Диагностикалаудың негізгі тапсырмасы алдын ала
таңдалған белгі бойынша максималды əсер алуында.
Қозғалтқышты диагностикалау қажетті белгілері:
- қуатының төмендеуі;
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- жанармай шығыны айтарлықтай өсуі;
- жұмысының бір қалыпты болмауы;
- қозғалтқышты іске қосу кезінде ерекше дыбыстардың шығуы;
- қозғалтқышты іске қосудың қиындауы;
- жанармайдың шығынының көбейуі;
- температурасының жоғарылауы;
- сұйықтардың, майлардың белгілерінің пайда болуы;
Диагностиканың арқасында қозғалтқыш қанша бөлшегін жөндеуді
жəне оның уақытын анықтайды. Дизельді көліктер үшін қозғалтқыштың
жұмысына диагнозды əр алты ай сайын жүргізу керек. Сонымен қатар,
көліктің қысқы жəне жазғы маусымға арнайы дайындығын жүргізу қажет.
Автомобиль қозғалтқышын диагностикалаудың негізгі кезеңдері.
Қозғалтқыш диагностикасы – бұл бірнеше кезеңдерді қамтитын процесс:
1. Жұмыс сұйықтықтарының іздерін тексеру. Ең көп кездесетін
жарамсыздықтың бірі – сұйықтардың, майлардың ағуы. Сондықтан ең
алдымен, мотордағы майдың іздеріне назар аудару керек.
2. Қозғалтқыш майының деңгейі мен сапасын бақылау. Егер деңгейі
жеткіліксіз болса, қосымша құю керек. Кейде ақаулар тығыздағыштарды
ауыстыру арқылы жойылады, бірақ одан да күрделі жөндеу жүруі мүмкін.
3. Қозғалтқыштың жұмысы кезінде сыртқы шуды тексеру. Егер
қозғалтқыштың жұмысы немесе іске қосылуы кезінде ерекще дыбыстар
шығарса, онда мамандардың көмегіне жүгіну керек .
Жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштың шығарған сыртқы дыбыстары
оның жеке бөліктерінің тозуын немесе бүлінуін білдіреді:
1. Қазіргі заманғы қозғалтқыштар өзгеше дыбыстар мен дірілдерсіз
тыныш жұмыс істейді. Егер қозғалтқыш жұмыс кезінде кенеттен дірілдей
бастаса, мəселе цилиндрлердің бірінде болуы мүмкін, қондырғының
компьютерлік диагностикасына жүгіну қажет.
2. Жанған түтінді шығару жүйесінің тұтастығы бұзылса, қозғалтқыш
қуатын жоғалтып қана қоймайды, сонымен қатар шығарылған газдардағы
зиянды заттардың концентрациясын едəуір арттырады, қоршаған ортаға əсер
етеді.
4. Қозғалтқышты іске қосу кезінде аккумулятор батареясы зарядының
сапасына байланысты. Батареяны зарядтаудың толықтығы мен жылдамдығы
генераторға тікелей байланысты. Қозғалтқыштың электрмен жабдықтау
жүйесін диагностикалау кезінде генератор ременінің тартылуы мен күйін
тексеру қажет. Сондай-ақ, оталдыру жүйесін ле тексеру маңызды.
Қозғалтқышты диагностикалау əдістері.
1. Сырттан қарап
диагностикалау. Кейбір проблемалар көзге
көрінеді. Қозғалтқышты қарап шыққаннан кейін оның жағдайы туралы
белгілі бір қорытынды жасауға болады. Ең көп таралған мысалдар:
- Май дақтары мен майдың тамшылауы төсеніштің тозуын,
клапан қақпағының босауын немесе одан да күрделі мəселелерді
көрсетеді.
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- Бензин қозғалтқыштары қатты дірілге ие, қозғалтқыштың
кейде свечаның дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді. Свечаларды
босатып алып, қарап шығады.
- Датчиктердің механикалық зақымдануы жəне олардың
сымдарының үзілуі автомобильдің қозғалтқыш бөлімін көзбен
тексеру арқылы анықталады.
Осылайша, қозғалтқышты көзбен тексеру оның диагностикасының
алғашқы жəне қол жетімді кезеңі болып табылады.
Сондай-ақ,
қозғалтқыштың жұмысы есту арқылы тексеріледі – сырттан соққылар,
дірілдер жəне басқа да шулар болмауы керек. Егер іштен жану
қозғалтқышының жұмысында ерекше дыбыстар болса, онда бұл кем дегенде
клапанның саңылауын түзету керек, əсіресе күшейген жағдайларда
қозғалтқыш күрделі жөнделуі мүмкін.
2. Жүйенің өзіндік диагностикасы. Бұл жүйелер электрондық басқару
блогының барлық ақаулары туралы мəліметтер береді. Осы ақаулықтарды
талдау қозғалтқыштың күйін анықтай алады. Ақаулар борттық компьютерлік
жүйенің экранында көрсетіледі немесе Check Engine индикаторының
жыпылықтауы арқылы шифрланады. Əрбір автомобиль өндірушісі
қозғалтқыштың өзін-өзі диагностикалау жүйесіне қол жеткізуді
ұйымдастырады. Бір жағдайда OBDII диагностикалық қосылыстың белгілі
бір контактілерін бір-біріне қосып, жүру керек, ал екінші жағдайда оталдыру
кілтін бірнеше рет бұрып, педальдарды басу қажет. Көліктің нақты моделі
туралы мұндай ақпарат Интернеттегі əртүрлі тақырыптық форумдарда қол
жетімді.
3. Компьютерлік диагностика
Компьютерлік диагностика арнайы сканерді қажет етеді. Бұл құрылғы
ЭБУ-ден қозғалтқыштың барлық қателерін оқиды. Мұндай сканерлер
автомобильдің нақты жүрісін анықтай алады. Тəжірибелі мамандар жүрісті
əр нақты машинада жазуды біледі жəне оны ешкім байқамайтындай етіп
бірнеше шақырымға артқа айналдырады.
4. Арнайы құралдарды қолдану арқылы диагностика
Қозғалтқышты аспаптық диагностикалауды дербес жүргізуге болады:
• Стробоскоп. Бұл озық кету бұрышын тексеруге жəне түзетуге
көмектеседі.
• Компрессор. Əр цилиндр үшін сығымдау мəнін анықтауға
көмектеседі.
• Эндоскоп. Бұл құрал көзге көрінбейтін жерлерді диагностика жасауға
мүмкіндік береді. Бұл қозғалтқыштың басқа компоненттерін жəне
жинақтарын бөлшектемей диагностикалауды жеңілдетеді.
• Клапандардың саңылауын анықтауға арналған микрометрлер мен
щуптар.
Диагностиканы дайындау жəне енгізу жұмыстары:
- қозғалтқыштың өзі жəне оның жүйелері реттеледі;
- барлық аспалы бөлшектері (генератор, инжектор т.б.)
тексеріледі;
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- бекіткіштер тексеріледі, олар шу тудыруы мүмкін.
Шуды жақсы тыңдау үшін , қозғалтқышты тыңдау аймақтарын
анықтау керек. Барлық аспалы бөлшектерді босатады. Қозғалтқышты тыңдап
болған соң, аспа бөлшектерін тыңдайды. Қажетті аймақты жақсы тыңдау
үшін ағаш қысымды түтікті пайдаланады. Үйкеліс түйіндерін мұқият тыңдап,
жаңа дыбыстарды жаңа түйіндерде еститін дыбыстармен салыстыру керек.
Автокөлік қозғалтқышын суық немесе толығымен жылы күйде жəне
əртүрлі білек айналысында тыңдау керек. Шуды дұрыс талдау үшін əртүрлі
білек айналысын өзгертіп тыңдайды. Клапандағы жылу саңылауының
ұлғаюын анықтау үшін қозғалтқыштың бос жүрісі кездегі дыбысымен
салыстыру керек. Егер жылу саңылауы дұрыс реттелген болса, онда
ақаулықтың көзі бір-біріне тиетін беттердің біркелкі емес тозуы болады.
1) Бақылау тақтасындағы ескерту белгілері: «Check engine»
индикаторы
Бақылау тақтасындағы қозғалтқышты тексеру белгісі - бұл
автомобильдер мен жүк көліктерінде жиі кездесетін мəселе. Бұл көрсеткіш
ECU (қозғалтқыштың электронды басқару блогы) кез-келген жүйенің
жұмысында жүйеде қате кодын анықтаған кезде жанады. Жалпы алғанда,
200-ден астам қате коды бар, себебін анықтау үшін сізге жақын орналасқан
автокөлік қызметінде толыққанды электронды диагностика жасау керек ( бұл
тегін).
2) Жоғары отын шығыны. Қозғалтқыш қалыпты жұмыс істеп тұрған
кезде, ол отынды тиімді пайдалануға көмектесетін жылдамдықпен жанады
(нəтижесінде отын үнемделеді). Алайда, отын жүйесінің кейбір бөліктері,
мысалы, отын сүзгісі, ауа сүзгісі, ауа ағынының сенсоры жəне оттегі датчигі
(ламба зонд) уақыт өте келе ластанып, ескіреді. Оларды алмастыру
(жанармайдың көбеюінің жиі кездесетін себебі) қозғалтқышқа əдеттегіден
көп отынды əкеледі.
Иінді білікті жəне газ тарату механизмдерді диагностикалау. Иінді
білікті механизінің күйін диагностикалаудың ең қарапайым жəне қолжетімді
тəсілі - стетоскоптың көмегімен қозғалтқыштағы соққыларды анықтау.
Мұндай жұмысты салқындатушы сұйықтықтың температурасы 75...80оС
кезінде қыздырылған қозғалтқышта іске асырады. Стетоскопта дыбыстың
күшеюі мембрананың немесе арнайы диагностикалық стетоскопта бар
арнайы орнатылған транзисторлық күшейткіштердің тербелісі кезінде орын
алады (Сурет 3.7).
Иінді біліктің подшипниктерін тексеру кезінде стетоскоптың өзекшесін
түпкі подшипниктердің орналасу жеріндегі немесе ЖӨН-не поршень
орналасу кезіндегі шатунды подшипниктердің деңгейіндегі қозғалтқыш
цилиндлерінің блоктарының бүйір қабырғаларына түйістіреді. Иінді біліктің
түпкі подшипниктерінің соққысы қатты, шалғай, төмен дыбыста болады, бос
жүрісте иінді біліктің айналу жиілігінің тез өзгеруі кезінде тыңдалады, оған
жанармай берілісінің күрт ұлғаюымен немесе азаюымен жəне жүктемемен
қол жеткізіледі. Соққы 0,1...0,2 мм саңылау кезінде пайда болады.
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а - электронды «Экранас»; б - КИ-11 54; 1-электрлік сым; 2- электрмен
қамту элементтері; 3 - тұтқа-тұрқы; 4-түрлендіргіш; 5- өзекше; 6- құлаққаптелефон.
Сурет 3.7 - Стетоскоптар
Поршень саусағы – шатун түйіндесуіндегі соққылар (0,1 мм саңылау
кезінде пайда болады) иінді біліктің айналу жиілігінің күрт өзгеруі кезінде
металл дыбыстар естіледі. Бүріккіш (дизель үшін) немесе тұтану білтегі
(бензинді қозғалтқыш үшін) өшкенде, осы цилиндрдегі соққылар
тоқтатыладыАталған
соққылар
қозғалтқышта
жүктеме
азайғанда
тоқтатылады.
0,3...0,4 мм саңылау кезінде цилиндрге поршеньнің соғылуы, шерту
дыбыстарына ие, ол иінді біліктің айналу жиілігін күрт азайтқанда,
қыздырылмаған қозғалтқышта немесе аз айналу жиілігінде тыңдалады.
Газ тарату механизмінде клапандардағы соққыларды ғана тексереді.
Газ тарату механимзнің клапанындағы соққылар цилиндрлер бастиегінің
қақпағының астындағы иінді біліктің кез келген айналу жиілігінде (əсіресе аз
жиілікте) естіледі.
Сынған клапан серіппесінің соққысы иінді біліктің кез келген айналу
жиілігінде естіледі жəне дыбыс шығару бойынша өзгермейді. Газ тарату
механизмнің тісті доңғалақтарының шу шығаруы осы тісті доңғалақтардың
аймағындағы иінді біліктің аз айналу жиілігінде естіледі. Шудың жоғары
деңгейі тісті доңғалақтардың тозуы туралы айтады.
Иінді білікті механизмде қосынды саңылау қозғалтқыштың картеріне
енетін газдың көлемі бойынша анықталады. Əр цилиндрдің күйі ондағы
компрессия (сығу соңындағы қысым) бойынша бағаланады. Цилиндрден
клапандары жабық болғанда, сығылған ауаның ағып кетуі сақиналардың
тозуын, олардың кокстануын, цилиндрлердің тозуын, клапандар мен
цилиндрлер бастиектері төсемелерінің герметикалығының жоғалуын
білдіреді. Цилиндрлік-поршеньді топтың герметикалық емес дəрежесі
КИ-13671(3.8-сурет), КИ-4887-І аспаптарымен немесе К-272, К-69М
аспаптарымен қозғалтыш картеріне енген газдың көлемімен анықталады. [32]
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1-сигнал түтігі;
2-дабыл поршені;
3-ұзартқыш;
4-тығын;
5-қақпақ;
6-корпус;
7-өткізгіш.
Сурет
3.8
КИ-13671
индикаторы бойынша иінді газды
тұтынуды анықтау
Цилиндр-поршень тобына диагностика жасау
1. Қозғалтқышты оталдырып, салқындату сұйығының температурасы
2. 65-90 оС-қа жеткенше қыздырады.
3. Қозғалтқышты тоқтатып, сапун мен май өлшеу сүнгісінің тесіктерін
тығындап жабады.
4. Индикатор қақпағын жоғарғы газ шығынына қояды.
5. Индикаторды өткерме арқылы қозғалтқыш картерінің май құятын
жерге жалғаймыз. Қозғалтқышты оталдырып, иінді біліктің номиналь айналу
жиілігіне қояды.
6. Белгі бергіштің тік жағдайында қақпақты сағат тілі бағытында бұрай
отырып, поршень май белгі бергіштегі сызықтарды бір-біріне тура келтіреді.
7. Қалтқы орта жағдайына қалқып шығады.
8. Қалтқыны осы жағдайда ұстап тұрып, аспап шкаласы бойынша газ
шығынының мөлшерін анықтайды.
9. Үш қайтара өлшеп, газ шығынының орташа мəнін анықтайды.
10. Газ шығынының орташа мəнін түзету коэффициентіне бөліп, газ
шығынын анықтайды.
11. Тəжірибе бойынша газ шығыны мəнін мүмкін
мəнімен
салыстырып, цилиндр-поршень тобының техникалық күйіне қорытынды
жасайды.
12. Егер газ шығыны мүмкін мəнінен жоғары болса, онда
қозғалтқышқа жөндеу жүргізіледі.
13. Картердегі газ шығынының мөлшері тым көбеюі цилиндрпоршень тобы бөлшектерінің тозуынан немесе кейбір сақиналарының сыну
салдарынан болуы мүмкін, онда əрбір цилиндрдің ақаусыздығын жеке-жеке
тексеру керек.
Майлау
жүйесін диагностикалау. Майлаушы жүйедегі майдың
қысымы - ең маңызды параметр, ол жүйе элементтерінің күйін жəне майдың
сапасын (тұтқырлық), сонымен қатар иінді білікті механизмінің күйін
сипаттайды. [21]
Майлаушы жүйені диагностикалау магистральдағы майдың қысымын
жəне монометрдің дұрыстығын тексеретін арнайы құралдың көмегімен іске
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асырылады. Құрал эталонды монометрден, ұштығы бар үшайырдан жəне
икемді май түтікшесінен тұрады. Үшайырдың жəне май түтікшесінің
көмегімен құралды қозғалтқыштың май магистралін қалқан монометріне
параллель қосады. Бақылаушы жəне қалқанды монометрлермен өлшенетін
қыздырылған қозғалтқыштағы май қысымының шамасы қозғалтқыштың
сəйкес жұмыс тəртіптері үшін анықталған мəндерге сəйкес болуы керек.
Салқындату
жүйесін
диагностикалау.
Қозғалтқыштың
салқындатушы жүйесінің жəне радиатор тығындарының клапандарының
герметикалығын тексеру арнайы стендтің көмегімен іске асырылады. Қажет
болса, салқындатушы жүйенің герметикалығын тексеру тығыннан,
манометрден жəне қол сорғысын қосу үшін арналған келтеқосқыштан
тұратын аспаптың көмегімен тексереді (Сурет 3.9). Аспапты ұлғайма кіші
багінің қылтасына орнатады. Жүйенің ішіндегі қысымды қол насосымен
береді жəне оның түсуін манометрмен бақылайды. [21]
1-манометр;
2 келтеқосқыш;
3 –тығын
Сурет 3.9 - Салқындату жүйесін
қысыммен тексеру үшін аспабы
3.3.2
Қозғалтқышты диагностикалау үшін қолданылатын
жабдықтар мен аспаптардың негізгі түрлері жəне оны пайдалану
Қозғалтқыштың
цилиндрлі-поршеньді
тобының
күйін
диагностикалау құралдары. Цилиндрлі-поршеньді топтың жəне газ тарату
механизмнің күйін қысу тактінің соңындағы цилиндр қысымы бойынша
тексереді. Цилиндрлердің əрбірін, шкаласы бар компрессометрдің көмегімен
өлшейді. Карбюраторлық қозғалтқышқа арналған шкала 1 Мпа дейін, ал
дизельдік 6 МПа дейін. Компрессометрдің резеңкелі ұштығы алдын ала өңі
айналдырылған білтенің орнына орнатылады. [28]
Стартермен иінді білікті бұрағаннан кейін, шкалада көрсеткіштері
оқылады. Дизельдің цилиндрлерінде қысымды өлшеген жағдайда, тексеріліп
жатқан бүріккіштің орнына компрессометр орнатылады.
Цилиндрлер жұмысының тиімділігін, цилиндрлерді өшірген жағдайда
иінді біліктің айналу жиілігін өлшеуде негізделген құралмен анықтауға
болады. Егер цилиндрлерді өшірген жағдайында айналу жиілігі өзгермесе,
цилиндр ақаулы.
Диагностикалау құралдары дизельді қозғалтқыштардың бүріккішінің
күйін тексереді. Құрал-саймандар цилиндрлерге жіберілетін қысым
астындағы газдардың азаюын өлшеуге мүмкіндік береді жəне өзіндік
кемшіліктердің бар болуын айтарлықтай оңай жəне тез айқындайды:
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цилиндрлердің тозуы, поршеньдегі
сақинаның тозуы, клапандардың
бітеусіздігі жəне күйіп тесілуі, цилиндрдің ұзындығы бойынша қажамалар,
серіппелердің сынуы мен клапандардың қалқып тұруы, поршеньдегі
сақиналардың сынуы мен жатысы жəне цилиндр блогы бастиегінің
қаптамасының ішкі жағының күйіп кетуі.

1-резеңке ұштық;
2-монометр;
3-тұтқа
Сурет 3.10 - Компрессометр
Бұл (3.10-сурет) жабдық арқылы салқындату жүйесіндегі ақауларды
анықтайды. Ол үшін жабдықты сұйық тұратын ыдысқа немесе радиаторға
жалғап, редуктор немесе сорғы арқылы салқындату жүйесіне қысымды
жоғарылатады, жүйедегі ақауларды анықтайды.
Қозгалтқыштың тарту күшін диагностикалау құралдары. Қазіргі
уақытта тарту күшін диагностикалауда ең кең көп тарағаны қозғалтқыштың
тарту күшін анықтайтын динамометрикалық стенді болып табылады. Мұнда
қуаттылық көрсеткіштерін бағалаудан басқа, машинаның жанармай
тиімділігін анықтауға қажетті тоқтаусыз жүктемелі тəртіп жасауға болады.
Стендте ЭЕМде ақпарат енгізу мүмкіндігі қарастырылған.

1-вентилятор; 2-басқару пульті; 3-қашықтықтан басқаратын пульт; 4пайдаланылған;
газ бұрғышы; 5-жүктеу құрылғысы бар
қосарланған жүріс барабаны; 6 — таяныштар
Сурет 3.11 - Динамометрикалық стенд
Қазіргі уақытта жүктемелік құрылғының орнына гидравликалық
немесе индукторлы тежегіш қолданылады. Диагностикалаудан өтіп жатқан
машинаның көректендіру жүйесінің жұмысын тексеру, жанармай шығынын
тексеруші стендте тексеріледі. Мұнда машина бос жүрісті жəне жүктеулі
болады, сонымен бірге, стендтің топтамасына кірмейтін, жанармай шығынын
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тексеруші құрылғының көмегімен тексеріледі (Сурет 3.11).
Тартқыш
қасиеттердің
стенді,
жылдамдықты,
дөңгелектің
қуаттылығын (жетекші дөңгелектерінің тарту күшін), екпін мен қозғалыстан
шығу параметрлерін, ал жанармай шығынын өлшейтін құрылғымен қоса
отырып, түрлі жүктеу мен жылдамдық тəртібінде өлшеуді қамтамасыз етеді,
сонымен қатар тиісті реттелімге келтіреді. Стендтер машинаны
диагностикалау үдерісінде, берілген жүктеу жəне жылдамдық тəртібін
автоматты қолдау жүйесімен қамтылған. [30]
Отын аппаратурасын диагностикалау құралы. Карбюраторды
тексеру үшін, карбюратордың машинада жұмыс істеуін еліктеуге жəне
кіргізуші құбырлардың аэродинамикалық кедергіні анықтауға мүмкіндік
беретін қондырғыны қолданады. Бензин айдауыштың тексерісін тікелей
машинада жүргізеді. Бұл тексерісті ең жоғарғы қысымды, кіргізуші
құбырлары жанасуының тығыздығын жəне қосылған жерлердің бітеулігін
анықтайтын құралдармен өткізеді. Кешенді тексеріс құралы (стенді)
(3.12- сурет) дизельдердің жоғары қысымдағы жанармай насосын тексеру
мен реттеуіне арналған.

1- стендте бекітілген ТНВД;
2 - бүріккішті орнататын орын;
3-бақылау шынысы
Сурет
3.12
Дизельдік
жанармай
сорғыларын
диагноздайтын стендтер
Дизельдің отын аппаратурасын тексеруге арнайы стенд қолданады.
Стенд иінді біліктің жəне жұдырықшалы біліктің жанармай насосының
айналу жиілігін, айналу жиілігі реттеуішінің əрекет басы мен аяғының
айналу жиілігін, жанармай бүрку сипаттамасын анықталуын қамтамасыз
етеді. Осциллографтың талдауышына қосылған жағдайда бүрку
сипаттамасын көзбен бағалауға болады.
Отын
жүйелерін
жууға
арналған
қондырғы
бензин
қозғалтқыштарындағы отын жүйелерінің жəне дизелді оларды бөлшектеусіз,
элементтерін жоғары сапада жуу үшін тағайындалған. Қондырғы екі
автоматты контурдан тұрады жəне бензин жəне жизельдік қозғалтқыштарға
қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.
Қондырғының бензинді контурының негізгі қызметтері: келесі
жүйелердегі бүріккіштердің бүрку тесіктерін тазалау; механикалық бүрку қысыммен ашылатын, инжектор (K, KE- jetronic); электронды бүрку электронды қарқынның əсерімен ашылатын, инжектор (L, LE, LH —
monotronic, ECI); монобүрку — үздіксіз бүркуі бар бір немесе екі
инжекторлы жүйелері (monojetronic, monopoint);
217

отын ернеулерін тазалау;
жылуөткізгіштерін тазалау;
қозғалтқыштың іске қосу қақпақтарын тазалау;
отын ернеуінің қысымындағы кері қақпақты тазалау;
тұтану камерасын тазалау;
карбюратор тазалау (соның ішінде екіконтактылы
қозғалтқыш);
іске қосу коллекторын тазалау (ауа).
Дизель контурының негізгі қызметтері келесідей:
ТНВД тазалау;
жылуөткізгіштерді тазалау;
бүріккіштерді тазалау;
тұтану камерасы мен қақпақшаларды тазалау.
1-Стенд бетпердесі;
2-тазалау уақытын көбейту
тетігі;
3-тазалау уақытын азайту
тетігі;
4- стендті
қосу тетігі;
5- тазаланған сұйықтықты төгу
тетігі;
6-қысымды
көрсететін тетігі;
7- қысым реттегіш;
8- сұйықтықты құятын тесік;
9- қосқыш тетіктері;
Сурет 3.13 - Бензинді жəне дизельді қозғалтқыштардың қоректендіру
жүйесін тазалау жəне диагностикаға арналған стенд.
Қондырғының электрқуаты қызмет көрсетілетін автокөліктің
аккумулятор батареясынан жүзеге асырылуы мүмкін.
Қолданылған газдардың улылығын тексеретін құралдар. Қолданған
газдардың улылығын анықтауға, карбюраторлы қозғалтқышқа арнайы газ
талдауыш, ал дизельді қозғалтқышқа түтін өлшеуіш қолданылады.
Газ талдауыштар автономды немесе бірнеше мотор тестер үлгілеріне
қондырылған болып келеді. Қазіргі таңда газ талдауыштардың екі түрі
қолданылады — инфрақызыл жəне каталитикалық.
Түтін өлшеуіш пайдаланған газдар арқылы өтетін жарықтық ағынның
сіңірілуі қағидасы бойынша жұмыс жасайды.
Салқындату сұйықтығын ауыстыруға арналған стенд (3.14-сурет)
қозғалтқыштың салқындату жүйесінде салқындату сұйықтығын механикалық
ауыстыру үшін тағайындалған. Стенд жүйенің ауасыздандыруынсыз ескі
салқындату сұйықтығын толық, жоғары сапада ауыстыруға мүмкіндік береді.
Стендтің электр қуаты қызмет көрсетілетін автокөліктің аккумулятор
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батареясынан жүзеге асырылуы мүмкін. Салқындату сұйықтығын тез
ауыстыру операциялары арқылы іске асырылады.
- ауыстыру өте қарапайым əдіс арқылы орындалады;
- салқындату жүйесін фильтр арқылы тазалайды;
- салқындату жүйесіндегі ақауларды анықтайды;

а- сұйықтық ыдыс; б- электр сорғы;
Сурет 3.14- Салқындату сұйықтығын ауыстыруға арналған стенд.
Салқындату сұйықтығын ауыстыру жəне тазалау тəртібі
- стендті жұмысқа дайындау;
- жұмыс істемей тұрған қозғалтқыштың салқындатқыш жүйесін
тазалау;
- жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштың салқындатқыш жүйесін
тазалау;
- жұмыс істемей тұрған қозғалтқыштың салқындатқыш жүйесін
айналдыру;
- салқындату жүйені пневматикалық тазалау;
- пайдаланған салқындату сұйықтығын төгу;
- салқындату жүйесін жаңа сұйықтықпен толтыру.
Стендтің техникалық мінездемесі:
Ұзындығы
440 мм
Ені
620 мм
Биіктігі
1010 мм
Салмағы
30 кг
Жұмысшы қысымы
0-10 бар
Түрі
салқындату жүйесі үшін
Су қысымы
7 бар
Шығыстағы қысым
41 бар
Қозғалтқыштың майлау жүйесіне диагностика жасау құрылғысы.
Майлау жүйесі үйкеліс күшін азайтуға, үйкелуші бөлшектердің тозуы мен
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қызып кетуін барынша кемітеді. Тəжірибеде, үйкеліс күші үйкелуші
беттердің арасындғы май қабатының қалыңдығына кері пропорционал
екендігін көрсетті.
Магистральдағы май қысымының ұштығы бар иілгіш май түтікшемен
монометрден тұратын КИ-4940 құралымен тексереді. Өлшеу құралын жанар
май магистраліне жалғайды:
- қозғалтқышты қалыпты жылулық күйіне дейін қыздырып, сонан соң
магистральдағы май қысымын тексереді.
- центрифуга роторының айналу жиілігін, аспалы тілше мен корпустан
тұратын КИ-1308В вибротахометрдің көмегімен анықтайды. Вибротахометр
корпусы ротор осіне бұрап кигізіледі, жағар май температурасын 75-85оС-қа
дейін қыздырады. Тілшені барынша ұзартып, корпустың қозғалмалы бөлігін
бұрай отырып, тілшенің жоғары шекті тербелісіне қол жеткізіледі. Осы кезде
бағыттама көрсетеді (айн./мин).
-

1-монометр, 2-жалғағыш, 4бекіткіш,
5-түтікшеге жалғайтын орын, 6түтік,
8-клапан.
Сурет 3.15 - КИ-4940 құралы

1-тұрық, 2-тарелка, 3жылжымалы диск,
4тілше, 5-көрсеткіш
Сурет 3.16 - КИ-1308В
вибротахометрі

Центрифуга роторындағы шөгінділер шамасын КИ-9912 құралымен
анықтайды. Центрифуга қақпағын ашып, өлшеу құралының корпусына
ақырындап босатып, роторда еркін жүріс шегіне аздап көтереді. Ротордың
салмақ күші қысқыш арқылы мембранаға беріліп, оның деформациялану
шамасы индикаторда көрінеді.
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1-корпус,
2-өлшеу механизмінің
жұмсақ пластинасы,
5-центрофуга роторының
гайкасы,
6- индиктор,
7- бұранда,
8-ұстағыш,
9-опора
Сурет 3.17
өлшеу құралы

-

КИ-9912

Оталдыру жүйесін диагностикалау құралдары. Оталдыру жүйесін
тексеру үшін мотор-тестерлер қолданылады. Мотор-тестерлердің үлгісіне
байланысты құралдардың жиынтығы өзгереді жəне мүмкін тексерістердің
тізімі түрленеді. (Сурет 3.18)
1-осциллограф;
2-оталуынан озық кету бұрыштарын
жəне үзгіш түйіспесінің тұйық
жағдайын өлшейтін құрал;
3-тахометрдің айналу жиілігін
өлшейтін құралдар;
4-газ талдағыш;
5-автометр;
6-стробоскоп; ;
7-мановакуумметр;
К4, К6, К13-жұмыс тəртібін
ауыстырушы;
I, II, III — сымдар, Н1, Н2 —
корпустың жəне бірінші реттік
сигнал сымдары; Н3 — майшамтүтікшесі бар индуктивті зонд;
Н4 — сыйымдылық зонты;
V — вакуумметрге шығыс
Сурет 3.18 - «Элкон Ш-100А» стендінің сыртқы түрі
Стендтер өз құрамында пультімен бірге осциллографты, түрлі
жиынтықтары түрлі тəсілде жиналған, ереже бойынша вольтметр, тахометр,
вакууметр газ талдауыш, оталуынан озық кету бұрыштарын жəне үзгіш
түйіспесінің тұйық жағдайын өлшейтін құралды қамтиды. Осциллограф
электрлі сымдардың кернеуі өзгерістерін бағалау үшін қолданылады. [30]
Қозғалтқыштың майлау жүйесінің диагностика жасауға арналған аспап
КИ-5472, қозғалтқыштың негізгі май магистралына штуцер арқылы қосып,
магистралдағы майдың қысымын тексереді.
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1-қосқыш тетік; 2- маномтер;
3- тығын; 4- манометрдің
түтігі;
5- ауыстырғыш штуцер;
6- арнайы гайка;
Сурет 3.19 - КИ-5472 аспабы

1-қысқыш манометр;
2- ауыстырғыш тұтқалар;
3- ауыстырғыш тұтқа;
4- шектері; 5- винт;
6- қаңқа; 7- жапқыш.
Сурет 3.20 - КИ-13933М аспап
Қозғалтқыштың иінді білікті
механизмін диагностикалауға арналған
КИ-13933М аспабы. Бұл аспап арқылы
иінді- біліктегі подшипниктердің
желінуін өлшейді.
1-қаңқасы; 2-канал;
3-шыны түтікшелер; 4тығын;
5-тесік; 6-шланг;
7- жалғастырғыш;
8- ауыстыратын тетік;
Сурет 3.21 - КИ-4870
құрылғысы дизельдік
қозғалтқыштарда ауа беретін
жүйедегі ауаның шығынын
тексеретін жабдық болып
табылады. Осы құрылғы арқылы
дизельді қозғалтқыштың ауа
жүретін жүйесіндегі ауаның
шығынын анықтауға болады, яғни
ауа соратын орындарды анықтайды
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а- құрылғының құрылымы;
б- Д-240 қозғалтқышына
орналтылған сұлбасы;
1- қаңқасы; 2- тығын; 3- белгі
бергіш;
4- қақпағы; 5- арнайы
тетік; 6- қалтқы;
7бағыттағыш; 8- қақпағы; 9- тесігі;
10 – серіппелі бекіткіш; 11 – шкала;
12- өткізгіш; 13 – қосқыш түтік; 14май құйғыш тетік
Сурет 3.22 - КИ-13671
қозғалтқыштың картерге кететін
газдың мөлшерін анықтауға
арналған құрылғы.

1-тіреуші винт; 2- манометр;
3- арнайы тетік; 4- төлке;
5- фланец; 6- қаңқасы; 7- серіппе;
8- шарикті кері клапан; 9реттеуші винт;
10- арнайы тетік;
Сурет 3.23 - Компроссиметр КИ861 дизельді қозғалтқыштағы қысу
тактісінің
соңындағы
қысымды
өлшеуге арналған құрылғы.
1-тұтқа;
2-жоғары қысымды отын
жүретін түтік;
3-манометр;
4-өткізгіш;
Сурет 3.24 - КИ-16301А
форсунканың шаңдату сапасын
анықтауға арналған құрылғы.

223

а- трактордың гидравликалық
жүйесіне жалғау схемасы
б- трактордың гидрореттеу
жүейсіне жалғау сұлбасы.
1-қысымды гидрожелі;
2- сорғы; 3- бак;
4- гидрожүйенің шығу тетігі;
5- тұтқа; 6- аспап; 7- таратқыш;
8- сақтандырғыш клапан;
Сурет 3.25 - КИ-16301А
құрылғысы арқылы трактордың
гидрожүйесіндегі майдың қысымын
жəне гидротаратқыштың техникалық
жағдайы тексеріледі.

1-карданды білік; 2- қоршау; 3- бəсеңдеткіш; 4- қатты жалғастырғыш;
5- теңестіргіш электрлімашина; 6- сұйықтық кедергі; 7- электркүштік шкаф;
Сурет 3.26 - КИ-4935 жабдығы тракторларды диагностикалауға
арналған құрылғы.
Осы жабдық арқылы трактордың қозғалтқыштарын екі режимде
тексеруге болады:
қозғалтқыш режимінде трактордың жетектеріне электр
энергиясын беру жағдайында;
генератор режимінде, яғни сұйықтық кедергіні қыздыру
үшін электр энергиясын беру жағдайында.
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3- пайдаланған салқындатқыш
сұйықтығын жинайтын ыдыс;
8,10- түтік;
9- қосқыш;
11- ұзақыш түтік;
12- адаптер;
13- штуцер; 15- салқындатқыш
сұйығын ауыстыратын стенд;
14- аккумуляторға жалғанатын
клемалар;
Сурет 3.27 - Тежегіш
сұйықтығын ауыстыруға арналған
стенд
3.3.3 Қозғалтқышқа техникалық қызмет көрсетудің түрлері
(1-техникалық қызмет көрсету, 2- техникалық қызмет көрсету).
Қозғалтқыштың жұмысқа қабілеттілігін мүлтіксіз жағдайда қолдау
жəне олардың сынуын алдын алу үшін, автомобиль белгілі жол жүрген кезде
немесе пайдалану бойынша жадынамада анықталған мотосағаттарды
өткеннен кейін үнемі, сондай-ақ қоршаған орта температурасы маңызды
түрде маусымдық өзгерген кезде қозғалтқышқа ТҚК өткізу қажет. [30]
Техникалық қызмет көрсету автомобильді пайдалану қауіпсіздігімен
байланысты профилактикалық іс-шаралар, сондай-ақ МЕМСТ 21624 — 81
«Автомобильдік техникаға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүйесі
болып табылады. Бұйымдарды пайдалану технологиясына жəне жөндеуге
жарамдылығына қойылатын талаптар» реттеледі. Бұл стандарт ТҚК келесі
түрлерімен жəне маусымдылығымен белгіленеді:
Күнделікті қызмет көрсету (КҚК):
əрбір 4 000 км (кем дегенде) жол жүрген кезде — ТҚК-1;
əрбір 16 000 км (кем дегенде) жол жүрген кезде — ТҚК-2;
маусымдық қызмет көрсету (МҚК) — қоршаған орта
температурасы біршама маусымдық өзгерген кезде.
Аса жоғары сатыдағы ТҚК операцияларын өткізген кезде ең алдымен
аса төмен сатыдағы барлық операциялар орындалады.
Күнделікті қызмет көрсету (КҚК) автомобиль жұмысын бастағанға
дейін жəне кейін жасалады, оған қозғалыс қауіпсіздігімен байланысты
бақылау, сондай-ақ, қозғалтқыш тазалығын қолдау, оны отынмен, маймен
жəне салқындату сұйықтығымен толтыру кіреді.
Бірінші техникалық қызмет көрсету (ТҚК-1) қозғалтқыш жүйесінің
герметикалығын тексерумен, оларды реттеумен жəне майлаумен байланысты
бақылау диагностикалық жұмыстар кіреді. ТҚК-1 кезінде өңделген
газдардың улылық нормаларына сəйкес келуге тексеріледі.
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Екінші техникалық қызмет көрсету (ТҚК-2) оған бекіткіш
құрамаларды тексерумен, қозғалтқыш жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін
тексерумен, оларды реттеумен жəне майлаумен байланысты бақылаудиагностикалық жұмыстар кіреді.
Маусымдық қызмет көрсету (МҚК) жылына 2 рет - көктемде жəне
күзде жасалады, оған жылдың жазғы немесе қысқы кезеңдерінде
қозғалтқышты пайдалануға дайындаумен байланысты жұмыстар кіреді.
ТҚК барлық операциялардың тізбесі əзірлеуші зауытымен қоса
берілетін автомобильдерді немесе қозғалтқыштарды пайдалану бойынша
басшылықта келтіріледі.
Отандық жəне шетел фирмалардың бірқатары келесі мерзімділікпен
оны пайдалану уақыты (тез келеді) жəне жол жүруге байланысты ТҚК өткізу
ұсынылады:
əрбір аптада;
əрбір 10 000 км немесе 6 айдан кейін;
əрбір 20 000 км немесе 12 айдан кейін;
əрбір 40 000 км немесе 2 жылдан кейін;
əрбір 60 000 км немесе 3 жылдан кейін;
əрбір 2 жылда.
ТҚК əрбір операциясын өткізген кезде бірқатар жаңалары қосылатын
алдыңғы мерзімнің барлық операциялары орындалады.
Цилиндрлердің
бастиегін
блокқа
бекітетін
бұрандамаларды
динамометрлік кілтпен бұрау керек. Бастиек алюминийден жасалса, оны
суық қозғалтқышта, ал шойыннан жасалса жылы қозғалтқышта тартады.
Карбюраторлы қозғалтқышта тарту күші 90... 110 Н•м құрайды, бұған
қоса, қозғалтқыш температурасы шамамен 0°С болғанда, тарту кезеңі төменгі
шамаға, ал температурасы 20...25°С болса, жоғарғы шамаға жақын болуы
тиіс. Дизельде тарту күші 190...210 Н•м тең. Арнайы төсем мен нығайтқыш
қолданылатын қазіргі қозғалтқыштарда бұл жасалынбайды.
Карбюраторлы қозғалтқышта (3.22-сурет)
діріл пайда болған
жағдайда, клапан механизмінде, клапандар мен күйентелер арасындағы
саңылауды реттейді. Енгізетін жəне шығару клапанына бұл саңылаудың
арасы 0,25...0,3 мм тең болуы тиіс. Жұмыс суық қозғалтқышта жəне
күйентенің қысқа иығында орналасқан күйентесі бар реттеуіш бұрандамен
орындалады. Клапанды механизмде саңылауды реттеу үшін, бірінші
цилиндрдің поршенін қысу тактінің жоғарғы өлі нүктесіне (ЖӨН) орнату
қажет. Сонымен бірге, иінді біліктің тегершегіндегі тесік, тұтату мезеті
қондырғысы көрсеткішіндегі ЖӨН белгісінің астында орналасқан. Осы
қалыпта келесі клапандардың саңылауларын реттейді:
бірінші цилиндрдің еңгізетін жəне шығару;
екінші цилиндрдің шығару;
үшінші цилиндрдің енгізетін;
төртінші цилиндрдің шығару;
бесінші цилиндрдің шығару;
жетінші цилиндрдің енгізетін;
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сегізінші цилиндрдің енгізетін қалған клапандардың
саңылауларын, иінді білікті 360° (толық айналым) бұрағаннан кейін
реттейді.
Дизельде (3.28-сурет) күйентенің сақасы мен қыздырылмаған дизельдің
клапаны өзегінің бүйіржағы арасындағы саңылау: еңгізетін клапандар
0,25...0,30 мм; шығарушы клапандар 0,35..0,45 мм құрауы тиіс. Саңылауды
орнатқаннан кейін күйентесін тарту қажет. Клапандағы саңылауды
реттегеннен кейін, цилиндрлер бастиектеріне қақпақ қою қажет. ТҚК-2
барысында, қозғалтқыштың алдынғы жəне артқы тіректерінің бекіткіштері
тексеріледі. [28]

1 — күйенті; 2 — бұрама; 3 — қуыс бұрғы
Сурет 3.28 -. Карбюраторлы (а) жəне дизельді қозғалтқыштардың (б)
клапандарындағы саңылауды реттеу
Газ тарату механизмінің күтімі. Клапандардың мезгілінде ашылыпжабылуы, негізінен алғанда, таратуды дұрыс орнатумен байланысты.
Айта кететін бір жайт, газ таратуды дұрыс орнатқанда клапандардың
мезгілінде ашылып-жабылуының бұзылуы түрткіштер мен клапандардың
арасындағы саңылаудың шамасы дұрыс болмауынан болады.
Таратудың дұрыс орнатылмауына қарағанда түрткіштер мен
клапандардың арасындағы саңылаудың керекті шамасының бұзылуы өте жиі
кездесетін ақау болады. Саңылаудың шамасын көз мөлшерімен алмай,
құралмен өлшеу (щуп) арқылы алу керек. Сөзсіз, қозғалтқышты жинап жəне
жөндегеннен кейін, газ тарату механизміндегі саңылауды тексеру қажет.
Төмендегі шарттарды орындап отырғанда, клапан тығыз жабылады:
клапанның ұясы мен түсіп тұратын бетін үйкеп, қиюласуы;
бағыттаушы төлке мен клапан стерженінің түзу болуы;
түрткіш пен клапанның арасындағы саңылаудың болуы;
клапан серіппесінің серпімділігі жеткілікті болуы.
Клапанды үйкеп қиылыстыру үшін, клапанды серппесінен босатып, ұя
ернеуіне тиіп тұратын шеттері май қосқан наждакпен майлайды. Клапан ұяға
салынады жəне толық айналымның ¼-не екі жағына қарай кезек
айналдырылады. Клапан табағының шеңберінде жəне ұяда ені 2-3 мм тұтас
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жолақ пайда болғанша үйкелеп қиюластыру жүргізіле береді. Мұндай
жолақтың пайда болуы қиюластырғанның аяқталғанын көрсетеді.
Қозғалтқышты ажыратып, бұзған кезде, клапандарға белгі салған
дұрыс. Клапан ұясы керосинмен жуылып, май жағылып, мұқият тазаланып,
жинап құрастырылады. Үйкеп қиюластырғаннан кейін түрткіш пен
клапанның стержінінің арасындағы саңылауды реттеу керек. Клапандар
серіппелікке тексеріледі.
Карбюраторлы қозғалтқыштарға отын беру жүйесін күту.
Отын беру жүйесінің ақаулары. Бүкіл отын беру жүйесі таза
ұсталынуы тиіс. Отын жəне су бактарын мезгіл-мезгіл алып, жуу керек.
Қосылысқан жерлердің бəрін шаң-тозаңнан тазалап отыру қажет. Бактың
отын жəне су сүзгілері, сондай-ақ қалтқы камерасының сүзгіші де мезгілмезгіл тазартылып, жуылып отыру керек. Ауа тазартқыш та дер кезінде жуып
отыруды талап етеді.
Карбюратордың дұрыс жұмыс істемеуі тиісті құрамды қоспа
бермеуден
болады. Құрамы дұрыс емес қоспаның берілу себебі,
карбюраторды дұрыс реттеумен қатар, карбюратордың өзінің жəне отын беру
жүйесінің, басқа бөліктерінің ақаулы болуынан болады: селкілдеудің
салдарынан ауа жапқышының жабылып қалуы; ауа тазартқыштың бітеліп
қалуы; селкілдеген кезде жиклердің инесі немесе жиклердің түтігі көбірек
ашылып кетуі.
Қоректендіру жүйесінде жиі кездесетін ақау – отыны аз қоспа беру.
Ақау карбюратордағы тарсылдан білінеді. Отыны аз қоспа құралуының
себептері:
- бактағы, тұндырғыштағы немесе қалтқы камерасындағы отын
сүзгілерінің бітеліп қалуы;
- отын түтіндерінің бітеліп қалуы;
- жиклер каналдарының жəне карбюратордың өзіндегі калибрленген
тесіктің бітеліп қалуы;
- қалтқы камерасының ине тəріздес клапанының қарысып қалуы;
- тығыз қосылмағандықтан сору түтіктеріндегі аралық төсемдер
арқылы ауа өтуі. Манометр 0,3 атмосферадан кем көрсетсе, сүзгіні жуу
керек. Салқындату жүйесіндегі судың деңгейі тексеріледі. Сонан соң
нақтылы бар отын тексеріледі. [30]
Майлау жүйесіне техникалық қызмет көрсету. Күнделікті қызмет
көрсету кезінде қозғалтқыштың майлау жүйесінің негізгі шарасы,
қозғалтқыш майының деңгейін анықтау жəне май құбырында жəне
жалғанған жерлерде тесіктің жоқтығын тексеру болып табылады. Май
деңгейі салқын қозғалтышта, май деңгейі көрсеткішіндегі арнайы таңбалар
бойынша тексеріледі. Ереже бойынша, көрсеткіште екі жазу бар: «Толы»
жəне «Құй» немесе «Max» жəне «Min». Майдың қалыпты деңгейі осы екі
таңбаның ортасында болуы тиіс. [28]
Бірінші техникалық қызмет көрсетудің біреуінде май ауыстырылады.
Қозғалтқыштағы майды ауыстыру мерзімі, өндіруші зауыт ұсынған майдың
маркасына байланысты жəне ереже бойынша, машинаның жүрісі 8...12 мың
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км. шегінде табылады Майды ауыстырумен қоса, ортадан тепкіш майлы
фильтрді тазартады (оны орнатқан жағдайда) немесе бөлшектенбейтін
фильтрді алмастырады. Ескі майды төгіп тастағаннан кейін, қозғалтқыштың
майлағыш жүйесіне арнайы шайғыш майды құйып, қозғалтқышты осы
маймен бірнеше минут жұмыс істету керек. Содан соң, шайғыш майды төгіп
тастап, қозғалтқышқа жаңа май құяды. Майды қозғалтқышқа құюдың жəне
жаңа фильтрді орнатудың бірнеше тəсілдері бар.
Майды ауыстырғаннан кейін, майлағыш жүйесінің барлық жалғасқан
жерлері мен құбырлардың бітеулігін мұқият тексеріңіз.
Маусымдық қызмет көрсету барысында жаздық майды, қыстық майға
немесе керісінше міндетті түрде ауыстырылуға тиіс.
Кейбір қозғалтқыштардың майлауыш жүйесінде, жылы маусымда
пайдалану
барысында,
май
температурасын
төмендету
үшін
орналастырылған радиаторды өшіріп тастау үшін арнайы шүмек орналасқан.
Машинаны қыста пайдалану алдында өткзілетін маусымдық қызмет көрсету
барысында осы шүмекті жабу керек, жəне керісінше, жазда ашу керек.
Салқындату жүйесіне техникалық қызмет көрсету. Күнделікті
қызмет көрсету кезінде салқындату жүйесіндегі салқындатушы
сұйықтықтың деңгейін тексеру керек. Салқындатушы сұйықтықты ұлғайма
кіші бакте арнайы белгілермен көрсетілген деңгейге дейін ұлғайма кіші
багіне құю қажет. Салқындатушы сұйықтық улы болып келеді, сондықтан
оны пайдаланғанда, сақтық шараларын сақтау керек.
Қозғалтқышты
қыздырғанда, радиатордың пердешесін жабу ұсынылады, сорғысының
қайысты белдігінің күйін жəне тартылуын тексеру қажет.
Белдіктерді тарту 20...40 Н күшпен тармақтың орта тұсына басу
арқылы тексеріледі. Желдіткіштің істен шығуын болдырмау үшін белдіктерді
кигізгенде тегершікті желдеткіштің қалақтарынан ұстап айналдыру керек, ал
генератордың тегершігінің істен шығуын болдырмау үшін белдікті алдымен
сорғының жəне генератордың тегершіктеріне кию керек, одан кейін белдікті
иінді біліктің тегершігіне салып, иінді білікті 180 градусқа айналдыру қажет.
Екінші техникалық қызмет көрсету сұйықтық сорғысының
подшипниктерін майлау арқылы іске асырылады. Ол үшін сорғының май
сақтайтын бөлігінің жанында орналасқан бақылаушы тесіктің тығынын
алдын ала бұрап алу керек. Бақылаушы тесіктен жаңа майлаушы материал
пайда болғанша құю керек, одан кейін тығынды орнына қою керек.
Маусымдық қызмет көрсету кезінде екі жылда бір рет салқындатушы
жүйеде салқындатқыш сұйықтық алмастырылады. Салқындатқыш жүйесінен
сұйықтықты екі кран арқылы ағызып алу керек: радиатордың төменгі кіші
багінің краны (тығын орантылуы мүмкін) жəне қозғалтқыштың оң жағында
орналасқан цилиндрлер блогының краны. Салқындатушы жүйеден
сұйықтықты ағызу үшін кранның тұтқасын бірнеше бұрау да жеткілікті.
Крандарды өте тығыз бұрау керек. Қажет болғанда, салқындатушы жүйені
суық түскенге дейін жуып шығады. Машинаның тұрақтануы алдында
сұйықтықты толық ағызып алғаннан кейін крандарды ашық тастау керек.
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Салқындату жүйесінің бірқалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін
салқындату жүйесіне таза, мүмкіндігінше жұмсақ су құю қажет. Жұмсақ
судың сыртқы белгісі – жақсы сабынданатындығында. Салқындату
жүйесінен құйып алынған суды қайтадан пайдалану ұсынылады, өйткені
онда əк тұзы аздау болады. Кермек суды жұмсарту үшін 30 минуттай
қайнатады. Сондай-ақ оған оған стерильді сода немесе үшнатрий фосфат
қосады. Судың кермектігіне қарай 10-20 г үш натрий фосфатты немесе
стерильді соданы 10 л суға ерітеді.
Қыс кезінде салқын қозғалтқышқа тым ыстық су құюға болмайды.
Өйткені, температура күрт өзгерген жағдайда цилиндрлер қалпақшасы мен
блок сызаттанып жарылуы мүмкін. Радиатордағы су температурасы 100оСтан асып кеткенде жұмыс істеуге болмайды.
Автомобильге техникалық қызмет көрсеткенде жүргізуші кезек сайын
радиатордағы су деңгейін тексереді. Мұндайда радиатордың қылта
аузындағы қақпағын ашқанда, одан шығатын ыстық су мен будың бет пен
қолды шарпып, күйдіріп кетпеуіне абай болған жөн. Антифриз буланып
ұшып кеткен жағдайда толтыра су құйып, су аққан жері болса бітейді. Егер
су ақпаса да су шығынының көп екендігі белгілі болса, онда бу-ауа клапанын
тексеру керек.
Əрбір 60 сағат жұмыс істегеннен кейін су сорғысының
подшипниктерін майлайды. Ол үшін май сауытын жақсылап тазартып, оған
шприцпен 3-4 рет солидол айдайды. Желдеткіш белдігінің керілісін
тексереді. Желдеткіш белдігі бірқалыпты керілген жағдайда, оның орта
тұсынан 30-40 Н күшпен басқанда бүгілуі 10-15 мм-ден аспайды.
Майланған белдікті бензинге батырылған шүберекпен сүртеді.
Əрбір 960 сағат жұмыс істегеннен кейін, салқындату жүйесін арнайы
ерітіндімен жуып, қағын кетіреді. Ерітінді құйылған трактормен бір ауысым
жұмыс істегеннен кейін, оны төгіп, салқындату жүйесін таза сумен шаяды.
Ауамен салқындататын қозғалтқыштарда желдеткіштің қорғаныш торын,
цилиндрлер мен олардың қалпақшаларының арасын тазартады.
Маусымдық техникалық қызмет көрсету кезінде термостат пен
термометрдің жұмысын тексереді.
Термостатты корпустан шығарып алып, ыстық су құйылған ыдысқа
салады. Су температурасы 70оС-қа жеткенде термостаттың негізгі
клапанының тесіктері ашыла бастап, 85оС- қа жеткенде толық ашылады.
Клапанның толық жүрісі шамамен 9мм.
Салқындату жүйесінің ақауы көбінесе қозғалтқыштың қызып кетуінен
болады. Радиатордағы судың қызып кету себептері мынадай:
салқындату жүйесіндегі судың жетімсіздігі;
радиатор пердесінің жабық тұруы;
су ыдысына қақтың жиналуы немесе ластануы;
желдеткіш белдігінің босауы немесе майлануы;
қозғалтқшқа күштің көп түсуі;
термостаттың ақаулығы;
су сорғысы, қанатша штифтісінің қиылуы.
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Аз уақытқа аялдайтын кездерде судың температурасы +40оС-тан
төмендеуге болмайды. Салқындатқыш сұйық ретінде 40 немесе 65 маркалы
антифриздерді қолдануға болады. Қызған кезде антифриз сумен
салыстырғанда едəуір ұлғаятындықтан, антифриз асып төгілмес үшін оны
судың көлемінен кем, мысалы, 40- антифризді 5-6%, 65- антифризді 6-8% аз
құю керек. [28]
3.3.4 Қозғалтқыштың негізгі тораптары техникалық жай-күйінің
рұқсат етілген жəне шекті параметрлері
Қозғалтқышты күрделі жөңдеу қажеттілігі, ең алдымен, цилиндлердің
тозуымен анықталады, ал жалпы жөңдеу қажеттілігі піспек пен піспек
сақиналарының
тозуымен анықталады. Бір уақытта цилиндрлерді
жөңдеумен қатар, иінді білікті де жөңдейді жəне басқа бөлшектерді иінді
білікті механизммен алмастырады. Қозғалтқыштың жөңдеудің белгілері майдың ұлғайған шығыны, түтіндеу (картерге газдың енуі), күрт өскен
жанармайдың шығыны, қозғалтқыш қуатының күрт төмендеуі жəне оны қыс
мезгілінде іске қосу қиындығы. Қозғалтқыштың жұмыс сипаттамаларына
оның бөлшектерінің жəне жүйелерінің техникалық күйі едəуір əсер етеді, ең
алдымен, цилидрлік- поршеньді топтағы бөлшектердің тозуы: цилиндрлердің
гильзалары, поршень сақиналары жəне поршень.
Жүйелер мен түйіндесулердің герметикалығын тексеру газдардың
немесе сұйықтықтардың ағып кетуін өлшеуге негізделген. Поршень
үстіндегі кеңістіктен газдардың ағуын өлшеу нəтижелері цилиндрлікпоршеньді топтағы бөлшектердің техникалық күйі, газ үлестіруші
механизміндегі клапандардың герметикалығы, цилиндр бастиектерінің
төсемелерінің тұтастығы туралы көріністі береді. Цилиндрлік-поршеньді
топтағы бөлшектердің ұлғайған саңылауларының нəтижесінде түтіндеуге
кеткен майдың шығыны – қозғалтқыштың тозуының бір белгісі. Дегенмен,
майдың түтіндеуін анықтау үшін нақты қозғалыс жылдамдығымен жəне
жүктемемен жолдың эталонды телімінде машинаның 50 км кем емес жүруі
талап етіледі. Ол үшін шамамен 3 сағат қажет. Түтіндеуге кеткен майдың
шығыны қозғалтқыштың жылдамдық жəне жүктемелік тəртіптеріне, майдың
сұрыптамасына, оның жанармаймен сұйылту дəрежесіне, картер желдеткіш
жүйесінің күйіне, қозғалтқыштың тозуына тəуелді емес басқа да себептердің
қатарына байланысты екендігін де ескеру керек. Май тығыздаушы
манжеталар мен төсемелердің тығыз байланыспаған жерлерінен де ағып
кетуі мүмкін. Картердегі газдың қысымын 0,008...0,012 МПа ұлғайтқанда,
майдың иінді біліктің артқы түпкі мойынтірегінің тығыздағышы арқылы да
ағып кетуі мүмкін. [25]
Иінді білікті механизмнің жай-күйінің өзгеруі мына төмендегі
жағдайларға байланысты болады:
цилиндрдегі компрессияның төмендеуі;
қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда əр-түрлі дыбыстардың
шығуы;
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картерге газ кетуі;
қозғалтқыштағы май қысымының төмендеуі;
қозғалтқыштағы майдың сұйықтануы;
пілтелердің майланауы;
пайдаланған газдың түтіндеуі;
қозғалтқыштың картерінде салқындату сұйығының пайда
болуы;
отын шығының жəне қозғалтқыштағы май шығынының
көбеюі, қуаттың азаюы.
Кесте 15 – Дизельді қозғалтқыштың иінді білікті механизмдерінің
реттелетін негізгі күштері
Көрсеткіштер параметрлері
Дизельді қозғалтқыштар
Д-65
Д-240
Поршень төменгі бетімен цилиндр арасындағы саңылау, мм:
нормальді
0,18....0,22 0,18....0,20
шекті
0,26
0,26
Поршеньдік сақиналардың саңылаулары, мм:
жаңа сақиналар
0,4...0,8
0,4...0,8
қолданылған сақиналар
4,0
4,0
Сақиналармен сақина тұратын орынның арасындағы сағылаулар, мм:
компрессорлы сақина
0,08...0,12
0,08...0,12
май сырғыш сақина
0,05...0,09
0,05...0,09
шекті өлшемі
0,30
0,30
Поршень мен шатунның салмақтарының шекті ауытқулары, г:
поршень
10
8
шатун
17
7
Шатун мойындағы подшипниктер арасындағы саңылаулар, мм:
нормальді
0,065..0,120 0,065-0,123
шекті
0,30
0,30
Шатунды подшипниктерді қысудың шекті 150...170
150...170
момент күштері, Н*м
Ншатунның төменгі басындағы осьтік саңылау 0,25..0,47
0,25..0,47
өлшемі, мм:
Иінді біліктегі негізгі мойындардағы подшипниктердің саңылаулары, мм:
нормальді
0,070..0,135 0,070..0,134
шекті
0,3
0,3
Негізгі мойындардағы подшипниктерді қысу 220...240
200...220
күштері, Н*м
Иінді біліктің осьтік ауытқуын шектеу
5-ші
5-ші
мойынға
мойынға
арнайы
тетік
тетік
орнату
орнату
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Қозғалтқыштың газ тарату механизмінің жай күйі мен шекті
параметрлері. Қозғалтқыштың бастиегінің жай күйін мына төмендегі
параметрлер бойынша анықтаймыз:
- бастиектің клапан жəне форсунка тұратын орындарында саңылаулар
болмауы қажет;
- бастиктегі бағыттағыш төлкелер отыратын тесік беттерінде саңылау,
сызықтар болмау қажет;
- клапан отырғызылатын орындарда желінулер болмауы қажет
(сызаттар, коррозия жəне т.б.)
- алюминий қорытпасынан жасалған бастиектерде пілте отыратын
орындар желінулер болмауы қажет;
Клапандар.
- клапандарда – сызаттар, ойықтар жəне фаскілеріңдегі сызықтар
болмауы қажет;
- клапан серіппесінде серіппеннің қатаңдығының нашарлауы болмауы
қажет;
- клапан күйентесінде сызаттар, сызықтар жəне бірқалыпты емес
желінулер болмауы қажет;
- күйентедегі ось тұғырында сызаттар, сынықтар жəне штивтің (втулка)
босап кетпеуі болмауы қажет;
- таратқыш білікте сызаттар, сызықтар, қисық желінулер болмауы
қажет;

Клапанның осьінің
ауытқыуын бақылау құрылғысы
Сурет 3.29

1,5 – тұғырлар; 2 – білік; 3 –
индикатор;
4- индикатор
бекіткіші;
Сурет 3.30 - Газтаратқыш
біліктің мойындарын бақылауға
арналған құрылғы
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Кесте 16 – Газ таратқыш механизмдегі клапандағы серіппелердің
нормалды жəне шекті мəндері
Қозғалтқ Серіпп
Серіппенің нормалды
Серіппенің жұмыс жасау
ыш
е атауы
ұзындығы, мм
ұзындығы кезіндегі
маркасы
жүктемедегі
шыдамдылығы, кГс
жұмыс
еркін
нормалды
шекті
жасап
тұрған
тұрған
кездегі
кездегі
Д-240. ... сыртқы
54,0
64,0
17,4±1,4
13,0
Д-248
ішкі
48,5
58,5
8,86±0,8
6,5
Д-65
сыртқы
41,5
80
25,5±1,91
19
ішкі
40,0
68,5
13,8±1,04
10,5
КамАз- сыртқы
33,3
46,3±2,8
37
740
ішкі
31,3
23,4±1,4
19
Бақылау сұрақтары:
1.
Диагностикалау терминін анықтыңыз.
2.
Қозғалтқыштың тарту күшін диагностикалау құралдарын
қолдануды түсіндіріңіз.
3.
Отын аппаратурасын диагностикалау құралның жұмысы.
4.
Қозғалтқыштың
цилиндрлі-поршеньді
тобының
күйін
диагностикалау құралдарын пайдалануды талдаңыз.
5.
Қозғалтқыштың
газ
тарату
механизмі
клапандарының
саңылауларын реттеу тəртібі.
6.
Қозғалтқыштың газ тарату механизмінің жай күйі мен шекті
параметрлері.
3.4 ШАССИГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ
АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗУ
3.4.1 Жинақтау бірліктерінің, шассидің сыртқы белгілерін жəне
ақауларын анықтау жəне оларды қалпына келтіру тəсілдері
Машина белдіктерін рамаға немесе шанаққа бекіту рессордың не
амортизаторлардың көмегімен жүзеге асады. Рессор мен амортизатордың
жағдайынан артқы жəне алдынғы белдіктердің өзара дұрыс орналасуы
тəуелді. Белдіктердің елеусіз ауытқуы машинаның басқаруын бұзуға,
қозғалыстағы қосымша қарсыластықтарға, жанармайдың көп шығынына
жəне шиналардың тозуына алып келеді. Рессорлардың жағдайын - майысуы
мен ұзындығын шаблондармен өлшейді.
Аспаға техникалық қызмет көрсету оның конструкиясына байланысты.
Рессорлық аспаның сенімді əрі ұзақ жұмысы – оны жүйелі сынап, бекітуді
тартып отыру керек. Рессорлық аспаның жапырақтарының тотығуы олардың
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жарамдылық мерзімін азайтады. Аспа бөлшектерінің, ең əуелі шанақ
алдының бөлшектерінің деформациясы доңғалақ орнату бұрыштарын бұзады
жəне оларды реттеу мүмкіндігінен айырады.
Рөлдік басқару буындарын жəне машина аспасын автосервисте
диагностикалау люфті тестерімен жүргізуге болады, онда амортизатор мен
тіреуіштер бекітулерін, қозғалтқыш аспасын, доңғалақ күпшесінің
мойынтірегін, тəуелсіз аспа топсасын, аспаның арқалық тетігін, рөлдік
тартылыс пен басқа тораптарды тексеруге болады. [28]

1 — тұғыр;
2 — доңғалақ;
3 — жылжымалы платформа
Сурет 3.31 – «Гаро» компаниясының
люфттерінің тестері
Тестердің жұмыс істеу қағидаты электр қозғалтқышын қосқанда
арнайы құрылғымен оның айналу қозғалысы тербеліске түрленуінде, айналу
сəті сермермен ұлғаяды. Тербеліс қозғалысы серіппе мен реттегіш винт
арқылы тетікке, содан кейін машинаның доңғалағы мінетін платформаға
беріледі. Тербелістер машина аспасымен қабылданады жəне электр
қозғалтқышы сөнгеннен кейін, аспа мен платформа тербелістерінің жиілігі
бірдей болады. Кейін тербелістер амортизатормен тоқтатылады. Өзі жазатын
диаграммдық дискте амплитудасына байланысты максималды жəне
минималды тербелістер көрінеді, олар эталондықпен салыстырылады - жазу
ұзақтығы мен тербелісті сөндіру уақыты. Тербелісті тіркеу уақытын
қысқарту үшін стендке тербелісті автоматты жазып алатын құрылғы
орнатылады.
Доңғалақ орнату бұрыштарын тексеру жəне реттеу. Доңғалақ
орнату бұрыштары өндіруші зауыттың ұсынымдарына сəйкес келуі тиіс.
Автосервисте доңғалақтарды тексеруді жəне реттеуді арнайы стендте
жүргізеді, ол арбадан, компьютерден, интерфейстік схемадан жəне қуаттану
көзінен тұратын жұмыс платформасын білдіреді. Компьютерлік блок
жұмысшы компьютерден, монитордан, пернетақтадан, тышқаннан жəне
принтерден тұрады. Стендтің мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз
етуі қажетті параметрлерді жылдам əрі сапалы өлшеуге мүмкіндік береді.
Стенд блоктарының өзара əрекеттесуі 3.32-суретте көрсетілген.
Сонымен қатар алдынан, артынан, сол жəне оң жақтан көлбеу бұрыштарды
өлшеу үшін ауытқулардың екі осьтік қадағасы бар. ҚБА қадағалары
бейнелерді жібереді жəне қабылдайды, сондай-ақ бағдарланатын
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бақылаушымен өңделген жəне əрі қарай өңдеуге радиожиілікті таратқыш
(bluetooth) арқылы компьютерлік жүйеге жіберілетін деректерді өлшейді.
Қадағадағы бейне қадаға жəне қарама-қарсы орналасқан инфрақызыл түтік
арасындағы қатынасты көрсетеді.
1-монитор;
2-пернетақта;
3-жылжымалы арба;
4-алдынғы жəне артқы сол
жақ
сенсорлық бастиектер;
5-принтер;
6-жоңғалақты қысқыштар;
7-алдынғы жəне артқы оң
жақ
сенсорлық бастиектер
Сурет 3.32 - Доңғалақтардың
бұрышын
тексеруге
арналған
стенд
Бастиектер арнайы қысқыштармен доңғалақ жиектеріне бекітіледі.
Доңғалақ жиектері бойынша өзара орналасу сегіз қадағадан берілген
суреттер бойынша анықталады, сосын доңғалақты реттеу параметрлері
анықталады. Сегіз камера төрт тік бұрышы бар төртбұрышты
қалыптастырады жəне доңғалақтарды реттеу параметрлерін өлшейді.
Деректерді өңдеу жүйесі стендтің негізгі бөлігін білдіреді. Ол
компьютерден, қуаттану көзі мен интерфейстерден тұрады. Жүйенің міндеті
операциялық командаларды орындауда, деректерді өңдеуде жəне машина
өндірушілердің ақпараты мен реттеу параметрлерін ұсынуда.
Осылайша, жүйе машинаны реттеу жөнінде нұсқау береді жəне тиісті
есеп шығарады. Стендтің деректер базасы машина өндірушілерден
доңғалақтар орнатудың реттеу параметрлері туралы ақпарат ауқымынан
тұрады. Стенд деректерді өлшеу барысында өндірушілерден алған
деректермен салыстырады жəне оларды реттеу бойынша сəйкес ақпарат
береді. Пайдаланушы кез келген уақытта деректер базасына жаңа машина
доңғалақтарын реттеу жөніндегі мəліметті қоса алады.
Доңғалақтар орнату бұрыштарын реттемес бұрын шиналардағы ауа
қысымын, доңғалақ дисктерінің радиалдық жəне осьтік ауытқымасын (осьтік
үшін 1 мм, радиалдық - 0,7 мм аспауы тиіс); рөлдік доңғалақтың еркін
жүрісін, алдынғы доңғалақ күпшелерінің мойынтірегіндегі еркін жүрісті
(люфтті), аспаның бөлшектері мен тораптарының техникалық жағдайын
тексеру керек. Байқалған ақауларды жою қажет.
Машинаны стендке орнатқан соң, бұрыштарын тура тексерер алдында
үстінен астына қарай 392...490 Н күшімен 2-3 рет машинаның аспасын
«басып шығыңыз», алдымен артқы бамперді, сосын - алдыңғысын. Бұл ретте
машинаның доңғалақтары оның бойлық осіне параллель орналасуы тиіс.
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Доңғалақ орнату бұрыштарын реттеуде жəне бақылауда əуелі бұрылыс осінің
бойлық көлбеуінің бұрышын тексеріп реттейді, сосын соңында орналасқан
доңғалақтардың құлау бұрышын реттейді. [29]
Трансмиссия. Трансмиссия автомобильдің жетекші доңғалақтарына
қозғалтқыштан айналу моментін жеткізу қызметін атқарады.
Ілініс ақауы. Жеңіл автомобильдер мен жүк көліктеріне қойылатын
диафрагмалық серіппелі іліністің келешегі мол. Диафрагмалық серіппенің
қабырға қалыңдығы жеңіл автомобильдер үшін 2.0...2.5мм. жəне жүк
автомобильдер үшін 3.0...5.0 мм. аралықтарында болуға тиіс.
Іліністің толық қосылмауы немесе трактордың бір орыннан қозғалмауы
сығымдауыш подшипнигі мен сығу рычагінің арасында саңылаудың
болмауынан, дискілердің майлануынан, фрикциалық жапсырманың
желінуінен, басқыш серіппенің босап кетуінен болады.
Іліністі реттеу нəтиже бермесе , онда дискілерді жуу керек.
Сығымдауыш подшипнигі мен сығу рычагтарының арасындағы саңылауды
реттеп, қалыпқа келтіреді. Басқа ақауды іліністі бөлшектеп, сынған
бөлшектерін алмастырып жөндейді.
Беріліс қорабының төмендегідей ақаулары болуы мүмкін:
майдың ағуы
қатты шуылы
қызып кетуі
берілісті ауыстырып, қосу қиындығы
өздігінен қосылуы жəне бір мезгілде екі берілістің
қосылуы.
Майдың ағуын бұрандама мен гайканы қаттырақ тарту арқылы немесе
төсемді алмастырады. Шестерня мен подшипник тозғанда беріліс қорабында
тарсыл пайда болады. Тозған шестернялар мен подшипниктерді ауыстыру
керек. Беріліс қорабының қызып кетуі корпус ішіндегі майдың азаюы
салдарынан болады. Бақылау тесігінің деңгейіне немесе өлшеуіш
таяқшасының ортасына дейін май құю керек.
Берілістің өздігінен ажырап кетуі шестерна тістерінің желінуінен,
толық ілініспеуінен жəне бекіткіш құрылғысының тозуынан болады. Ақауы
бар бөлшектерді алмастырады. Екі берілістің бірден қосылуы шариктердің не
құлып стерженьдерінің тозуынан, сондай-ақ кулисаның сынуынан болады.
Ақауы бар бөлшектерді айырбастайды.
Жетекші белдік ақаулары. Тракторды не автомобильді пайдалану
кезінде төмендегі ақаулар болуы мүмкін: май ағуы, тежеуіштің нашар жұмыс
істеуі, жетекші белдік механизмдерінің шуылы, артуы жəне қызып кетуіне
себепші бөлшектердің тозуы немесе олардың сынуы. Корпуста май аз
болғанда, шестернялар мен подшипниктер тозғанда не тісі сынғанда да шуыл
мен тарсыл пайда болады. Дифференциал бөлшегі тозғанда шуыл тек
бұрылыста туындайды. Егер май аз болса, үстеп құяды, сынған не тозған
бөлшекті алмастырады. Подшипник корпусының қызып кетуіне сəйкес оның
ақауын немесе дұрыс реттелмегендігін анықтайды. Ақауы бар подшипникті
реттейді немесе алмастырады.
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Жетекші белдік бөлшектерінің тез істен шығуы, сол үлгідегі қажетті
майды пайдаланбауынан болады.
Жетекші доңғалақтың механизмдерінің ақауы. Доңғалақ күтіміне
подшипниктерді үнемі майлап отыру, доңғалақтарды дұрыс орнату жəне
реттеу жатады. (Сурет 4.3)
Доңғалақты ауыстырған кезде оны бекітетін гайкаларды біркелкі
бұрап, мықтап бекітеді. Қосарланған доңғалақтардың əрқайсысы барабанға
бөлек кигізіледі. Бірінші доңғалақты кигізіп мықтап бекіту керек, содан кейін
екіншісін кигізіп, оны да бекіту керек. Жетекші доңғалақтың подшипниктері
зауыттың нұсқауы бойынша майланадыДоңғалақ шиналарын тік қойып, не
текшеде, болмаса кронштейнде сақтаған жөн.
Шынжыр табанды трактордың трансмиссиясындағы жетекші
жұлдызша доңғалақты ауытқуларын диагностикалау құралы. КИ-4813.

1-саңылау өлшегіш;
2- динамометрлік тұтқа
Сурет 3.33 - КИ-4813 құралы
арқылы
трактордың
трансмиссиясындағы үлкен жұлдызша
доңғалақтың көлденең саңылауларын
анықтау.
КИ-4813
құралымен
шынжыр
табанды
трактордың
трансмиссиясындағы үлкен жұлдызша доңғалағындағы пайда болған
көлденең саңылауларды өлшейді. Ол үшін саңылау өлшегішті үлкен
жұлдызшаға бекітіп жұлдызшаның бұралу жағдайындағы саңылауды
анықтайды. Сонымен қатар трансмиссиядағы əр түрлі дыбыстармен
дірілдеулерді жəне майдың деңгейіне көңіл аударады. [29]
3.4.2 Трансмиссия жұмыс жай-күйінің қалыпты рұқсат етілген
жəне шекті параметрлері
Машинаны пайдалануда трансмиссия агрегаттары тозады. Тозудың
қарқындылығы автомобильді тұтыну режимдеріне, жол жағдайларына жəне
жүргізушінің біліктілігімен байланысты жүргізу əдістеріне (тəсілдеріне), ең
алдымен техникалық қызмет көрсетуде жəне ағымдық жөндеу
жұмыстарының сапасына байланысты. Жол жағдайларына қарай машинаның
жылдамдығы, ажыратқыш пен беріліс қорабын пайдалану кезеңділігі, барлық
агрегаттарға түсетін жүктемелік өзгеріп отырады. Қалалық жағдайда, сондайақ ойықтары, шұңқырлары бар жолдарда пайдаланғанда ажыратқышты
ажырататын муфтаның мойынтірегі, ажыратқыш дискі, беріліс қорабының
тегершігі тез ескіреді.
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Беріліс қорабының тегершіктерінде айтарлықтай байланыс кернеуі
туындайды, ол тегершіктердің бұзылуына, біліктердің майысуына жəне
подшипниктердің бұзылуына алып келеді. Машинаның трансмиссия жүйесін
кешендік тексеру үшін стационарлық диагностикалық стендтермен жəне
мотор-тестерлермен пайдалану ұсынылады. Мысалы, ажыратқыштың
техникалық күйін тепкінің бос жүрісінде, сонымен қатар тартылыс күшінің
стендінде ажыратқышты өшірудің толықсыздығы мен тоқтап қалуы бойынша
анықтауға болады. Стробоскопиялық эффект ажыратқыш бұзылған жағдайда
кардандық білікке не кардандық топсадағы айқышқа салынған белгі мен
оталдыру сəтінің арасындағы қозғалыстан бақылауға мүмкіндік береді.
Ажыратқыштың тексерісін машинаға стробоскопты орнатқан соң,
қозғалтқышты жылытып, орындайды. Стендті қосып, реостатпен машинаны
стенд барабандарын 900 мин-1 (50 км/с) тең болатын айналдыру жиілігіне
дейін жүктейді. Содан кейін стробоскопты қосу түймесіне басып, жарық
сəулесін белгіге апарады. Ажыратқыш дұрыс жұмыс істегенде белгі
қозғалмаған күйінде көрінеді.
Стендтер болмағанда трансимиссия агрегаттарының дұрыстығын
люфтоөлшегіштің көмегімен тексеруге болады (3.34-сурет).
1-қысқыш;
2-бұрауыш;
3-таңбаланған диск;
4-боялған сұйығы бар
поливинилді құбыр;
5-нұсқар;
6-шкала;
7-динамометриялық тұтқа
Сурет 3.34 – Люфтоөлшегіш
Өлшеу дискі осьте қозғалмайды, ±90° өлшем шегіндегі градуста жəне
0,5°бөлу шкаласының бағасымен таңбаланған. Дискте оның жарты көлеміне
боялған сұйықтық құйылған түссіз материалдан жасалған герметикалық
сақина бар.
Кесте 17 – Тракторлар трансмиссиясының негізгі көрсеткішері мен
реттелетін параметрлері
Параметр көрсеткіштері
Тракторлар
ЮМЗЮМЗМТЗМТЗ6АЛ
8280
100
102
Негізгі базасы
Жартылай рамалы
Доңғалақтардың орналасуы
4К2
4К4
4К2
4К4
Екі доңғалақтардың аралығы, мм:
алдыңғы
13601360-1860
120012001860
1800
1800
артқы
14001400-1800
140014001800
1800
1800
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Трактордың көлденең
2240
2450
2370
2450
базасы, мм:
Агротехникалық қашықтық
645
650
645
645
Доңғалақтар өлшемі
алдыңғы
7,50-20
9-20
7,5-20
11,2-20
артқы
15,5R38
15,5R38
15,5R38 15,5R38
Доңғалақтағы ауа қысымы, МПа
алдыңғы
0,14-0,25 0,12-0,26
0,170,140,25
0,28
артқы
0,10-0,17 0,10-0,18
0,100,100,16
0,16
Алдыңғы
көпірдің
қатты
қатты
серіппел серіппел
құрылымы
(серіппелі)
і
і
Алдыңғы
доңғалақтар
10±6
10±6
4-8
4-8
сəйкестігі
Алдыңғы
доңғалақтың
0,5
0,5
0,5
0,5
подшипниктердің
осьтік
саңылаулары
3.35-суретте көрсетілген құрылғы кардандық біліктердің радиал
ауытқымасын тексеру үшін арналған. Құрылғы тұтқаға бекітілген 2
индикаторынан жəне 8 электромагнитінен тұрады. Құрылғының 3 корпусы 6
тетігіне бос орнатылған. Ол ось бағытында 100 мм шамасында орын
ауыстыра алады. Берілген күйде 3 корпусы 4 қысқышымен жəне 5
сухарикпен бекітіледі. Кардандық біліктің майысуын тексергенде
машинаның артқы белдігін домкратпен немесе басқа көтергіш құрылғымен
артқы доңғалақтары жерге тимейтіндей етіп, ал кардандық білік бос
бұрылатындай етіп көтереді. Сосын білтенің көмегімен электромагнитті 12 В
кернеулі тұрақты тоқ желісіне қосады.
1-қақпақ; 2-индикатор;
3-корпус; 4-қысқыш;
5-сухарик; 6-тетік;
7-тұтқа; 8-электромагнит;
9-желілікайыр
Сурет 3.35 - Кардандық
біліктердің ауытқымаларын
тексеруге арналған құрылғы
Əрі қарай электромагнитті кардандық біліктің майысуын өлшеген
орынға қарама-қарсы шанақтың түбінің тазартылған бетіне қояды,
құрылғыны мықтылап бекітіп, электромагнитті қосады. Сосын 7 тұгқасымен
жəне 4 қысқышымен осьтік жəне телескопиялық қысқышпен босатады,
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кардандық білікте пышақ ұшты индикатормен индикаторға 2...3 мм алдын
ала тартылысы хабарланатындай етіп келтіріп қысады жəне индикатордың
нұсқасын нөлдік белгіге орнатады. Осыдан кейін қысқыштарды тартады,
кардандық білікті қолмен бір рет бұрайды жəне индикатордың көрсетуі
бойынша кардандық біліктің құбырының майысқанын анықтайды. [29]
3.4.3 Трансмиссия агрегаттарына техникалық қызмет көрсету
түрлері (1-техникалық қызмет көрсету, 2- техникалық қызмет көрсету,
3- техникалық қызмет көрсету)
Трансмиссия агрегаттарына техникалық қызмет көрсету автомобильге
жоспарлы ТҚК-1000, ТҚК-4000, КТҚҚ, ТҚК-1, ТҚК-2 жəне МТҚК
техникалық қызмет көрсетуді орындаған кезде жүргізіледі.
ТҚК кезінде трансмиссия тораптары мен агрегаттарының жалғасатын
жерлерінде май ақпайтынын тексеру, ілінісуді басқарудың гидрожетек
жүйесінің саңылаусыздығын тексеру қажет.
ТҚК-1 жүргізген кезде:
- КҚ жүргізген кезде көзделген барлық жұмыс түрлерін орындау;
- ілінісу гидрожетегінің багіндегі сұйықтық деңгейін тексеру.
Деңгейі бактың құйғыш мойынының жоғарғы шетінен 15...20 мм төмен
болмауы тиіс;
- ілінісуді ажырату мойынтірегі жалғастырғышының бос жүрісін,
бас цилиндр піспегі итергішінің бос жүрісін жəне ілінісу басқышының
толық жүрісін тексеру. Толық жүрісі 180 мм аспауы тиіс;
- БҚ жəне бас берілістің жалғасатын жерлерінің саңылаусыздығын
тексеру. Майдың ағуына жол берілмейді. Механикалық БҚ қашықтан
басқарған кезде (КамАЗ-5320 автомобилі) топсалардың саусақтарын бекіту
қажет.
ТҚК-2 жүргізген кезде:
- ТҚО-1 жүргізген кезде көзделген барлық жұмыс түрлерін
орындау;
- ілінісуді басқарудың пневмогидравликалық күшейткішінң
тіреуішке жəне тіреуіштің БҚ-қа бекітілуін тексеру;
- БҚ -тың ілінісудің картеріне бекітілуін тексеру;
- бақылау тесігі арқылы БҚ май деңгейін тексеру жəне қажет
болған жағдайда майды толғанша құю. ЗИЛ жəне ГАЗ жүк машиналары
үшін алтыншы ТҚК-2 жүргізген кезде беріліс қорабындағы майды
ауыстыру. КамАЗ машиналары үшін БҚ-тағы майды жылына бір рет
(күзде) ауыстыру;
- бақылау тесігі арқылы бас берілістегі май деңгейін тексеру жəне
қажет болған жағдайда майды толғанша құю. ЗИЛ жəне ГАЗ жүк
машиналары үшін алтыншы ТҚК-2 жүргізген кезде бас берілістегі майды
ауыстыру. КамАЗ машиналары үшін бас берілістегі майды жылына бір
рет (күзде) ауыстыру;
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БҚ жəне бас берілістің ауашығарғыш-клапанын тазарту;
айқаратопса
берілісіндегі
жəне
доңғалақ
күпшегінің
мойынтірегіндегі жанас беттер арасындағы саңылауларды тексеру жəне
қажет болған жағдайда оларды ретке келтіру;
айқаратопсалардың шанышпалы
подшипниктерінің тірек
тілімдерінің жай-күйін тексеру. Тірек тілімдерінің бұрандамалары құлыпты
тілімшелердің қайырылған бөлігімен тежелген болуы тиіс;
айқаратопсалы
берілістің
жəне
жартылау
осьтердің
жалғастырылған жерлерінің бекітпесін тексеру;
алдынғы
жəне
артқы
доңғалақтардың
күпшектерінің
подшипниктерін ретке келтіру. Реттегеннен кейін доңғалақтар осьтік
люфтсыз еркін айналуы тиіс. Төртінші ТҚ-2 кезінде доңғалақтар күпшегінің
мойынтірегіндегі майды ауыстыру қажет.
ТҚК-1000 техникалық қызмет көрсетуді жүргізген кезде ТҚК-2
сияқты жұмыс түрлерін орындау көзделген, бірақ бірінші 1000 км жүрістен
кейін. ТҚК-4000 техникалық қызмет көрсетуді жүргізген кезде де ТҚК-2
сияқты жұмыс түрлерін орындау көзделген, бірақ бірінші 4000 км жүрістен
кейін. Маусымдық техникалық қызмет көрсету (МТҚ) кезінде трансмиссия
агрегаттарына техникалық қызмет көрсету бойынша арнайы жұмыстар
көзделмеген.
Ілінісу муфтасының техникалық күтімі. Ілінісу муфтасының
подшипнигін дайындаушы-завод көрсеткен уақытында шприцпен 5-7 рет
майлау керек. Егер де инструкцияда көрсетілген болса, маховикпен ілінісу
муфта картерлеріндегі майды төгу керек. ТҚК-2 немесе ілінісу муфта
жұмысы нашарласа, муфтаның реттелуін тексеру керек.
Муфта ажыратқыштың кейбір жарамсыздықтары жəне оның себептері:
1.
Ілінісу муфтаның толық ашпауы:
педальдың бос жүрісінің көбеюі;
муфта дискісінің майысуы;
пружинаның сынуы;
реттелуінің дұрыс болмауы.
2.
Ілінісу муфта бір қалыпты жайлы қосылмауы:
қозғалғанда машинаның дірілдеуі;
муфта дискісінің майысуы;
дискінің фрикциондық наладкасының босауы.
3.
Муфта дискісінің айналып кетуі (машина қозғалтқыш жақсы
жұмыс істегенде нашар қозғалуы):
машинада күйген иіс шығуы;
реттелуінің бұзылуы;
дискінің желінуі,
дискінің майлануы;
пружинаның сынуы немесе серпінділігін жоғалтуы.
Беріліс қорабының техникалық күтімі
Бірінші ТҚК-1 кезінде майдың деңгейі тексеріледі;
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ТҚК-2 біреуін өткізіп барып Т-150К жəне К-701, К-710
тракторларында майын төгіп, дизель жанар майымен жуып тазалайды;
Беріліс қорабының гидрожүйесіндегі май сүзгілерін жел
қысымымен үрлеп, тазартады;
Маусымдық
техникалық
күтімде
тракторда
жəне
автомобильдерде майын ауыстырады;
Машина тоқтағаннан кейін 30 минутқа дейін майды төгеді;
Магнитті тығынды темір ұнтақтарынан тазартады;
Сапунды жуып тазартады.
Жетектеуші белдіктің техникалық күтімі. Жетектеуші белдіктің
жұмыс кезінде белдіктің температурасы бір қалыпты, артық дыбыс естілмесе,
сыртына май ақпаса жақсы жұмыс істейді.
Доңғалақты трактордың жетектеуші белдігі жақсы жұмыс істеуінің
белгісі – дифференциалдың автоматты қосылысы, алдыңғы жетектегіші бар
тракторлардың жетектеуші белдігі автоматты түрде қосылып-ажырауы.
Шынжыр табанды тракторларда жетектеуші белдігі дұрыс жұмыс
істеуі – жүруінің түзу сызықтығы, бұрылуының кезінде артық күштер
жұмсалмауы.
Дифференциалды керек кезінде ғана қосу керек жəне бұрылыстарда
міндетті түрде ажыратылуы керек.
ТҚК-2 трактордың тежеуішінің реттелуін, картердегі майдың деңгейін
тексеру, керек болса қосымша құю қажет.
Автомобильдерде жетектеуші белдігіндегі майдың деңгейін ТҚК-1
кезінде тексеріп, жартылай осьтің гайкаларын тарту керек.
ТҚК-3 тежегіштің фрикционды төсеніштерін тексеріп, керек жағдайда
жуып тазалайды. Егер де төсеніште май көп болса, сапунды жуып, резина
бекіткіштерді ауыстырады.
Тракторларды маусымдық техникалық күтім кезінде жəне
автомобильдерде бір ТҚК-2 өткізіп барып, картердегі майды ауыстырады.
Төгетін майды жылы кезінде төгу керек. Картерге дизель жанар майын 2/3
деңгейде құйып, ары-бері 5...7 минут қозғалтып, содан кейін төгеді.
Картердің магнитті тығынды ұнтақтарынан тазартады жəне жаңа майды
белгілі деңгейге дейін құяды.
Завод-дайындаушының талабы бойынша конус тəрізді роликті
подшипниктерді тексеріп, конус тəрізді шестерналардың тістесуін байқайды.
Жетектеуші белдіктің жарамсыздықтары. Жетектеуші белдіктің
жарамсыздық белгілері:
- өзгеше артық дыбыстың шығуы;
- корпустың жоғары температурасы;
- майдың деңгейінің өте аз немесе көп болуы;
- конус тəрізді подшипниктердің дұрыс реттелмеуі;
- тежегіштің дұрыс реттелмеуі;
- конус тəрізді шистерналардың тістерінің қажалуы;
- бұрылыста дифференциалдың бөліктерінің қажалуынан артық
дыбыстың шығуы;
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- тығыздағыштар тозуының көрінуі.
Тежеу жүйесінің техникалық күтімі. Тежеу жүйесінің жұмысы –
тежеу жүйесінің педалін басқаннан машинаның тоқтағанына дейінгі жолдың
арақашықтығы есептеледі. Бұл арақашықтық тежеу жолы деп аталады. Тежеу
жолы 3,5-12 тонна салмақты автомобильдерде құрғақ асфальтте 40 км/сағат
жылдамдықпен келгенде 2,3 метрден аспауы керек. Осы салмақтағы
автопоездерге 2,5 метр.
Күнделікті техникалық күтімде негізгі жəне тұрақ тежеу жүйесінің
жұмысы тексеріледі. Тежеу жүйедегі шлангілердің жəне тежеу камерасының
қатырылуын, гидравликалық жүйенің сұйықтарының ақпауы, пневматикалық
жүйеде ауа қысымының азайып кетпеуі, приборлардың дұрыс көрсетуі
тексеріледі. Ауа райының ылғалды жəне суық кездерінде жұмыс біткен соң
пневматикалық жүйенің баллондарындағы конденсаттарын төгу керек.
ТҚК-1 кезінде негізгі тежеу цилиндрінің сұйығының деңгейі
тексеріледі. Тежеу жүйесінің барабан мен колодкалар саңылаулары реттеліп,
педальдің бас жүрісі, компрессордың ременінің тартылысы тексеріледі.
ТҚК-1 біреуін өткізіп вакуум күшейткіштің ауа сүзгісі жуылып,
майланып орнына қайта орналастырылады.
Трактордың ТҚК-3 жəне автомобильдің ТҚК-2 тежеуіш колодка мен
барабандар босатылып алынып, техникалық жағдайы тексеріледі, гайкалары
мен жүйедегі сұйықтың ақпау тексеріледі.
Гидравликалық жүйенің негізгі жарамсыздығы – жүйедегі сұйықтың
ағуы немесе тамшылауы, ал пневматикалық жүйеде ауа қысымының 30
минут ішінде 0,03 МПа жəне жүйе жұмыс істегенде 15 минутта азаюы.Тұру
тежеуіші 16% жер ылдиында машинаны қозғалтпай ұстап тұруы керек.
Гидравликалық жүйенің жарамсыздығы бар белгісі жүйеде ауаның
болуы. Жүйедегі ауаны шеткі доңғалақтардағы жұмысшы цилиндрлер
арқылы қуып шығарады. Тежеуіш жүйесінің педалінің бос жүрісі нормадан
аспауы керек. Пневматикалық тежеу жүйесінің бір міндеті – жүйеде ауа
қысымының сақталуы. Машина орнынан қозғалған кезде ауа қысымы 0,45
МПа кем емес, ал жұмыс кезіндегі көрсеткіштері төмендегі 18-кестеде
көрсетілген.
Кесте 18 – Пневматикалық тежеу жүйесінің қысым көрсеткіштері
Пневматикалық жүйесінің қысымы, МПа
Көрсеткіштері
Трактор
Трактор Автомоби Трактор
К-710
Т-150К
ль ЗИЛ- МТЗ130
892
Жоғарғы шегі
0,73...0,7
0,68...0.75
0,70...0,74
0,74
(компрессордың өшірілуі)
7
Төменгі шегі (компрессордың
0,60...0,6
0,55...0,59
0,56...0,60
0,66
қосылуы)
4
Сақтандырғыш клапанның
0,90...1,0
0,80...0,9
0,90...0,95
0,90...0,95
іске қосылу қысымы
5
0
Тіркемедегі ауаөткізгіштің
0,48...0,5
0,48...0,5
0,48...0,53
0,48...0,53
қысымы
3
3
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Шынжыр табанды трактордың жүріс бөлігінің техникалық
күтімі
Шынжыр табанды трактордың жүріс бөлігінің техникалық күтімі
кезінде атқарылатын жұмыстар:
шынжыр табанды, катоктарды, бағыттағыш доңғалақтарды
жəне көтеріп тұру роликтері тазаланады;
ауа райының салқын кезінде көтеріп тұру роликтері мен
бағыттағыш доңғалақтардың айналуын тексереді;
подшипниктердің майлары тексеріледі, аз болса май
құйылады;
шынжыр табанның тартылуын тексереді, бос болса
тартады;
бағыттағыш
доңғалақтарды
жəне
катоктардың
подшипниктері тексеріледі;
трактордың жүріс бөлігі жүйесінің майын ауыстырады. [30]
3.4.4
Техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын
жабдықтардың, аспаптардың, құрал-саймандар мен материалдардың
негізгі түрлері
Тракторлар мен автомобильдерге ТҚК жəне жөндеу жұмыстары
барысында жұмыстың айтарлықтай бөлігі (40...45%) көліктің төменгі
жағынан орындалады, сондықтан да, арықтарды күтіп ұстау, қарап тексеру
жəне көтеру-тасымалдау жабдықпен қамсыздандырылу қажет (3.36-сурет).
Қарап тексеру жəне көтеру-тасымалдау жабдықтарына агрегаттарға,
механизмдерге жəне автокөліктің асты мен жанында орналасқан
бөлшектерге, ТҚК жəне жөндеу жұмыстары барысында ыңғайлы
қолжетімділікті қамтамасыз ететін құрылғылар жатады

Сурет 3.36 - Қарап тексеретін арықтардың жіктелуі
Қарап тексеретін жабдықтар арықтар мен эстакадаларды қамтиды.
Арықтар мен эстакадалар. Арықтарда техникалық қызмет көрсету
(АТҚК) кеңінен тараған əмбебап тексеретін жабдықтар болып табылады.
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Автокөліктің арыққа кіру мен шығу тəсілдері бойынша арықтар
тұйыққа тірелген жəне тура ағынды (жолдық) деп бөлінеді. Арықтың ені
бойынша тар (қос табанаралық) жəне кең, құрылысы бойынша —
табанаралық жəне бүйірлі, қос табанды көпірлермен жəне дөңгелектерді
өлшеумен, траншеялық жəне оңашаланған.
Арықтың ұзындығы автокөліктің ұзындығынан кем болмауы тиіс, бірақ
0,8 метрден аспауы да тиіс. Жеңіл көліктер үшін тереңдігі (автокөліктің жол
саңылауын еске алып отырып) 1,4... 1,5 метрге тең, ал жүк көліктеріне жəне
автобустарға — 1,2...1,3 метрді құрайды. Тар қос табанды арықтардың ені 1,1
метрден астам болмайды.
Тұйыққа тірелген траншеялық арықтардың траншеясы ашық болады.
Тура ағынды арықтардың жүруге қолданылатын, төбесінен жабылған
траншеясы бар. Ашық траншеяның тереңдігі — 1,2...1,6 м, ал жабық траншея
тереңдігі — еденнен траншеяның үстінгі жабынының шығыңқы бөліктеріне
дейінгі 1,8 метрден кем болмайды. Траншеяға кіру жəне шығу үшін əрбір
бесінші арыққа кем дегенде бір баспалдақтан жасайды.
Арықты ішкі темірбетоннан жасалған, жуандығы 100 мм немесе
20...25мм, биіктігі 150 мм-ден артық емес ребордамен көмкереді.
Автокөліктің бойлық жылжуын тұрақтандыру мақсатында, тұйыққа тірелген
арықтардың соңында, алдыңғы дөңгелектер үшін тіреуіш қойылған.
Қос табанды көпірі бар кең арық, автокөліктің габаритты енінен асатын
ені жəне осьтерінің арақашықтығы автокөліктің дөңгелегіне тең екі темір
немесе темірбетонды тар көпірі бар.
1-солидол жіберетін құбыршегі
бар шарғы;
2-трансмиссионды
майлағышты тарататын құбыршегі
бар шарғы;
3-автокөлікті асып қоятын
арбашалар
Сурет 3.37 - Дөңгелектерді
іліп қоятын кең түрдегі арық
Кең арықтың ұзындығы қызмет көрсетіліп жатқан автокөліктен
1,0...1,2 метрге дейін, ал ені 1,4...3,0 метрге дейін ұзындау етіп жасалынады.
Бүйірінде жұмыс жасауға арналған басқыштар қарастырылған.
Дөңгелектерді
асып
қоятын
кең
арықтардың
(3.37-сурет)
автокөліктердің габаритты енінен асатын ені бар. Автокөлік арық бойынша,
арықтың ортасында орналастырылған рельстік жолмен жылжитын
арбашалардың тіреуішіне алдыңғы жəне артқы белдіктерімен сүйеніп
жылжиды. Автокөліктің дөңгелектері, оның арыққа кірісіне асылады.
Эстакадалар дегеніміз еденнен 0,7...1,4 метрден астам биіктікте
орналасқан, еңісі 20...25°-қа тең, автокөліктің кіру жəне шығуына
бағытталған қиғаш рампалары бар тізбелі көпір.
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Эстакадалар тұйыққа тірелген жəне тура ағынды (жолдық) болып екіге
бөлінеді. Олар стационарлы жəне жылжымалы (құрастырмалы), ал материал
түрі бойынша — темірбетон жəне металл болып бөлінеді. Эстакаданың
биіктігін кеміту үшін жартылай эстакадалар қолданылады. Олар эстакададан
жан жағындағы еденнің төмендігімен ерекшеленеді.
Көтергіштер қызмет көрсетудің немесе жөндеу жұмыстарының
ыңғайлығы үшін автокөліктерді еден деңгейінен көтеру үшін қызмет етеді.
Гидравликалық стационарлы едендік көтергіштер. Көтергіштер
жүк көтергіштігі 2...12 т немесе одан да астам, бір жəне бірнеше тонналы
болып келеді. (3.38-сурет)
Электромеханикалық стационарлы көтергіштер жүк көтергіштігі
1,5...14 жəне одан да астам, бір, екі, төрт жəне алты бағаналы болып
түрленеді. Бұл көтергіштер тобында бұрандалы, шынжырлы, арқанды,
айқартопсалы немесе топсалы иінтіректі күш берілістері қолданылады.
Көтергіштің тартпасы электрлі қозғалтқыш болып табылады.
Аяқты типтес стационарлы көтергіштер гидравликалық күш элементі
бар электрлі механикалық көтергіш болып табылады.
1-көтергіш алаң;
2-тіреу;
3-электрлі қозғалтқыш;
4-басқару пульті
Сурет 3.38 - Біржақты кірісі
бар платформалық типтес төрт
бағаналы стационарлы едендік
көтергіш
Арнайы көтергіштер, ұқсас элементі бар бола тұрып, жылжымалы жəне
салмағы 3 тоннаға дейінгі автокөліктерге есептелген бола алады.
Арықтық көтергіштер - арықтарда жұмыс жасау барысында алдынғы
немесе артқы белдіктерді іліп қоюда қолданылады. Мұндай көтергіштер
гидравликалық, электрлі механикалық, бір, екі жəне төрт бағанасы,
ауыстырылатын қармаулары бар бола алады. Арықтық көтергіштердің жүк
көтеру салмағы 4 тоннаға дейін жəне көтеру биістігі 60 см-ге дейін жетеді.
Тартпа қолдық жəне де электрлі бола алады.
Гараж домкраттары жылжымалы жəне тасымалды (механикалық,
гидромеханикалық, қолдық тартпамен) болып бөлінеді жəне жүк көтеріштігі
1,6...12,5 тоннаға тең.
Автокөліктердің алдыңғы жəне артқы бөліктерін көтеруге арналған.
Электромеханикалық көтергіш-аударғыш автокөлікті 60° шегінде
түрлі бұрышта еңкейтуге мүкіндікті береді. Көтергіш раманың тартпасы —
бұрандасы бар бұрымдықты редукторы бар электрлі қозғалтқыштан.
Аударғыштар стационарлы (электрлі механикалық) жəне жылжымалы
(механикалық, гидромеханикалық, пневматикалық) болып бөлінеді.
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Көтеру-тасымалдау жабдығы. Агрегаттар мен басқа жүктерді көтеру
жəне тасымалдау үшін қолданатын көшпелі крандар, жүк арбашалары,
көтергіш
қол
аспасы
немесе
электротельферлер,
арқалық-кран.
Автокөліктерді көшіру үшін гараждық конвейер қолданылады. [30]
Көшпелі крандар (3.39-сурет) автокөліктерге қозғалтқыштарды
орнатуда, жүкті көтеруге жəне кішкене арақашықтыққа тасуға қолданылады..
Шығарғыш-көтергіш шығу жағдайында жүк көтергіштігі 200...1000 кг
құрайды.
Жүкті арбашалар өндірісте сүйретпе ішінде жүкті көлденең
тасымалдауда қолданылады.
1-шығарғыш-көтергіш жебесі;
2-көтергіштің механизм;
3-жылжытатын дөңгелекшелер
Сурет 3.39 - Көшірелетін
гидравкликалық кран:
К О Н В Е Й ЕР Л Е Р

ЖІКТЕМЕСІ

Əрекеті сипаты бойынша
Мезгілді əрекет КҚК, ТҚК1, ТҚК-2 барысында

Үздіксіз әрекет КҚК
барысында

Көтергіш
таспалы
шынжырлы

ƏрекеттіИтергіш
беру тəсілі бойынша
Тартқыш
Артқы
оське

Алдыңғы
оське

шынжырлы

тростық

Сурет 3.40 - Конвейерлер жіктемесі
Автокөліктерді көшіруге арналган конвейерлер (Сурет 3.41) ағымдық
тəсіл арқылы техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру үшін қолданылады.

1-жетек станциясы; 2-итеруші арбашалар; 3-шынжыр; 4-керу
станциясы
Сурет 3.41 - Итеруші гараждық конвейердің түбегейлі схемасы
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КИ-13901ФГОСНИТИ,
КИ-13924
ГОСНИТИ

КИ-13905МГОСНИТИ

КИ-13919МГОСНИТИ

КИ-13910МГОСНИТИ

Қозғалу түріне байланысты үздіксіз жəне мезгілді əрекет болып
бөлінеді. Автокөлікке əрекетті беру тəсілі бойынша конвейерлеп итеруші,
тасушы жəне тартушы болып түрленеді.Конвейерлер бір табанды (арықтың
бір бүйірінің бойына монтаждалады), немесе екі табанды (арықтың екі
бүйірінің бойына монтаждалады) болады. Қазіргі гараждық конвейерлер
əдетте автоматты басқаруға ие. Конвейердің қосылуын жəне қозғалысын
оператор пульттың көмегімен басқарып отырады.
Кесте 19 - Тракторлар мен автомобильдерді диагностикалау құралдар
кешені
Жиынтық (комплект)

-

1

1

1

КИ-861ГОСНИТИ
КИ-1093
ПИМ-1514-А

-

1

1

1

-

1
1

1
1

1
-

КИ-13605ГОСНИТИ
КИ-4850ГОСНИТИ

-

1

-

-

-

1

1

1

КИ-4941
ОРГ-4947

1
-

1
-

1
1

1
-

КИ-13936ГОСНИТИ
КИ-5473ГОСНИТИ
КИ-9912АГОСНИТИ

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

КИ-9918ГОСНИТИ

1

1

1

-

Диагностикалық құралдар

Маркасы

Бүріккішті реттеуге жəне
сынауға арналған аспап
Автокөліктердің алдыңғы
дөңгелектерінің
жинақталуын тексеруге
арналған сызғыш
Компрессиметр

КИ-562АГОСНИТИ
КИ-650ГОСНИТИ

Жылжымалы аспап
«Үлкен жинақ» құралдар
контейнері
Айлабұйымдар жынтығы
Жүріс бөлігіндегі
подшипниктердің
саңылауларын бақылайтын
айлабұйым
Моментоскоп
Өңделген газдарды
шығаруға арналған құрылғы
Қысымды анықтауға
арналған құрылғы
Гидрожүйелерді тексеруге
арналған құрылғы
Центрифугалар
роторларының ластану
дəрежесін анықтауға
арналған құрылғы
Саңылаулар шамасын
анықтайтын айлабұйым

-

-

1

-
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Сақтандырғыш
жалғастырғышын
(муфтасын) орналастыруға
арналған айлабұйым
Газ шығынын картерге өтуін
анықтайтын индикатор
Қосиінді-бұлғақтардың
саңылауын анықтайтын
құрылғы
Отын беру сəтін жəне газ
бөлу фазаларын анықтағыш
Таған (штатив)
Бұрыш өлшегіш
Сұйықтықтың тығыздығын
тексеруге арналған құрылғы
(тығыздық өлшеуіш)
Ременьдердің керілуін
анықтайтын құрылғы
Диагностикалық
парамтерлердің ғылымианықтамалығы
19-кестенің жалғасы
Қысымды тексеруге
арналған айлабұйым
Руль дөңгелегіндегі бос
басқаруды жəне күшін
анықтайтын индикатор
Бүріккіштің техникалық
сипаттамасын анықтайтын
айлабұйым
Динаметрлік айлабұйым
Дизельдердің ауа жіберу
жолын тексеруге арналған
индикатор
Шатунды подшипниктердегі
жиынтық саңылауды
тексеруге арналған құрылғы
Сызықтық шамаларды
өлшеуіш
Тахометр
Өлшеуіш құрылғы
Индикатор
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КИ-13605ГОСНИТИ

-

1

-

-

КИ-13671ГОСНИТИ
КИ-13933ГОСНИТИ

-

-

1

-

-

1

-

1

КИ-13902ГОСНИТИ
ОРГ-13904
КИ-13909ГОСНИТИ
КИ-13951ГОСНИТИ

1

1

1

-

1

1
1

1

1

1

1

1

1

КИ-13918ГОСНИТИ
КИ-13934ГОСНИТИ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

КИ-13943ГОСНИТИ
КИ-13949ГОСНИТИ

1

КИ-16301АГОСНИТИ

1

1

1

1

КИ-16333ГОСНИТИ
КИ-13948ГОСНИТИ

1

1

1

1

-

1

1

-

КИ-13933МГОСНИТИ

-

-

1

-

КИ-13927ГОСНИТИ
ИМД-Ц
ИЧ-10.КП.1

-

-

1

1

1
1

1
-

1
-

-

Секундомер
Бұрғылау машинасы
электрлік қолмен
басқарылатын
Іштен жану
қозғалтқыштарын тыңдауға
арналған автостетоскоп
Өрт сөндіргіш
Қысқартылған конусы бар
түзету
Бұрғылайтын патрон
Қысқыш
Сүңгілер (щупы)
Штангенциркуль
Гидравликалық көтергіш

СОСпр-2б-2
И-1022А

-

1
1

1
-

1
-

ТУ
17МО.082.ОП

-

1

-

-

ОУ-2
Морзе 1×2В

-

1
1

-

-

Типтікөлшем
16
11-80
№4
ШЦ-1
Д-11391-300Б

-

1

-

-

-

1
1
1
1

1
-

-

Бақылау сұрақтары:
1.
Автомобильдердің доңғалақтарын орнату бұрыштарын тексеру
жəне реттеу жұмыстары туралы айтыңыз.
2.
Ілініс муфтасының негізгі ақаулары қандай?
3.
Беріліс қорабы ақаулары қандай?
4.
Жетекші белдік ақаулары қандай?
5.
Рессорлардың ақаулары қандай?
6.
Шасссиге техникалық қызмет көрсету түрлері қандай?
7.
Тежеу жүйесінің техникалық күтімі қандай?
8.
Шынжыр табанды трактордың жүріс бөлігінің техникалық күтімі
қандай?
3.5
ТОПЫРАҚ
ӨҢДЕЙТІН
КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ

МАШИНАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ

3.5.1 Топырақты өңдеуге жəне ауыл шаруашылығы дақылдарын
егу мен жинауға арналған машиналарға техникалық қызмет көрсету
Ауылшаруашылық машинарына техникалық қызмет көрсету мынадай
түрлерін қамтиды: техникалық қызметті дайындау, жүргізу жəне аяқтау
кезінде пайдаланып сыннан өткізу; жылдық техникалық қызмет көрсету
(ЖТҚК); Өзін-өзі қозғалатын күрделі машиналар мен комбайндарға қатысты
қолданылатын алғашқы техникалық қызмет көрсету (ТҚК-1) жəне екінші
техникалық қызмет көрсету (TҚК-2).
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Дайындау жəне пайдаланып сыннан өткізу кезінде қызмет көрсету
ЖТҚК-ның қызмет көрсетуіне ұқсас жəне сыннан өткізудің соңында ол ТҚК1-ге сəйкес келеді.
ЖТҚК-дің барлық ауыл шаруашылық машиналары келесі
операцияларды қамтиды: шаңнан, ластанудан, өсімдік қалдықтарынан
тазарту; бөлшектер мен қондырғылардың толықтығын, техникалық
бөлшектердің жай-күйін, май, отын, салқындату жəне технологиялық
сұйықтықтардың (өсімдіктерді химиялық қорғауға арналған машиналарда
пестицидтерді қоса алғанда) ағып кетуін тексеру; тежеу жүйесінің
дұрыстығын, жарықтандыру жəне сигнализация жүйесі, жұмыс құралдарын
жəне машинаның басқа жүйелерін дұрыс реттеу, кестеге жəне сызбаға сəйкес
машинаның барлық құрамдас бөліктерінің майлауды басқару; дөңгелектердің
шиналарында ауа қысымын тексеру жəне оны белгіленген жылдамдыққа
жеткізу.
ЖТҚК-де соқалардың тозған немесе сынған тістерін немесе
қайырмаларының орнын ауыстырғанда, доңғалақтардың айналуын жəне диск
пышақтарын тексереді.
ТҚК-1-де барлық ЖTҚК операциялары орындалады, содан кейін
алдыңғы
жəне
артқы
дөңгелектердің
механизмдерін
майлап,
гидромеханизмдердегі ақауларды жойып, гидравликалық жүйеге май қосады.
Жартылай жарақталған соқаларда, қажет болған жағдайда,
пневматикалық бүріккіш дөңгелекті алдын-ала орнатады. ППЛ-10-25
жиынтықшалары рамаға қатысты дөңгелектердің орнын реттеуге мүмкіндік
береді, бұранда механизмін жəне топсаларын жалғайтын қосылыстарды
майлайды. Дискілер мен тырмаларға қызмет көрсету осындай
операциялардан тұрады. ЖТҚК-да жұмыс органдары жөндеуден өткізіледі:
олар өткір дискілерді күшейтеді, тозу тістерін созады, үгілген жəне сынған
дискілерді, зақымдалған жіптер мен деформацияланған тістердін
бұрандаларын ауыстырады, топсаларын майлайды, қажет болған жағдайда
ілгек тырмаларын жөндейді. [32]
3.5.2
Ауыл шаруашылығы машиналарының ақауларының
сыртқы белгілері, оларды жою тəсілдері
Соқалардың түрендері (лемех) желінгенде сыртқы белгісі, түреннің
пышақ тəрізді тістері ойық болып желінеді. Түреннің желінген беттерін
арнайы жоғары жиілікті пештерде қалпына келтіріп, сол бетті арнайы
материал сормайтпен өңдейді.
Сыдыра жыртқыш машиналарының жұмысшы органдары
ақаулары:
•
сыдыра жыртқыштардың ақаулары – дискілердің
желінуі, гидроцилиндрдің, раманың ауытқуы, доңғалақтардың
желінуі.
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•
беттерінің желінуін арнайы механикалық өңдеу
арқылы орнына келтіреді немесе жаңа қосалқы бөлшекпен
ауыстырады.
Ауыл шаруашылық дақылдарын егігу арналған машина С3-3,6 дискілі
түрендердің желіну процесінде
дискілі түреннің өлшемі кішірейеді,
подшипниктер желінгенде саңылаулар пайда болады, подшипникті ұстап
тұратын осьтер, дəн сепкіш катушкалардың тістері, түрендер, доңғалақтар
желінеді, дəн өткізгіш құбырлар желінгенде тесіктер пайда болады. Дискілі
түрендерді арнайы стендтерде қалпына келтіреді, жаңасына ауыстырады.
Тырмалар мен кетпендердің ақауының белгілері – тырмалар мен
кетпендердің жұмысшы органдарының желінуі, яғни өлшемдері өзгереді
(тістер, кетпендер, табанды тістер).Оларды қалпына келтіруші үшін
ыстықпен созу тəсілі арқылы өңдейді.
Тырмалардың жіктемесі. Жұмыс органдарының құрылысы бойынша
тырмаларды тісті, серіппелі жəне дискілі болып бөлінеді. Ауыр тісті
тырмаларда əрбір тісі топыраққа 20Н жəне одан көп, орташада 15Н, жеңілде
10Н күшімен топырақты басады. Тістер əртүрлі формада болады. Домалақ тіс
дөңес жағымен топырақты басады, жеңіл мыжиды жəне жұмыс кезінде
бөлшектерді шаңға айналдырып, ұнтақтайды. Сондықтан домалақ тісті
тырманы себілген тыңайтқыштармен топырақ бөлшектерін араластыру үшін,
бұрын айдалған егістіктерде пайдаланады (3.42-сурет).

а - ауыр жəне орташа тырмалардың шаршы тісі; б - жайылымдық
тырманың ромб тəрізді тісі; в - тербеліп тұратын дірілді тырманың фасонды
қима тісі; г - ауыр тырманың элипс тəрізді тісі; д - егістік тырмасының
(жеңіл) домалақ тісі; е - тор тырманың тісі; ж - табанды тіс;з - кетпеннің
инешікті дискісі; и - серіппелі тырманың тісі.
Сурет 3.42 - Тісті тырмалардың жұмыс органдары
3.5.3 Диагностикалауға арналған механизмдер, қондырғылар,
аппараттар жəне оларды пайдалану
Топырақ өңдейтін ауылшаруашылық машиналарының механизмдері
мен аппараттарының диагностикалау процесінде технологиялық процестер
жүргізіледі.
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Жер
жыртуға
арналған
соқаның
ақаулары
төмендегідей
диагностикалық жұмыстар процесінде анықталады:
•
соқаның түренінің кесу беттерінің желіну шамасы;
•
соқаның рамасының майысуы жəне бұралу шамаларын
арнайы құрылғылар (тексергіш сызғыш) арқылы;
•
соқаның тіреуіш доңғалағындағы подшипниктердің
желінуін диагностикалау арқылы;
•
соқаның
тіреуіш
доңғалағындағы
осьтің
ақауын
диагностикалау арқылы арнайы құрылғымен анықтау;
•
соқаның қайырмасының желінуін сыртына қарап бағалау;
•
соқаның шым аударғышының түренінің кесу беттерінің
желінуі;
•
соқаның барлық болттары мен гайкаларының қатырылуы.
Технологиялық жəне диагностикалық құралдар деп ауылшаруашылық
машиналарға ТҚК жəне АЖ арналған құралдар, құрылғылар жəне
аспаптарды айтамыз.
Ауылшаруащылық машиналарға ТҚК жəне АЖ-ге арналған
технологиялық жəне диагностикалық құралдардың жіктеуі келесі
принциптарға негізделеді: функционалды міндеті; əрекет қағидасы (бақылау
тəсілі); технологиялық орналасу; жұмыс органдардың тартқыш түрі;
мамандандыру дəрежесі; ептілік дəрежесі мен автоматтандыру деңгейі.
Құралдарды сипаттайтын негізгі белгі– оның функционалды міндеті.
Əрекет қағидасы бойынша (бақылау тəсілі) технологиялық құралдар
инерциялық-соққылық, гидравликалық, пневматикалық, электрлік,
электронды, жылу жəне біріккен болып бөлінеді.
Өлшеудің қандай тəсілінде негізделгеніне байланысты диагностикалық
құралдар оптикалық, виброакустикалық жəне т.б. болып түрленеді.
Барлық құралдарды технологиялық орналасуына байланысты сыртқы,
кірістірілген жəне аралас деп бөледі.
Жұмысшы органдардың тартқышы типтері бойынша барлық
құралдар механикалық, электрлік, гидравликалық, пневматикалық немесе
біріктірілген тартпаға ие бола алады.
Құралдар мамандандыру дəрежесі бойынша мамандандырылған жəне
əмбебап деп екіге бөлінеді. Мамандандырылған құралдар қозғалтпалы
составтың бір түріне ғана, ал əмбебап құралдар бірнеше түріне қызмет
көрсетуде қолданылады.
Барлық құралдар ептілік дəрежесі мен автоматтандыру деңгейі
бойынша жылжымалы, тасымалы, стационарлы, қолдық, механикаланған
жəне автоматтандырылған деп бөлінеді.
Қолдық құралды (автоматтандырылмаған) қолданған жағдайда,
міндетті түрде орындаушының қатысуын талап етеді
жəне барлық
операциялар қолмен жүзеге асырылады. Мұндай құралмен орындалған
барлық жұмыстың сапасы орындаушының квалификациясы мен
тəжірибесімен айқындалады. [32]
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а- трапеция тəрізді; б- долото тəрізді; в- кесілген; г- үшбұрышты;
д- өзіқайралатын; е- тісті; ж- жылжымалы долото тəрізді: 1- ұшы; 2- ұштан
кейінгі бөлігі; 3- қанатшасы; 4- кескіш беті; 5- желінбейтін қоспамен
өңделген бет; 6- тіс; 7- долото;
Сурет 3.43 - Соқаның түренінің желінуі түрлері
Соқаның түренінің (лемех) желінуін диагностикалайтын арнайы құрал
желіну деңгейін өлшейтін сызғыштар.
Сонымен қатар, культиватордың өңдегіш табандарымен дискілі
топырақ өңдейтін машиналардың дискі тістерінің желінуін жай көзбен қарап
немесе арнайы құралдармен диагностикалайды, яғни кескіш тістердің
қалыңдығын штангенциркуль арқылы өлшейді де, техникалық қызмет
көрсету кезінде оларды қалпына келтіріп ауыстырады.
Топырақ өңдейтін ауылшаруашылық машиналардың жұмысшы
органдарының өзара орналасуын арнайы реттегіш диагностикалық
жабдықтармен алаңшаларда іске асырады.
Соқалардың кесу беттерін диагностикалау үшін мына төмендегі
арнайы құрал-жабдықты ұсынып отырмыз.

1-қаңқасы, 2-сырғыш,
3-тексергіш
тетік,
4белгілегіш,
5-диаграмма
түсетін
пластина,
6-бекіткіш тетіктер,
7-бағыттағыш планка,
8-белгілегіш (фиксатор)
9-ось
Сурет 3.44 - Соқаның
түреніндегі
кескіш
беттін
желінуін
өлшейтін
диагностикалық құрылғы
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Сонымен қатар, сақтандырғыш муфталардың айналу моментін
өлшейтін арнайы диагностикалық құрал-жабдықтар қолданылады. [32]
1-стубцина;
2- рычаг бекіткіші;
3-индикатор;
4- айлабұйым
Сурет 3.45 сақтандырғыш муфталардың
диагностикалық құралжабдығы
Топырақ өңдейтін ауылшаруашылық машиналарындағы біліктер мен
подшипниктердің желінуін тексеретін диагностикалық құралдар олардың
шекті өлшемдерін анықтайды.

1-əмбебап итергіш; 2- динамометр; 3- струбцина; 4- винт;
Сурет 3.46 - Білікке түсетін күш арқылы подшипниктердің саңылауын
тексеретін диагностикалық құрал
Бақылау сұрақтары:
1.
Ауыл шаруашылық машинарына техникалық қызмет көрсету
түрлері туралы айтыңыз.
2.
Жердің беткі қабатын өңдейтін машиналарға техникалық қызмет
көрсету туралы айтыңыз.
3.
Дəн себу машиналарына техникалық қызмет көрсету туралы
айтыңыз.
4.
Тыңайтқыш енгізу машиналарына техникалық қызмет көрсету
туралы айтыңыз.
5.
Шөп, сүрлем жинау машиналарына техникалық қызмет көрсету
туралы айтыңыз.
6.
Ауыл шаруашылығы машинарының сыртқы ақауларын анықтау
əдістері туралы айтыңыз.
256

БӨЛІМ 4. КƏСІПОРЫНДА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ
ОРЫНДАУ ҮШІН МАШИНАЛАРДЫ ЖАБДЫҚТАУ
4.1

ІШТЕН ЖАНУ ҚОЗҒАЛТҚЫШЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

4.1.1 Тракторлардың, автомобильдердің жəне өздігімен жүретін
шассилердің техникалық сипаттамасы
Трактор - тіркемелі, аспалы, жартылай аспалы жəне стационарлық
машиналармен (құрал) агрегатта ауылшаруашылық, жол-құрылыстық, жер
қазатын, көліктік жəне басқа жұмыстарды орындайтын доңғалақты жəне
шынжыр табанды өздігінен жүретін машина.
Тракторды пайдаланушылық қасиеті өткізушілік, ептілікті қамтамасыз
ететін негізгі тұтастырушы жəне конструкциялық параметрлеріне,
қозғалтқыштың жерге рұқсат етілген əсеріне, жұмыс жабдығымен
агрегаттауына, тарту-ілу қасиеттеріне, қызмет көрсету мен жөндеу
қолайлылығына тəуелді болады.
Трактордың жинақтастырылуы - аса жоғары тиімділікпен
функциялардың орындалуын қамтамасыз ететін негізгі агрегаттар мен
жабдықтардың салыстырмалы орналасуы. Трактордың құрастырылуы
қозғаушының базасымен, жолтабанымен, тазартумен, өлшемдерімен, оське
түсетін жүктемемен, қозғалтқыштың орналасуымен, кабиналарымен жəне
басқару органдарымен, жұмыс жабдығын есепке алумен, машина
массасының координаттық орталығымен сипатталады. Қозғаушы деп жер
немесе жол беті бойынша машинаның қозғалысын қамтамасыз ететін
құрылғы (доңғалақ, шынжыр табан жəне басқалар) аталады. Тракторды
құрастыру кезінде бірқатар талаптарды орындау қажет, соның ішінде:
• қозғауыштың ені жəне технологиялық жабдықпен трактордың сыртқы
жиектері бойынша габариттердің құрылымдық үйлесімділігі;
• жақсы басқарушылық пен орнықтылық кезінде жоғары тарту
көрсеткіштерін қамтамасыз етуі;
• жүргізушінің жұмыс машиналары мен жабдықтардың басқару мен
қондырма қолайлылығы, жолды жақсы шолуы;
• ептілік жəне жоғары курс орнықтылығы;
• бір трактористің машинаны жеңіл басқаруы;
• пайдалану жəне жөндеу кезінде қызмет көрсетудің қолайлылығы;
• дайындау, пайдалану жəне жөндеу кезіндегі технологиялылығы.
Трактордың құрылысы олардың тағайындалған мақсатына қарамастан
келесі стандарттарға сəйкес болуы тиіс. Біріншіден, ол жұмыстың барлық
түрлерінде жəне пайдаланудың барлық жағдайларында жұмыстың сенімділігі
мен орнықтылықты, жоғары өтімділік пен ептілікті, жабдықтың түрлі
түрлерін орнату кезінде шамалы өзгеретін қысымды беткі қабатқа тепе-тең
бөлуді, жақсы шолулықты қамтамасыз етуге себін тигізуі тиіс.
Жүрістік бөлігі технологиялық қондырғылардың орнатылуын, жоғары
динамикалық жүктемелер кезіндегі трактордың жұмысын қамтамасыз етуі
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тиіс жəне трактордың пайдаланушылық массасын қабылдауы тиіс.
Трактордың қозғауыштары жер қыртысы мен топырақ жолды барынша аз
зақымдауы тиіс.
Трактор кабинасында пайдалану шарттарына қарамастан жүргізуші
мен оның көмекшілері жұмыс істеу үшін қолайлы жағдайлар орнатылуы тиіс.
Пайдалану кезінде трактордың аударылуы ықтимал (кабинаға бөгде заттар
енбейтін болуы тиіс), тракторға ағаштың, құрылыс құрылмаларының жəне
басқа заттардың құлауы сияқты төтенше жағдайлардан қорғау қасиеттері
болуы тиіс.
Трактор мен технологиялық жабдықты басқару ыңғайлы, жеңіл жəне
жатық болуы керек. Гидроманипуляторлармен жабдықталған тракторлар,
оларды мөлшерлес басқару жүйесіне ие болуы керек.
Трактордың құрылмасы түрлі түрлемді құрастыруға мүмкіндікті,
сондай-ақ төменгі жүк көтеру қабілетімен жəне т.б. топырақта жүзіп жұмыс
істеу мүмкіндігін де қамтамасыз етуі тиіс. Одан басқа, трактордың
құрылмасы алдыңғы жəне артқы аспалы құрылғыны, өзі аударатын
платформаны жəне шығырды, сондай-ақ төменгі технологиялық
жылдамдықты алу үшін жүріс бəсеңдеткішті қиналмай орнатуға жəне
бөлшектеуге мүмкіндік беруі тиіс.
Доңғалақты тракторлар барлық доңғалақтардың жетегімен (4x4 жəне
6х6 доңғалақ формуласы), бұл тартқыш-тіркеу көрсеткіштерін жақсартуға
жəне беткі қабаттың тіреуішіне қысымды төмендету жəне ізтабан тереңдігін
азайту жолымен машинаның өтімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Технологиялық жабдық жұмыстық жəне қосымша деп бөлінеді,
жұмыстың нақты түрін орындау кезеңіне ғана орнатылады, ол трактордың
түрлі жеріне орналастырыла алады. Технологиялық жабдықтарды
орналастыруға қойылатын жалпы талаптар трактордың орнықтылығын жəне
мұндай жабдықты орнатқан соң трактордың массасы 60% немесе одан да
артық ұлғаюы ықтимал болғандықтан, өткізгіш көрсеткішіне барынша аз
ықпал етілуін қамтамасыз ету болып табылады. [30]
a - 4х4 донғалақ формуласы;
б - 6х6 донғалақ формуласы;
1 - итергіш; 2 - қозғағыш;
3 - ауа баптағыш; 4 - кабина;
5 - гидротрансформатор;
6- отын багі; 7 - тарату
қорабы;
8, 10 - жетекші белдемелер;
9 -кардан біліктер
Сурет 4.1 - Доңғалақты
тракторларды тұтастыру сұлбасы
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Тракторлар қозғауышының параметрлері жұмыстың аса ауыр
жағдайларында жергілікті жерде өткізгіштікті, қозғалыс кезінде қуатты аз
жоғалтуды жəне берілген сенімділікті қамтамасыз ету шартынан таңдалады.
Мысалы, шынжыр табанды тракторлар үшін қозғалысқа қарсыласу
тіреуіш беттің астындағы орташа қысыммен анықталады. Қар жамылғысы
бойымен қозғалу кезінде мұз үстінде тракторлар үшін рұқсат етілген ең көп
ұшқары қысым 0,006 МПа аспауы тиіс, бұл шынжыр табанның тіреуіш беттің
астындағы 0,02МПа орташа қысымына сəйкес келеді.
ақалқаншалы;
в
манипуляторлы;
1итергіш; 2 - кабина; 3 қозғалтқыш;
4шығыр; 5 - беріліс қорабы;
6- кардандық білік; 7 –
артқы белдеме;
8- жетекші доңғалақ;
9 – гидроманипулятор
Сурет 4.2 - Шынжыр
табанды
ағаш
өнеркəсібі
тракторларын тұтастыру сұлбасы
Қар жамылғысы бойынша трактор өтімділігінің жоғалуы деп өзінің
асты жол бетіне жанасқаннан қозғала алмау жағдайы түсіндіріледі. Бұл ретте,
тартым күші қарсыласу күшінен азаяды немесе оған тең болады.
Энергияға қанықтылықты таңдаған кезде трактордың тағайындалуы
қатаң басшылыққа алынуы тиіс, себебі, оның бойы технологиялық
амалдарды орындау кезіндегі өндірімділіктің ұлғаюына əр түрлі əсер етеді
жəне машинаның жұмыс істеу сенімділігіне жағымсыз əсер етеді
Автомобиль - адамдарды немесе жүктерді тасымалдауға, сондай-ақ
онда арнайы жабдықтарды тасымалдауға арналған машина.
Кез-келген автомобиль айқындалған құрылымдық жəне пайдалану
талаптарын қанағаттандыруы тиіс.
Құрылымдық талаптар дегеніміз:
- барынша сенімділік пен төзімділік кезінде құрылымның ең аз
салмағы мен құнының төмен болуын қамтамасыз ету;
- тапсырыс берушімен берілген сипаттамаларды, соның ішінде талап
етілетін жүк көтергіштікті, барынша жылдамдықты, жүріс қорын,
кепілдендірілген қызмет мерзімін орындау;
- ауа-райының түрлі жағдайларында пайдалану мүмкіндіктерін
қамтамасыз етуі, мысалы: таулы аудандарда ауаның салыстырмалы
ылғалдылығы (тропик ауа-райы) -55 °С бастап +45 °С дейінгі температура
кезінде, Арктикада жəне т.б..
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Пайдаланудың мұндай жағдайларында жүргізуші мен жолаушыларды
сыртқы əсерлерден (ыстықтан, суықтан, шаң-тозаңнан жəне т.б.) қосымша
қорғау талап етіледі. Машинаның мақсаты мен пайдаланудың шамаланатын
шарттарына қарай кабинаның саңылаусыздығы, күшейтілген жылу
оқшаулағышты орнату, жылыту-желдету құрылғыларын немесе ауаны
баптау құрылғыларын орнату қажет болуы мүмкін:
арнайы жабдықтарды орнату мүмкіндігі;
мамандандырылған көлік құралы болып табылатын болса, онда
автомобильге қойылатын қосымша талаптар.
Ішінара, өтімділігі жоғары автомобильге оның мақсатымен немесе
пайдаланудың жобаланған жағдайларымен шартталған талаптар қойылуы
мүмкіндігі.
Конструктивтік талаптарға жүргізуші мен жолаушылар үшін қажетті
қолайлылыққа қатысты сəйкес стандарттар мен нормалардың талаптары,
шолулық, белгіленген габарит өлшемдері мен доңғалаққа түсетін жүктемені,
сыртқы жарықтандыру аспаптардың орналасуын жəне т.б. сақтау да жатады.
Табиғи жағдайлардың көп түрлілігінің салдарынан өтімділігі бойынша
автомобильдің қажет етілетін сапасын анықтауға өте мұқият қарау қажет.
Тиімді конструтивтік шешім əмбебап бола алмайтынын жəне
пайдаланудың бір жағдайы үшін шығарылған шешім басқа жағдайларда
жарамсыз болып қалуы мүмкін екенін ескерген жөн.
Пайдалану шартының анықталған ауқымы үшін көлік құралдарын
жасау аса үнемді болып табылады.
Пайдалану талаптары тотығуға жəне тозуға тетіктердің нақтыланған
беріктігін көздеуі тиіс. Майлау, суыту технологиялық ортасы мен отынның
(МЕМСТ) сұрытпарының шектеулі санын қолдануды; кезеңдік техникалық
қызмет көрсетулер арасындағы ең аз аралықты; негізгі агрегаттарға оңай қол
жеткізушілікті; оларға қызмет көрсетудің ыңғайлылығы мен жылдам
ауыстыру мүмкіндігін; майлауды (майлау нүктелері, бекіту нүктелері жəне
т.б.) кезеңділікпен қажет ететін нүктелердің ең аз санын; қызмет көрсету
үшін қажетті құрал-саймандардың ең аз санын; қосымша бөлшгектердің
барынша аз санын көздеуі тиіс.
Автомобильдердің жалпы жинақтастырылуы негізгі үш фактормен:
қозғалтқыштың орналастырылуымен, доңғалақтың орналасуымен жəне
трансмиссия сұлбасымен айқындалады.
Автомобильдерді жинақтастыруда қозғалтқыш пен кабинаның
орналасқан жері айқындауыш болып табылады.
Мысалы, қозғалтқышты кабинаның алдында орналастырған кезде
автомобильде (4.3a-сурет), жүргізушінің қалыпты жұмыс жағдайлары,
кабинадағы салыстырмалы ауа тазалығы жəне шуды оқшаулау, қажетті
температура, сондай-ақ қозғалтқышқа жақсы қол жеткізу қамтамасыз етіледі.
4.3 b суретінде қозғалтқыштың кабинада немесе кабинаның түбінде
орналасқан орналасуын көрсетеді. Алға қарай шығып тұратын капоттың
болмауы шолулықты жақсартады, автомобильдің базасы мен ұзындығын
қысқартуға мүмкіндік береді, бірақ, қозғалтқышты бұлай орналастыру
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кабинада отырғызу орындары санын азайтады жəне кабинаның жалпы в енін
ұлғайтып көрсетеді, əсіресе V тəрізді қозғалтқышты орнатқан кезде.

а - алдында; b - кабинаның
астында;
в - арнайы мотор
бөлімшесінің артқы жағында.
Сурет 4.3 – Кабинаға қатысты қозғалтқыштың орналасуы бойынша
автомобильдердің жалпы жинақтастырылуы
Мұндай
жинақтастыру
кезінде
қозғалтқышқа
қолжетімділік
қиындайды, жинақтастырудың бірінші нұсқасымен салыстырғанда
жүргізушінің жұмыс істеу жағдайы нашарлайды.
Көтергіш
немесе
қайырмалы
кабиналармен
құралымдарда
қозғалтқышқа қолжетімділік, жақсы жылу, шуды оқшаулау қамтамасыз
етілген. Алайда қайырмалы кабина құрылысын күрделендіреді жəне
автомобильдің салмағын ұлғайтады. Бұндай кабинаның маңызды кемшілігі,
егер оны қайыратын болса кабинада отырған жолаушыларды немесе ондағы
заттарды шығару қажет. Лас жолмен қозғалған кезде кабинаның төменгі
жағына балшық шашырайды, кабинаны көтерген кезде ол жүргізушіге
тамшылайды.
4.3а суретте автокөліктің арнайы қозғалтқыш бөлігіндегі кабинаның
артындағы қозғалтқыштың орналасуы көрсетілген. Бұл ретте, кабинадағы
орындар саны қозғалтқышқа жақсы қолжетімділік пен жақсы қол жеткізуді
қамтамасыз ететін төрт қатарға жетуі мүмкін. Бұл жағдайда көлік құралының
ұзындығын азайту, кабинаның қозғалтқышы болғаннан аз. Кабинаның
артындағы қозғалтқышы бар жүк көлігі тракторлар мен арнаулы
автомобильдерге арналған.
4.3 суретте арнайы мотор бөлімшесіндегі кабинаның артқы жағына
қозғалтқышты орналастырумен автомобильді жинақтастыру
көрсетілген.
Бұлай орналастырған кезде кабинадағы орындар саны бір қатарда төртеу
болады, өте жақсы шолу мен қозғалтқышқа ыңғайлы қолжетімділік
қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда қозғалтқышты кабинаға орналастыру
кезіне қарағанда, автомобильдің ұзындығының қысқаруы азырақ. Кабинаның
артына жағына қозғалтқышты жинастыру арнайы
жəне тартқыш
автомобильдерде аса көп қолданылады.
4.3а,б суреттерінде көрсетілгендей қозғалтқышты орналастырған кезде
радиатор алдыңғы жақта болады. Бұл оны орналастыруды жəне үрлеуді
жеңілдетеді.
4.3в суретінде көрсетілгендей қозғалтқышты орналастырған кезде
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салқындату сенімділігін жүзеге асыруда қиындықтар туындайды. Мұндай
жинақтастыру кезінде радиатор бүйірге немесе мотобөліктің артына
қойылады, жетектің желдеткішке келуі өте қиындайды. [30]
Жүк автомобилін жинақтастырған кезде пайдалы жүктемесіз осьтер
бойынша салмақты бөлуге баса назар аударылады. Жетекші өске
автомобильдің толық салмағынан ең кемі 50% түскені дұрысырақ болады.
Автомобильдер мен автопоездардың аса үлкен габаритті өлшемдері
(көлденең) ені 2,5 м жəне биіктігі 3,8 м болатын тік бұрыш пішінінде
орналастырылады, оған автомобильдер мен автопоездардың бүйір
айналарынан басқа барлық жабдықтары сыюы тиіс, өйткені оларды
қайырмалы тіреуіштерге орнатқан кезде, оның сыртына шығып кетуі
ықтимал.
Автомобильдер мен автопойыздардың толық ұзындығы төмендегі
мəндерден аспауы тиіс:
•
осьтің кез-келген саны бар
автомобиль (тіркемесіз)
12,5 м;
•
жартылай тіркеме немесе бір
тіркемесі бар автомобиль
20,0 м;
•
екі немесе одан көп тіркемелері бар автомобиль
24,0м. [30]
4.1.2 Іштен жану қозғалтқышының өзіне тəн ақаулары, сыртқы
белгілері жəне оларды табу тəсілдері
Қозғалтқышты бөлшектеген соң оның барлық бөлшектерін одан əрі
пайдалану мүмкіндігін білу үшін қарап, тексереді.
Ақаулау бөлшектердің тұтастығын тексеру, яғни сыртқы жəне ішкі
жарықтар мен сынықтарды анықтау, тозу жəне деформациялану деңгейін
анықтау, өзара орналасуының бұзылуы. Ақаулау барлық бөлшектерді үш
топқа бөлуге мүмкіндік береді.
Бірінші топқа - рұқсат етілген тозығы бар, сонымен қатар қажетті
тексеріс түрлерінен өткен бөлшектер; екінші топқа - шекті тозығы жəне
бетінің геометриялық пішінінде ауытқушылық бар, бірақ қайта қалпына
келтіруге жарайтын бөлшектер; үшінші топқа - біржола тозығы жеткен жəне
қайта қалпына келтіруге жарамсыз белгілері бар бөлшектер жатады.
Бөлшектер жұмысқа қабілеттілігін ауыстыру мен қалпына келтірусіз
сақтайтын рұқсат етілген тозуы мен мөлшері қозғалтқыштың құрылымына
байланысты жəне шығарушы зауытпен орнатылады.
Бөлшектердің ақаулауы келесі жұмыстарды қарастырады:
сыртын қарау;
жай көзге көрінбейтін ақауларды анықтау үшін арнайы
құралдармен тексеру;
саңылаусыздығын тексеру;
мөлшерін өлшеу жəне алғашқы геометриялық пішінінен
ауытқуды тексеру.
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Жай көзге көрінбейтін ақауларды анықтау үшін магнитті дефектоскоп,
рентген
сəулелерімен
жарықтандыру,
гамма-дефектоскопия,
ультрадыбыстық жəне люминесцентті дефектоскопияны қолданады.
Магнитті дефектоскопия əдісі ақау орындарында магнитті күш
сызықтарының таралу құбылысына негізделген. Болат бөлшектердің
бетіндегі жарықтарды табу үшін тексеріліп отырған бөлшекті магниттейді де,
кейін магнитті суспензия бар ваннаға салады. Бөлшекті ваннадан алған кезде
жарықтары бар орындарда суспензия төбешіктер немесе жазықтар түзеді,
олар ақаудың орны мен мөлшерін көрсетеді.
Бөлшектерді рентген жəне гамма-сəулелермен сəулелендіру кезінде
фотопленкада қуыстар, жарықтар жəне бөлшектердің басқа да ішкі
кемшіліктері анықталынады.
Бөлшектердің беттік ақауларын анықтау үшін кейбір органикалық
қосылыстардың ультракүлгін сəулелерінің арқасында жарқырау қабілетіне
негізделінген люминесцентті дефектоскопияны сəтті қолданады. Жасырын
беттік ақауларды металдың жарығы немесе қабыршағына енетін сəулеленген
ерітінді бойынша анықтайды.
Жарық түзілу мүмкіндігі жоғары, ішкі қуысы бар қозғалтқыштың
жауапты кейбір бөлшектерін ыстық сумен белгілі-бір қысыммен
саңылаусыздығын анықтау үшін гидравликалық сынауга ұшыратады.
Осындай тексеріс арнайы стендтерде жүргізіледі. Сонымен қатар
тексерілетін бөлшекті (цилиндр блогының бастиегі, шығарушы коллектор
жəне т.б.) бұрандама қысқыш көмегімен стенд жақтауына бекітеді, ал оның
саңылаударын резеңке төсеммен тығыздайды.
Қозғалтқыштың басты бөлшектерінің ақаулары. Қозғалтқыштың
жеке бөлшектерінің жұмыс істеуінің жағдайы олардың тозуының сипатын да
анықтап береді. Төменде қозғалтқыштың негізгі бөлшектерінің ең көп
кездесетін ақауларын қарастырайық.
Цилиндрдің поршень жəне поршень сақиналары жүріп тұратын жұмыс
істейтін бөлшегі тозады. Цилиндрдің ең көп тозатын жері, шамамен алғанда,
поршень жүрісінің жоғарғы нүктеден 1/3 жері болады, тозудың шегіне
жететін жері жоғарғы поршень сақиналарының деңгейі. Жөндеу цилиндрдің
құрылымына байланысты, диаметрі үлкен поршень қойып, цилиндрді қайрау,
не қосымша гильзаны ауыстыру жолымен жүргізіледі. Гильза да қайрауға
жатады. Поршень саусағын бейтарап бекіте салу саусақтың цилидр
қабырғасын қажап жыртуын тудырады, бұдан барып цилиндрде компрессия
(қысым) жоғалатын болады. Қақпақ пен цилиндр блогы арасындағы аралық
ақаулы болса, бір жағынан компрессия жоғалады, екінші жағынан – су
қабынан су цилиндрге өтіп кететін болады. Поршеньнің цилиндр
қабырғаларына тиіп тұратын бөлігі тозады. Майлаудың жеткіліксіз болуынан
немесе поршень мен цилиндрдің қабырғаларының арасындағы саңылаудың
жеткіліксіз болуынан поршень цилиндр қабырғаларын жыртып, тырнауы
мүмкін. Детонацияға бейім тұратын сапасыз отынды қолдану поршеньнің
жоғарғы жағының жарылуын тудырады. Поршень сақиналары біртіндеп
тозады, мұның салдарынан компрессия жоғалады. Сақиналардың поршень
263

оймақтарына жабысып қалуына себепші болатын күйе тұрған кезінде де
осындай болады.
Поршень саусағының үйкелетін беті тозған сайын қалыпты саңылау
үлкейе береді, мұның нəтижесінде соғылу-тарсыл пайда болады.
Саңылаудың болуынан поршень тез тозады немесе сынады, шатун үзіліп
кететін болады.
Сырғанау подшипниктерінің (вкладыш) ақаулары. Жұмыс
процесінде сырғанау подшипнигінің баббиті біртіндеп тоза береді,
подшипник пен біліктің арасындағы саңылау үлкейе түседі, соның
салдарынан подшикникте тарсыл пайда болады. Үлкейіп кеткен саңылауды
кезінде түземесе, бұлғақ бұрандамаларының үзіліп кетуі мүмкін жəне
гайкаларын барынша жеткізе бұраған жөн.
Тозған немесе ағып кеткен подшипник қайта құйылады. Подшипник
корпусының ішкі бетіне, ескі баббитті ағызып алған соң, құйылатын
баббиттің жақсы жабысатындай етіп қалайы жалатады. Жалататын зат
есебінде қалайы 67%, қорғасын 33% қосындысы қолданылады, бұларды
280-290оС дейін қыздырады.
Құю үшін баббитті 300-400оС температураға дейін қыздырады.
Құйманың беті шие түстес болуы, бірақ қызарып кетпеуі тиіс. Бетіндегі
қабыршағын алып тастаған кезде, металл аппақ түсті болады. Құйғаннан
кейін подшипник жайылып жəне біліктің мойнына ілінеді.
Иінді біліктің ақаулары жəне жөндеуі. Иінді біліктің шатун
кигізілетін жəне негізгі мойындары əрқилы тозады (эллипстену жəне
конустану). Бұлар подшипниктің жұмысына кері əсер етеді жəне
подшипниктердің дұрыс тартылуы мүмкін емес. Білік айналған кезде мезгілмезгіл босап, подшипниктерді жұлып ала жөнелгендей болады. Мұндай иінді
біліктерді жөндеген кезде мойнын қайрап, шлифтеу керек, яғни оны
цилиндрлік түрге келтіру керек. Əрине, білік мойнының диаметрінің кішірею
шегімен де санасу қажет.
Иінді -білікті механизмнің ақаулары. Қозғалтқыш сенімді, үздіксіз
жəне діріл-соққысыз автомобильдің динамикалық қасиетін, жанар май мен
жағар май шығынының белгіленген мөлшерден аспауын қамтамасыз ететін
жағдайда жұмыс істеуі қажет.
Иінді біліктің механизмнің техникалық жағдайын анықтауға болады:
дыбысы мен діріл соғысынан;
бөлшектерінің едəуір желінгенінен ұлғаятын май
(жоғары
шығында) күйігі түтінінен;
қысымның азаюынан қатты түтіндеуі болады.
Май қысымының күрт төмендеуі. Май қысымының күрт төмендеуі
көбіне иінді білік негізгі немесе шатун мойыншадағы күпшектердің еріп
кетуінен болады, бұл жағдайда ақаудың күрделелініп кетуінің алдын алу
үшін қозғалтқышты тоқату қажет.
Күйген жəне түтін шығару. Күйген жəне түтін шығару поршень
сақинасының ойыққа отырып қалуынан, желінуінен жəне сақинаның
сынуынан, серпімділігінің жоғалтуынан, май сыратын сақиналардағы
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саңылаудың бітеліп қалуынан, гильзаның немесе цилиндр ішкі қабатының
жырылғанынан пайда болады.
Сақинаның отыруын, қозғалтқышты бөлшектемей, қалпына келтіруге
болады. Ол үшін ыстық қозғалтқыштың əрбір цилиндріне кешкісін шам
қондырылатын тесіктері арқылы керосиннің жəне денатурланған спирттің
(əрқайсысысы 20 г-нан) қоспасы құйылады. Таңертең қозғалтқышты
10-15 минут жұмыс істетіп, сөндіріп жəне майын төгіп, ауыстырады.
Сонымен қатар, майдың жоғары шығыны, қозғалтқыш төсеніш
саңылауларының ағуынан жəне картерді желдету жүйесінің ақауынан
болады. Сығу процесінің соңында қысымның азаюы поршень сақинасының
күйгендігі желінуі жəне сынғандағы салдарынан, цилиндр қалпағы
төсенішінің зақымдалғанынан, цилиндрлердің желінгендерінен болады.
Жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштағы компрессия 70-75 кн/м3
(7,0-7,5 кг/см3) болуы тиіс. Компрессия айырмасы əрбір цилиндрлерде
10 кн/м3-ден (1кгс/см3) аспауы тиіс.
Газ тарату механизнің негізгі ақаулары. Қозғалтқышты пайдаланған
кезде газ тарату механизнің үйкелетін беттері тозып, олардың түйіндескен
беттеріндегі саңылау арта түседі. Сонымен қоса ыстық газдың, соққы күштің,
бөлінген күйенің əсерінен клапандардың ершікке орнығуы бұзылады.
Газ тарату механизмінің негізгі ақаулары мыналар: клапан
фаскасының жəне оның бағыттауыш втулкасының, күйенте соққышы мен
реттегіш винт қалпақшасының, штанга мен түрткіш ұштығының, таратқыш
біліктің жұдырықшасы мен мойынының, таратқыш біліктің тірек втулкасы
мен таратқыш шестерня тістерінің тозуы, клапан серіппесінің серпімділігінің
жойылуы. Бұл аталған ақаулардан тарсыл пайда болады, оның қуаты кеміп,
тиімділігі төмендейді.
Ол үшін реттеуіш бұраманың қосалқы гайкасын босатып, бұраманы
қажетті саңылауға дейін бұрайды, саңылауды сүңгімен өлшейді. Қосалқы
гайкамен қатайтып бұрағаннан кейін, саңылауды екінші рет тексереді. Төрт
цилиндрлі қозғалтқыштың иінді білік кезегімен жарты айналымға бұрай
отырып, клапандар мен күйентелер арасындағы саңылауларды, олардың
жұмыс істеу кезегіне қарай ретке келтіреді. Қозғалтқыштың клапандар мен
күйентелер арасындағы саңылауы өзгерсе, қуаты кеміп, отынның меншікті
шығыны артады.
Қоректендіру
жүйесінің
негізгі
ақаулары.
Автомобиль
қозғалтқышының ақауларының көпшілігі
қоректендіру жүйесімен
байланысты болады. Қоректендіру жүйесінің ең жиі кездесетін ақаулары:
отын өткізгіштердің тығыз қосылғыштардан тыс ауаны
қосымша соруы,
сүзгілердің ластануы ,
жетімсіз немесе бай жанатын қоспа түзіледі,
отынның форсункамен тозаңдану сапасы бұзылады,
жоғары қысымды сорғыда отын берілудің басталу бұрышы
өзгереді.
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Отынның ағуын өткізгіштердің штуцерлерін тарта түсіп немесе аралық
төсемді ауыстырып тоқтатуға болады. Жүйедегі ауа отын багінің жапқыш
шүмегі ашық болған кезде қол сорғысымен айдап шығарылады. Отын
берілуінің басталу бұрышының бұрыстығы оталуды қиындатады,отын
жіберу кезінде отын сорғысының құрылысын тексеру керек. Бұдан оталмаса
– форсункаларды ауыстыру керек немесе форсункалардың тозаңдану сапасы
мен бүркіп енгізу қысымы тексеріледі. Ауа тазартқыш ластанған кезде дизель
отынымен оның түбін жəне сүзгіш торды жуады, жанармай құяды. Отын
берілу басталған бұрышын тексереді жəне қажет болса реттейді.
Карбюраторлы қозғалтқыштың бос жүрістегі тұрақсыз жұмысы бос жүріс
жиклерінің ластануынан, бос жүріс бұрамасының дұрыс реттелмеуінен
болады.
Дизельдерге отын беру жүйесінің ақаулары. Отын беру жүйесінің
дұрыс жұмыс істеуінің басты шарты отын құрамында механикалық
қосындылар мен судың болмауы қажет. Форсунканың соплосының,
плунжердің немесе отын сорғысы гильзасының тозуы отынның тозаңдану
дəрежесін нашарлатады жəне берілетін отынның мөлшерін реттеуге
мүмкіндік бермейді. Бұл ақаулардың салдарынан қозғалтқыштың қуаты
кемиді, отынның шығыны артады, тарсылдар пайда болады, пайдаланған
газды түтінше шығару мүмкін болмайды.
Отынның нашар тозаңдатылып, нашар жануын тудыратын
форсунканың ақаулары – нашар жинастырылудан, қызып кетуден, иненің
қарысып қалу салдарынан, отын ағымының біркелкі болмауынан, бүркудің
қысымы жəне отынның тозаңдалуы дұрыс болмауынан, инемен шектегіштің
арасындағы саңылаудың қалыптағыдай болмауынан болады. Иненің дұрыс
көтерілуін стерженьмен реттейді. Бүркудің қысымын максиметрмен немесе
эталон форсункамен тексереді.
Сорғының ақаулары. Отынның берілмей қалын тудыратын сорғының
ақаулары: отын сүзгісінің немесе өткізгішінің керілуі, сорғыда ауаның болуы
жəне сорғы плунжерінің, роликті түрткіштің, кері клапанның қарысып қалуы.
Плунжер қарысып қалатын болса, сорғыны шеберханада жөндейді.
роликті түрткіш қарысып қалатын болса, оны шлифтеу немесе ауыстыру
керек. Кері клапан қарысатын болса, клапанды ершігімен қоса тазалау керек.
Сорғыда отынды біркелкі бермеуі келесі себептерден болады: сорғыда
ауаның болуынан, кері клапанның серіппесінің сынуынан, кері клапанның
бүлінуінен, плунжердің серіппесінің сынуынан, түрткіштің ролигінің
тозуынан, плунжердің қарысып қалуынан жəне отын сүзгісі мен өткізгіштің
кірленуінен. Бүркудің басталу моментінің дұрыс болмауы роликті түрткіштің
реттеуіш бұрамасының шыға бұралуынан, жұдырықшаның бүлінуінен болуы
мүмкін.
Форсунка ақаулары. Форсункада ақау болған кезде қозғалтқыш
тұрақсыз, шалыс жəне көп түтін шығарып жұмыс істейді. Оталуы
қиындайды.
Форсункаға жанармайды бүрге бастау қысым бойынша тікелей
дизельде диагностика жасау КИ-16301А құрылғысының көмегімен іске
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асырылады. КИ-16301А құрылғысы автотракторлардың жанармай
аппаратураларының элементтеріне мерзімдік қызмет көрсету кезінде
диагностика жасауға арналған. Техникалық сипаттамалары: рычагтағы
шектік күші – 117,6 (11,7)Н (кгс); жанармай ыдысының сыйымдылығы –
0,12Л; қысым өлшеу шегі – 0...39,2(0...40)мПА (кгс/см2); массасы – 2,3 кг.
жиілігін минутына 30-40-қа жеткізу қажет. Осы кезде май ыдыстан (2)
түтікше арқылы сорып алынады да плунжер жұбының (5) қуысына
жіберіледі, сонан соң айдау клапаны (6) арқылы өткермеге беріледі. [30]
4.1.3 Қозғалтқышты диагностикалауға дайындау процесі
Қозғалтқышты диагностикалау қозғалтқыш жағдайын жəне оның
түйіндері мен агрегаттарын жөндеу қажеттілігін анықтауға мүмкіндік береді.
Диагностикалау қозғалтқышты пайдалану сенімділігін жəне сынып қалуынан
тұрып қалуды қысқарту есебінен оларды күтуге қаражаттарды біршама
үнемдеуді жəне оның жұмысқа қабілеттілігін қолдау бойынша шынайы
қажетті жұмыстарды орындауды қамтамасыз етеді.
Автомобильдің немесе оның агрегаттарының жəне механизмдерінің
тиімді
жұмысының
нашарлауының
негізгі
себебі,
құрылымдық
параметрлерді өзгеруі болып табылады, оларды бұзбай өлшеу мүмкін емес.
Диагностикалық параметрлер құрылымдық параметрлермен де,
сондай-ақ, пайдалану сапасымен де байланысты болады. Құрылымдық жəне
диагностикалық параметрлер арасындағы тəуелділікті білу, олардың
пайдалану процесінде өзгерту сипатын түсіну оларды əзірлеусіз
агрегаттардың шынайы жағдайын анықтауға, қалдық ресурсты болжауға
жəне қозғалтқыш ТК көлемін немесе жөндеу түрін негізгі тағайындауға
мүмкіндік береді.
Диагностикалау кезінде, газдардың қысымы мен пьезографпен
өлшенетін қозғалтқыштың картері ретінде параметрлер қолданылады.
Қозғалтқыштың цилиндрлі-поршеньді топтардың техникалық жағдайын
анықтаудың осы тəсілі поршеньдік кеңістіктен газдардың кетуін өлшеуге
негізделеді. Осылайша, қозғалтқыштың бұзылу белгілерінің бірі
қозғалтқыштан картерлік газдардың көп шығуы болып табылады. [30]
Бақылау сұрақтары:
1.
Тракторлардың технологиялық жабдықтарын орналастыруға
қойылатын жалпы талаптар.
2.
Автомобильдің құрылымына қойылатын жалпы талаптар.
3.
Автомобильдің жинақтастырылуының негізгі үш факторын
атаңыз.
4.
Екі немесе көп тіркемелері бар автомобильдің жалпы ұзындығы?
5.
Бөлшектерді ақаулық кезінде атқарылатын жұмыстарды атаңыз.
6.
Жай көзге көрінбейтін ақауларды анықтау үшін қолданылатын
əдістер?
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7.
Қозғалтқыштың негізгі бөлшектерінің ең көп кездесетін
ақаулары?
8.
Май қысымының күрт төмендеп кетуінің себептері қандай?
4.2

ОТЫН-ЖАҚПА МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

4.2.1 Автомобиль бензиндеріне жəне дизель отынына қойылатын
пайдалану талаптары
Аграрлық өндірістерде дизельді отын трактор, комбайн, үлкен жүк
тасымалдау машиналарда жəне тұрақты қозғалтқыштарда пайдаланылады.
Дизельдің қасиеттері:
қысылудың үлкен сатысы — үлкен қуаттылығы жəне тарту
күші;
жоғары
үнемділігі
(бензинді
қозғалтқыштармен
салыстырғанда отынның меншік шығыны 25 . 30 % кем);
бензинмен салыстырғанда арзан бағасы;
сенімділігі жəне пайдалану ұзақтығы; бензинмен
салыстырғанда өрт қаупі төменірек;
бензинді қозғалтқыштармен салыстырғанда пайдаланылған
газдар уыттылығы 4 есе кем;
отынның неғұрлым кең фракцияларын пайдалану
мүмкіндігі;
жақсы қабылдағыштығы жəне салмақ түсу режиміне
қыздырмай ауысу мүмкіндігі.
Дизельдерде иінді біліктің бұрылу бұрышы 20...25° құрағандағы
мерзімде қоспа жасалу жəне отын жану күрделі процестері жүреді. Дизель
жылдам жүрісті болған сайын, бұл процестер жылдамырақ өтеді.
Иінді біліктің біркелкі айлану жиілігінде, дизельде қоспа жасауға жəне
жануға уақыт бензинді қозғалтқышқа қарағанда, 10-15 есе аз жұмсалады.
Дизельдің сенімді, үнемді жəне ұзақ мерзім жұмыс істеуін қамтамасыз ету
үшін отын келесі талаптарға сай болуы тиіс:
жоғары қысымдағы отын сорғыштың сенімді жəне
іркіліссіз жұмыс істеуі үшін жақсы сорылуға (оңтайлы жабысқақтық,
қажетті төмен температуралық қасиеттер, құрамында су жəне
механикалық қосындылар болмауы);
жұқа шашырату жəне жақсы құрам жасауды қамтамасыз
ету (оңтайлы кинематикалық жабысқақтық жəне фракциялық құрам);
дизельді жеңіл қосуды жəне оның орнықты жұмыс істеуін
қамтамасыз ету үшін, күйе қалдырмай толық жану (оңтайлы химиялық
жəне фракциялық құрам жəне сəйкес кинематикалық жабысқақтық);
цилиндрлі-поршеньді топтың бөлшектерінде күйені
мүмкіндігінше болдырмау (оңтайлы химиялық жəне фракциялық
құрам, тазартудың тереңдігі мен тəсілдері);
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əсерлі энергия тасымалдаушы болу, яғни, дизельдің жұмыс
істеуінің барлық режимінде жану процесінің əсерлілігін қамтамасыз
ету үшін жану жылуының белгісі жоғары болуы;
тұрақты болу, яғни, көп сақталғанда қасиеттерін өзгертпеу
(бастапқы шикізат жағдайы, тазарту тəсілі, қоспалар жəне олардың
саны болуы).
Орта жəне аз айналымдағы дизельдермен салыстырғанда, жылдам
жүретін дизельдерге арналған отын сапасына талаптар жоғары.
Дизельдерге арналған отын сапасына талаптар иінді біліктің айналу
жылдамдығына байланысты.
Дизельдерді сенімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін отынның екі
түрі шығарылады:
жылдам жүретін дизельдерге арналған отын;
орта жəне аз айналымды дизельдерге арналған моторлық
отын.
Жылдам жүретін дизельдерге арналған отын мемлекетаралық (МЕМСТ
305 — 82) стандарт бойынша шығарылады.
Бензиндер іштен жанатын қозғалтқыштарда күштеп тұтанумен
пайдалануға арналған. Олардың тағайындалуына қарай автокөліктік пен
авиациялық болып бөлінеді.
Бензин - жеңіл хош иісті, нафтенді, парафинді көмірсутектер күрделі
қоспасы мен 35...200°С температура диапазонында қайнайтын олардың
туындылары. Бензиндер - өте ұшпа, жеңіл тұтанатын, түссіз (ерекше
қоспаларсыз) сұйықтықтар. .
Бензиннің тұтану температурасы 20...40 °С, қату температурасы 60°Стан төмен, судың бензиндегі ерігіштігі 6-10-5кг/кг құрайды, оттегі —
(5,3...5,5)×10-6 м3/кг, сыну көрсеткіші (рефракция коэффициенті)
1,37..1,58, беттік керу 20-10-3 Н/м, салыстырмалы электрлік өтімділік
1,75...1,80, меншікті кедергісі (3.8)×10-12 Ом×м, меншікті өткізгіштігі
(0,3.10,0)×10-12 Ом-1, меншікті жылу сыйымдылығы 2,0.2,8 кДж/(кг-°С), жылу
өткізгіштігі 0,11 Вт/(м-°С) температурасы 100°С, температуралық көлемді
кеңею коэффициенті 0,0012°С-1, булану жылуы 234.270 кДж/кг.
Қозғалтқыштың үнемді жəне сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін
машина бензиндері келесі талаптарға сай болуы керек:
- жоғары жану жылулығы бар;
- қозғалтқышты оңай іске қосуды, бір жұмыс режимінен екіншісіне
біркелкі өтуді жəне түрлі климаттық жағдайларда пайдалану кезінде
қозғалтқыштың тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін жақсы араластыру
қасиеттері бар жəне жоғары детонациялық тұрақтылық,
- қозғалтқыштың əр түрлі режимдеріндегі жұмыс жасауда жоғары
детонациялық тұрақтылық,
- аз токсиндік, улы жəне канцерогендік заттардың толық жануын
қамтамасыз ететін, қозғалтқыштың бөлшектерінде шайыр - күйік
туындатпай, қызып арттыруға жəне бөлшектердің тозуының жоғарылауы;
- ұзақ сақтағанда, қайта айдағанда жəне тасымалдау кезінде жоғары
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физикалық жəне химиялық тұрақтылығының болуы;
- қоршаған ортаның теріс температурасы жағдайында, жеңіл қайта
айдауды қамтамасыз ету үшін, жақсы төмен температуралы қасиеттерге ие.
4.2.2 Отынның түрлері мен маркалары
Дизель
отындарының
таңбалануы
жəне
ассортименті.
Автотракторлық техникаға пайдалануға МЕМСТ 305 — 82 бойынша сапа
көрсеткіштері жылдам жүретін дизельдер үшін таратылатын, дизельді отын
өндіріледі. Отынның МЕМСТ 305 – 82 бойынша таңбалануы, ең бастысы
пайдалану мерзімі мен географиялық аймағын сипаттайды: Л – жаздық отын;
З – қыстық отын; А – арктикалық отын. Л таңбалы отын, жазда, қоңыржай
жəне суық климат аймағында, қоршаған ауа температурасы 0 °С жəне одан
жоғары пайдалануға арналған. З таңбалы отын — ауа температурасы -20 °С
төмен емес климаттық аймақтарға, ал А таңбалы отын – 50 °С жəне одан
жоғары ауа райы үшін. Жоғарыда аталған отындар екі түрде шығарылады.
Күкірті аз отында (I түр) құрамдағы күкірт 0,05 % аспауы керек, ал күкіртті
отында (II түр) құрамдағы күкірт мөлшері 0,2% артық емес.
Стандартқа сəйкес, жаздық отынды белгілегенде, күкірттің шекті
құрамын жəне осы отынға рұқсат етілген тұтану температурасын көрсетеді
мысалы: дизельді отын Л-0,2-40 (МЕМСТ 305 – 82). Қыстық отынды
белгілегенде, тұтану температурасының орнына қату температурасын
көрсетеді, мысалы: дизельді отын З – 0,2-минус 35°С (МЕМСТ 305 – 82).
Арктикалық отынды белгілегенде тек күкірттің шекті құрамы
көрсетіледі, мысалы: дизельді отын А-0,2 (МЕМСТ 305 – 82).
Экспортқа шығаруға ТУ 38.401-58-110 – 94 бойынша экспорттық
дизельді отын өндіріледі. Тапсырыс берушілердің талаптары бойынша отын
сапасын бағалау үшін, цетанды санын емес, дизельді индексін анықтайды.
Құрамдағы сумен сүзілгіштік коэффициентін анықтаудың орнына экспресстəсілмен отынның 10°С. мөлдірлігін анықтайды.
Дизельді отын сапасына талаптар күшейтілуіне байланысты
ТУ 38.1011348 – 2003 бойынша, хош иісі көмірсутектерінің төмендетілген
құрамымен экологиялық таза дизельді отын шығарылуда.
-25 жəне -45°С температуралы суық аудандарда пайдалану үшін
ТУ 38.401-58-36 — 2001 бойынша «Қыстық, арктикалық қоспалары бар
дизельді отын» жəне ТУ 38.101889 — 2004 бойынша «Қыстық, депрессорлық
қоспалары бар дизельді отын» өндірілуде.
Отын сорты... А;В; С; Д; Е; F;
Сүзілгіштіктің шекті температурасы -5 - 20°С-тан төмен
емес.
Жоғарыда қаралған дизельді отындардың барлығы кез келген машина
дизельіне пайдалануға болады. Қайсысын таңдау, жылдың мезгіліне,
ауданның климаттық жағдайына, пайдаланылатын мотор майының сапасына
байланысты. Евро-0, Евро-1 и Евро-2 нормаларының талаптарына сай келетін
дизельдер, стандартты Қазақстандық отындармен пайдалану сипаттамасы
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бұзылмай жұмыс істеуі мүмкін. Евро-3 сəйкес келуші дизель, күкірті аз
дизельді отынды талап етеді, ал Евро-4 - тек қана күкірттілігі төмен отынды
талап етеді. [21]
4.2.3 Əртүрлі отындардың сапасының қозғалтқыш жұмысына
əсері жəне пайдалануға жарамдығын анықтау
Пайдалану қасиеттері деген - оны техникада пайдалану процесінде
көрінетін отынның ерекшеліктері. Пайдалану деген, отынды өндіргеннен
бастап ол толық жанғанша жүретін процесс.
Отынның жану процесінің алдында оның булану, тұтану тағы көптеген
процестер барҚазіргі кезде стандарттың ұсынысымен отынның келесі
пайдалану қасиеттері қаралып бағалануда: қоспа құрылуы, булануы;
өздігінен тұтануы; күйелену қасиеттері; тотыққыш қасиеттері; тозуға қарсы
қасиеттері; төмен температуралық қасиеттері; тұрақтылығы; өртке
қауіптілігі; экологиялық қасиеттері.
Қоспа құрылуы — отынды жану, оталуға дейін өтетін күрделі
физикалық жəне химиялық құбылыстар кешені. Қоспа құрылу жəне толық
булану жылдамдығы дизельдің жану камерасындағы қысымға, ауаның
ұйтқуына, отынды шашыратқанда əперу сенімділігі жəне шашу сатысына,
отынның физикалық-химиялық қасиеттеріне байланысты.
Булану - отынның сұйық түрден бу тəрізді жағдайға ауысу толықтығы
мен жылдамдығын сипаттайды. Тамшылар диаметрінің азаюымен олардың
қызу жылдамдығы өседі, демек, бүрку сапасы жақсарған сайын, бүркілетін
отын булануының жылдамдығы жақсарады. Буланудың отын таңдауда
мағынасы зор жəне көпшілігінде дизельдердің техникалық-экономикалық
жəне пайдалану сипаттамасын анықтайды.
Өздігінен тұтану отын булары жəне ауа қоспасының тұтану
процесінің ерекшеліктерін сипаттайды. Дизельдің, жұмсақ не қатты жұмыс
істеуін сипаттайтын дизельді отынның қасиеттері оның өздігінен тұтануы
бойынша бағаланады
Күйіктену қасиеттері — отынның жану камерасында, отын
жүйелерінде, енгізу жəне шығару қақпақтарында əртүрлі шөгінділер шығару
қабілеттілігі. Мұнда төмен температурады қоректендіру жүйесінде жəне
дизельдердегі қоспалар жасау кезінде пайда болатын, төмен температура
шөгінділері (күл, күйе, қарамай) жəне жоғары температурада отын жану
процесінде пайда болатын жоғары температура шөгінділері (лак, күйе, кокс)
түсініледі.
Коррозиялық
қасиеттер
отынның
физика-химиялық
жəне
биологиялық
құрамымен анықталады. Отын құрамына кіретін
көмірсутектер металлға коррозиялық əрекет жасамайды Дизельді
отындардың коррозиялық қаупіне, олардың судан тазарту тереңдігі үлкен
əсер етеді
Тозуға қарсы қасиеттер дизельдегі отын жану аппаратурасының
қозғалыстағы бөлшектері үшін майлау материалы болып табылатындықтан
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қажет. Отынмен түйісуде үйкелетін бөлшектердің тозу қарқындылығы жану
жүйесінің құрылымдық жəне пайдалану ерекшеліктерімен жəне отын
қасиеттерімен анықталады.
Төмен температуралық қасиеттер отынның тасымалдау, құбырлар
бойымен жану жүйелеріне беру
жəне оны сүзу кезіндегі əрекетін
сипаттайды. Отынның ең маңызды сипаты оның қозғалғыштығы, отын
жүйесімен белгілі бір сорылуды қамтамасыз ету мүмкіндігі болып табылады.
Отынның төмен температурадағы қасиеттерінің бірі отын əперу жүйесінің
теріс температурада жұмысқа қабілеттілігі.
Тұрақтылық деп отынның ұзақ сақталуда бастапқы қасиеттерін
сақтау қабілеті аталады. Дизельді отынды тасымалдау, сақтау жəне
пайдалану процесінде отынның қасиеттері физикалық жəне химиялық
процестер нəтижесінде өзгереді. Кейбір жағдайларда отында дизельдің
қалыпты жұмыс істеуін бұзатын грибоктар мен бактериялар дамуы мүмкін.
(Сурет 2.1). Дизельді отындардың физикалық тұрақтылығы — оларды
тасымалдағанда, сақтағанда жəне қолданғанда аздап булану кезінде өзгеруге
бейімділігі. Отынның бөлігі ары-бері айдағанда жоғалады. [21]

Жанармайдың тұрақтылығы
көрсеткіштері

Булану арқылы тұрақтылығының өзгеруі
Физикалық
тұрақтылық

Химиялық
тұрақтылық

Биологиялық
тұрақтылық

Қозғалғанда тұнбалардың пайла болуына
Қалыпты температурада тасымалдау жəне
сақтау кезінде химиялық құрамының
өзгеруі
Жоғарғы температурада химиялық
құрамының өзгеруі
Бактерияның əсер етуіне тұрақтылығы
Грибоктар мен көгерудің əсер етуіне
тұрақтылығы

Сурет 4.1 - Отын тұрақтылығының сипаттамасы
Елімізде тауарлық дизель отындарын мұнайды тікелей айдау арқылы
алып, гидротазалайды. Мұндай отындарда шекті емес көмірсутектерінің саны
болымсыз, сақтауға тұрақтылығы жоғары, 3-5 жыл көлемінде сақталады.
Өрт қауіпсіздігі дизельді отынды əсерлі пайдаланудың бір шарты.
Техниканы пайдаланғанда дизельді отын, ашық жалыннан (мысалы электр
ұшқыны) отын буларының жалын атуынан (жануы); отынның өздігінен
тұтану температурасынан жоғары температурадағы ыстық беткі қабатқа түсу
нəтижесінде отынның өздігінен тұтануы; электрдің статикалық разряды
нəтижесінде бактардың газды кеңістігінде немесе тұйық кеңістікте отын
буларының жарылуынан өрт шығу көзі болуы мүмкін.
Экологиялық қасиеттері отынның жəне оның жану өнімдерінің
адамға жəне қоршаған ортаға ықпалын сипаттайды. Бұл қасиетті бағалау
отынның жəне оның жану өнімдерінің улылық көрсеткіштеріне байланысты.
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Улылық деп тірі организмдердің тіршілік əрекетін бұзатын заттар қабілеті
түсініледі. Отынның барлық түрі азды-көпті улы болады.
Энергетикалық қасиеттері. Бензиннің жылу шығару қасиеті
қозғалтқыштың қуатын жəне экономикалық көрсеткіштерін айтарлықтай
анықтайды. Жеке көмірсутектер мен бензиндер үшін буланудың жылуы
молекулалық салмақ пен қайнау температурасының артуымен төмендейді.
Көмірсутекті отынның жылу қуатының булануы кезіндегі
температурасын төмендетудегі рөлі салыстырмалы түрде аз. 20оС
температурада сұйық көмірсутектер мен бензиндердің жылу сыйымдылығы
1,47-ден 2,52 кДж / кг-ға дейін өзгереді.
4.2.4 Қозғалтқыштағы майды ауыстыру, қозғалтқыштардың
салқындату жүйесіндегі жəне машиналардың
тежеу жүйесіндегі
техникалық сұйықтықтарды ауыстыру, əртүрлі үлгідегі жанаржағармай материалдарын құю қондырғыларын пайдалану əдістері
Қозғалтқыштарды майды ауыстыру технологиясы бірнеше əдіспен іске
асырылады:

қарапайым əдіс (қозғалтқыштағы майды төгіп, сонан соң
қозғалтқышқа таза майды қолмен құйып ауыстыру)

арнайы құрылғылармен май ауыстыру əдісі
Құрылғы гараждарда пайдалануға жəне техникалық қызмет көрсету,
тексеру
станцияларында пайдалануға, қозғалтқыштардан, беріліс
қораптарынан, тасымалдау қораптыранан, машинадердің алдыңғы жəне
артқы көпірлерінен
өңделген майды төгуге,
жүк машиналарын,
тракторларды, комбайндар мен басқа да техниканы жөндеуге арналған.
Майды төгу құрылғысы МЕМСТ 15150 бойынша 5 эксплуатациялық
топтың шарттарын, I ауысу категориясын, У климаттық жасау шарттарында
пайдалану үшін арналған (ауа температурасы 450С-тан +450С-қа дейін,
салыстырмалы ылғалдылық 100 %-дан +25 %-ға дейін).

Сурет
4.2
Сурет
4.3
Майды
құйып
алу конструкциясы
қондырғысының құрылысы

-

Қондырғының
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Майды құйып алу қондырғысы швеллерге 4 орнатылған ұшында
түтікше 7 орнатылған ұзарту шлангалары 6 шарнирлі бекітілген кареткадан 5
тұрады. Бағыттауыш швеллер шұңқырдың 2 металл қабырғасының жоғарғы
жағынан жəне бетонға дюбель-шегелермен бекітілуі қажет. Түтікше 7
шалнгпен тез шешілетін муфта 8 көмегімен арбада 12 орнатылған ыдыспен
біріктірілген. Ыдыста майдың жеңгейін бақылауға арналған көру шишасы 11
бар. Айдау вакуумдық сораптың 10 көмегімен жасалады.
Майды құйып алу құрылғысының жұмысын тереңірек қарастырайық.
Швеллер 1 дюбельдер 2 арқылы көру шұңқырының шетіне бектіледі.
Швеллерде төрт төменгі жəне екі жоғарғы роликтерінің 5
бағыттауыштарында орнатылған каретканың 4 жоғарғы ролигі үшін
бағыттауыш 3 қосымша бекітілген. Кареткаға 4 осьтік біріктірумен 6 екі
шлангалар 7 бекітіледі, оларда штоктар 11 ұзындығын ара айырмашылығын
жою үшін скребкамен 9 біріктірілген штоктар 8 бос ауысады. Штоктардың
соңында құю шлангы 11 қосылған түтікше 10 орнатылған.
Салқындату жүйесіндегі салқындату сұйығын ауыстыру
технологиясы əртүрлі əдістермен іске асырылады
- қарапайым əдіс (қолмен ауыстыру)
- арнайы құрылғылардың көмегімен ауыстыру
Машинаның тежеу жүйесіндегі сұйықтарды төмендегі əдіс арқылы:
- қарапайым əдіс (қолмен ауыстыру)
- арнайы құрылғылардың көмегімен ауыстыруға болады. [28]
4.2.5
Қозғалтқыш майларының маркаларын,
тұтқырлығын жəне пайдалануға жарамдығын анықтау

майдың

Іштей жану қозғалтқыштарында қолданылатын мотор майлары
тағайындалуына қарай бензиндік автотракторлық қозғалтқыштары үшін
арналған, дизельдік жəне авиациялық майлар деп бөлінеді, ал шығару əдісіне
байланысты олар тазартылған (дистиллятными), қалдықты, кампаундитті
(дистилятты жəне қалдық майларының қоспасы) болады. Барлық майлардың
құрамына пайдалану қасиеттерін жақсартатын қоспалар қосылады.
Біздің елімізде мотор майлары шет мемлекеттерге ұқсас жіктеледі:
стандарт жазғы, қысқы жəне авиациялықтан басқа іштей жану
қозғалтқыштарының барлық түрлеріне арналған барлық мезгілді қоюланған
майлар. Қоюланбаған мотор майларын тұтқырлығы бойынша жеті класқа
бөледі, 100° С температура кезіндегі 6-дан 20 сСт дейін, қоюланған
майларды төрт класқа бөледі. Қозғалтқыш түріне, оның жеделдету
дəрежесіне жəне отын қасиетіне байланысты пайдалану қасиеттері бойынша
мотор майларының алты тобы қарастырылған: А, Б, В, Г, Д, Е (Кесте 20).
Кесте 20 – Мотор майларының топ бойынша жіктелуі
Майлардың тобы
Қолданудың ұсынылған аймағы
А
Екпіндетілмеген
бензиндік
жəне
қозғалтқыштар
274

дизельдік

Б

Б1
Б2
В1
В2
Г1
Г2

Аз екпіндетілген бензиндік қозғалтқыштар
Аз екпіндетілген дизельдік қозғалтқыштар
В
Орташа екпіндетілген бензиндік қозғалтқыштар
Орташа екпіндетілген дизельдік қозғалтқыштар
Г
Жоғары екпіндетілген бензиндік қозғалтқыштар
Жоғары екпіндетілген дизельдік қозғалтқыштар
Д
Ауыр жағдайларда жұмыс істейтін жоғары
екпіндетілген дизельдік қозғалтқыштар
К
Құрамында 3,5% дейін күкірт бар ауыр отында
жұмыс істейтін майлаудың лубрикаторлық жүйесі
бар дизельді аз айналмалы қозғалтқыштар
Əмбебапты А, Б, В жəне Г топтарының майларын бензиндік
қозғалтқыштарда да, автотракторлық дизельдерде де қолдануға болады. Бұл
жағдайларда оларды сандық индекстерсіз маркілейді, мысалы, М-10А майы.
Д жəне Е тобындағы майлар əмбебапты емес жəне олар тек дизельдерде
қолданыла алады. Шет мемлекеттерінде моторлық майларды олардың
тұтқырлығына
байланысты
SAE
(автомоторлық
инженерлердің
қауымдастығы) түрленуі бойынша əртүрлі сорттарға бөледі, олар майды жеті
топқа бөледі, олардың əрқайсысы майдың тұтқырлығын сипаттайтын
нөмірлермен белгіленген (21 - кесте).
Қысқы мезгілдегі майларға (SAE-5W, SAE-10W, SAE-15W, SAE-20W)
тұтқырлық —18 °С температура кезінде, ал жазғы мезгілдегі майлар (SAE-20,
SAE-30, SAE-40, SAE-50) үшін 100 °С температура кезінде регламенттеледі.
Барлық мезгілдегі майлар SAE түрленуі бойынша екі нөмірмен маркіленеді.
Мысалы, SAE-20W/40 майы -18°С температура кезіндегі тұтқырлығы
бойынша бұл май SAE 20 майының типіне, 100 °С температура кезінде SAE40 майының типіне сəйкес келеді.
Кесте 21 - Еліміздегі моторлық майлар тұтқырлық класының шет
мемлекеттермен сəйкестігі
Еліміздегі
-18 °С
100 °С температура кезіндегі
майлардың
температура
кинематикалық
SAE
тұтқырлық
кезіндегі
тұтқырлықтың шектері, °С,
бойынша
2
класы
кинематикалық
мм /с (сСт)
тұтқырлық
тұтқырлық,
класы
артық
2
мм /с (сСт),
аз болмауы
болмауы
артық болмауы
керек
керек
керек
3з
1 250
3,8
5W
4з
2 600
4
10W
5з
6 000
5,6
15W
6з
10 400
5,6
20W
6
5,5
6,5
20
8
7,5
8,5
20
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10
12
14
16
20
3з/8
4з/6
4з/8
4з/10
5з/14
6з/10
6з/16

1 250
2 600
2 600
2 600
6000
10 400
10 400

10
11,5
13
15
18
7,5
5,5
7,5
9,5
13,5
9,5
15,5

11
12,5
15
17
22
8,5
6,5
8,5
10,5
14,5
10,5
16,5

30
30
40
40
50
5W/20
10W/20
10W/20
10W/30
15W/40
20W/30
20W/40

21 - кестеде келтірілген мотор майларының жіктелуі қозғалтқыштың
түріне, оның жұмыс істеу тəртібіне жəне оған қолданылатын отынға
байланысты майларды таңдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар
тұтқырлығы əртүрлі бір топтың майлары бір-біріне үйлесімді болуы қажет.
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Тұтқыр лық
100°С
кла сы
кезіндегі
кинематикалы
қ
-тұтқырлықтың
18 °С
шегі,
м2/скикезіндегі
(сСт)
нематикалық
тұтқыр-лық,
мм2/с (сСт),
көп болмауы
Тұтқырлық
керек
индексі,
аз
болмауы
керек

Кесте 22 - Марка бойынша мотор майларының жіктелуі

А

Пайдалану қасиеттері бойынша
Б1

Б

Б2

В1
-

-

М-8В1

М-8В2

М-10В1

М-10В2

-

М-12В2

-

М-14В2

-

М-16В2

М3з/8В1
М4з/6В1
М4з/8В1
-

М-20В2
М3з/8В
2

6

6 ± 0,5

-

90

8

8 ± 0,5

-

90

М6А
М8А

10

10 ± 1

-

90

-

М-8Б1
М10Б1

12

12 ± 0,5

-

90

-

-

14

14 ± 1

-

90

-

-

16

16 ± 1

-

90

-

20

20 ± 2

-

90

М20А

-

М8Б2
М10Б2
М12Б2
М14Б2
М16Б2
М20Б2

3з/8

8 ± 0,5

1 250

115

-

-

-

4з/6

6 ± 0,5

2 600

115

-

4з/8

8 ± 0,5

2 600

115

-

4з/10

10 ± 0,5

2 600

115

-

-

М4З/6
Б1
М4З/8Б1
-

В

-

В2

М4з/8В2
М-4з
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Г

ММ
10
М
12

/10В2
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5з/10

10 ± 0,5

6 000

115

-

-

-

5з/12

12 ± 0,5

6 000

115

-

--

-

5з/14

14 ± 0,5

6 000

115

-

-

-

6з/10

10 ± 0,5

10 400

115

-

-

-

6з/14
6з/16

14 ± 0,5
16 ± 0,5

10 400
10 400

115
115

-

-

6

6 ± 0,5

-

90

-

8

8 ± 0,5

-

90

М6А
М8А

10

10 ± 1

-

90

-

М8Б2
М10Б2

М-8Б1
М10Б1

М-5з
/10В1
М-5з
/12В1
М-5з
/14В1

М-5з
/10В2
М-5з
/12В2
М-5з
/14В2

М-6з
/10В1
-

М-6з
/10В2
-

-

-

М-8В1

М-8В2

М-10В1

М-10В2

М
5з/
1

М
6з/
1

ММ
10

М/10Г
1
-

М/10Г
1
-

-8Г1
М0Г1

Тұтқырлығы əртүрлі бір топтың майларын олардың пайдалану
4з/10Д
қасиеттері нашарланбайтын болса, бір-бірімен араластыруға стандартпен
М-5з рұқсат
- етіледі.
- Майды қолдануда оның тұтқырлық қасиеті негізгі орын
/10Г2 алады. Тұтқырлық дегеніміз - молекулалардың өзара үйкелісі. Мұндай
өнімдердің молекулалық массасы ұлғайса, олардың тұтқырлығы арта түседі,
ал температурасы
өссе - азаяды.
Тұтқырлықтың температураға байланысты өзгеруі мұнай өнімдерінің
М-5з
/14Г2 маңызды көрсеткіші. Оны тұтқырлық-температуралық сипаттама дейді.
Майдың кинематикалық тұтқырлығын стандарт бойынша (МССТ 33-82)
вискозиметрімен анықтайды (4.4-сурет).
М-6з Освальд-Пинкевич
/10Г2
1 - термометр
2 – араластырғыш
3,4 – бұрылыс
5- шығару трубкасы
6- кеңейткіш
7- резина үрлегіш
М-8Г2 М-8Д
8- электрлі кыздырушы
М9-капиллярлы вискозиметр
10Г2
М-10Д
10- сұйықтық ыдысы
М1, М2 – белгілері
4.3 – сурет. Кинематикалық
тұтқырлықты анықтайтын
вискозиметр аспабы
4.4
Вискозиметрді сыналушы майға толтырып, белгілі бір температурада
өз салмағымен майдын “а” белгісінен “б” белгісіне дейінгі ағу мерзімін
секундомер арқылы өлшейді де, төмендегі формула бойынша есептейді:
Ч=Ст,
мұндағы, С - вискозиметрдің тұрақты саны,
сСт/с (вискозиметрдің паспортында көрсетіледі);
т - майдың белгілер арасындағы ағу уақыты, с.
Шартты тұтқырлық деп əр түрлі вискозиметрде алынған шартты
бірліктермен көрсетілген тұтқырлық аталады. ТМД мен Еуропа елдерінде
шартты тұтқырлықтың меншікті өлшемі ретінде Энглер градусына сəйкес
келетін градусты (°ВV) қолданған.
°ВV = Ін2о
мұндағы, V – 200 мл майдың арнайы аспапта (Энглер вискозиметрі)
калибрлі тесіктен ағу уақыты, ін - 200 мл тазаланған 20°С судың ағу уақьггы.
Шартты тұтқырлық 20°С температурада 200 мл жағар майдың калибрлі
тесіктен сол мөлшердегі дистилденген судан қаншалыкты баяу ағатындығын
көрсетеді.
Үйкеліс беттері бір-бірімен жағар май арқылы жанасса жəне екі
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ортадағы жағар майдың қалыңдығы үйкеліс бетгерінің кедір-бұдырлығынан
артық болса, ондай жұп беттер сұйық үйкелісте болады деп саналады. Сонда
жағар майдың тығыздығының негізгі маңызы - оның сұйық үйкеліс жасау
мүмкіншілігінде. Жағар майдың тұтқырлығы аз болса, оны сорап арқылы
айдау жеңіл, таралуы жеңілдеп, тетіктерді жақсы салқындатады, сүзілуі оңай
жəне үйкеліс беттерінен шөгінділер мен басқа лас заттар жақсы
аластатылады. Ал тұтқырлық үлкен болса, саңылауларды мықтап бітеп,
шығыны азайып, үйкеліс беттерінің қажайтын заттармен ластануын кемітеді.
Сонымен, жағар майдың тұтқырлығы аса аз да, көп те болмай белгілі бір
мөлшерде болуы керек. [28]
4.2.6
Əртүрлі отындардың
пайдалануға жарамдығын анықтау

машина

қозғалтқыштарында

Бензинді
қозғалтқышта
пайдаланылатын
отынның
жарамдылығын анықтау талаптары. Карбюраторлы қозғалтқыштарда
отын мен ауа қоспасы электр ұшқыны арқылы тұтанады. Ұшқынның қуаты
мен ұзақтығы бір қалыпты жағдайда болғанда жану екпінділігі қолданатын
отынның физикалық жəне химиялық қасиетіне тікелей байланысты.
Карбюраторлы қозғалтқыштарда қолданатын отын – бензин.
Бензиннің пайдалануға жарамдығы төрт топқа бөлінеді:
Бензин кез келген температурада ауамен біртекті, қажетті
құрамды қоспа жасауды қамтамасыз етуге тиісті. Осыған байланысты
бензиннің жақсы булануы, беттік керілуінің төмендігі, қозғалтқышты
оталдыру қасиеті жақсы болуы, тоңазып тұрған қозғалткышты тезірек
қыздыруы,
карбюраторды
тоңазытпауы,
цилиндр-поршень
тобын
тоздырмауы, қабылдау жүйесінде шөгінділер жасамауы қажет;
Бензин мен ауа қоспасы бөлінген уақьгг ішінде барынша толық
жануға тиісті. Ол үшін бензиннің жану жылуы мейлінше жоғары болып,
əртүрлі климаттық жағдайда детонациясыз қалыпты жылдамдықпен жануы
керек. Жанғаннан шыққан түтінде улы заттар аз болып, толық жанып, күйе
жасауға бейімділігі аз, металдарды мүжілдіретін заттары болмағаны жөн;
Бензин кез келген климат жағдайында тасымалдауға, сақтауға,
қозғалтқыштың қоректендіру жүйесіне жеткізуге қиындық келтірмеуі қажет.
Қату, лайлану температурасы мейлінше төмен болуы керекҚоспаларсыз таза
буланып, кұрамында су болмауы керек. Қозғалтқыш қыза келе қоректендіру
жүйесінде буланып, жанар майдың жүруіне кедергі болатын шөгінділер
қалдырмауға тиісті;
Бензин əрі арзан, əрі уландырмайтын болуы керек. Айтылған
талаптарға көптеген органикалық қосылыстардың техникалық қоспасы жауап
бере алады. Бұл талаптарды 30-40°С- дан 200-210°С-да буланатын бензин
атты көмірсутектер көбірек канағаттандырады.
Бензинді қозғалтқыштарды қолданылатын отындарды анықтау үшін:
булану жəне қоспа жасау қасиеттеріне;
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отынның қоректену аспаптарына жетуіне ықпал ететін
қасиеттеріне;
детонацияға шыдамдылық қасиеттеріне;
отынның тұрақтылығына;
шөгінділер жасауға бейімділігіне;
мүжілдіру агрессивтілігіне;
бензиннін түрлеріне негіз жасау қажет.
Дизельді қозғалтқыштарда қолданылатын отындарды анықтау
талаптары. Қозғалтқыштардың қозғаушы күші отын жанғанда пайда
болатын газдың қысымы арқылы алынады. Іпгген жанатын қозғалтқыпггар
ХІХ ғасырдың аяғында алғаш пайда болған кезде отын тек электр ұшқыны
арқылы тұтанатын. Неміс ғалымы Р. Дизель кейбір көмірсутектерге жоғары
қысым түсірсе, өздігінен тұтанатын жəне соның негізінде іштен жанатын
қозғалтқыштар жасауға болатынын дəлелдеді. Сонымен, ешқандай
ұшқынсыз, үлкен қысым арқылы от алып, жұмыс істейтін іпгген жанатын
қозғалтқыпггы ғалымның құрметіне «дизельді қозғалтқыштар» деп атады.
Дизельді қозғалтқыпггардың ең басты құндылығы – жоғары
үнемділігінде. Дизельді қозғалтқыштар карбюраторлы қозғалтқыштарға
қарағанда отынды 25-30% аз жұмсайды жəне ауыр салмақты күрделі
көмірсутектерді қолдануға болады.
Дизельді қозғалтқыштарды қолданылатын отындарды анықтау үшін
мына төмендегі келтірілген қасиеттерге негіз жасалу қажет:
- дизельді отындардың сапаларына қойылатын пайдалану
талаптары;
- отынның қоспа жасау қасиеті;
- жану қасиеттері;
- шөгінділер жасау бейімділігі;
- мүжілдіру қасиеті;
- отынның булануы.
Газ тəрізді отындар. Қазіргі кезде ыңғайлы жəне тиімді энергия көзі
ретінде газ тəрізді отындардың маңызы артып отыр. Қозғалтқыш отыны
ретінде газды қолданудың бірталай артықшылықтары бар:
- қолдану саласына қосымша энергия көзін қосып, мұнайды бағалы
химиялық шикізат ретінде химиялық өндірісте сақтауға мүмкіндік туғызады;
- газдың жану өнімінің уыттылығы аз, ол машина көп шоғырланған ірі
қалаларда ауа бассейнінің тазалығына себепкер болады;
- қозғалтқыштың отын үнемділігін жақсартады;
- газ бен ауа қоспасы отынды цилиндр бетінен шаймайтындықтан
цилиндр-поршень тобының тозуын кемітіп, мотор майын сұйылтпай, оның
қолдану мерзімін ұзартады;
- газдың
детонациялық
тұрақтылығы
үлкен
болғандықтан
қозғалтқыштың қысу дəрежесін өсіріп, оның қуаты мен отын үнемділігін
жақсартуға болады;
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- цилиндрдің толуын ұлғайтып, қозғалтқыштың өндіретін қуатын
арттырады жəне қоспаның цилиндрге біркелкі бөлінуін қамтамасыз етеді.
Қазіргі кезде газды қолдану үшін сұйық отынға арналған
қозғалтқыштарға (көбінесе бензин, сирегірек дизельді) икемдейді.
Қозғалтқыш отыны ретінде сұйылтылған мұнайдың пропан-бутан
фракциясы, төменгі температурада сұйылтылған табиғи газ - метан, жоғары
қысымда сұйылтылған орта жəне жоғары калориялы газдарды қолданады.
Газ тəрізді отындармен жүретін қозғалтқыштарда қолданылатын
отындарды анықтау үшін мына төмендегі келтірілген қасиеттерге негіз
жасауымыз қажет: а) сұйылтылған газдар, б) сығылған газдар. [28]
4.2.7 Карбюраторлық жəне дизельдік қозғалтқыштарға арналған
жақпа майларын, майлардың маркасын, жақпа майлардың түрлерін
сыныптау
Жіктемеге (МССТ 23258-78) сəйкес жағар майлар төрт топқа бөлінеді:
антифрикциондық, консервациялық, тығыздағыш, канатты.
Антифрикциондық жағар майлар жанасқан бөлшектердің тозуы мен
үйкелісін азайтуға арналған. Олар индекстермен белгіленетін топшаларға
бөлінеді: С - қалыпты температураға арналған жалпы қолданыстағы (70°С-ға
дейін); О - жоғары температураға арналған (110°С-ға дейін); М көпмақсатты, жоғары ылғалды жерлерде -30°С-дан 130°С-ге дейінгі
температурада жүмысқа қабілетті; Ж - термотұрақты (150°С жəне одан
жоғары); Н - аязға төзімді (-40°С-ден төмен); И - сыдырылуға жəне тозуға
қарсы ; П - аспаптық; Д - қосымша жүмыс істейтін (құрамында молибден
дисульфиді бар); X - химиялық түрақты (агрессивті ортамен əсерлесетін
үйкеліс беттеріне арналған). Тығыздағыш жағар майлар үш топқа бөлінеді:
арматуралық - А; бұрандалық - Р; вакуумдық - В. Бұлардан басқа жіктемелік
белгілеуде қоюлатқыштың тегін, қолданылатын температура диапазонын,
дисперсиялық ортасын, қоюлығын көрсетеді.Қоюлатқышты сабын құрамына
кіретін қоюлатқыштың баскы екі əрпімен белгілейді: Ка - кальцийлі, На натрийлі, Ли - литийлі, Ли-Ка - аралас (литий-кальцийлі).
Қолданылатын температура диапазоны бөлшекпен көрсетіледі:
алымында - 40 есеге азайтылған «-» белгісінсіз минималды температура,
бөлімінде - 10 есеге азайтылған максималды температура.
Дисперсиялық орта мен қатты қоспаның бар екендігін білдіретін
танбалауы: «у» - синтетикалық көмірсутектер, «к» - кремнийорганикалық
сұйықтар, «г» - графит үстемесі, «д» - молибден дисульфитінің үстемесі.
Мұнай негізіндегі жағар майлардың индексі болмайды. Жағар май қоюлығын
0-ден 7-ге дейінгі санмен белгілейді.
Мысалы, МЛи4/13-3. М - көпмақсатты антифрикционды, жоғары ылғал
жағдайында жұмысқа қабілетті; Литий сабынымен қоюланған; 4/13 температура -40°С-ден 130°С-ға дейінгі аралыкта жүмысқа қабілетті,
дисперсиялық ортаның индексі болмағандықтан мұнай майы негізінде
жасалған; 3 - май қоюлығының шартты сипаттамасы.
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Қоюлатқыштардың түріне қарай жағар майлар сабынды, көмірсутекті,
органикалық жəне бейорганикалық болып бөлінеді.
Жағар майларды
таңбалаудың негізі əртүрлі. Құрамына байланысты «Литол», міндетіне қарай
«Униол» деп таңбалайды. Зерттелген мекеменің атымен ЯНЗ деп немесе
зерттеушінің аты-жөнінің басқы əріптерімен ПВК деп те таңбалайды. Кейде
тамшылау температурасына қарай УС, УТ деп таңбалайды.
Кальцийлі
жағар майларды 245-340К температура аралығында
қолданады, олар суға төзімді келеді. Көп жерлерде қолданылатын кальцийлі
жағар майға солидолдар жатады.
Күнделікті өмірде УС-1, УС-2, С, УСс-А таңбалы солидолдары
қолданылады. Солидолдармен салыстырғанда жылулық тұрактылығы
жоғары жəне сыдырмаушылығы жақсарған кешенді кальций созымды жағар
майы да өндіріледі. Бұларға жататындар: «Униол-1», «Униол-3», «УниолЗМ», соңғысына молибден дисульфиді қосылған.
Кесте 22 - Негізгі созымды жағар майлар қасиеттерінің көрсеткіштері
Көрсеткіштер
Солидол- Солидол
- Циатим-201 Литол-24
С
УССа
Тамшылау
77
175
180
температурасы, °С
Беріктік шегі, Па
200
250
150
500С температурада
80°С температурада
0°С екпінді
-50°С-да
200
280
тұтқырлығы, Па
1100
Пенетрация саны,
270-330
250-ден аса
270 -320
220-250
+25°С-да
Құрамындағы су
2,5
з.о
Жоқ
Жоқ
мөлшері, %
Қолданылатын тем-30... +65
-30... +50
-60... +90 -40...+ 120
пература аралығы, °С
Коллоидты
5
10
26
12
тұрақтылығы, %
Тұткырлық сыныбы
2
1
2
3
Сақтау мерзімі, жыл
5
2
4
10
Түсі
Ашық қоңырдан қою
Сарыдан
Қоңыр
коңыр аралығында
ашық
қоңырға
Литий жағар майын 4Ю-440К дейін колдануға болады.
дейін Литол созымды
жағар майын (МССТ 21150-87) И-50-А (42%) индустриалды жəне АУ (42%)
веретен майларын литий сабынымен қоюлату арқылы жасайды. Майға
қоюлатқыш ретінде 3% полиизобутиленді жəне тотыктырмайтын қоспа
ретінде 0,5% дифениламинді қосады. Олардың жоғары, төменгі
температуралық қасиеттері өте жақсы жəне олар суда ерімейді. Литий
созымды жағар майына жататындар: “Литол-24”, “ЦИАТИМ-201”, “Фиол-1”,
“Фиол-2”, “Фиол-3”, “ЛС-15”, “ЛЗ-15”, “Н-158” т.б. “Литий” созымды жағар
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майының негізін “Литол-24” құрайды.
Сұйық сақтағыш майларды (К-17, НГ-203, НГ- 204У) бөлшектер бетіне
бүрку арқылы немесе бөлшектерді батырып алу арқылы жағады. Олардың
тұтқырлығы 100°С-да 15- 35 сСт аралығында.
Ең көп тараған органикалық созымды жағар майға фталоцианинді,
полимерлі жəне фторкөміртекті созымды жағар майлар жатады.
Температурасы 65оК-нен аса агрессивті ортада тек бейорганикалық
заттармен қоюланған созымды жағар майлар ғана жұмыс атқара алады.
Мұндай майлардың жұмыс қабілетін қамтамасыз ету мақсатында
дисперсиялық орта ретінде жоғары сапалы синтетикалық майды қолданады.
4.2.8 Қозғалтқыштың жұмыс процесінде май қасиетінің өзгеруін
бақылау
Қозғалтқыштардың
сенімділігін
зерттеу кезінде цилиндрлер
гильзасының тозуын анықтау тиімді. Осы мақсатқа жету үшін қойылған
сұрақтың талдауы нəтижесіне сəйкес майды спектральды талдау əдісін
қолдану тиімді болып табылады.
Бұл əдіс үйкелетін бөлшектердің
абсолюттік тозу шамасын, сондай-ақ олардың тозу жылдамдығын анықтауға
мүмкіндік береді.
Бұл əдістің сезімталдылығы жоғары жəне майдың құрамындағы барлық
металлдарды анықтауға мүмкіндік береді. Май құрамындағы элементтің
əрбір бөлшек материалы үшін ерекше болатындықтан, оның тозу
динамикасын бақылауға болады. Эмиссионды спектральды талдау майдағы
жекелей элементтердің құрамының өзгерісі бойынша нақты бөлшектердің
тозуын бағалауға мүмкіндік береді. Бұл əдіс қозғалтқышты бөлшектеуді жəне
арнайы күрделі дайындауларды қажет етпейді.
Қозғалтқыштың
картерлік
майындағы
тозу
өнімдерінің
жинақталуының негізін қалайтын процесі ғалымдармен зерттелген.
Майлау жүйесіндегі қоспалардың материалдық балансының бастапқы
дифференциалдық теңдеуі келесі түрде болады:
К g  (qn  q  qТ )  K

,
t Q0  (q у  q  qT )  t

мұндағы К – майдағы қоспалар құрамы, кг/кг;
g – майға қоспалардың түсу қарқындылығы, кг/сағ;
qп – майтазалағыштағы май айналымының кетірілген қарқындылығы,
кг/сағ;
qд – картерге үстеме май құю қарқындылығы, кг/сағ;
qт – майға жанбаған жанар-майдың түсу қарқындылығы, кг/сағ;
qу – картерден қалдық газдардың жəне майлардың шығу
қарқындылығы, кг/сағ;
Qo – картердегі майдың бастапқы көлемі, кг.
(2.8.1) теңдеудегі g, qп , qд , qт , qу = const болады.
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4.2.9
Жұмыс кезінде қажет болған жағдайдағы өрт сөндіру
құралдарын қолдану
Өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру үшін кəсіпорында ерікті өрт сөндіру
дружинасына басшылық ететін əкімшіліктік-техникалық персоналдан
тұратын өртке қарсы техникалық комиссия құрылады.
Техникалық қызмет аймағында, кəсіпорынның барлық бөлімшелерінде
секілді, өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлға тағайындалады, бұл əдетте – аймақ
өндірісінің бастығы.
Аймақтың əрбір кеденінде жəне əрбір цехта, көрінерлік орынға осы
кеденнің немесе цехтың жұмысшысымен орындауға тиісті өрт қауіпсіздігі
ережелерінен алынған жағдайлар, сондай-ақ осы цехтағы немесе осы
кедендегі өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның аты-жөні жəне өрт сөндіру
топтарының телефон нөмірлері нұсқалған кесте ілінеді.
Кəсіпорын əкімшілігінің техникалық қызмет аймағындағы, сондай-ақ
өзге бөлімшелердегі өткелдер мен кірістердің еркін болуын, өрт сөндіру
қалқандарының барлық қажетті материалдармен толық жабдықталғандығын,
өрт қауіпсіздігінің негізгі ережелерінің сақталып отыруын қадағалау қажет.
Қауіпсіздіктің келесі ережелерін сақтап отыру қажет.
- майланған шүберектерді жəне өзге де сүрту материалдарын
жабылатын қақпасы бар металл жəшіктерде сақтаған жөн;
- жанғыш сұйықтар (бензин, керосин, дизельдік отын жəне т.б.)
тұтанған жағдайда жалынды өрт сөндіргішпен сөндірген ,балшықты металл
жанған, құммен көмген жəне басқа да əдістермен сөндірген жөн, бірақ
жалынды ешуақытта су құюға болмайды;
- техникалық қызмет аймағының барлық сəйкес құрал-жараққа
(шелекке, өрт сөндіргішке, күрекке, құмға жəне т.б.) ие болатын өрт сөндіру
қалқанымен жабдықталуы қажет.
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тыйым салынады:
- техникалық қызмет аймағының ғимараттарында ашық отты жағуға;
- мұнай өнімдері қорын ағынды жөндеу аймағында сақтауға;
- жанар май немесе жеңіл тұтанатын сұйықтар құйылған өзге де
сыйымдылықтарды жəне бөшкелерді домалата тасымалдауға. [28]
Бақылау сұрақтары:
1.
Отынның түрлері мен маркаларын атаңыз.
2.
Отын сорттарының таңбалануы жəне ассортименттері қандай?
3.
Əртүрлі отындардың сапасының қозғалтқыш жұмысына əсері
қандай жəне пайдалануға жарамдығы қалай анықталады?
4.
Қозғалтқыш майын құйып алу қондырғысының құрылысын
атаңыз.
5.
Қозғалтқыш майлары топ бойынша қалай жіктеледі?
6.
Майдың кинематикалық тұтқырлығын анықтайтын вискозиметр
аспабының жұмысын түсіндіріңіз.
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7.
Отындарға қойылатын негізгі талаптар.Жұмыс кезінде қажет
болған жағдайдағы өрт сөндіру құралдарын қалай қолданады?
4. 3 ҚОЗҒАЛТҚЫШҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ
4.3.1
Қозғалтқыштың қалдық ресурсын жəне оны
пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау жəне
есептеу
Қазіргі кезде қозғалтқыштың қалдық ресурсын анықтау үшін əр түрлі
əдістер қолданылады, сол негізгі əдіс статистикалық модельдеу əдіс. Бұл
əдістің негізі қозғалтқыштың техникалық тетіктерін диагностикалау арқылы
мəліметтер жинап, оларды талдау арқылы нəтиже алады.
Қозғалтқыштың қалдық ресурсын анықтауға арналған формула:
−Рш − Рном
𝐿қалд = 𝐿[�
� ¹/а − 1]
Рөлш − Рном
мұндағы:
L қалд– қозғалтқыштың қалдық ресурсы
L– диагностика жасау уақытындағы нақты жүріп өткен жол
Рш – параметрдің шекті мəні
Рном – параметрдің номиналды мəні
Рөлш – диагностика жасау кезіндегі өлшенген параметр мəні
а – параметрді өзгертетін функцияның көрсеткіш дəрежесі
Бұл əдістің нақты шешімі қозғалтқыштың параметрлерін өзгеру
жағдайын нақты өлшеу арқылы іске асырады, егер қозғалтқыштың өлшенген
параметрі шекті күйде болатын болса, онда қозғалтқышқа техникалық
қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет.
Егер қозғалтқыштың өлшенген параметрі шекті параметрден аз
болатын болса, онда қозғалтқышқа ешқандай əсер етпейді.
Қозғалтқыштың қалдық ресурсын есептеу кезінде мына төмендегі
мəліметтерді пайдаланады:
қозғалтқыштың техникалық жағдайы, параметрдің өзгеру
мінездемесі;
қозғалтқыштың шекті, нақты жəне номиналды мəндерін
пайдаланамыз;
қозғалтқыштың диагностика жасап жатқан кездегі
техникалық жағдайының мəнін анықтаймыз;
қозғалтқыштың пайдалану мерзімі мен диагностика жасау
мерзіміне дейінгі техникалық жағдайының параметрлерінің мəнін
анықтаймыз;
қозғалтқышты диагностикалау кезеңдерін анықтаймыз;
қозғалтқыштың техникалық жағдайының шекті күйімен
жұмыс істеу кезіндегі техникалық жағдайының өзгеруін анықтаймыз;
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қалдық мотор ресурсын анықтаймыз.
Қозғалтқышты пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау
Индикаторлық ПƏК - бұл коэффицент қозғалтқыш жұмыс істеп
тұрған кезде, қозғалтқыштан шыққан жылуды жоғалту əсерін мəнін есепке
ала отырып, қозғалтқыштан бөлінетін газдың мəнін мына төмендегі
формуламен есептейді:
мұнда: Gч — қозғалтқыштың сағаттық жанармай шығыны, кг/сағ.
ПƏК-ке қозғалтқыштағы жылудың шығыны əр-түрлі қуат кезінде
өзгеріп отырады, сондықтан ПƏК-тің мəні өзгереді.
Механикалық ПƏК - бұл коэффицент қозғалтқыштағы барлық
механикалық шығындарды ескереді:
Егер қозғалтқыштың барлық механикалық шығынына кететін қуатты
Nмех белгілесек, онда тиімді қуатты мына формуламен анықтаймыз:
Ne=Ni—Nмех

Сонда, механикалық шығындардың қуатын төмендегі формуламен
анықтаймыз, кВт,
Nмех=Nтр+Nнас+Nвсп+Nnp
Мұнда Nтр — қозғалтқыштағы үйкелісетін бөлшектерге кететін қуат.
(сақиналардың үйкелісі, поршеньдердің үйкелісі)
Nпр— жетекке кететін қуат. Механикалық ПƏК айнымалы мəн болып
келеді де, əр түрлі факторларға əсер етеді.
Тиімділік ПƏК – бұл коэффицент қозғалтқыштағы барлық
механикалық шығындарын ескереді. Мына төмендегі формуламен
анықталады:

4.3.2
Қозғалтқышты жөндеуге қоюдың негізгі
ережелерін сақтау (шекті жай-күй өлшемшарты)
Іштен жанатын қозғалтқыш əр түрлі жол жəне климат жағдайында
жұмыс істейді, сондықтан оның механизмдері біршама механикалық,
химиялық жəне температуралық əсерге ұшырайды. Машинаның алғашқы
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қасиеті, сапасы мен көрсеткіштері пайдалану үрдісінде өзгереді:
қозғалтқыштың негізгі жұмыс істейтін бөлшектерінің тозуы орын алады.
Тозу - бұл бөлшектердің жұмыс бетінің мөлшері мен күйінің
ақырындап өзгеру үрдісі. Тозу үрдісінің нəтижесі ескіру болып табылады, ол
əдетте мөлшер бірлігімен (микрометрмен жəне миллиметрмен) өлшенеді,
бірақ жекелеген жағдайларда ескіру салмақ бірлігімен (миллиграмммен,
граммен жəне т.б.) көрсетіледі.
Пайдалану кезіндегі тозу үрдісін үш кезеңге бөлуге болады.
Бірінші кезең, бөлшектердің жанасып жұмыс істеуімен байланысты,
қозғалтқыштың шамалы жүрісінен басталады. Бұл кезең тозудың
айтарлықтай жылдам өсуімен сипатталады, өйткені бөлшектердің жұмыс
бетіндегі микробұдырлықтың тегістелуі орын алады.
Екінші кезең, немесе қалыпты тозу кезеңі, бөлшектердің тозуы арта
түсетін, қозғалтқыштың қалыпты пайдалануының ұзақ кезеңі.
Тозудың арту қарқыны көптеген себептерге байланысты. Пайдалану
жағдайының əр нашарлауы ескіру қарқынын арттырады, ал жүрісін реттеу
жұмысын жүргізу, пайдалану жағдайын жақсарту (майын ауыстыру, аз
жүктеме) осы кезеңде тозудың арту қарқынын азайтады. Бірақ тозудың
жалпы заңдылығы өзгермейді, ол арта түседі жəне тозу ұйғарынды болып
табылатын көлемге дейін жетеді.
Қозғалтқыштағы жанасу жұмысының үшінші кезеңі, апаттық тозу
кезеңі деп аталынады. Осы кезең аралығындағы жанасу жұмысы тоқтап
қалуға əкеп соғуы мүмкін жəне егжей-тегжейлі бақылауды талап етеді. Бұл
реттегі тозу шекті көлемнен аспауы керек.
Бөлшектердің тозуы төрт түрге бөлінеді:
- механикалық - бөлшектердің үйкелісетін бөліктерінің елеулі
физикалық жəне химиялық өзгерістерсіз, механикалық əсердің арқасында
пішіні мен мөлшерінің өзгеруі (мысалы, поршеннің жұмысы кезінде);
- физика-механикалық - механикалық тозу елеулі физикалық
өзгерістермен бірге жүреді (мысалы, бөлшек бетінің опырылуы мен бояу);
- химия-механикалық - механикалық тозу елеулі химиялық
өзгерістермен бірге жүреді, яғни бөлшек материалы құрылымының өзгеруі
(коррозия жəне т.б.);
- кешенді - механикалық тозу бөлшектердің пішіні мен мөлшерінің
елеулі химиялық жəне физикалық өзгерістермен бірге жүреді.
Қозғалтқыштың апатсыз жұмыс істеуі үшін техникалық диагностика
əдістері мен тəсілдерін пайдалана отырып, оның техникалық жағдайын
жүйелі түрде тексеріп отыру қажет.
Ақаусыз қозғалтқыш келесі негізгі талаптарды қанағаттандыру керек:
өңделген газда уытты заттардың минимальды мөлшерімен, тықылдау мен
іркіліссіз жұмыс істеу, жеңіл жүрісті, қоректендіру жəне суыту жүйесі
герметикалық болуы жəне т.б. Осы жəне басқа да талаптар орындалмаған
жағдайда, сонымен қатар оның жеке агрегаттары жұмыстан шыққан кезде
қозғалтқышты жөндеу керек. Пайдалану кезінде қозғалтқыштың жөндеуі
ағымдағы жəне күрделі деп бөлінеді.
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Ағымдағы жөндеу орындаған соң қозғалтқыштың жұмысқа
қабілеттілігі қалпына келетін көлемі бойынша ең аз жұмыс түрі болып
табылады. Əдетте, ағымдағы жөндеу қозғалтқышты толық бөлшеутеусіз
жүргізіледі жəне істен шыққан бөлшектер немесе механизмдерді
ауыстыруды қамтиды (мысалы, сұйықтық сорғышы, сартер, бүріккіштер
немесе оталдыру білтесінің жəне т.б. қайысты тартпасын ауыстыру).
Күрделі жөндеу кезінде қозғалтқышты толық бөлшектеуге ұшыратады,
одан соң бөлшектердің ақауын анықтайды, тозған бөлшектерді ауыстырады,
қозғалтқышты жинайды жəне стендте тексереді. [32]
4.3.3
Ақаулық-жинақтау
жəне ресімдеу

құжаттамасын

жасау

Машина жөндеу технологиясының негізі болып типтік технологиясы
табылады. Технологиялық үрдістер норматиптік құжаттар бойынша
жүргізіледі.Оған жататын құжаттар мыналар: машиналарды жəне бірліктерін
жөндеуге тапсыру жəне одан қабылдау; машиналар мен оның құрастырма
бірліктерін жөндеуіне қойылатын техникалық талаптар; машинаның
құрастырма бірліктерін дефектеуге қатысты талаптар; машиналар мен оның
құрастырма
бірліктерін
жөндеуіндегі
технологиялық
үрдістердің
бағыттары;машиналардың əр түрлі бөлшектерін жаңарту маршруттық жəне
операциялық технологиялық карталары; машиналар жөндеуіне қажетті
материалдар мөлшерінің жəне қажетті уақыттың орташа нормативтері;
технологиялық- жөндеу жабдықтарының, көмекші құралдардың, приборлар
мен аспаптардың тізімі; жөндеу- технологиялық жұмыстарда қолданылатын
стандартты емес жабдықтар мен құралдардың сызбалар альбомы. Машинаны
жөндеуге берерде өткізу-қабылдау актісі жасалып, оған тапсырушы мен
жөндеу кəсіпорындағы қабылдаушы қолдарын қояды. Сонымен қатар
,жөндеу орнына машинаның техникалық паспорты қоса тапсырылып, жөндеу
жұмысы аяқталғанда оған барлық жаңарту жұмыстарының мəліметі
жазылады. Жөнделген машинамен бірге тапсырушыға паспорт та
қайтарылады. Қозғалтқышты бөлшектегеннен кейін оның барлық тетіктері
онан пайдалануға жарамдылығына тексеріледі. Дефектация деп тетіктің
бүтіндігін тексеруді (яғни, сыртқы жəне ішкі жарықтар мен сынықтарды
анықтауды), тозу, деформация деңгейін анықтауды, беттердің өзара
орналасуының
бұзылуын
жəне
оның
тазалығынанықтауды
түсінеміз.Дефектация барлық тетіктерді үш топқа бөлуге мүмкіндік береді.
Бірінші топқа, рұқсат етілген тозуы бар, сонымен қатар қажетті
тексерулерден өткен; екінші топқа,шекті тозуы жəне беттердің геометриялық
формаларынан ауытқулары бар, бірақ қалпына келтіру мүмкін болып
табылатын; үшінші топқа, біржола тозған жəне қалпына келтіруге
жарамайтын тетіктер жатады.Тетіктерді ауыстыру мен қалпына келтірусіз
пайдалануға жол берілетін рұқсат етілген тозу мөлшері мен көлемдері
автокөліктің конструкциясына байланысты жəне өндіруші зауытпен
белгіленеді.
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Тетіктердің дефектациясына келесі жұмыстар кіреді: сыртқы қарау;
көзге көрінбейтін ақауларды анықтау үшін арнайы аспаптарда тексеру;
герметикалылығын тексеру; көлемдерінің өзгеруі жəне алғашқы
геометриялық формасынан ауытқуын тексеру. Тетіктерде көзге көрінбейтін
ақауларды анықтау үшін магнитті дефектоскопияны, рентген сəулелерімен
сəулелендіруді,
гамма-дефектоскопияны,
ультрадыбыстық
жəне
люминесцентті бақылауды қолданады.
Магнитті дефектоскопия кезінде болат беттерде жарықтарды анықтау
үшін тексерілетін тетікті магниттендіредіде магнитті суспензиясы бар
ваннаға түсіреді. Жарықтар ар жерлерде суспензия ақаудың орны мен
көлемін көрсететінтөмпешіктер мен жолақтар түзеді, бұл ақау орнында
магнитті күштік сызықтардың шашырау құбылысына негізделген.Ақаулар
фиксацияланғаннан кейін тетікті магнитсіздендіреді. Бақылаудың тиімділігі
магниттеу тоғының күшіне байланысты.
Тетікті рентген жəне гамма-сəулелермен сəулелендірутетіктердегі ішкі
кемістіктерді анықтауға мүмкіндік береді. Əдетте тəжірибеде бұл
сəулелердің əсерін фотоэмульсияға пайдаланып, ақаудың кескінін пленкаға
түсіреді. Тетіктердің беткі ақауларын анықтау үшін, кейбір органикалық
қосылыстардың ультракүлгін сəулелердің əсерімен жарқырау қабілетіне
негізделген
люминесцентті
дефектоскопияны
сəтті
пайдаланады.
Жасырынған беткі ақауларды металлдың жарығына немесе жарғағына кіріп
тұрған сəулеленген ерітіндінің жарқырауы бойынша анықтайды. Ерітінді
ретінде сары-жасыл жарық беретінкеросин мен кариолдың қосындысы
алынуы мүмкін. Ақау болған жағдайда тетіктің бетінде беткі зақымдардың
орналасу бейнесін көрсететін ашық түсті жолақтар пайда болады. Бұл əдіс
керосин сынамасы деп аталатын əдістің баламасы болып табылады.
Мамандандырылған кəсіпорындарда қарапайым саймандармен қатар
ақау калибрлерін жəне арнайы өлшеу аспаптарын пайдаланады. Калибрлер
қолжетімсіз беттердің көлемдерін өлшеу кезінде қажет болып табылады.
Жанармай аппаратурасының прецизионды бу тетіктерінің көлемдерін
анықтау
үшін
өлшеудің
пневматикалық
əдісі
пайдаланылады.
Пневматикалық аспаптар индикаторлы аспаптармен салыстырғанда жоғары
өнімділігі мен жəне жоғары дəлдігімен ерекшеленеді.Тетіктерді өлшеуде
əрбір тетіктің конструктивті ерекшеліктерін жəне жұмыс жағдайларын
ескеретін белгілі бір əдістемені пайдаланады. Бірнеше өзара перпендикуляр
беттерде диаметрді өлшеу тексерілетін цилиндрлі беттің көлденең
қимасында овалдығын анықтауға мүмкіндік береді. Өлшеу мəліметтерін
өлшеу картасына жаза жəне оларды өңдей отырып, бұл тетікті ақаулық
деңгейі бойынша қай топқа жатқызуға болатындығы туралы тұжырым
жасайды. [32]
Бақылау сұрақтары:
1.
Қозғалтқыштың қалдық ресурсын жəне оны пайдаланудың
экономикалық тиімділігі қалай анықталады?
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2.
3.

Қозғалтқышты жөндеуге қоюдың негізгі ережелері.
Ақаулық-жинақтау құжаттамасын жасау жəне ресімдеу.

4.4 ІШТЕН ЖАНУ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРҒА
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗУ

ТЕХНИКАЛЫҚ

4.4.1 Біліктің айналу жиілігі, қозғалтқыштың қуаты, отынның
сағаттық
шығыны
жəне
цилиндрлердегі
қысым
бойынша
қозғалтқыштың жай-күйін бағалау
Қозғалтқыштың жалпы жай-күйін бағалау үшін екі əдісті қолдануға
болады:
- субьективті
- обьективті
Субьективті əдіс бойынша – қозғалтқышты оталдырып, мына төмендегі
параметрлерді тексеріледі:
- иінді біліктің айналу жиілігіне байланысты қозғалтқыштың
бірқалыпты жұмыс жасау процесі;
- қозғалтқыштың тарту қуатын арнайы стендтерде əр түрлі жүктемелер
арқылы тексеру;
- қозғалтқыштың отынды сағаттық шығын бойынша əртүрлі
жүктемелерде қанша шығын кететінін арнайы стендте анықтау;
- қозғалтқыштың цилиндріндегі қысымды өлшеу арқылы
қозғалтқыштың жай-күйін анықтау;
Осы жоғарыда көрсетілген параметрлерді анықтау үшін қозғалтқышты
арнайы диагностикалық құралдар арқылы бағыттық технологиялық үрдіспен
бағалайды.

1 – цилиндрлі-поршень тобы; 2 – поршеньдік сақиналар; 3 – поршеьдік
саусақтар; – шатундық подшипниктер; 5 – негізгі мойындағы подшипниктер;
6 – таратқыш біліктің подшипниктері; 7,8 – итергіштер; 9 – клапанның
төлкелері; 10 – клапан стержені; 11 – клапан жəне поршеннің түбі; 12 –
таратқыш тістергеріштер; 13 – су айдайтын насос;
Сурет 4.5 - Қозғалтқышты диагностикалау кезінде тыңдалатын
аймақтар
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Жоғары көрсетілген аймақтарда пайда болатын дыбыстар
қозғалтқыштың істен шығу қауіптерін анықтайды, бірақ кейбір жағдайларда
мұндай дыбыстар қозғалтқыштың бөлшектерінен пайда болады.
Бұл диагностикалау əдісінің кең таралуына қарамастан субьективті
сипаттамалар береді.
Қозғалтқыштағы біліктің айналу жиілігіне отынның сапасы, оталдыру
жүйесінің дұрыс қойылуы жəне отынның берілу жағдайларымен пілтелердің
жұмыс істеу жай-күйлері əсер етеді.
Қозғалтқыштың қуаты цилиндрлі поршендік топтың жай-күйіне жəне
отынның сапасына, қоректендіру жүйесінің жұмыс істеу жағдайына
байланысты болады.
Отын шығыны – бір сағатқа кететін отын шығыны мына төмендегі
формула арқылы анықталады, кг/сағ
мұнда, 60 п/т — бір сағатқа берілетін отын; i — цилиндрлер саны.
Меншікті отын шығыны деп бір сағатта жанған отынның 1 кВт қуатқа
қатынасын айтамыз, кг/кВт,
тиімділігі
ПƏК меншікті отын шығынына қарама-қарсы əсер етеді.
Сонда, меншікті отын шығының орташа мəні қозғалтқыштың тиімді
ПƏК-і мына төмендегі өрнектер бойынша анықталады:
Меншікті отын шығыны (ge)
кг/(кВтч)
Аз айналымды қозғалтқыштар үшін

үшін

Орташа айналымды қозғалтқыштар
Жоғары айналымдар үшін

0,224
0,224
0,245

0,1550,170—
0,200—

—38
—38
—35

55
50
42

Қозғалтқыштағы отынның сағаттық шығынына əсер ететін факторлар:
- поршендік топтың жай-күйі;
- отынның сапасы;
- қоректендіру жүйесінің жай-күйі;
- оталдыру жүйесінің жай-күйі;
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- ұшқындардің жай-күйі;
Қозғалтқыштағы цилиндрлердің жай-күйіне əсер ететін факторлар:
- цилиндрлердің желінуі;
- сақиналардың желінуі;
-жанармайдың тазалығы,
-жағармайдың сапасы,
-температуралық режимнің сақталуы жəне т.б. [32]
Қозғалтқыштың қуаты мен экономикалық көрсеткіштері.
Қозғалтқыштың жұмысы екі көрсеткішпен бағаланады: қуаттылығы жəне
үнемділігі.
Қуаттылығы индикаторлы қуат жəне пайдалы (эффектілі) қуат деп
бөлінеді.
Қозғалтқыштың белгілі бір уақыт аралығында жасаған жұмысы
қозғалтқыштың қуаты деп аталады. Егер уақыт секундпен (с) есептелсе, қуат
ваттпен (вт) есептеледі.
Қозғалтқыштың индикаторлы қуаты (Ni) деп цилиндр ішіндегі
газдардың белгілі бір уақыт кезінде жасаған жұмысы. Индекаторлы қуаттың
барлығы пайдалы жұмыс жасамайды.
Индекаторлы қуат - цилиндр ішіндегі газдардың жану қысымы
(испытание кезінде газдардың жану қысымы индикатор приборымен
есептеледі).индикаторлы қуаттың 10...12% басқа бөлшектердің үйкелістерін
жоюға кетеді.
Бір бөлігі бөлшектердің арасындағы үйкелісті жоюға, қыздыруға жəне
т.б. жұмсалатын қуатты үйкеліс қуаты (Nт)деп атайды.
Индикаторлы қуат пен үйкеліс қуатының айырмасын пайдалы
(эффектілі) қуат (Nе) деп атайды.
Nе = Ni – Nт
Пайдалы (эффектілі) қуат – иінді біліктің жетекші доңғалақтарға жəне
жұмысшы жабдықтарға берілетін қуаты.
Пайдалы қуат индикаторлы қуаттан басқа бөлшектерге кететін қуатқа
кем болады. Төрт цилиндрлі қозғалтқыштың пайдалы (эффектілі) қуаты
мына формуламен анықталады.:
Pe��
𝑁𝑒 =
,
60𝛇

бұл жерде:
Pe – газдың орташа пайдалы қысымы (Pe=0,5-0,8);
V – литраж,л;
n – иінді біліктің айналуы, об/мин;
т – бір жұмыс циклінде иінді біліктің айналу саны;
Пайдалы (эффектілі) қуатты келесі жолмен де анықтауға болады:
Nе = Mc • n/9550
бұл жерде:
Mc – қозғалтқыш валындағы момент күші, H•m,
n – иінді біліктің айналу жиілігі, айн/мин.
Меншікті жанар май шығыны дегеніміз – бір пайдалы қуатқа кететін
шығын. Қозғалтқыштың үнемділігі осы көрсеткішке байланысты. Меншікті
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жанар май шығыныбір сағатта кеткен жанар майды пайдалы қуатқа бөлу
арқылы анықталады:
дизельді қозғалтқыштың g=260 г/квт.ч.
карбюраторлы қозғалтқыштың g=320 г/квт.ч.
Эффективті пайдалы əсер коэффициенті – механикалық жұмысқа
айналған жылудың жанар майдағы жылудың көлеміне бөліндісіне тең.
Механикалық пайдалы əсер коэффициенті мына формуламен
анықталады:
ƞ = Νе / Ni
қозғалтқыштың
қуаты цилиндрдегі газдардың қысымына,
қозғалтқыштың литражына, иінді біліктің айналу жиілігіне жəне жанар
майдың берілу мөлшеріне байланысты.
Номинальды қуат деп завод-өндірушінің белгілеген пайдалы
(эффектілі) қуатын (Nе) айтады.
Қозғалтқыштың үнемді жұмысын анықтайтын негізгі параметрінің бірі
– шектік жанар май шығыны:
ԛе = = Gт / Νе,
бұл жерде: Gт – жанар майдың сағаттық шығыны,
кг/сағ.
Қазіргі дизельді қозғалтқыштарда жанар майдың шектік шығыны
230...250 г/квт•сағ-қа тең. Карбюраторлы қозғалтқыштарға қарағанда
дизельдің үнемділігі жоғары.
Дизельді қозғалтқышта 32...40%, карбюраторлы қозғалтқышта
24...28% тең. Қалған пайдалы əсер коэффициентті (ПƏК) қозғалтқышты
салқындатуға 20...30% жəне жанған газ түтінімен 25...35% сыртқа шығады.
Механикалық ПƏК-ті пайдалы қуаттың индикаторлы қуатының бөліндісіне
тең.
Бақылау сұрақтары:
1. Бір сағатқа кететін отын шығынын анықтау формуласы
қандай?
2. Қозғалтқыштағы отынның сағаттық шығынына əсер ететін
факторлар атаңыз.
3. Қозғалтқыштың қуаты мен экономикалық көрсеткіштерін
бағалаңыз?
4. Қозғалтқыштың жалпы жай-күйін бағалау үшін екі əдісті
атаңыз.
5. Қозғалтқыштағы цилиндрлердің жай-күйіне əсер ететін
факторлар?
6. Қозғалтқыштың индикаторлы қуаты (Ni) деп қандай қуатты
айтады?
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4.5
ҚОЛДАНБАЛЫ
БАҒДАРЛАМАЛАР
КӨМЕГІМЕН СЫЗБАЛАР ƏЗІРЛЕУ ЖƏНЕ РƏСІМДЕУ

ПАКЕТІНІҢ

4.5.1 Техникалық құралдар туралы негізгі ұғымдар
AutoCAD автоматтандырылған жобалау жүйесінің (САПР) ең кең
тарағаны болып табылады.
AutoCAD бағдарламалық пакетінің көмегімен геометриялық
сызбаларды, блок-схемаларды, ортогональды сызбаларды, қималар мен
тіліктерді, үш өлшемді сызбаларды, сəулеттік сызбаларды, азаматтық
құрылыс жəне электрлік өнеркəсіптерге арналған сызбаларды, машина жасау
сызбаларын, техникалық суреттемелерді, визуалды кескіндерді жəне
моделдерді орындауға болады.
AutoCAD іске қосу тез іске қосуға арналған Windows жұмыс
үстеліндегі оның пиктограммасының көмегімен жүзеге асырылады. Егер
пиктограмма Windows жұмыс үстелінде орнатылмаса, онда AutoCAD іске
қосуды келесідегідей жүргізеді: жұмыс үстеліндегі «Пуск» пиктограммасына
меңзерді қойып, тышқанның сол жақ батырмасын шерту керек. Осы
компьютерде орнатылған бағдарламалардың тізімі шығады. Ары қарай:
- «Autodesk» атауына курсорды апарып, экранда «Autodesk»
топтарының тізімі шығады.
- «AutoCAD-2007» атауына курсорды апарса, экранда «AutoCAD2007» топтарының бағдарламалар тізімі шығады.
- «AutoCAD-2007» атауына меңзерді апарып, тышқанның сол жақ
батырмасын шертеді. AutoCAD жұмыс терезесі ашылады.
AutoCAD жұмыс терезесі – бұл сызба жəне құру, түзету, көру жəне
сызбаны басуға шығару үшін қолданылатын командалар бейнеленетін аймақ.
AutoCAD жұмыс тересінде бейнеленген (5.1-сурет):
1. меню қатары;
2. сызба терезесі;
3. командалық терезе;
4. жағдай қатары;
5. құрал-саймандар тақтасы.
Меню қатары. Экранның жоғарғы бөлігінде меню қатары орналасқан:
файл, түзету, түр, кірістіру, құрал-саймандар, сурет салу, өлшемдер, өзгерту,
терезе, анықтама.
Əрбір меню AutoCAD қызметі бойынша топтанған командаларды
құрайды:
Файл: Бұл меню жаңа сызбаны құруға, бұрын құрылған сызбаларды
ашуға, сызбаларды сақтауға, сызбаларды баспаға шығаруға, AutoCAD
шығуға қажетті командаларды құрайды.
Түзету: Бұл меню орындатпау (соңғы команданы орындатпауға
мүмкіндік береді), кесіп алу, көшіру, орналастыру командаларын құрайды.
Түр: Оның көмегімен сызба көрінісін басқаруға болатын командаларды
құрайды – қайта сызу, сызба масштабын өзгерту, сызба терезесінде кескінді
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қозғау, жұмыс терезесінде құрал-саймандар тақтасын шығару немесе
жасыру.

Сурет 4.6
Кірістіру: Бұл меню AutoCAD сызбасында бұрын құрылған
объектілерді кірістіруге мүмкіндік беретін командаларды құрайды. Мұндай
объектілер ретінде өзге AutoCAD немесе өзге сызба бағдарламаларынан
объектілер шыға алады.
Пішім: Бұл меню жобалау ортасын даярлайтын жəне AutoCAD сызуға
дайындайтын командаларды құрайды – қабатты құру, сызықтың түрін жəне
қалыңдығын таңдау, мəтін стилін, кесте стилін жəне өлшемдер стилін құру,
нүктелерге стиль мен өлшем беру, сызба бірліктері.
Құрал-саймандар: Бұл менюде AutoCAD өзіңнің қалауына сəйкес
күйіне келтіретін командаларды құрайды.
Сурет салу: Бұл менюде AutoCAD объектілерді сызуға арналған
барлық командаларды құрайды.
Өлшемдер: Сызбада өлшемдерді түсіруге қажетті командаларды
құрайды.
Өзгеру: Бұл менюдің командалары объектілердің орнын, пішінін жəне
мөлшерін олар құрылғаннан кейін өзгерту үшін қолданылады. Бұл менюде
мəтінді түзету командаларын да табасыз.
Терезе: Бұл менюдің командаларының көмегімен егер сіз бірмезгілде
бірнеше сызбалармен жұмыс жасағанда сызба терезесін реттеуге болады.
Анықтама: Бұл меню AutoCAD анықтамалық жүйесін қолдануға
қажетті командаларды құрайды.
Сызба терезесі – бұл сызатын сызбаны бейнеленетін аймақ. AutoCAD
графикалық орны шекарасын өзгертпейді. Мұнда əр түрлі өлшемдердегі,
миллиметрдің жүздік үлесінен ондаған киллометрге дейін 1 : 1 масштабта
объектілердің сызбасын орындауға болады. Графикалық меңзер сызбаны
орындау жүрісін басқаруға, сіз сызбада нүктені белгілегенде немесе
командаларды шақырғанда тышқанның немесе координатты шайбаның орын
ауыстыруын бақылауға мүмкіндік береді. AutoCAD сызба терезесінде
белсендірілген графикалық меңзер суретте нүктені көрсетуге арналған
қиылыс түріне ие. Белсендірілмеген графикалық меңзер центрде үшбұрыш
кескінімен қиылыс түріне ие (таңдау нысаны) – түзету командаларында
объектілерді таңдауға арналған.
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Командалық қатар (экранның төменгі жағында орналасқан терезе)
арқылы AutoCAD командаларды шақырғаннан кейін сізбен ақпарат
алмастырады. Командалық қатарға AutoCAD командалар параметрлерін ары
қарай анықтауға қажетті мəліметтерді сізден сұрай отырып шақыруды
шығарады жəне содан кейін экранда əрекетпен жауап береді немесе келесі
шақыруды шығарады.
Жағдай қатары AutoCAD терезесінің төменгі жағында меңзердің
қиылыс координаталары жəне сызбалармен жұмыс режимдерінің келесі
күйлері: байлау, тор, орто, полярлық, тегістеу, бақылау, сызықтардың
қалыңдығы, модель (моделдеу кеңістігі) бейнеленеді. Бұл режимдерді
режимге сəйкес батырмаға меңзерді апарып немесе тышқанның сол жақ
батырмасын шертіп қосуға жəне өшіруге болады.
Құрал-саймандар панелдері категорияға топтанған AutoCAD
командалары, параметрлері жəне режимдері болып табылады. AutoCAD
терезесінде келесі құрал-саймандар тақтасы бар: стандартты құралсаймандар тақтасы, қасиеттер тақтасы, стилдер тақтасы, сөздер тақтасы, сызу
тақтасы, түзету тақтасы, бейнелеу реті тақтасы. Құрал-саймандар тақтасын
шығаруға, жасыруға, олардың өлшемдері мен пішіндерін өзгертуге, орын
ауыстыруға болады.
Мəнмəтіндік меню экранда тышқанның сол жақ батырмасын шертіп
шақырылады жəне қиылысымен меңзердің жанында пайда болады.
AutoCAD сызбаларды орындауға даярлау.
Компьютерді қосамыз жəне AutoCAD-ты іске қосамыз. «Сызба
бірліктері» диалог терезесі ашылады. «Дəлдік» (Precision) өрісіне төмен
қарай бағытталған бағыттаманы шерттеді. Біздің сызбаларда ашылған тізімде
шамалар үтірден кейін екі таңбалар дəлдігімен бейнелену үшін 0,00 таңдап
жəне «ok» шертеді (4.7- сурет).

Сурет 4.7 Сызба бірліктері
Сызба шекарасының тапсырмасы. Cызба шекарасы виртуалдық
сызба бетінің өлшемдері ретінде қабылдауға болады. Сызбаның шекарасын
беру үшін меню қатарындағы «Пішім» атауына меңзерді апарамыз жəне
тышқанның сол жақ батырмасын шертсе, төменге түсетін меню ашылады.
«Суреттің шектеулері» (Drawing Limits) командасын тауып, меңзерді
апарамыз жəне тышқанның сол жақ батырмасын шерту керек (5.1-сурет).
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Командалық қатарда бұрыштың төменгі сол жағының, кейін жоғарғы оң
жағының параметрлерін көрсету сауалы шығады.
AutoCAD сызба беті өлшемдерінің мəні үтір арқылы X (сызба
өллшемі солдан оңға) жəне Y (сызба өлшемі төменнен жоғарыға) остері
бойынша мəндерінің аралығынада бос орынсыз енгізіледі. Сызба
шекарасының төменгі сол жақ бұрышы – бұл 0, 0 координаттарымен нүкте.
Жоғарғы оң жақ бұрыш – сызба беті өлшемдерінің берілген
координаттарымен (420, 297) нүкте.
Тор жəне байлау қадамын беру. Тор – бұл баспаға шығарылмайтын
экрандағы нүктелерден жасалған көрінетін сурет.
Тордың қадамын беру үшін командалық қатарда «GIRD» сөзін теріп
алып, «енгізу» (Enter) батырмасын басу керек. Содан кейін командалық қатар
сауалына тор қатарын көрсетеді, мысалы 0,5 теріп «енгізу» батырмасын
басады. F7 функционалдық пернесін басумен, не экранның төменгі
жағындағы жағдай қатарындағы «Тор» (GIRD) батырмасы бойынша
шертумен торды шығаруға немесе өшіруге болады.
Байланыстыру – бұл экрандағы көрінбейтін нүктелік құрылым.
Байланыстыру қосылған кезде экран бойынша орын алмастыруда қиылыс
байланыстырудың көрінбейтін торының жақын нүктелеріне байланады.
Байланыстыруды беру үшін командалық қатарда «SN» сөзін теріп
алып, «енгізу» (Enter) батырмасын басу керек. Содан кейін командалық қатар
сауалына тор қатарын көрсетеді, мысалы 0,125 теріп «енгізу» батырмасын
басады. 0,125 қадамы кезінде нүктелер бір-бірінен горизонталь бойынша
жəне вертикаль бойынша 0,125 мм жатады.
F9 функционалдық пернесін басумен, не экранның төменгі жағындағы
жағдай қатарындағы «Байланыстыру» (SN) батырмасы бойынша шертумен
торды шығаруға немесе өшіруге болады.
«Нобайды күйге келтіру» диалаог терезесінде де тордың жəне
байланыстырудың параметрлерін беруге болады (4.8-сурет). Бұл диалогтық
терезе «Құрал-саймандар» төменге түспейтін менюдің «нобайды күйге
келтіру» командасымен немесе мəнмəтіндік менюдің жағдай қатарының
«орнату» командасымен ашылады (жағдай қатарындағы «Байланыстыру»
меңзерді апарып, тышқанның оң жағын шертсе, мəнмəтіндік меню шығады).

Сурет 4.8 – Нобайды күйге келтіру
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Қабаттарды құру. AutoCAD қабаттарды құру қолмен сызылған
жобаларда мөлдір қағаздарды қолдануға ұқсас келеді. Жобаның əр түрлі
бөліктері жеке өздерінің қабаттарына орналастыруға болады. Ғимараттың
сыртқы қабырғалары бір қабатта, бөлме аралық қоршаулар басқасында,
электрсымдарының сызбасы үшіншісінде, жиһаз төртіншісінде т.с.с.
орналасады. Бір сызбада қабаттардың шексіз мөлшерін қолдануға болады.
Əрбір қабат экранда жеке қаралады, біреуін екіншісімен үйлестіріп немесе
бірнеше қабаттармен көруге болады. Сондай-ақ баспаға кез келген жеке
қабатты немесе кез келген қабаттар жинағын шығаруға болады.
Қабаттарды құру үшін меню қатарындағы «Пішім» атауына меңзерді
апарып, тышқанның сол жақ батырмасын шертсе, төменге түсетін меню
ашылады. «Қабат» (Layer) командасын тауып, меңзерді апарып, тышқанның
сол жақ батырмасын шертсе (4.9-сурет), «Қабат қасиеттерінің менеджері»
диалог терезесі ашылады. «Жаңа» пиктограммасын шерте отырып, жаңа
қабаттарды ашуға, қабаттардың қажетті мөлшерін құруға болады. Берілген
диалог терезесінің функцоналдық батырмаларын басқара отырып, əрбір қабат
үшін сызба сызықтарының түсін, қалыңдығын жəне түрін белгілеуге болады.
Сызба мəтінін енгізу.
AutoCAD сызба мəтіндерін енгізу үшін қолданылатын келесі
командалар бар:
«Мəтін стилі» (Text Style). Мəтіннің сыртқы көрінісін анықтайтын
параметрлерді беруге мүмкіндік береді.
«Бірқатарлы мəтін» (Single Line Text). Азат жолға бөлмей-ақ мəтінді
құруға қолданады.
«Көпқатарлы мəтін» (Multi line Text). Азат жолға бөлумен мəтінді
құруға қолданады.

Сурет 4.9 – Қабат
Сурет 4.10 – «Мəтін стилі» диалог терезесі
қасиеттерінің менеджері»
диалог терезесі
Мəтінде параметрлерді беру үшін меню қатарындағы «Пішім» атауына
меңзерді апарып, тышқанның сол жақ батырмасын шертсе, төменге түсетін
меню ашылады. «Мəтін стилі» (Text Style) командасын тауып, меңзерді
апарып, тышқанның сол жақ батырмасын шертсе , «Мəтін стилі» (Сурет
4.10). диалог терезесі ашылады. Диалог терезесінің төменгі оң жақ
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бұрышында берілген стилмен орындалған жазбаның үлгісі бейнеленетін
алдын-ала көру терезесі орналасқан.
«Қаріп атауы» (Font Name) өрісіне төмен бағытталған бағыттаманы
шертіп, ашылған тізімде «ISOCPEUR» сызба қарпінің атауын таңдау керек.
«Сызу» (Font Style) өрісінде «Курсив» əріптерінің орналасуын таңдап,
«Тағайындау» (Apply) батырмасын шертеді жəне диалог терезесін жабады.
Қалған параметрлер атаусыз қалады. Мұнда мəтіннің биіктігін мəтінді теру
кезінде таңдау қажет, сондай-ақ қажет болған оны өзгертуге юолады.
Сызбада мəтінді сызу үшін құрал-саймандар панелдерінің А
пиктограммасына (Multi line Text) апарады. Тышқанның сол жақ батырмасын
шертІП, AutoCAD жұмыс терезесінде мəтін қатарының басы мен аяғын
меңзер қиылысымен белгілейді. «Мəтінді пішімдеу» құрал-саймандар
тақтасынан тұратын көпқатарлы мəтіннің редакторы жəне мəтінді енгізуге
арналған терезе ашылады (4.11-сурет). Ол мəтінге бұрын анықталған стилді
қабылдауға, мəтін биіктігін өзгертуге, мəтінді жартылай қалыңдықпен немесе
курсивпен бөлуге, түзету стилін беруге, қатар енін беруге, азат жолды
бұруға, сөздерді табуға жəне оларды басқалармен ауыстыруға, енгізілген
өзгертулерді орындатпауға, мəтінді импорттауға жəне сызбаға таңбаларды
қоюға мүмкіндік береді. Мысалы, «%%D» шартбелгісі º(градус) таңбасына
сəйкес келеді., «%%С» – Ø (диаметр).

Сурет 4.11 – Мəтінді пішімдеу
4.5.2 Компьютерлік графиканың конструкторлық құжаттамасын
əзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін пайдалану
Кəсіпорындарға жаңа бұйымды құрастыру жəне оны өндіріске қоюды
автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) арқылы жүзеге асыруға болады.
Олар: авиа жасау, автомобиль жасау, ауыр машина жасау, электротехника
жəне электроника, сəулет, мұнай-газ өндірісі сияқты əртүрлі халық
шаруашылығында қолданылады.
Машина жасау саласында АЖЖ тауардың жаңа түрін жобалаудан
бастап, конструкторлық жəне технологиялық құжаттар дайындауға дейінгі
барлық стадияларда қолданылады. Сандық бағдарламалық орнақтарды
басқару бағдарламаларын, сонымен қатар жабдықты жүктеді жедел
жоспарлауды қамтамасыз етуге болады. Автоматтандырылған жобалау
жүйесі бұйымның жəне оның жеке бөлшектерінің безендірілген үшкеңістікті
бейнесімен жұмыс істеуге мүмкіндік беріп: жобаланып отырған құрылмды
инженерлік талдау жасауға, өндірісті технологиялық дайындауға болатын
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кешенді жүйе болып табылады. АЖЖ арқылы конструкторлықтехнологиялық құжаттардың əртүрлі өндірістік құрылымдар мен жеке
қызметкерлер арасындағы қозғалысты реттеуге де болады.
Машина жасаудағы АЖЖ кең таралуына мына факторлар итермелейді:
- өнеркəсіп орындарының жаңа бұйымдарды жобалау жəне дайындауға
байланысты мейлінше сапалы жəне арзан шешімдерді қабылдау;
- жаңа өндірісті енгізу жұмыстарын орындау уақытын үнемдеу
қажеттігі;
- жобалау құжаттарынна қойылатын талаптардың жоғарылауы;
- өнеркəсіп пен мекемелердің жұмыстарын толық автоматтандыру
кезіндегі жүйелердің қажеттігін қамтамасыз ету.
AutoCAD бағдарламасы жобалау жəне сызудың автоматтандырылған
жүйесі болып табылады. Аталмыш жүйенің заманауи əдіснамалары
жазықтықта (2d графика, жазықтықты сызба) екіөлшемді объектілермен ғана
емес, жазықтықтағы үшөлшемді модельдермен (3d графика, 3d модельдеу)
жұмыс істеуге мүмкіндік береді. AutoCAD 1982 жылы Американдық
Autodesk фирмасымен құрастырылып, фирманың бастапқы дамуына түрткі
болған. Қазіргі күні AutoCAD жүйесі – əлемде ең кең тараған АЖЖ болып
табылады. Ол бұл жетістікке сызбалаудың ең тиімді жəне жеңіл
құралдарының арқасында қол жеткізіп отыр.
Сызу жəне тетіктерді бөлщектеу аясында AutoCAD мүмкіншілігі:
жобалау идеяларын тиімді қолдану; жұмыс үрдісін оңтайландыру; бірлесіп
атқаратын жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады.
4.5.3
Инженерлік графика
мамандық бойынша сызбалар жасау

құралдарын

қолдана

отырып,

ОС МS DOS жұмыс істейтін 10-шы версиясы acad.bat командасымен
іске қосылады, мұнда AutoCAD-қа қажетті барлық түзетулер жүргізіледі.
Содан кейін экранда басты мəзір шығады.

Сурет 4.12 – AutoCAD 10 бастапқы мəзірі
Бізді əзірше алғашқы үш пункт қызықтырады.
Жаңа сызба жасау үшін 1 санды енгізу керек, содан кейін осы сызба
сақталатын файлдың атын көрсету керек. Файл аты 8 саннан немесе ағылшын
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əріптерімен аталады. Кеңейтілуін жазу қажет емес, онда автоматты
AutoCAD-тың сызбалары dwg. (drawing) кеңейтілуі қолданылады.
Егер файлды ағымдағы директорияда құру керек болса, онда атының
алдына жол көрсетіледі. Бірақ та, ескеретін бір жайт бар, егер файл
көрсетілген сəйкес аты бар болып шықса онда, AutoCAD бұл атты өшіру
керек немесе ауыстыру керек деп сұрайды. Файлдың атын енгізгеннен кейін
графикалық редактор терезесі шығады.

Строка состояния

Падающее
Экранное

Командная строка

Сурет 4.13 – Графикалық редактордың экраны
AutoCAD-пен басқару
Командалық жол командасын теру арқылы AutoCAD-ты басқаруға
болады. Команданы теру жəне оның форматы қатаң түрде бекітілген жəне бір
версия аумағында бірдей. Кез келген сызбаны клавиатураны қолданып
жасауға болар еді, бірақ ол өте ыңғайсыз. Сондықтан да AutoCAD-та
құлайтын мəзір жəне экранды мəзір көрсетілген. Пункті таңдау кезінде
мəзірде қарапайым имитация енгізу кезінде символдар кезектілігі болады.
Мəзірді келтіруге болады. Əртүрлі ұйымдарда AutoCAD-тың мəзірі əртүрлі
болады.
Ең алдымен экранның төменгі жағында үш жол белгіленген, олар
команда еңгізу жəне AutoCAD көмегі шығады.
Орындалатын команданы жəне “таза” шақыру “command” тоқтату
үшін, бірден үшке дейін Ctrl+Break пернесін басу керек. Барлық командалар
ағылшын тілінде еңгізіледі. Енгізудің аяқталуы Enter пернесі немесе
“пробел” пернесі арқылы жүзеге асады. Экран мəзірінің пункті тышқанмен
немесе пернетақтамен таңдалады. Экран мəзіріне кіру жəне шығу үшін
Ins.пернесін қолданамыз. Құлайтын мəзірді тышқанмен ғана шақырамыз,
клавиатурамен шақыру мүмкін емес.
Қарқынды жұмыс кезінде қандай командалар еңгізілгенін жəне
AutoCAD-тың жауабын жиі қарау керек. Бірақ та, экранның төмеңгі жағында
мəтіннің үш жолы ғана шығады. Бұл қиындықтан өту үшін AutoCAD
302

біруақытта екі экранмен жұмыс істейді: графикалық жəне мəтіндік. Оларды
ауыстыру F1 пернесі арқылы жүзеге асады. Егер графикалық редактордың
орнына қара экранды көрсеңіз F1 пернесін басыңыз.
Сызба өрісіндегі тышқан орын ауыстырғанда қиылысқан–нұсқағыш
қозғалады. Бір уақытта жағдай жолында қиылысудың ағымдағы
координатасы шығады. Егер де нұсқаушы қозғалғанда, ал координата
өзгермеген жағдайда ол сөніп тұр. Жағдай жолындағы координатасы белгісі
F6 пернесі арқылы қосылады жəне сөнеді.
Сызуды бастаймыз. Бұйым контуры жəне көмекші сызба элементтері
(мысалы, осьтік сызықтар) нүктеден-нүктеге қима жəне доғамен AutoCAD
арқылы сызық – LINE жəне жартылай сызық – PLINE арқылы жүзеге асады.
Сызудан бұрын сызық түрін (жалпылай, штрих - пунктирлі...), сызық түсі
жəне примитивті анықтау керек.
Примитив түсі ең алдымен басылым кезінде сызық енін беру қажет.
Бұлай істеу себебі, экранда сызық қалыңдықтарын ажырату қиындығы.
Плоттер немесе принтермен сызбаны шығаруда AutoCAD сызық түсі мен ені
арасында сəйкестік туындатады. Сондықтан, барлық жіңішке сызықтар
қызыл түспен, ал басты қалың сызықтар ақ түспен белгіленеді.
LINE жəне PLINE баламаларын қай кезде қолдану керек екенін анық
білу керек:
Қасиеттер
LINE
PLINE
Түсі
٧
٧
Сызық түрі
٧
٧
Ауыспалы қалындық
Бірыңғай 0
٧
Доға салынуы
жоқ
٧
LINE қалыңдығы болмайды жəне тек қана түзу сызықты көрсете алады,
сондықтан, оны көмекші сызба сызықтарына қолданады. PLINE қалыңдығы
бар (мысалы, егер бастапқы ені 2 мм, соңғысы 0 мм, бағыттауыш салынады)
жəне түзу сызықты учаскісімен немесе доғасымен тұруы мүмкін.
Барлық бөлшектердің контурлары, сонымен қатар əрбір доғалары мен
шеңберлері, PLINE арқылы салынады.
LINE
PLINE

Сурет 4.14
Ең бірінші осьтік сызық жүргізіледі. Егер бөлшек симметриялы болса,
онда оның контурының жартысы сызылады, ал қалғанын AutoCAD
автоматты түрде өзі сызылады. 4.15- суреттегі бөлшек сызбасының процесін
қарастырамыз.
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Сурет 4.15 – Бөлшек сызбасы
1 мм-ге тең координат адымын жəне 5 мм-ге тең торкөз адымын
орнатамыз. Алдымен осьте LINE сызықты жүргіземіз. Сондықтан сызықтың
типін орнатамыз (LINETYPE→ dashdot мəзірін) жəне сурет салу үшін
примитивті (LINE) саламыз. Шақыру команда жолында “From point” (“От
точки:”) пайда болады. Экрандағы осьте сол жақ сызықты көрсетеміз.
Астындағы шақыру “To point” (“К точке:”)
Нүктенің координатасын көрсету əдістері
А. Тышқанмен жағдай жолындағы арақашықтығы жəне алдыңғы
нүктедегі бұрышы көрінеді, мысалы “32º < 0”. Бұрыштар сағат тіліне қарсы
бағытта саналады, ОХ осі 0º бұрыш береді. Остік сызықтың ұзындығы 110 +
2 х 5 = 120 мм. Осындай жолмен тышқанмен координатасы 120º < 0º нүктесін
ұстап алуға болады.
В. Тышқанмен тор көздің көмегімен. Егер, тордың адымы 5 мм болса,
онда 120 / 5 = 24 тор нүктесін санасақ жеткілікті.
С. Пернетақтаға қатынасты декартты координаталар. Біз қанша жəне
қай бағытта – жағымды жəне жағымсыз алдындағыдан, жаңа нүктеден, түсу
координата остерінде орын ауыстыру керек екенін көрсетеміз. Біздің
жағдайда +120 мм ОХ осі жəне 0 мм ОУ осі бойынша орын ауыстыру керек.
Пернетақтадан енгізіледі: @ 120,0 [@ – координатқа қатысты белгісі: ары
қарай тығыз, пробелсіз, ОХ осі бойынша приращение енгізіледі (“+” белгісін
қоймауға болады), үтір, ОУ приращение].
D. Пернетақтаға қатынасты полярлы координаталар. Біз ағымдағы
нүктені жаңа нүктемен қосатын еңкею векторының ұзындығымен жəне
бұрышын көрсетеміз. Біздің жағдайда вектордың ұзындығы 120 мм жəне
бұрышы 0º-ге тең. Клавиатурадан енгізілетін: @120 < 0 [@ – координатқа
қатысты белгісі; ары қарай тығыз, пробелсіз, вектор ұзындығы енгізіледі,
белгі “<” (бұрыш белгісі), бұрыш (теріс болуы мүмкін)].
Егер, алдыңғы нүктеге қатынасты координаттар болса (4.15-сурет)
келтірілген əдістер барлық жерде жəне барлық примитивтер үшін
қолданылады.
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Сурет 4.16 – Нүктелердiң салыстырмалы координаталары
Сызықты жүргізуді оңайлату үшін, AutoCAD-та F8 пернесімен жанып
сөнетін ортогональды жүйе бар. Ол сонымен қатар күй тақтасындағы Ortho
сөзімен бейнеледі. Егер ортогональ жүйесі жаңып тұрса, онда тышқан тек 0 о,
90о, 180о, 270о бұрыштан тұрған нүктелерді ғана көрсетеді.
Сонымен, осьті сызық жүргізілді, не істейміз?
AutoCAD-тың көптеген командалары өз жұмысын сөндіруді қажет
етеді.
AutoCAD, біз əрі қарай сынық сызықты сызады деп ойлайды жəне “To
point” командасын шақыруын жазады.
 он жақты тышқаннын пернесіне бас
 экрандық мəзерінің «AutoCAD» пунктін таңда;
 Ctrl+Break немесе Enter пернелерді бас.
Сызбаны қарау. Displey мəзір бөлімдерінде келесі командасы:
ZOOM Window – экранда сызбаны үлкейтеді. Берілген рамка
тышқанмен көрсетіледі: біріншіден бір ғана бұрышы, содан кейін (сонымен
қатар “резиналы” рамка созылады) – оған қарама-қарсы бұрыш беріледі;
ZOOM Previous – кіші масштаб (мысалы, ZOOM Window жұмысының
орындалуынан кейін қайтарым);
ZOOM All – масштаб тандау, экранда примитивтің кішіреюі;
ZOOM Dynamic – көру нүктесін жəне масштабты бір уақытта тандау.
Масштаб өлшемдерін өзгерту рамкаларда тышқанның сол жақ батырмасымен
өзгереді. Тышқанның он жақ батырмасы рамкада сызбаны экранда
толығымен көрсетеді.
Жұмыстың аяқталуы. “File→End” мəзірінде жұмыс аяқталуы файлда
сақталады. “File→Save” файлда сызбаны жазады (оны əр 15...20 мин сайын
қайталау керек). “File→Quit” пункті AutoCAD-тан файлды жазбай шығуға
мүмкіндік береді. Редактордан шыққан сон сіз негізгі мəзірінде боласыз (5.2сурет), 0-ді еңгізгенде сіз мəзірден автоматты түрде шығасыз.
Cіздің үлкейтілген dwg жəне acad.exe файлы сол директорияда
орналасқан. Файл сондай атымен, бірақ та үлкейтілген резервтік көшірме
болып саналады, онда сызба AutoCAD-ты қосқанға дейінгі түрде болады.
Егер оның бұрыңғы түрі керек жоқ болса, онда оны алып тастаған дұрыс.
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4.6
НЕГІЗГІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҰҒЫМДАРДЫҢ
АНЫҚТАМАСЫН БІЛУ ЖƏНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІ ЕСЕПТЕУ
4.6.1 Ауыл шаруашылығындағы тауарлық-ақша қатынастарын
жəне өнім түрлерін сипаттау
Тауарлы шаруашылық – өнімдердің жеке тұтыну үшін емес, олардың
айырбастау жəне сату үшін өндірілуін сипаттайтын шаруашылықтың
дамыған түрі.
Тауарлы шаруашылықтың пайда болуына негізінен үш жағдай əсер
етті: тереңдетілген ең ірі еңбек бөлінісінің жəне жұмыс күшінің
мамандандырылуы, жеке меншіктің пайда болуы, тауар өндірушілердің
экономикалық жағынан оқшаулануы.
Тауар – бұл сатуға арналған жəне айырбас үшін өндірілген адам ісəрекетінің нəтижесі.
4.6.2 Ауыл шаруашылығындағы инвестициялар жəне олардың
түрлері, капитал салымдары, қаржыландыру көздері. Салымдардың
тиімділігі жəне өзін-өзі ақтауы
Өндірістік тəжірибеде капиталдың қорлануы өндіріске инвестиция
(күрделі қаржы) тартумен жүзеге асырылады.
Инвестиция – бұл кəсіпкердің ұзақ мерзімді кезеңде пайда табу
мақсатында негізгі капиталға, жаңа құрылысқа, құрал-жабдықтарға,
кəсіпорынның өндірістік ауқымын ұлғайтуға, өндірісті техникалық қайта
жабдықтауға, тұрғын үйге күрделі қаржы құюы. Мемлекеттік бюджеттің
қаражаттары есебінен қаржыландыру, яғни қайтарылатын жағдайда
мемлекеттің несие беруі, ал қайтарылмайтын жағдайда бюджеттік
ассигновациялар беру инвестицияны қаржыландыру көздеріболып табылады.
Салымдардың тиімділігі - инвестициялық жобаны іске асырудан
алынған нəтижелердің жұмсалған шығындарға сəйкестігі. Инвестициялардың
тиімділігін экономикалық бағалау қазіргі инвестициялық процестерді талдау
үшін негіз болып табылады.
4.6.3 Шаруашылықтың меншік нысандары жəне олардың түрлері
Меншік – бұл адамдар арасындағы материалдық жəне рухани
игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау жəне тұтыну салаларындағы күрделі
əлеуметтік-экономикалық қатынастар. Меншік қатынастары меншік
объектілерін иемдену жөнінде меншік субъектілерінің арасында қалыптасып
отырады.
Меншіктің 2 түрі ажыратылады: жеке меншік жəне мемлекеттік
меншік. Жеке меншік – бұл бір тұлғаның немесе отбасының мүліктің немесе
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ресурстың иесі болып табылуы. Мемлекеттік меншік – бұл субъектісі
мемлекет болып табылатын меншіктің түрі.
4.6.4 Ауыл шаруашылығы инфрақұрылымы жəне оның түрлері
Инфрақұрылым – бұл қоғамдық өндірістің қалыпты жұмыс істеуі
үшін фирмалардың қызметіне жəне тұрғындардың өмір-тіршілігіне əсер
ететін шаруашылық ұйымдарының жəне коммерциялық емес мекемелердің
кешенді жүйесі. Экономикада инфрақұрылымның мынадай түрлері
қалыптасқан:
1. Өндірістік инфрақұрылым
2. Əлеуметтік инфрақұрылым
3. Нарықтық инфрақұрылым
4.6.5 Ауыл шаруашылығының ресурстарға мұқтаждығы жəне
жердің экономикалық тиімділігі
Біріншіден, жер - табиғаттың өнімі, сондықтан да бастапқы жағдайда
оның құны болмайды, өйткені оны жасайтын адам еңбегіне жұмсалатын
шығын жоқ.
Екіншіден, өндірістің қолдан жасалған құралы физикалық тозуына
қарай ұдайы өндірілуі мүмкін. Жердің топырақ жамылғысы да
жаңғыртылатын табиғи ресурс болып табылады, алайда оны табиғи жолмен
қалпына келтіру үшін жүздеген жылдар қажет. Жерді дұрыс пайдалану,
үнемдеу жəне оны қорғау оның биологиялық əлеуеті мен өнімділігін
бұрынғы қалпында ұстауға мүмкіндік беріп қана қоймай, оны айтарлықтай
тыңайтады.
Пайдалану бағыттары бойынша жер ресурстары келесі санаттарға
бөлінеді: 1) Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер. 2) Елді мекендер
орналасқан жерлер. 3) Өндіріс, байланыс, көлік, қорғаныс жерлері. 4)
Сауықтыру, ерекше қорғалатын, тарихи-мəдени мақсаттағы жерлер. 5) Орман
қорының жерлері. 6) Су қорының жерлері. 7) Қосалқы жерлер.
Сапалық көрсеткіштеріне қарашірік қабаты, органикалық жəне
минералдық құрамы, құрылымы, түйіршіктенуі, ауа, су, өткізгіштігі, жалпы
өсімдіктер өсуіне қолайлы жағдайлары жатады.
Жер ресурстарын қорғаудың басты бағыттары: эрозиядан (жел, су
техногендік), сортаңданудан (тұзданудан), құм басудан, батпақтанудан,
топырақты уланудан қорғау, бүлінген жерлерді (топырақты) қалпына
келтіру, жерді пайдалану құрылымын жақсарту, құнарлы жерлерді
ауылшаруашылық айналымнан шығаруды болдырмау.
Жер ресурстары жер рентасы шамасымен экономикалық бағаланады.
Жер өндіріс күші, орналасу орны, тіршілік ортасы жəне экологиялық
құндылық ретінде бағаланады. Соған байланысты тек дифференциалды рента
ғана емес, абсолютті жəне экологиялық ренталар ескерілуі тиіс.
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4.6.6 Шығындардың есебін жүргізу жəне
өнімдерінің өзіндік құнын анықтау

ауыл шаруашылығы

Өнімді өңдіру процесінде шикізат, материалдар, отын, энергия, еңбек
ақы жəне т.с.с шығындар жұмсалады. Олардың жалпы сомасы өнідіріс
шығындарын құрайды (өнімнің өзіндік құнын).
Өзіндік құн – өнім өңдіруге жіне өткізуге кеткен барлық шығындар.
Жалпы алғанда өзіндік құнның құрамы келесі түрде көрсетіледі:
ӨҚ = М + А + ЕА
Мұндағы, М – материалдық шығындар, А – амортизация, ЕА – еңбек
ақы.
Өзіндік құн бағаның бір бөлігі ретінде қарастырылады:
Б = ӨҚ + П + ҚҚС
Өзіндік құнды төмендету арқылы қоғамның таза табысы, кəсіпорын
пайдасы өседі. Əртүрлі кəсіпорындарда шығарылатын бірдей өнімнің өзіндік
құны əртүрлі болуы мүмкін. Жоғары болған өзіндік құн кəсіпорында өндірісі
процесі нашар ұйымдастырылғанын көрсетеді, басқалармен салыстырғанда.
Өзіндік құн келесі мақсаттарда қолданылады:
бағаны анықтау үшін
кəсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттау үшін
менеджерлер оперативті шешім қабылдау үшін
Өзіндік құнды барлық өнім бойынша, жеке оның түрлері, процестері,
бөлшектері, бөлімшелер мен цехтер бойынша анықтауға болады.
Өндіріске кеткен шығындарды белгілі бір белгілерге қарай бөлуге
болады. Шығындардың негізгі тобына келесі шығындар кіреді:
– экономикалық элемент бойынша (экономикалық мағынасына қарай)
– барлық шығындар экономикалық біріңғайлығы бар жеке топтарға
жинақталады (олардың пайда болу орнына жəне мақсатына тəуелсіз.
Олардың негізгі түрлері:

Материалдық шығындар – шикізат пен материалдардың
қайтарылатын қалдық құнын алып тастағандағы құны;

Еңбек ақы;

Еңбек ақыдан жасалынатын əлеуметтік төлемдерзейнетақы қорына, жұмыс бастылық қорына, əлеуметтік
сақтандыру қорына, медициналық сақтандыру қорына;

Амортизаци;.

Басқа шығындар – жөндеуге кеткен, несие пайыздарын
төлеу, айыпақылар, жарнама жəне т.с.с..
Шығындардың тұрақты жəне өзгермелі болуы белгілі бір релеванттық
облыста ғана болады.
Релеванттық облысы – шығындар біріңғай заңдылыққа бағынатын
облыс шектері.
Өзіндік құнды төмендету əртүрлі факторларға тəуелді болады. Ең
негізгілерге келесіні жатқызуға болады:
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1)
арқылы).

өнім өңдіруді өсіру (тұрақты шығындар бойынша түсетін үнем

 Cf Cf 
 B2

Эп  
 B1 B2 
B  B1
Эп  C f 2
B1

B1 – өсіруге дейінгі өнім көлемі;
B2 – өнім шығарудың жаңа мөлшері.
2)
Материал сыйымдылығын азайту (шикізат пен материалдар
бойынша үнем болады).
3)
өнім өңдіру өсімін еңбек ақы өсімінен жоғары етіп жасау (еңбек
ақы бойынша үнем болады).
4)
Жаңа техниканы енгізу арқылы, өндірісті механикаландыру жəне
автоматтандыру.
Э 2  (С1  С 2 )В1

С1 – шараға дейінгі өнім бірлігінің өзіндік құны.
С2 – шарадан кейінгі өнім бірлігінің өзіндік құны.
В2 – шарадан кейін шығарылатын өнім көлемі.
5)
өнімнің қор сыйымдылығын азайту арқылы (амортизация
бойынша үнем болады).
6)
Қалдықтарды жəне жоғалтуларды азайту шараларын енгізу.
Іс жүзінде өзіндік құнның келесі көрсеткіщтері қолданылады:
1)
Өндіріс шығындарының сметасы.
2)
Өнім бірлігінің жəне тауарлық өнімнің өзіндік құны.
3)
Өзіндік құнды төмендету көрсеткіштері.
4)
Тауарлық өнімнің 1 теңгесіне шаққандағы шығындар.
З тп 

С тп
N тп

4.6.7 Жер шаруашылығының тиімділігін, жүйесін, өсімдік жəне
мал шаруашылықтары жүйесін дамыту міндеттері
Өндіріс тиімділігі — экономикалық категория. Ол — өндіргіш күштер
мен өндірістік қарым — қатынастың кең көлемді кешенді шарттарының
қалыптасуы. Соның нəтижесінде кеңейтілген ұдайы өндірістік үдеріс
қамтамасыз етіледі.
Тиімділіктің басты мəселесі — нарықтық экономика жағдайында тауар
өндірушілердің мүддесі үшін тұтыну кұнын өндіру кезінде ресурстарды
мейлінше үнемдеу.
Тиімділік — ұлғаймалы ұдайы өндірісті ұтымды жүргізудің алғы
шарты.
Агроөнеркəсіп кешенінің тиімділігін анықтау үшін, оның мақсатын,
қоғамның
материалдық
жағдайының
оңтайлануының
жəне
əлеуметтік факторларды камтамасыз етуді ескеру керек. Нарықтық
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экономика жағдайында ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық
тиімділігінің мəселелері — бұл ең қажетті ауыл шаруашылығы тауарын
өндірушілердің мəселесі. Бұл орайда өндірістің экономикалық тиімділігін
арттыру мəселесін нарықтық экономика жағдайында маңызды əлеуметтікэкономикалық факторларды ескермей, қарастыру мүмкін емес. Бұған өндіріс
құралдарына меншік түрлерінің өзгеруі де жатады.
Аграрлық саясаттың қазығы болып есептелінген ірі кəсіпорындарға иек
арту негізінде дұрыс болатын. Мұндай өндіріс əсіресе өнеркəсіп
технологияларды қолданып жұмыс істейтін мамандаңдырылған кəсіпорын
еңбек өнімділігін арттыру мен табиғи, материалдық — техникалық еңбек
ресурстарын тиімді пайдаланудың үлкен мүмкіндіктеріне ие болады.
Бұл жағдай ең алдымен бағалаудың теориялық жəне əдістемелік
аспектілерін нақтылауды кажет етеді.
Сондықтан, ауыл шаруашылығындағы экономикалық ахуалды жанжақты талдау қажет. Қазір реформалау үдерісіндегі ауыл шаруашылығы
жағдайы мəнде деңгейде өзгерді.
4.6.8
Өндірістің
экономикалық
көрсеткіштерін есептеу жəне талдау

тиімділігінің

негізгі

Табыс — кəсіпорын есеп шотына сатып алушыға жіберілген тауар
үшін түскен ақша. Табыс мөлшері жіберілген өнім құнынан айрықшалану
мүмкін. Оның факторлары: қоймадағы дайын өнім қалдықтары; жіберілген,
бірақ төленбеген тауарлар;сатып алушыда жауапты сақтауда болатын
тауарлар.
Пайда—шаруашылық
қызметтің
нəтижесін
сипаттайтын
экономикалық категория. Кəсіпорын балансында көрсетілетін пайда
баланстық деп аталады.
Баланстық пайда үш элементтен тұрады:
1. Өнімді, қызметтерді өткізуден түскен пайда
Пс =Тс-сыз - ӨҚ
Мұндағы, Тс-сыз. — ҚҚС-сыз, акцизсіз өнімді өткізуден түсетін табыс;
ӨҚ— өзіндік құн
2. Басқа сатулардан (мүлікті) түсетін пайда
Пбс= Тс - Мқк
Мұндағы, Тс — сатудан түскен табыс (ҚҚС-сыз); Мқк— мүліктің
қалдық құны.
3. Өткізуден тыс табыстар мен шығындар.
Өткізуден тыс табыстарға келесі жатады:
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Басқа кəсіпорындар қызметіне қатысу үлесіне қарай алған





Кəсіпорынның бағалы қағаздары бойынша;
Мүлікті жалға беру арқылы;
Борышқорлардан түскен айып-ақылар, пенялар, айып төлемдер;
Валюталық шоттардың кəсіпорын үшін оң курстық айырмалары

1)

Өндіріс рентабельділігі:

табыстар;



жəне т.с.с.
Өндірістен тыс шығындарға келесі жатады:

сотқа кеткен шығындар;

кəсіпорын төлейтін айып-ақылар, пенялар, айып-төлемдер;

стихиялық аппаттан болған жоғалтулар;

ұрлаудан болған шығын;

валюталық шоттар бойынша кəсіпорын үшін теріс кустық
айырмалар жəне т.с.с.
Рентабельділік көрсеткіштері өндіріс нəтижелігін (табыстылығын)
немесе осы не басқа өнім түрін өңдіру нəтижелігін сипаттайды.
Рентабельділік түрлері:
Ro 

АҚ – айналым қаржының орташа қалдық құны.
Кнег – негізгі қорлар құны.
2)

4)

Ri 

Бұйым рентабельділігі:

3)
Айналым рентабельділігі:
Vр – айналым (сату көлемі).
Капитал рентабельділігі:

Пб
 100%
К нег  АК

R об 

Rk 

Пр
Vр

Пi
 100%
Ci
 100%

П
 100%
К

Бақылау сұрақтары:
1.
Ауыл шаруашылығындағы тауарлық-ақша қатынастары жəне
өнім түрлері қалай сипатталады?
2.
Ауыл шаруашылығындағы инвестициялар жəне олардың
түрлерін, капитал салымдарын, қаржыландыру көздерін атаңыз.
3.
Салымдардың тиімділігі жəне өзін-өзі ақтауы?
4.
Шаруашылықтың меншік нысандары жəне олардың түрлері?
5.
Ауыл шаруашылығы инфрақұрылымы жəне оның түрлері?
6.
Шығындардың есебін қалай жүргізеді?
7.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын анықтау
жолдары.
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Қысқарған терминдік сөздер:
ЖӨН – жоғарғы өлі нүкте
ТӨН – төменгі өлі нүкте
ИБМ – иінді білікті механизм
ЭББ – электронды бақылау блогы
МТА – машина-трактор агрегаты
ГАЖ – гидроаспалы жүйе
МЕСТ – мемлекеттік стандарт
МТП – машина-трактор паркі
АБЖ –автоматты басқару жүйесі
ДЫӨ –дəннің ысырап өлшегіші
ТҚК – техникалық қызмет көрсету
АЖ – ағымдағы жөндеу
МТҚК – маусымдық техникалық қызмет көрсету
АҚ – акционерлік қоғам
БҚ – беріліс қорабы
МТС – машина-трактор станциясы
ОЖШ – орталық жөндеу шеберханасы
ТҚКО – техникалық қызмет көрсету
ЖҚБ – жөндеу-қызмет көрсету базасы
ТҚШ – техникалық қызмет шеберханасы
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