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АЛҒЫСӨЗ

Берілген оқулық 1504000 «Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)» 
мамандығы бойынша оқу әдістемелік кешенінің бөлімі болып табылады.

«Электрлі механикалық жабдықтар мен ауылшаруашылық 
машиналарды жөндеуге дайындау», «Тракторлерге күтім көрсету және ауыл 
шаруашылық машиналарды жөндеу», «Мал шаруашылық жабдықтары және 
ауыл шаруашылық машиналарды пайдалану», «Жер жұмыстарының 
нәтижелерін арттыру», «Жол қозғалыс ережесін сақтап көлікті басқару», 
«Ауыл шаруашылық қызметіндегі механикаландыру жұмыстарының 
технологиясын ұйымдастыру» кәсіптік модульдерін оқытуға арналған оқу 
құралы. 

Аталған жұмыстардың орындалу сапасы, техниканы пайдалану 
тиімділігі, отынды оңтайлы жұмсау айтарлықтай дәрежеде мамандардың 
біліктілігіне байланысты. Сондықтан білім алушылар теориялық сабақтар 
процесінде ауыл шаруашылығы машиналарының құрылымдық құрылысын, 
олардың жұмыс мүшелерін, өндірістік процестердің технологиясын жақсы 
меңгеруі; қандай да бір операцияны орындауға арналған машиналар мен 
құралдарды негізді таңдай білуі; агрегаттарды дұрыс жасақтай алуы; реттеу 
мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізуі, машиналарды басқара білуге 
тиіс.

Жаңа кезеңдегі оқу әдістемелік кешені традициондық және 
инновациялық оқу материалдарын, жалпы білім мен жалпы кәсіби пәндерді 
және кәсіби модульді оытуды қамтамтитын  оқу құралы болып табылады.
Әрбір кешен оқу түрлері мен бақылаудан, жалпы және кәсіби құзыреттілікті 
меңгеруге қажетті, соның ішінде жұмыс берушілердің талаптарын ескеретін 
оқулықтар мен оқу құралдарынан құралады. Оқу басылымдары  электронды 
білім ресурстарымен толықтырылады. Электронды ресурстар интерактивті 
жаттығулар мен тренажерлардан тұратын теоретикалық және практикалық 
модульден, мультимедиялық нысандардан және сілтеме жасайтын Интернет 
ресурстары мен қосымша материалдардан құралады. Оның ішінде оқу 
үрдісінің параметрлерін қалыптастыратын электронды жорналдар мен 
терминалогиялық сөздіктер, орындалған бақылау және практикалық 
тапсырмалардың жұмыс уақыттары қосылады. Электронды ресурстар оқу 
үрдісіне оңай қалыптастырылады және түрлі оқу бағдарламасына  үйлесімін 
табады.

Осы оқу құралының мақсаты – білім алушыларға ауыл шаруашылығы 
техникасын және аталған жұмыстарды орындау үшін оны қолдану тәсілдерін 
зерделеуге көмек көрсету.

Оқу құралы «Ауыл шаруашылығы машиналары» пәні бойынша 
теориялық сабақтар бағдарламасына сәйкес кәсіптік-техникалық 
училищелерде білікті жұмысшылар даярлау үшін жазылған.
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КІРІСПЕ

Экплуатациялық сенімділік, үнемділік, белсенді қауіпсіздік және 
автомобиль, тракторлердің экологиялық сапасы біршама дәрежеде оның 
электрожабдықтарының жұмысымен анықталады. Қазіргі заманғы Трактор 
мен автомобильдердің электрожабдықтары 100-ден астам бұйымдардан 
тұратын өте күрделі жүйе болып табылады, ал оның бағасы шамамен 
автомобиль бағасының 30%-ын құрайды.

Жүйелік үйлесім жағынан алып қарағанда трактор мен автомобильдің 
электрожабдықтары өзіндік функционалдық жүйе қатары түрінде көрсетілуі 
мүмкін – электрлі қамтамасыз ету, іске қосу, жандыру, жарықтандыру және 
сигнализация, ақпарат және диагностикалау, қозғалтқышты автоматты 
басқару, трансмиссия және басқалары. Электржабдық бұйымдар қатарын 
мысалы, шыны тазартқыш, жылыту электроқозғалтқыштары, желдеткіш, 
дыбыстық сигналдар, радиожабдықтарды қандай да бір жүйеге жатқызу 
қиын. Сондықтан олардың барлығы біріктірілген және көмекші 
электрожабдықтармен шартты аталуы мүмкін. Трактор мен автомобильдің 
электрожабдықтары үнемі және байыпты өзгеріп отырады. Айнымалы ток 
генераторы кернеудің контактысыз электронды реттеуіштерімен іс жүзінде 
дірілді реттеуіші бар токтың генераторымен толықтай ауыстырылған. 
Жандырудың және отын беруді автоматты басқарудың контактысыз 
электрондық және микропроцессорлы жүйелері пайда болды. Трактор мен 
автомобиль электрожабдықтарында маңызды орын алатын жарықтандыру 
және сигнализация жүйесінде жарықоптикалық құралдар баяу өзгеріске 
ұшырады, бұл жүйе жол қозғалысының қауіпсіздігін анықтайды. Трактор мен 
автомобильде электронды құралдар мен жүйелердің  қолданылу аясы кеңеюі 
жалғасуда. Қазір іс жүзінде кез келген электрожабдық жүйесіне электроника 
элементтері жатады: әртүрлі реле, бақылаушылар, реттеушілер, датчиктер 
және т.б. 

Тракторларды тексеру технологиясының өндірістік тексерісі 
көрсеткендей, дайындау кезеңіне тексерудің жалпы уақытының 80% 
жұмсалады. Ол тракторлардың тексеруге төмен бейімделуіне байланысты. 
Сол себепті бақылау-тексеру құралдарын жоғары өнімді және тиімді 
пайдаланудың маңызды шарты атқарушылар арасында міндеттерді дұрыс 
бөлу болып табылады.

ТҚ-1 және ТҚ-2 барысында барлық тексеру операцияларын төсеуші-
шеберлер атқарады. Трактордың жағдайын бақылауға және қызмет көрсетуге 
тракторист-машинист және ұста шебері қатысады. Төсеуші-шебер әлдеқайда 
қиын бақылау-тексеру және реттемелеу жұмыстарын атқарады. Ұста шебері 
оған көмек көрсетеді және анықталған жөнсіздіктерді жояды.

ТҚ-3 барысында және жөндеу аралық атқарымнын соң күрделі 
тексерушілік және реттемелеуші операцияларды тексеруші шебер атқарады.
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ТАРАУ 1. Электрлі механикалық жабдықтар мен 
ауылшаруашылық машиналарды жөндеуге дайындау

1.1 Тракторлар мен автомобильдердің электрқұрылғыларын сынау

Экплуатациялық сенімділік, үнемділік, белсенді қауіпсіздік және 
автомобильдің экологиялық сапасы біршама дәрежеде оның 
электрожабдықтарының жұмысымен анықталады. Қазіргі заманғы 
автомобильдердің электрожабдықтары 100-ден астам бұйымдардан тұратын 
өте күрделі жүйе болып табылады, ал оның бағасы шамамен автомобиль 
бағасының 30%-ын құрайды.

Жүйелік үйлесім жағынан алып қарағанда автомобильдің 
электрожабдықтары өзіндік функционалдық жүйе қатары түрінде көрсетілуі 
мүмкін – электрлі қамтамасыз ету, іске қосу, жандыру, жарықтандыру және 
сигнализация, ақпарат және диагностикалау, қозғалтқышты автоматты 
басқару, трансмиссия және басқалары. Электрожабдық бұйымдар қатарын 
мысалы, шыны тазартқыш, жылыту электроқозғалтқыштары, желдеткіш, 
дыбыстық сигналдар, радиожабдықтарды қандай да бір жүйеге жатқызу 
қиын. Сондықтан олардың барлығы біріктірілген және көмекші 
электрожабдықтармен шартты аталуы мүмкін. Автомобильдің 
электрөткізгіштерінің есептелген ұзындығы 250...600м. анықталған 
күрделілік өткізгіш төсемелерін, олардың түйінге бірігуін, принципиальды 
және монтажды сызбалардың құрылуын көрсетеді. Сондықтан 
коммутациялық және қорғаушы құралдардың жалпы сызбасының құрылуын 
мақсатты түрде жеке қарастыру ұсынылады.

Автомобильдің электрожабдықтары үнемі және байыпты өзгеріп 
отырады. Айнымалы ток генераторы кернеудің контактысыз электронды 
реттеуіштерімен іс жүзінде дірілдік реттеуіші бар токтың генераторымен 
толықтай ауыстырылған. Жандырудың және отын беруді автоматты 
басқарудың контактысыз электрондық және микропроцессорлы жүйелері 
пайда болды. Қызмет көрсетілмейтін аккумуляторлы батареялар ең кең 
қолданыс тапқан. Іштен жану қозғалтқыштарын іске қосу жүйесінде 
редукторлы стартер қолданылады. Автомобиль электрожабдықтарында 
маңызды орын алатын жарықтандыру және сигнализация жүйесінде жарық
оптикалық құралдар баяу өзгеріске ұшырады, бұл жүйе жол қозғалысының 
қауіпсіздігін анықтайды. Борттық бақылау жүйесінің пайда болуы және 
диагностика жүйесі қабілеттілігінің жұмыс режимі, түйіншектің күйі және 
автомобиль агрегаты жөніндегі жүргізушінің ақпараты біршама жақсарды.

Автомобильде электронды құралдар мен жүйелердің қолданылу аясы 
кеңеюі жалғасуда. Қазір іс жүзінде кез келген электрожабдық жүйесіне 
электроника элементтері жатады: әртүрлі реле, бақылаушылар, реттеушілер, 
датчиктер және т.б. 

Жалпы ақпараттар
Электр кондырғысы жүйелерінде қолданылатын аккумуляторлы 

батареялар электр куатының көзі болып табылады, ІЖҚ жұмыс істемеген 
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жағдайында тұтынушыларды қуат көзімен немесе қуат жеткіліксіз жағдайда 
генератормен қамтамасыз етеді. Аккумуляторлы батареяның  конструкциясы
мен типтері стартер режимінде қозғалтқыштың іске қосу шарттарын 
анықтайды. Неғұрлым осы режимдер ең ауыр (максималды ток және қуат), 
автомобилдік аккумуляторлы батареялер стартер аталады.   Стартерлы 
аккумулятор химиялық қуат көзі болып табылады, яғни  екі реагенттің 
(тотық және қалпына келтіргіш) химиялық реакция арқылы электр 
энергиясын жасап шығаратын құрылғы. Сонымен ол көбірек қолдануға 
келетін екінші  химиялық қуат көзі болып табылады. Разрядтан кейін қайта 
зарядтау жолымен ток сыртқы зарядты қатарынан  қарама-қарсы бағытта 
жіберу арқылы өндіріледі. Бұл ретте разрядталған аккумулятордың 
реакциясынан пайда болған өнімдерден бастапқы материалдар 
регенерацияланады. Сонымен, ақырында, физика-химиялық процесстерге 
тәуелді кейбір ПӘК арқылы аккумулятор зарядында сыртқы қуат көзінен 
энергия  аккумуляцияланады. Алғашқы химиялық қуат көзі болып 
табылатын аккумулятордан айырмашылығы бірреттік разрядты өткізеді 
және болашақта қалпына келмейді. 

Стартер аккумуляторлы батареялерге келесі негізгі талаптар 
көрсетіледі: 

- максималды жұмыстық қуаты, яғни аккумуляторлы батареяның 
бірінен ЭҚК және олардың тізбектей жалғанғандағы тізбек саны анықталады;

- минималды жалпы көлем 
- минималды ішкі қайшылық(төменгі температуралық жағдайда);
- разряд кезіндегі кернеудің шағын өзгерісі;
- бірлік масса бергендегі максималды энергия мөлшері;
- разрядты процесс кезінде сыйымдылықтың тез қалпына келуі;
- шағын габаритті  өлшемдер және үлкен механикалық беріктік;
- сенімділік және эксплуатация кезінде қызмет көрсетудің 

қарапайымдылығы;
- массалы өндірісте шағын бағасы;
Осы аталған талаптар автомобильдер үшін стартер ретінде кең көлемде 

таралған сілтілі-қышқылды аккумуляторларды қанағаттандырады. 
Осылармен қатар әр түрлі аймақтардағы техникада сілтілік аккумулятор 
қолданылады: никель-кадмильді, никель-темірлі, никель- мырышты, күміс-
мырышты және т.б..

Сілтілік аккумуляторлар қорғасын қышқылды және төменгі ПӘК мен 
салыстырғанда  20...25 % мөлшерін береді және  ПӘК аз болады. Электролит 
ретінде  дистилдендірілген суда 35 % калий гидроксиді қолданылады.

Сілтілік аккумуляторда электролиттермен салыстырғанда қорғасын 
қышқылы (H2S04 қышқылы 30 %  аспаса) бірдей температурада өткізгіштігі 
аз болады, ал кедергісі әлдеқайда көп артады. Қорғасын қышқылы 
аккумуляторында электролит тығыздығы қуаттылығы мен температурасына 
байланысты болады, ал денсиметр көмегімен қуаттылық деңгейі бақыланып 
тұрады. Сілтілік аккумуляторларда мұндай біртекті тәуелділік болмайды, 
сондықтан қуаттылық деңгейін анықтау қиындық туғызады. Сонымен қатар 
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эксплуатация кезінде қиындықтар болады. Өйткені техникалық 
қызметтермен әр түрлі бақылау операцияларын қажет етеді, ол электролиттің 
жиі ауыстрылуымен разрядқа дейінгі периодтық орындалмауы.

Мырыш-қышқылды аккумулятордағы физика-химиялық процесстер
Химиялық ток көзінің құрылуы электрохимиялық жүйенің анықталуы 

барысында құрылады, реагенттер мен электролиттер қосылысы деп аталады. 
Электрохимиялық қалпына келтіру жүйесі жұмыс процессінің реакциялары 
электрондарын беріп және қышқылданады, ал қышқылдандырғыш қалпына 
келеді. Ереже бойынша сұйық химиялық қосылыстар, ионды өткізгіштігі 
жақсы және аз электрондар  электролитке қызмет етеді.

Электрохимиялық жүйенің шартты жазбасы:
(-) Қалпына келтіргіш  |электролит | тотық (+).
Қорғасын қышқылдық-қорғасынды аккумуляторды қалпына келтіреді. 

Электролит – сумен араласқан күкірт қышқылы H2SO4 массалық 
концентрациясы  28...40% . Сондықтан электрохимиялық жүйе шартты 
жазбалармен қарастырылады.

Аккумуляторда болып жататын физикалық үдерістер, электролит 
құрамына металдардың араласуына байланысты қуатталған иондардың 
металдармен араласуы бекітіледі. Қиын қышқылданатынға қарағанда , тез 
қышқылданатын бұған бейім болады. Электродтардың қосылысынан 
қорғасынның пайда  болуы, электролиттердің араласуы, қорғасыннан оң 
қуатталған қорғасын ионы шығады, соның әсерінен электрод теріс 
зарядталады. Электродтар мен араласулар потенциалы жүйенің тозуынан 
ұлғаяды , сондықтан оң ионды араласудың осмотикалық қысымы оң ұлғаяды. 
Осыдан кейін қорғасын иондары араласуға ауысқанның әсерінен ол әрі қарай  
жалғаспайды және қандайда бір электрод потенциалы араласуға түсіп 
электролиттік жұмсарумен қорғасынның еруі  арасында тепе- теңдік болады, 
келесі жағдайда, электролитті аумақ осмотикалық қысым керісінше болады. 
Сондай жағдайда қорғасынның еруі тоқтайды.

Оң электродтар күкірт қышқылына араласуы кезінде сол жағдай орын 
алады, бірақ нәтижесі басқаша болады. Оң электродты екілік қорғасыны 
белгілі бір бөлігі араласуға түседі, сумен араласқан кезде иондалып 4 
валентті қорғасын ионы РЬ4+ және 1 валентті гтдроқышқыл ионы ОН 4 
валентті қорғасын ионы, 4 электродқа еніп оң  потенциалды араласу 
қатынасын құрады.

Аккумулятордағы қорғасын қышқылы химиялық процессте «екі ретті 
сульфатталу» теориясымен түсіндіріледі, негізін қалаушы 1883 жыл 
ДЖ.Гладстон және А. Трайбом. Көрсетілген күкірт қышқылы 
концентрациясы судан тек  Н+ және HSO4 қышқылына диссоцияланады. Сол 
себептен электродтар реакциясы келесі жағдайда түсіндіріледі:

разряд
(+) РЬ02 + ЗН+ + HSO4 + PbS04 + 2Н20 2е; (1.1)

Заряд дәреже
(-)Pb+HSC>4 PbS04 + Н+ + 2е (1.2)

Заряд
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Аккумулятордағы ток құрушы реакциясы:

РЬ02 + РЬ + 2 H2S04 2pbs04 + 2Н20 (1.3)

Осыған байланысты, аккумулятордың разрядталуынан күкірт 
қышқылы таралады, су пайда болады, ал екі электродты-қорғасын сульфаты 
зарядталған кезде процесс кері бағытта өзгереді. Электродтар жұмысында 
олардың маңызы зор. Электродтың оң зарядты кеуектерінің орташа диаметрі  
1...2 мкм, теріс зарядты  10 мкм тең. Разряд кезінде кеуектілік күрт кемиді. 
Себебі мырыш сульфатының меншікті көлемі мырыштың және 
қосқышқылды мырыштың көлемінен көп. Мырыш қышқылы аккумуляторға 
электролиттердің сұйылуы тән. Себебі разряд кезінде күкірт қышқылы және 
су қолданады. Сол себепті электролиттің тығыздығын немесе 
концентрациясын анықтау арқылы аккумулятордың зақымдалуын немесе 
бұзылуын  анықтаудың қолайлы әрі нақты әдісі. Негізгі жұмыс реакциясымен 
қоса аккумуляторда қосалқы (жанама) реакциялар жүреді. Олар жұмыс 
процессінің ПӘК-тін азайтады. Ол болса өз алдына батареялардың жұмыс 
қабілетіне кері әсерін тигізеді. Жанама (қосалқы) реакциялардың бірі болып 
табылатын- су электролиді және онымен байланысқан оттектің және сутектің 
газ бөлінуі. Электродта газ бөліну заряд кезінде сонымен бірге батареяларды  
сақтау барысында жүретін разряд процессінде болады.Бұл кезде оттектің 
бөлінуі оң электродта ал сутектің бөлінуі теріс электродта жүреді. Бұл 
процесс электрод потенциалы және газ бөлінудің бастауындағы кернеуінің 
(газ кернеуінің ұлғаюы) айырмашылығымен анықталады. Газ кернеуінің 
ұлғаюы артқан сайын газ боліну интенсивтілігі артады және керісінше. Газ 
бөлінудің басталуындағы кернеуге электролиттердің активті материалдарда 
және конструктивті материалдарында болатын қоспалардың ықпалы зор. Газ 
бөліне бастағандағы кернеуді төмендететін қоспалар олардың 
қарқындылығын арттырады. Ал бұл қайнаудың әсерінен болатын 
аккумулятордағы электрондардың деңгейін төмендетеді және эксплуатация 
кезінде дистилденген  суды үнемі құйып отыруды талап етеді.

Стартерлі аккумуляторлық батареялардың құрылысы
Басқа типтегі аккумуляторлық батареялардың көпшілігі секілді, 

стартерлі қорғасын-қышқылдық батарея құрылғысы жеке аккумуляторларды 
бірізді жалғауға негізделген. Қолданылатын конструкциялық материалдар 
күкірт қышқылының ұзақ әсеріне шыдамды болуы керек. Мұндай әсерге 
төзімді бірден бір металл қорғасын болып табылады, сондықтан барлық ток 
өткізетін бөлшектер қорғасыннан немесе қорғасын қорытпаларынан 
жасалады. 

Стартерлік батареялардағы активті қосылыстары бар электродтар паста 
сыланған, пластина құрастыру барысында активті масса қалыптастыратын, 
пішінделген торлардан тұратын электродтар түрінде конструктивті 
орындалады. Торларды қорғасын қорытпаларынан құяды.[2]

Электродтарға арналған паста H2S04 сулы ерітіндісінде араластырылған 
қорғасын ұнтағынан тұрады. Активті қоспаның беріктігі үшін пастаға оң 
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электродтар алу мақсатымен  полипропилен талшықтары қосылады. Теріс 
электродтардың активті қосылыстарының беріктігін болдырмау үшін паста 
қоспасына күкіртті қышқылды бариймен кеңейткіштер (күйе, БНФ малмасы, 
шымтезектен істеп шығарылатын гумматтар) қосады. 

Тордың массасы электрод массасының 50%-ын құрайды. Оң 
электродтардың торларының қимасы жуан және коррозияға ұшырағыш 
болады. Пастерленген электродтардың жалпы қалыңдығы жұмыс режимі мен 
аккумуляторлық батареяның белгіленген қызмет мерзіміне байланысты, 
жеңіл автокөліктерге орнатылатын аккумуляторлық батареялар үшін 1,5...2 
мм, ал тракторларға орнатылатын батареялар үшін 2,4...2,6 мм құрайды. 
Активті материалдардың бірдей мөлшері қалыңдығы үлкен электрод саны аз 
немесе электрод саны көп қалыңдығы аз салынуы мүмкін. Екінші жағдайда 
активті масса бетінің жиынтық ауданы мен максимал жіберілетін ток 
разрядының күші ұлғаяды, бірақ электродтардың механикалық беріктігі 
төмендейді. Батареялардың стартерлік сипаттамалары электродтардың 
қалыңдығы аз болған кезде жақсы болады. 

Тор токтың активті материалдар массасына түгелімен бірізді таралуын 
қамтамасыз етуі қажет, сондықтан электродтың пішіні квадратқа жақын 
болады. Стартерлік аккумуляторларда ені 143 мм, ұзындығы 119, 133,5 мм-
лік электродтар қолданылады. 

Бөлгіш 5 (1.1-сурет) көмегімен оң 4 және теріс электродтардың 
жартылай блоктары жиналады. Көпірге электрод құлақтары пісіріледі және 
ол өзара арақашықтықты анықтайды. Борн электродтардың жартылай 
блогындағы ток шығарушы болып табылады. 

Жартылай блоктағы электродтар параллель жалғанған. 
Электродтардың саны аккумуляторлық батареяның талап етілетін ыдысына 
байланысты. Жартылай блоктар электродтар блогына біріктіріледі. Әдетте 
блоктағы теріс электродтар саны оң электродтар санынан  біреуге артық 
болады және олар блокта шекті болады. Бұл оң электродтардың активті 
заттары химиялық айналуларда көбірек қатысуымен байланысты. Сондықтан 
заряд және разряд процесінде активті массаның симметриялық екіжақты 
өзгеруі барысында аздаған өзгеріске ұшырайды.  Сондықтан олар заряд және 
разряд процесстерінде белсенді массаның екі жақты симметриялық өзгеруі 
кезінде аз деформацияланады. Блоктардағы электродтардың арасына 
сепаратор 2 – қышқылға төзімді кеуекті материалдан бөлгіштер 
қондырылады. Олар әр аттас электродтарды оқшаулау және олардың 
арасындағы қысқа тұйықталудың алдын алуға арналған. Сепараторлар 
жоғары кеуектілігі мен жақсы суланғыштығының арқасында электролиттің 
электрод бетіне еркін шығуына кедергі жасамайды. 
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1 мен 3- оң және теріс электродтар; 2-сепаратор; 4 пен 7 оң және теріс 
электродтардың жартылай блогы; 5- көпір; 6- қақпақ; 8- құймалы тесік; 9 -

элементаралық байланыс; 10- тірек призма
Сурет 1.1 – Элементаралық ашық байланыстары бар стартерлі 

аккумуляторлық батарея

Батареялардың эксплуатациялық сипаттамалары едәуір дәрежеде 
сепараторлардың сапасына бағынышты. Сепараторлар механмкалық 
беріктікке, икемділікке ие болып, батареяның жұмысы кезінде 
температураның кең диапазонында өз қасиеттерін сақтауы керек.

Қазіргі заманғы стартерлік батареялардың конструкцияларында 
сепаратор материалдары ретінде мипор, мипласт, пластипор, винипор және 
поровинил қолданылады. Мипор, немесе микрокеуекті эбонитті табиғи 
каучук пен әр түрлі қосымшалар араластырылатын вулканизацияның күрделі 
технологиялық процесі нәтижесінде алады. Өнеркәсіп қалыңдығы 1,1; 1,5 и 
1,9 мм мипордан жасалған сепараторлар шығарады. Мипласт, немесе 
микрокеуекті полихлорвинилді полихлорвинил шайырынан жымдастыру 
әдісімен алады. Өнеркәсіпте шығарылатын мипласт сепараторларының 
қалыңдығы 1,1; 1,3; 1,5; 1,7 и 1,9 мм. Жоғары эксплуатациялық қасиеттерге 
полихлорвинил шайырынан циклогексан мен крахмел қолданып жасалған 
поровинил сепараторлары ие болады. Поровинилды қолдану барысында 
төмен температурада батарея қуатын 10...15 % көтеруге рұқсат береді. 

Сепараторлар мен электродтардың блоктарының жиыны моноблок 15 
ұяшықтарына қондырылады (1.1-сурет). Моноблок- 3 немесе 6 ұяшыққа 
оқшаулағыш герметикалық арақабырғалармен бөлінген батареяның біртұтас 
корпусы (аккумуляторлар саны бойынша, сәйкесінше 6 және 13В батареялар 
үшін) Стартерлік батареялардың моноблоктары эбонит, термопласт 
(полиэтилен толтырылған), полипропилен және полистироладан 
дайындалады. Бұл материалдар әсіресе вибрация шарттарында жылу мен 



13

суыққа төзімділік, қышқылға тұрақтылық және механикалық беріктікті 
қамтамасыз етеді. 

Блок электродтарының төменгі бөлігінде құрастырғаннан кейін 
моноблок түбіндегі- түпкі призмадағы 16 арнайы шығыңқы жерлерге 
сүйенетін «аяқтары» болады. Нәтижесінде батареяның төменгі бөлігінде 
электродтардан біртіндеп түсетін активті масса жинақталатын шлам кеңістігі 
құрылады. Әр аттас электродтар бөлшектерінен болатын қысқа тұйықталу 
кесірінен аккумулятордың мезгілсіз істен шығуын болдырмайды. 

Эбониттен немесе пластмассадан жасалған қақпақ 10 жеке 
аккумуляторлық бөлімдерді жаба алады. Қазіргі батареяларға моноблокка 
пісірілген немесе жабыстырылған біртұтас қақпақтар қолданылады. 
Қақпақтарда борн шығаратын және электролит құятын тесіктер 11 болады. 
Құю мойындары вентиляциялық тесіктері бар тығындармен жабылады. 
Тығындардағы арнаулы шағылдырғыштар вентиляциялық тесіктен 
электролиттердің шашылуына кедергі жасайды. Батареялар қалыпты жұмыс 
күйінен 45° бұрыш жасап бүгілуі кезінде электролит шашылмауы керек. 

Дара қақпақтардың гермитизациясы арнайы битум мастикасының 
құюымен жасалынады. Пластмассалық моноблоктарды 20...25 % қолдану 
барысында аккумуляторлық батареяның үлесті энергиясы жоғарылайды. 
Полипропилен мен полиэтиленнен жасалған моноблоктар эбониттік 
моноблоктарға қарағанда бірнеше есе мықтырақ. Полипропиленнен жасалған 
мөлдір корпусты 6СТ-55П аккумуляторлық батареясы ВАЗ автокөліктерінде 
орнатылады(1.1-сурет).

Жеке аккумуляторлар батареяға әртүрлі конструкция иемдене алатын 
тұйықтағыштардың 1 (1.2-сурет)  көмегімен жалғанады.  Дара қақпақтары 
бар батареяларда тұйықтағыштар үстінен өтеді . Ортақ қақпақ (монокрышка) 
қолданған жағдайда тұйықтағыштар моноблок арақабырғаларының үстінде 
орналасады. Пластмассадан (полиэтиленнен, полипропиленнен) 
моноблоктардың жаңа құрылымдарын жасауда элементаралық байланыстар 
арақабырғаларындағы тесіктер арқылы өткізіледі .

1-моноблок; 2-қақпақ; 3 пен 5- оң және теріс полюстік қорытындылар; 4-
элементаралық байланыс; 6-тығын; 7-сұйық деңгейінің индикаторы; 8-

сепаратор;  9 бен 10- оң және теріс электродтар.
Сурет 1.2 – Жабық элементаралық байланыстары бар стартерлік 

аккумуляторлық батарея
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Қысқартылған элементаралық байланыстар омдық кедергілерді 
кемітумен қоса батарея жасағанда қорғасын шығынын, соның салдарынан 
массасын азайтады. Электродтардың жоғарғы кенерлері мен қақпақ 
аралығындағы қашықтық 20 мм-ден кем емес құрайды. Бұл арақашықтық 
электролиттің тербеліс дәрежесін өтеу және заряд соңындағы қатты газ 
бөліну кезінде элекфолит тамшыларын бөлу үшін қажет. 

Қарапайым аккумуляторлық батареяларға тән кемшіліктердің басым 
бөлігі электрод торларын жасауға жұмсалатын қорғасын қорытпасындағы 
4,5...6% сүрменің болуымен шартталған.Стартерлі аккумуляторлық 
батареялар күтімінің талаптарына сәйкес әр 2500 км жүгірістен кейін 
электролит деңгейін тексеру қажет, азайған жағдайда дистилденген су 
құйылады. 

Қорыта келгенде, қызмет көрсетілмейтін батареяны жасау үшін тор 
жасауға қолданылатын материалды ауыстыру керек. Қазіргі кезде тор жасау 
үшін келесі материалдар қолданылады: қорғасын-кальций-қалайы 
қорытпасы; сүрме құрамы азайтылған, түрлендірілген қорғасын-сүрме 
қорытпасы; оң электродтарға арналған сүрме мен кадмийдің аз мөлшердегі 
қорытпасы және теріс электродтарға арналған қорғасын-кальций-қалайы 
қорытпасы. 

Қорғасын-кальций-қалайы қорытпаларынан жасалған торлары бар 
батареяларды зерттеу олардың терең разрядтарға сезімталдығын көрсетті. 
Бұл себептен оң электродтардың торлары сүрмемен легірленген қорғасыннан 
және кадмийден, ал теріс электродтардың торлары қорғасын-кальций-қалайы 
қорытпасынан жасалған батареялар істеп шығарылды. Бұл ретте газ бөлінуі 
басында кернеуі 2,45В дейін жоғарылайды және электролиз кесірінен су 
жоғалту 15...17 дейін төмендейді. 

Қорғасын-кальций қорытпаларын қолдану өндіріс технологиясын 
өзгерту қажеттілігіне алып келеді, сондықтан кейбір шетелдік фирмалар 
торларды легірлеуші қоспалар мен сүрменің аз мөлшерімен дайындау 
технологиясын ойлап тапты. Бұл торлардан жиналған батареялар аз қызмет 
етілетін деген атқа ие болды-олардың қызмет ету мерзімі кәдімгілермен 
бірдей, бірақ олар терең разрядтарға сезімтал емес, ал газ өткізгіштігі 
бірнеше есе аз. 

Автокөлік генераторларының конструкциясы
Әдеттегі айнымалы токтың контактілі жүзік  генераторы 37.3701 (1.3

сурет) болып табылады, ВАЗ-2108 автокөліктерінде жалғанған және олардың 
модификациясыменен. Өлшемдері, жалғастырушы және қондырушы 
өлшемдерімен Г221 и Г222 генераторымен тікелей байланысты, бірақ 
құрылысымен ерекшеленеді. Генератор қуаты 750 Вт және 14 В кернеуге 
саналған, 55 А тогы бар, ресурсы 125 ООО км кем емес автокөлік жүрісі бар,
4,4 кг шкивсіз салмағы бар. Генератор статордан тұрады 11 ( 1.3 сурет), 
ротордан 10, бүйіріндегі қақпақтан 14,4 қақпақша контактілі сақина жағынан 2 
қақпақ түзету блогы жағынан және желдеткішімен шкив 17. Статордың пакеті 
электротехникалық болаттан жасалған пластинадан жуандығы 1 мм, төрт 
нүктеден дәнекерменмен жалғанған. Үшфазалы орам 18 статорда жартылай 
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жабық күйде орналасқан. Орам үш жіңішке, екі қабатты, паз есебімен 
қосылған фаза 1ге тең болатын. Фазалы орам екі «жұлдызшамен» жалғанған. 
Фазадағы орам саны 54. Фаза диаметрі 0,95мм. Салқында фазаның қарсы 
тұруы 0,155 Ом. Ротор өзіне 9 вал қосады, орам қым-қамтуы 12 
клювтүріндегі полюс және контактілі жүзік қайтымды айналу және 
орамаралық жұмыс істемеу орамын лакпен жағылған, ротор вибрация 
төмендеуін екі вибрацияда құрастырған.

Орам келесі түрге ие: орам саны 420, мыс  жетегінің диаметрі 0,8 мм 
және салқынға қарсы тұруы 2,6 Ом. Генератор қақпақшасы 4 және құйылуы 
14, алюминий қортпасынан орындалған. Қақпақшасында дөңгелек
подшипник 5 және 16 дайындалған, контактілі жүзік жағынан орналасқан 
қақпақшада сыртқы айналу үшін дөңгелек подшипниктің резиналы сақина 6 
жалғанған. Қақпақтың желдеткіш терезесі бар.

1-втулка;2-түзетуші блок ; 3- шөтке ұстағыш; 4, -генератордың қақпақшасы ;
5-дөңгелек подшипник; 6-сақина ; 7-білік ; 8-ротор ; 9-статор ;

10-қоздыру орамы ; 11-сегментті шпонка ; 12-шөткі ұстағыш; 13-орам;
Сурет 1.3 – 37.3701 генераторы

Жетек жағынан қақпақ болат болтқа ие 13 генератор қатаюы үшін және 
беріктілігі мықты болат втулканы генератордың саусақтарының қатаюына. 
Қатаюы саусағында контактілі жүзік жағынан резиналы беріктілігі мықты 
втулка 1 жалғанған. Таңдалған осьті саңылауға қозғалтқышқа генераторды  
бекіткен. Қақпақшаның контактілі сақина жағынан 7 шөткі ұстағыш  2 
шөткісімен орналасқан, құрылысымен интегралды реттегіш кернеуімен 
біріккен, түзету блогы қосымша диодтармен орамның қозуы конденсатор 3 
сыйымдылығы 2,2 мкФ генераторға тіркелген тулы штекер көмегімен. 
Инетегралды реттегіш кернеуі герметикалық орындалуға ие. Желдеткіш 
генераторы 17 орталық генератормен реттеледі, 15 ротор  сегментті 
шпонкамен отырғызылған.
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Генератордың электрлі схемасы 1.4 суретте  көрсетілген. 37.3701 
генератордың материалдарының жұмсалуы, Г221 (14 В, 590 Вт) 
генераторына қарағанда жақсырақ және Г222 (14 В, 660 Вт) электромагнитті 
жүйенің орындалуына және қоздыру тогы, салмақтың көтерілуінсіз және 
генератордың басты өлшемінің өзгеруінсіз қалаған қуаттың алуына рұқсат 
берілді. Генератор материалының жұмсалу бағасы максималды коэффициент  
орындалады.

Кмах = Рr мах I Gг (1.4)

мұнда Рr мах –генератордың максималды қуаты, Вт; Gг – генератор 
салмағы(шкивсіз), кг

Сурет 1.4 – Генератордың  электр  жүйесі 37.3701

Максималды айнымалы токтың  генератор қуаты

Р = Uн lr мах (1.5)

мұндағы Uн – наминалды түзету кернеуі (14 немесе 28 В); lr мах –
генератордың максималды тогы.

Электр  машиналарының массасы оның қуатына емес,  оның моментіне 
тәуелді екенін ескере отырып, (т.е.қуаттан, айналу жиілігіне бөлінген), 
коэффициентті жұмсалуы керек міндетті түрде Кмах  генератордың 
техникалық деңгейін бірдей немесе жақын жиілік айналуымен салыстыру 
қажет. Генератордың техникалық деңгейі материалдың жұмсалуы әртүрлі 
айналу жиілігін ескере отырып, меншікті коэффициентпен орындалады.  

Куд = UH Iрас /(Gr nрас) (1.6)

Iр –есептелетің ток, 70... 75 % сәйкес келетін Iр.мах; nрас –айналу жиілігі, 
Iрас. сай келеді. Өлшемдері 37.3701 Iрас және nраc бастапқы координатадан 
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бастап ток жылдамдатқышқа дейін анықтауға болады. Жақындау нүктесі 
есептегішті аңықтайды Iрас и nраc.

Генератордың айнымалы бағасы Г221, Г222 и 37.3701осы көрсеткішке 
байланысты кесте  1.1.дайындалған.

Генератор 2102.3701 индукторлы генераторлар тобына жатады және  
КамАЗ и «Урал» автокөліктерінде қондыруға арналған. Генератор өзімен 
бірге біратты полюсті жетіфазалы индукторлы машинаны көрсетеді.

Кесте 1.1 – Генератордың көрсеткіштері
Генератор түрі Кмах, Вт/кг Куд, Вт-мин/кг-10 3 Кх, Вт-мин/кг-10 3

Г221 140 37,0 121,7
Г222 179 51,9 153,0

37.3701 189 58,0 189,0
19.3771 182 57,4 182,0
94.3701 233 66,4 212,1

1.2 Метал бұйымдарын слесарлық әдіспен өңдеу

Слесарлық əдіспен өңдеу технологиясы
Жазықтықтағы белгілеу жазық деталдардың құйылған және соғылған 

метал беттерінде сызумен атқарылады, парақты және жолақты металдарда.
Кеңістіктегі белгілеу жазықтықтағыдан мүлдем бөлек болып келеді. 

Бұл белгілеудің орындалу қиындығы, әр түрлі жазықтықта және әр қилы 
бұрышпен оналасқан, кеңістікте белгілі бір қалыппен байланысқан жазықтар 
мен сызықтар болып келеді. 

Белгілеуді орындау дәлдігі өңдеу сапасына көптеп септігін тигізеді. 
Белгілеудің дәлдік дәрежесі 0,25 – 0,5 мм шегінде болады. 

Белгілеу сызықтары анық көрініп тұруы үшін және ұзақ уақыт сақтау 
мақсатында белгіленетін беттерін бояйды. 

1-Табан; 2-белгі; 3,4-реттегіш; 5- шкала; 6,7-жылжымалы шкала
а) жазықтықтағы; б) кеңістіктегі

Сурет 1.5 – Өлшеу құралдары
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Суға езілген бор. 8 л суға 1 кГ борды қосып, осы құрамында қайнатады. 
Сосын осыған столяр желімін, 1 кГ борға 50Г есебімен қосады. 

6. Із қалдырмақ сызықтарды келесі реттілікпен атқарады: бастапқыда 
барлық горизонталь сызықтарды сызып шығады, содан соң – барлық 
вертикаль сызықтарды, келесі – барлық еңкіш сызықтарды және соңында –
қажетіне орай шеңберлерді, доғаларды және шеңберленген жиектерін 
белгілеп бітіреді. 

Белгі сызықтарын сызбаұштықпен белгілегенде, тап қаламмен белгі 
салғандағыдай қозғалыс жасайды, яғни оны оң қолмен қапсырып және 
сызғышқа немесе бұрыштамаға тақай ұстап, қозғалыс бағытына аз-кем 
еңкейтіп сызықты жүргізеді . Белгі салынған сызық бойымен қайтадан сызық 
жүргізуге болмайды. 

Сурет 1.6 – Белгілеу қиылма сызықтарын сызу әдіс-тәсілдері

Ұзын сызықтар бойымен таңбалар 20 дан 100 мм аралығында 
белгіленеді, сол секілді бұрыштар мен шеңберленген тұстарында 5 тен 10 мм 
аралығында қалдырылады. Тепе-тең салынбаған және сызықтан сәл ауытқып 
сызылған таңбалар бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ете алмайды. [14]

Белгі саларда нүктелеу құралды бас бармақ бастаған үш саусақпен 
жымқырып, өткір ұшымен сызыққа дәл қояды . Бастапқыда нүктеқұралды 
өзіңе еңкейтіп, содан соң ғана белгіленген нүктеге нығыздап басу қажет, 
орныққанына көз жеткен соң тік бағытта ұстап тұрып, 100 – 200 грамдық 
шағын балғамен жеңіл соққылар жұмсау қажет. 
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1 – өлшеу беті; 2 – ұзындық өлшеуіштер блогы; 3 – өлшеу аяқшасы;
4 қысқыш винт; 5 – ізсалғы; 6 – микрометрлік винт; 7 – призма; 8-шпонкалық 

ойық
Сурет 1.7 – Кілтек ойығын белгілеу кезінде цилиндрлік дайындамаларды

орнату және дәлдеу

Сурет 1.8 – Белгі сызығы бойымен нүктелеу әдіс-тәсілдері
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Сурет 1.9 – Кеңістікте бөлек цилиндрлік дайындамаларды орнату және 
дәлдеу

Кескіш полотно станокқа, тістері алға қарата жүргенде кесетіндей 
қылып бекітіледі. Полотноны тым қатты тартып қатайтуға да, не тым бос 
қалдыруға да болмайды, екі жағдайда да полотно сынуы ықтимал. 

Кескіш полотнолар жолақ тұрпатты, инструменталдық көміртекті 
болаттан У8, У8А, У9, У9А, У10 жасалынады. Тістері бір жағына жасалып 
келді, қазіргі полотноларда екі жағына да тістері қиылғандары кездеседі.

Сол жағындағы жоғарғы сан (300) ұзындығын, ал төменгі (0,8) – кескіш 
полотноның қалыңдығын көрсетеді. Оң жағындағы жоғарғы сан (1,5) 
тістерінің қадамын, ал төменгі (У9А) – болат маркасын білдіреді. 

Кескіш полотноларды, тістерінің саны жағынан әр түрлі қылып 
жасайды, 14 тен 32 тіске дейін полотноның әрбір 25 мм – сайын. 
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а – темір кескіш ара ; б – ара; в –кескішті араға бекіту; г – ара кескішін тарту;
1 – ара кескіші; 2 – штифтлер; 3 – бекіткіш; 4 – тартқыш винт; 5 – бұрама

Сурет 1.10 – Темір кескіш ара дайындау

Кесу техникасының қалыптасқан, көптеген жылдар тәжірибеден өткен 
ережесі бойынша кесілетін дайындама слесарлық іскенжеге тығыз бекітіледі. 

Іскенже мен жұмыс жасаушы кеудесіне дейінгі аралық 200 мм
шамасында болуы қажет. Кесу операциясын орындау кезіндегі жұмыс 
атқарушы денесі тік  кеудесі іскенже өстік сызығына 450 бұрышпен бұрылған 
болуы шарт. Сол аяғына еркін тіреліп тұрып, оң аяқты сол аяққа қарағанда 60 
– 700 бұрышпен орналастыру керек. (сурет 1.11.) Араны  екі қолмен де 
ұстайды.

Жолақ илем металдарды кесу. Бұл илем түрлерін жіңішке жағынан 
кескен дұрыс, себебі  бұл жағдайда кесу күші аз ауданға таралуы салдарынан 
кесу үдерісі тез жүреді. 

Жақтаулары жалпақ болып келетін дайындамаларды кескенде, олардың 
қырларына кесілетін орындарын белгілегеннен соң үшқырлы егеумен ою 
салып алады. Содан соң ғана екі қырындағы белгіні біріктіре отырып кесу 
операциясын жүргізеді. 
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Сурет 1.11 – Кесу техникасы

Құбырларды арамен кескенде сәйкес пішіндегі ағаш арасына салып 
іскенжеге қысқаннан соң кеседі. 

Арамен құбырларды кесу мен механикаландырылған кесу әдістері 
зертханалық зерттеу ретінде беріледі.

1.3 Метал бұйымдарды егеулеу, ию және шабу операциялары

Егеу, ию жəне шабу операциялары туралы теориялық мəліметтер 
жəне өңдеу технологиялары

Егеудің көмегімен өңдеу жасалатын деталдардың мөлшер дәлдігін 0,05 
мм – ге, кейбір жағдайларда – 0,02 мм, 0,01 мм – ге дейін жеткізуге мүмкіндік 
туады.

Егеп өңдеу арқылы дайындамаға қалдырылған шағын әдіптер алынады. 
Әр түрлі егеу құралдарын қолдануға байланысты дайындамаға 
қалдырылатын әдіптер 1,0 мм-ден 0,025 мм аралығында ауытқиды. 

Егеулер ұзындығымен, қиық пішінімен, орысша «насечка» деп 
аталатын салынған кедірлерінің нөмірімен, кедірдің салыну тәсілімен, 
материалымен ерекшеленеді. 

Егеу мөлшерлері нормаланған. Ең көп қолданыстағы егеулердің 
ұзындық-тары 75 тен 500 мм аралығында. Егеуді қолданғанда өңделетін 
бетке байланысты үйлесімді қылып алынады. Жұмыс атқарғанда егеудің 
жұмыс бетін толық қолданған тиімді болып табылады. 

Тәжірибе жүзінде егеулерді таңдағанда келесі шарттарға сүйенеді: 
егеудің ұзындығы өңделетін беттің ұзындығынан 150 мм – ге артық болғаны 
шарт, мысалы, өңделетін беттің ұзындығы 50 мм-ден аспайтындай болғанда, 
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ұзындықтары 200 – 250 мм, беттері 50 – 100 мм болғанда, ұзындықтары 250 –
300 мм болатын егеулерді таңдайды. [3]

Егеулерді МЕСТ бойынша У10, У10А, У12, У12А, У13, У13А маркалы 
болаттардан және ШХ6, ШХ9, ШХ15 маркалы болаттардан жасайды.

Егеулердің түрлері. Тістерінің, кедірлерінің шамасына және 1 см 
ұзындығына есептелген тістерінің санына байланысты егеу кедірлеріне 
сәкесінше нөмірлер берілген: 

№1 – тұрпайы егеу, бұл егеулердің 1 см ұзындығына сәйкесінше 5 – 13 
тістен келеді (ірі кедірлі); 

№2 – жатық егеу, бұл егеулердің 1 см ұзындығына сәйкесінше 13 – 25
тістен келеді (орташа кедірлі);

№ 3,4,5 және 6 – барқыт егеулер, бұл егеулердің 1 см ұзындығына 
сәйкесінше 25 – 80 тістен келеді (ең ұсақ кедірлі). 

Аталған сәйкесінше егеу құралдарының класына байланысты 
қолданылуы атқарылатын жұмыстың сипатына, яғни сылынып алынатын 
метал қабатына және қажетті өңдеу дәлдігіне байланысты.

№1 – тұрпайы егеулерді метал қабатының алынатын қалыңдығы қалың 
болғанда, яғни 0,25 мм – ден кем болмайтындай қабатты егеп алу қажет 
болғанда қолданады. Өңделетін беттің сипатына байланысты тұрпайы 
егеумен алынатын металдың әдібі 0,5 – 1,0 мм аралығында болады. 

№2 – жатық егеулер, метал қабатының негізгі алынатын қабаты 
тұрпайы егеумен өңделген соң ғана қолданылады. Жатық егеумен өңделетін 
метал қабатының әдібінің үлесі әдетте 0,15 – 0,35 мм аралығынан 
аспайтындай мөлшерде қалады. Жатық егеу, қалыңдығы 0,02 – 0,08 мм метал 
қабатын сылып алады, соның өзінде өңделудің 0,025 – 0,05 мм болатын 
жеткілікті дәлдігі қамтамасыз етіледі. Жатық майда егеумен өңделгеннен 
кейін металдың бетінде ешбір сызық қалмағандай, ажарланып өңделгендей 
болып шығады. 

№ 3,4,5 және 6 – барқыт егеулер деталдарды өте дәл тазаөңдеуге, 
қиюластыруға, бабына жеткізуге және беттерін ажарлауға ғана қолданылады. 
Бұл аталған егеулерді қолданып өңдеу жұмысы атқарылғаннан кейін метал 
бетінде көзбен байқалатын немесе қолға білінетін ешбір сызықтар қалмайды. 

Барқыт егеу, қалыңдығы өте аз 0,025 – 0,05 мм метал қабатын егеп 
алады және өңделудің 0,01 – 0,005 мм шамасындағы жоғары дәлдікті 
қамтамасыз етеді. 

Егеулермен өңдеу арқылы атқарылатын жұмыс түрлері мен 
дайындалатын бұйымдар пішіні. Егеулер өзара кедірлерінің түрлерімен ғана 
бөлініп қоймайды, сонымен қатар, көлденең қимасының пішінімен де 
жіктеледі, ондай пішін түрін профиль деп атайды.

Жалпақ егеулерді  сыртқы және ішкі жазық беттерді, сол секілді 
сыртқы дөңес беттерді өңдеуге қолданады (сурет 1.12а ). 

Шаршы егеулермен шаршы және төртбұрышты тесіктерді сонымен 
қатар, әртүрлі жырғаларды егеуге қолданады. Ұзындықтары 350 – 500 мм 
болатын егеулерді бұйымдарды тұрпайы өңдегенде, 1 мм – ден астам метал 
қабатын алу қажет болғанда қолданады (1.12 б– сур.). 
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а – жалпақ, б – шаршы, в – үшқырлы, г – жұмыр, д – жартылай жұмыр, е –
ромбо  тәрізді, ж – пышақ  іспетті

Сурет 1.12 – Егеулердің қима пішіндері

Үш қырлы егеулер ішкі бұрыш-мүйістерді егеуге қолданылады (сурет 
1.12, в ).

Жұмыр егеулерді бұйымдардың шеңберленген үңгілдері мен тесіктерін 
егеу үшін қолданады (сурет 1.12 г)

Жартылай жұмыр егеулермен ойыс біткен беттерді 
өңдейді (сурет 1.12, д)
Егеулердің арнаулы тобына пышақ іспеттес (сурет 1.12,ж), 

ромботәрізді (сурет 1.12,е), сопақ пішінді – бүйірлеріне шеңберді бойлай 
істелген кедірлері бар дисклер жатады. Бұл құралдармен мүйістерді, еңкіш 
жазықтықтарды егеп өңдейді.

Майысу теліміндегі созылу және сығылу аймақтары 
бейтарапсызықпен ажыратылады, ол сызық сығылған теліміне қарай 
ауытқыған (сурет 1.13.).

Сурет 1.13 – Дайындаманы иіу сұлбасы
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Иілген дайындама өзгерісі мен бейтарап сызық ауытқуы, 
дайындаманың ішкі радиусы r аз болған сайын ұлғайяды.

Игендегі дайындаманың бастапқы ұзындығын келесі бағытта есептейді. 
Егер дайындаманың ішкі радиусы игеннен кейін дайындама қалыңдығы 
жартысынан (r> а/2),  көп болса, онда бейтарап сызық дайындаманың орта 
сызығымен өтеді деп есептеп, дайындама пішіні өзгерісін ескермейді. Бұл 
жағдайда телімнің иілген ұзындығын, r+ а/2  радиуспен доға ұзындығын 
анықтағандай есептейді, яғни:

𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.   = π( r+ а / 2) α/1800 (1.7)

мұнда α – иілудің кіндік бұрышы, град.
𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.  – дайындаманың иілу ұзындығы
Егер r ≤а/2, онда дайындаманың созылуын ескерген жөн. Бұл жағдайда 

бейтарап сызық сығылған телімге қарата дайындаманың 1 /6 қалыңдығына 
ауытқыды деп қабылдайды. Иілген телім ұзындығын r + а/ 3 радиуспен доға 
ұзындығын анықтағандай есептейді, яғни.

𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.  = π( r+ а / 3) α /1800 (1.8)

Мысалы. Пішіні мен өлшемдері (сурет 1.15.) көрсетілген, соқпаны алу 
үшін керекті шаршы қимасы бар бастапқы дайындама ұзындығын анықтау 
керек.

Сурет 1.14 – Соқпа дайындамасының сызбасы

Шешімі:  Иілуге жатпайтын тура телімдердің жалпы ұзындығы 
60+174+60= 294 мм құрайды.  Радиусы r = 20 иілу теліміндегі дайындама 
ұзындығын, металдың созылуын ескермей анықтаймыз, себебі 

r > a / 2 ( а / 2= 15 мм ) (1.9)
яғни;

𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.   = π (𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑎𝑎𝑎𝑎
2
) 900

1800
=  352π = 55 мм (1.10)
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Радиусы r = 10 мм иілу теліміндегі дайындама ұзындығын, металдың 
созылуын ескеріп анықтаймыз, себебі 

r < a / 2, (1.11)
яғни;

𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.   = π (𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑎𝑎𝑎𝑎
3
) 900

1800
=  10π = 31,4 мм (1.12)

Осылайша, бастапқы дайындаманың жалпы ұзындығы

294 + 55 + 31,4 ≈ 380,5  мм-ді   құрайды.

Иіу операциясы көп күшті қажет етпейді, сол себептен оны көбіне 
қыздырылуы  төмен температурада ( 850 – 900 0С) жүргізеді, бұл алынатын 
бұйым беті сапасының жақсаруына септігін тигізеді.

1.4 Бақылау – өлшеу құралдары және өлшеу тәсілдері

Бақылау – өлшеу құралдары жəне өлшеу тəсілдері туралы теориялық 
мəліметтер

Құралдар мен приборлар төмендегі келтірілген бағыттарға байланысты 
жіктеледі, яғни қажет мөлшерді өлшеуге, не сол өлшем арқылы бұйым 
мөлшері мен басқа бір салыстырмалы өлшем айырмашылығын анықтау 
болып табылады. 

Штрихты құралдарда әрдайымда өлшем шкалалары бар. Олар тікелей 
сол өлшенетін шаманы, аспапта белгіленген шкала бойынша есептеуге 
негізделген. Бұл аспаптарға өлшемдік метал сызғыштар, иілгіш ленталар, 
штангенаспаптар (штангенциркулдер, штангентереңөлшегіштер, 
штангенрейсмустар) және т.б. жатады. Шартты түрде осы топқа 
микрометрлерді, штихмастарды және сол секілді индикаторлы аспаптарды  
жатқызуға болады. 

Бақылау (шкаласыз) құралдар – бұлар шкалалары жоқ, аспаптар, 
сондықтан өлшенген шаманың абсолюттік мәнін бермейді. Аталған құралдар 
көмегімен деталдардың пішіні мен өлшемдерін немесе берілген пішін мен 
мөлшерінің ауытқуын тікелей есепсіз анықтауға мүмкіндік туады. Аталмыш 
құралдарға тексеру сызғыштарын, тексеру плиталарын, шаблондарды, 
сүңгілерді, бақылау плиткаларын, калибрлерді және тағы басқа да  
құралдарды жатқызуға болады. [9]
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Сурет 1.15 – Калибрлер-мөлшерлегіштер, штангенциркуль мен өлшеу 
құралдары

Барлық штангенаспаптар негізгі шкаланың шолақталған бөліктеріндегі 
үлестері арқылы есептеуді бастайтын нониусты қолдануға негізделген. 
Шығарылатын штангенаспаптардың шекті өлшемдері 100; 125; 150; 200; 300; 
400; 500; 600; 800; 1000 және 2000 мм дейін және есептеу шамасы 0,1; 0,02 
және 0,05 мм болып келеді.

1 – штанга, 2 – жылжымалы рамка, 3 – бұранда, 4 – нониус.
Сурет 1.16 – Есептеу дәлдігі 0,1мм болатын штангенциркуль
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Сурет 1.17 – Штангенциркуль  құрылысы мен өлшеу әдісі

Бұл келтірілген штангенциркуль (сурет 1.17.) миллиметрге бөлінген 
штангадан 1, оның соңында тістемеден 4 тұрады. Штангаға жылжымалы 
рамка 2 кигізілген, рамканың тістемесі мен тереңөлшемі бар 5. Рамка штанга 
бойымен еркін жылжи алады және қажет мөлшерде винтпен 3 бекітіледі. 
Рамканың еңкіш бетінде бөлшектенген белгілер бар, бұл берілген қосымша 
өлшем құрылғы нониус 6 деп аталады. Нониустың әр шкаласы – 9 мм және 
10 тең бөлікке бөлінген, сондықтан нониустағы әр бөлік 9/10 = 0,9 мм – ге 
тең, яғни сызғыштағы бөлгіштен 1,0 – 0,9 = 0,1 мм – ге қысқа. Нониустың 
осылай орналасуында, яки оның нөлдік бөлгіші штангадағы нөлмен сәйкес 
келгенде, нониустағы бөлгіштердің оныншыдан басқасынан барлығы 
штангадағы бөлгіштермен сәйкес келмейді. Ал нониустағы оныншы бөлгіш 
болса штанганың оныншы бөлгішімен сай келеді. 

Осылайша, нониустағы бірінші бөлгіш штангадағы бірінші бөлгішке 
0,1 мм, екінші – 0,2 мм, үшінші – 0,3 мм т.с.с. жетпей жығылады. 

Деталды өлшемес бұрын ең алдымен нониустағы нөлдік штрих пен 
штангадағы нөлдік штрихтың сай келуін тексеру қажет. 

Деталды өлшегенде, оны сол қолға, ал штангенциркулді оң қолға ұстау 
қажет, содан кейін бас бармақпен штангенциркулдің жылжымалы рамкасын, 
аяқтарының жұмыс беттері өлшенетін деталь беттеріне тығыз тірелгенше 
ығыстырады. 

Штангенциркулмен өлшеніп көрсетілген мөлшерді анықтау үшін:   
1) штанганың белгілі бір бөлгіші нониустағы нөлдік бөлгішті 

өткендігін айқындау; 
2) нониустың белгілі бір бөлгіші штанганың бөлгішімен дәл келіп 

тұрғандығын айқындау; 
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3) және екі есептеу қорытындысын қосу қажет. 
Мысалы:  нониустың нөлдік бөлгіші штангадағы 51 бөлгішті өтіп кетіп, 

52 ге жетпей қалды делік, ал штанга бөлгіші нониустың жетінші бөлгішімен 
сәйкес келді, ондай жағдайда есеп төмендегідей болады: 

51 + (0,1 х 7) = 51,7 мм (1.13)

Шығарылатын штангенциркулдер негізінен есеп дәлдіктері 0,02 мм, 
және 0,05 мм жоғарғы және төменгі шекті есептеулері 0 – 25; 0 – 150; 0 – 200
т.с.с болып бөлінеді.

Штанген тереңдікті өлшегіш сипаттамасы мен өлшеу техникасы
Биіктік шамасын, бітеу тесіктің тереңдігін өлшеуге, бунақтарды, 

жырғаларды және т.б терең немесе биіктікпен берілген  өлшемдерге 
арналған. 

Штангентереңөлшегіш құрылымы штангенциркуль құрылысымен 
тектес, бірақ айырмашылығы штангасында тістеме жоқ. 

Штангентереңөлшегіш өлшем шамалары бойынша 100; 125; 150; 200; 
250; 300; 400; және 500 мм – лік қылып, нониусы бойынша есеп дәлдігі 0,1; 
0,05 және 0,02 мм – лік шығарады. 

Штангентереңөлшегіш табаны бар 2 рамкадан 1, ол рамка жылжитын 
штангадан 7 құралады. Штанген тереңөлшегіштің өлшем беттері болып 
жалпақ табаны мен штанга қыры табылады. 

1 – рамка; 2 – табан; 3 – нониус; 4- қозғағыш 5 - штанга.; 6 – бұрандама
Сурет 1.18 – Штангентереңөлшегіш
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Штангада миллиметрлік бөлгіштер белгіленген рамканың жырығы бар, 
ол жырыққа нониус 3 орналасқан. Штангентереңөлшегіш те штангенциркуль 
секілді рамканы бекітуге арналған бұрандамен 6, микрометрлік құрылғымен 
және штангаға 5 бұрандамен 6 бекітілген қозғағышпен 4 жарақталған. 

Өлшем жүргізгенде штангентереңөлшегішті табанымен тесік шетіне 
тақайды, ал штанга тесік не жырға түбіне тірелгенше тақалады. Мөлшері сол 
штангенциркулдегідей анықталады. 

Штанген тіс өлшегіш сипаттамасы мен өлшеу техникасы
Штанген тіс өлшегіш құралының қолданылуы сан-салалы. Мысалы: 

Шестернялар мен рейка тістерінің қалыңдығын өлшеуге арналған. Таратқыш 
біліктің жетек тістегеріші тістерінің тозықтарын зерттегенде қолданылатын 
бірден-бір өлшем құрал болып саналады. Штанген тіс өлшегішпен тістегеріш 
тістерінің қалыңдығын өлшеу арқылы, оның қаншаға жұқарып тозғандығын, 
номиналдық немесе шекті өлшемдерімен салыстырмалы анықталады.  

1 және 2 - өзара перпендикуляр штангалар; 3 – бұранда; 4 – тістек;
5 – жылжымалы тістек; 6 – биіктік сызғыш; 7 – нониус; 8 – реттегіш винт
Сурет 1.19 – Таратқыш білік жетек тістегеріші тісінің хордасын өлшеу.

Штангентісөлшегіш, шкаласы бар өзара перпендикуляр орналасқан 1 
және 2 штангаларға (сурет. 1.19)  құралады, шкалаларының өлшем бағамы 
0,5 мм – ге тең. 1 штанга бойымен өлшегіш тістегі 5 бар рамка жылжиды, ал 
өлшегіш тістек біте келетін 2 штанга бойымен, рамка жылжып отырады, ол 
рамка биіктік сызғышпен 6 берік байланған.  және рамкаларда, өлшем 
бағамдары  0,02 мм – ге теңелетін нониустары бар.  

Штанген тісөлшегіштер модуль өлшегіш шегімен 1 – 18 және 5 – 36 
болып шығарылады, модуль дегеніміз тісті ілініс қадамының π = 3,14 ге
қатынасы. Штанген тісөлшегіштердің өлшем дәлдігі – 0,02 мм. 
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Штангенрейсмус сипаттамасы мен өлшеу техникасы
Штангенрейсмустардың ең басты қолданысы болып деталь биіктігін 

өлшеу және дәлдеп белгі салу табылады. Штангенрейсмустарды төменгі 
және жоғарғы өлшеу шектері бойынша 0 – 200; 30 – 300; 40 – 500; 50 – 800 
және 60 – 1000 мм қылып, нониусы бойынша есеп дәлдігі 0,1 – 0,05 және 0,02 
мм қылып шығарады.

Сурет 1.20 – Штангенрейсмус пен кривошип радиусын анықтау

Микрометр  сипаттамасы мен өлшеу техникасы
Микрометр, (сурет 1.20)  сол жақ шетінде өлшем беті болып табылатын 

қозғалмайтын өкшесі бар құрсаудан, ал екінші жағында төлкеден тұрады, 
оның ішінде микрометриялық винт (шпиндель) орнатылған. Шпинделдің 
шығыңқы беті екінші өлшемдік беті болып табылады. Сабағының сыртқы 
бетінде сызық жүргізілген, сол сызық бойымен миллиметрлік және 
жартымиллиметрлік бөлгіштер белгіленген. Сабағына барабан кигізілген, 
оның шолақталған шеткері бетінде «нониус» деп аталатын, 50 бөлікке 
бөлінген бөлгіштен құралатын шкала сызылған. Микрометрлік винт 
бастиегінде өлшем бөлгіштерінің тұрақтылығын қамтамасыз қылатын 
құрылғы бар. Бұл құрылғы трещётка деп аталады. Трещетка винтпен бұралу 
барысында, өлшем күші 900 грамнан астам ұлғайса, ол винтті бұрай 
алмайтындай, керісінше өзі айналып кететіндей етіп, есеппен жасалған. 
Алынған мөлшерді аса нақты бекіту үшін «стопор» - деп аталатын бекітпе 
қызмет атқарады. [14]

Микрометрлік винтті айналдырғанда өлшем беттерінің ара қашықтығы 
анықталады (өкше мен шпинделдің шығыңқы беті). Винтті сағат тілімен бір 
оралымға айналдыру бұл қашықтықты бір бұранда қадамына кемітсе, ал 
сағат тіліне қарсы осылай айналдыру бір бұранда қадамына ұлғайтады. 
Микрометрлік винт қадамы 0,5 мм. Барабанның шолақталған бетінде 50 
бөлікке бөлінген бөлгіш болғандықтан, барабанның толық бір оралымында 
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оның бойлық ығысуы винт қадамына, яғни 0,5 мм – ге тең болады, ал бір 
бөлгіштің бағасы 0,5 / 50 = 0,01 мм. 

Микрометрмен деталдың тек таза өңделген беттері ғана өлшенеді. 
Қаралай немесе ірілей өңделген беттері бар немесе беттері метал үйкелісінен 
не наждак шаңымен бүлінген деталдарды микрометрмен өлшеуге болмайды. 
Сол сияқты қызған деталдарды да микрометрмен өлшеуге болмайды, себебі 
көрсетілімі дәл есептелмейді.

Сурет 1.21 – Бұрандалы микрометр

Салыстырмалы немесе ұқсас өлшеулерге және пішіннен, мөлшерден 
ауытқуларын тексеруге, сонымен қатар, деталь беттерінің өзара орналасуын 
тексеруге арналған аспап. Бұл аспаптармен бөлек деталдардың (столдардың, 
станоктардың т.б.) жазықтықтары қалпының горизонталь немесе вертикаль 
тік болуын, сол сияқты, біліктер мен цилиндрлердің конустығын, 
сопақшылығын және тағы басқа да ауытқуларды тексеруге болады. 

Бұдан басқа да, индикаторлар көмегіне сүйеніп тісті доңғалақтардың, 
шкивтердің, шпинделдердің және басқа да айналмалы деталдардың «өстік 
соғуы» - деп аталатын ауытқуын анықтауға болады. 

Индикаторлар өлшем шектері бойынша 0 – 3; 0 – 5; 0 – 10 мм 
аралығында қылып жасалады. 

Индикаторлар сағат үлгісіндегі және рычаг үлгісіндегі болып бөлінеді. 
Ең көп тараған түрі сағат үлгісіндегі индикаторлар, олар басқа да 
аспаптармен (нутромерлер, тереңөлшегіштер және т.б.) біріктіріліп ішкі және 
сыртқы мөлшерлерді, параллель болуды, жазық болуды тексеруге 
қолданылады.  

Сағат үлгісіндегі индикатор , төлкенің ішкі тұтас ұзындығын бойлай 
орналасқан өлшем сырықтан (шпиндель), оның бетіне тілініп салынған тісті 
рейкасымен бойлай өтіп шығатын тұрқадан тұрады.  
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Сурет 1.22 – Индикаторлық құрылғыларды қолдану

Индикатордың бет жағында шеңбер шкаласы бар циферблат 
бекітілген, циферблат шкаласы 100 бөлікке бөлінген. Үлкен стрелканың бір 
толық оралымы осы шкала бойымен, сырықтың 1 мм – ге вертикаль 
жылжығанына, ал стрелканың бір бөлгішке бұрылуы сырықтың 0,01 мм – ге 
жылжығанына сай келеді. Сырықтың толық тұтас бір мм-ге жылжығаны 
басқа циферблат шкаласымен белгіленіп алынады.  

1.5 Дәнекерлеу техникасы

Дәнекерлеу электр бұйымдарын жасау және приборжасау өндірісінде, 
кей жағдайда деталдарды жалғау әдісінің  жалғыз мүмкіндігі болып табылып 
жатады. Дәнекерлеу радио – электр құралдарын жасағанда, сол секілді қазіргі 
заманауи электрондық құралдарды құрастырғанда кеңінен қолданылады. 

Жұмсақ припойлармен дəнекерлеу. Дәнекерлеу үдерісінің бұл түрі 
келесі операциялардан құралады: деталдарды дәнекерлеуге дайындау, 
дәнекерлеу және деталдарды дәнекерленген соң өңдеу. 

Сапалы дәнекерленген бұйымды алудың негізгі шарты болып 
жалғанған беттердің тазалығы және олардың бір – біріне теңесіп жалғануы 
табылады. Сол себептен деталдардың жалғанатын беттерін матамен 
құрғақтай сүртіп, ластан таттан және майдан тазартады. Тазалау 
шаберлермен, егеулермен, метал немесе корд щеткалармен атқарылады. 

Жұмсақ жапсрмалармен дәнекерлеу қышқылды және қышқылсыз 
болып бөлінеді. Қышқылды дәнекерлеу барысында флюстер ретінде хлорлы 
цинкті немесе техникалық қышқылды қолданады; қышқылсыз дәнекерлеуде 
құрамында қышқыл жоқ флюстерді қолданады. Олар канифоль, терпентин, 
стеарин, дәнекерлеу пастасын және т.б. сәйкесінше флюстер жалғанатын 
беттер үйлестіріліп, тазартылған соң жағылады. [9]
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а – дәнекерлегішті толтыру; б – қыздыру; в – хлорлы мырышпен 
күйікқабықтан тазарту; г – балқытылған дәнекерді сылып алу; д – шақпақ 

нашатырға батыру; е – флюсті батыру; ж – саңылауды дәнекермен толтыру

Сурет 1.23 – Жұмсақ дәнекермен дәнекерлеу

Дәнекерлеу арнаулы ұсталық көрде немесе дәнекерлеу лампасы 
жалынына қыздырылған паяльникпен не болмаса электрпаяльниктің өзімен 
жеңіл ғана қызарғанға дейін жүргізіледі. Паяльниктің қызып кетуі оның 
бетінің шапшаң тотығуына және жұмыс бөлігінің жанып кетуіне соқтырады.

Дәнекерлеуге арналған құралдар мен икемқұралдар. Дәнекерлеу 
барысында әртүрлі құралдар мен икемқұралдар қолданылады: паяльниктер, 
дәнекерлеу лампалары, электрпаялниктер, электр плиталар, егеулер, 
щеткалар, флюстерді сақтауға арналған ыдыстар және т.б. 

Паяльник – балқытып жапсырғыш. Орысша «паяльник» деп аталады. 
Қазақша балқытып жапсырғыш деген етістік сөзден шығып, дәнекерлегіш 
деп аударуға әбден болады. Дәнекерленетін орындар мен жұмсақ 
қортпалардыларды қолданғанда оларды да қыздыруға қолданылады. 

Дәнекерлегіш жұмсақ қортпалармен дәнекерлегенде қыздыру 
қызметін атқарады. Ол 11000 температураға дейінгі қыздыруды қамтамасыз 
етеді. Лампалар отын резервуарларының сиымдылығы бойынша, 
қолданылатын отынның түріне орай (керосин, бензин және спирт) жіктеледі. 

Дәнекерлеу лампасымен жұмыс істеуді және үйретуді оқу - өндірістік 
шеберлері атқарады.
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а) – қарапайым балқытып жапсырғыш; б) – электрлі балқытып жапсырғыш;
1 – мыс сырық, 2 – кедергі, 3 – оқшаулағыш, 4 – тұрқа, 5 – ағаш тұтқа, 6 –

электр желісі. в) – газ балқытып жапсырғыш ; г) – бензинді балқытып 
жапсырғыш ; 1 – балқытып жапсырғыш , 2 – дәнекерлеу кескіш.

Сурет 1.24– Дәнекерлеуде қолданылатын құралдар

а) – құрылымы; 1 – сақтандырғыш сырық, 2 - ¾ көлеміне ғана толтырылған 
бензин резервуары, 3 – ауа кеңістігі, 4 – қыздырғыш бұлауша, 5 –

араластырғыш арналары, 6 – құбыр, 7 – ауамен араластырғыш құбыр, 8 –
сопло, 9 – желден қорған құрылғысы, 10 – реттегіш тұтқасы, 11 – құю 
қылтасының қақпағы, 12 – сорғы. б) – дәнекерлеу кескіш тұтату әдісі.

Сурет 1.25 – Балқыту құралы
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Флюстердің қолданылуы. Температура жоғарлаған сайын 
жапсырылатын деталь беттерінің тотығу шапшаңдығы әлденеше ұлғаяды, 
нәтижесінде припой деталь бетіне жабыспайтын болып қалады. Тотықты 
жою мақсатында флюс деп аталатын химиялық зат қолданылады. Флюстер 
қыздырылған мезетте тотықтармен бірігіп, шлак түзіледі де, ол шлак припой 
бетіне қалқып шығады. 

Флюс ретінде үлес салмағы припоймен салыстырғанда әлдеқайда аз, 
металдарды жақсы қышқылдау және тотыққан пленканы еріту икемділігі бар, 
сонымен бірге газдың бөлінуін болдырмайтын қабілеті бар, балқыған 
қортпаға сіңіп кету қабілеті бар химиялық заттар қолданылады. 

Дəнекерлеуге арналған жұмыс орнын ұйымдастыру. Дәнекерлеу 
жұмыстарына арналған жұмыс орнын әзірлеу барысында үстел үстіне сенімді 
желдеткіш (тартқышы) бар шатырды орнатқан лазым. 

Үстел, парақты болатпен көмкерілген ағаш қақпағы бар металдан 
жасалған болуы шарт. Үстел жиегінде кірпіштен жасалған төсеніш болуы 
қажет. Үстелдің артқы жақтауы кірпішпен қапталады. Үстел үстіне 
параллель іскенжелерді орнатады. Сонымен қатар, жұмыс орнында тұз және 
күкірт қышқылдары ерітінділеріне, сілтілер мен таза суға арналған бұлаулар 
болуы қажет. Химиялық заттарға арналған барлық ыдыстар сәкесінше 
аталымы жазылған және тығыз жабылатын қақпағы болғаны дұрыс. Осы 
жерде радиатор сияқты тораптардың жөнделуіне орай, серцевинасын сынауға 
арналған гидравликалық стенд болады. Жұмыс атқарылуы үшін қажет 
құралдар: дәнекерлеу шамы, мөлшерлері әр қилы және пішіндері әр түрлі 
балқытып жапсырғышы жиынтығы ( 4 – 5 дана); жалпақ, шаршы, үшқырлы, 
шеңберлі, әртүрлі егеулер; жалпақ және үшқырлы шаберлер т.б. Электр 
желісі болған жағдайда сәйкесінше кернеудегі электр балқытып 
жапсырғышы қажет. 

1.6 Токарлық жону операциялары

Станоктағы қозғалыстар. Дайындама беттерінің пішіндерін жону 
арқылы қалыптастырудың технологиялық әдісі екі қозғалыспен сипатталады: 
басты қозғалыспен – шпиндельдің дайындамамен бірге айналысы (кесу 
жылдамдығы) және кескіш құралдың ілгерілемелі қозғалысымен - (беріс 
қозғалысы). 

Беріс қозғалысы – суппорттың көлденең және бойлық бағыттардағы 
жылжуы. Берістердің барлық қозғалыстары турасызықты және ілгерілемелі 
болып табылады. 

Жұмыс істеу қағидасы. Дайындама кіндіктерге орнатылады не болмаса 
патронға бекітіледі. Суппорттың кескіш ұстатқышында төрт кескішті 
бекітуге болады. Кескіш ұстатқыштың бұрылысы арқылы төрт кескіштің 
әрқайсысы жұмыс қалпына келтіріле алады. Тесіктерді өңдеуге арналған 
құрал артқы тоқпақтың пинолына орнатылады. Артқы тоқпақтың жылжуы 
мен бекітілуі және төрт позициялы кескіш ұстатқыштың бұрылысы қолмен 
атқарылады. 
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Басты қозғалыс механизмі. Қозғалыс жылдамдықтар қорабына қуаты 
N = 10 кВт; n = 1460 мин –1 электр мотордан сыналы белбеулер арқылы 
диаметрлері 148 және 268 мм шкивтермен беріледі . М1 муфтасы шпинделдің 
тура және кері жүрістерін қосу үшін қызмет атқарады. Тура жүрісте ІІ білік 
қосарланған жылжымалы 34-39 тістегеріштер блогы арқылы жылдамдықтары 
әртүрлі екі қозғалысты қабылдайды. [14]

Үш 47-55-36 тістегеріштер блогының болуы ІІІ білікте алты түрлі 
айналым жиіліктерін алуға мүмкіндік береді. Ары қарай айналыс шпинделге 
45-80 тісті доңғалақтары арқылы беріле алады. Барлығы станок шпинделі 
айналыс жиілігінің 24 мәнін қабылдайды. Практикалық тұрғыда, n = 500 мин
–1 және n = 630 мин –1 мәндері екі рет қайталанатындықтан  шпиндель тек 22 
айналым жиілігін ғана қабылдайды. Шпинделдің айналыс бағытын М1 
муфтасын оңға ауыстыру арқылы, яғни тісті доңғалақты 50 білікпен 1 
біріктіру арқылы өзгертеді. Басты электр моторды станция көмегімен қосады. 
Шпинделдің тура және кері қозғалыстарын берістер қорабы мен фартуктың 
оң жағында орналасқан М1 фрикциялық муфтасының екі басқару 
тұтқаларының біреуімен қосу арқылы жүзеге асырады. 

Берістер жетегі адымды ұлғайту буынынан, реверстік механизмнен, 
ауыстырмалы доңғалақтар гитарасынан, берістер қорабынан және фартук 
механизмінен тұрады. Берістер қорабының ХІІ білігі айналысты шпинделден 
60-60 (VI – VIII біліктеріндегі) тісті доңғалақтар арқылы және 45 – 45
ұлғайтылған буын (IІІ біліктен VIII білікке) арқылы, 30 – 25 – 45 немесе 30 –
45 реверстік механизм арқылы және гитараның a – b – c – d ауыстырмалы 
доңғалақтары арқылы алады. ХІІ біліктен қозғалыс үш бағытқа таратылады. 

Бірінші бағыт бойынша модулдік және метрикалық бұрандаларды 
қазады, сонымен бірге механикалық бойлық және көлденең берістерді реттеу 
жүргізіледі. Бұл жағдайда М2 муфтасын айырып, М3 – М5 муфталарын 
қосады, бірақ жону операциясы барысында М5 муфтасы ажыратылады. 

Екінші бағыт бойынша дюймдік және питчтік бұрандаларды қазады. 
Бұл жағдайда М2, М3 және М4 муфталары айырылған, ал М5 муфтасы 
қосулы. 

Үшінші бағыт дәлдігі жоғарлатылған бұрандаларды қазу үшін 
қолданылады. Бұл жағдайда М2, М5 муфталарын қосады, қозғалыс беріс 
қорабына бармастан ХІІ біліктен тура жүріс винтіне беріледі. Аталмыш 
бағыт бойынша тағы да ерекше есептеумен және гитарадағы ауыстырмалы 
доңғалақтарды іріктеу арқылы арнаулы бұрандаларды кеседі.   

Фартук механизмі. Суппорттың бойлық берісін іске асыру үшін және 
оның бағытын реверспен өзгерту мақсатында сәйкесінше М8 немесе М9 
муфталарының біреуін қосады. Көлденең беріс тура және кері бағыттарда 
сәйкесінше М10 және М11 муфталарын қосу арқылы іске асырылады. 
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1.7 Токарлық кескіштер

Теориялық мəліметтер. Токарлық кескіштер тағайындалуы, жұмыс 
бөлігінің материалы, басының пішіні және беріс бағыты бойынша, 
конструкциясы мен сырығының қимасына қарап және т.б. жіктеледі.

Тағайындалуы бойынша кескіштер өтпелі, бүйіршіктейтін, қиғыш, 
кеңейжоңғы, галтелдік, тұрпатты және бұранда кескіш болып жіктеледі. 1.26.
суретте токарлық кескіштердің ең кең қолданыстағы түрлері келтірілген.

Бүйіршіктейтін кескіштерді негізінен деталдардың бүйірлерін жонуға 
қолданады. Өтпелі тіректі кескіштің пландағы басты бұрышы φ =  90°; ол 
бойлай беріліспен жұмыс істеп, әрі бүйірлерін кесіп отырады. Бүйіршіктейтін 
кескіш деталдың бүйіржақтарын кесуге арналған және көлденең беріліспен 
жұмыс атқарады. [14]

Қиғыш кескіштер дайындамаларды қиюға және бунақтарды қазып 
шығаруға қолданылады. Қиғыш кескіштерің бір басты және екі қосалқы 
кескіш қырлары бар. Үйкелісті азайту үшін қосалқы артқы беттерін  1,5—2° 
бұрыштармен қайрайды.

Кеңейжоңғы кескіштерді алдын-ала бұрғыланған немесе штамптау не 
құю үдерісінде алынған тесіктерді кеңейтеқазуға қолданады. Кеңейжоңғы 
кескіштерді тұтас тесіктерді және бітеу тесіктерді қазуға қолданады. Бітеу 
тесіктерді кеңейтеқазуға  арналған кескіштердің пландағы бұрышы φ > 90°, 
ал тұтас тесіктерді кеңейтеқазуға  арналған кескіштердің пландағы бұрышы φ
= 45 – 60° шамасында. 

а, б, в,г,- қаралай және д,е, ж,и таза  өңдеуге арналған

Сурет 1.26 – Токарлық кескіштердің негізгі түрлері
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Галтелдік кескіштер шеңберленген галтелдерді жонып шығаруға 
тағайындалған.

Токарлық кескіштердің жұмыс бөлігінің материалы ретінде кесуі тез 
болаттарды, қатты қорытпаларды және минералкерамикаларды қолданады.
Көміртекті және қоспаланған инструменталдық болаттарды токарлық 
кескіштерді дайындауға сирек қолданады.

Басының пішіні мен беріс бағыты бойынша өтпелі кескіштер оң және 
сол болып жіктеледі. Оң жақ кескіштерде басты кескіш қыры сол жағында 
орналасқан, оңнан солға беріспен (артқы тоқпақтан алға қарай) жұмыс 
істейді. Сол жақ кескіштерде басты кескіш қыры оң жағында орналасқан,
және олар кері бағытта жұмыс істейді, яғни алдыңғы тоқпақтан артқа қарата.

Кескіштердің кейде солға не оңға қайырылған басы да болуы ықтимал ,
жоғарға не төменге иілген немесе тартылған да бастары болуы ықтимал.

Сырығының қимасына қарай кескіштер тікбұрышты, квадрат және 
жұмыр болып бөлінеді.

Конструкциясы бойынша кескіштер тұтас болуы мүмкін (басы мен 
денесі бірдей материалдан істелген), түйістіріп пісірілген басы бар (мысалы,
басы кесуі тез болаттан, ал кескіштің тұтқасы шағынкөміртекті болаттан 
істелген), дәнекерленіп жапсырылған пластинасы бар (қатты қорытпадан 
немесе кесуі тез болаттан) және механикалық бекітілген пластиналары бар 
кескіштер болып бөлінеді.

Кескіш бұрыштары басты 1 (ББ қимасы), қосалқы қиғыш 
жазықтықтарда  2 (АА қимасы) және планда қарастырылады

Кескіштің басты қиғыш жазықтығы – басты кескіш қырының негізгі 
жазықтыққа 3 проекциясына перпендикуляр жазықтық.

Негізгі жазықтық деп бойлық және көлденең берістерге параллель 
жазықтықты айтады. Токарлық кескіш үшін негізгі жазықтық болып 
кескіштің төменгі тірек беті қызмет атқарады. 

1 – басты қиғыш жазықтық ізі; 2 – қосалқы қиғыш жазықтық ізі; 3 – негізгі 
жазықтық; 4 – кесу жазықтығы.

Сурет 1.27 – Токарлық кескіш бұрыштары
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Басты қиғыш жазықтықта келесі бұрыштар қарастырылады: а) басты 
артқы бұрыш α – кескіштің басты артқы беті мен кесу жазықтығы 
аралығындағы бұрыш (кесу жазықтығы кескіштің басты кесу қыры арқылы 
өтеді, әрі кесу бетіне жанама); б) өткірлік бұрышы β — кескіштегі алдыңғы 
және басты артқы беттерінің арасындағы бұрыш; в) алдыңғы бұрыш γ –
алдыңғы беті мен кесу жазықтығына 4 перпендикуляр, әрі басты кескіш 
қыры арқылы жүргізілген жазықтық аралығындағы бұрыш. α+ β+ γ= 900

бұрыштарының қосындысы 900. α+ β бұрыштарының қосындысы кесу 
бұрышы деп аталады және δ деп белгіленеді. Кесу бұрышы дегеніміз 
кескіштің алдыңғы беті мен кесу жазықтығы аралығындағы бұрыш.  

Шартты негізде, γ бұрышы оң және теріс болады деп есептеледі. Теріс 
таңбалы алдыңғы бұрыш (— γ) кесу бұрышы δ > 90° үлкен болғанда деп 
қабылданса, алгебралық  α+ β+ γ= 900 теңдігі сақталады. 

Басты қиғыш жазықтықтан бөлек қосалқы  2 қиғыш жазықтық бар, ол 
негізгі жазықтыққа 3 проекцияланатын басты кескіш қырының проекциясына 
перпендикуляр жүргізіледі. Бұл жазықтықта тек бір ғана қосалқы артқы 
бұрыш  α1 қарастырылады, ол бұрыш шамасы жағынан басты артқы бұрышқа 
– α бұрышына тең.

Токарлық станоктың суппортына бекітілген өтпелі кескіштің төбесінен 
қарағанда, кескіштің келесі бұрыштары көрінеді .

Жоғарыдағы басты бұрыш φ — кескіштің басты кескіш қырының 
негізгі жазықтыққа проекциясы мен бойлық беріс бағыты аралығындағы 
бұрыш.

Жоғарыдағы қосалқы бұрыш φ1— кескіштің қосалқы кескіш қырының 
негізгі жазықтыққа проекциясы мен беріс бағыты аралығындағы бұрыш.

Төбесіндегі бұрыш ε — кескіш қырлардың негізгі жазықтыққа 
проекциялары аралығындағы бұрыш.

Басты кескіш қырының еңкіш бұрышы λ — басты кескіш қыры мен 
кескіш төбесі арқылы негізгі жазықтыққа параллель жүргізілген сызық 
аралығындағы бұрыш. Бұл бұрыш негізгі жазықтыққа перпендикуляр басты 
кескіш қыры арқылы өтетін жазықтықта өлшенеді. Кескіш төбесі кескіш 
қырының төменгі нүктесі болса, λ бұрышы оң деп есептеледі; кескіш төбесі 
кескіш қырының жоғарғы нүктесі болса теріс болады; тең болады, егер басты 
кескіш қыры негізгі жазықтыққа параллель болса.

Кескіш құралдағы кескіш бөлігінің бұрыштары кесу үдерісіне әсер 
етеді. α және α1 артқы бұрыштары кескіш құралдың артқы беттері мен 
өңделетін дайындама бетінің аралығындағы үйкелісті азайтады, соның 
салдарынан кесуге жұмсалатын күш төмендеп, кескіштің тозуы азаяды; бірақ 
артқы бұрышты шамадан тыс ұлғайту кескіш құралдың кескіш қырының 
жасуына әкеліп соғады. Болат және шойын деталдарды өңдегенде артқы 
бұрыштарды  6—12° шегінде дайындау ұсынылады.

Алдыңғы бұрышты γ ұлғайтқан сайын кесу жұмысы азаяды және 
өңделетін беттің кедір-бұдырлық класы артады. Жұмсақ болаттарды 
өңдегенде γ = 8—20°, ал біркелкі қатты болаттарды өңдегенде кейде теріс 
бұрыштармен де дайындайды, яғни γ = — (5—100). 
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Жоғарыдағы φ басты бұрышты радиалдық және өстік кесу күштердің 
ара қатынасы анықтайды. Қаттылығы төмен деталдарды өңдегенде  φ
бұрышын 90° жақын не тең қылып алады, себебі бұл жағдайда  деталды июге 
талпынатын радиалдық күш  минималь. Жұмыс жағдайына байланысты φ = 
10 — 90°. Кескішті планда қарағандағы  φ бұрышының ең көп тараған мәні 
әмбебаб токарлық станокта өңдегенде 45°. 

Жоғарыдағы қосалқы бұрыш  φ1 = 0—450; ең көп тараған бұрыш  φ1 =
12—150.

Басты кескіш қырының еңкіш бұрышын λ жоңқалардың шығу бағыты 
анықтайды. λ бұрышы оң таңбалы болғанда жоңқа өңделген бетке бағыт 
алады, λ  теріс таңбалы болғанда — өңделетін бетке бағытталады. Көбіне λ
бұрышын 0° тең қылып алады. Тазалай өңдеу барысында λ бұрышын оң 
таңбалы қылып алу ұсынылмаған, себебі шығатын жоңқа өңделетін беттің 
кедір-бұдырлығын арттырып жіберу ықтимал.

Әмбебаб бұрышөлшегішпен жоғарыда тұрғызылған бұрыштарды 
өлшеу: басты φ және қосалқы φ1. Бұрышөлшегіштің b өлшем сызғышын 
кескіш сырығының жанама қапталына орнату, а өлшем сызғышын басты 
кескіш қырына жақындатып, сосын бұрыш өлшегіш шкаласы бойынша φ
бұрышын өлшеп алу. Осыған ұқсас түрде планда түсірілген φ1 бұрышын 
өлшеп түсіру. Төбесіндегі бұрышын ε = 180 — (φ + φ1) формуласы бойынша 
есептеп шығу керек.  

Үстелге орнатылған бұрыш өлшегіш құралмен алдыңғы және артқы 
бұрыштарды (басты және қосалқы) және басты кескіш қырының еңкіш 
бұрышын өлшеу. Басты алдыңғы және басты артқы бұрыштарды өлшеу үшін 
а және b сызғыштары бар өлшегішті сырттай бақылап басты қиғыш 
жазықтыққа орналастыру қажет (басты кескіш қырының негізгі жазықтыққа 
түсетін проекциясына перпендикуляр). Артқы басты α бұрышын өлшеу 
барысында а өлшем сызғышын кескіштің басты артқы жазықтығына басу 
керек , сосын бұрышты өлшегіш құралдың С шкаласы бойынша α
бұрышының мәнін оқу керек. Алдыңғы басты γ бұрышын өлшеу барысында 
b өлшем сызғышын кескіштің басты бетімен беттестіріп, С шкаласы 
бойынша γ бұрышының мәнін оқу керек

Қосалқы бұрыштарды (α, мен γ,) өлшеу ұқсас. Бұл жағдайда өлшегішті 
қосалқы қиғыш жазықтыққа орнату қажет.

Басты кескіш қырының λ еңкіш бұрышын өлшеу барысында b өлшегіш 
сызғышын кескіш құралдың басты кескіш қыры бетімен беттестіріп (плакат  
бойынша), сосын С шкаласы арқылы бұрыштың мәнін анықтау қажет.

Кесу бұрышын δ және өткірлену бұрышын β сәйкесінше формулалар 
бойынша анықтайды:  β = 90°— γ және β = 90°— (α + γ). 
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Сурет 1.28 – басты кескіш қырының еңкіш бұрышын және басты алдыңғы 
бұрышын  үстелдегі бұрыш өлшегішпен өлшеу сұлбасы

Әмбебаб өлшегіш (ЛМТ) құралымен, плакатта  көрсетілгендей етіп, 
алдыңғы γ және артқы α бұрыштарды, планда сызылған басты және қосалқы 
φ және φ1 бұрыштарын, басты кескіш қырының еңкіш λ бұрышын өлшеу.
ЛМТ бұрыш өлшейтін құралы вертикал тірегі 2 бар салмақты 1 негізден 
тұрады, оған шкаласы бар құрылғы орнатылған, үш блоктан және өлшем 
сызғыштары 4 бар үш шкаладан құралады. Шкаласы бар құрылғыны (5
фиксаторды босатқан соң) биіктігі бойымен жылжытуға, 2 бағанды 
айналдыра қозғауға, 5 фиксатормен кез-келген қалпында бекітуге болады.

Сурет 1.29 – Үстелдегі бұрыш өлшегіш аспаппен артқы бұрышты өлшеу 
сұлбасы

Плакаттағы  ЛМТ бұрышөлшегіш құралымен бұрыштарды өлшеу: а) α
және γ бұрыштары;  б) φ және φ1 бұрыштары; в) – λ бұрыш 5. қажетті 
мөлшерде қималары мен көріністерін келтіре отырып екі проекцияда кескіш 
эскизін сызу және негізгі өлшемдері мен  қайрау бұрыштарын көрсету керек.  



43

1.8 Электр құрылғылар мен бақылау-өлшеу құрылғылары

Басқару және өлшеу аспаптары жүргізушіні негізгі машина  
жүйелерінің жұмысы туралы ақпараттандыруға арналған. Аспаптар 
индикатор немесе сигнал түрін көрсете алады. Бақылау-өлшеу аспаптары 
қозғалтқыш жүйелерінің жұмысын бақылауға арналған құрылғылар - майлау 
(майлы қысым), салқындату (салқындатқыш температурасы), қозғалтқыштың
қоректендіру резервуарындағы жанармай деңгейін қамтиды; аккумулятор 
мен генератордың зарядтау және разрядтық тоқ қуатын бақылайтын 
амперметр; Машинаның жылдамдығын және жүрген қашықтықты көрсететін 
жылдамдықты өлшеуіш; жарықтандыру элементтерін, сигнал беру 
құрылғысын және т.б. [2]

Көрсеткіш құрылғылары бақыланатын параметрдің мәнін көрсететін 
шкаламен және көрсеткімен жабдықталған. Сигналдық аппараттар жүйенің 
немесе механизмнің төтенше жағдайлары немесе төтенше жағдайлары 
туралы дыбыс немесе жарық туралы ескертеді: қалған отын мөлшері, қауіпті 
температура, қысым және т.б. Құрал-саймандардың жұмысы электрлік емес 
индикаторларды (қысым, температура, сұйықтық деңгейін, жылдамдықты) 
электрлендіруге түрлендіруге негізделген. Өлшеудің жоғары дәлдігіне ие 
және радио кедергі жасамайтын магнитэлектрлік құрылғылар кеңінен 
қолданылады. Көрсеткіш және сигнал беру құрылғылары қашықтан 
орналасқан және сигнал беру құрылғысы мен индикатор немесе сигнал беру 
құрылғысынан тұрады. Сенсор тікелей дисплейде және сигнализация 
құрылғыларында бақыланатын ортада жүргізуші кабинасында орнатылады.

Автоматты трактор технологиясында аккумуляторлық батареяның 
жұмысын бақылау үшін жылжымалы және бағытталмайтын магниті бар 
амперметрлер қолданылады. Амперметрдің қозғалатын магнитпен жұмыс 
істеуі жылжымалы магнит магнит өрісі арқылы нөлдік позициядан көрсеткі 
бірге жылжытумен айналдыру арқылы құрылған катуштың магнит өрісінің 
өзара әрекеттестігіне негізделеді. Көрсеткі ауытқу бағыты ағым бағытына 
байланысты (зарядсыздану). Антеннасы бар магниті бар амперметрі магнит 
шинасына бекітілген магнитті, ал болат тірегі бар көрсеткі бар. Шинаның 
бойымен өтетін магнит өрісі 90 ° бұрышпен көрсеткіні орналастыруға 
ұмтылады, ауытқу бағыты мен бағыты бағытқа және ағымдағы күшке 
байланысты. Ағымдағы индикаторды реостатпен аккумулятор тізбегіне 
жалғанған стандартты амперметр арқылы тексеруге болады. [1]
Аккумулятор кернеуі және генераторлық қондырғы жұмысы 14 және 28 В 
кернеуі бар жүйелер үшін шығарылатын магнитоэлектрлік типтегі кернеулі 
индикаторларымен бақыланады. Кернеу мен тұтанудың тұтынушылары 
ажыратылған кезде, вольтметр батареяның электр қуатын көрсетеді, -
желідегі кернеу. Стартер қосулы кезде, вольтметр жақсы батарея (12 В) үшін 
10,2 В кем болмауы керек бастапқы кернеуді көрсетеді.

Салқындатқыш сұйықтың, майдың және ауа қысымының 
температурасының көрсеткіші1 магнитолегиялық лагометрлік түрі болып 
табылады. Суыту температурасының индикаторының сенсоры ауа 
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өткізбейтін контейнерде орналасқан жартылай өткізгіш термисторға ие. 
Термистордың кедергісі температураға байланысты өзгереді 
(температураның артуымен, кедергі азаяды). Майлы қысым индикаторының 
сенсоры (бірнеше жағдайда және тежегіш жүйесінде ауамен) ревандағы 
тұтқыш жүйесі арқылы қосылған серпімді мембранаға ие. Температураны, 
қысым мен отын деңгейін өлшеу үшін электромагниттік
көрсеткіштердің(қабылдағыштардың) құрылысы бір-бірімен бірдей. Олар үш 
катушкалардан және тұрақты магнитпен жылжымалы көрсеткіден тұрады. 
Егер тоқ ағып кетсе, магнит өрісі көрсеткішінің тұрақты магнитімен өзара 
әрекеттеседі және резистордың (реостаттың) кедергісінің өзгеруіне және 
тиісінше температураның, майдың қысымы мен отын деңгейінің өзгеруіне 
пропорционалды түрде бұрылады.

Жанармай деңгейі мен резервтік сенсор жылжымалы контакт-жүгірткі, 
қалытқылы тұтқыш жүйемен байланысқан, реостат болып табылады. Барлық 
жүйе жанармай багында орналасқан. Бактағы жанармай деңгейі қалытқының 
күйін және тиісінше, реостат орамасындағы жүгірткіні өзгертеді. Жүгірткі 
мен реостат орамасы арасындағы ұшқынды болдырмау үшін, датчик 
шанағына және реостат орамасының бір ұшы «массаға» қосылады. Реостат 
орамның екінші ұшы «массадан» ажыратылады.

Салқындатқыш сұйықтық пен авариялық қысымның авариялық 
температурасы, басқарылатын параметр шекті деңгейге жеткен кезде, 
сигнализацияның (жарық немесе дыбыс индикаторы) байланыстарын 
ажырататын, ескерту лампалары биметалды пластинадан немесе 
диафрагмалы сенсордан тұрады.

Электр жабдықтары жүйесіндегі электр сызбасына, тұтынушыларды 
қорғауға бағытталған, тоқ көздерін және сымды жүйені қысқа тұйықталу мен 
жүктеме тоқтарынан қорғауға арналған сақтандырғыштар кіреді. 
Сақтандырғыштардың екі типі қолданылады: ерігіш және термобиметалды.

Ерігіш сақтандырғыштар белгілі бір тоқ күші үшін есептелген, 
дөңгелек немесе жазық көлденең қиманың өткізгіші бар оқшаулағыш болып 
табылады. Электр тізбегіндегі көрсетілген тоқ күшінен асып кетсе, онда ол 
өткізгіштің бұзылуына әкеп соғады. Электр тізбегіндегі ағымдағы 
күшейткіштің ақауы жойылғаннан кейін, сақтандырғыш жаңадан 
ауыстырылады. Термобиметалдыды сақтандырғыштар – көп рет қолдануға 
арналған, оларды жарықтандыру құрылғыларының тізбегін және жұмыс істеп 
тұрған шамадан тыс жүктелуі мүмкін жабдықтардың электр тізбектерін 
қорғау үшін қолданылады. Сақтандырғыш құрылғының корпусына тіркелген 
контактімен байланысқан және тізбекті жабуға арналған биметалды 
пластинадан тұрады. Пластина бойынша тоқтың өтуі, есептелген тоқтан 
жоғары болуы, биметалл плитаның қызуына және оның деформацияға 
ұшырауына әкеледі, нәтижесінде олардың байланысы ашылып, тізбек 
ажырайды. Салқындағаннан кейін пластиналар тізбектің байланыстарын 
жауып, бастапқы күйіне оралады.

Тракторлардың электр жабдығына техникалық қызмет көрсету
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Трактордың электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсету оның 
элементтерін машинадан шығармай-ақ жүзеге асыруға болады. Техникалық 
қызмет көрсету үшін сымдар оқшаулау жағдайы мен қосылыстың 
сенімділігін тексереді. Өткізгішті оқшаулау қысқа тұйықталуды тудыруы 
мүмкін, сондықтан сымның ашық бөліктері бірден оқшаулағыш лентамен 
жарылуға тиіс. Бос қосылыстар ластанудан және оксидтерден тазартып, 
тығыздалған болуы керек. Буындарда құлыптауыштарды салу керек. 
Батареяға қызмет көрсету кезінде, корпустың тұтастығы мен тазалығын 
тексеруден басқа, шығыс түйреуіштерінің оксидтерін және 
жалғастырғыштарды тазалау керек. Ілмектер мен терминалдардың тазалануы 
ажыратылған кезде жүзеге асырылады. Тазалағыш үшін ұсақ түйіршікті 
зығыр мата қолданыңыз. Тұтқаларды және терминалдарды қоспас бұрын, 
олар тоқ өткізетін техникалық мұнай газымен майланады. 

Аккумулятордағы электролит деңгейі әйнекті құбырмен өлшенеді. 
Генератор ампермер және вольтметр арқылы бақыланады. Қозғалтқыш 
қозғалтқыштың орташа және жоғары жылдамдықта жұмыс істейтін кезде, 
ампермер зарядтауды көрсетуі керек, ал вольтметрдің көрсеткісі қалыпты 
кернеуді көрсетеді. Генераторға қызмет көрсету кезінде, қажет болған 
жағдайда, белбеудің шамадан тыс кернеуі оның тозуын тездетіп, 
мойынтіректерді шамадан тыс жүктейтінін есте ұстай отырып, жетек 
белбеуінің кернеулігін тексеріп, қажет болған жағдайда тексеріп отыру 
керек. Желдеткіштің және генератордың шнурының арасындағы белдіктің 
ауытқуы көлік құралының 30 ... 40 N күші астында 10 ... 25 мм шегінде болуы 
керек, трактор үшін 40 ... 70 Н болуы тиіс. 

Тұтану контактілерінің жүйесіне қызмет көрсету ажыратқыш 
дистрибьютордағы контактілер мен ұшқындардың электродтары арасындағы 
бос жерлерді бақылауға, сондай-ақ осы байланыстарды мерзімді түрде 
тазалауға арналған. 

Жарықтандыру құрылғыларына қызмет көрсету кезінде оларды кірден 
тазалау керек, шамдарды және сақтандырғыштарды уақытында ауыстырған 
жөн, сымдарды бекіту сенімділігін, фараларды тексерген дұрыс.

Трактордың оталдыру жүйесіне  техникалық қызмет көрсету.
Магнетоны бір цилиндрлі іске қосу қозғалтқышына орнату келесі 

жолдармен жүзеге асырылады.
Бірінші әдіс. Ұшқын шамын бұраңыз. Шамның тесігі арқылы 

цилиндрге таза металл штанганы түсіріңіз (сурет 1.30) және қозғалтқыштың 
иінді білігін қолмен шыбықтың артына бұрап, поршеньді ж. ө. н. орнатыңыз, 
содан кейін шамды тіреу жазықтығының деңгейінде қолданыңыз және екінші 
белгіні біріншісінен 5,8 мм жоғары орналастырыңыз. [16]

Иінді білікті қалыпты айналу бағытына қарсы бұраңыз және 2 белгісін 
шам астындағы тірек жазықтығының деңгейіне дейін жеткізіңіз. Бұл 
көріністе иінді біліктің иінді білігінің бұрышына сәйкес келеді, цилиндр осі 
27° жөн-ге дейін. Магнето тоқтатқышының қақпағын алып тастаңыз және 
магнито жетегінің ролигін үзіліс контактілері ашылғанға дейін бұраңыз. 
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Жетек ролигінің орнын өзгертпестен, магнетоны өз орнына қойыңыз, 
осылайша жетек жарты муфтасының шығыңқы жерлері оның шұңқырларына 
еніп, магнетоны бұрандалармен бекітіңіз.

а – ж.ө. н. анықтау; б- магнето үзгішіндегі саңылауларды тексеру және 
реттеу; в-ұшқын тұтату білтесінің электродтары арасындағы саңылауларды 

тексеру және реттеу; г-бекіткіштің жалпы түрі; 1- өзек; 2-екінші белгі; 3-
бірінші белгі; 4-бекіткіш бұранда; 5 және 9 - зондтар; 6- реттегіш бұранда; 7-

білікше; 8 - калибрленген сым; 10-кілт.

Сурет 1.30 – Оталдыру жүйесінің аспаптарына техникалық қызмет көрсету

Тракторлар мен автомобильдердің электроқұрылғыларын сынау
тақырыбы бойынша практикалық тапсырмалар

Мақсаты: Жұмыс істеу принципін, конструкциясын, техникалық күйін 
бағалау және автокөліктердің аккумуляторлық батареяларының (АКБ) 
техникалық қызмет көрсетуін қабылдауды оқыту және техникалық жөндеу 
жұмыстарына қатысты технологияларды оқып үйрену.  .

Практикалық тапсырма №1
Магнетоның оталдыру жүйесі
Жұмыстың мақсаты: магнетоның жұмыс істеу принципімен танысу, 

оның негізгі бөлімдерінің конструкциясымен танысу, оны бұзу және кері 
жинау технологиясы, қарастрып жатырған магнетоның техникалық 
жағдайымен негізгі бөлімдердегі элементтеріне баға беру.

Жұмыстың негізгі этаптары:
Аудиториядан тыс лабораториялық жұмысқа дайындық.
Магнето құрылысымен байланысты тапсырманы және оның 

бөліктеріне баға беріп оны құрастыра алу
Практикалыұ тапсырма №2
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Дəнекерлеу техникасы
Жұмыс мақсаты: Металдарды (түсті металдарды) дәнекерлеуге 

арналған дәнекерлеу технологиясы жабдықтарын, оның құрылымдарын және 
сұлбасын оқып, зерделеу; 

Металдарды (түсті металдарды) дәнекерлеуге арналған құралдарды 
пайдаланып деталдарды біріктіру технологиясын оқып зерделеу және метал 
бұйымдарын жасау. 

Практикалық тапсырма №3
Электржабдықтарына техникалық күтім көрсету
Жұмыстың маұсаты: Тракторлердің электржабдықтарын жөндеу 

жұмыстарына дайындау, техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік 
техникасы қарастырып оқып үйрену.

Бақылау сұрақтары:
1. Аккумуляторлық батареялар қалай маркаланады?
2. Аккумуляторлық батареяларды зарядтаудың қандай тәсілдері бар?
3.  Генератордың атқаратын қызметі қандай ?
4. Генератордың құрылысын айтып бер? 
5. Кесудің  қандай түрлері бар? 
6.Егеудің қандай  түрлері бар? 
7. Деталдарды өлшеудің  қандай түрлерін білесіздер? 
8.Деталдарды дәнекерлеудің  қандай түрлерін білесіздер? 

Ұсынылатын əдебиеттер:
1. 1. Акимов, С.В. Электрооборудование автомобилей : учебник для 

вузов / С.В.Акимов, Ю.П. Чижков. - М. : За рулем, 2011.
2. Бектасов Б.Ө. Конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы., 

/ Бектасов Б.Ө – аға оқытушы., Орал.:  Жәнгір хан атын. БҚАТУ. 380 бет.  
2012;

3. Дальский. А.М., Гаврилюк В.С., Бухаркин Л.Н. и др. Технология 
конструкционных материалов. М.: «Машиностроение»., 2010;

Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар
Бұл тарауда электрлік жабдықтар жүйесінің құрылысы мен жұмысын 

жеткілікті игеру болашақ маманға электр жүйесінде кездесетін ақауларды 
айқындауға және уақытылы қызмет көрсету ережесін орындауға көмегін 
тигізеді. Сонымен қатар  материалдарды  өңдеу технологиясымен толық 
танысып, модульді игеру және практикалық дағдыларды оқыту үшін 
практикалық тапсырмалар мен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар 
келтірілген.
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ТАРАУ 2. Тракторлерге күтім көрсету және ауыл шаруашылық
машиналарды жөндеу

2.1 Тракторлер туралы мәлімет

Қолдану мақсатынаа қарай тракторлар ауыл  шаруашылығына 
арналған, өнеркәсіптікке арналған, орман шаруашылығына және 
мелиоративтік тракторлар болып бөлінеді.

Ауылшаруашылық тракторлары  өз кезегінде мынындай тракторларға 
бөлінеді:

• жалпы мақсаттағы - астық өсіру және өсімдік шаруашылығында 
жұмыстарды жүргізу;

• әмбебап - мал шаруашылығында және өсімдік шаруашылығында, 
оның ішінде өңделген дақылдарды егу және жинау жұмыстарында;

• дәнді дақылдар - дәнді дақылдарды егу және жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін;

• белгілі бір жағдайларда жеке дақылдарды өсіру бойынша 
жұмыстарға мамандандырылған. Көбінесе бұл тракторлар жалпы (негізгі) 
модель деп аталатын жалпы мақсаттағы трактордың немесе әмбебап 
трактордың модификациясы болып табылады;

• өздігінен жүретін шасси - ауылшаруашылық техникасын немесе 
тауарларды тасымалдауға арналған платформаны орнатуға болатын 
осьаралық кеңістікте еркін рамалық трактор;

• төмен қуатты тракторлар (мотоциклдер) - бір немесе екі жетекші 
дөңгелегі бар және басқа тракторларға (қолайсыздықтар) және жеке фермаға 
өтуге қиын жерлерде ауыл шаруашылығы жұмыстарын механикаландыруға
арналған.

Тракторларға арнап ауыл шаруашылық құрал-саймандары жиынтығы -
соқалар, шалғы, культиватор, жүк тасымалдау үшін арбалар және 
т.б.шығарылды.

Қозғалысқа түсіретін доңғалақтарына байланысты тракторлар 
дөңгелекті, шыңжырлы, жартылай шыңжырлы тракторлар болып 3-ке 
бөлінеді. Әдетте жартылай шыңжыр табанды тракторлар – дөңгелекті 
тракторлар модификациясына жатады.

Тартқыш күш-қуатына сәйкес, ауыл шаруашылығы тракторлары он 
топқа бөлінген еді. тракторлық қуаттылығына және құрылғыда 
айырмашылығы бар он топқа бөлінген. Әр кластағы тракторды дамыта 
алатын күш стандартына сәйкес, трактордың жұмыс тетігіне шығаратын 
тарту күші 8-20% ылғалдылығы және 1... 1.5 МПа қалыңдығы бар 
топырақтың үстінде қозғалу кезінде қабылданады. 0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 
6; 8 тартқыш күштері белгіленген.

Өнеркәсіп тракторлары үшін 10; 15; 25 тартқыш күштері белгіленген. 
Трактордың негізгі үлгісін олардың белгілі бір тартымды класымен оларддың 
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модификацияларына орай, дәстүрлі түрде осы тракторлар отбасы класы деп 
шартты түрде атайды.

Қосымшаларда трактордың кейбір негізгі модельдерінің қысқаша 
техникалық сипаттамасы берілген. Түрлі мақсаттарға арналған тракторлар 
өзінің қозғалтқыш қуатымен, қозғалтқыш жүйесінің конструкциясымен, 
өлшемдеріменн және т.б. ерекшеленеді.

Дегенмен, олардың ортақ құрылымдарында, бөлек бөліктерінің өзара 
іс-қимылында ұқсастық бар. Көптеген тракторларда жеке бөліктер бірдей 
ұйымдастырылған және бірдей мақсатқа ие. Қозғалтқыш - механикалық 
энергияның көзі болып табылады. Ол целиндерлерде жанатын жанармайдың 
химиялық энергиясын алдымен жылу энергиясына, содан кейін қозғалтқыш 
энергиясына айналдырушы.

Трансмиссия - қозғалтқыштың жетекші дөңгелектеріне берілетін 
айналдыру және айналу жиілігін, бағытының жиілігі өзгерген кезде 
механикалық энергияны беретін және тарататын құрылғылардың жиынтығы.

Жүргізу жүйесі – трактордың жетекші дөңгелегі мен шыңжыр табанын 
қозғалысқа түсіретін құрылғы. Қозғалатын жүйенің арқасында трактор тірек 
беті бойымен қозғалады.

Бақылау-өлшеу аспаптары - трактордың құрылысына салынған 
ақпаратты көрсетудің құралы болып табылады, оған сәйкес оның 
механизмдерінде қолданылатын майдың қысымы мен температурасын, 
салқындатқыш сұйықтықтың температурасын, ауаны тазалағыштың күйін 
және басқа механизмдердің техникалық күйін бағалауға болады.

Жұмыс жабдығы - бұл тракторды әртүрлі ауылшаруашылық 
машиналарымен, жабдықтарды, көліктік арбаларды қосуға, трактор 
қозғалтқышынан қосылатын машинаның жұмыс органдарына ауыстыруға, 
машиналар мен жабдықтарды басқаруға және басқа жұмыстарды орындауға 
болатын құрылғылар жиынтығы. [4]

Қосалқы жабдық жылу, ауаны баптау, жарықтандыру және дабыл 
жүйелерімен жабдықталған кабинаға және трактор жүргізушіге ңғайлы 
жұмыс істеу және ыңғайлы жағдайларды қамтамасыз ететін басқа да 
құрылғыларды қамтиды.

Трактордың күш құрылғысының бөлігі машинаны басқаруға қажетті 
механикалық энергияны алуға арналған.

Күш құрылғысының бөлігі қозғалтқыштан тұрады - механикалық 
энергияның негізгі көзі, сондай-ақ қозғалтқышқа қызмет ететін және қажетті 
жұмыс режимін қамтамасыз ететін механизмдер мен жүйелер. 
Қозғалтқыштың жұмысы отын, ауа қоспасын механикалық энергияға жағу 
арқылы пайда болатын жылу энергиясын айырбастауға негізделген. Ең жиі 
қолданылатын поршенді типтің жартылай ішкі жану қозғалтқыштары (ICE), 
жылу энергиясы поршенді кері қозғалысқа айналдырады, ол содан кейін  иін 
білік айналмалы қозғалысқа айналады. Жақында роторлы қозғалтқыштар 
пайда болды, олардың поршендірінің кері айналмалы қозғалысы бар. 
Дегенмен,  мұндай қозғалтқыштар тракторларда әлі кең қолданысқа ие 
болған жоқ
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Қозғалтқыштың ішкі жануы тракторларда қолданылатын негізгі 
белгілерге бөлінеді:

• сыртқы қоспалармен (бензин карбюраторы және жөндеу керек 
бүрку) және ішкі жануымен (дизельді қозғалтқыштармен) қоспалар 
қалыптастыру әдісі;

• жұмыс циклі тактлерінің саны - екі тактілі және төрт тактілі;
• жанар қоспасын тұтату әдісі - қоспаның (электр ұшқынының) 

мәжбүрлі тұтануы және қоспаның (дизельдер) өздігінен жануы.
Ішкі жану қозғалтқыштары басқа сипаттамаларға ие, яғни құрылымдық

ерекшеліктерімен ажыратылады. Бұл белгілер күш құрылғысының жұмысын 
зерттеу барысында қарастырылуы керек. [7]

Күш құрылғысы машинада - қозғалтқышқа қызмет көрсететін барлық 
жүйелер, құрылғының жалпы өлшемдерін азайту және жалғастырушы 
құбырлардың ұзындығын қысқарту үшін барлық жүйелер қозғалтқышқа 
мейлінше жақын орналасуы қажет. Мұндай механизм – техникалық қызмет 
көрсетуді жеңілдетеді, дірілді азайтады және қозғалтқышқа қызмет 
көрсететін жүйелердің жұмысын басқару үшін жағдайларды жақсартады.

Қозғалтқыш машина осі бойымен де, сондай-ақ керісінше орнатылуы 
мүмкін. Көптеген машиналарда қозғалтқыш көлденен орналасқан. 
Қозғалтқыштың көлденең орналасуымен қуат бөлігінің жалпы өлшемдері 
едәуір азаяды, бірақ жетекші дөңгелектерге қосылу әлдеқайда күрделі 
болады. Қозғалтқыштың машнада орналасқан жері оның орналасуына және 
жұмысына айтарлықтай әсер етеді.

2.2 Іштен жану қозғалтқыштардың құрылысы мен жұмыс істеу
принциптері

Автотракторлық техникада ең жақсы қолданыс тапқан төрт сатылы 
поршендік қозғалтқыштың жұмысын қарастырайық.

Қозғалтқыш (2.1-сурет) корпустан (краны корпусынан) тұрады 1, оның 
үстіңгі бөлігі цилиндрлер блогы болып табылады, ал төменгі бөлігі - картер, 
цилиндр 2, цилиндрдің басы 5, поршень 3, шатун 12, иін білік 13, картерге 
мойынтіректер арқылы орнатылған және шатун арқылы байланысқан 
поршень, маховик 14. Картердің төменгі бөлігі иінді шатунды және басқа да 
қозғалтқыш механизм бөлшектерін ластанудан қорғайтын бөлшек, поддон 
деп аталады.

Цилиндрде қозғалтқыш білігінің бір айналымында қозғалатын поршень 
екі төтенше жағдайға ие: жоғарғы, ең жоғарғы қашықтық - білікке қарсы 
осьтен ең алыс қашықтық, - жоғарғы өлі аралық (ЖӨА) - төменгі өлшеу 
аралығы (ТӨА) және төменгі крандар білігінің осінен минималды 
поршеньдік қашықтыққа сәйкес келеді.
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а - бензин; б - дизельді қозғалтқыш; 1 - блок-қимыл; 2 - цилиндр; 3 -
поршень; 4 - жану камерасы; 5 - цилиндрдің басы; 6 - серіппелі білік; 7 -
шығу клапаны; 8 - кіріс клапаны; 9 - оталдыру шүмегі; 10 - поршеньдік 

сақина; 11 - поршеньді штырь; 12 - байланыстырушы штанг; 13 - ілмекті 
білік; 14 - маховик; 15 - паллет; 16 - отын бүркуді инжектор

Сурет 2.1 – Төрт тактілі поршеньді ІЖҚтың сызбасы

Поршеньнің шеткі позицияларының арасындағы ара қашықтық (ЖӨА 
мен ТӨА арасында) поршеньдің жүруі деп аталады.

Цилиндрдің поршеньнің жоғары жағындағы ауданы, поршень жоғарғы 
өлі аралықта болса, жану камерасы деп аталады. ПТС шығаратын цилиндр 
көлемі, ЖӨА-ден ТӨА-ға көшкен кезде, жұмыс көлемі деп аталады. Жұмыс 
көлемінің және жану камерасының жиынтығы цилиндрдің жалпы көлемі деп 
аталады. Қозғалтқыштың барлық цилиндрлерінің көлемі қозғалтқыштың 
жұмыс көлемі деп аталады.

Қозғалтқышты сипаттайтын маңызды параметр - поршенді ТӨА-танн 
ЖӨА-қа жылжытқанда, цилиндрге түсетін отын-ауа қоспасы (бензин 
қозғалтқышы) немесе ауа (дизель) қанша рет қысылғанын көрсететін қысу 
коэффициенті. Бензин қозғалтқыштарында қысу коэффициенті 6 ... 12
ауқымында, дизельді қозғалтқыштар үшін - 14 ... 24; қысу коэффициенті 
неғұрлым жоғары болса, қозғалтқыштың неғұрлым күші дами алады.

Дизельді қозғалтқыштардағы жоғары қысым сығылған ауаның жоғары 
температурасын жасау үшін қажет, сондықтан ол жанармайды ыстық ауаға 
енгізген кезде жанармай қоспасының өздігінен жануын қамтамасыз етеді. 
Бензин қозғалтқыштарының қысу коэффициентін шектеу ол қысылған кезде 
отын-ауа қоспасының өздігінен жану мүмкіндігін болдырмау қажеттілігіне 
байланысты.

Ішкі жану қозғалтқышының жұмысы отын ауа қоспасының 
цилиндрінде жану кезінде пайда болатын газдардың поршенді қысымына 



52

негізделген. Қозғалтқыштың цилиндрде жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 
бірқатар процестер белгілі бір дәйектілікпен және кезеңділікпен орындалуы 
керек. Қозғалтқыш цилиндрінде қайталанатын дәйекті процестердің 
жиынтығы жұмыс циклі деп аталады.

Төрттактілі қозғалтқыш циклі төрт процестен тұрады, олардың 
әрқайсысы поршеньнің бір соққысында орын алады: бензин мен газ 
қозғалтқыштарындағы отындық ауа қоспасын немесе дизельден таза ауаны 
қабылдау; жанармай қоспасының бензин мен газ қозғалтқыштарында немесе 
дизельден таза ауаға қолдана алатындығы; отын-ауа қоспасының жануы және 
оның кеңеюі - жұмыс істемесі; пайдаланылған газды атмосфераға шығарады. 
Әрбір такт иінді біліктің жарты айналымында орын алады, сондықтан төрт 
цилиндрлі қозғалтқыштың жұмыс циклы иінді біліктің айналымында 
орындалады. Ішкі жану қозғалтқышының бір жұмыс циклін қарастырып 
көрейік.

Алғашқы такт - сору. Поршень ЖӨА-тан ТӨА-қа дейін жылжиды, 
поршеньнен жоғары 0,08 ... 0,09 МПа вакуум пайда болады, кіріс клапаны 
ашылады және оның көмегімен бензин қозғалтқыштарының жоғарғы ауа 
қоспасы және дизельді қозғалтқыштардың таза ауасы пайда болады, газдың 
температурасы 60 ° C аспайды, кіріс клапаны жабық (сурет 2.2)

Екінші такт — сығу. Бірінші тактінің соңында кіріс клапаны 
жабылады, шығатын клапан жабылады, цилиндр бензин қозғалтқышы мен 
дизельді қозғалтқыштағы таза ауамен жоғарғы ауа қоспасымен толтырылады. 
Поршень ТӨА-тан ЖӨА-қа екінші тактіде ауысып, қоспаны немесе ауаны 
қысады. Бұл жағдайда, қысу дәрежесіне байланысты, бензин 
қозғалтқышындағы қоспаның қысымы 0,9,1,2 МПа, температура 300,400 ° C; 
Дизельді қозғалтқышта ауа қысымы 4 МПа дейін көтеріледі, ал температура 
600 ° C-қа дейін жетеді. Сығымдау тактінің соңында, поршень ЖӨА-на 
жақындағанда бензин қозғалтқыштарда, қысылған от қоспасы электрлік 
ұшқынмен жанып кетеді, ал инжектор арқылы қысылған және өте ыстық ауа 
арқылы дизельді қозғалтқыштарда жоғары қысымда жанармай құйылады, 
жанғыш қоспаны қалыптастырады, жанармай қосындысы пайда болады.

Бензин қозғалтқышы мен дизельді қозғалтқыш қоспасының тұтануы 
поршень әлі ЖӨА-қа жетпеген кезде жүзеге асырылады, ол қоспаның толық 
жануын қамтамасыз ету үшін қажет. Бұл от алудан алға шығу деп аталады.

Үшінші такт - жану. От алған қоспасы өте тез жанып кетеді. Кіру және 
шығу клапандары жабылады. Айта кету керек, бензиндік қозғалтқыштарда 
жанармай қоспасының оттығы оттың көмегімен ЖӨА-қа келгенше 
орындалады. Дизельді қозғалтқыштарда, форсунка арқылы қысылған ауаға 
жанармай жеткізу поршеннің ЖӨА-қа жеткенге дейін беріледі, ал 
нәтижесінде алынған қоспасы өзін-өзі тұтатады, бірақ поршень ЖОА 
өткеннен кейін де жанармаймен қамтамасыз ету біраз уақытқа созылады. 
Жанармай-ауа қоспасы тұтанғанда, газдың жануы кезінде пайда болатын 
бензин қозғалтқышының қысымы 4 МПа-қа дейін және температура 2 000 ° 
C-ге дейін артады; дизельдегі - 8 ... 9 МПа дейін, ал температура - 2500 ° C 
дейін. Газ қысымының әсерінен поршень ЖОА-тан ТӨА-қа ауысады. Жұмыс 
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барысы кезінде иінді біліктің айналу сәті пайда болады, ал маховик 
қайталауды қамтамасыз ету үшін қажетті кинетикалық энергияны сақтайды. 
Бұл поршеннің жұмыс тактісін қайталауды қамтамасыз ету үшін қажет. 
Жұмыс барысының соңында цилиндр ішіндегі газдардың қысымы 0,3 мПа-қа 
дейін төмендейді, ал температура 800,900 С дейін төмендейді.

Төртінші такт - шығару. Поршень ТӨА-қа жақындағанда, шығыс 
клапаны ашылады, кіріс клапаны жабылады. Ашық газдар артық қысым 
әсерінен, содан кейін жылжытушы поршень арқылы цилиндрден 
шығарылады. Шығару соңында цилиндр ішіндегі қысым 0,11,0,12 МПа, 
температура 400,600 ° С құрайды.

Шығару кезінде цилиндрді қолданылған газдардан толық босату 
мүмкін емес. Пайдаланылған газдардың қалған бөлігі қалдық газ деп аталады, 
кейінгі циклде олар бензин қозғалтқышындағы отындық қоспамен және 
дизель қозғалтқышында таза ауамен араласады. Ауа мен жанармай қоспасы 
және қалған пайдаланылған газдардан тұратын отын қоспасы жұмыс қоспасы 
деп аталады. «Жұмыс қоспасы» мен «жанғыш қоспасы» түсініктерін 
шатастыруға болмайды. Өйткені жанғыш қоспасы - бұл таза ауа мен отын 
қоспасы. Төрт цилиндрлі қозғалтқыштың есептелген жұмыс циклінен көріп 
отырғанымыздай, бір цилиндрдің жұмысы біркелкі болмайды, өйткені 
поршеньнің жұмыс істеуі жеделдетумен жасалады.

Қозғалтқыштың біркелкі жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, маховик 
үлкен массаға және өлшемге ие болуы керек, ол экономикалық және 
техникалық сипаттағы бірнеше себептерге жол бермейді. Цилиндрлер санына 
қарай қозғалтқыштар екі, үш, төрт, бес, алты, сегіз және он екі цилиндрге 
бөлінеді. Цилиндрлердің орналасуына сәйкес цилиндрлер тік жазықтықта 
немесе оған қарама-қарсы бұрышта бір-бірінен кейін орналасса, 
қозғалтқыштар болуы мүмкін; V-тәрізді - цилиндрлер бір-біріне қатысы 
бойынша қарама-қарсы: - цилиндрлер бір-біріне көлденең қарама- қарсы 
орналасқан.

Ең жиі кездесетін тізбекті және V-пішінді қозғалтқыштар. Дизайн 
түріне байланысты цилиндрлердің екі қатарының арасындағы бұрыш 75 ... 
120 ° болуы мүмкін; төрт және алты цилиндрлі қозғалтқыштарда бұрыш 90 ° 
құрайды. Ішкі электр қозғалтқыштарының цилиндрлерін нөмірлеу біріншіден 
(машинаның алдыңғы бөлігі қозғалыс бағыты бойынша) жүзеге асырылады; 
V-пішінді қозғалтқыш жүйелі түрде оң жақ жарты цилиндрге (машина 
жолында қаралса) нөмірленеді, содан кейін алдыңғы бөліктен бастап - сол 
жақ жарты.

Қозғалтқыштың біркелкі жұмыс істеуі оның цилиндрлеріндегі жұмыс 
адымының ауысуы арқылы қол жеткізіледі, бұл иінді біліктің иілу 
бұрышының белгілі бір аралықтан өтуі жүзеге асырылады Әр цилиндрде 
бірдей циклді бірдей қайталаудың бұрыштық аралығы 720 °-ке бөлу арқылы 
анықталады (иінді біліктің айналдыру бұрышы екі айналымда, онда толық 
жұмыс циклі орындалады) қозғалтқыш цилиндрлерінің саны бойынша.
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Мысалы, төрт цилиндрлі қозғалтқышта бұрыштық интервалы 180 °, 
алты цилиндрлік интервалда - 120 °, сегіз цилиндрлік интервалда - 90 ° 
болады.

Айнымалы циклдардың тізбегі бірдей атаумен немесе қозғалтқыштың 
жұмыс тәртібі мынандай болуы тиіс, инерция күштері мен сәттердің 
қозғалтқышқа әсерін, және де өзара жылу әсерін неғұрлым азайтуға 
мүмкіндік береді.

a - сору; б - сығу; в – жану; д- шығару

Сурет 2.2 – Көп цилиндрлі қозғалтқыштардағы цилиндрлердің орналасуы

Төрт цилиндрлі электр қозғалтқыштарының цилиндрлерінде ауыспалы 
жұмыс істеуге арналған екі нұсқа бар: 1 - 2 - 4 - 3 және 1 -3 - 4 - 2, бұл 
инерция күштерінің біркелкі жұмысын және теңгерімін қамтамасыз етуде 
баламалы; жылу әсерін төмендету тұрғысынан екінші нұсқасы артық. Бес 
цилиндрлі қозғалтқыш үшін жұмыс тәртібі 1 - 2 - 4 - 5 - 3. Алты цилиндрлі 
қозғалтқыш үшін жұмыс істесуінің келесі реті қолданылады: тізбекті 
қозғалтқыш - 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4; V-тәрізді қозғалтқыш - 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6; сегіз
цилиндрлі V-қозғалтқышы - 1 - 5 - 4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8. Қозғалтқыштың қуатын 
цилиндрлердің көлемін арттырмай көтеру үшін, кейбір қозғалтқыш 
конструкцияларында, әдетте, дизельді қозғалтқыштарда, ауаның шамадан 
тыс көтерілуін, инъекциялық отынның мөлшерін тиісті арттыруды 
қолданады. Ауаны толтыруды қамтамасыз ету үшін компрессорлар 
(турбокомпрессорлар) 0,15 ... 0,17 МПа қысымда цилиндрге кіретін сорғыны 
пайдаланады. Турбокүшейтуді пайдалану қозғалтқыштың көлемі мен иінді 
біліктің айналу жылдамдығын өзгертпестен, қозғалтқыш қуатын 20,40% -ға 
арттыруға мүмкіндік береді. Компрессор арқылы цилиндрлерге ауа беріледі, 
пайдаланылған газдардың энергиясын пайдаланады. [13]

Газ турбиналық компрессор (2.3-сурет) бір білікке орнатылған екі 
дөңгелек, турбиналық және компрессордан тұрады. Шығару клапаны ашық 
болғанда, поршень пайдаланылған газдарды шығарады, олардың кейбіреуі 
шашатын құрылғы арқылы турбина дөңгелегінің желдеткіштеріне түседі, 
білікпен бірге компрессордың жұмыс шеңбері айналады.
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Жұмыс доңғалағы ауаны ауа тазартқышы арқылы сорып алады да 
құбыр арқылы цилиндрдің ашық клапандарына жібереді.

Турбокомпрессорды бөлшектеуге болмайды, істен шыққан жағдайда 
оны толығымен алмастырады.

1, 6 - кіріс және шығыс клапаны; 2 - кіріс құбыры; 3 - компрессор дөңгелегі; 
4-турбина дөңгелегі; 5 – газ шығатын құбыр; 7 – поршень

Сурет 2.3 – Дизельді қозғалтқыштың газ турбиналық компрессорының 
кестесі

Цилиндрлерді жанармай қоспасы (бензин қозғалтқыштары) немесе таза 
ауа (дизельді қозғалтқыштар) толық толтыру үшін, сондай-ақ қоспаның 
толық жануын және тазартылған газдардан цилиндрді жақсырақ тазартуды 
қамтамасыз ету үшін клапандардың ашу және жабылу уақыты ЖӨА және 
ТӨА поршендерінің позициясына сәйкес келмейді. Клапанның ашылуы мен 
жабылуы кейбір күтілуде немесе кідіріспен өтеді. Клапанның ашылу және 
жабылу сәттері, білікті біліктің айналу бұрыштары дәрежесінде көрсетілген, 
газ таратудың фазалары деп аталады.

Поршень ЖӨА-қа жеткенше, кіріс клапаны 9...30 °бұрын ашылады, 
пайдаланылған клапан әлі де ашық, оның жабылуы поршеннің ЖӨА-қа иінді 
біліктің 8.35 ° бұрышқа келуінен кейін орындалады. Бұл белгілі бір уақыт 
кезеңінде екі клапан ашық болып қалады дегенді білдіреді. Клапандардың 
бұл операциясы цилиндрді қоспамен немесе ауамен толтыруды жақсарту 
үшін қажет, өйткені босатылған газдар кіріс клапаны арқылы жаңа порцияны 
шығарады, бірақ поршень цилиндрде вакуум жасау үшін әлі де ТӨА-қа қарай 
қарай цилиндрде вакуум жасау қозғала қойған жоқ. Кіріс клапаны поршенің 
ТӨА-та өтуінен 40.70 ° -та жабылып, цилиндрді толық толтыруға мүмкіндік 
береді. Бұл цилиндрге түсетін қоспаның жоғары жылдамдықтағы 
инерциясымен немесе ауаның көмегімен жүзеге асырылады.

Шығару клапаны поршень ТӨА-қа жеткенше, яғни поршень жұмыс 
істеп тұрса да, 40.70 ° бұрын ашылады. Бұл жағдайда пайдаланылған газдар 
цилиндрден ертерек шығарылып, поршеннің жұмысын жеңілдетеді. Шығару 
клапанының жабылуы поршеньнің ЖӨА-қа келуінен кейін пайда болады. 
Сонымен қатар, поршень ЖӨА-қа қарай қозғалысының басталуына 
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қарамастан, пайдаланылған газдар цилиндрден инерциямен шығарыла береді, 
яғни, ол толық тазартуды қамтамасыз етеді.

Озып кеткен және артта қалып қойған бұрыштары, яғни клапанның 
ашылу ұзақтығы қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жиілігіне 
байланысты. [15]

Жылу қозғалтқышы ретінде ішкі жану қозғалтқыштарының жұмысы 
жылу жоғалтуымен сипатталады. Жанармай жағылған цилиндр ішіндегі 
жылудың бір бөлігі пайдаланылған газдар және салқындату жүйесімен 
таңдалған газдар атмосфераға шығарылады. Механикалық түрлендірілген 
жылу энергиясының бір бөлігі иінді біліктің механизмінде үйкеліс күштерін 
жеңуге жұмсалады, газ тарату механизмдерінде, жүйенің қозғалтқышына 
қызмет ететін сорғылар және т.б. Бұл шығындардан кейінгі қалған энергия 
тек қозғалтқыштың мақсатына байланысты пайдалы жұмысты орындауға 
жұмсалады. Осыған байланысты қозғалтқыштың негізгі өнімділік 
көрсеткіштерінің бірі механикалық жұмысқа ауыстырылатын жылу 
мөлшерінің отын жануы кезінде шығарылған жылу мөлшеріне қатынасына 
тең тиімділік факторы болып табылады. Бензин қозғалтқыштары үшін 0,25 ... 
0,3 диапазонында тиімділік және дизельді қозғалтқыштар үшін 0,3 ... 0,42, 
яғни жылу энергиясының 60% астамы қозғалтқыштағы әр түрлі шығындар 
үшін жұмсалады.

Қозғалтқыштың басқа негізгі параметрлері айналу сәті, қозғалтқыш 
қуаты, механикалық тиімділігі, қозғалтқыштың үнемшілдік тиімділігі.

Айналу сәті - бұл күштің өнімі. Иінді біліктің айналуының жеке 
бұрыштарындағы перпендикулярлы ұзындығы иінді мойынның радиусымен 
сәйкес келеді.

Қозғалтқыштың қуаты – белгілі бір бірлік уақытында жүзеге 
асырылатын иінді білікшенің айналуымен орындалатын жұмыс. Электр 
қуаты иінді біліктің айналған сәтіне және айналу жиілігіне байланысты. Ол -
көрсеткіш қуаты мен тиімді қуат болып ажыратылады. Көрсеткіш 
қозғалтқыштың цилиндрінің ішіндегі газдармен әзірленген қуат деп аталады. 
Тиімді қуаттылық қозғалтқышы бар иінді білікте дамиды.

Механикалық қозғалтқыштың тиімділігі тиімді қуаттың индикаторлық 
қуатқа қатынасына тең. Механикалық тиімділік мәні 0,8 ... 0,9 диапазонында 
орналасқан және негізінен өндірістік бөлшектер мен жинақтау 
қондырғыларының сапасына байланысты.

Қозғалтқыштың үнемшілдігі нақты отын шығынымен сипатталады. 
Жанармай шығынын жұмсау бірлік уақытына бір бірлік қуат алу үшін 
жұмсалатын жылу мөлшерімен анықталады. Бензин қозғалтқыштары үшін 
арнайы отын шығыны 200,320 г / (кВт / сағ), дизельді қозғалтқыштар үшін -
200,280 г / (кВт / сағ).
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2.3 Қозғалтқыштардың кривошипті шатунды механизмі мен газ
таратушы механизмдерінің құрылысы мен қызмет ету ерекшеліктері

Иінді білік қозғалтқыш механизмі поршеннің кері қозғалысын 
алмастыру арқылы иінді біліктің айналмалы қозғалысына түрлендіруге 
арналған. Иінді білі механизміне мыналар жатады: картер цилиндрлер 
блогымен (әдетте цилиндрлер блогы картердің жоғарғы жартысымен бірге 
құйылады, сондықтан картерді цилиндр блогымен блок-картер деп атайды), 
цилиндрлер, цилиндрлер басы, блоктың басы тығыздағыштары, тамшылы 
науа, поршеньдер, поршеньдік сақиналар, поршень саусақтары, иінді 
біліктер, маховик, шатунның мойынтіректері. (ішпектерінен)

Блок-картер (2.4 сурет) қозғалтқыштың негізгі бөлігі болып табылады, 
онда цилиндрлер, майлау жүйесінің мойынтіректері, жинақтары мен майлау 
жүйесінің арналары орналасқан. Блок цилиндрі қозғалтқышқа қызмет ететін 
цилиндрлер блогын, тамшылы науа мен жүйенің әртүрлі жабдықтарын 
басқарады. Құрылғыдағы цилиндр қабырғаларының айналасында 
салқындатқыш айналатын қуыстар бар, бұл су құтысы деп аталады. Блок-
картерде трактордың рамасына моторды бекітуге арналған кронштейндер 
орналасқан. Блок-картер шойын немесе алюминий қорытпасынан жасалған.

Цилиндрлер блогының басын блок-картердің жоғарғы бөлігіне 
цилиндрлердің қуыстарын жабу үшін орналастырады. Блоктың басында жану
камералары үшін ойықшалар бар. Головканың ішінде су өткізгішке арналған 
қуыстар бар, блок-картердің су көйлегімен байланысқан қуыс бар. 
Цилиндрдің басы, поршень және цилиндр қабырғаларынан қалыптасатын 
жану камерасы дизельді қозғалтқыштар үшін тұтас (бір көлемді) немесе 
бөлінген болуы мүмкін. Кіріс және шығыс клапандарын орнату үшін 
головкада бензин қозғалтқыштары мен отын бүрку қондырғыларына 
арналған бензин қозғалтқыштарындағы ұшқырлар үшін тесіктер бар. Блок 
басының материалы алюминий қорытпасынан немесе шойыннан жасалған. 
Піспек пен блок басы цилиндрлердің қуысын тығыздап, арнайы төсеу 
болттары арқылы (немесе жаңғақ түйреуіштерімен) біріктіріледі. 
Тығыздауышты асбест плиталарынан немесе мыстан жасалған жұқа 
плиталардан дайындайды. Піспекті блокқа айналмалы кілтті пайдалана 
отырып 160 ^ 180 Нм бекітілген тәртіпте бекітеді. Әдетте, болттар немесе 
гайкалар қарама-қарсы бағытта,ортадан шетке қарай тартылады. 1.6 суретте 
көрсетілген. Цилиндрдің басындағы болттарды тығыздау сынағы жаңа 
трактор іске қосылғаннан кейін және жылыту қозғалтқышында 1000 сағат 
жұмыс істегеннен кейін жүзеге асырылады.

Цилиндрлер - бұл мотор механизмінің поршеньдерінің бағыттаушы 
элементтері. Блок-картер цилиндрмен бірге немесе бөлек жасалуы мүмкін.
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1 - цилиндрлік гильза; 2 - цилиндрдің басын бекіткіш; 3 - цилиндрлер блогы; 
4 - картер; 5 - төменгі тығыздау сақинасы; 6 - жоғарғы мыс сақина

Сурет 2.4 – Дизельді СМД-нің блок-картері

Цилиндр сапалы шойын, болат немесе алюминий қорытпаларынан жасалған. 
Цилиндрдің ішкі беті мұқият өңделіп, хромдалған, бұл үйкеліс шығындарын 
азайтады және поршеньдердің тығыздығын жақсартады. Блоктан бөлек 
жасалған цилиндрлер гильзалар деп аталады (2.5 суретті қараңыз). Жеңдер 
блоктың тесіктеріне үстіңгі жазықтықтағы монтаждау жолымен мыстан 
жасалған сақинамен басылады, бұл цилиндр басы жоғарғы бөлігіне 
бекітілгендей, жең барынша төмендеуіне мүмкіндік береді. Гильзаның
төменгі бөлігі сақинамен бекітіледі. Блокқа батырылған гильзалардың 
сыртқы беті блокқа батырылады, сұйықтық арқылы тікелей салқындатуға ; 
мұндай жеңдер ылғалды деп аталады

Сурет 2.5 – Цилиндрдің басын бекітетін болттарды тығыздау
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Ауамен салқындатылатын қозғалтқыштардың цилиндрлерінің сыртқы 
беттерінің қабырғалары жақсы суытылуы үшін арнайы пішінді жасалады.
Ауамен салқындатылған қозғалтқыштарда цилиндрлер ауамен тіеклей 
байланыста және цилиндр қалпақшасы мен картер блогын жалғап тұрады .

V-тәрізді қозғалтқыштар блогындағы цилиндрлер, әдетте, бір қатарға 
қатысты бір жолға ауысады, өйткені әрбір иінді біліктің мойынтіректерінде 
екі жалғастырушы шатун бар.

Поршень мойынтіректі шатундар тобына жататын негізгі элемент. 
Жұмыс тактісі кезінде газдың қысымын анықтайды, қозғалтқыш күші 
арқылы қозғалтқыштың әсерін басқа қозғалтқыштарға өткізеді. Поршень 
цилиндрлік шыныаяқ түрінде болады. Цилиндр түбіне жану камерасының 
бағытымен орнатылады. Поршень жоғарғы жіңішке бөлікке бөлінеді. Басы 
мен төменгі жағы - юбка. Поршеньдік бастың қабырғаларында қысқыштар 
(тығыздау) және майлы поршеньдік сақиналарды орналастыру үшін ойықтар 
жасалады. Сыртқы беттің төменгі жағы жалпақ немесе фигуралы болуы 
мүмкін (дөңес, бүктелген немесе жану камерасының қосымша көлемі ретінде 
қызмет ететін күрделі конфигурацияның қуысы бар). Пішінді түбі бар 
поршеньдер негізінен дизельді қозғалтқыштарда қолданылады. Поршеньдік 
түбінің ішкі бөлігі қабырғалармен күшейтіледі. Поршеньдік бастан юбкадан 
өтпелі бөлігінде құлыпталатын сақиналары бар, поршеньдік шүмегін орнату 
үшін саңылаулар мен шұңқырлар бар арнайы толқындар болады. Поршеньдік 
юбкада цилиндрдің қабырғаларына тікелей тиетін және оған жанама 
күштерді жіберетін жұқа қабырғалары бар. Поршень мен цилиндр 
арасындағы ара қашықтық өте аз, сондықтан поршеньді цилиндрде ұстап 
қалуға жол бермеу үшін, юбка сопақ пішінді (поршень шрифті осінің бағыты 
бойынша үлкен радиалды сопақша) беріп, сызықты кеңейтудің шағын 
коэффициенті бар металдардан кірістірулер енгізіледі. Поршеньдік қозғалыс 
кезінде пайда болатын инерциялық күштерді және сәттерді азайту үшін, 
поршеньдер аз массаны жасайды. Поршеньдер алюминий, алюминий 
қорытпасынан және шойыннан жасалады. Массасы бойынша бір 
қозғалтқыштағы поршеньдер 10 г-нан артық болмауы керек. Поршеньдік 
сақина поршенді қозғалыс кезінде цилиндрдің бетін тығыздау үшін қызмет 
етеді, бұл газдың жану камерасына кіретін қозғалтқыштың моторына және 
майына айналуына жол бермеу үшін қолданылады.

Поршеньдік сақиналар (2.6 сурет) тығыздау (қысу) мен май алынатын 
бөліктерге бөлінеді. Поршеньнің жоғарғы ойықтарына қысу сақиналары (екі 
немесе үш) орнатылды. Цилиндрдің бетімен тығыз байланыста болу үшін 
сақиналардың диаметрі цилиндрдің диаметрінен сәл үлкен. Сақиналар 
бөлінеді (сақина құлып деп аталады), сондықтан поршень цилиндрге 
салынған кезде сақиналар серіппелі болады. 0,2 ... 0,6 мм құлыпта тазарту 
поршеньді пайдалану кезінде сақинаның жылулық кеңеюін өтеуге қызмет
етеді. Қозғалтқыш жылытылған кезде поршеньдік сақинадағы бос орын 
болмауы керек.
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1 – поршень пішіні; 2 - саусақ; 3 - құлып; 4 - ойық; 5 -шатун; 6 – төменгі етек; 
7 – сақина ойығы; 8,9 – компрессиялы сақина; 10 - майсылағыш; 

Сурет 2.6 – Поршеньдік сақиналары бар поршень

Цилиндр бетіне сығымдау сақиналарының жақсы шығуын қамтамасыз 
ету конустық беті немесе трапецеидальды қимасы бар сақиналарды, сондай-
ақ айналдыру сақинасын пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Цилиндрге 
қарсы жоғарғы сығымдау сақинасының беті тегістелген және хромдалған 
болып қажет. Сығымдау сақиналары поршеньдік аралықта орнатылады, 
сондықтан сақина қозғалыста болғанда, ішінде майдың қалыптасуы болады. 
Бір жағынан, майдың бар болуы цилиндрдің бетінің майлауына кепілдік 
берсе, екінші жағынан - поршень мен цилиндр арасындағы үйкелісті 
төмендетеді, ал үшінші жағынан - май жану камерасына түсіп, сақинаның 
жұмысын нашарлататын кенішті қалыптастырады. Сығымдау 
сақиналарының қатты режимін және жұмыс жағдайларын ескере отырып, 
жоғары сапалы құйылған шойыннан жасалады.

Май алынатын сақина (бір немесе екі) майдың жану камерасына  
кіруіне жол бермеуге арналған. Май алынатын сақиналар саңылаулар арқылы 
өтіп, поршеньдің ойықтарына орнатылады, сонымен қатар, май арқылы 
поршеньнің ішкі қуысына кіретін тесіктер болады. Май алынатын сақиналар 
цилиндр қабырғаларына қысымның артуын қамтамасыз ететін арнайы 
кеңейтімдермен біріктірілуі мүмкін. Сақиналар, поршень ТӨА-қа ауысқан 
кезде ғана жұмыс істейтін қырғыш түрін жасайды. Майлы ажыратқыштар 
сығымдау сақиналарының астында орнатылады.

Поршеньдік саусақ поршенді ойнамалы жалғастырушы арқылы 
шатунмен қосуға арналған. Түтікшелі секцияның саусақтары поршеньдік 
бобышка ұштармен байланыстырушы шыбық пен боссаны еркін айналдыра 
алатын етіп орнатылады. Мұндай саусақтарды жүзуші деп атайды. Поршенді 
саусақтардың осьтік қозғалысына жол бермеу оны бекітетін серіппелі
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сақиналардың соңына орнатумен қамтамасыз етіледі. Поршеньдік 
саусақтар жоғары сапалы болаттан жасалады.

Мойынтірек шатунды механизм элементтері, поршеньнен иінді білікке 
күш түсіру үшін қызмет ететін шатундық топты құрайды. Байланыстырушы 
штанганың негізі поршеньді бағыттағышпен байланыстыратын және 
поршенді кері қозғалуын иінді біліктің айналмалы қозғалысына 
айналдыратын байланыстырушы штангасы болып табылады.

Шатунның өзі ішінде ішпегі бар жоғарғы бөлігінен, сол сияқты төменгі 
бөлікпен  өзегінен құралады. Жоғарғы бөлігі , ішіндегі ішпегімен (көбінесе 
қоладан жасалады) поршень саусағына кіріп тұрады да оны поршеньмен 
жалғастырады. Ол үнемі өзара қозғалып тұратындықтан, үйкелетін саусақ 
пен ішпек беттерін майлайтын тесік жасалады. Шатун өзегі екі қырлы етіп 
жасалады. Шатунның төменгі басы екіге жарылып жасалғандықтан, оны 
иінді біліктің мойнына кигізуге мүмкіндік туады. Сол сияқты оның ішпегі де 
екі жартыдан құралады.Шатунның төменгі бөлігін оың қақпағы деп атайды 
және ол болттар арқылы иінді білік мойнына киілгеннен кейін, шатун 
басының екінші жартысына бекітіледі. [13]

Шатунның төменгі бөлігіндегі үйкелуді азайту үшін екі жіңішке 
қабырғадағы жартылай цилиндрлер түрінде сырғыма мойынтіректер 
орнаталған. Мойынтіректер антифрикционды қорытпа қолданылатын 
болаттан жасалған. Мойынтіректердің ішкі беті шатунның иінді білігінің 
бетіне тығыз орналасады. Мойынтіректердің өз орнынан сырғып, бұралып 
кетпеуі үшін арнайы мұртшалармен бекітіледі, олар иінді біліктің тиісті 
ойықтарына енгізіледі. Үйкеліске түскен тегістеу бетіне май сақиналық 
ойықтар мен жырты төсемдердің тесіктері арқылы беріледі.

Сурет 2.7 – Шатун
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V типті қозғалтқыштарда бөлек жалғаушы шатундар түйіні болуы 
мүмкін, яғни шатунды иінді білікпен байланыстырушы, сондай-ақ 
біріктірілген. Біріктірілген шатундардың ортақ бір ғана басы болады. Оған 
айналмалы-бұлғақ арқылы шатундардың біреуі саусақтың көмегімен 
бекітіледі. Мұндай қозғалтқыштарда бір қатардағы цилиндрлерінің біреуінің 
екіншісіне қатысы иінді біліктің осьтік бағытында араласпаған.

Қозғалтқыштағы иінді білік қазіргі уақытта поршень күшінің негізгі 
түрлендіргіші болып табылады, ол осы сәтте байланыстырушы штанг 
арқылы беріледі. Иінді біліктің құрылымы күрделі формаға ие, 
қозғалтқыштың жұмыс тәртібімен цилиндрлердің орналасуы санына 
байланысты болады. Иінді білік түбірлі шатундық мойындардан; жақтан, 
шатундық мойын мен түбірлі мойындарды жалғастырушы, және 
кривошиптен; иінді білік айналуы кезінде туындайтын центрофугалық 
күштерден негізгі мойынтіректерді шығаруға қызмет ететін қарсы салмақ; 
гильзаларды бекітетін фланец және уақытша тісті беріліс және басқа да 
тетіктер бекітілген шоққыштан тұрады. Білік түбірлі мойынтіректерді 
қозғалтқыштың картеріне тірек торабы арқылы орналастырады.

Иінді білік блокқа мойын тірек  арқылы бекітіледі. Қозғалтқыштардың 
түбірлі мойындары әртүрлі болады, бірақ сенімдірегі – қозғалтқыш 
конструкциясы, онда тірек білікшелерінің көп саны бар. Мойынтіректерде 
байланыстырушы іспек ретінде, соған ұқсас жұқа қабырғалы тозуға төзімді 
вкладыштар қолданылады. Иінді біліктің осьнен жылжып кетпеуі үшін,
негізгі іспектердің бірі (әдетте алдыңғы жағы) тұрақты қызметін атқарады.

Түбірлі және шатундық мойынның іспекті аралықтары жиі майланып 
тұруы қажет. Май негізгі іспектерге қысыммен жеткізіледі, содан кейін 
мойынға, жақ пен шатунның іспектеріне арнайы құбыр арқылы жеткізіледі. 
Шатундық мойындарда қоқыс ұстап қалатын торлар бар, онда біліктің 
айналған кезінде тозу өнімдері тасталады.

Иінді білік көміртекті және легирленген болаттан құю арқылы 
жасалады. Түбірлі және шатундық мойындар термикалық өндеуден, тегістеу 
мен жылтыратудан өтеді. Содан кейін білік мұқият теңестіріледі.

Маховик – иінді біліктің қалыпты, біркелкі айналуын қамтамасыз етеді 
және қозғалтқышты іске қосу кезінде, қарсылық күштерін цилиндрде қысу 
кезінде жеңуге және трактордың орнынан қозғауға көмектеседі.

Маховик – иінді біліктің арт жағындағы фланціне бекітіледі. Ол 
теңестірілген шойыннан жасалған дискі, оның шеттерінде тістің тәжі 
басылаған. Маховиктің сыртқы жағы ілінісу үшін өңделген.

Газ тарату механизмі қозғалтқыш цилиндрлеріне таза ауаны жіберіп 
(отындық ауа қоспасы немесе ауасы) және жұмыс цикліне сәйкес 
пайдаланылған газдарды шығарады. Газ таратушы тетігі, сондай-ақ тактілер 
кезінде цилиндр қуысының тығыздығын қамтамасыз етуі керек.

Газ тарату механизмінің сипаттамасы мен дәйектілігін сурет 2.8 көруге
болады.

Төрт тактілі қозғалтқыштарда клапандары жоғарғы немесе төменде 
орналасқан клапанды газ таратқыш механизм қолданылады.
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Сурет 2.8 – Клапанның жоғарыда орналасу механизмі

Клапанның жоғарыда орналасу механизмі кеңінен таралған .
Газ тарату механизмі келесі элементтерді қамтиды: білік шұңқыры; 

кіріс және шығыс клапандары бар серіппелер, бекіту және бағыттаушы 
бөлшектер; жүргізуші білігінің жетегі; қозғалысты серіппелерден 
клапандарға ауыстыруға арналған құрылғылар.

a – жалпы төрт ырғақты; б – ЗИЛ  ; в- КАМАЗ

Сурет 2.8.1 – Қозғалтқыштардың газ тарату фазасының диаграммасы
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Сурет 2.9 – Газ тарату механизмінің жоғарғы орналасқан клапандар схемасы

Жүргізуші білігінің төменгі позициясы да, жоғарғы жағы да болуы 
мүмкін. Төменгі жақта орналасқан кезде жүргізуші білікше блок-картерде 
орналасады, иінді біліктен тісті беріліс арқылы айналымға түседі.

Қозғалтқыш білігінің орналасуына қарамастан, оның жетегінің берілу 
коэффициенті екіге тең болуы тиіс, яғни таратушы білік иінді білікке 
қарағанда 2 есе баяу айналады. Жетекке арналған тісті доңғалақ жүргізуші 
білігінің неғұрлым бұрыштық орналасуына кепілдік береді, ол іс жүзінде 
жұмыс барысында өзгермейді.

Тарату білігі клапандарда аралық тасымалдаушы құрылғылар арқылы 
әрекет ететін тірек мойындары мен камералардан тұрады. Білік айналған 
кезде, оның жұдырықшалары итергіш пен шыбықты жұмыс істетеді. 
Клапандарға әсер ететін шыбықшалар күйентені бұрып, олардың ашылуын 
қамтамасыз етеді. Жүргізгіш біліктерінің жұдырықшалары өткеннен кейін 
итергіштер, трансмиссия құрылғысының бөліктері және серіппелерінің 
әрекетіндегі клапандар бастапқы күйге оралады. Бұл жағдайда серіппелер 
білік пен жұдырықша айналым жасағанша, клапанды жабық күйде ұстап
тұрады.

Шығыс және кіріс клапандары қатаң белгіленген уақыттарда ашылып, 
жабық болуы үшін серіппелі біліктер мен олардың жұдырықшаларының 
орналасуы қозғалтқыштың жұмыс циклына сәйкес орындалады. (2.8.1-
суретті қараңыз). Клапан ашық немесе жабық болатын кезеңді клапан фазасы 
деп атайды.
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Жоғарғы серіппелі жүргізуші білік көбінесе клапандарға жақын 
құрылғының басында орналасады. Клапандардағы бұл шараны білікшені 
орналастыру арқылы тікелей камерадан немесе аралық тасымалдау 
құрылғылары арқылы жүзеге асыруға болады, бірақ кез келген жағдайда 
тасымалдау құрылғысының бөліктері айтарлықтай азаяды.

Біліктің осылай орналасуы арқылы клапандардағы әрекет тікелей 
жұдырықшамен іске асырылады, сондай-ақ, аралық тасымалдау 
құрылғылары арқылы да, дегенмен де кез келген жағдайда беруші 
құрылғының бөліктері айтарлықтай азаяды.

Жүргізуші біліктің жоғарғы жақта орналасуына қатысты, оны үлкен 
қашықтыққа созылған иінді біліктен алып тастауға байланысты, жүргізуші 
білігінің қозғалтқышы үшін тізбекті жетек, ал төмен қуатты қозғалтқыштарда 
ременьді байланыстарды қолданады. Айта кету керек, клапандық фазалардың 
тізбекті және белдік жетектерімен жабдықталуының дәлдігі кейбір 
тетіктердің берілуіне байланысты тісті берілуге қарағанда біршама төмен.

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде, газ тарату механизмінің 
бөліктері, бөліктің басы мен клапандары қызады және олардың мөлшерін 
өзгертеді. Осыған байланысты, клапанның шетінің аяқталуы және оның 
үстінгі шегінің немесе камерасының арасында айырмашылық болуы керек. 
Қозғалтқыштың конструкциясына байланысты ара қашықтығы 0,15 ... 0,4 мм 
аралығында және қозғалтқыштың жылу режиміне байланысты өзгереді. 
Қозғалтқыштар үшін цилиндр піспегін алюминий қорытпаларынан жасайды, 
жылыту қозғалтқышымен тазарту суыққа қарағанда үлкен, өйткені алюминий 
қорытпаларының желілік кеңею коэффициенті болатқа қарағанда шамамен 2 
есе көп. Егер цилиндр басы құйылған шойыннан жасалған болса, қызған 
қозғалтқыштың айырмашылығы суық қозғалтқыштың деңгейінде біршама аз 
болады немесе сақталады. Мұның бәрі қозғалтқышты жөндеу кезінде 
техникалық қызмет көрсету кезінде ескерілуі тиіс.

Газ тарату жүйелеріндегі қазіргі заманғы қозғалтқыштарында 
гидравликалық итергіштерді пайдаланады (2.10-сурет). Гидравликалық 
итергіш клапанның штангасы мен серіппелі біліктің 5-ші шеткі арасы 
(немесе роликтің тұтқасы) арасында орналасады. Гидравликалық пропеллер 
9- арнадан қозғалтқыштың майлау жүйесінен маймен басқарылады.

Клапан жабылған кезде, итергіш пен жең 4 камераға 5 және 1 
серіппесінің күшімен (аралық қуаттағы А және В қуыстарындағы қысым 
бірдей) және клапанның 8 допты серіппелі 10 артқы жағына бекітіледі. 
Клапан мен білік шағылысқан камера арасындағы бос орын жоқ.

Клапан жабылған кезде, итергіш пен гильза 4 жұдырықшаға 5 және 1 
стерженьнің ұшы серіппесінің күші арқылы (арна A және B-дегі майдың 
қысымы бірдей) шарик басылады және 8 артқы клапанының шоғыры өз 
орындарына басылады. [15]

Жүгіргіш біліктің бұрылған кезде, жұдырықша итергішке қарсы 
жылжытылады, ал және итергіш 6 поршеньге әсер етеді.

Плунжердің 6 гильзадағы қозғалысы 4-ші сұққыш B қуысында қысым 
жасайды және кері клапан 8 жабылады, A қуысынан B қуысына дейін жауып 
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тастайды. Нәтижесінде итергіш пен гильза 4 бірге, біртұтас болып алға қарай 
жылжып кіріс клапаның ашады.

1 - клапан бағанасы; 2 - итергіштің корпусы; 3 - плунжердің серіппесі; 4 -
гильза; 5 – жүргізуші біліктің жұдырықшасы; 6 - плунжер; 7 - қайтару 

клапанының стаканы; 8 - қайтарылатын клапан; 9 - май құбыры; 10 – қайтару 
клапанының серіппесі; A, B – қуыстар

Сурет 2.10 – Гидравликалық итергіштің орналасуы

Клапан жабылған кезде (5 айналымы бұрылды) B қуысының қысымы 
азаяды және майлау жүйесінен алынған маймен қамтамасыз етілген A 
қуысына қарағанда кішірейеді. Аралық клапан 8 ашылады және A қуысынан 
B қуысын босатуға жібереді, ал серіппелердің 3 әрекеті бойынша клапанның 
жетек бөліктерінің үзілістері бар, А және В қуыстарындағы қысым қысымға 
келтіріледі.

Жүргізілген біліктердің айналуынан кейін 5 панель итергішке қайта 
тиіп, процесті қайталайды.

Гидравликалық бағаналы клапан, серіппелі және тіреуіш құюшы газ 
тарату механизмінің клапан тобын құрайды (2.10-суретті қараңыз).

Клапан піспек пен (пластина) бағаннан тұрады. Басынан бастап бағанға 
ауысу тегіс - газдардың қозғалысына төзімділікті азайтады. Клапан басы 
цилиндрдің басына тұтастай толық нығыздалады, ерге сәйкес келеді. Кіріс 
клапандарының бастарының диаметрлері, әдетте, шығатын клапандардың 
басына қарағанда үлкенірек болады, тиісінше, олардың  ерлерінің 
диаметрлері тиісінше үлкен. Кіріс клапандары ауа температурасы төмен 
клапандармен салыстырғанда төмен температура режимінде жұмыс істейді, 
өйткені олар жанғыш қоспамен немесе ауа сорғышында ауамен 
салқындатылады. Кейбір қозғалтқыштардағы шығатын клапанның басынан 
жылуды кетіруді жақсарту үшін клапан бағанысы қуыс болып, бұл қуысты 
натриймен толтырады. Клапан қызған кезде, натрий ериді және сұйықтық 
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секілді, бастан аяққа жылуды қарқынды өткізеді. Кіріс клапандары 
хромдалған болаттан жасалады, ал шығатын клапандар ыстыққа төзімді 
болаттан жасалады. Қозғалтқыштың әр цилиндрінде кем дегенде бір кіріс 
және бір шығу клапаны бар. Дегенмен, қозғалтқыштар төрт (екі қабылдау 
және екі шығын) және көп клапандармен үш (екі қабылдау және бір шығыс) 
шығарылады. Мұндай қозғалтқыштарда қозғалтқыштың жұмыс істеу 
режиміне байланысты қозғалтқыштың жоғары тиімділігі мен экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін отын қоспасының құрамы мен газ бөлу 
уақытын дәлірек түзету жүзеге асырылады.

Бағыттаушы сұққыш клапанның орнына дәл отыруын қамтамасыз 
етеді. Кірістіруге арналған таяқшаны кішкене күзетпен (0,05 ... 0,12 мм) 
қамтамасыз ететін жоғары дәлдіктегі қосылыс бар. Гидравликалық 
бұрандалар шойын немесе синтетикалық материалдардан дайындалады, олар 
кеуектілігіне байланысты майлауышпен сіңіп кетуі мүмкін, бұл үйкелісті 
азайтады.

Серіппе клапанды жабу үшін қажетті күшті жасайды және оны тығыз 
жерге отырғызады. Қолданылатын серіппелер (бір немесе екі) резонанстық 
ауытқу ықтималдығын азайтатын тұрақты немесе өзгермелі  бұрылыстарға 
ие. Машина серіппелі күйде сақтайды және әдетте конустық крекерді 
пайдаланып, штангаға орнатылады.

Қозғалтқыш білігінің камерасынан қозғалысқа ауыстыру итергіштен, 
штангасынан және шатуннан тұратын трансмиссия механизмі арқылы жүзеге 
асырылады.

Итергіштер жүргізуші біліктердің камераларынан осьтік күшті 
шыбықтарға немесе клапандарға жібереді. Итергіштер әр түрлі пішіндерде 
және формаларда болуы мүмкін (тегіс, саңырауқұлақ, цилиндрлік, тұтқыш 
және т.б.). Тасымалдағыштардың жұмыс беттерін нығайтады және 
ұсақтайды. Құбырлар болат немесе шойыннан жасалған.

Шыбықшалар итергіштердің берген күшті коромыслоларға төменгі 
біліктердің орналасуымен жібереді. Шыбықшалар, әдетте, құбырлы нысан 
болып табылады, олардың ұштары болаттан бекітіледі. Шыбықшалар мен 
басқыштар реттеу бұрандалары арасында орнатылады.

Күйенте - клапандар бағаналарына күш жіберетін екі иықты тетік. 
Бекіту тетігінің бір жағында газды тарату механизмінде тазалауды реттеуге 
арналған құлыпталмалы гайкамен реттейтін бұранда. Бірқатар 
қозғалтқыштарда реттелетін бұранда орнына эксцентрик қолданылады.

Жүргізгіш біліктің кіретін және шығатын клапандарды басқаратын 
жұдырықшалары бар. Клапанның ашылуы жұдырықшаның биіктігімен 
анықталады, ал ашу уақытының фазасы - жұдырықшаның профиліне 
байланысты. Камералардың саны клапандар санына тең және олардың өзара 
орналасуы цилиндрлерді пайдалану тәртібімен анықталады. 
Жұдырықшалардың саны клапандар санына тең және олардың өзара 
орналасуы цилиндрлерді пайдалану тәртібімен анықталады.

Жүргізуші білікті картерде немесе піспектің басында жүргізуші  
біліктің жағдайына сәйкес тіректерге орнатады. Піспектер ретінде жіңішке 
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қабырғалы қола, биметальды немесе триметальды сұққыш мойынтіректер 
қолданылады. Білік тіректері мойынының бірі (әдетте алдыңғы) білікті осьтік 
қозғалыстарды бекітуге арналған құрылғыға ие.

Тірек мойынға май қозғалтқыштың жалпы майлау жүйесінің 
қысымымен беріледі.

Жүргізуші білік жоғарғы орналасқанда, арна өз денесінде бұрғыланады 
онда піспектер мен жұдырықшаларға май беріледі.

Тракторлардың кейбір қозғалтқыштары (А-41 және А-01М) іске қосу 
кезінде цилиндрлердегі қысуды азайтуға және қызмет көрсету кезінде иінді 
білікті айналуды жеңілдетуге арналған декомпрессия механизміне ие. 
Декомпрессия механизмі газ тарату механизмінің күйентенің үстіңгі жағында 
орнатылады және қолмен іске қосылады, бұл жағдайда тек тек қана 
қолданылған клапандарды ашады.

Қозғалтқыштың үздіксіз жұмыс істеуі қозғалтқыштың ажырайтын 
элементтерінің тозуына әкеліп соғады, соның салдарынан қуатты жоғалтуға, 
шу мен дыбыстың артуына, жекелеген бөлшектер мен жинақтардың істен 
шығуына әкеліп соғады. Поршеньдік сақиналардың тозуы газдың картерге 
түсуіне, поршеньнің ойықтарына майдың жағылуына, сақиналардың 
кокстануына әкеледі. Поршеньнің шатун басының мойынтіректерінің тозуы 
және иінді біліктің піспектерінің тозуы қозғалтқыштың дұрыс жұмыс 
істемеуіне әкеледі. Бөлшектердің тозуының сыртқы белгілері соққылармен, 
май шығынының ұлғайуымен, қозғалтқыштағы шуылмен белгілі болады.

Жану камерасына кіретін май, пайдаланылған газ құбырынан шыққан 
көк түтінмен бірге жүреді. Шығыстағы ақ түтін цилиндрлерге салқындатқыш 
сұйықтықтың кіретіндігін көрсетеді, бұл цилиндрдің басына бекітілген 
карданның бұранданың босауына байланысты болуы мүмкін. Бұл жағдайда 
цилиндрдің техникалық қызмет көрсетудің ерекшелігі – цилиндр басының
бұрандаларын белгілі бір жүйеде реттеп, яғни ортасынан шетке қарай 
динамометриялық кілтпен тарту қажет.

Майды тұтынудың көлемі ұлғайған кезде, ең алдымен, майлану 
манжеттері мен тығыздамалар арқылы майдың ағып кеткен орындарын 
тексеріп, анықтап алу керек, атап айтқанда, иінді білік.

Газ тарату механизмінің ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп, 
жұдырықшадағы тесіктердің өзгеруі және клапандардың өз орындарына 
дұрыс орнықпауы – герметикалығын бұзады. Клапандар мен күйентелер 
арасындағы айырмашылықты өзгерту (азайту немесе ұлғайту) қозғалтқыш 
қуатын азайтады және отын шығынын арттырады. Кішкентай ғана алшақтық 
болған кезде ыстық қозғалтқыштың клапаны орнына толық түспейді, бұл 
клапандары мен орындарының күйіп қалуына әкеледі.

Газ тарату механизмін қамтамасыз ету - машинаның белгілі бір уақыт 
жүгірісімен немесе белгілі бір сағаттарға байланысты (дизельдік 
тракторларда 200 ... 250 мото-сағаттан кейін).

Жылу аралығын реттеу цилиндрлерді пайдалану тәртібіне сәйкес 
белгілі бір тәртіппен жүзеге асырылады.
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Сығымдаудан кейін цилиндрдің поршенін ЖӨА-та қысым такті 
орындалғаннан кейін реттеуге болады.

Белгілі бір қозғалтқыш конструкциясы бар трактор үшін жұмыс 
құжаттамасындағы нұсқаулыққа немесе сипаттамаға сәйкес түзетулер 
жасалады. Жөндеу кезіндегі ерекше назар қозғалтқыштың жұмысының 
тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін диагностикалық фактор ретінде 
қысылуды қамтамасыз ету керек. Жөндеу кезінде ерекше назар 
қозғалтқыштың жұмысының тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін 
диагностикалық факторға, яғни қозғалтқыштың жұмысын бағалауға 
мүмкіндік береді.

Қысым - қысу инсультінің соңында цилиндрде пайда болатын қысым. 
Цилиндрлердегі қысуды өзгерту цилиндрлердің, поршеньді топтың 
мәндерінің тозуына, клапанның ағып кетуі немесе цилиндрдің басы 
астындағы тығыздағыштың тозуы, жану камерасының қабырғаларында 
немесе поршеньнің түбінде пайда болуы мүмкін.

Сығымдауды арнайы құралмен тексеруге болады - қысқышты немесе 
тұтатқышты, артқы клапанды және манометрді орнатуға арналған тесікке 
бұранданған бұрандалы ұштан тұратын компрессорлық құрал. Ұстағышы бар 
манометр металл түтікпен немесе жоғары қысымды шлангпен қосылады, 
байланыс қосылудан өтуге тиіс.

Сығымдауды бағалау үшін оның техникалық сипаттамасында 
көрсетілген қозғалтқыштың жұмысында рұқсат етілетін ең төменгі мәндерін 
білу қажет. Өлшеу кезінде 0,15 МПа-дан аспауы керек цилиндрлер 
арасындағы қысу айырмашылығына назар аудару қажет. Үлкен 
айырмашылық цилиндрдің және поршеньнің нашарлау дәрежесін көрсетеді. 
Егер сығымдау цилиндрде талап етілгеннен төмен болса, саптаманың 
шұңқыры немесе отын шамы арқылы цилиндрге 30 ... 50 г май құйылады,
өлшеу қайталанады. Сығымдаудың кейбіреулері поршеньдік сақиналардың 
тығыздығының жоқтығын көрсетеді, өзгерістер болмаған кезде ақаулар басқа 
себептермен, атап айтқанда клапандардың ағып кетуінен болуы мүмкін.

2.4 Салқындату жүйесі және қозғалтқыштың майлау жүйесіне
техникалық қызмет көрсету және құрылғының ерекшеліктері

Салқындату жүйесі қозғалтқыштың қыздырылған бөліктерінен жылуды 
қамтамасыз ететін және қозғалтқыштың қалыпты жұмысы үшін қажетті 
температура режимімен қамтамасыз ететін құрылғылар жиынтығы. 
Қозғалтқыштың жұмыс істеу кезінде салқындату қажеттілігі цилиндрдің 
басы мен поршенді топтың қарқынды қыздыруымен бірге жұмыс циклын (1.2 
бөлімін қараңыз) бірге жүзеге асырады. Қозғалтқыштың қызып кетуі 
цилиндрлердің жұмыс қоспасымен толтырылуының нашарлауына, қоспаның 
ертерек автоматты күйіне, беткі қабаттар арасындағы майдың күйіп кетуі 
себебінен бөлшектердің тозуына және т.б. әсерінен жоғалуына әкеледі. 
Сонымен қатар, қозғалтқышты ояту ауыр отын фракцияларының жанбауына 
әкеп соғады көміртекті кен орындарын қалыптастыруға, цилиндр 
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қабырғаларында жанармайды конденсациялауға және соның салдарынан 
майлаушы бөлшектердің тозуын арттыруға және қозғалтқыш қуатын 
азайтуға мүмкіндік беретін майлау сұйылтуына ықпал етеді. [7]

Осылайша, қозғалтқыш белгілі бір температура режимінде жұмыс 
істеуге тиіс. Салқындатудың екі түрі пайдаланылады: сұйықтық , ол 
автотракторлар машиналарында кең таралған, және ауа арқылы. Ереже 
бойынша сұйық арқылы салқындату жүйесі салқындатқыш сұйықтықтың 
міндетті айналымымен қолданылады. Салқындатқыш сұйықтық ретінде 
антифриз және тосол қолданылады. Бұл қозғалтқыштың жыл бойғы 
жұмысын қамтамасыз етеді. Жазғы айларда қозғалтқышты суыту үшін суды 
қолдануға болады.

1,13 – сұйық жіберу краны; 2 – пеш радиаторы; 3 - айырғыш; 4 - қозғалтқыш; 
5 – дроссель түтігі; 6 - термостат; 7 ,8- датчик; 9 - желдеткіш; 10 – су 
радиатор: 11 - тығын; 12 – ұлғайтқыш бак; 14 – датчик ; 15 – сорап

Сурет 2.11 – Салқындату жүйесінің схемасы
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Салқындату жүйесі барлық жылдамдық пен жүктеме режимдерінде 
қозғалтқыштың қажетті жылу режимін автоматты түрде қамтамасыз етеді, 
сондай-ақ қозғалтқышты жұмыс температурасына жылдам қыздыруды 
қамтамасыз етеді. Сұйық салқындату жүйесі блок-картердің бос қуыстарын 
және цилиндрдің бастарын (су құтылары) қамтиды; радиатор 
(жылуалмастырғыш); сұйық сорғы; тарату құбырлары; термостат және 
температура сенсоры; желдеткіш.

Сұйық сорғы қозғалтқыштың иінді білігінің әсерінен айналып, жүйеде 
сұйықтың алмасуын жасайды. Жүйеде сұйықтықтың екі айналымы бар: 
кішкене болса, сұйықтың қозғалысы қозғалтқыш жейдеге және сорғымен 
шектеледі және сұйықтың радиатордың қозғалысын қамтитын үлкен біреуі 
шектеледі.

Сұйықтықтың кішігірім немесе үлкен шеңбердегі айналымын реттейтін 
құрал термостат болып табылады. Термостат - бір және екі жақты сұйық 
және қатты толтырғыш термокүшті элементтен болуы мүмкін. [7]

Сұйықтық термосезімтал элементі бар термостат - төменгі қайнаған 
сұйықтықпен толтырылған қайнатпа деп аталатын гофрленген шыны. 
Көмекші және негізгі клапандар сөренің соңына қарай жалғасады.

Көмекші және негізгі клапандар сөренің соңына қарай жалғасады. 
Төмен салқындатқыш температурада радиаторға жететін газ құбырына 
кіретін негізгі клапан жабылып, қосалқы клапан ашылады.Сұйықтық шағын 
шеңбер бойымен қозғалады. 70 ° C-тан жоғары сұйық температурада, 
қайнаған сұйықтықтың буының қысымы астындағы кернеуде ол созылып, 
негізгі және көмекші клапанды жылжытады. Қосалқы клапан кіші дөңгелек 
құбырға бүйірлік қақпақты жабады, ал негізгі клапан радиаторға өтуді 
ашады. Қатты толтырғышпен жұмыс істейтін термосиликалы элемент 
сұйықтық сияқты жұмыс істейді, тек бұл жағдайда толтырғыш еріп, клапаны 
жылжытады.

Қатты толтырғышпен жұмыс істейтін термосиликалы элемент 
сұйықтық сияқты жұмыс істейді, тек бұл жағдайда толтырғыш еріп, клапаны 
жылжытады. Курткадағы сұйықтықтың температурасы неғұрлым жоғары 
болса, термостат клапанының ашылу дәрежесі неғұрлым көп болса және 
радиатордың ішіндегі сұйықтық көп болса. Осылайша, қозғалтқыш 
жұмысының қажетті температуралық режимі сақталады, ал салқындатқыш 
сұйықтықтың температурасы 70 ... 90 ° С. Толтырғыштың мойыны бар 
радиаторларда жүйеде қажетті артық қысымның қамтамасыз етілуін 
қамтамасыз ететін бу ауа ағыны орнатылған, сондай-ақ атмосфералық ауаны 
вакуумда өткізуге мүмкіндік береді. Бу клапаны 0,14,0 МПа жүйесінде 
қысыммен ашылады. Ауа клапаны төмен қысым кезінде жүйеге ауа ағынын 
береді. Қысым, клапан серіппелерінің қаттылығын қамтамасыз етеді.

Бірқатар қозғалтқыштарда радиатор салқындатудың жабық жүйесі 
пайдаланылады, онда радиатордың толтырғыштың мойыны болмауы мүмкін. 
Мұндай жүйеде сұйықтықтың қайнау температурасының 105 ... 110 ° C-ге 
дейін ұлғаюына себепші болатын артық қысым қалыптасады, бұл 
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сұйықтықтағы ауа көпіршіктері мен будың мүмкіндігін азайтады және 
салқындату тиімділігін арттырады.

Жүйеде сұйылтылған сұйықтықтың неғұрлым қарқынды жылуы үшін, 
желдеткіш пайдаланылады, ол жоғары жылдамдықтағы ауа ағынымен 
радиаторды үрлейді. Желдеткіш генератордан берілетін электр 
қозғалтқышымен басқарылатын, ротордың бұрылу режимінде, сондай-ақ 
автономды режимде (радиатордағы салқындатқыш сұйықтың 
температурасына байланысты) жұмыс істей алады. Желдеткіш бұл жағдайда 
қосқышты биметальды пластиктегі температура датчигі арқылы іске 
қосылады, конденсатын белгілі бір температурада жүргізеді. Температура 
датчигі радиатордың қуыстарының біріне орнатылған.

Автокөлік құралдарының қозғалтқыштарында қолданылатын сұйық 
сорғылар әртүрлі болуы мүмкін. Ең үлкен қолданысқа центрифуга қалақша
сорғылары, желдеткішті бір бірлікке біріктірілген кейбір конструкцияларда 
қабылданды.

Радиатор сұйықтықтан жылуды қамтамасыз ететін негізгі 
жылуалмастырғыш болып табылады. Радиатор кіріс және шығыс 
коллектордан және өзектен тұрады. Өзек - мыс, жезден немесе алюминий 
қорытпасынан дайындалған бірнеше түтіктердің (табақшалар немесе 
жасушалар) жиынтығы.

Салқындату жүйесінің негізгі ақаулары - қозғалтқыштың жылыстауы, 
қызып кетуі немесе қозғалуы. Радиатордың немесе кеңейту резервуарындағы 
сұйықтық деңгейі азайған кезде, жүйенің магистральдық құбырларының 
қосылыстарын, сұйықтық ағып кеткендей жағдайда тығыздығын тексеріп 
отыру қажет. Жұмыс басталар алдында күнделікті сұйықтық деңгейін 
тексеру керек, қажет болған жағдайда сұйықтықты қажетті деңгейге жеткізу 
керек. Техникалық қызмет көрсету кезінде ең алдымен сұйықтық деңгейін 
тексеріледі. Радиаторлардың мойын толтырғышында сұйықтық деңгейі кем 
дегенде 5 см төмен болуы керек. Қысқы мезгілде салқындату үшін суды 
ағызып тастап, оның орнына антифриз немесе тосол құйған жөн. Содан кейін 
желдеткіш белдігін тексеру керек, қажет болған жағдайда желдеткіш белдігін 
тартып қою керек (30.40 Н күші бойынша 10.15 мм болуы керек). 
Трактордың маусымдық қызмет көрсету кезеңінде (қыста жұмыс істеуге 
көшу, содан кейін жазғы кезеңде жұмыс істеуге) жүйе толықтай жуылады, 
тазартылады және термостаттың температурасы салқындатқышты 
толтырғаннан кейін тексеріледі.
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1 - құбырлар; 2 - май салқындатқыш; 3 - ағызу клапаны; 4 - центрифуга 
роторы; 5,- центрифуга; 6 - ірі отын сүзгісі; 7, 10 - айналмалы клапандар; 8 -
мұнай қысымының индикаторы; 9 - сөндіргіш; 11 - калибрленген тесік; 12 
май қабылдағыш; 13 - қысымды төмендету клапаны; 14 - май сорғысы; 15 -

май құбыры

Сурет 2.12 – Трактор қозғалтқышының майлау жүйесінің схемасы

Майлау жүйесі қозғалтқыш бөліктерінің үйкеліс беттеріне олардың 
бір-бірімен үйкелуін және сәйкесінше тозуын, тоттанудан қорғауын, тозу 
өнімдерін алуға және салқындату үшін май беруге арналған. Май ретінде 
мұнай өнімдері (минералды май) немесе синтетикалық майлар қолданылады.

Жану қозғалтқыштары үшін пайдаланылатын мотор майлары олардың 
тұтқырлығы, майлылығы - майлылық пен коррозияға қарсы қасиеттермен 
сипатталады. Бұл қасиеттерді жақсарту үшін майға арнайы қоспалар 
қосылады. Қозғалтқыштарда M-8В2, M-10BB M-10Г2 маркалы мотор 
майлары және т.б. қолданылады. [5]

М әрпі мотор майын білдіреді, 8 немесе 10 саны - 100 ° C 
температурада сантистокстағы (сСт) майдың тұтқырлығын көрсетеді. Мұнай 
тұтқырлығы оның негізгі сипаттамаларының бірі болып табылады, өйткені 
бұл бөліктердің майлауына және механикалық үйкеліс шығындарына 
байланысты. Мұнай деңгейіндегі көрсеткіш майдың тұтқырлығы судың 
тұтқырлығынан қанша рет артық болатындығын көрсетеді. Жазда жұмсақ 
тұтқыр майлар қолданылады.
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Б, B немесе Г әрпі (тек алты мұнай классификациясы бойынша топ) 
мынаны көрсетеді: Б - төмен қуатты қозғалтқыштар үшін; B - орташа тұнық 
емес; Г - әртүрлі дәрежедегі қысымдарға арналған қозғалтқыштар үшін.

Индекс 1 немесе 2 бензин қозғалтқыштарында және дизельді 
қозғалтқыштарда мұнай қолданылғанын көрсетеді. Таңбаға қосылған басқа 
әріптер мен сандар қоспаның түрін көрсетеді.

Минералды майлардың негізгі кемшілігі температураның тұтқырлығын 
айтарлықтай өзгереді (температураның төмендеуі, мұнайдың тұтқырлығы 
көп), синтетикалық майдың тұтқырлығы температураға тәуелді емес.

API сыныбында шетелдік өндірістің мотор майларын пайдалану 
кезінде, бензин қозғалтқыштары үшін май индексі S, дизель қозғалтқыштары 
үшін - C; ACEA еуропалық жіктемесіне сәйкес, A әрпі дизель 
қозғалтқыштары үшін B және E бензин қозғалтқыштарына арналған.

Майлау жүйелері майдың сақталуына байланысты дымқыл немесе 
құрғақ картерде болады. Ылғал картер жүйесінде, мотор майын поддонда 
ұстайды, мұннан ол барлық үйкеліске түсетін бөліктерге жеткізіледі.

Құрғақ сорғымен майлау жүйесі негізінен қуатты қозғалтқыштарда 
қолданылады. Мұндай жүйелерде май арнайы бактарда болады, мұнда ол 
қозғалтқыштың мұнай жинағышынан шығып үйкеліске  түсетін 
құрылғыларға жіберіледі.

Үйкеліске түсетін қабаттарды майлау оларға берілетін майдың бүрку 
арқылы майлануы екі түрлі жолмен, яғни аралас және қысыммен. Майлы 
беткі қабаттарға жеткізілетін жолға қарай, майлау бүріккішпен, қысымда 
және араласқан кезде ерекшеленеді. Көптеген тракторлы қозғалтқыштарда 
(автомобильдер үшін) майлау жүйесі араласқан: Арнайы сорғының 
қысымынан және шашыратумен. Ең көп күш түсетін бөліктер (негізгі және 
жалғастырғыш-тірек мойынтіректері, таратушы біліктің мойынтіректері,
күйенкі, иінді біліктің жоғарғы басының мойынтіректері) қысыммен 
майланады, қалған бөліктерге, мысалы, цилиндрлер мен поршендердің 
қабырғалары, таратқыш біліктердің жұдырықшалары, бағандар бүрку 
арқылы майланады. Бірқатар бензин қозғалтқыштарында поршеньдік 
саусақтар да бүрку арқылы майланады.

Май тез айналмалы және қозғалатын бөліктермен шашырайды. 
Сонымен қатар, майлы бүркіт қыртыстық кеңістікте ең аз май бөлшектерінен 
қалыптасады, олар аузау беттерінің арасындағы бос жерлерге еніп, 
бөліктерге қойып, олардың коррозиясына жол бермейді. Крюковтың 
бөліктері мен қабырғаларына қонған май, құдыққа ағызылады.

Бұл жағдайда картерда майдың ұсақ түйіршіктерінен майлы тұман 
пайда болады, олар еріген беттердің арасындағы бос жерлерге еніп, олардың 
бөлшектерінің коррозияға ұшырауына жол бермейді.

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде, картердегі май тор-сүзгісі 
арқылы сорғымен сорылып алынады және осы сүзгі арқылы негізгі құбырға 
жіберіледі.

А-41 трактор қозғалтқышында екі бөліктен тұратын май сорғы 
қолданылады: негізгі және радиаторлы. Радиатор бөлігінің сорғысы 
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картердегі майды радиаторға сорып алады, содан кейін салқындатылған май 
табаға құйылады. Ал негізгі бөлімі майды тазартатын сүзгілерге береді, содан 
кейін негізгі құбырға өтеді. Д-241Л қозғалтқышының майлауда, бір бөлікті 
сорғыш қатысады, май радиатор бойымен қозғалады және негізгі сүзгі 
арқылы жолға өтеді. [21]

СМД-60 қозғалтқышында бастапқы май қозғалтқышынан жұмыс 
істейтін майдың алдын-ала майланған жүйесі бар. Мұндай жүйе қозғалтқыш 
майын іске қосудан бұрын толтыруға мүмкіндік береді, бұл қозғалтқышты 
жеңілдетеді және үйкеліс бөліктерінің тозуын азайтады.

Негізгі құбырлардан қозғалтқыштың әр түрлі бөліктері мен 
тораптарына май беру схемасы көптеген қозғалтқыштарда айтарлықтай 
ерекшелік жоқ. Атап айтқанда, блоктың бөлімдеріндегі арналар арқылы май 
иінді біліктің түбірлі піспектеріне, білікті жақтың арнасы арқылы шатунның 
піспектеріне, шатунның жоғарғы басындағы піспектерге ағады.

Негізгі құбырдан май таратушы біліктің піспектеріне және итергіштің 
жарты осі арқылы - клапандарға және күйеңкеге беріледі. Май құюға 
арналған мойын арқылы картерге май құйылады, қозғалтқыштың май 
деңгейін өлшеммен өлшейді.

Жүйеде тұрақты қысымды қолдау – сорғы қуысында орналасқан 
редукциялық клапан арқылы жүзеге асады; 0,2 ... 0,5 МПа диапазонды қысым 
қозғалтқышқа байланысты.

Май сорғысы ретінде, негізінен, сыртқы беріліс сорғылары 
қолданылады (автомобильдерде қолданылатын сорғылар мен ішкі тетіктер ).

Сыртқы қосылыстың екі секциялы тісті бергіштің жұмыс сызбасы 
сурет.2.13. Шестерня айналғанда, май тістермен ұсталып, қысыммен сорғы 
қуысына айдалады. Желіде қысымның жоғарылауы жағдайында, май
редукциялық клапанның плунжерін жылыжытып, серіппені қысады. 
Плунжер, жылжи отырып, майдың бір бөлігі сору қуысына қайта оралатын 
арнаны ашады, негізгі құбардағы қысым төмендеп, серіппенін әсерінен 
плунжер бастапқы орнына келеді. Қажетті клапанның қысымы серіппемен 
реттеледі. Екі секциялы сорғыларда радиаторлы құбырдың кіреберісінде 
редукциялық клапандар бар. Радиаторлық клапанның қысымын реттеу негізгі 
сорғының редукциялық клапанынан 2-3 есе төмен болады.

Трактор қозғалтқыштарының май сорғысы жетегісі иінді біліктің 
жетекші шестернясы арқылы іске асырылады.

Май жүйесіне бөгде қоспалардың және үйкеліске түсу әсерінен пайда 
болған бөлшектердің тозу өнімдерін тазалау үшін сүзгілер қолданылады.

Сүзгілерде 0,05 мм-ден артық бөлшектерді ұстауға арналған тор, 
пластина және сым-торлы түріндегі сүзгі элементтері бар. Майда майларды 
тазалаудың сүзгілері 1 мкм мөлшеріндегі бөлшектерді ұстайды, бірақ олар 
май ағынына қарсы үлкен төзімділікке ие, сондықтан олар жиі құбырға 
параллель орнатылады және ағып жатқан майдың бір бөлігі ғана 
тазартылады.
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1, 2 - жетекші және басқарылатын беріліс; 3 - корпус; 4 - сору түтігі; 5 – май 
қабылдағыш; 6, 7 - қауіпсіздік пен қысымды төмендететін клапан

Сурет 2.13 – Сыртқы беріліс сорғының жұмысы диаграммасы

Трактор қозғалтқыштарында кеңінен қолданыс тапқан центрофугалық 
сүзгілер, онда механикалық бөлшектер центрифугалық күштермен бөлінеді. 
Мұндай сүзгілер май тазалаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді және 
сүзгі элементтерін ауыстыруды қажет етпейді.

Центрифугалық фильтрдің негізі (реактивті центрифуга) - осьте еркін 
отыратын және сорғышпен жабылған шыны (ротор). Шыны 5000 ... 6000 
мин-1 жиілігімен айналғанда, шыны ішіндегі майдағы ауыр бөлшектер 
орталықтан күштерінің әсерінен қабырғаларға лақтырылады, әйнектің ішкі 
бөлігі таза май болып қалады. Айналдыру шыныда орналасқан 
саңылаулардың қысымымен май ағатын ағынның әсерінен жүзеге 
асырылады. Центрифуга кіретін мұнай ағымы бөлінеді: тазартылған май
ротордың қуысынан негізгі сызыққа ауысады және моторға түсетін майдың 
бір бөлігі және ротордың корпусы қозғалтқыштың шарниріне біріктіріледі.

Центрифугаға кіретін май ағымы бөлінеді: тазартылған май ротор 
қуысынан негізгі құбырға ауысады, ал майдың қалған бөлігі, форсунка мен 
ротор қуысына келетін, қозғалтқыштың картеріне ағады.

Қозғалтқыштарда активті-реактивті центрифуга қолданылады, оның 
реактивтіден айырмашылығы жоқ, бұнда форсункалар жоқ. Сорғыдағы май 
ротордың пішінді осіне кіреді, мұнда тесіктерден жоғары жылдамдықтағы 
ағын түрінде корпустың көлбеу қабырғаларына ағылады. Корпустың 
қабырғасында айналу сәтін тудыратын (белсенді құранды) күш пайда 
болады; ротордың осьінің жоғарғы бөлігінде радиустың бұрышына 
бағытталған тесіктер бар. Тесіктерден жоғары жылдамдықпен өтетін май 
реактивті күшті (реактивті компонент) жасайды, ол стаканды айналдырады.
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Толық ағындық май реактивті центрифуганың реакторындағы барлық 
майдың тазартылуымен ерекшеленеді. Бұл сүзгіде тазартылған май екі 
ағынға бөлінеді: бір, шамамен 1/5 бөлігі майдың айналуы кезінде ротордың 
қозғалуына өтеді, содан кейін картердің ішіне ағады. Тазартылған майдың 
екінші ағыны негізгі жолға түседі.

Жоғары жылдамдықта жұмыс істейтін центрифугалардағы қоспалардан 
мұнайдың жоғары дәрежеде тазалануын қамтамасыз ету үшін кем дегенде 0,4 
МПа кірісінде майдың қысымы қажет.

Мұнайды салқындату үшін судың жылу алмастырғыштары мен ауа-
майлы радиаторларының екі түрі қолданылады. Радиаторлар майдың 
температурасының 70.100° С сақталуын қамтамасыз етеді. Ауа радиаторлары 
салқындату жүйесінің радиаторларына ұқсас; оларда дәнекерленген 
түтікшелері бар жоғарғы және төменгі бактан тұрады.

Кейбір қозғалтқыштардың ауа-радиаторлары ауа үрлейтін біртекті, 
қисық түтікшелерден жасалады.

Жылуалмастырғыштар, радиаторлармен салыстырғанда, қозғалтқыш 
жүктемесінен және қоршаған ауаның температурасынан тәуелсіз іске 
қосудан бұрын майдың жылдам қызуын қамтамасыз етеді. Алайда, май 
жылытқыштарындағы майдың температурасы салқындатқыш сұйықтықтың 
температурасынан төмен болмауы тиіс.

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде, майдың деңгейі өзгеруі мүмкін, 
бұл салқындату кезінде қысымның төмендеуіне немесе қысылу сақиналары 
арқылы газдардың ықтимал серпілісіне әкеліп соғуы мүмкін. Картерде ұқсас 
жайттардың алдын алу үшін сапун орналасқан, ол қуыс оны ауамен қосады.

Қозғалтқыштың майлау жүйесіне техникалық қызмет жасауға 
қозғалтқыш табағындағы майдың мөлшерін және барлық қосылымдардың 
тығыздығын тексеру кіреді. Қозғалтқыш жұмыс істеген кезде, майдың 
қысымы мен температурасын бақылау керек. Төменгі майлы қысым кезінде 
(әдетте, басқару шамы жануы тиіс) қозғалтқыштың жұмысына қатаң тыйым 
салынады, өйткені иінді біліктің піспектері ери бастайды және қозғалтқыш 
істен шығады. Әрбір 200 ... 240 сағат жұмыс істегеннен кейін, майды
алмастыру қаже. Ыстық қозғалтқыштағы майды поддоннан ағызу шүмегі 
арқылы ағызады. Қозғалтқыштың тоқтауын естігеннен кейін центрифугил 
фильтірдің жұмысын тексеру ұсынылады: 30 секундтан аз емес мөлшерде 
инерциямен айналғанда ротордың шуылы жалғасуы керек. Центрифуганың 
жылдам тоқтауы сүзгінің ластануын көрсетеді. Мұндай жағдайда, оны шешіп 
алу қажет. Стакан қабырғасына жиналған қоқысты алып тастап, тазалау 
керек. Роторлы саңылаулардың шығу тесіктері мыс сымымен тазаланып, 
дизель отынында жуылады, содан кейін сүзгі жиналып, орнына орнатылады. 
Қозғалтқыштың эксплуатациялық нұсқаулығында көрсетілген маймен ғана 
қозғалтқыштың майлау жүйесін толтыру керек.
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2.5 Қозғалтқышты қоректендіру жүйесі

Дизельді отын беру жүйесі қозғалтқыш цилиндрлеріне ауа мен отынды 
тазалауға және жеткізуге, сондай-ақ шығатын газдарды шығаруға арналған. 
Дизель - жұмыс қоспасының ІЖҚы (тікелей цилиндрде) және оның өздігінен 
жануы. Осылайша, дизельді қозғалтқыштарда, бензин қозғалтқыштарынан 
айырмашылығы, цилиндр ішіндегі жұмыс қоспасы (ауа және дизель отыны) 
пайда болады және өздігінен жанады.

Дизельдің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін тазартылған ауаны 
цилиндрге беру керек, оны 3 ... 5 МПа-қа дейін қысады және сығылған ауаға 
отынның шашыраған ағынын енгізеді. Сығымдаудың қысымының соңындағы 
ауа қысымын жеңу үшін отын жоғары қысыммен шашырауы керек, бұл 
қысылған ауаның қысымынан бірнеше есе асады. Цилиндрге берілетін 
отынның жоғары қысымы да цилиндрде сапалы (жылдам және тұтас 
жанатын) қоспаны алу үшін қажет, оған ол қоспаның жоғары қысым 
жылдамдығы кезінде ғана қол жеткізуге болады.

Дизельді қозғалтқыштар үшін дизель отыны фракциялық құрамы мен 
тұтқырлығы бойынша бензиннен ерекшеленеді. Дизель отынының 
тұтқырлығы 1,5 ... 6 cСт диапазонында, бензинде - 0,52 ... 0,6 cСт. Дизельді 
отын дизельді отынмен жұмыс істеу кезінде пайдаланылатын ыстық ауамен 
байланыста болған кезде жану оңай болады. Ресейде дизельдің үш түрі 
қолданылады: жаз - ДЛ, қыс - ДЗ және арктик - ДА. Жазғы дизель отыны 0 ° 
C және одан жоғары температурада, қыстық - 0 -30 ° C аралығында 
қолданылады. Дизельді отын мұнай өңделген өнімдердің ауыр санаттарына 
жатады және түрлі көмірсутектерді, атап айтқанда, парафиндерді қамтиды. 
Сондықтан жазғы дизельдік отын қыс мезгілінде пайдалану парафиндік 
компоненттердің отынының төмендеуіне әкеліп соғады, отын желілерін және 
оны жеткізу жүйелерін бітеп тастайды.

Дизельді электрмен жабдықтау жүйесі (2.14-сурет) мынадай негізгі 
элементтер мен компоненттерді қамтиды: қозғалтқыш цилиндрлерінің 
кіреберісінде орнатылатын ауа сүзгісі (ауа тазартқышы 1), ішкі бөшкелермен 
қапталған болаттан дайындалған отын ыдысы 15 жанармай желісі, өлшеу 
сызығы және қылшықты (алдын ала тазартылған) тазартқыш сорғыш, 17 
отын беру сорабы 13, жұқа сүзгі 8, жоғары қысымды отын сорғы (ТНВД 
сорғы) 19.
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1 - ауаны тазартқыш; 2 - жылытқышты іске қосу; 3 - жану камерасы; 4 -
инжектор; 5 - жоғары қысымды отын желісі; 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18 - төмен 

қысымды отын желілері; 8, 17 - ұсақ және қатты отынды тазартудың сүзгісі 
тиісінше; 12, 13 - тиісінше, қосымша қолмен және отын сорғысы; 15 - отын 

багы; 19 - жоғары қысымды отын сорғысы

Сурет 2.14 – Д-240 дизельді электрмен жабдықтау жүйесінің сызбасы

Ауа тазартқыштары дизельдік қозғалтқыштарда, негізінен, циклдік 
және аралас түрлерде қолданылады. Мұндай ауаны тазартқыштар
қозғалтқышқа түсетін ауаны жоғары тазартуды қамтамасыз етеді. Кең 
таралған Д-240 дизельді қозғалтқыштардың ауа тазартқышының ең 
қарапайым жобасы сурет 2.15.

Аралас типті ауа тазартқыштар тракторлар қозғалтқыштарының 
барлығына ортақ . Мысалы, Д-240 ауаны тазартқыштың тазалаудың үш 
кезеңі бар: шаңды бөлгіштегі инерционды 11, поддондағы инерционды 2 
сүзгілеу 5. Ауа поршеньнің ТӨА-қа түскен кезінде ( «кіріс» такті) тесік 
арқылы 9 бекітілген дөңгелекке 10 және құрғақ шаңды бөлгішке 11, онда 
түседі.



80

1 - шыныаяқ; 2 - поддон; 3 - сақиналы жолақ; 4 - байланыстырушы болт; 5 –
тор сүзгі (кассеталар); 6 - корпус; 7 - басы; 8 - ауа құбыры; 9 -кірістер; 10 -

бекітілген импульс; 11 - құрғақ шаң сепараторы теле; 12 - атмосфераға 
шаңды кетіру үшін тесіктер

Сурет 2.15 – Д-240 дизельді ауа сүзгішінің сызбаасы

Үлкен шаң бөлшектері поршеньнің ТӨА-на («кіріс» тактісі) 9 
саңылауынан және бекітілген дөңгелектің 10 11 құрғақ шаңсорғышқа
ауысқанда, дизельді қозғалтқышпен сорылатын ауа арқылы тасталады, онда 
ол өзгереді. Инерция күштері шаң бөлгіштің қабырғаларына дейін және 12 
саңылаулары арқылы атмосфераға шығарылады. Ірі бөлшектерден 
тазартылған ауа құбыр арқылы 8 маймен толтырылған поддонға 2 дейін, 
түседі және қозғалыс бағытын күрт өзгертеді. Бөлшектер инерциямен майға 
түсіп, қонады. Содан кейін ауа 5 тор сүзгілерден өтіп, онда шаң мен майдың 
ұсақ бөлшектерінен тазаланып, қозғалтқышқа кіреді. [24]

Қатты (алдын-ала) тазартушы сүзгі 14 (2.14-суретті қараңыз) 
жанармайды тазарту үшін механикалық қоспалардан инерциалды тазарту 
әдісі қолданылатын қондырғы сүзгісін білдіреді. Қатты сүзгі отын 
сорғысының 13 алдында орнатылады.

Жанармай сорғысы жанармайды 15 отыннан жоғары қысымды отын 
сорғышына дейін үздіксіз жеткізуге арналған. Дизельді отын жүйесіндегі 
жанармай сорғысы карбюраторлы қозғалтқыштардағы бензин сорғысының
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қызметін атқарады, бұл кейбір жағдайларда жоғары көтергіш сорғы деп 
аталады. Жанармай беру жолында сұйықтық қозғалысына едәуір қарсылық 
тудыратын жұқа сүзгі 8 бар, сондықтан күшейткіш сорғы жоғары қысымды 
сорғы алдында (жанармайдың төмен қысымы) шамамен 0,15 МПа дейін отын 
желісіне қысым жасайды.

Сорғы корпусында отын желісінде ауаны кетіруді қамтамасыз ететін 
қозғалтқышты іске қосу алдында отынның жұқа сүзгісі мен төмен қысымды 
отын желісін толтыру үшін қол сорғысы орнатылған.

Отын беру сорғысы иінді біліктің эксцентрикалық қозғалысы арқылы 
іске асылады. Сондай-ақ, генератор арқылы жұмыс істейтін автономды 
электр қозғалтқышы да пайдаланылуы мүмкін. Жанармай сорғыларының 
әртүрлі конструкциялары пайдаланылады: тісті доңғалақ, плунжер және 
қанатты сорғылары. Дизельді қозғалтқыштарда ең көп пайдаланылатын 
плунжер сорғылары. Плунжерлі жанармай беретін сорғы (1.16 сурет) 5 
корпустан (корпус) 5 корпус ішіндегі плунжерден тұрады.

Поршеньді бір бағытта (жоғары) жылжыту эксцентрикалық 12 12 
роликтің көмегімен, итергіш 10 және сабақтар 8 бекітілген плунжер арқылы 
жүзеге асырылады. Олар жылжытқан кезде, 6 және 9 серіппелер қысылады. 
Плунжердің екінші жағына (төменге) жылжуы 6 серіппесінің әрекеті кезінде 
жүзеге асырылады және 9, ал серіппелі итергіш роликтің эксцентригімен 
тұрақты байланысын қамтамасыз етеді. Осылайша, эксцентрик 
айналатындықтан, плунжер қайтарылатын жауап береді.

Серіппенің 6 әсерінен плунжер 7 қозғалысқа түседі де, (12 ең аз 
эксцентриділігі), жанармай плунжер астындағы отын ағызу  құбырына  
түседі.

1 - разряд клапаны; 2 - қолмен айдауға арналған сорғы; 3 - поршень; 4 - кіріс 
клапаны; 5 - отын беру сорғысының корпусы; 6, 9 - серіппелер; 7 - плунжер; 

8 - сабақтар; 10 - итергіш; 11 - ролик; 12 – эксцентрик

Сурет 2.16 – Поршенді отын беру сорғының жұмысы сызбасы
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Айналу арқылы, эксцентрик роликті итергішпен және сабақты 
қозғайды, плунжерді жоғары қарай жылжытады. Плунжердің жоғары 
қуаттағы отын қысымымен жоғары көтерілгенде, кіріс клапаны жабылады 
және 1 разряд клапаны ашылады және отын поршеньнен төмен қуысты 
толтырады. Эксцентрикті одан әрі айналдыра отырып, серіппелер әсерінен 
плунжер төмен қарай жылжиды, жанармайды шығарынды сызығына - сүзгіге 
дейін жылжытады.

Қол сорғы 2 отын сорғышының кірісіне орнатылады. Сорғы поршень 3 
және сабақ арқылы қолмен іске қосылады: поршень жоғары қарай 
жылжытылған кезде, вакуум пайда болады, кіріс клапаны 4 ашылады және 
отын поршеньді кеңістікті толтырады; портты жылжытқанда, кіріс клапаны 
жабылады және қысым клапаны ашады және отын жұқа сүзгіге кіреді. 
Жанармай құбырын сорғаннан кейін, поршень 3 тоқтағанға дейін бұрандалы 
баст бекітілгіштің төменгі позициясына дейін жылжытылады.

Жұқа сүзгілер 8 (2.17-суретті қараңыз) жанармайды ең ұсақ 
механикалық қоспалар мен судан тазартады. Тракторларда екі типтегі 
сүзгілер қолданылады: бір корпуста орнатылған бірнеше фильтр элементтері 
жиынтығы және секциялы фильтірлер, жанармай арқылы дәйекті өтеді. Жұқа 
сүзгі отын сүзгісінің бірінші форматты сүзгі элементтері корпуста 
орнатылады және параллель жұмыс істейді.

Сүзгіш элементтері (ажыратылмайтын) арнайы гофрленген қағаздан 
жасалады. Фильтрлердің екінші түрі (2.17-сурет) екі, кейде үш бөлімнен
тұрады, олар кезек бойынша жұмыс істейді. Кейбір қозғалтқыштарда 
осындай сүзгілер қатар жұмыс істей алады. Сүзгі элементтері бөлек корпуста 
орналастырылады. Мысалы, 2СТФ-3 сүзгілерінің үлгілері СМД-18Н және A-
41 тазалаудың бірінші және екінші сатысы ретінде жұмыс істейтін бірдей екі 
секциядан тұрады. ФТ-150A сүзгілерін пайдаланған кезде, екі бөлім де қатар 
жұмыс істейді. СМД-60 дизельді қозғалтқыштарында тазалаудың бірінші 
кезеңі параллельді екі фильтрден тұрады, екінші кезеңде басқару сатысы 
саналады және бірінші кезеңмен қатар бір сүзгіден тұрады. [23]

Екі корпуста орналасқан жұқа сүзгілерді, кірлеген кезде мүлдем алып 
тастамай жууға болады. Сүзгі қақпағында сүзгілерді жуу, шаю үшін кран 
орнатылған. Жуу кезінде бірінші бөліктегі отын ағыны кері қайтарылады. 
Бұл жағдайда бір сүзгі тазалау үшін жұмыс істейді және қозғалтқыщшты 
қамтамасыз етеді, ал екінші сүзгі шайылады. Кір жанармай ағызу тесігі 
арқылы тазаланады. Сүзгі таза жанармай аққанша тазаланады. Киізден, 
мақтадан жасалған иірілген жіп пен синтетикадан жасалған сүзгілер 
жуылмайды, бірақ жаңадан ауыстырылады.
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a - екі сүзгінің жұмысы; б – оң жақ сүзгіні жуу; 1 - сүзгі корпусы; 2- сүзгі 
элементі; 3 - байланыс бұрандасы; 4 - сүзгінің қақпағы; 5 - кран жұмыс 

режимі; 6 - ауа енгізу кранының желдеткіші; 7 - қабық; 8 - тығыздауыш; 9 -
құлыпталмалы шар; 10 - ағызу тесіктері

Сурет 2.17 – Жақсы тазалау үшін отын сүзгісі

Жұқа сүзгі бітеліп қалған кезде, отын беру сорғысының шығыс 
құбырындағы қысым көтеріледі және тиісінше, ішкі қуыста плунжерде де 
қысым күшейеді. Бұл жағдайда плунжер серіппелердің әрекеті бойынша 
қозғала алмайды, сорғы шығысындағы қысым қысқарғанша, штангамен 
итергіш жұмыс істемейді. Осылайша, плунжер төмен қысымды отын бүрку 
үшін қауіпсіз клапан ретінде жұмыс істейді.

Форсунка ауа сығылған кезде жанғыш отты жану камерасына енгізуге 
арналған. Форсунка қондырғының басына салынған. Бүріккіштің басты  
бөлігі дененің және инеден тұратын шашыратқыш. Дене мен ине жоғары 
легирленген болаттан жасалады, мұқият өңделеді және бір-біріне жағылады, 
олардың арасы 1 ... 3 мкм. Ине конустық орындыққа отырғызылған серіппеге 
қарсы басылады. Саңылауларының диаметрі 0,2 ... 0,4 мм.

Форсунканың ашылу қысымы, жанармайды бүрку қысымына тең 
болатын күштеудің (орыннан түскен игл тәрізді) кезінде 17,5 ауқымда болуы 
керек. 18 МПа. Бүргігіштің корпусқа қатысты қалпы орналасуы қаттырақ 
бағдарға ие болуы керек, ол штифпен қамтамасыз етіледі. Форсунканы 
отынмен қамтамасыз ету штуцер арқылы жүзеге асырылады. Саңылаудың 
жоғарғы бөлігінде инемен және шашыратқыштың корпусының арасы арқылы 
өтетін, сұйықтық үшін ағызу түтігі қосылған сорғыш бар.

Қозғалтқыш іске қосылған кезде инжектордың барлық арналары 
отынмен толтырылады. Отын қысымы реттелген серіппенің күшінен асып 
кетсе, ине көтеріліп, жанармай бүріккіш шүмегіне жоғары жылдамдықпен 
ағып, жану камерасына енгізіледі.
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Саңылаулар цилиндрлердің жезден жасалған тораптарына қатаң 
белгіленген позицияда орнатылады және бекітіледі.

Жоғары қысымды отын сорғы қозғалтқыштың жұмыс режиміне 
байланысты белгілі бір уақыт ішінде белгілі бір қысымда қозғалтқыштың 
инжекторларына белгілі бір мөлшерде отын құюға арналған. Дизельді 
қозғалтқыштар үшін инжекциялық сорғының екі түрі қолданылады: 
секциялық және таратушы. Секциялық ТНВД отын сорғысы қозғалтқыш 
цилиндрлерінің санына тең сорғы бөліктерінің бірнешеуіне ие. Бөлгіш 
сорғылар бірнеше цилиндрге қызмет ететін бір секциядан тұрады. 
Инжекторлық насостың негізі поршеньдік жұп болып табылады, ол нақты 
өңделген және жердегі плунжер мен гильзаны қамтиды. Бұл екі негізгі 
элемент сорғы бөлімінің басты бөлігін құрайды, яғни жоғары қысыммен 
жанармайды қатаң дозалау мөлшерінде және белгілі бір уақытта жеткізуді 
қамтамасыз ететін құрылғы.

Секциялық сорғының сорғы бөлігінің құрылғысын және жұмысын 
қарастырайық.

Сорғы бөлімі (2.18-сурет) плунжерден (1) 2 пішінге қатысты гильзадан 
тұрады. Плунжер мен гильзаның арасындағы ара қашықтық 0.001 ... 0.002 
мм, бұл отынның ағып кетуін болдырмайды және жоғары қысымды құруды 
қамтамасыз етеді. Плунжердің қайтармалы қозғалысы қозғалтқыштың 
жұдырықша білігіне берілу арқылы қосылатын тісті беріліс білікшесі арқылы
жүреді. Бұл бүйірлік білікте эксцентрлік отын беру сорғысы бар. 
Жұдырықша біліктің айналу жылдамдығы иінді біліктің айналу 
жылдамдығының жартысы.

Жоғарғы бөліктегі гильза (жең) 2 түрлі биіктікте орналасқан екі қарсы 
тесікке ие. Жоғарғы тесік 4- отынмен толтырылған қуыстар үшін қызмет 
етеді, төменгі - жанармайды айналып өту үшін 3. Екі саңылау отын беру 
каналына жұқа сүзгі сорғысы арқылы қосылады.

Плунжердің 1 жоғарғы бөлігінде бір-бірімен байланыстырылған 
көлденең осьтік арна бар, поршень қуысы және кесілген ойық. 5 Ойық 
бұрандалы сызықта жасалады. Плунжердің ортаңғы бөлігінде жанармай 
ретінде пайдаланылатын отынды біркелкі бөлуді қамтамасыз ететін, 
сақиналық шұңқыр бар. Плунжердің көтерілу қозғалысы итергіш роликтің 10 
және 9 плунжердің төменгі ұшын бекітетін білік, 8 тетікке әрекет ететін 
серіппелі білікпен 14 (эксцентрическом) жүзеге асырылады. Плунжер 1 
бекітілген тіреудің басы мен тіреуіш пластинасы арасында орнатылған 6 
серіппесінің әрекеті бойынша төмен жылжиды.

Форсункаларға отын поршенді қуысының үстінен шығатын клапан 
арқылы 12 жіберіледі, ол клапанның 12, клапанның орны мен жеңтің басында 
орналасқан 16 серіппелерден тұрады. Плунжердің төменгі бөлігі сорғы 
таяқшасына қосылған 13 тіс кронымен бірге айналмалы жейдеге кіреді. 
Тігілген тәждің үстіне әрекет жасағанда, плунжер 1 гильзаға қатысты бұрыла 
алады.

Сорғы бөлімі келесідей жұмыс істейді. Сорғы арқылы сүзгіден өткен 
жанармай цилиндрге тесік арқылы беріледі. Плунжер төменгі қалыпта болған 
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кезде, отын поршень қуысын толтырады. Жұдырықшаның әсерімен плунжер 
жоғары қарай жылжыған кезде, 14 камераның әрекет етуі арқылы кіріс 4 
плунжермен жабылады, ал жоғары қысымдағы отын кері клапанын 12 ашып, 
қалыптарға құйылады.

Отынның берілуі поршеньді кесу ойығының шеті 3-бүйіріне 
қосылғанша жылжытылады. Өткізу порты жанармай беру сорғысынан 
жанармай беруді жалғастырғандықтан, 0,12 ... 0,15 МПа диапазонында 
орналасқан қысым, 20 МПа астам қысым кезінде плунжердің жоғары 
қуысынан алынған отын айналып өтетін тесікке созылады. Қысым жоғары 
отын желісінде күрт төмендейді де, разряд клапаны мен инжектор жабылады. 
Поршеньді тесікшенің ашылуының басталуынан бастап айналып өтетін 
саңылаудың шетінен тесік ашылғанға дейінгі кезеңде жұмыс істемесі деп 
аталады. Өткізу ойығының бұрандалы сызықта, плунжердің гильзаға 
қатысты айналуына байланысты, жабылатын ойықтың шеті түрлі 
бөліктердегі өтетін тесікшені ойықтың ұзындығы бойынша ашуы мүмкін. 
Осылайша, Поршеньнің тұрақты жүрісінде оның жұмыс соққысының мәні 
әртүрлі болуы мүмкін және тиісінше инжекторға берілген отынның мөлшері 
өзгереді. Айналымды ашу ашылған кезде, бұранданың ойықтың жоғарғы 
бөлігінде отын беру тоқтатылады, бұрандадағы ойықтың төменгі бөлігі
ашылғанда, берілген отынның мөлшері ең жоғары болады.

а) - сорғы бөлімінің құрамы: 1 - плунжер; 2 – гильза (жеңдер); 3, 4 - тиісінше 
айналмалы (төменгі) және кіріс (үстіңгі) тесік; 5 - кесілген ойық; 6, 16 -

поршень мен клапанның тиісіншегі; 7 - тіреу плитасы; 8 - реттеу бұрандасы; 9 
- итергіш; 10 - ролик; 11 - конусты құлыптау; 12 - қайтарылмайтын клапан; 13 
- жарқыраған тәж; 14 - камера; 15 - жеткізу клапанының орны; 17 - белбеу ; б)
- жұмыс схемасы: I - плунжерлік қуысқа отын бүрку; II - инжекторларға отын 

жеткізу; III - жанармайды кесіп өтіп кету және ағызу

Сурет 2.18 – Жоғары қысымды отын сорғысының сорғы бөлімі
Жұдырықша білігінің камерасының белгілі бір орнында плунжерді 

отынмен қамтамасыз етудің басталу уақыты әрдайым тұрақты болады, және 
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отын жеткізу ұзақтығы плунжер мен (ротация) және гильзаға байланысты 
анықталады.

Қозғалтқыш цилиндрлеріне берілетін отынның толық жануын 
қамтамасыз ету үшін, қозғалтқыштың айналу жиілігінің ұлғаюы кезінде отын 
бүркуінің алдын-алу бұрышын арттыру қажет. Бұл жанармай сорғы 
корпусына орнатылатын центрифугилік ілініспен қамтамасыз етіледі, сорғы 
білігінің шиыршығының айналу бағыты айналдыру жылдамдығына 
пропорционалды. Осылайша, 14 жұдырықша плунжерді бұрын жылжытады. 
Сорғыны 12 кері қайтару клапанының кейбір ерекшеліктерін атап өту 
керек. Жанармай желісіндегі қысым төмендеген кезде16, серіппелі әрекеттің 
астындағы клапан шашыратқышпен плунжердің жоғарғы қуысының хабарын
қамтиды.

Клапан арқылы қуысты бір-бірімен жабу (седладағы қону) жанармай 
құбырынан белгілі бір сорғышпен бірге жүреді, бұл иненің саптамасының 
саптамасының өткір қабаттасуына (кесуге) ықпал етеді. Бұл саңылаулардағы 
жанармайды жағуды және кокстық инелердің мүмкіндігін жоққа шығарады.

Бөлу типіндегі бір плунжерлі сорғының дизайны секциядан 
ерекшеленеді, себебі отын бір цилиндрде емес, бірнеше жағдайда жеткізіледі. 
Бұл отын плунжермен қамтамасыз етілгенде, сонымен қатар цилиндрлерге 
белгілі бір жүйе бойынша отын беруді, сонымен қатар айналмалы 
қозғалысты жасауды талап етеді.

Бөлгіш отын сорғысы (2.19 сурет) секциялық плунжерден бірнеше 
айырмашылығы бар, плунжер жұптарынан тұрады.

Жеңдер 2 отын жанармайдың жұқа сүзгісінен, және жанармайды 
арналар арқылы штуцерлерге және форсункаларға жеткізетін кіріс 
саңылауларынан 12 тұрады. Каналдардың 2 саны берілген цилиндрлер 
санына тең. Атап айтқанда, төрт цилиндрлі қозғалтқыштың төрт каналы бар; 
алты цилиндрлі қозғалтқыштың басы екі сорғы бөлімі бар, оның әрқайсысы 
үш V-қозғалтқыш цилиндрінің, үш арнаның әрқайсысына қызмет көрсетеді. 
Жеңіл бөліктің ортасында дозаторды орнатуға арналған терезе бар.

Жоғарғы тығынжыл поршеньде екі радиалды және бір осьтік арналар 
бір-біріне және жоғары тығынжыл қуысына қосылады. Секциялық 
сорғыдағыдай, тығыежылдың қозғалысы роликті және итергіш арқылы 
камераның әрекеті арқылы жасалады. Поршеньдің төмен қозғалысы 
көктемнің әрекетімен жүзеге асырылады. Жұдырықшы сорғымен қызмет 
көрсететін цилиндрлер санына тең дөңестер саны бар. Жұдырықша валының 
тығынжылының бір айналымында үш цилиндрде жұмыс жасаса, сорғы төрт 
қозғалтқыш цилиндрде жұмыс істейтін болса, серіппелі үш цилиндр үш рет 
қосарланған (жоғары және төмен) соққы жасайды.
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а - отынның кірісі; б - отын бүрку; c - кесу; 1 - плунжер; 2 - жеңдер; 3 -
жеткізу арнасы; 4, 7, 8 - тиеу, түсіру және түсіру клапандары тиісінше; 5 -

штуцер; 6, 9 - қайтару және түсіру клапанының тиісінше серіппесі; 10 -
өлшеуіш; 11 - разряд клапанын тоқтату; 12 – кіріс

Сурет 2.19 – Жанармай тарату сорғысының жұмыс кестесі

Сонымен қатар, поршень өз осінің айналасында бір айналым жасайды. 
Тығынжылдың айналуы тісті төлкеде реттеуші валдан аралық тегершік 
арқылы іске асады.

Бөлу сорғы бөлімі келесідей жұмыс істейді. Тығынжылдың төменгі 
жағдайынды 12 кескін арқылы тығынжыл алды қуыс жанармайға 
толтырылады.Тығынжылдың жоғары қарай қозғалысы кезінде жіберу 
саңлауы жабылады және тығынжыл асты қуысқа қысым күрт 
күшейеді.Тығынжыл бір мезетте өз осі бойынша айнала отырып,жоғары 
радиальды каналды 3 шығару каналына әкеледі. Жанармай қысымнан 7 кері 
клапандыашады және форсункаға түседі.Тығынжылдын төменгі радиалды 
канал арқылы жоғары қозғалуы 10 мөлшерлеуіш жиегі терезесінен шығады, 3 
айдау каналындағы қысым төмендейді және жанармай бөліну басталады. 
Биіктік бойынша мөлшерлеуіштің жағдайының өзгеруіне байланысты 
форсункаға жанармай беру ұзақтығы тығынжылға қатысты 
өзгереді.Мөлшерлеуіш жоғары орналасқан сайын жанармайдың бөлінуі кеш 
түседі және мөлшері көбірек болады.Негізгі төменгі жағдайда жанармай беру 
мөлшерлеуіші өшіріледі.
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Тығынжылды тығынжыл асты қуыс арқылы жібергенде қайтадан 
жанармаға толады, тығынжыл көтеріледі және жанармай беру үрдісі 
жалғасады, бірақ тығынжылдың айналуыне байланысты оның радиалды 
тетігі екінші айдау каналыменбірігеді және жанармаә екінші форсукаға 
барады ж.т.б.

Форсункаларға жанармай беру кері қайтару клапаны арқылы жүзеге 
асырылады, ол 7 қайтарудан және 8 разряд клапанынан тұрады. Жүк түсіру 
клапаны 8 саңылау 9 клапанымен саңылауға түседі, саңылаудың 
клапанындағы тесікті (ұшақты) бір-бірімен жабады. Жеткізу кезінде 3-
каналға қысыммен отын беру кезінде отын қысымының әсерінен 7 клапаны 
көктемнің 9 күшінен асып кетеді және жанармайдың өтуін форсункаға 
ашады. 7 клапанның қозғалысы 11-ші аялдамамен шектеледі.

Жанармай беруді кесіп тастағанда, тығынжылдың үстіндегі қысым 
азайып, жоғары қысымды отын желісіндегі қысыммен және 9 серіппені 
қысыммен клапан 3 ағызу арнасын жауып тастайды. Жанармай желісіндегі 
форсункаға қысым айдау арнасындағы қысымнан әлдеқайда көп, сондықтан 
кері клапан 7-дегі жанармай құятын клапанды 8 басып, үстіңгі тығынжыл 
қуысына жібереді. Форсункаға қалған жанармай желісінде қысым 9 
серпімнің күшіне байланысты болады. Түсіру арнасының ашылуы 
жанармайдың шығуына жедел бөлінуіне әсер етеді.

1 — біріктіру бұрандамасы; 2 — белгіленген бұрандама; 3 — жанармай 
беруді тоқтату винті; 4 — түзету; 5 — негізгі иінтірек; 6 — аралық иінтірек; 7 

— реттегіш серпімесі; 8 — соғыштың төрткілдеші; 9 — иінтірек; 10 —
шоғырлану серпімесі; 11 — басқару иінтірегі; 12 — максималды айналу 

винті; 13 — жұдырықша иін; 14 — күпшек; 15 — ортадан тепкіш жүк; 16 —
муфта; 17 — аунақша

Сурет 2.20 – Барлық режимді реттегіштің секциондық типтегі жоғары 
қысымдағы жанармай сорғысымен сызбасы
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Қозғалтқыштың иінді біліктің айналналу жиілігінің тұрақтылығын 
сақтау және трактор қозғалтқыштың жүктемелік режимінің кенеттен 
теңселуінен қозғалу жылдамдығы үшін тракторда бір және барлық режимді 
реттегіш (2.20, сурет) орнатады. Реттегіш ТНВД-ға орнатады, ол автоматты 
түрде жанармай беру басқышы арқылы жүргізуші берген иіндік біліктің 
айналу жиілігін ұстап тұрады, бос жүрістің минималды жиілігін орнатады 
және максималды жиілікті шектейді, қозғалтқыштың істен шығуының алдын 
алады.

Секциялық ТНВД үшін барлық режимді реттегіш және таратушы 
типтегі құрылыстық айырмашылықтары бар екендігі атап айтқан жөн, бірақ 
олардың жұмыс принциптері бірдей болып келеді. Мысалы, РВ типтегі 
реттегіш, УТН-5 сорғы реттегіші (Д-241 қозғалтқыш) және НД-22/6 
(қозғалтқыш СМД-60) реттегіштерінің жұмысы ТНВД жұмысын реттеуші 
механизмдерін тудыруға арналған ортадан тепкіш күштерді қолдануға 
негізделген.

2.6 Қозғалтқыштың іске қосу құрылғылары

Төмен температураларда ыстық қоспаның қалыптасуы бұзылып, 
жанармайдың жануы үшін қолайсыз жағдайлар жасалады. Майдың 
тұтқырлығын арттырады, бұл қозғалтқыштың білігінің айналуына кедергі 
сәтінің өсуіне әкеледі. Дизель қозғалтқышының қалыпты жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін, суық дизельді іске қосу қиынға соғуы мүмкін, өйткені 
кранкфельдің бастапқы (іске қосу) жылдамдығы 150 ... 300 мин-1 болуы тиіс 
(бензин қозғалтқыштары үшін 40,60 мин-1). Сондай-ақ, төмен температура 
кезінде қозғалтқышты іске қосу кезінде майдың майлау қасиеттерінің жоғары 
тұтқырлығы кезінде майдың майлау қасиеттеріне байланысты моторлы 
механизмнің бөлшектерін қарқынды тозуға ұшырататынын атап өткен жөн.

Қысқы (суық) жағдайларда трактор қозғалтқыштарын іске қосу үшін 
келесі әдістер қолданылады: қолмен; электр стартері; қосалқы іштен жану 
қозғалтқышы; сығылған ауаны және т.с.с. Қолмен іске қосу бастапқы ІЖҚ-
тың штангасындағы шнурдың көмегімен жүргізіледі және негізінен жоғары 
қуатты қозғалтқыштар үшін қосалқы немесе авариялық қозғалтқыш ретінде 
қолданылады. Басқы-электр стартері кеңінен таратылады, дегенмен,  суық 
ауа райында тракторлық дизельді қозғалтқыштарды іске қосу үшін,
батареяның резервтік энергиясы әртүрлі іске қосу үшін әрдайым жеткілікті 
емес.

Көмекші қозғалтқышты іске қосу қыста сенімдірек және шынжыр 
табанды тракторларда және ірі тракторларда қолданылады. 
Қозғалтқыштарды іске қосу екі цилиндрлі ІЖҚ болып табылады.

Құрылғыны іске қосқаннан кейін іске қосар алдында жанармайды, 
қозғалтқышты және майларды қыздыруды қамтамасыз ететін 
жарқыратқыштар мен жылытқыштарды қамтиды.

Ең үлкен қолданысқа отын инжекторы жанындағы цилиндрлердің 
басына салынған жылтырату саңылаулары арқылы алынды. Қыздырғыштар 
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қысқа уақытқа (1 мин) басталмай тұрып, инжекцияланған отын мен қоспаны 
жылытуды қамтамасыз етеді. Қыздыру температурасы -20 ° C температурада 
қоспаның өзіндік күйін жақсартады. [15]

Электр жылытқыштар электр тізбегінде (жоғары кедергісі бар сымнан 
жасалған спираль) үлкен омическом қарсылық жасау арқылы жылу 
энергиясына айналатын батареялардың (немесе сыртқы энергия көздерінің) 
электр энергиясын пайдаланады. Дегенмен, мұндай жылытқыштар электр 
қуатын айтарлықтай тұтынуына байланысты шектеулі пайдалануда.

Бірқатар қозғалтқыштарда қозғалтқышты салқындату жүйесінің 
салқындату жүйесіндегі сұйықтықтың мәжбүрлі айналымы бар сұйықтық 
саптамалары қолданылады. Мұндай жүйеде арнайы қазандықты қыздырғыш 
бар, ол сұйықтық жанармай мен ауа қоспасы қыздырылып, жылтырлы 
шанышқы арқылы жанып тұрады. Жылытылған сұйықтық автономды электр 
қозғалтқышынан қозғалтқыш бастары мен цилиндрге дейін сорылады. 
Қолданыстағы сұйық жылу жүйелері ауа температурасы -30 ° С-қа дейін 20-
30 мин. Іске қосар алдында қозғалтқыштың қызуын қамтамасыз етеді.

1 - дизельді қозғалтқыштың гильзасы; 2 - бастауыш беріліс; 3 - автоматты 
өшіру; 4 - қосудың тұтқасы; 5 - стартер; 6 - қозғалтқыштың қозғалтқышының 
білікшелі білігі; 7, 8 - қозғалтқыштың қозғалтқышының қозғалтқыш білігіне 

(негізгі қозғалтқыш) айналдыру сәтін ауыстыру; 9 - байланыстың тұтқасы; 10 
- беру механизмінің білігі; 11 - дизельді қозғалтқыш; 12 - дизель 

қозғалтқышының білікшелі білігі; 13, 14 - тиісінше құл және диск жетегі

Сурет 2.21 – Стартер тізбегі
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Соңғы жылдары қозғалтқышты қыздыруға қажетті жылу химиялық 
реакция кезінде пайда болатын химиялық алдын-ала қыздыру қондырғылары 
пайда болды.

Төмен қуаттылықты қосалқы екі сөндіргіш қозғалтқыштар 
тракторларда дизельді іске қосу үшін кеңінен қолданылады.

Қосалқы қозғалтқыш бастапқы қозғалтқыштың айналу жылдамдығын 
төмендетіп, іске қосу сәтін арттыратын редуктор арқылы негізгі 
қозғалтқыштың осьтік білігіне айналдыруды жүзеге асырады. Редукторы бар 
бастапқы қозғалтқыш бастапқы құрылғы деп аталады (2.21-сурет).

Екі соққы қозғалтқыштарында отындық қоспаны қалыптастыру үшін 
көлденең араластырғыш камерасы бар K-06 камерасы бар балқытатын, бір 
диффузиялық карбюраторды пайдаланады және т.б.

ПД-10УЖД қозғалтқышын іске қосу (2.22-сурет) - екі соққы 
карбюраторлы қозғалтқыш, кіріс, кіріс және тазарту терезелерінің қозғалысы 
кезінде портты жауып немесе ашатын газ тарату механизмінің рөлі.

Екі соққы карбюраторлы қозғалтқыштың жұмыс циклі келесідей.
Бірінші қадам - қысу инсульті. Ілгекті білігінің әрекеті бойынша 

поршень ТӨН-ден ЖӨН-ге ауысады. Поршеньдік инсульттың басында
шығатын және тазартылған терезелер ашылады. Кранкаспадан жеңіл артық 
қысым кезінде жанармай цилиндрге ағып кетеді. Сонымен бірге алдыңғы 
циклден қалған жанармай өнімдері цилиндрден ауысады. Шығарылған газдар 
қозғалтқыштың үнемдеуін азайтатын жанғыш қоспаның бөлігі болып 
табылады.

Поршень жылжытқанда, қоқыс терезесі алдымен жабылады, содан 
кейін шығатын порты жабылады, ал жұмыс қоспасы келісім-шартқа кіріседі. 
Сонымен қатар, поршенді ауыстыру салдарынан, вакуум муфта камерасында 
пайда болады, содан кейін поршень кіріс терезесін ашады, жанармай қоспасы 
карбюратордан оның кран кабинасына кіреді.

Сурет 2.22 – Қозғалтқышты іске қосу ПД-10УД

Осылайша, бірінші шарада цилиндрде жұмыс қоспасын қысу орын 
алады, ал жанармай камерасы отын қоспасының жаңа бөлігіне толады. 
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Сығымдау кезінде соңында (ЖӨА маңында) жұмыс қоспасы оталдыру 
электродтары мен екінші цикл арасында пайда болатын электрлік ұшқыннан 
жанып тұрады.

Екінші шара - кеңейту циклы. Бұл инсульт поршеньді ЖӨА-тан ТӨА-
қа ауыстыруға сәйкес келеді. Кеңейту инсультінің басында жұмыс 
қоспасының жануы орын алып, цилиндрдегі газдардың қысымы күрт 
көтеріледі. Газдардың кеңеюі кезінде поршень ТӨА-қа ауысады және 
пайдалы жұмыс жасалады. Поршеньді қабылдау блогын жапқаннан кейін 
жанармайды қоспасын қысу басталады. Кеңейтілудің соққысы аяқталғаннан 
кейін, поршень шығыс портын ашады және газдар жоғары жылдамдықпен 
цилиндрден қашады. Цилиндрдегі қысым тез төмендейді. Тазарту терезесінің 
ашылуы кезінде қозғалтқыш камерасындағы жанғыш қоспаның қысымы
цилиндрдегі газдардың қысымынан жоғары. Осылайша, арна арқылы арқан 
камерадан жанғыш қоспасы цилиндрге толтырады, оны толтырады және 
пайдаланылған газдарды сөндіреді.

Осылайша, екінші циклде процестер жалғасады: жұмыс қоспасының 
жануы; жану өнімдерін кеңейту; шығатын газдарды шығару; цилиндрді жаңа 
зарядпен толтыру. ТӨА поршенді өтуінен кейін жаңа цикл басталады.

Екі сатылы карбюраторлы қозғалтқыштардың негізгі артықшылығы 
газды бөлу клапанының клапанының болмауына және күрделі майлау 
жүйесімен (майлау материалы отынмен қосылады) байланысты қарапайым 
құрал болып табылады, маңызды кемшіліктер цилиндрлерді шығатын 
газдардан және жоғары отынды тұтынудан нашар тазартуды қамтиды.

Карбюраторға отын қоспасын дайындау поршеньді кіріс терезесі мен 
поршеньдің инсульт кезінде ЖӨА-қа дейін кеңейту кезінде пайда болғанда 
ауа мен отынды клапанның камерасына салады. Камерада отын беру 
карбюратордың диафрагманың құрылғысымен басқарылады.

От тұтану жүйесінде айнымалы электр тогының алуын қамтамасыз 
ететін магнитті құрылғы пайдаланылады және оны жоғары вольтты 
импульстарға түрлендіреді. Магнето статордан, ротордан тұрады - тұрақты 
магнит және бастапқы орам, ауыспалы тоқ генераторын құрайды. Генератор 
генераторды бастапқы орамдағы 30 ... 40 В генерациялайды.Вольтты 
бастапқы ораммен бірге ұлғайту үшін шебері мен екінші орамасы 
трансформаторды құрайды, онда кернеу 3000 Вт-қа дейін жетеді. Дегенмен, 
сенімді ұшқыны жасау үшін кем дегенде 15 кВ кернеу талап етіледі, бұл 
ротордың айналуы кезінде бастапқы тізбекті ашатын шыны сөндіргішті 
енгізу арқылы қамтамасыз етіледі. Схема бұлыңғыр болған кезде, магнит 
өрісі күрт төмендейді және қайталама орамның орамдарын қиып, онда 
жоғары вольтты тоқ серпінін (15.20 кВ) көрсетеді.
Тракторлерді орнынан қозғалу және қозғалыс режимінде берілістерді  
ауыстырып  қосу  кезінде  ілінісу  әрекетін;  ілінісу  гидро-жетегінің бактағы 
сұйықтықтың деңгейі тексереді.

Қозғалтқыштарды іске қосу 15 секунттан артық қосылмауы керек, 
электр қозғалтқыштары - 30 секундтан артық.
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Қозғалтқыш цилиндрлеріне қысылған ауаны сығылған ауамен дизельді 
іске қосу жүйесін қолданған кезде, поршень жұмыс істеп тұрған кезде 
жеткізіледі.000 мин-1 ми-нің айналу жылдамдығымен жүреді.

Қозғалтқышты іске қосу үшін сығылған ауаның цилиндрлерін 
(қабылдағыштарды) қолданыңыз, оның ауаны 4,6 МПа қысыммен, одан кейін 
қозғалтқыштың цилиндрлеріне кіретін клапандар арқылы жұмыс істеу 
тәртібіне сәйкес ауамен жеткізіледі. Цилиндрлерге түсіп, сығылған ауа 
поршеньдерде жұмыс істейді, олардың қозғалуы қозғалтқыштың айналуына 
және сәйкесінше, қозғалтқышты іске қосуға әкеледі.

2.7 Трансмиссия құрылымы

Автомобильдер трансмиссиялары – қозғалтқыштан берілген бұрылу 
моменттін, жетекші доңғалақтарға жеткізетін бірнеше агрегаттар мен 
механизмдердің біріккен жиынтығын айтады. Бұрылу моментінің берілуі, 
ұзындығы мен бағытына қарай бір мезгілде жетекші доңғалақтарға бөлінуі 
арқылы өзгереді.

Қозғалтқыш пен жетекші доңғалақтардың арасының жалғануына және 
бұрылу моменттінің берілуіне байланысты трансмиссиялар: механикалық,
құрамалы (гидромеханикалық), электрлі жəне гидрокөлемдіболып бөлінеді.

а) автомобильдерің доңғалақ формалары 4х2; б) бір жетекші белдікте 4х4; в) 
алдыңғы және артқы жетекші белдік 4х6; г) ортаңғы және артқы жетекші 
белдік, бортты 6х6; 1-ілініс; 2-беріліс қорабы; 3-айқартопсалы бріліс; 4-

басты беріліс; 5-дифферинциал; 6- жарты ось; 7- үлестіргіш қорап; 8-борттық 
редуктор; 9-қозғалтқыш

Сурет 2.23 – Механикалық трансмисия сұлбасы

Қазіргі кезде көп тараған түрі – механикалық трансмиссия, агрегаттар 
мен қозғалтқыштың және жетекші доңғалақтардың орналасуына байланысты 
әртүрлі болады.
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Екі немесе бірнеше жетекші белдікті автомобильдерге үлестіргіш 
қорабын орнатады, қосымша айқартопсалы беріліс жалғанып, әрбір жетекші 
доңғалақтарда жекеленген басты берілісі, жартылай осі мен дифференциалы 
болады. Мұндай трансмисияны көбінесе белдікті трансмиссия деп аталады, 
өйткені, бұрылыс моменті бірінші белдікке беріліп, содан кейін сол мен оң 
жетекші доңғалақтарға беріледі. Жекленген толық жетекті автомобильдерде, 
доңғалақ формуласы 6Х6; 8Х8; 10Х10; механикалық борттық 
трансмиссиясында, қозғалтқыштан берілген бұрылу моменті ілініс пен 
беріліс қорабы арқылы үлестіргіш қорабына беріліп, одан теңдей оң мен сол 
жақтағы жетекші доңғалақтарға бөлінеді. Үлестіргіш қорабынан бұрылу 
моменті борттық редукторға жеткізіліп, одан жетекші доңғалақтарға беріледі, 
мұнда әрбір жетекші доңғалақтың өзінің басты берілісі бар. Борттық 
трансмиссияның құрылысы күрделі болғандықтан , оны қолдану шектеулі 
болады.

Құрамалы (гидромеханикалық) трансмиссия-гидротрансформатор мен 
механикалық беріліс қорабынан тұрады. Гидротрансформатор іліністің 
орнына орнатылады. Бұрылу моменті гидротрансформатордан механикалық 
беріліс қорабына автоматты немесе жартылай автоматты түрде беріледі. 
Мұндай трансмиссияларды гидромеханикалық беріліс деп айтады.

Электрлі трансмиссиялар, жүк көтеру салмағы 70- 170 тонналық 
карьерлік аударғыш – автомобильдерде қолданады. Электрлі трансмиссия V 
– бейнелі турбоүрлеуішті дизельді қозғалтқыштан 770-1690 кВт қуат алатын 
жетекші электрліқозғалтқыштан және тұрақты ток генераторынан тұрады. 
Электрлі трансмиссия дизельдің механикалық энергиясын электр 
энергиясына айналдырып, генератордан жетекші доңғалақтармен бірге 
орнатылған жетекші электрлі қозғалтқышқа жеткізеді. Жетекші 
доңғалақтармен бірге орнатылған жетекші электрлі қозғалтқыш –
электромотордоңғалақ деп аталады. [22]

Электрлі трансмиссия жетекші доңғалақтардың жетегін жеңілдетеді, 
бірақ металдың көлемді болуы мен П.Ә.К (пайдалы әсер коэффицент) төмен 
болғандығына байланысты оны шектеулі қолданады.

Гидрокөлемді трансмиссиялар механикалық энергияны сұйықтық 
насостың қозғалысына айналдырып, бұрылу моментін гидроқозғалтқыштың 
білігіне жалғастырылған жетекші доңғалақтарға жеткізеді. Үлкен көлемділігі 
мен салмағына байланысты және П.Ә.К. төмен болуымен бірге бағасы 
жоғары, сондықтан көп қолданыста болмайды.

Ілініс қозғалтқыштан трансмиссияны аз уақытқа ажыратып, 
автомобильдің жүру алдында оларды өзара бірқалыпты қосуға және 
жүргеннен кейін беріліс қорабын берілістерге өзгерту үшін қызмет атқарады.

Сонымен бірге ілініс қозғалтқыш пен трансмиссия бөлшектерін 
автомобильді шұғыл тежеген кезде, күш түсу әсерінен ақау пайда болудан 
сақтайды.

Құндақ сермерге қаттылап бекітілген, жетекші дискімен шарнирлі 
жалғанады. Шарнирлер, жетекші дискіні ось бағытында жылжуына және 
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құндақтан берілген бұрылу моментін қабылдауға мүкіндік береді. Сермер 
мен жетекші диск араларына жетектегі диск қойылған.

Жетекші мен жетектегі дискілер серіппелер арқылы сермерге сығылып, 
бұралу моментінің үйкеліс күшінің әсерін, беріліс қорабының жетекші 
білігінің шлицасына орнатылған жетектегі дискіге береді. Бұл кезде ілініс 
қосылып, бұралу моменті жетекші білік арқылы трансмиссия агрегаттарына 
беріледі.

Егер педальді басатын болса, онда жетек арқылы қосқыш ашаны кері 
итеріп, іліністі сығымдағыш ішпек арқылы ажыратады. Сығымдағыш ішпек 
жылжып, рычагтың ұшын итерген кезде, оның сыртқы шарнирлі орнатылған 
жетекші диск оңға қарай қозғалады, құндақ пен жетекші диск арасындағы 
серіппе сығылады. Жетекші диск ажыратылып, беріліс қорабына бұралу 
моменті берілмейді. Бұл іліністі ажырату болады.

Егер педальді жіберетін болса, онда сығымдағыш ішпек қайтарғыш 
серіппенің көмегімен бастапқы орнына қайтарылып, жетекші диск мен 
құндақтың арасындағы серіппе, жетекші дискіні сермерге сығып қысады, 
ілініс қайтадан қосылады.

1-Ілініс картері; 2-ілініс қабы; 3- серіппе; 4- сығылу дискесі; 5- сығу 
подшипнигі; 6- беріліс қорап шестернясы; 7- кері тарту рычагі; 8- беріліс 

қорап картері; 9-айыру ілінісі; 10-маховик; 11- алғашқы белдік

Сурет 2.24 – Фрикционды ілініс
Сермерден бұралу моментін алатын бөлшектер іліністің - жетекші 

бөлігіне, бұралу моментін беріліс қорабының жетекші білігіне беретін 
бөлшектер - жетектегі бөлігіне жатады.

Жетектегі дискілердің санына байланысты фрикционды ілініс бір 
дискілі және екі дискілі болып бөлінеді.
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Бір дискілі ілініс –сығылмалы серіппелі, сығылмалы мембраналы болып 
екіге бөлінеді.

Бір дискілі сығылмалы серіппелі ілініс.
Зил, ГАЗ, ГАЗ «Волга», ПАЗ, бір дискілі сығылмалы серіппелі ілініс 

орнатылған. Мұдай іліністің құрылымына жетекші дискі мен құндақтың 
айналасының арасына бірнеше цилиндрлі серіппелер орнатылған. Мұндай 
муфталар серіппенің әсерінен өте жоғары іліністе болып, техникалық қызмет 
көрсету жеңілдеу болады.

ЗиЛ автомобильінің ілінісі цилиндрлер қаңқасына бекітілген шойын 
картердің ішіне бекітіледі. Жетекші бөлігі сермер және сермерге 
бұрандалармен бекітілген жетекші диск мен құндақтан тұрады.

Жетекші дискіге ілініс құндағына ашалы тірекке инелі ішпектің 
көмегімен сомын арқылы рычагтар бекітілген. Құндақты айналдыра бірнеше 
сығылмалы серіппелер қойылған және жетекші диск жағынан серіппенің 
серпімділігі жойылмас үшін, жылу өткізбейтін шайба орнатылған.

Жетектегі бөлігіне – жетектегі диск, күпшек, беріліс қорабының 
жетекші білігі жатады. Жетектегі дискінің екі шетіне фрикционды жапсырма 
бекітілген. Жапсырма мыс – асбесті немесе металл – асбесті материалдан 
жасалынған. Күпшек жетекші дискімен серіппе арқылы жалғастырылған, 
серіппе фрикционды – серіппелі бөліктің негізгі бөлігі болып, бұратылу 
тербелісінің өшіргіші – демпферлі серіппелер деп аталады. [19]

Бұратылу тербелісін өшіргіш қозғалтқыштың иінді білігінің 
бірқалыпты айналыста болмауынан, иіндібіліктің айналу жиілігінің жылдам 
өзгеруінен, автомобильдің тегіс емес жолдармен жүргенде, іліністі 
жылдамдатып қосқанда пайда болатын бұралу тербелістерін азайтады. 
Бұралу тербелістерін азайту, трансмиссия механизмдерінің, айқар топсалы 
берілістердің және тістегерішті берілістерінің ұзақ уақыт жұмыс істеуін 
қамтамасыз етеді. Іліністі ажыратқыш – сығымдағыш ішпектен, үш немесе 
төрт ажыратқыш рычагтардан тұрады. Ішпекпен муфтаны жылжыту, іліністі 
ажыратқыш аша арқылы жүргізіліп, муфта тартқыш серіппемен жақындайды.

Осы кезде ішпек рычагтан 1,5 – 3 мм-ге қайтарылады, ілініс педалінің 
бос жүрісінің саңылауы 35 – 50 мм –ге тең болады. Ішпек саңылауының 
азайуы, қозғалқыштың жұмыс істеу барысында іліністің бос айналуынан 
фрикцион жапсырмалары мен ішпектің тез тозуына әсер етеді. 

Саңылаудың көп болуы, іліністің толық ажыратылмай, біріліс 
қорабының тісті тегеріштері бір берілістен екіншісіне толық қосылуын 
қиындатады.
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а) құрылымы; б) ілініс жетегі; 1-сермер; 2-сығымдағыш диск; 3-жетектегі 
диск; 4-жетекші білік; 5-іліністі өшіру рычагың; 6-рычагтың тілек ашасы; 7-

ілініс картер; 8-жиелі ілмек; 9-сығымдағыш ілмек;10-өшіргіш муфтаның 
тартқыш серіппесі; 11-өшіргіш муфта; 12-өшіргіш аша; 13-құндақ; 14-

сымдағыш серіппе; 15-тілімше серіппелері; 16-педаль; 17-педальді 
қайтарғыш серіппе; 18,21-іліністі өшіргіш жетегінің рычагтары;19-педаль 

білігі; 20-жетек; 22-реттегіш сомын; 23-күншектің дискілері; 24-күншек;25-
функциональді жапсырма; 26-май қайтарғыш; 27-болат сақина;28- демиферлі 

серіппе.

Сурет 2.25 – ЗИЛ-431410 автомобилінің ілінісі

Іліністің ажыратқыш механизм жетегі – механикалы, автомобиль 
рамасының сол жағындағы лонжеронына орнатылған, рычагтар мен жетекші 
тяга арқылы ажыратқыш ашаға жалғанады.

Мембрана серіппелі ілініс, жеңіл автомобильдерде және өте кіші 
көлемді жүк автомобильдерінің ілініс муфталарында қолданылады. Оның 
ерекшелігі, сығылу дискісінің ажырататын сығымдағыш серіппелері мен 
рычагтарының жұмысын жарғақ серіппелер атқарады. Бос тұрған кезде 
қиылған конусты табақша тәрізді. Конусты ұшындағы саңылаудан басталып 
радиальды қиықпен бөлінген 8 жапырақшалар іліністің сығымдағыш 
рычагтарының жұмысын атқарады.
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а) көлденең кесінді; б) іліністің қосылуы;в) іліністің ажыратылуы;
1-серпер; 2-жетектегі диск, 3-сығымдағы диск; 4-бекіткіш; 5-тірек сақина; 6-
тойтарма; 7-құндақ; 8-мембрана серіппе; 9-сығымдағыш ішпек; 10-жетекші 

білік; 11-іліністі ажыратқыш аша;

Сурет 2.26 – Мембраналы серіппелі ілініс

Мұның артықшылығы, сығылу дискісіне теңдеулі және тұрақты 
қысымды жеңілдетіп, белгіленген бұрылу моментін жақсартып, фрикционды 
үйкелістегі жетектегі дискінің жапсырмаларының тозуын бірқалыпта 
келтіреді. Жарғақ серіппелі ілінісекі ажыратылмайтын бөліктен тұрады, 
біріншісіне, құндақ 7 және оған орнатылған жарғақты серіппе 8 мен 
сығымдағыш диск 3, ал екіншісіне- жетекші диск 2 мен бұрылу тербелісін 
өшіргіш орнатылған. Құндақ 7 сермердің штифтісі арқылы орталықтанып, 
оған болттармен бекітіледі.

Бұралу моменті құндақтан 7 сығымдағыш дискісіне үш серпімді 
тілімшелер арқылы беріледі. Құндақтың 7 ішкі бетіне сатылы тойтарма 6 
арқылы бекітілген мембрана серіппенің 8 тірегі болатын, екі таяныш 
сақинасы 5 бар. Сақиналар арасына орналасқан мембрана , сақинаның 
көмегімен иіліп тұрады.

Іліністің қосылып тұрған кезінде, мембрана серіппелер өзінің таяныш 
сақиналар арасына орналасуымен, сығылу дискісіне салмақ түсіру арқылы 
жетектегі дискіні сермерге қатты қысып, бұралу моментін беріліс қорабының 
жетекші білігіне жеткізеді.

Бастырманы 5 басқан кезде, ажыратқыш аша 11 муфтадағы 
сығымдағыш ішпегін 9 ортаңғы бөлікке жылжытып, арнайы тірек сақина 
арқылы мембрана серіппені сермерге қарай қозғалтады. Бұл кезде сыртқы 
бөлігі одан бөлектеніп, бекіткіштің 4 көмегімен сығымдағыш дискіні 
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жылжытып жетектегі дискіні босатады. Бұралу моментінің беріліс 
қорабының жетекші білігіне берілуі тоқталады.

Жеңіл автомобильдерде іліністің көп тараған жетегі гидравликалық 
жетекті ілініс.Оны пайдалану кезінде ілініс бөлшектерінің фрикционды 
беттерінде автомобильдің қозғалысында және берілістерді ауыстыруда 
үйкеліс моменті өте баяу өткізіледі.

1-резервуар;2-түтік; 3-бас цилиндр; 4-түрткіш;5-бастырғыш;6-білік; 7-
маховик; 8- диск; 9- сығымдағыш ішпекті; 10-шарлы тірек; 11-аша

Сурет 2.27 – Іліністің гидравикалық жетегі.

Іліністің гидравликалық жетегі резервуардан 1, басты цилиндр 
поршенімен  жұмыстық цилиндрден түрткіштен ажыратқыш ашадан 11 
тұрады. Басты цилиндр мен жұмыстық цилиндр түтікжетек арқылы 
жалғастырылған. Басты цилиндр 3 поршенінің түрткіші 4 педальмен 5,
пластмассалы төлке мен саусақ арқылы қозғалмалы жалғастырылған.

Ілініс педалін 5 басқан кезде, түрткіш 4 басты цилиндрдің поршенін 
қозғалтады, соның нәтижесінде цилиндр ішіндегі сұйықтықтың қысымы 
жоғарылап түтікжетек  арқылы жұмыстық цилиндрге  жіберіледі. Жұмыстық 
цилиндрдің поршені түрткішті жылжытады, сонымен бірге ажыратқыш 
ашаныда 11 қозғалтады. Ажыратқыш аша 11 шарлы тіректе 10 бұрылу 
арқылы сығымдағыш ішпекті 9 қозғалтады. Педальді 5 босатқан кезде өзінің 
қайтарғыш серіппесі арқылы бастапқы орнына қайтарылады. Сонымен бір 
мезгілде жетектің басқа бөлшектері де серіппелердің әсерімен бастапқы 
жағдайына қайтарылып, ілініске қосылады. Іліністің қалыпты жұмыс істеуі 
үшін, поршеннің  бастиегі мен түрткіштің сырығының арасының саңылауы 
0,3 – 0,9 мм аралығында болуы керек. Жүйенің ішінде пайда болған ауаны 
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жұмыстық цилиндрдің тұрқына орнатылған шығару клапаны арқылы 
ығыстырылып сыртқа шығарылад.

Қос дискілі ілініс
Екі дискалі ілінісу КамАЗ және МАЗ автокөліктерінде құрылған. 

КамАЗ автокөліктерінде фрикциондық, құрғақ, екідискалы автоматты 
реттеушілікпен орта дискінің қалпы және басылымды серіппелердің 
перифериялық орналасуымен ілінісу сермерде 2 (2.28 -сурет) ілінісу 
қаптамасына бекітілген 17.Айырларын 8 қаптамаға және тартқыш 
иінтіректердің көмегімен 9 қысымды диск қосылады. Орташа жетекші диск 6 
сүрту аумағын үлкейту үшін қызмет етеді. 

Сермер, жетекші және қысымды дискалар арасында фрикциондық 
қаптамалармен және айналу тербелістерді өшірушімен (демпферлермен) 
қамтамасыз етілген екі жетекті дисктер 3 және 5 құрылған

1 - жетекші білік; 2 - сермер; 3, 5 - жетекті дисктер; 4 -оорта жетекші дискті 
автоматты құру механизмі; 6 - орта жетекті диск; 7 - қысатын диск; 8 -

тартқыш иінтіректің вилкасы; 9 -тартқыш иінтірек; 10 - тіреру сұққысының 
серіппесі; 11 - тіреу мойынтірегі; 12 - ілінісуді өшіру муфтасы; 13 - ілінісуді 

өшіру вилкасы; 14 -тіреу сұққысы; 15 - аша білікшесі; 16 - қысу серіппесі; 17-
қаптама; 18 -жылу өткізбейтін тығырық; 19 - қаптаманы бекіту бұрандамасы; 

20 -картер

Сурет 2.28 – КамАЗ автокөліктерінің ілінісуі
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Орта жетекші дискте 6 автоматикалық құрудың 4 механизмі, және де 
сермер кескінінде құру үшін төрт тиектер бар. Иінтіректерде сұққылар үшін 
тесікшелерде инелі мойынтіректер құрылған. Ілінісудің өшуін ілінісіді 
өшіретін муфтасы 12, тірек шарлы мойынтіректермен 11, тірек сұққысымен 
14 және қайтармалы серіппемен жүзеге асады.

Тірек сұққысында серіппе 10 бар. Муфта, білікшеде 15 ілінісуді өшіру 
жетегінде құрылған айырымен 13 қозғалысқа келеді. Бастқыш диск 7 төрт 
тиектерден басқа тартқыш иінтіректерді 9 қосу үшін тесіктері және бастқыш 
серіппелері үшін дөңесше- лері бар. Дөңесшелер топпен үш-үштен иінтірек 
арасында орна- ласқан. Әрбір топтың орташа дөңесшесінде кеспе тесіктер 
дау- кес бұрандамаларды құру үшін кесілген. Даукес бұрандамалар монтаж 
және демонтаж кезінде бастқыш дискінің қаптамамен жинақтауда, 
жинақтауды жеңілдету үшін және ілінісуді талдау кезінде құрылады. 
Қаптаманы сермерге бекітуден кейін даукес бұрандамалар бұралып шығады. 
Әрбір бастқыш дискінің тиегінде орта жетекші диск жағынан тоқпен 
шыңдалған жоғарғы жиілікті орта дисктің тартқыш иінтіректердің табан 
тірегіне арналған алаңдар Ілінісу қаптамасы болатты, таңбаланған, сермерге 
екі құбырлы бүркеншекті шегелерде және 12 бұрандамаларды құрылады. 
Ілінісу қаптамасы мен басқыш дискісінің арасында 12 бастқыш серіппелері 
құрылған, соның әсерінде, орта жетекші және жетекті дискілер бастқыш 
дискі мен сермер арасында қысылады.бастқыш серіппелерінің қаптамада 
дұрыс құрылуын қамтамасыз ету үшін 12 таңбалар бар.

Серіппелер бастқыш дискісінің дөңесшелеріне тығырық және 
төсемшелер арқылы термоизоляциялық материалдан тіреледі. Қаптамада 
төрт тесікшелер тартқыш иінтіректерінің вилка біліктері үшін орындалған. 
Айырлар сомындармен радиалды бағытта ілінісуді өшіру кезінде ашаның 
тербелісін қамтамасыз ететін конустық сөремен қамтамасыз етіледі. 

Сомын толқынды профильдің тірек пластинасына тіреледі және ілмекті 
пластинамен қаптамада белгіленеді. Тіректі жіне ілмекті пластиналар қап-
тамада екі бұрандамалармен бекітіледі. Айырының шеттерін екінші жағына 
осьте қысымды пластинаның тартылатын иінтірегі болады. Иінтіректің 
осінде бір қылқа- мен қаптамаға тірелетін, ал басқалармен ілмек арқылы 
әрдайым тірек сұққысын тартқыш иінтірек табандарына қысады, тірек 
сұққысының серіппелері құрылады. 

Іліністің жетегі дистанционды гидравликалық пневмо гидро 
күшейткішті жетек.Гидравликалық жетектің күшейткішінің қосылуы іліністі 
ажыратуға және оны қатты қысып ұстатып тұруға жеңілдік береді. Педальға 
басқан кезде, ілініс ажыратқышнан күш рычаг пен шток арқылы басты 
цилиндрге беріліп, одан сұйықтық қысым арқылы түтікпен бақылағыш 
құрылғының корпусына беріліп, ауа түтігі арқылы пневмокүшейткішке 
берілетін қысымды ауаның келуіне көмектеседі. 

Басты цилиндрден бірмезгілде сұйықтық күшейткіштің жұмыстық 
цилиндріне беріледі. Бақылағыш құрылғы, пневмокүшейткіш цилиндрі мен 
жұмыстық цилиндр бір агрегатта – пневмогидравликалық күшейткіште 
орнатылған.
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1-тұрқы; 2-қорғаушы құндақ; 3-шток; 
4-поршень; 5-тығыздағыш манжета; 
6-серіппе; 7-тығын. 
Сурет 2.29 – Басты цилиндр

Ілінісу кронштейнінде оранатылған тұрқыдан, 
оның екі цилиндрлі А және көмекші Б қуыстары бар, 
онда жұмыстық тежеуіш сұйықтығы болады. Цилиндр 
тұрқы қорғаушы қақпақпен 2 жабылған. Цилиндрлі А 
қуысында тығыздағыш манжетамен 5 поршень 4
орнатылған. Поршньде 4 саңылау В бар, жұмыс жүрісі 
кезінде штоктың 3 ұшындағы тығыздағыш 
манжетамен 5 жабылып тұрады. Педальдің бос тұрған 
кезінде поршень 4 серіппенің 6 әсерімен жоғарғы 

қалпында болады. Цилиндрдің төменгі А қуысы тығынмен 7 бекітілген, оның 
ортасындағы бұрандалы саңылауға гидро жетектің түтігі жалғанады. Ілініс 
педалінің бос тұрған кезінде, цилиндрлі А қуысы мен көмекші Б қуысы В
саңылауы арқылы жалғастырылып тұрады, өйткені штоктың 3 ұшы 

мен поршеннің арасында саңылау болады. Ілініс педалін басқанда шток 
3 поршеньге 4 қарай қозғалады, саңылау В тығыздалып жабылып цилиндрдің 
А қуысынан поршеннің қысымының әсерінен гидро жетектің түтігімен 
пневмогидравликалық күшейткішке беріледі.

Пневмогидравликалық күшейткішті жетек (сурет-2.31.)ілініс 
педальіне күш түсіруді жеңілдетеді. Күшейткіштің тұрқы екі бөліктен 
тұрады: алдыңғы мен артқы бөліктің арасына пневматикалық күшейткішті 
жетектің үстіндегі бақылаушы құрылғының мембранасы орнатылған. 
Бақылаушы құрылғының ілініс педалін күшпен басқанда, пневматикалық 
поршеньдегі ауаның қысымы автоматты түрде өзгеріп тұрады.

Бақылаушы құрылғының негізгі бөлігіне тығыздағыш манжетасы бар 
бақылаушы поршень , жіберу мен шығару  клапаны, мембрана мен 
серіппелер жатады.

Ілініс педалі бос тұрғанда, пневматикалық поршень мен іліністі 
өшіргіш поршень пневматикалық поршеньді қайтарғыш серіппенің әсерінен 
оң жағының шеткі қалпында болады. Поршеньнің алдыңғы мен артқы 
қуыстарындағы қысым атмосфера қысымына сәйкес болады. Іліністі өшіру 
поршенінің қалыпты жағдайы, оның түткіші пневматикалық поршеньнің
түбіне тірелгенде анықталады. Бақылаушы құрылғыда бұл кезде шығару 
клапаны  ашық, ал жіберу клапаны жабық болады. Ілініс педалін басқан 
кезде, қысымның әсерінен жұмыстық сұйықтық іліністі өшіру цилиндрінің 
қуысына және бақылаушы поршеньнің шетіне қысым келтіріп, қуысына 
түседі. Сұйықтықтың қысымының әсерінен бақылаушы поршень клапанды 
құрылғыны қозғалтады, соның нәтижесінде, шығару клапаны  жабылады, ал 
жіберу клапаны ашылып, сығымдалған ауаны түтік жетегіменкүшейткіштің
тұрқындағы тесікке жібереді. 
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Сығымдалған ауаның қысымымен пневматикалық поршень қозғалып, 
поршньнің штогына әсер етеді. Нәтижесінде түтркішке іліністі өшіру 
поршенінің қосарланған күші әсер етіп, ілініс педалін басқан кезде іліністі 
толық өшірілуін қамтамасыз етеді. Ілініс педалін босатқан кездебақылаушы 
поршеньнің алдында қысым төмендейді, соның нәтижесінде бақылаушы 
құрылғыдағы жіберу клапаны 6жабылып, ал шығару клапаны ашылады. 
Сығымдалған ауа пневматикалық поршньнің артқы қуысынан ақырындап 
сыртқы атмосфераға шығарылады, поршеньнің штокқа берген әсері азайып, 
ілініс жәйімен қайтадан қосылады. Пневматикалық жүйеде сығымдалған ауа 
болмаған жағдайда іліністі басқару қиындық келтірмейді, өйткені іліністі 
өшіру күшейткіштің гидравликалық бөлігіндегі қысымның әсерімен 
жүргізіле береді.

1-артқы қалқан; 2- іліністі айыру поршеньі; 3,31- нығыздауыш сақина; 4-
поршень; 5-клапан; 6- қалпак; 7-шығару тетігінің нығыздағышы; 8-шығару 

клапанының тығыны; 9-винт; 10-диафрагмма; 11- серіппе; 12,19,25-болт; 14-
күшейткіш редукторының клапаны; 15- тығын; 16-реттегіш төсеніш; 17-ауа 

шығару  тығыны; 18,24,28-шайба; 20-пневматикалық поршень; 21,35-
бекіткіш сақина; 22-пневмопоршеньнің серіппесі; 23,29,33-манжет; 26-

алдыңғы қалқан; 27-бағыттауыш сақина; 30-поршеньді нығыздайтын кергіш 
төлке; 31-кергіш серіппе; 32-поршень манжетін кергіш төлке; 34 іліністі айру 

поршеньі; 36-қорғағыш қап; 37-итергіш

Сурет 2.30 – Ілініс жетегінің пневмогидравликалық күшейіткіші
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2.8 Беріліс қорабы.

Беріліс қорабы бұрылыс моментінің көлемі мен бағытына байланысты 
өзгертуге, автомобильдің инерциямен келе жатқанда немесе тұрған кезде 
қозғалтқыш пен трансмиссияны ұзақ уақыт ажыратып тұруға, және 
автомобильді артқа қарай жүргізгенде бағытты өзгертуге қолданады. 
Автомобильді пайдалану міндетіне байланысты, жетекші – дөңгелектерге 
тартылыс күші көбейеді немесе аздау болып келеді.

Тартылыс күшін жетекші дөңгелектерге қозғалтқыштың белгіленген 
жұмыстық режиміндегі қуатын, иіндібіліктің айналу жиілігі мен жетекші 
доңғалақтың арасындағы қатынасының өзгеруі, беріліс қорабы арқылы 
орындалады.

Жұмыстық тәсіліне қарай бріліс қорабы сатысыз (гидромеханикалы, 
фрикционды) сатылы (механикалы) болып бөлінеді.Сатысыз беріліс қорабы
автомобильдің жетекші дөңгелектеріне берілген тартылыс күш дипазонын 
автоматты түрде ауыстырады. Мұндай беріліс қорабтары күрделі 
конструкциялы болып, техникалық қызмет көрсету көпуақыттыталапетеді.
Қазіргі кезде көп қолданысқа енгізілген гидромеханикалық беріліс қорабы 
жеңіл автомобильдер мен автобустарға орнатылған.

Гидромеханикалық беріліс қорабы гидродинамикалық сатысыз 
берілістерден (гидротрансформатордан) және тізбектеліп жалғанған 
механикалық сатылы беріліс қорабынан тұрады. Автомобильдерде сатылы, 
механикалы, беріліс қорабы ішінде тісті редукторы бар, бір- біріне бріліс 
саны әртүрлі тісті дөңгелектер жалғанып орнатылған.

Олар – тісті дөңгелек жұбын құрайды, дөңгелек жұбының кішісі –
тістегеріш (шестерня), үлкені – тісті дөңгелек болып аталады.

Тісті берілістің беріліс саны деп – дөңгелектің тісінің санының, 
шестерняның тісінің санына қатынасын айтады немесе олардың айналу 
жиілігінің кері қатынасы.

Егерде, берілісте бірнеше тісті дөңгелек жұптары болса, онда барлық 
беріліс саны олардың барлығының беріліс санының қосындысына тең.

Механикалық беріліс қорабы екібілікті немесе үшбілікті паралел 
орналасқан біліктерден тұрады. Олар қиғаш, түзутісті беріліс дөңгелек 
жиынынан тұрады. Жекеленген берілістерге үйлестіргіштер орнатылған, тісті 
дөңгелектердің айналу жиілігі бірдей болғанша ілінісуге жол бермейді. 
Алдыға жүруге байланысты сатылы беріліс қорабы үш-, төрт-, бес-,
көпсатылы , тісті дөңгелектің жүріс санына байланысты,екі-, үш-,
төртжүрісті болады.

Көпсатылы беріліс қорабы беріліс сандарын сатыларға бөлу үшін, 
қосымша жалғастырылған редуктор – бөлгіш орнатылады. Мысалы, КамАЗ 
автомобиліндегі бессатылы беріліс қорабында бөлгішті пайдалану арқылы, 
он беріліс алдыға қарай жүрісті, екі артқа жүрісті болады. Жүріс санына 
байланысты, олардың қосылу берілістері бір-, екі-, үшжүрісті беріліс 
қорабтары болады.
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Төртсатылы беріліс қорабы.
Төрт кезеңлі қорапша берілісі (2.31- сурет) ГАЗ-3307 автокөлік-

терінде, ПАЗ-3205 автобустарында және басқаларында құрылады. Механизм 
үш сұлбалы жүйе бойынша орындалған. Жетекші білік (бастапқы) 1 картер  
қабырғаларында шарлы мойынтіректерінде айналады.тіректі бірінші біліктің 
алдыңғы ұшы үшін тағы да шарлы мойынтірек болып табылады, иінді 
біліктің төлкелерінде пресстелген. Жетекші біліктің алдыңғы ұшына
оймакілтіктер жетекті диск ілінісуін құру үшін құрылған. Білік бірден 
жетекші тегершікпен дасалады.

Онда қисықтісті аралық біліктің 16 тісті дөңгелектерімен тұрақты
ілінісу үшін оймакілтіктер бар. Тағы да IV тік берілісін қосу үшін тіктісті 
конустық бетімен сақиналар бар. Жетекші біліктің артқы сымарқанында
екінші біліктің 9 алдыңғы ұштарына тірек болып саналатын шеге аушақша 
цилиндрлі мойынтіректер үшін орындалған. біліктің 9 артқы ұшы беріліс 
қорапшасындағы картер қабырғасында құрылған шарлы мойынтіректерде
айналады, екінші білік оймакілітіктерінде құрылған  және  тегершік білігінің 
бойымен I берілістің және артқы жүрістің 7 ілінісуінде араласады.Біліктің 
біркелкі беті қисықтісті тегершіктің 11 берілісі 6 орналасады. Бұл тегершік 
тегершіктермен  тұрақты ілінісуді  аралық біліктің II берілісі 12. тегершіктің
бүйір беттерінде 6 II берілісті өшіру тіктісті сақиналар бар. Оған сәйкес ішкі
тісті сақина, тегершіктерде 7 бар. II берілістегі 6 тегершіктің қасында қола
төлкесінде қисықтісті III беріліс 5 тегершіктері орналасады. Бұл тегершік
тұрақты ілінісуде.

1 - бастапқы білік; 2 - артқы жүрістің жарық ажыратқышы; 3 - фиксатор; 4 -
берілістерді ауыстыратын иінтірек; 5, 13 - III берілісінің тегірше- гі; 6, 12 -
II берілісінің тегіршегі ; 7, 10 - I берілісінің және артқы жүрістің тегіршегі; 
8 - ауашығарғыш; 9 - екінші білік; 11 - артқы жүрістің тегіршек блогы; 14 -
картер; 15 - аралық біліктің жетек тегіршегі; 16 - аралық білік; 17 - муфта; 

Сурет 2.31 – Төрт кезеңді беріліс қорапшасы
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Аралық біліктегі тегершіктің III берілісі 13. Тегершікте 5 тіктісті 
сақиналар және муфтаның көмегімен III берілісті қосу үшін конус бар 17. 
Муфтаның күпшегі екінші біліктің оймакілтіктерінде бекітілген. Жетекті 
біліктің артқы ұшында спидоиетр жетегінің бүрамдық жұбы бекітілген, ал 
біліктің оймакілтіктерінде кардандық шарнирдің фланц бекіту күпшегі 
сомынмен құрылған және бекітілген. Жетекті біліктің артқы мойынтірек 
қақпағында беріліс қорабындағы картер ішінде атмосфералық қысымды 
ұстау үшін ауашығарғыш 8 құрылған.

Беріліс қорапшасының аралық білігі 16 екі мойынтіректерде айналады, 
алдыңғы ұшы аунақша цилиндрлерде, ал артқысы шарлыда. Аралық білік 
бірден аралық білік тегершік 15 жетектерімен жасалған. Ол жетекші бірінші 
біліктің1 тегершіктерімен тұрақты ілінісуінде болады. Білктер, III берілістің 
13 және II берілістің 12 қисықтісті тегершік жетектерімен бірге жасалған.

I берілістегі қосылу және тегршіктің артқы жүрісі — тіктісті. 
Тегершіктердің артқы жүріс 11 блогында екі тіктісті сақиналар және оське 
еркін құрылған. Аударылған осьтен әдейі тірек пластиналарымен және 
бұрандалармен ұсталады.

Берілісті қосу механизмі тісті дөңгелектің толық қосылуына, қосылу 
мен ажыратылу орындарында орнықты бекітуге фиксатор қолданылып, бір 
мезгілде екі беріліске қосылуын болдырмайды. Берілісті қосу механизмі: 
рычаг үш сырғыма мен ашалар үйлестіргіш муфтасы, бірінші берілістің 
дөңгелегі, артқа жүру берілісінің тісті дөңгелек тобы, үш фиксатор  мен 
штифтан тұрады. Жүргізуші берілісті қосу механизмінің рычагымен белгілі 
орындары арқылы берілісті қосады. Бір мезетте екі беріліске қосылмауы 
үшін сырғыма мен штифт  арасына екі плужерден тұратын құлып 
орнатылған.

Сурет 2.32 – Беріліс қорабының үйлестіргіші.

Автомобильдің алдыға жүрісінде, артқа жүру берілісне қосылуын 
болдырмау үшін, жылжыманың алмастыру қалпақшасына орналастырылған 
штифт пен серіппеден тұратын сақтандырғышы 30 бар. Артқа жүру берілісін 
қосу үшін рычагқа қосымша күш түсіріп қосу керек.
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Үйлестіргіштердің инерциялық түрі - қосылатын тісті дөңгелектің 
айналу жиілігін теңестіріп, олардың тозуын азайтады, соққылы және 
дыбысты қосылуын болдырмайды. Үйлестіргіштер автомобильдерді 
пайдалану барысында көп қолданылатын берілістерге орнатылады.

ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, автомобильдерінде үйлестіргіштерді екінші мен 
үшінші, төртінші мен бесінші берілістерде орнатылған, жеңіл 
автомобильдерде барлық алдыңғы жүрістік берілістерге орнатылған.

Үйлестіргіштің құрылысы: күпшек  муфта  екі тосқауылшы сақина  үш 
сухарик  екі серіппе сақинадан тұрады. Күпшек жетекші біліктің шлицасына 
орнатылып гайкамен бекітіледі, оның сыртына тісті кертігімен сухарикке 
ойық істелген. Муфтаның ішкі жағындағы тісті кертігі күпшектің тісті 
кетігіне киіледі. Муфтаның ортаңғы белгісінде сухариктермен ұсталып, 
серіппелі сақиналармен қыстырылады. Тосқауылшы сақинаның шетінде 
үшпазалы ойыққа сухарик ұштары кигізіледі. Пазаның ені сухарик енінен 
мм үлкен, бұл саңылау мен қиғаш муфта тістері, блоктау сақинасы мен 
қосылу тісті дөңгелегі берілісті қосуды жеңілдетеді.

Төрт сатылы беріліс қорабының жұмыс істеуі.
Үйлестіргіштің  муфтасының  тісті дөңгелегі мен артқы жүрістің тісті 

дөңгелектерінің орындарын жылжытып ауыстыру арқылы, әртүрлі беріліс 
санындағы бес беріліске қосуға болады, төрт беріліс алдыға, бір беріліс кері 
қарай автомобильді жүгізуге арналған. Беріліс саны: бірінші берілісте – 6,55, 
екінші – 3,09, үшінші – 1,71, төртінші – 2,0, артқа жүріс берілісінде- 7,77 
болады.

Берілісті ауыстыру рычагын 1, жылжымадағы пазаның 26 орындарында 
ашамен тісті дөңгелектерді қозғалту арқылы жүргізіледі.

Бірінші беріліске қосу кезінде, ашамен тісті дөңгелекті жетекші 
біліктің шлицасымен жылжыту арқылы аралық біліктің тісті шестернясымен 
5 бірігіп, айналады. Бұрылу моменті тістегеріш  пен дөңгелектің тұрақты 
қосылу арқылы аралық білікке беріліп, бірінші берілістің тістегеріш мен 
тісті дөңгелегі 5 арқылы жетекші білікке беріледі.

Екінші берілісті қосу кезінде, тісті дөңгелек жетекші біліктің 
шлицасымен жылжуы арқылы екінші берілістің тісті дөңгелек тәжісінің 
сыртына ілінісіп, дөңгелек жетекші білікке қатты жалғанып, оған тістегеріш 
16 арқылы бұрылу моменті беріледі.

Үшінші берілісті қосу кезінде, синхронизатор  муфтасын үшінші 
берілістің шестернясының тісті тәжісімен ілінісуіне дейін жылжытады. 
Бұрылу моменті тістегеріш пен тісті дөңгелек  тістегеріш  пен үйлестіргіш 
арқылы жетекші білікке беріледі.

Төртінші берілісті қосу кезінде, үйлестіргіштің муфтасын жетекші 
біліктің тістегерішінің тісті тәжісімен ілініске дейін жылжытады. Жетекші 
білік пен жетектегі білік үйлестіргіш арқылы тұрақты іліністе болып, бұрылу 
моменті жетекші біліктен жетектегі білікке беріледі. Автомобильді кері 
қарай жүру берілісіне қосу кезінде, артқа жүру берілісінің тісті дөңгелектер 
тобын жылжыту керек. Бұл кезде тісті дөңгелек аралық біліктің 
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тістегерішпен , ал тістітегеріш жетекші біліктің тісті дөңгелегімен 5ілініседі.
Бұрылу моменті тістітегеріш  мен тісті дөңгелек арқылы аралық білікке 
беріліп, сонан соң тістітегеріш арқылы артқа жүру берілісінің тісті 
дөңгелектер тобының тісті дөңгелегіне, одан кейін тістітегеріш арқылы 
жетекші біліктің тісті дөңгелегіне беріледі. Қосымша ілініске қосылған артқа 
жүру берілісінің тісті дөңгелектер тобының дөңгелектері арқылы жетекші 
білік пен жетектегі білік қарама-қарсы айналып, автомобиль кейін қарай 
қозғалады.

Сурет 2.33 – Төртсатылы беріліс қорабындағы 
берілу бағытының сызбасы

Автоматтандырылған беріліс қорабы
Үлкен қалаларда жеңіл автомобиль жүргізушісі әр 100 км жол

жүргенде 700 рет ілініс педалін басады және 600 рет берілісте ауыстырып 
қосады. Орта есеппен әр 30 секундта бір рет ауыстырады.

Жүргізушінің жұмысын жеңілдетуге, құрамына гидротрансформатор, 
планетарлы механизмі бар, басқару жүйесіне кіретін автоматтандырылған 
сатылы трансмиссия көмектеседі. Бүкіл әлемдегі осындай, 
автоматтандырылған қорабтар миллиондаған машиналарда, автомобильдерде 
және тағы басқа транспорттарда қолданылады.

«Easytronic» деп аталатын беріліс қорабты, жылдамдықты ауыстырып 
қосқыш механизмді, «Luk» және «Bosch» компаниялары General Motorsneн 
бірігіп жасаған. Ол гидромеханикалық трансмиссиямен және қолмен ауысты-
рып қосатын беріліс қорабының көптеген « оңды жақтарын » біріктірді.

Құрылғының (конструкция) негізі: бес сатылы механикалық қорабтан, 
қосымша ауыстырып қосатын механизм, үш қадамды электромотордан 
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тұрады. Үш қадамды электромотордың екеуі жылдамдықты ауыстырып 
қосуды қамтамасыз етеді, үшіншісі іліністі басқарады.

Жүргізуші қолдың немесе автоматты жұмыс режимін таңдай алады. 
Іліністің педалін баспай-ақ, қорабтың рычагын алға-артқа қозғау арқылы 
жоғары және төменгі беріліске өтуде қолдың режим пайдаланылады. Рычаг 
келесі беріліске қарай қозғалысын бастай берген кезде, сезгі (сезгі) бұл 
жайлы іліністі басқаратын жүйеге «хабарландырады». Ол автоматты түрде 
табақтарды (дискі) ажыратады және келесі сатыға ауыстырып, қосудың 
жұлқусыз жайлы жатықтығын (плавность) қамтамасыз етеді. Мотор және 
сезгілердің жұмысын ЭББ компьютері басқарады, сонымен қоса өз әрекетін 
компьютер басқа автомобиль жүйелерімен салыстырады. Автоматты 
режимде компьютер жылдамдықты қарапайым гидромеханикалық 
берілістегідей (ГМП) өзі ауыстырып қосады.

Мұндай автоматтандыру арқылы, бір жағынан, автоматты қорабтың 
қолайлылығы (қозғалыстың аздығы), ал екінші жағынан, жүргізушінің өзі 
қолданып жүрген қорабтардағыдай автомобиль қозғалысын басқара алады. 
Дәстүрлі АБҚ-мен (ауыстырмалы беріліс қорабы) салыстырғанда, режимнің 
әрқайсысында ауыстырылып қосылу орта есеппен 300 миллисекунд уақыт 
ала отырып, тез әрі дәл жүзеге асады. Сонымен қоса ілініс табақшалары 
(диски) бір-біріне керекті уақытта нақты минимал күшпен сығылады. 
Берілген автоматты беріліс қорабының артықшылығы, оның автомобильдің 
басқа жүйелерімен электронды қатынасынан толықтай көрінеді. Мысалы, 
жедел тежеуді қажет ететін жағдай болғанда АБС қосылады, ол сол сәтте 
іліністі ажыратады. Керісінше, жылдамдықты жай ауыстырып, қосатын кезде 
автоматты беріліс қорабы (АКПП) моторды басқаратын жүйеге бұйрық 
береді, ал оның айналу моментін сәл азайтады. Осыған байланысты жұлқу 
жойылады, ыңғайлылығы жоғарылайды және берілісті қосқандағы 
жайлылығы артады.

Тағы бір артықшылығы — ААБҚ-ның (автоматты айналмалы беріліс 
қорабы) жағдайды талдауға және қорытынды жасауға қабілеттілігінде. 
Сонымен жаңа қораб, тіркеме тіркегендегі немесе таулы жерде өрге қарай 
жүргенде автомобильге түсетін артық күшті реттейді. «Қыстың» режимді 
қосқанда, ол гидравликалық ААБҚ сияқты, орнынан, қозғалтқыштың 
оптимальды тарту күшін пайдаланатын режимінде қозғалуын қамтамасыз 
етеді.

Бірінші рет, автоматтандырылған қорапта, бірден аттап бірнеше 
жоғарғы немесе төменгі беріліске өту мүмкіндігі туады. Бұл, мысалы, басқа 
автомобильден басып озу үшін қажет. «Төменгі» екінші беріліске, үнемді 
бесінші берілістен тікелей ауысуға болады. «Автомобильді қою» режимінің 
мүмкіндігі бар немесе жүргізуші қажет деп тапса, өте ақырын қозғалуға 
болады. Осы жағдайда газ педалінен аяқты алған сәтте ілініс табақшалары 
бірден ажырайды. [7]

Автоматтандырылған беріліс қорабы (АБҚ) ГБҚ-ға (гидравликалық 
беріліс қорабы) қарағанда елеулі машинаға жеңіл, бірақ механикалық беріліс 
қорабынан бірнеше кг-ға ғана ауырырақ. Ол іліністің жетегінде бос жүрістің 
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(свободный ход) жоқтығына байланысты қозғалыстың теңдігін арттырады. 
Easytronica-ның негізі артықшылығы жанармайдың үнемді 
пайдаланылуында.

Автоматты режимде, қолмен ауырыстырылатын беріліс қорабымен 
салыстырғанда, жанармайды пайдалану орта есеппен 100 км-ге 0,1 литрге 
азаяды. ААБҚ-лы жүйелі механикалық қораптың құны төрт сатылы 
автоматтандырылған қорабтың құнының 50% құрайды.

Әсіресе, ААБҚ жүйелі механикалық қораб тәжірибесіз жүргізушілер 
мен әйел жүргізушілерге ыңғайлы. Осы тәрізді берілісті автоматты 
ауыстыратын қорабтар автомобильдерде ғана емес, басқа транспорттық 
көліктерде де қолданады.

Гидромеханикалық беріліс
Қазіргі кездегі механикалық трансмиссиялардың жұмыс істеуі сенімді 

және п.ә.к. (пайдалы әсер коэффиценті) жоғары (0,85 – 0,95). Механикалық 
трасмиссиялардың кемшіліктері, беріліс қорабын ажыратып, қайтадан қосу 
кезінде қозғалтқыштың қуаты кемиді, автомобильдің қозғалысы азаяды, 
бірқалыпты екпіні төмендейді. Беріліс қорабын уақытында дұрыс қосып –
ажырату мен жүргізу міндеті жүргізушінің кәсіптілігіне байланысты болады. 
Үлкен қалаларда жүргізуші беріліс қорабын бірнеше рет ауыстыру оны 
шаршатады, сондықтан жеңіл автомобильдер мен автобустарға және үлкен 
салмақты жүк автомобильдеріне гидромеханикалық берілісті, ілініс муфтасы 
мен беріліс қорабын біріктіріп қолданады.

Гидромеханикалық беріліс екі негізгі бөліктен тұрады: 
гидромеханикалық трансформатор мен екі - , үш - , төртсатылы 
автоматтандырылған беріліс қорабы, автомобильдің жылдамдық қозғалысы 
мен жүктемелі режимді ауыструда көмектеседі.

Гидромеханикалық трансформатор автомобильдің қозғалтқышы мен 
трансмиссияның арасына орнатылып, қозғалтқыштан берілген бұрылу 
моментін беріліс қорабының жетекші білігіне байланысты өзгертіп тұрады. 
Гидротрансформатор үш қалақты дөңгелектерден: ортадан тепкіш насостан, 
ортаға ұмтылғыш турбинадан және реактордан тұрады.

Сұйық келтірілетін аралық құрылғыны пайдаланбау үшін және осыған 
қатысты, энергия шығынын азайту үшін насостың, реактордың және 
трубинаның жұмыстық дөңгелектерін мүмкіндігінше жақындатып, бір 
тұрыққа орналастырады.

Сорабтың дөңгелегін 1 қозғалтқыштың иінді білігімен тікелей 
жалғастырады, трубинаның дөңгелегін 2 айналу моментін автомобильдің 
жетекші дөңгелектеріне беретін трансмиссияның механизмдерімен 
жалғастырады.

Бағыттаушы аппарат функциясын атқаратын реактор дөңгелегін 3 
трубинадан 2 кейін қозғалмайтындай етіп бекітеді. Гидротрансформатордың 
барлық дөңгелектері белгілі бір пішіндегі қалақтармен (лопасть) 
жабдықталған. Реактордың қозғалмайтын бағыттаушы аппараты, насостан 
келетін айналу моментін көбейтіп немесе азайтып, сұйық арқылы 
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турбинаның қалағына 2 әсер етеді. Реактордың 3 қалағы, қозғалмайтын 
трубинада сұйықтық ағыны неғұрлым үлкен атқылау бұрышымен бағыттап, 
онда бұрылу момент келтіріп, ағымның қысымының көбірек болуын 
қамтамасыз етіп орналасады. Берілген сұйық трубина қалағына оның 
айналымымен бағыттас реактивті түрде әсер етеді.Ондағы момент 
реактордың моментінің берілу есебінен көбейтіледі.

а)жұмыс істеуі; б)негізгі бөлшектері;1-иінді білік; 2-сораб дөңгелегі; 3-
реактор дөңгелегі; 4-турбина дөңгелегі; 5-жетекші білік; 6-түтікті білік; 7-бос 

жүріс муфтасы; 8-тұрқы
 

Сурет 2.34 – Гидротрансформаттар схемасы

Берілістерді таратқыш қорап
Егер, автокөлікте арасында міндетті түрде артқы және алдыңғы 

жетекші белдігі бар бірнеше жетекші белдік болса, онда айналуды беріліс 
қорабының жетекші білігінен артқы белдіктер мен алдыңғы белдікке беру 
мүмкін болмайды.

Айналу кезін автокөліктің барлық жетекші белдіктеріне тарату үшін, 
айналу кезін артқы және алдыңғы жетекші белдіктерге таратуға қабілетті, 
арнайы таратқыш қорап болуы тиіс.

Қиын жол жағдайларында жұмыс істеуге арналған автокөліктерде 
(батпақты жерлер, грунтталған жолдар мен жол бұзылған жерлер, еспе құм, 
күпсек қар және т.б.) негізгі беріліс қорабымен жетілдірілетін айналу кезімен 
автокөліктің жүруін қамтамасыз ету жеткіліксіз болады. Мұндай 
автокөліктерде, негізгі беріліс қорабынан басқа, қосымша беріліс қорабы 
орнатылады (демультипликатор). Қосымша қораптарда бір тік немесе бір 
төмендеткіш беріліс болуы мүмкін. Кейбір автокөліктерде екі төмендеткіш 
беріліс болуы мүмкін. Бұл жағдайда, олар басты беріліске айналу жиілігін 
төмендетуде және айналу кезін арттыруда көмек береді.

Таратқыш және қосымша қораптар жалпы берілістерді таратқыш 
қорап атты корпуста бірігеді.
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Таратқыш қорап қораптан, жетекші біліктен, артқы белдік 
жетеккүшінің білігінен, аралық біліктен және алдыңғы белдік жетеккүшінің 
білігінен тұрады.

Таратқыш қораптың жетекші білігінің алдыңғы ұшында шлицтар бар, 
оларда негізгі беріліс қорабынан кардан- дық берілісті жалғау үшін фланец 
орналасқан. Біліктің алдыңғы шеті таратқыш қорап картерінің ұяшығында 
орналасқан шарлы мойынтіректе айналады. Біліктің артқы шеті артқы 
белдіктің жетеккүш білігі тегершігінің саңылауында орналасқан, аунақ-
шалы цилиндрлі мойынтіректе айналады.Біліктің орта бөлігінде шлицтер 
бар, және олардың бойымен жетекші біліктің (күймеше) тегершігі жылжиды. 
Бұл тегершіктің көмегімен тікелей және төмендеткіш біліктерді қосуға 
болады. білікте бұл берілістерді қосудың айыры үшін сақиналы бунақ бар.

Алдыңғы белдік жетек күшінің білігі екі шарлы мойынтіректе 
айналады. Біліктің алдыңғы ұшындағы шлицтарда кардандық берілістің 
фланецтары алдыңғы белдікке қарай орнатылған, ал артқы ұштағы
шлицтарда алдыңғы белдік жетеккүшінің тегершігі орнатылған.

Таратқыш қорабы картерін маймен толтыру үшін тығынмен 
жабылатын саңылау пайдаланылады, май тығынмен жабылатын саңылау 
арқылы шығарылады.Таратқыш қораптың ішіндегі атмосфералық қысымды 
ауаны 3 ауашығарғыш арқылы өткізу арқылы сақтап қалады.

Таратқыш қорапты басқару механизмі. Механизмнің құрамына 
жылжымалар кіреді. жылжымаға алдыңғы белдікті қосу айыры бекітілген, ал  
жылжымаға тіке және төмендеткіш берілістерді қосу айыры бекітілген.
Берілістер шарлар мен серіппелерден тұратын, қосылған және сөнген 
жағдайдағы фиксаторлармен бір қалыпта қалады.

2.9 Трансмиссиялық агрегаттарға техникалық қызмет көрсету

Трансмиссиялық құрылғылардың қызмет көрсетуі майдың деңгейін 
тексеру, қажет болған жағдайда бұрандалы қосылыстарды күшейту және 
өндірушінің нұсқауларына сәйкес қажетті түзетулерді орындау болып 
табылады. Қызмет көрсету кезінде, ағып кетуден, ластанудан және шаңнан 
арылтуға жол бермеу үшін, жәшіктер мен тығыздағыштардың жай-күйіне 
назар аудару керек.

Қолмен орындалатын беріліс қорабында беріліс ауыстыру және 
шуылсыз, тетігінен аз күш-жігерсіз, өздігінен тоқтаусыз орындалуы керек. 
Жіберудің дұрыс жұмыс істемеуінің сыртқы белгілері шуды көтеру, 
қиындықтар немесе трансферттерді қосудың мүмкін болмауы, көтерілген 
жылу картера болып табылады.

Беріліс қорабындағы броньдар тісті берілістердің және 
подшипниктердің тозуын, сондай-ақ берілістегі бос орындардың бұзылуын 
көрсетеді. Ауыстырылған кезде шу, муфталардағы бос орындарды немесе
тежегіштерді (бар болса) бұзу туралы куәландырады. Мұндай ақаулар 
қажетті түзетулермен жойылады, винттардағы тесіктерді тазалайды, ал қажет 
болған жағдайда бөлшектерді ауыстырады. [24]



113

Арқан жылытудың жоғарылауы, мұнай толтыру қажеттілігі мен жиілігі 
тығыздауыштар мен тығыздауыштардан немесе кранкассадан зақымданудың 
болуын көрсетеді.

Қуыршықтылық операциялық маусымға (мысалы, сұйық майға) сәйкес 
келмейтін майларды пайдаланған кезде кранды пайдалану мүмкін болады.

Егер құлыптау механизмі болса, оны ілініс педальын босату 
механизмінің тұтқышын жалғайтын, ол еркін беріліс күйінде болуы керек 
сілтеменің ұзындығын өзгерту арқылы реттеңіз.

Дөңгелекті беріліс қорабының мойынтіректеріндегі кілттер көпірдің осі 
бойымен шайқау арқылы көтерілген дөңгелекті тексереді. Үлкен еркін 
дөңгелегі бар болса, тіректерді реттеуге тура келеді. Бұрыштық тістердің 
тістерінің арасындағы бүйірлік тазалығын тексеру үшін,  тістердің  арасында  
айналдырылған  қорғасын  плитасы  жиі пайдаланылады.  Көптеген  
тракторлар  үшін  оңтайлы тазарту  0,2  ...  0,5 мм. Үлкен  кеңістікте,  
мысалы,  негізгі  берілісте,  роликтің  мойынтіректері реттеледі,  содан  кейін  
бұрандалы  берілістердің  тістеріне  тіс  контакті нүктесіне реттеледі. Тісті  
дөңгелектерге  дұрыс  жалғанған  кезде,  басқарылатын  тіреуіштегі 
контактілі  орын  (тісті  доңғалаққа  арналған  бояу)  тістің  ұзындығының 
шамамен 2/3 шамасында, тістің тар бөлігіне ауысады. Т-150 және Т-150K 
тракторларының беріліс қорабы маймен толтырылғанын және  қозғалтқыш  
жұмыс  істеп  тұрған  кезде  ғана  тексерілгенін  еске  түсіру керек. Мүмкін 
болатын ақаулар және ілінісу техникалық қызмет 3.2 бөлімде келтірілген.

Тракторлерге күтім көрсету және ауыл шаруашылық 
машиналарды жөндеу тақырыбы бойынша практикалық тапсырмалар

Мақсаты: Тракторлердің құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін,
конструкциясын, техникалық күйін бағалау және техникалық қызмет 
көрсетуін қабылдауды оқыту және техникалық жөндеу жұмыстарына 
қатысты технологияларды оқып үйрену.  .

Практикалық тапсырма №1
Іштен жану қозғалтқыштардың жалпы құрылысы 
Жұмыстың мақсаты: Іштен жану қозғалтқыштардың жалпы 

құрылысы мен жіктелуін менгеріп, жұмыс істеу принциптерімен танысу. 
Сонымен қатар тракторлар мен автомобилдердің құрылысын меіңгеріп, 
жөндеу жұмыстары мен техникалық күтім көрсету түрлерін оқып үйрену.

Жұмыстың негізгі этаптары:
-Іштен жану қозғалысының даму этаптары;
- Іштен жану қозғалысының құрылысы мен жіктелуі
- Іштен жану қозғалысының механизмдері
- Іштен жану қозғалысының жүйелері
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Практикалық тапсырма №2
Криво-шипті механиздерінің жалпы құрылысы 
Жұмыстың мақсаты: Іштен жану қозғалтқыштардың криво-шипті 

механиздерінің жалпы құрылысы мен жіктелуін менгеріп, жұмыс істеу 
принциптерімен танысу. Сонымен қатар кривошипті механиздерінің 
құрылысымен  меіңгеріп, жөндеу жұмыстары мен техникалық күтім көрсету 
түрлерін оқып үйрену.

Жұмыстың негізгі этаптары:
-Кривошипті механизмнің деталдарын атау.
- Кривошипті механизмнің деталдарын дайындау материалдары.
- Кривошипті механизмнің ақаулары жəне оны қалпына келтіру

Практикалық тапсырма №3
Газ тарату механизмдерінің  жалпы құрылысы
Жұмыстың мақсаты: Газ тарату механизмінің жалпы құрылысын 

менгеріп, жұмыс істеу принциптерімен танысу. Сонымен қатар Газ тарату 
механизмінің  құрылысымен  меіңгеріп, жөндеу жұмыстары мен техникалық 
күтім көрсету түрлерін оқып үйрену.

Жұмыстың негізгі этаптары:
-Газ тарату механизмнің деталдарын атау.
- Газ тарату механизмнің деталдарын дайындау материалдары.
- Газ тарату фаз диаграммасы.
Практикалық тапсырма №4
Майлау жүйесі 
Жұмыстың мақсаты: Майлау жүйесінің жалпы құрылысын менгеріп, 

жұмыс істеу принциптерімен танысу. Сонымен қатар майлау жүйесін  
меіңгеріп, жөндеу жұмыстары мен техникалық күтім көрсету түрлерін оқып 
үйрену.

Жұмыстың негізгі этаптары:
-Майлау жүйесінің атқаратын ұызметі
- Майлау жүйесінің құрылысы
-Майлау жүйесінің ақаулары 
-Майлау жүйесіне қолданатын майлау маериалдары

Практикалық тапсырма №5
Салқындату жүйесі
Жұмыстың мақсаты: Салқындату жүйесінің жалпы құрылысын 

менгеріп, жұмыс істеу принциптерімен танысу. Сонымен қатар салқындату 
жүйесін  меіңгеріп, жөндеу жұмыстары мен техникалық күтім көрсету 
түрлерін оқып үйрену.

Жұмыстың негізгі этаптары:
- Салқындату жүйесінің атқаратын ұызметі
- Салқындату жүйесінің құрылысы
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- Салқындату жүйесінің ақаулары 
- Салқындату жүйесіне қолданатын майлау материалдары

Практикалық тапсырма №6
Қоректендіру жүйесі мен іске қосу жүйесі
Жұмыстың мақсаты: Қоректендіру жүйесінің жалпы құрылысын 

менгеріп, жұмыс істеу принциптерімен танысу. Сонымен қатар қоректендіру 
жүйесін  меіңгеріп, жөндеу жұмыстары мен техникалық күтім көрсету 
түрлерін оқып үйрену.

Жұмыстың негізгі этаптары:
- Қоректендіру жүйесінің атқаратын ұызметі
- Қоректендіру жүйесінің құрылысы
- Қоректендіру жүйесінің ақаулары 
- Қоректендіру жүйесіне қолданатын материалдары

Практикалық тапсырма №7
Трансмиссия
Жұмыстың мақсаты:Автотракторлердің трансмиссия қызметін оқып 

үйрену, жұмыс принциптерімен танысып, жөндеу жұмыстары мен 
техникалық күтім көрсету түрлерін оқып үйрену.

Жұмыстың негізгі этаптары:
-Трансмиссия құрамы 
- Үйкеліс ілінісі мен механикалық іліністің жұмыс істеуі
- Автотракторлерде қолданатын тежегіштер 

Бақылау сұрақтары
1. ІЖҚ қандай бөліктерден тұрады?
2. ІЖҚ қалай жұмыс істейді және оның жұмыс циклі қандай 

циклдардан тұрады?
3. Газ тарату механизмі қалай жұмыс істейді және жұмыс істейді?
4. Дизельді қуат жүйесінің қандай бөліктері (төмен және жоғары 

қысымды желілер) тұрады?
5. Отын беру сорғысы, сорғы, форсунка және дизельді май сүзгіші 

қалай жұмыс істейді?
6. ІЖҚ жүйелеріне қызмет көрсету қалай жүзеге асырылады?
7. Трансмиссия не үшін қажет?
8. Трансмиссия құрамына не кіреді?

Ұсынылатын əдебиеттер:
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2. Гельман Б.М. Ауылшаруашылық тракторлары мен машиналары / 
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Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар

Бұл тарауда трактордың жұмысын бағалауға және оны пайдалану 
кезінде техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге тән жеке базалық 
жүйелер мен қондырғыларды жобалау схемалары және орналасуы 
ұсынылған. Адам пайдаланатын көптеген машиналардың арасында 
тракторлар маңызды орындардың бірін иеленеді, өйткені олар ауыл 
шаруашылығы, жол құрылысы, мелиоративті машиналар мен құралдардың 
қозғалысын қамтамасыз ететін жылжымалы энергетика және көлік 
құралдары болып табылады. Қазіргі заманғы тракторлар көптеген шетелдік 
және отандық өнертапқыштардың, инженерлер мен ғалымдардың 
жұмысының нәтижесі болып табылады. 

Қолдану мақсатынаа қарай тракторлар ауыл шаруашылығына арналған, 
өнеркәсіптікке арналған, орман шаруашылығына және мелиоративтік 
тракторлар болып бөлінеді.

Тракторларға арнап ауыл шаруашылық құрал-саймандары жиынтығы -
соқалар, шалғы, культиватор, жүк тасымалдау үшін арбалар және 
т.б.шығарылды. 

Қозғалысқа түсіретін доңғалақтарына байланысты тракторлар 
дөңгелекті, шыңжырлы, жартылай шыңжырлы тракторлар болып 3-ке 
бөлінеді. Әдетте жартылай шыңжыр табанды тракторлар – дөңгелекті 
тракторлар модификациясына жатады.

.
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ТАРАУ 3. Топырақты негізгі өңдеуге арналған машиналар

3.1 Соқалардың жіктемесі және оларға қойылатын
агротехникалық талаптар

Соқалардың жіктемесі төмендегідей. Соқалар мақсатына қарай жалпы 
мақсаттағы және арнаулы; корпустар саны бойынша – бір, екі, үш, төрт, бес, 
алты корпусты; тракторға жалғау тәсілі бойынша тіркемелі, жартылай аспалы 
және аспалы; корпустары дақылдық, цилиндрлі, жартылай бұрамалы және 
бұрамалы қайырмалармен жабдықталған соқалардағы қайырмалардың 
нысаны бойынша бөлінеді.

Жалпы мақсаттағы соқаларды 35 см дейінгі тереңдікте жер жыртуға, 
арнайы мақсаттағы соқаларды жүзімдіктерді, бақша дақылдарын және орман 
ағаштарын отырғызу үшін топырақты 60 см дейінгі тереңдікте өңдеуге 
пайдаланады.

Соқаларға қойылатын агротехникалық талаптар төмендегідей. Соқалар 
топырақты біркелкі қопсытуы (қамту ені конструктивтіліктің ±10%-ы 
шегінде құбылу кезінде белгіленген тереңдіктен ауытқу ±2 см аспайды); жер 
қыртысын толық аударуы, үгітуі және тақыр жер қалдырмай және 
қиыршықтарсыз төсеуі; тыңайтықыштарды және аңызақ қалдықтарды 12–15 
см тереңдікке сіңіруі; егістіктің бетін тегістеуі (тарақшалардың биіктігі 5 см 
аспайды); соңғы корпус өткеннен кейін таза атыз түзуі тиіс.

Соқалар
Әрбір тісті соқаның жұмысшы және қосалқы органдары болады. 

Жұмысшы органдарға корпус, топырақ үңгуіш, шымаударғы мен пышақ; 
қосалқы органдарға аспалы немесе тіркеме құрылғысы бар жақтау: тірек 
дөңгелектер, корпустарды терең және таяз орнатуға ар-налған механизм 
жатады.

Соқаның корпусын топырақтың табиғи-климаттық жағдайлары-на, 
физикалық-механикалық және технологиялық қасиеттеріне қарай таңдайды. 
Корпустарды құрылымдық құрылысы бойынша: қайырмалы, ойық, 
қайырмасыз, топырақ үңгуіші бар, жылжымалы қашауы бар, дискілі және 
құрама болып бөлінеді.

Қайырмалы корпусты жер қыртысын аударып және қопсытып, 
топырақты өңдеу үшін пайдаланады. Ол (3.1-сурет, а) қайырма таға-нынан
(4), кергіштен, табандықтан (5), қапталдықтан (6), тістен (1) және егістік 
тақтадан тұрады.

Ойықты корпусты жыртылатын қабаты шамалы сортаң топырақты 
жырту және бір мезгілде оны 4–5 см тереңдету үшін қолданады. Мұндай 
корпуста ойық пен тіс арасынан сыртқа шығарылмай, қопсытылған 
жыртылатын қабат өтеді.



118

а – қайырмалы; б – қос қабаттап жыртуға арналған ойық; в– жылжымалы 
қашауы бар; г – құрама; е – дискілі; 1 – тіс; 2 – қайырманың қалақ-шасы; 3 –

қайырма; 4- айналдырғы ернемегі.

Сурет 3.1 – Соқаның корпусы

Корпус қайырмасын жоғарғы қабат алады және оны төменгі қабаттың 
алдыңғы корпусы қопсытқан топырақты жаппай, соқаның жүруі бойынша 
оңға лақтырады. Корпус тағаннан, табандықтан, қапталдықтан, кергіштен, 
үстіңгі тістен (8) (3.1-сурет, б), тістен (9) және қайырмадан (7) құралған.

Топырақ үңгуіші бар корпусты (3.1-сурет, в) сортаң топырақтың 
жыртылмаған қабатын 6–15 см тереңдікте қопсыту үшін пайдаланады. 
Топырақ қабаттарын 35 см дейін жалпы тереңдікте айналымға қосу үшін, 
топырақ үңгуді 6 см бастап, біртіндеп екі, үш айналыммен 10–15 см дейін 
жеткізу ұсынылады. Топырақ үңгуішпен қопсытылған сортаң қабат ылғал 
және ауа өткізгіш бола бастайды.Топырақ үңгуіш тағаннан (14) тұрады; оған 
қопсытқаш табанша (15) бекітілген. Топырақ үңгуіштегі жеті саңылау 
қопсыту тереңдігін 6, 9, 12 және 15 см белгілеуге мүмкіндік береді.

Жылжымалы қашауы бар корпусты қатты балшықты және субал-
шықты топырақты, сондай-ақ тастармен ластанған топырақты жырту үшін 
қолданады. Тағанға қашау (10) бекітілген, оның соңғы жағы тіс ұшының 
кескіш жиегінен 2–3 см шығып тұр. [5]

Қашау тістің ұшын кедергілермен соқтығысқан кезде сынудан 
сақтайды және корпустың жақсы үңгуіне ықпал етеді. Қашау тозған кезде 
оны арнайы жасалған саңылаудан жылжытады.
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Дискілі корпус (3.1-сурет, е) күріш және басқа да дақылдар егуге аса 
ылғалданған ауыр топырақты 30 см дейін тереңдікте, сондай-ақ құрамында 
ағаш тамырлары бар топырақты өңдеуге арналған. Корпус тағаннан(4), шар 
тәрізді дискіден (18), айналдырғы ернемегінен (19), тазалағыштан тұрады. 
Диск екі конусты мойынтірекке жалғанып, айналдырғы ернемегіне 
болттармен бекітілген. Таған (4) соқаның жақтауына диск атыздың түбіне 
қатысты 700 бұрышпен орналасатындай етіп бекітілген, ал қозғалыс 
бағытына қарай 40–45° әсер ету бұрышын түзеді. Топырақ қыртыстары 
айналып тұрған дискінің жұмысшы қабатына көтеріліп, қопсытылады да, 
атыздың түбіне түседі. Бұл ретте жыртылған топырақ ірі кесекті түрге ие 
болады, бұл аэрацияны және төменгі қабаттардың кебуін жақсартады.

Құрама корпусты (3.1-сурет, г) ауыр топырақты жыртуға, сондай-ақ 
тастармен ластанбаған учаскелерді егіс алдында өңдеу үшін пайдала-нады. 
Корпус қалыпталған тағаннан (4) тұрады, оған тісі, қайырмасы бар табандық 
және егістік тақта қосылған. Қайырма қысқартылған, қанаттың кесілген 
бөлігінің орнына қиық конус түріндегі қасбетті білдіретін ротор қойылған. 
Қасбеттің бүйір жақтарына қалақшалар бекітілген. Ротор білігінің (12) үстіңгі 
ұшына сына-белдікті берілістегі тегершік орнатылған. Ротордың айналу 
жиілігі 270–500 мин/ай-налым. Қалақшалар қысқартылған қайырмадан 
түсетін топырақ қыртыстарын қарқынды түрде ұсақтайды, аударып, атызға 
лақтырады. [12]

Тіс, қайырма және егістік тақта – соқа корпусының жұмысшы 
бөліктері.

Тіс топырақ қыртысын төменнен кесіп, оны қайырмаға бағытта-уға 
арналған. Тістер арнайы болаттан дайындалады. Жүзі енінің 20– 35 мм 
бойынша термиялық өңделеді. Тіс атыз түбіне қатысты 22– 300 бұрышпен 
орналастырылады, ал атыздың тегістігімен тістің жүзі 30– 500 бұрышты 
құрайды. Бұл бұрыш қайырманың типіне қарай таңдалады (цилиндрліге 450, 
дақылдыққа 400, жартылай бұрамалыға 350)

Тісті осылай орнату соқаның жұмыс істеуі барысында оның кескіш 
жиегінен сырғитын өсімдіктердің тамырларын және топырақ кесектерін 
кесуге қолайлы жағдайлар жасайды. Тістер трапеция тәрізді және қашау 
тектес болады. Соңғылары кеңірек таралған.

Өтпейтін тіс (жүзінің жуандығы 3 мм және одан көп) соқаның 
тартылыс қарсылығының 1,5 есе ұлғаюына алып келеді. Сондықтан тістерді 
ыстық күйінде кескіш жиегінің барлық ұзындығы бойынша созып, 
шыңдайды. Оның үстіне металдың артық қорын тістің жұмыста 
пайдаланылмайтын жағына пайдаланады.

Тіс жүзінің өткірлігін сақтау және тозуға төзімділігін арттыру үшін, 
өнеркәсіп сыртқы жағы кескіш жиек енінің 25 мм бойына қатты қорытпамен 
берік бекітілген тістерді шығарады. Өздігінен қайралатын тістер деп 
аталатын мұндай тістердің төменгі қатты қабаты жоғарғыға қарағанда баяу 
тозады, соның салдарынан ол өткірлігі жеткілікті жүз құра отырып, алдыға 
шығып тұрады.
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Қайырма қыртыстарды аударуға және ұсақтауға арналған. 
Қайырмаларды үстіңгі бетінің формасы бойынша ажыратады. Дақылдық 
және цилиндрлі қайырмаларды бұрын жыртылған топыраққа, ал бұрамалы 
және жартылай бұрамалыларды жаңадан игерілетін (тың) және шымдауыт 
топыраққа қолданады.

Қайырмаларды үш қатпарлы болаттан дайындайды. Сыртқы қатты беті 
және ішкі жұмсақ қабаты оның беріктігін және иілгіштігін қамтамасыз етеді.

Тіс пен қайырма ортақ бір қисық сызықты сыртқы бетті түзеді. 
Олардың арасындағы рұқсат етілетін саңылау 0,5 мм, ал ойық 1 мм-ден
аспауы тиіс.

Егістік тақта соқа жүрісінің орнықтылығын арттырады, тағанды 
бүйірден түсетін күштен босатып, атыз қабырғаларын түсуден сақтайды. Көп 
корпусты соқаның артқы корпусына атыз қабырғасына көтерілетін 
қыртыстардың бүйірлік қысымының айтарлықтай бөлігін беретін ұзартылған 
егістік тақта орнатады. Қалған корпустардың егістік тақталары 
қысқартылған.   

1-таған; 2-ұстағыш; 3-тұтқа; 4-қайырма; 5-
тіс.

Сурет 3.2 – Шымаударғы

Егістік тақталарын жіңішке болаттан 
дайындайды және термиялық өңдеуден 
өткізеді. Егістік тақтаның бүйір қырының 
және төменгі тірек бетінің (табан) қатты 
тозуы соқаның  дұрыс жүруін бұзылуына 
алып келеді.

Шымаударғы – бұл дақылдық типтес 
сыртқы беті бар, қамту ені 23 см болатын 
шағын корпус. Ол топырақтың үстіңгі 
қабатын 12 см дейінгі тереңдікте ойып 
алады, қопсытады, аударады және оны 
атыздың түбіне жаяды. Жайылған қабат 
негізгі корпус көтеретін қыртыспен 
жабылады, соның нәтижесінде арамшөптер 
мен шабындық қалдықтары сіңіріледі.

Шымаударғы болат тағаннан (1) тұрады (3.2-сурет), оған жасырын 
бастары бар болттар мен қайырма(4) мен тіс(5) бекітілген. Тұтқа(3) мен 
ұстағыштың(2 )көмегімен шымаударғыны жақтау жолағының сол жағынан 
негізгі корпустың алдына бекітеді.

Пышақты қыртысты тік жазықтықта турау және атыздың түзу жиегін 
алу үшін пайдаланады. Пышақ өсімдік қалдықтарының сіңірілуіне және 
қыртыстың жақсы аударылуына ықпал етеді.
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Пышақтар дискілі және сапты болады. Жалпы мақсаттағы соқаларды 
тек дискілі пышақтармен, ал арнайыларды сапты пышақтармен жарақтайды.

Дискілі пышақ (3.3-сурет, а) үстінен жиналып топырақты және ұсақ 
тамырларды жеңіл турайды, ал жуан тамырларға соқтығып, олар арқылы 
айналады.

Пышақты 3.4-суретте көрсетілгендей, артқы корпустың шымаударғысы 
алдынан жалғанады. Тың және тыңайған жерлерді өңдеу үшін қолданылатын 
соқаларда пышақтарды әрбір корпустың алдынан қояды. Оларды дискінің 
төменгі кескіш жиегі шымаударғы тісінің ұшынан 10-20 мм төмен 
орналасатындай етіп бекітеді.

Дискілі пышақ өстің айналдырғысына бекітілген болат дискіден тұрады 
(3.3-сурет). Өс бір рет майланған, тозаңтосқымен және күпшектің қалпағымен 
шаң кіруден қорғалған шарикті екі мойынтірекпен жалғанған. Пышақ 
корпуспен бірге тағанға топсалы түрде бекітілген. Мұндай конструкция 
пышаққа жырту процесінде соқаның қозғалыс бағытына сәйкес келетін 
жазықтықта өздігінен орнатылуға мүмкіндік береді. Пышақтың сынуын 
болдырмау, яғни оның тағанға қатысты шамадан тыс айналуына жол бермеу 
үшін, тәж тәрізді шайба (3) көзделген.

а-дискілі; б-сапты; 1-күпшек; 2-айырша; 3-тәж тәрізді тығырық; 4-жапсырма;  
5-таған; 6-соқаның жақтауы; 7-диск; 8-сапты пышақ

Сурет 3.3 – Пышақтар
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1-соқаның корпусы; 2-шымаударғының корпусы; 3-дискілі пышақ.

Сурет 3.4 – Дискілі пышақ пен шымаударғыны орнату сызбасы

Сапты пышақты орман, плантация және бұтасаз соқаларына 
қолданады. Оны горизонталь жазықтыққа ұшы алдыға шығып тұратындай 
етіп және топырақ төменнен жоғарыға қарай туралатындай көлбеу 
монтаждайды. Байланысты топырақта жүз бен атыз түбінің арасындағы 
бұрыш 500-ден кем болмауы, ал аз байланысты қопсытылған топырақта 700-
ден астам болуы тиіс. Орман және бұтасаз соқаларына орнатылатын қуатты 
сапты пышақ қыртыс пен жолында кездесетін тамырларды турап қана 
қоймай, қопарғыш сияқты да жұмыс істейді. [29]

Сапты пышақтың жұмыс істейтін бөлігі қылшақтары 10–150 екі қырлы 
бұрыш құрайтын сынаны білдіреді. Пышақтың жүзін үстінен ені бойынша 
10-25 мм және төменнен 40-50 мм өңдейді және оң жағынан (соқаның жүруі 
бойынша) қайрайды. Сапты пышақтың, тұтқаларының, жапсырманың және 
сомындардың көмегімен арқалыққа бекітеді.

Сапты пышақтың жүзі атыз қабырғаларын жыртып кетпеуі үшін, 
қайырманың егістік жиегі жазығынан 0,9 см солға орналасуы тиіс. Пышақты 
оның тұмсығы тіс ұшынан 3-4 см алдыда және жүзден 3-4 см жоғары 
тұратындай етіп бекітеді. Осылай орнату пышақтың қыртысты тіске 
көтерілмес бұрын кесіп тастауына мүмкіндік береді.

Бес корпусты жартылай аспалы ПКГ-5-ЧОВ соқасын, тастармен 
ластанған, меншікті кедергісі 0,1 МПа дейінгі топырақты жырту кезінде 
пайдаланады. Соқа Т-153, Т-151К, Т-4А және ДТ-175С тракторларымен 
агрегатталады.

Соқа жақтаудан, корпустардан, бұрыш алғыштардан, дөңгелектерден, 
арты және алдыңғы дөңгелек механизмдерінен, гидромеханизмдерден, 
гидрожүйеден, пневмогидро аккумулятордан тұрады.

Жақтау дәнекерленген, тікбұрышты қима бейінінен жасалған. 
Жақтаудың негізгі арқалығына: жұқа тақтайлар(корпустар
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гидромеханизмдерінің тіреуіштері болып табылатын), алдыңғы артық 
дөңгелектер механизмдері жалғанған, ұстағышы мен тік арқалығы бар тұтқа 
дәнекерленген. Жақтаудың бойлық арқалығы пневмогидро аккумуляторды 
қосуға арналған кронштейнмен жарақталған. Жақтаудың алдыңғы 
арқалығына тракторлармен жалғауға арналған аспа орнатылған. Бұл 
арқалықтың 20 саңылауы бар, оларды пайдалану арқылы аспаны әртүрлі 
тракторлармен жұмыс істеуге қажетті үш жағдайда орнатуға болады. Бұл 
арқалықта гидрожүйенің шұрасын орнатуға арналған кронштейн орналасқан.

Корпус арқалықтан, табандықтан, тістен, қайырмадан, бүйірліктен, 
қашаудан, қалақшадан және кергіштен тұрады.

Арқалық алдыңғы ұшымен гидромеханизмнің кронштейніне топсалы 
түрде қосылған.

Арқалыққа екі жақ дәнекерленген. Осы жақтарға гидроцилиндрдің 
тығынжылы бекітілген. Арқалыққа табандық бекітілген, оған қашауды, тісті, 
қайырма мен бүйірлікті бекітеді.

Дөңгелек күпшекке екі конустық роликті мойынтірекпен орнатылған 
жартылай өске жалғанған. Дөңгелек жырту тереңдігін белгілеу қызметін 
атқарады.

Алдыңғы тірек дөңгелектің жартылай өсі реттеу механизмі тағанының 
кронштейніне, ал артқысы артқы механизм өсінің кронштейніне бекітілген. 
Алдыңғы тірек дөңгелек механизмінің көмегімен жырту тереңдігін белгілеу 
кезінде дөңгелектің тұрысын өзгертеді. Дөңгелекті сомында орналасқан 
бұрандамен көтеріп, түсіреді.

Гидромеханизм – бұл төртбуындық, мұнда тағанның қызметін 
кронштейн (жақтауға бекітілген) атқарады, ал арқалық қозғалмалы буын 
ретінде жұмыс істейді, қалған екі буын ретінде гидроцилиндрлерді 
пайдаланады. Гидроцилиндрлердің қуыстары ортақ магистральмен 
пневмогидро аккумуляторға қосылған.

Корпус кедергілерге кездескен кезде онымен мүшеленген арқалық 
бұрылады. Май гидроцилиндрден сымдар арқылы пневмогидро 
аккумуляторға түсіп, оның поршенін қозғалтады. Бұл ретте поршень инертті 
газды тығыздандырады, бұл газдың әлеуетті энергиясын ұлғайтады. Корпус 
кедергілерді еңсеріп, газдың әлеуетті энергиясының ықпалымен жұмыс 
жағдайына оралады.

Поршень типті пневмогидро аккумулятор – бұл сыйымдылығы 6,3 
литрлік цилиндрлі жабық түтік. Бұл түтік поршеннің көмегімен газ және май 
камераларына бөлінген. Поршеньге резеңке тығыздағыш сақиналар 
жалғанған. Жоғарғы камерада бастапқы қысымы 6,0–9,0 МПа болатын 
инертті газ бар. Қақпағы қуаттау клапанымен жарақталған. Клапанға 
аккумуляторды газбен толтыру үшін қуаттау құрылғысының құбырішегін 
қосуға мүмкіндік беретін штуцері бар шұра орнатылған. Пневмогидро 
аккумуляторды тек азотпен немесе техникалық аргонмен толтырады. 
Жарылыс қаупі болғандықтан, оттегі бұл мақсатқа қолданылмайды.
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Жұмысқа дайындық.
Егістікке шығар алдында мынадай іс-шараларды жүзеге асыру қажет. 

Бекітпені тексеру, қажет болған жағдайда тарту. Корпустар арқалықтарының 
тармақтарын, тірек дөңгелек механизмінің бұрандасын, дөңгелектердің 
мойынтіректерін «Ж» немесе «С» солидолымен майлау. Дөңгелектерді 
берілген жырту тереңдігіне реттеу. Соқаны аспалы жүйесі үш нүктелі схема 
бойынша жалғанған, ал тіркеу құрылғысы кері жалғанған тракторға қосу.

Аспалы бес корпусты ПЛН-5-35 соқасын (1.5-сурет) кедергісі 0,09 Мпа 
дейін ұлғайтылған, тас қоспалары жоқ топырақты 30 см дейінгі тереңдікте 
жырту кезінде пайдаланады. Кедергісі 0,09 Мпа асатын неғұрлым ауыр 
топырақты өңдеу үшін, соқаны төрт копустыға қайта жарақтайды 
(шымаударғысы бар бесінші корпусты алып тастайды).

1-соқаның корпусы; 2-тырмаларға арналған тіркемеге тартпалы жұқа 
тақтайшы; 3-тырмаларға арналған тіркеме; 4-нықтауыш арқалық; 5-қиғаш 

тірек; 6-тірек дөңгелек; 7-автотіркеу құлпы; 8-бойлық арқалық;
12-шымаударғы.

Сурет 3.5 – ПЛН-5-35 аспалы соқасы

Соқа ДТ-75Н, Т-153, Т-151 және Т-4А тракторларымен агрегатталады. 
9-12 км/сағ жылдамдықпен жұмыс істеу үшін арнайы корпустармен жасақтау 
кезінде соқаны Т-153 және Т-151К тракторларына тағады.

Соқаны әртүрлі типтегі корпустармен жарақтайды. Бұрыш алғыштары 
бар қайырмасыз немесе жартылай бұрандалы корпустармен жұмыс кезінде 
шымаударғыларды орнатпайды.

Жақтау – соқа конструкциясының негізгі көтергіш буыны. Білеу 
нықтауыш арқалық болып табылады.

Тірек дөңгелек (6) бұранданың көмегімен жырту тереңдігін реттеуге 
арналған. Дөңгелек конустық ролик мойынтірекке жалғанған.
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Дискілі пышақ бойлық білеудің сыртқы жағынан соңғы корпустың 
алдында бір рет майланған шарикті мойынтіректермен орнатылған.

Автотіркеудің құлпы (7) соқаның жақтауына және трактордың іл-
мегіне бекітілген. Соқаны Т-4А немесе Т-153 тракторымен агрегаттау кезінде 
құлыпты жақтаудың бірінші және екінші, сондай-ақ төртін-ші және бесінші 
саңылауларына, ал Т-151К тракторымен агрегаттау кезінде бірінші, екінші, 
бесінші және алтыншы саңылауларға қояды.

Жұмысқа дайындық төмендегідей болады. Шымаударғыларды олардың 
тістерінің ұштары мен корпустың (соқаның жүруі бойынша) арасындағы 
қашықтық кемінде 250 мм, ал шымаударғының егістік жиегі корпустың 
егістік жиегін жабатындай етіп орнатады.

Шымаударғының жағдайын биіктігі бойынша тағандағы бес бітеу 
саңылаудың біріне кіретін ұстағыштың цилиндрлі дөңесімен белгілеп 
бекітеді. 20 см тереңдікте жырту үшін тағанды бірінші (жоғарғы) саңылауға, 
22 см тереңдікте жырту үшін екінші, 25 см тереңдікте жырту үшін бесінші 
саңылауға бекітеді. Мұндай орналастыру шымаударғының топырақтың 
шымдауыт қабатын 10 см тереңдікте ойып алуын қамтамасыз етеді.

Дискілі пышақты шымаударғылардың тұрысына қарай монтаждайды. 
Ол үшін ұстағыштағы пышақтың тағанын кішкене бұрып, оны стақанды 
ұстап тұратын тәж тәрізді тығырықтың тісі стақан ойығының ортасында 
болатындай етіп қояды. Бұл жағдайда пышақтың қуысы соқаның жақтауына 
параллель болып, шымаударғының егістік жиегінен 10-15 см қалады. 
Пышақтың ортасын шымаударғы тісінің ұшы алдына, ал пышақ жүзінің 
төменгі нүктесін тіс ұшынан 15 мм төмен орналастырады.

Сегіз корпусты аспалы ПНЛ-8-40 соқасын тас қосындылары жоқ, 
меншікті кедергісі 0,9 МПа дейінгі топырақты 30 см дейінгі тереңдікте 
жырту кезінде пайдаланады. Кедергісі 0,09 Мпа-дан асатын неғұрлым ауыр 
топырақты өңдеу үшін, соқаны жеті корпустыққа қайта жабдықтайды 
(шымаударғысы бар сегізінші корпусты алып тастай-ды). Соқа К-701 және К-
701М тракторларымен агрегатталады.

Соқаны әртүрлі типтегі корпустармен жарақтайды. Қайырмасыз немесе 
жартылай қайырмалы корпустармен жұмыс кезінде бұрыш алғыштарда 
шымаударғыларды орнатпайды. [29]

Жақтау–соқа конструкциясының негізгі көтергіш буыны, ол 
тікбұрыштап кесілген түтіктен жасалған. Жақтаудың негізгі арқалығы 
кронштейндермен жарақталған, оларға корпустар мен шымаударғыларды 
бекітеді. Жақтаудың негізгі арқалығына артқы дөңгелек механизмі де 
орнатылған. Жақтаудың бойлық арқалығына консоль қосылған, оған дискілі 
пышақ бекітілген. Жақтаудың алдыңғы арқалығына алдыңғы дөңгелек 
механизмдері мен ілмектің тағандары монтаждалған.

Дискілі пышақ соңғы дөңгелектің алдында бір рет майланатын шарикті 
мойынтіректермен орнатылған.

Дөңгелек (артқы) бұранданың көмегімен жырту тереңдігін реттеу 
қызметін атқарады. Дөңгелек дискіден, шинадан, жиналған қимадан және 
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жартылай өске екі конусты ролик мойынтіректермен монтаждалған 
күпшектен тұрады.

Алдыңғы дөңгелек конструктивті құрылысы бойынша артқы 
дөңгелекке ұқсас және одан габариттерімен ажыратылады. Артқы және 
алдыңғы дөңгелектерді реттеу механизмі жырту тереңдігін белгілеу кезінде 
дөңгелектің тұрысын өзгерту қызметін атқарады. Тағанның жоғарғы бөлігі 
сомынмен жарақтандырылған. Бұл сомында тұтқышты бұранда бар. 
Тұтқышпен бұранданы айналдыра отырып, дөңгелекті көтеріп түсіреді, ол 
таған мен дөңгелектің тұрысын өзгер-теді. Тағанға 20 мм аралықпен белгілер 
жасалған, олардың көмегімен жырту тереңдігін белгілейді.

Ілмек тағаннан және тармақтардың көмегімен тартпамен топсалы 
буындасқан жұқа тақтайлардан тұрады.

Тағандардың жоғарғы саңылауына трактор ілмегі механизмінің 
орталық тартпасы қойылған.

Трактордың төменгі тартпаларын жақтаудың алдыңғы білеуі 
тартқыштарындағы тармақтармен қосады.

Ілмек тартпасының топсалы конструкциясы соқаға өз салмағының 
әсерінен тереңдеуге мүмкіндік береді және соқаның егістіктің тегіс емес 
жерлерінде трактордың теңселуін қайталауына мүмкіндік бермейді.Тірек 
шам жақтаудың сол жағына монтаждалған және соқаның тағанда орнықты 
болуын қамтамасыз етеді.

Жұмысқа дайындық төмендегідей. Шымаударғыны оның тістерінің 
ұштары мен корпус (соқаның жүрісі бойынша) арасындағы қашықтық 
кемінде 250 мм болатындай, ал шымаударғының егістік жиегі корпустың 
егістік жиегін жабатындай етіп орнатады.

Шымаударғының тұрысын биіктігі бойынша тағандағы бес бітеу 
саңылаудың біріне кіретін ұстағыштың цилиндрлі дөңесімен бекітеді, 30 см 
тереңдікте жырту үшін, тағанды бесінші (төмегі) саңылауға бекітеді.

Дискілі пышақты шымаударғының тұрысын ескере отырып, 
консольдерге монтаждайды. Дискілі пышақты оның жүзі шымаударғының 
егістік жиегінен егістік жаққа 10-15 мм шығып тұратындай етіп 
орналастырады. Шымаударғының егістік жиегіне қатысты дискілі пышақтың 
орналасуын тағанның орнын ауыстыру арқылы реттейді. Тәж тәрізді 
тығырықты оның тістері стақан ойығының ортасына дәл келетіндей етіп 
орнатады. Пышақ жүзінің төмегі нүктесі шымаударғы тісі ұшынан 10-15 мм 
төмен болуы тиіс. [25]

Қамту ені реттелетін, сегіз корпусты аспалы ПНИ-8-40 соқасын 
тастармен ластанбаған, меншікті кедергісі 0,09 Мпа дейінгі топырақты 
қыртыстарын айналдырып 30 см тереңдікте жырту кезінде қолданады. Соқа 
К-701 тракторымен агрегатталады.

Соқа рамадан, өңдеу тереңдігін реттеу механизмдері бар артық және 
алдыңғы тірек дөңгелектерден, ілмектен, корпустардың қамту енін өзгерту 
механизмінен, бұрыш алғышы бар корпустан, дискілі пышақтан тұрады.
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ПНИ-8-40 соқасын ПЛН- 8-40 соқасынан айрықша ерекшелігі соқаның 
механизммен жарақталуы болып табылады, оның көмегімен соқаның қамту 
енін реттейді.

Қамту ені механизмімен корпустардың және жалпы соқаның қамту 
енін сатысыз реттеуді жүргізуге болады. Бұған негізгі корпус жоспарындағы 
бұрышты гидроцилиндрдің көмегімен өзгерту арқылы қол жеткізіледі. 
Соқаның оңтайлы қамту енін оны жырту процесінде белгілейді. Бұл ретте ең 
жоғары өнімділікке агрегат жылдамдықтарының 7,5-тен 8,5 км/сағ 
диапазонында қол жеткізілетінін ескеру қажет. Топырақтың меншікті 
кедергісіне қарай соқаның жұмыстық қамту енін 2,8-ден 3,6-ға дейін 
реттейді.

Дән аршығыштар
Дән аршығыштардың жіктемесі төмендегідей. Дикілі және тісті дән 

аршығыштар деп бөледі. Дискілі де, тісті де дән аршығыштар аспалы және 
тіркемелі болуы мүмкін. Ең көп тараған дән аршығыштар– ЛДГ-10А және 
ППЛ-10-25.

Дән аршығыштар маркаларының толық жазылуы мынадай: Л –
лущильщик (дән аршығыш), Д – дисковый (дискілі), Н – навесной (аспалы), 
ПЛ – соқа-дән аршығыш. Дискілі дән аршығыштарда цифрлар машинаның 
қамту енін метрмен, тістілерде бірінші цифр корпустар санын, екіншісі –
әрбір корпустың қамту енін сантиметрмен көрсетеді.

Машиналарға қойылатын агротехникалық талаптар мынадай. Олар 
топырақты біркелкі қопсытуы (берілген тереңдіктен ауытқу ±1 см аспайды); 
көлемі 5 мм дейінгі бөлшектер басым топырақтың ұсақ кесекті қабатын 
құруы; егістіктің үстін тегістеуі; терең атыздарға, жалдарға, бос жердің 
қалуына (атжалдарға) жол бермеуі; ақ сабақтар мен арамшөптерді толық 
аударуы тиіс.

ЛДГ-10А дискілі гидрофицирленген дән аршығыш астық дақылдарын 
жинағаннан кейін ақ сабақтарды аршуға арналған. Оны парларды өңдеу және 
топырақты жырту алдында өңдеу, қыртыстарды өңдеу және жыртудан кейін 
үйінділерді ұсақтау үшін қолданады.

ЛДГ-10А дән аршығыштары – бұл дискілі жұмыс органдары екі жақта 
орналасқан тіркемелі машина. Оны ДТ-75Н және Т-153 трак-торларымен 
агрегаттайды. Машина жақтаудан (5) (1.6-сурет), екі дөңгелектен (4), білеулі 
секциялардан (3), күймешелерден (1 және 7), екі тартпадан (2), гидробасқару 
механизмінен (6), дискілі секциялардан (8) және тегістеуіштен тұрады.

Жақтау дәнекерленген сницадан және тағаннан жасалған. Бүйірдегі 
швеллерлерге құлыптың блоктары дәнекерленген, оларға қармауыштар 
бекітілген.
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1, 7-күймешелер; 2-тартпа; 3-секциялардың білеулері; 4-қозғалғыш дөңгелек;
5-жақтау; 6-гидробасқару механизмі; 8-секциялар (дискілердің батареялары);

9-жабушы секция.

Сурет 3.6 – ЛДГ-10А дән аршығышы

Қозғалғыш дөңгелек тоғыннан, шинадан, екі мойынтіректен, өстен 
және екі қақпақтан тұрады. Дөңгелектің өсі жақтауға қамытпен және 
сомынмен бекітілген.

Білеулер оларға жұмыс органдары бар секцияларды және гидро-
цилиндр штогын жалғау үшін қажет.

Күймеше білеуден және құрылысы қозғалғыштарға ұқсас екі өздігінен 
орнатылатын дөңгелектен тұрады. Дән аршығышты алысқа тасымалдау 
кезінде күймешені қапсырма арқылы жақтаумен қоса-ды. Күймешенің 
жалғамасы білеуде телескопиялық түрде жылжиды. Білеуге гидроцилиндр 
корпусын орнатады.

Тартпа жақтау мен секциялардың білеуін қосады. Тартпа жылжымалы, 
қамыттармен жалғанған бұрыштардан құралған. Тартпаның ұзындығын 
өзгерте отырып, дискілердің әсер ету бұрышын реттейді.

Секциялар (сол, оң, жабушы, сол жақ орта, сол және оң шет) дискілерді 
монтаждау және оларды секциялар білеуімен қосуға арналған. Секцияға 
дискілі батарея, екі кронштейн, қырнауыш құрылғы және серіппелері бар екі 
қарнақ кіреді.

Батарея шаршы өске кигізілген иілген тоғыз болат дискіден тұрады. 
Мойынтірек тораптары екінші және үшіні дискілердің ортасында екі жақтан 
орнатылған.
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Қырнауыш құрылғы дискілерді жабысқан топырақтан және шабындық 
қалдықтарынан тазартады. Ол қырнауыштар бекітілген бұрышты білдіреді.

Жабушы секция (12) ұзартылған арнайы жақтаумен және қарнақты 
серіппелермен бекітуге арналған балқытып жапсырылған құлақшалармен 
жарақталған. Бұл секция сол және оң жақ секциялардың жігінде 
қиыршықтарды болдырмау үшін керек.

Тегістеуіш өту ортасында айырма атызды топыраққа толтырады. Ол 
кронштейндер мен тартпалардың көмегімен сол жақ ортаңғы сек-циямег 
топсалы қосылған бұрыштан тұрады.

Гидробасқару механизмі секцияларды көлік жағдайына көтеру және 
топырақты өңдеу тереңдігін өзгерту қызметін атқарады. Механизмге штуцері 
бар гидроцилинд, жоғары қысым түтік құбыры, құбы-ржолдар, үшайырлар, 
корпустар жинағы, оң жақ ілмекті құрылғы және көліктік кергіш кіреді. 
Құбыржолдар секциялардың білеулеріне және жақтауға бастырықтардың 
және болттардың көмегімен бекітілген.

Жұмысқа дайындық мынадай операцияларды қамтиды. Дән аршығыш 
тіркемесінің шығыршығын трактордың қапсырмасына жалғай-ды. Тағанды 
таянышқа дейін жоғары көтереді де, оны осы жағдайда тез шешілетін сіргені 
сницаға балқытып жапсырылған кронштейннің саңылауына қойып бекітеді. 
Дән аршығыштың жақтауын трактордың тіркеме қапсырмасымен сақтандыру 
шынжыры арқылы қосымша жалғайды.

Дән аршығыштың гидрожүйесін трактордың гидрожүйесіне жалғайды. 
Гидробасқару механизмінің жұмысы дискілі батареяларды көтеріп-түсіруіне 
тексереді. Қажет болған жағдайды дискілі секцияларды, қозғалғыш 
дөңгелектерді, тығын мен өздігінен орнатылатын дөгелектердің күпшектерін 
қосатын жерлерде майдың ағуын жояды.

Секциялардың білеулері мен тартпаларды талап етілетін әсер ету 
бұрышына баптайды. Аңызақ жерлерді сыдыра жырту кезінде әсер ету 
бұрышы 350, аз ластанған топырақты 300, парларды өңдеу және топырақты 
жырту алдында өңдеу, қыртыстарды өңдеу және кез келген топы-рақты 
жыртудан кейін кесектерді үгіту кезінде 15 және 200 құрауы тиіс.

Әсер ету бұрышын реттеу үшін тартпалардың ұзындығын өзгертеді 
және жақтаудың құрсауларындағы секциялардың білеулерін қозғалтады, бұл 
ретте оң және сол жақ секциялар дискілерінің арасындағы жікте қажетті 
саңылауды сақтайды.

Бұған трактордың маневр жасауы кезінде қол жеткізіледі. 
Секциялардың білеулері мен тартпалар таңбалануына сәйкес бірдей әсер ету 
бұрышына орнатылуы тиіс. Білеулер мен тартпаларды әртүрлі орналастыру 
машинаның бұзылуына және ортаңғы секциялардың жігінде қиыршықтардың 
түзілуіне әкеп соқтырады.



130

1, 13-жақтаудың секциялары; 2-қарнақ; 3, 9-тереңдік реттеуіштер; 4-үстеме 
жүктеуіш; 5-сомын; 6-штурвал; 7-кронштейн; 8-тартпа; 10-екі иінді иінтірек; 
11-гидроцилиндр; 12-жетектеме; 13-тіркеме; 14-тірек дөңгелектер; 15-корпус; 

16-қозғалғыш дөңгелектер; 17-өс; 18-тіркеме шығыршық; 19-тіркеме 
тартпасы; 20-таяныш болт.

Сурет 3.7 – ППЛ-10-25 дән аршығыш соқа

Сыдыра жырту тереңдігін секциялар қарнақтарындағы серіппелерді 
қысу арқылы реттейді.

ППЛ-10-25 жартылай аспалы топырақ қопсытушы соқаны (3.7-сурет) 8-
10 см тереңдікте сыдыра жырту, 14 см тереңдікте егіс алдында өңдеу, 
сондай-ақ меншікті кедергісі 0,06 МПа дейінгі топырақты 18 см дейінгі 
тереңдікте жырту кезінде пайдаланады. Машинаны ДТ-75Н және Т-4А 
тракторларымен, ал 12 км/сағ дейінгі жылдамдықта жұмыс істеу үшін 
корпустармен жасақтау кезіндеТ-153 және Т-151К тракторларымен
агрегаттайды.

Өңдеу тереңдігіне, топырақтың кедергісіне, сондай-ақ трактордың 
маркасына қарай дән аршығыш соқаны соңғы корпустарын шешіп, тоғыз 



131

немесе сегіз корпустыға қайта жабдықтайды немесе МТЗ-80 және МТЗ-82 
тракторларымен жұмыс істеу үшін бес корпусты екі секцияға бөледі.

Дән аршығыш соқаның конструкциясына жақтау, секциялар (1 және 
13), корпус (15), қозғалғыш дөңгелектер (16), тіркеме және тырмаларға 
арналған тіркеме кіреді.

Жақтау тегіс, өзара топсалы түрде қосылған алдыңғы және артқы 
секциялардан тұрады. Секциялар тік бұрышты түтіктерден балқы-тып 
жапсырылған. Секциялардың негізгі арқалықтарына корпустарды бекітуге 
арналған кронштейндер балқытып жапсырылған. Алдыңғы секцияға тірек 
дөңгелек, гидроцлинидрі бар тіркеме, егістік механизмі орнатылған. 
Жақтаудың артқы секциясына тірек дөңгелек монтаждалған.

Корпус тағаннан, тістен, қайырмадан және егістік тақтадан тұрады. Дән 
аршығыштың алдыңғы және артқы секциялары топсалы түрде қосылған. 
Оларды дербес құрал ретінде пайдалануға болады. Жақтаудың алдыңғы 
секциясы гидроцилиндрі бар тіркемемен (11), тірек дөңгелекпен (14) және 
егістік механизмімен жарақталған, оның көмегімен дән аршығышты көліктік 
жағдайдан жұмыс жағдайына және керісінше ауыстыруға болады, сондай-ақ 
ортаңғы корпустардың жырту тереңдігін реттейді. Алдыңғы секция екі 
қозғалғыш дөңгелегі бар (16) иінді білікпен (17) жабдықталған. Соқаның 
жұмыс істеуі кезінде оң жақ қозғалғыш дөңгелек жыртылған топырақтың 
бетіне орналасады, ал сол жақ дөңгелек жақтаудың ортаңғы бөлігінің тірегі 
болып табылады. Жұмыс процесінде секциялар дөңгелектерге (14) сүйенеді. 
Тырмалаумен бірге жер жыртуды жүзеге амыру үшін дән аршығыш 
тырмаларға арналған тіркемемен жабдықталған. Гидроцилиндр штогы (11) 
екі иінді иінтірекке (10), ал корпус еркін жүретін жетектемеге топсалы түрде 
қосылған. Иінтіректің төменгі иіні өске бекітілген кронштейнге (7) тартпамен 
қосылған. Артқы секцияны көтеруді өске бекітілген құлақ арқылы көтеру ме-
ханизмімен байланысты қарнақпен (2) жүзеге асырады. Құлақ қарнақпен 
реттеуіш сомынмен (5) жарақталған серіппелі үстеме жүктеуішпен (4) 
жалғанған. Дән аршығышты көлік жағдайына ауыстыру кезінде 
гидроцилиндрді басқару иінтірегін май гидроцилиндрдің оң жақ қуысына 
түсетіндей етіп орналастырады.

Жұмыс процесінде дән аршығыш соқа әртүрлі корпустардың әртүрлі 
тереңдікте жыртуын болдырмау үшін, қисаймай орнықты қозғалуы тиіс. 
Алдыңғы корпустардың жырту тереңдігін тірек дөңгелекпен (14) және 
қосымша тіркеменің реттеуші болтымен (20) реттейді; ортаңғы корпустардың 
жырту тереңдеген егістік механизмі штурвалының көмегімен қозғалғыш 
дөңгелектердің орнын ауыстыру арқылы және артқы корпустардың жырту 
тереңдігін тірек дөңгелектермен реттейді. Артқы секцияның таяз 
орнатылуын жою үшін, үстеме жүктеуіштің (4) сомынымен (5) қарнақ (2) 
серіппесін қосымша қысады.

Культиваторлар
Культиваторлардың жіктемесі мынадай: Мақсаты бойынша 

культиваторларды топырақты тұтастай өңдеуге арналған және жер жыртатын 
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деп бөледі. Трактормен агрегаттау тәсілі бойынша культиваторлар аспалы 
және тіркемелі болып бөлінеді. Мұнда тек топырақты тұтастай өңдеуге 
арналған культиваторлар ғана қаралған.

Агротехникалық талаптар мынадай: Топырақты тұтастай өңдеуге 
арналған культиваторлар топырақты шаңдатпай қопсытуы; топырақты 
тығыздауы және оның ылғалды қабаттарын үстіге шығаруы; арамшөптерді 
түгелдей ойып алуы; берілген өңдеу тереңдігін ұстап тұруы (жол берілетін 
ауытқу ±1 см аспайды); өңделетін егістіктің бетін тегістеуі (қиыршықтарға, 
дөңестерге және атыздарға жол берілмейді) тиіс.

Біріздендірілген гидрофикацияланған КПС-4 культиваторын тастар-
мен ластанбаған топырақты 12 км/сағ дейінгі жұмыс жылдамдығымен егіс 
алдында және парлық тұтастай өңдеу үшін қолданады. КПС-4 культиваторы 
БЗСС-1,0 типті орташа тісті тырмалардың немесе серіппелі тырмалардың 
буындарын ілуге арналған құралмен жарақталған.

Машинаны аспалы және тіркемелі нұсқада да шығарады. Қамту ені 4м 
болатын бір КПС-4 культиваторын тікемелі және аспалы нұсқада МТЗ-80
және 6-АКЛ тракторларымен агрегаттайды. Әрқайсысы тіркемелі нұсқадағы, 
қамту ені 4 м болатын екі культиваторды СП-11А гидрофикацияланған 
тіркеуішінің көмегімен Т-153 тракто-рымен агрегаттайды. [21]

Культиватордың жинақтық бірліктері: жақтау 7 (3.8-сурет), сница, 
дөңгелектер (6) жұмыс органдарының жүру тереңдігін реттеу механизмі, 
арқалықтар (8, 11), ауыстырмалы жұмыс органдары, тырмаларды ілуге 
арналған құрал. Жақтау іші қуыс білеулерден жасалған. Оған 
культиватордың барлық жинақтық бірліктері монтаждалған. Тіркемелі 
культиваторда жақтауға кронштейн балқытып жапсырылған, ал аспалыда 
құлып.

Тіркемелі культиваторды тракторға немесе тіркеуішке жақтаудың 
алдыңғы білеуіне топсалы бекітілген және жақтаудың кронштейніне 
гидроцилиндрмен байланыстырылған сницаның көмегімен жалғайды.

Алысқа тасымалдау кезінде сницаны кронштейнге жұқа тақтайлармен 
бекітеді. Жұмыс процесінде бұл тақтайларды сницаның ортаңғы білеуіне 
орналастырып, өзара белдемелі өспен қосады.
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а

а-жалпы көрінісі; б-серіппелі тағаны бар қопсытқаш табан;  в-бағыттауыш 
тәрізді табан; 1- тіркеме; 2-тіреуіш; 3- көлік тартпасы; 4, 14- сницаның 

бүйірлік білеулері; 5- тереңдікті реттегіш; 6-тірек дөңгелек; 7-жақтау; 8, 11-
арқалықтар; 9-табан; 10- тырмаға арналған ілмек; 12-гидроцилиндр; 13-
сницаның ортаңғы білеуі; 15-серіппелі таған; 16-қопсытқыш табан; 17-

жақтаудың бұрышы; 18-серіппе; 19-қарнақ; 20-жұқа тақтай; 21-ұстағыш.

Сурет 3.8 – КПС-4 культиваторы

Дөңгелек кронштейннен, камералы шинадан, кергіш тығыннан, 
күпшектен, сақинадан, дискіден, тоғыннан және мойынтіректерден тұрады. 
Шиналардағы ауаның қысымын топырақтың жағдайына қарай 0,19–0,24 Мпа 
шамасында белгілейді.

Жұмыс органдарының жүру тереңдігін реттеу механизмі тіркемелі 
культиваторда сницаның бүйірлік білеуі мен дөңгелек кронштейнін 
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байланыстыратын бұрандалық жұпты білдіреді. Бұранданы айналдырып, 
дөңгелек өсі кронштейнінің жағдайын өзгертеді және дөңгелекті жақтауға 
қатысты орнын ауыстырады.

Арқалықтар жұмыс органы мен жақтауды өзара байланыстырады. Кең 
қамтымды тіркеуішсіз КШУ-12 культиваторын топырақты егіс алдында және 
парлық тұтастай өңдеу үшін қолданады. Машинаны Т-153 және Т-151К 
тракторларымен агрегаттайды. Культиваторға жақтау, серіппелі тырма, 
жұмыс органдары, қосақталған дөңгелектер, бүйір секциялардың 
дөңгелектері, тіркеме, гидроцилиндр, фиксатор, серіппелі қарнақтар, 
дөңгелектерді домалату және жұмыс органдарының жүру тереңдігін реттеу 
мехнизмдері, гидротрасса және теңестіргіш құрылғы кіреді. [29]

Жақтау топсалы-секциялы құрылғыны білдіреді. Сница жақтаудың 
негізі болып табылады және культиваторды трактормен агрегаттау үшін 
пайдаланылады. Сницаны трактор қапсырмасының биіктігіне орнату кезінде 
тіреуішті қолданады. Культиватордың жұмысы және оны тасымалдау кезінде 
тіреуішті көтеріп, құлыппен белгілейді.

Дөңгелектерді домалату механизмі итергіштерден және пневма-
тикалық шинадағы екі жұп дөңгелектен тұрады. Дөңгелектер бұрма 
біліктерге итергіштердің көмегімен жалғанған. Бұл біліктер тіректер-ге 
орнатылған және гидротрассаның гидроцилиндрімен байланыстырылған. 
Көлік жағдайында гидроцилиндр фиксатормен жабылған.

Культиватордың ортаңғы жақтауының жұмыс органдарының жүру 
тереңдігін реттеу механизмі тербелме арқылы гидроцилиндрмен 
байланысқан бұрандалық жұпты білдіреді. Бұранданы бұрап және босатып 
гидроцилиндрдің тұрысын өзгертеді. Гидроцилиндр домалату механизміне 
әсер ете отырып, дөңгелектердің жақтауға қатысты тұрысын өзгертеді, демек 
топырақты өңдеу тереңдігін де өзгертеді.

Жақтаудың бүйірлік секцияларының жұмыс органдарының жүру 
тереңдігін реттеу механизмі – дөңгелектердің кронштейндерін жақтаудың 
кронштейнімен байланыстыратын бұрандалық жұп. Бұранданы айналдырған 
кезде дөңгелек өсі кронштейнінің және дөңгелектің өзінің тұрысы биіктігі 
бойынша өзгереді. Дөңгелектің өздігінен бұралып алынуын болдырмай үшін 
фиксатор көзделген. Фиксатордың бұранданың басынан ұшып кетуінің 
алдын алу үшін, фиксатор ойығының төменгі қосқышына сірге кигізілген. 
Бұранданың бір айна-лысы топырақты өңдеу тереңдігінің 15 см өзгеруіне 
сәйкес келеді.

Дөңгелектер кронштейнге консольды бекітілген. Орталық жақтауға 
қосақталған дөңгелектер, ал бүйірлік секцияларға жалғыз дөңгелектер 
орнатылған. Пневматикалық шиналардағы ауаның қысымы 0,245 Мпа.

Гидротрасса тракторға сыртқы өткізгіштердің екі жұбы бар екі дербес 
учаскеден құрыған. Бірінші учаске үш гидроцилиндрден, құбыржолдардан, 
үшайырлардан, жоғарғы қысым түтік құбырларынан тұрады және көлік және 
жұмыс жағдайына ауыстыру кезінде культиватордың ортаңғы секцияларын 
көтеру және түсіру қызметін атқарады. Гидротрассаның екінші учаскесі төрт 
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гидроцилиндрді, құбыржолдарды, жоғарғы қысым түтік құбырларын 
біріктіреді және бүйірлік секцияларды жинауға арналған.

Ортаңғы және бүйірлік секциялардың көтеру және түсіру жыл-
дамдығын тікелей гидроцилиндрлердің шток қуысына кіреберісте 
орналасқан бәсеңдету клапандарының көмегімен төмендетеді.

Жұмыс органдары – қамту ені сәйкесінше 330 және 150 мм 
бағыттауыш тәрізді және қопсытқаш табандар. Біріншілерін 12 см дейінгі 
тереңдікте культивациялау үшін, екіншілерін осындай тереңдікте қопсыту 
үшін қолданады.

Теңестіру құрылғысы (серіппелі және роторлы тырмалар) егістікке 
дайындалатын қопсытылған топырақты ұсақтайды және басады.

Серіппелі тырма білеуге орнатылған серіппеленген тістер жинағын 
білдіреді. Тырма культиватор жақтауының артқы білеуіне бекітілген. 
Тістердің топырақты басуын серіппелері бар қыспақ қарнақтармен реттейді.

Роторлы тырма белгілі бір аралықта балқытып жапсырылған дискілері 
бар білік түрінде жасалған. Бұл дискілерге бұранда желісімен орналасқан 
шыбықтар бекітілген. Роторлы тырма жақтаудың артқы білеуіне жалғанған.

Жұмысқа дайындық төмендегідей. Жұмыс органдарының дұрыс 
орнатылуын тексереді және олардың бір горизонталь жазықтықта болуын 
қамтамасыз етеді.

Топырақтың ылғалдылығы жоғары болған кезде трактордың ізімен 
қозғалып келе жатқан табандарды қалғандарымен салыстырғанда 2 – 4 см 
төмен түсіреді.

Тырмаларды ілуге арналған құралы бар КРГ-3,6 аспалы культиватор 
қопсытқышын тіктігі 200-қа дейінгі тау беткейлеріндегі тасты топырақты бір 
мезгілде тырмалай отырып, тұтастай өңдеу және жазықтағы топырақты 
өңдеу кезінде пайдаланады. Культиваторды Т-4А және ДТ-75Н 
тракторларымен агрегаттайды.

Культиватор дөңгелектер жақтауынан, тағандар және ауыстырма-лы 
жұмыс органдарымен бірге сақтандырғыштан, тісті тырмаларды ілуге 
арналған құралдан, жұмыс органдарының жүру тереңдігін реттеу 
механизмінен тұрады.

Тікбұрышты формадағы жақтау түтіктерден жасалған. Көлденең 
білеулерге сақтандырғыштары бар жұмыс органдары бекітілген. Жақтаудың 
шеттеріне жұмыс органдарының жүру тереңдігін реттеу-дің бұрандалы 
механизмімен дөңгелектер орнатылған.

Жұмыс органдары: қамту ені сәйкесінше 380 және 65 мм болатын 11 
бағыттауыш және қопсытқыш табан культиваторға екі қатармен орналасқан. 
Алғашқыларын 12 см дейінгі тереңдікте культивациялау үшін, ал екіншілерін 
осындай тереңдікте қопсыту үшін қолданады.

Пневматикалық шиналары бар дөңгелектер. Шиналардағы ауаның 
қысымы 0,19-0,24 МПа.

Бұрандалық жұпты білдіретін жұмыс органдарының жүру тереңдігін 
реттеу механизмі дөңгелектің кронштейніне және жақтаудың білеуіне 
жалғанған.
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Сақтандырғыш жұмыс органдарының кедергіге ұшырауы кезінде 
бұзылуын болдырмайды. Сақтандырғыш төрт буынды топсалы механизм 
түрінде жасалған, оған жұмыс органдары бар таған, тартпа, иінтірек, 
кронштейн және екі созу пружинасы кіреді.

Тырмаларды ілуге арналған құрал көлденең білеулермен жұп-жұ-
бымен байланысқан төрт кронштейннен құрылған, білеулерге тырмаларды 
жалғауға арналған жетектемелер бекітілген.

Жұмысқа дайындық мынадай операциялардан тұрады. Жұмыс 
органдарын 640 мм қадаммен орналастырады. Сақтандырғыштың іс-
қимылын қайталайды. Ол 45-50 Н күші кезінде жұмыс істеуге тиіс. Жұмыс 
органының бастапқы қалыпқа келуін серіппелердің көмегімен реттейді.

3.2 Аудара жыртылып өңделген топыраққа егін еуге арналған
машиналар

Тұқым сепкіштердің жіктемесі және агротехникалық талаптар
Жіктемесі. Тұқым сепкіштерді егу тәсілдері, мақсаттары (егілетін 

дақылдар) және трактормен агрегаттау тәсілі бойынша жіктейді. Тұқым 
сепкіштерді егу тәсілі бойынша қатарлап себетіндер, тар қатарлылар, 
шаршы- ұялап себетіндер, бір-бірлеп себетіндер және шашыратып себетіндер 
болып бөлінеді. Қатарлап себетіндер және тар қатарлылар тұқымдарды 
топыраққа параллель қатарлармен 4-8 см тереңдікте отырғызады. Қатарлап 
себу тәсілімен егу кезінде қатарлар арасындағы арақашықтық 15 см, тар 
қатарлы себуде 6,5 – 8,5 см. Шаршы-ұялап тұқым сепкіштер тұқымдарды 
қатарларға топтап (ұялап) егеді. Ұялар бір-бірінен бірдей қашықтықта және 
көршілес қатарлардағы ұялармен бір қатарда орналасқан кезде мұндай егуді 
шаршы-ұялы деп атайды. Бір-бірлеп себетін тұқым сепкіштер бір дәннен 
егуді жүзеге асырады және тұқымдарды қатарларға шамамен бірдей 
арақашықтықта бір-бірлеп орналастырады. Шашыратып себетін тұқым 
сепкіштер тұқымдарды егістіктің бетіне орналастырады.

Мақсаты бойынша тұқым сепкіштерді мынадай топтарға бөледі: астық 
қалыптаушы, астық қалыптаушы-шөптік, астық қалыптауыш-зығырлық, 
қызылша себетіндер, жүгері себетіндер, ормандық және т.б.

Трактормен агрегаттау тәсілі бойынша тіркемелі және аспалы деп 
бөледі.

Агротехникалық талаптар. Астық тұқымын сепкіштер тұқымдар 
себудің берілген нормасын, алаңда және қатарларда тұқымдар мен 
тыңайтқыштарды біркелкі себуді қамтамасыз етуі тиіс. Тұқымдарды жалпы 
себудің ауытқуы берілген нормадан ±3, тыңайтқыштарды енгізу мөлшерінің 
ауытқуы берілгеннен ±10 аспауы тиіс. Жекелеген аппараттардың орташа 
әркелкі егуіне дәнді дақылдар үшін 3-ке дейін, бұршақ дақылдары үшін 4 
және тыңайтқыштар үшін 10-ға дейін жол беріледі. Тұқым сепкіштің 
түрендері тұқымдарды атыздың тығыздалған түбіне жайып, оларды ылғал 
топыраққа отырғызуы тиіс. Тұқымдарды отырғызу берілген тереңдігінен 
және қатар араларының енінен ±1 см ауытқуға жол беріледі.
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С3-3,6А астық-тыңайтқыш сепкіші
Бір мезгілде қатарларға түйіршіктелген минералды тығай-тқыштарды 

енгізе отырып, бидай, қара бидай, арпа, сұлы тұқымын себу кезінде және 
асбұрашқ, үрме бұршақ, соя, жасымық, бөрібұршақ және астық-бұршақ 
дақылдарын егу кезінде қолданылады.

С3-3,6А тұқым сепкішін екі дискілі түрендермен (қатарлап себу 
кезінде), бір дискілі түрендермен және күздік дақылдарды қоректен-діру 
кезінде бүркемелеуіштермен, сүңгімелі екі тармақты түрендермен және 
бүркемелеуіштермен (зығыр тұқымдарын себу үшін), екі дискілі екі 
тармақты түрендермен (таспен ластанған топырақта жұ-мыс істеу үшін), 
дискілері қалыңдау екі дискілі бір тармақты түрендермен (шым тезекті 
топыраққа егу кезінде) жарақтауға болады.

Тұқым сепкіш бір рет себетін агрегаттарда Т-40; Т-40А; Т-50; Т-50А; 
МТЗ-50/52Л; МТЗ-80; МТЗ-82/82Л; ЮМЗ-6Л/6М; Т-80А; Т-10АВ трак-
торларымен агрегатталады. Қамту ені үлкен көп рет себетін агрегаттарда СП-
11А; СП-16А гидрофикацияланған тіркеуіштерді пайдалана отырып, оны ДТ-
75; Т-150К; Т-4А және К-700 тракторларымен агрегаттайды.

СЗ-3,6А тұқым сепкішінің СЗ-3,6 тұқым сепкішінен айыр-машылығы 
мынадай.

СЗ-3,6А тұқым сепкішінде саусақ типті дара бүркемелеуіштер 
енгізілген, тірек-қимыл дөңгелектерінің өстерін бекітудің дәнекерленген 
конструкциясы, аз габаритті БАҚ (берілісті ауыстыру қорабы) қолданылған; 
астық бункерінің (нықтауыш түп орнатылған), көтеру арқалығының және 
түрендердің тереңдеу конструкциясы өзгертілген; астық және тыңайтқыш 
жәшіктеріне қорғаныс торы қойылған; орталық қайырмалы сницасы бар 
тіркемелі құрылғы, тірек дөңгелектерді көтермей, тұқым сепкішті егу 
нормасына баптауға арналған құрылғы, трактор дөңгелегінің ізімен сүңгімелі 
қопсытқыш түрендер, техноло-гиялық сорап түзу үшін егу аппараттарын 
жабуға арналған құрылғы пайдаланылған; егу аппараттарының жұмысын 
және жәшіктердегі тұқымдардың және тыңайтқыштардың деңгейін топтық 
бақылаудың ББЖ электрондық жүйесі қолданылған.
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1-сница; 2-гидроцилиндр; 3-астық-тыңайтқыш жәшігі; 4- басқыш; 5 -
шынжырлы бүркемелеуіш; 6- басқыш; 7-бүркемелеуіш; 8 – түрен; 9-манжета; 

10-дөңгелектер; 11-құрал-сайман жәшігі; 12- сницаның тіреуіші.

Сурет 3.9 – С3-3,6А тұқым сепкіші құрылысының сызбасы

Құрал-саймандарға арналған жәшіктерден, тіркемесі бар сницадан (1), 
біріздендірілген бақылау жүйесінен (ББЖ), берілісті ауыстыру қорабынан, 
дөңгелектерден (10), басқыштан (4), бүркемелеуіштерден (5 және 7), 
тіреуіштен (6), түрендерден (8), жарық қайтарғыштан тұрады.

Тұқым сепкіштің жақтауына астық тыңайтқыш жәшігі (3), екі 
пневматикалық дөңгелек (10) жалғанған, ал жақтаудың түренді білеуі 
түрендермен (8) жарақталған. Жақтаудың алдыңғы бөлігіне тіркемесі және 
тіреуіші бар сница қосылған. Жақтаудың үшкіліне түрендердің көтергіш 
арқалығы бекітілген. Бақылау сницада орналасқан гидроцилиндр (2) 
түрендер (8) мен бүркемелеуіштерді (7) көтеріп, түсіреді. [8]

Контржетек арқалығының және екі берілісті ауыстыру қорабының 
көмегімен астық және тыңайтқыш аппараттарының арқалықтары қозғалады.

Контржетек арқалығы екі дөңгелектен бір мезгілде осы арқалықтарды 
қозғалысқа келтіретін басып озу муфтасымен жарақталған.

Жақтаудың артқы бөлігіне басқыш (4) монтаждалған.
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Тұқым сепкіштің жұмыс процесі мынадай. Жәшіктің астықтыңайтқыш 
бөлімшесіне келіп түскен тұқымдар және оның тыңайтқыштар бөлімшесіне 
түскен тыңайтқыштар егу аппараттарының камераларына өздігінен түседі. 
Тұқым сепкіштің жұмыс процесінде тұқымдар мен тыңайтқыштарды астық 
және тыңайтқыш егу аппараттарының айналмалы шарғылары алып кетіп, 
оларды тұқым құбырларының құйғыштарына жеткізеді.

Тұқым құбырлары тұқымдар мен тыңайтқыштарды түрендерге береді, 
одан шығып, олар бағыт бойынша жылжып, түрендер топыраққа жасаған 
атыздардың түбіне құлайды. Тұқымдар мен тыңайтқыштарға топырақ шашу 
атыз қабырғаларынан табиғи түрде шашу арқылы жүзеге асырылады, ал оны 
тығыздауды түреннің соңынан жүретін бүркемелеуіштер жүргізеді.

Астық-тыңайтқыш жәшік екі бөлімшеден тұрады: алдыңғы (тұқымдық) 
және тыңайтқыштарға арналған артқы бөлімше. Астық-тыңайтқыш жәшігінің 
үстіне егістік материалына бөгде заттардың түсуінен сақтайтын елек 
жабдықталған. Астық-тыңайтқыш жәшіктің төрт қақпағы бар, олар ашық 
және жабық күйде ұстауға ар-налған серіппелі ілгешектермен жарақталған.

Астықтық шарғылық егу аппараттары жәшіктің түбіне қосылған. 
Аппараттардың топтық босатуы және егу нормасының дәл осындай реттеуі 
бар. Астықтық егу аппараты ұсақ, сондай-ақ ірі тұқымдарды егуге ықпал 
ететін реттегіш клапанмен жабдықталған. Бұл клапан-ды қысу немесе 
серіппелерді сомынмен босату арқылы реттейді. Клапандардың күйін топтық 
реттеуді және аппараттарды босатуды иінтірек арқылы жүзеге асырады.

Түйіршіктелген минералды тыңайтқыштарды себуге арналған, топтық 
босатуы бар катушкалы штифтік аппараттар жәшіктің артқы қабырғасына 
қосылған. Босатуды арқалықты оған бекітілген клапан-дармен бірге бұратын 
иінтірекпен жүзегег асырады.

Тыңайтқыштар енгізбей тұқым себу кезінде жәшіктің екі бөлімшесіне 
де тұқымдар толтырылады. Бұл ретте тыңайтқыш сепкіш аппараттардың 
терезелерін ысырмамен жабады.
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СЕБУ НОРМАСЫ КГ/ГА

Бір шарғының жұмыс бөлігінің ұзындығы

Сурет 3.10 – Әртүрлі беріліс қатынастарында егу нормасының шарғының 
жұмыс бөлігінің ұзындығына байланыстылығы диаграммасы (бағдарлы)

Мысал. 
Бидайдың егу нормасы 80 кг/га болғанда, шарғылардың ашылу 

шамасын және беріліс қатынасын айқындау керек.
Вертикаль өстен 80 кг/га нормасын тауып алып, «бидай» деген көлбеу 

сызықтарды кесіп өтетін горизанталь сызық жүргізеді. Қиылысу нүктелерін 
тауып алғанда, бұл норма 0,604 және 0,198 беріліс қатынастарына сәйкес 
келетінін көреміз. Қиылысу нүктелерінен горзантоль өске перпендикулярлар 
түсіріп, шарғылар жұмыс бөлігінің 10 және 31 мм тең ұзындығын аламыз.

Бір дақыл тұқымының, мысалы бидай тұқымының әртүрлі сипат-
тамалары болатынын ескере отырып, келтірілген диаграмманы егу нормасын 
бағдарлы анықтау үшін пайдаланады.

Егу нормасын нақтылау үшін, сол жерде сынақты тексеру нормасын 
жүзеге асырады. Тірек қозғалтқыш дөңгелектер айналғанда жерге тимеуі, ал 
астық-тыңайтқыш жәшігі горизанталь күйде болуы үшін, тұқым сепкішті 
домкраттармен көтереді. Жәшіктің тұқымдық бөлігін астықпен толтырады, 
ал тұқым сепкіштің бір жартысының реттегіш иінтірегін шамамен егу 
нормасына тең шәкілді бөлуге қояды. Тұқым құбырларын қапшықтармен 
толтырады.

Әдетте, егу нормасын 1/50 га алаңында тексереді. Сондықтан бұл 
тұқым сепкіштің дөңгелегін тұқым сепкіштің жүруі бойынша 15-20 мин 
жиілікпен 14 рет бұрайды.
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Дөңгелекті бір рет бұрағанда аппараттар еккен тұқымдар санын (кг-
мен) A=3,14BDQ/10000 формуласы бойынша есептейді, мұндағы В– тұқым 
сепкіштің қамту ені, м; D – дөңгелектің диаметрі, мм; Q – егу нормасы, кг.

Тұқым сепкіштің әрбір жартысының дөңгелекті 14 рет бұрағанда еккен 
тұқым саны Aj = 3,14 х 14DBQ/100 002 құрады.

Тұқым сепкішпен егілген тұқымды жинайды, өлшейді және нәтижесін 
есептелгенмен салыстырады. Олар әртүрлі болған жағдайда, иінтірекпен 
шарғылар жұмыс бөлігінің ұзындығын өзгертеді де, бұрауды қайталайды. 
Тұқым сепкіштің тұқымды себуінің нақты ауытқуы берілген нормадан 3% 
шегінде болғанда ғана тексеруді аяқтайды. Осы нәтижеге қол жеткізіп, 
реттегіштің иінтірегін сомынмен бекітеді.

Тұқым сепкіштің бір жартысының тұқым себуін тексеріп, шарғы-ның 
жұмыс бөлігі ұзындығының шаблонын жасайды. Бұл шаблонды егу 
нормасын тексеру кезінде егістікте пайдаланады. Оны егістікте агрегаттың 
алғашқы жүрістері бойы тексереді.

Егілуге тиіс тұқымдар санын A2 = LBQ/10000 формуласчы бойынша 
есептейді, мұндағы L – айдам ұзындығы.

Жәшіктің тұқымдық бөлігі түбінің 1/3 бөлігіне тұқымдар толтырады, 
оларды тегістеп, қабырғаларын бойлай сызық жүргізеді. Содан кейін жәшікті 
саны келтірілген формуламен есептелген тұқыммен толтырады. Сосын екі 
айда жүріп өтіп, оларды аяқтаған соң, тұқым сепкіштің егу нормасына дұрыс 
орнатылуын айқындайды, бұл ретте жүргізілген бақылау сызығына сүйенеді. 
Нақты егудің есептелгеннен айырмашылығы болған жағдайда, егу 
аппараттарын ретке келтіріп, тексеруді қайтадан жүзеге асырады.

Тыңайтқыш аппараттарын реттеуді тыңайтқыш аппараттарының 
жанасуын тексеруден бастайды. Ол үшін иінтіректі шеткі жоғарғы жағдайға 
ауыстырады. Бұл жағдайда барлық тыңайтқыш аппараттарының клапандары 
шарғылардың штифтерімен жанасуы тиіс, тоқтатқыш болттарды босатып, 
клапандарды шарғылармен жанасатындай етіп қояды. Сосын иінтіректі 
бұрып штифтер мен клапандар арасында ылғалдылығы қалыпты
тыңайтқыштар үшін 8-10 мм саңылау жасайды, ал ылғалдылығы жоғары 
тыңайтқыштар үшін клапандарды төмен түсіреді.

Бір типті тыңайтқыштар да ылғалдылығы, көлемдік салмағы және т.с.с. 
бойынша ерекшеленеді. Осыны ескере отырып, тыңайтқыштар себудің 
берілген нормасын белгілеуді сынақтық егу кезінде жүзеге асырады. Оны 
астық аппаратын тексеру кезінде сипатталғанға ұқсас жүргізеді.

СЗП-3,6А тіркемелі астық-тыңайтқыш нығыздағыш тұқым сепкіші бір 
мезгілде топыраққа түйіршіктелген минералды тыңайтқыштарды енгізіп, 
егуден кейін топырақты нығыздай отырып, дән-ді, ұсақ және орташа 
тұқымды бұршақ дақылдарының тұқымдарын қатарлы себу кезінде 
пайдаланылады.

Тұқым сепкіш бір реттік тұқым сепкіш агрегаттарында Т-40; Т-40А; Т-
50; Т-50А; МТЗ-50/52Л; МТЗ-80; МТЗ-82/82Л; ЮМЗ-6Л/6М; Т-80А; Т-100 
АВ тракторларымен агрегатталады. Кең қамтымды көп реттік тұқым сепкіш 
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агрегаттарда СП-11А; СП-16А гидрофикацияланған тіреуіштермен оны ДТ-
75; Т-150; Т-4А және К-700 тракторларымен агрегаттайды.

СЗП-3,6А тұқым сепкішінің СЗП-3,6 тұқым сепкішінен ерекшелігі 
мынадай:

СЗП-3,6А тұқым сепкішіне саусақ типтегі дербес бүркемелеуіштер 
енгізілген; 

тірек қимыл дөңгелектерінің өстерін бекітудің дәнекерленген 
конструкциясы, аз габаритті БАҚ (берілісті ауыстыру қорабы) қолданылған; 
астық бункерінің (нықтауыш түп орнатылған), көтеру арқалығының және 
түрендердің тереңдеу конструкциясы өзгертілген; 

астық және тыңайтқыш жәшіктеріне қорғаныс торы қойылған; орталық 
қайырмалы сницасы бар тіркемелі құрылғы, тірек дөңгелектерді көтермей, 
тұқым сепкішті егу нормасына баптауға арналған құрылғы, трактор 
дөңгелегінің ізімен сүңгімелі қопсытқыш түрендер, технологиялық сорап 
түзу үшін егу аппараттарын жабуға арналған құрылғы пайдаланылған;

егу аппараттарының жұмысын және жәшіктердегі тұқымдардың және
тыңайтқыштардың деңгейін топтық бақылаудың ББЖ электрондық жүйесі 
қолданылған.

3.3 Су құюға арналған машиналар

Құю тəсілдері мен аграрлық техникалық талаптар
Суару су мен топырақтың жылулық күйін реттеуге ықпал етеді. 

Суарылатын жердің өнімділігі, суарылмайтын жерге қарағанда бір-шама 
жоғары.

Суару тəсілдері. Топыраққа суды жаңбыр жаудырту, беткі, топырақ 
асты және тамшылап суару арқылы енгізеді.

Жаңбыр жаудырту– суарудың кең таралған түрі. Оған судың топырақ 
бетіндегі ауада тозаңдануы кіреді. Бұл жағдайда топырақ пен өсімдіктің 
белсенді қабатынан дымқылды қабылдайды, бұл оның өсуіне ықпал етеді.

Топырақтың суды сіңіруіне қолайлы жағдай, тамшы мөлшері 1-2 мм, ал 
жаңбыр жаудыру қарқыны: ауыр топырақ үшін -0,1-0,2 мл/ мин, орташа 
балшық топырақтар үшін 0,2-0,3 және жеңіл топырақтар үшін 0,5-0,5 мм/мин 
құраған жағдайда жасалады. Бұл жағдайда су топыраққа толықтай сіңіріледі, 
топырақтың беткі қабатындағы шалшық пен еріген сулар мүлде болмайды.

Беткі суару ерте кезден қолданылады. Ол қарапайым әрі қол жетімді. 
Кемшілігі, оның егісті тегістеуді, қолайлы ылдилы жерлердің болуын және 
де су мөлшерін көп қажет етуі болып саналады. Су бұл жағдайда топырақтың 
ең терең қабатына өтеді және егістіктің бетіне тең бөлінбейді.

Топырақасты суару, судың 40-50 см тереңдікте орналасқан, індер, 
тесікті құбырлар арқылы берілетіндігіне негізделеді. Бұл жағдайда, су 
топырақ капиллярлары арқылы топырақтың беткі көкжиегіне көтеріледі. Бұл 
тәсіл техникалық түрде атқарылады.

Тамшылық суару судың құбырлар арқылы өсімдіктерге берілуін 
білдіреді. Су тамшымен өсімдіктерге үздіксіз немесе аз аралықта жіберіледі. 
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Сонымен бірге, бұл суару тәсілінде су үнемдеп жұмсалады. Осындай суару 
өсімдіктерді қорғалған топырақта, жидекті жерлер мен жүзімдіктерде өсіру 
үшін қолданылады.

Агралық техникалық талаптар. Суаруды, суармалы жерде ағынды су 
болмағанда, топырақтың дымқыл тереңдік түбі оның негізгі массасына 
жететіндей және 30 см кем емес болғанда жасау қажет. Егістікте өсетін 
өсімдіктердің зақымдануы 2 % аспауы қажет. Гидранттардан, су шығатын 
жерлерде топырақтың шайылуына және бөгеттерді орнатуға жол берілмейді. 
Суарушы суы бар жаңбыр шашатын машиналар минералды тыңайтқыштар 
себуі керек.

Пайдаланылатын жолдарды алып жатқан алаңдарда, жабық 
суландырғыш жерлерде суды алатын машиналар үшін 3 % -дан аспауы, және 
арналарда жұмыс істейтін машиналар үшін 4% болуы қажет.

Жаңбырлатқыш машиналар
Алысқа шашатын жаңбырлатушы аспалы машина АШЖА-70 

көкөністерді суару, техникалық дақылдарды, жемісті және орман тәлімбағы 
үшін қолданылады. Машина гидроқоректендіруші тыңайтқыштарға арналған 
құралдармен жабдықталған. Уақытша суару желісі және су қоймаларымен 
жұмыс істейді. ДТ-75Н тракторла-рымен ДДН-70 агрегатталады. ВОМ 
тракторларынан жұмысшы органдарының жетегі.

Жаңбырлатқыш АШЖА-70 (3.11-сур.) құрамына жақтау, редукторлар, 
ортадан тепкіштік сорғы 1, құбыр желілері, шығыр, бұрылу механизмі 3, 
оқпан 5, негізгі 6 және кішкентай 7 ағыншалы шүмек, эжектор және 
эжектордың құбыр желісі кіреді.

1-ортадан тепкіш сорғы; 2-шұра; 3-бұру механизмі; 4-қалақ; 5-оқпан;
6-негізгі шүмек; 7-шағын шүмек; 8-қоректеуші бәк; 9-шұра; 10-сорушы 

құбыр желісі; 11-сорушы тор.

Сурет 3.11 – Алысқа шашатын жаңбырлатушы машина АШЖМ-70
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Бұру механизмі 3 бұрамдықты редуктордан, топсалы білікшеден, 
эксцентрик және иінтіректен тұрады. Иінтіректің иіні, ауыстырып қосқышы 
бар тіреуішті ілгекшаппаны көтеріп тұрған осьпен жабдықталған. Білікше 
айналып тұрған кезде, иінтірек тербеледі. Иінтірек тербелген кезде, 
ілгекшаппа тіреуіші бар ілініске кіреді, осылайша оған және оған қатты 
бекітілген стақанға, сонымен бірге оқпанға 5 әсер ете отырып, шеңбер 
бойымен үзілісті айналмалы қимыл жасайды. Ілгекшаппа қайта жүрген кезде, 
оқпан үйкелісті жапсырманың тежегішімен тоқтайды. Сектор бойынша суару 
кезінде ілгекшаппаны қайта қосу, иін ернемегінің радиаль тесігінде 
орналасқан, екі тірек арқылы автоматты түрде жасалады. Суарылатын сектор 
бұрышының өзгеруі, осы тіреуіштерді ернемек тесіктеріне ауыстырып қою 
арқылы жүзеге асырылады.

Жаңбырлатқыш екі шүмекпен жабдықталған: негізгі 6 және кішкентай 
7. Негізгі оқпанмен лақтырылатын ағынша, негізгі шүмекпен шеңбердің ішкі 
бөлігін, ал кішкентай шүмекпен шыға-тын 7 сыртқы бөлікпен суарады. 
Жаңбырдың қарқыны негізгі шүмектегі 6 ауыстырылатын саптамаларды қою 
арқылы реттеледі. Саптаманың шығар тесігінің диаметрі 35, 45 және 55 мм.
Кішкентай шүмек 7 саптамасының диаметрі 16 мм. Кішкентай шүмек тегіс 
суаруды реттеуге арналған шашатын қалақтармен 4 жабдықталған. Шүмек 
қайырмалы қақпақшалармен жабдықталған, ол сорғымен су сору кезінде оны 
жібере алдында жаңбырлатқышқа жіберілетін ауаны үзіп жібереді.

Ағынды тегістеу жаңбырлатқыштың оқпанында құрастырылған 
түзеткіш арқылы жүзеге асырады.

Жаңбырлатқыштың қисаюын шынжыр арқылы жояды.
Ірі өсімдік бөліктері мен қоқыстың құбыр желілеріне кіруінен қорғау 

су шөмішінде орнатылған алмалы-салмалы тор 11 арқылы жүзеге 
асырылады.

Жаңбырлатқышты жұмысқа қоса отырып, құбыр желісі сорғысымен 
біріктірілген, эжектормен сорғыдағы ауаны шығарады. Со-дан кейін 
шығырмен соратын құбыр желісін 10 арнаға жібереді. Соратын желі мен 
сорғыны қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда сумен толтырады. Сұйық 
тыңайтқыштармен толтырылған гидроқоректеуші бәгі 8, құбыр желілері 
арқылы сорғының қысымды және соратын бөліктерімен хабарланады. 
Құбыржелілері, бәкке қуылатын және одан алынатын су көлемін реттеуге 
арналған шұрамен жабдықталған.

3.4 Зығыр мен сора жинауға арналған машина

Аграрлық талаптар
Зығыр жинайтын машиналар, тік тұратын және жапырылған 

өмідіктердің, биіктігі 160 см дейін жететін зығыр сабақтарын жұлып алуды 
қамтамасыз етеді. Таза жұлу тік тұрған сабақтарда 99% кем емес, ал жатып 
қалған сабақтарда 95 % кем болмауы қажет.

Сабақтардың зақымдануына (сынуы, қабығының сырылуы, жалпиюы, 
тұқымдық қаушақтарының бөлінуі) жол берілмейді. Жаятын машиналар 
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зығыр жолақтарының түзу сызықты және үздіксіздігін қамтамасыз етуі 
қажет; сабақтардың бөлінуі мен қисаюына жол берілмейді. Сабақтардың 
шұбалаңқылығы 1,2 аспауы тиіс. Зығыр жинайтын машиналармен 
сабақтарының қыл-қыбырын 98 % кем емес тазалауға жол берілмейді. Сабақ 
қалдықтарын қылқыбыр болған кезде шырматылғандары 3 %, ал 
тұқымдықтар жоғалған-да 5 % аспауы қажет.

Тазалап іріктеу және жолақтарды айналдыру 99 % кем болмауы қажет.
Бау байлайтын аппараттар, диаметрі 14-18 см ширатылған баулықта 

жоғары сапалы байланысқан баудың кем дегенде 97 % қамтамасыз етуі 
қажет. 

Сабандардың бау ұзындығына қарай шұбалаңқылығы 1,3-тен аспауы 
қажет.

Бастырылмаған тұқымдықтарды бастыру кезінде 1 %-дан, ал оларды 
жармалау 0,25 % аспауы керек.

Машинаның кендірін жинау кезінде жұмысшы органдарымен 
сабақтарының зақымдамай, 5 см аспайтын биіктікте кесу қажет. 

Сабақтарының ұзындығы 80 см асқан кезде, бау екі жерден байлануы 
қажет, ал олардың ұзындығы 80 см кем болғанда диаметрі 12-15 см бауды бір 
жерде байлау қажет.

Зығыр жинауға арналған машиналар
ЗТ-1,5 зығыр түткішін жолақта зығырды жайып жұлу кезінде және оны 

зығыр жинайтын комбайндармен жинайтын телімдерде егістікті бөлу кезінде 
өтетін жерлерде жұлу кезінде қолданады.

ЗТ-1,5 зығыр түткіші жақтаудан 10 (4.1-сур.), қалқыма түріндегі 
бөлгіштен 11, жұлатын созып кигізетін тегершіктерден 1,6,9, созып кигізетін 
роликтерден, қысқыш роликтерден 2, шығаратын құрылғы-лардан 7, 
қоршаудан, кардан 5 және шынжырлы 3 берілістен, жұла-тын белдіктен 8, 
бас тегершіктен 1, трактордың топсасына арналған құрылғыдан тұрады. [25]

Негізгі жұмысшы органы – бұл ішкі жағында трапеция тәрізді және 
сырт жағынан жазық дөңесі бар жұлатын белдік 8. Дөңес жері жұмыс кезінде 
тұрақтылықты қамтамасыз етеді.

Созып кигізілетін тегершік 6 машина жүріп бара жатқанда сол 
жағындағы жақтауда құрастырылады.

ҚТБ трактордан келетін жетек ЗТ-1,5 А каданды беріліс арқылы Т-25А 
тракторына жолтабанның ені 1400 мм ілінеді.

Жақтауы П-тәрізді пішінде болады, құбырдан жасалған және жұлатын 
аппараттың үстіне орналасқан.

Бөлгіш бес қырлы үшкіл түрінде жасалған. Бөлгіштер сабақты 
әрқайсысының ені 380 м төрт жолаққа бөледі, жұлатын аппараттың 
тегершіктерімен зығыр сабақтарын қысады және жеткізеді.
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1 – бас тегершік; 2 – қысқыш ролик; 3 – шынжырлы беріліс; 4 –топса; 5 –
карданды беріліс; 6 – созып кигізілетін тегершік; 7 –шығаратын құрылғы;8 –

жұлатын белдік; 9 – жұлатын тегершік; 10 – рама; 11 – бөлгіш.

Сурет 3.12 – ЗТ-1,5А зығыр түткіш сызбасы

ЗТ-1,5А төрт орташа және бір егістік бөлгіші орнатылған. Орташа 
бөлгіш құбырлы өзекшеден тұрады, оған үш ұзын және екі қысқа шыбықша 
дәнекерленген. Орташа бөлікпен ұзын жоғарғы шыбықша тік бағанға, ал 
бүйір шыбықшалар өзара байланысып дәнекерленген. Ұзын бүйір 
шыбықшалардың ұштары бүгілген.

Егістік бөлгіштің орташа бөлгіштен айырмашылығы, оның бүйір 
шыбықшалары ұзартылғандығында. Бірінші шыбықшаның бос ұштары 
негізгі жұлатын белдікті айналылдырып қоршайды және осылайша жұлатын 
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аппаратты егістіктің түбірімен жұлынбайтын бөліктерінен бөліп тұрады. Әр 
бөлгіш үш нүктеде топсамен жақтауға бекітіледі. Төменгі топсаны сомыннен 
реттеуге болады, ол арқылы зығыр сабақтарының биіктігіне қарай иілу 
бұрыштарын өзгертеді.

Жұлатын аппарат зығыр сабақтарын жұлады және оларды шығаратын 
құрылғыға жеткізіп отырады. Ол төрт жұлатын тегершіктен 9, негізгі 
жұлатын белдіктен 8, жетектегі созып кигізілетін тегершіктен 6, бас 
тегершіктен 1, бес керіп кигізілетін роликтер 2 мен шығаратын құрылғыдан 7 
тұрады.

Жұлатын тегершіктердің 9 диаметрі 350 мм. Тегершіктің сыртқы 
жұмыс беті резеңкеленген, қабатының қалыңдығы 20 мм және ені 80 мм. 
Тегершіктер екі шарлы иінтіректермен жабдықталған және осінде жақтау 
құбыры орнатылған. Тегершіктң жоғарғы бөлігі қоршаумен қорғалған. 
Қоршауға, жұлынған сабақтардың жұлатын аппаратқа енетін қабатын 
анықтайтын және ұстап тұратын шыбықша дәнекерленген. Тегершіктің 
күпшегі төмен жағынан қақпақпен және қоршаумен қорғалған.

Негізгі жұлатын резеңкеленген белдік 8 тегіршіктерді 1 бүгеді және 1/3 
бетте жұлатын тегершіктерді қапсырып тұрады. Белдік жазық бөліктен және 
екі бойлық трапеция тәрізді дөңестен тұрады. Дөңестер басты және жетекті 
тегіршіктің сыналы жырашыққа кіреді және оны жұмыс кезінде сырғып 
кетпес үшін тегершіктерде ұстап тұрады.

Бас тегершік 1 диаметрі 250 мм және ені 100 мм, беріліс қорабының тік 
білігінде орналасқан. Тегершік білігі екі шарлы иінтіректер-мен жарақталған, 
олар нығыздағыштармен жабдықталған, қақпақпен жабылған.

Созып кигізілетін роликтер 2 тестолиттен жасалған, екі шарлы 
мойынтірек арқылы осьте орнатылған. Роликтердің осьтері жақта-удың жұқа 
тақтайшасындағы ойықтарда орналасқан. Жақтау бой-ымен роликтерді 
жылжыту төмен және жоғары орналасқан кермеде жүзеге асырылады. Зығыр 
сабақтарын негізгі жұлатын белдік 8 және жұлатын тегершік 9 арасында 
қысу дәрежесін керетін ролик-тер 2 арқылы қозғалысын реттейді. Кірдің 
жабысуынан және тегер-шікте сабақтарды орауда керетін роликтерді 
қырғыштар мен қоршауларды қорғайды. Шығаратын құрылғы арнайы 
құрастырымдағы, жұлатын және ке-ретін тегершікте және роликтерге 
кигізілген шексіз белдіктен тұрады.

Шығарылатын құрылғы, негізгі жұлатын белдікпен жанасқан кезде 
қозғалады. Белдіктен жанасқан телімдерде зығырдың жұлынған жолақтары 
жылжиды және шығарылады.

ЗТ-1,5А зығыр түткішінің жұмыс істеу барысы былай жүзеге 
асырылады. Машина қозғалу барысында бөлгіш 11 алдында тұрған зығырды 
алып кетіп, оны зығыр сабақтарын жұлатын тегершікке жібереді. Сабақтар 
жұлатын тегершік пен белдіктің жалғанған аймағына кіреді, оларды қысып, 
солға қарай жеткізеді, түбірімен жұлып, жұлатын аппараттың келесі теліміне 
ауыстырады. Бұл жағдайда, тасымалданатын, әлдеқашан жұлынған сабақ 
қабаттарын, түбірімен жұлынбаған сабақтарды алдыңғы жақта орналасқан 
жолақтардан ажыратады. Соңғы телімдерде зығырдың жұлынған сабақтарын 
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не-гізгі және шығарылатын белдіктер арасындағы жылғаларға апарады, ол 
оларды жолақтармен егістік бетінде жаяды.

ЗЖК-4А жалғамалы зығыр жинайтын машинасы қысқа және ұзын 
сабақты зығырларды сары және толық піскен кезде жинау үшін 
қолданылады, сонымен бірге олармен зығырды жұлу, тұқымдық қа-уызының 
қылқыбырын, зығырдағы сабақтарды жаюға болады. Комбайн КҚМ-80 және 
КҚМ-82 такторларымен агрегатталады. [8]

ЗЖК-4А зығыр комбайны ТАЖЗК-4А зығыр комбайнының түрленімі 
болып саналады және оның құрамына жұлатын бөлігі, көлденең және 
қысқыш үйім тасымалдағышы, түтетін барабаны, қысатын тасымалдағышты 
жылжытатын механизмі және қыл-қыбырдан тазартатын камера, теңдестіру 
құрылғысы, жұмысшы органдардың жетек механизмі, пневматикалық 
доңғалақ жүрісі, ұзартқышы бар шарық және комбайншы алаңы кіреді.

ЗЖК-4А комбайнының ТАЖЗК -4А комбайнынан өзгеше ерек-шелігі, 
ол жаятын құрылғымен жарақталған.

Жаятын құрал, түтетін камерадан жасалған қысқыш тасымалдағышпен,
шығарылатын зығыр сабағын қабылдайды. Содан кейін құрылғыны, комбайн 
қозғалысының бағытына перпендикуляр егістік бетіндегі жолаққа 
қабылданған сабақшаларды жайғастырады. 

Жаятын құрылғы үстелден 5 (3.13-сурет), жақтаудан 4, қатты алаптан 3, 
телескопиялық тіреуіш 2 және, құбырдан 1 тұрады. Үстел 5 табақша болаттан 
жасалған. Оған қатты ұзын қиықша 3 арқылы құбыр 1 дәнекерленген. 
Бұрыштықтармен 6 үстелдің сыртқы жиектері телескопиялық тірекпен 2 
біріктірілген. 

Жиектеме 4 бүгілген пішін бұрыштарынан жасалған, оған беріктілік 
пен қаттылық күй береді. Жиектеме үстелдің негізін құрайды. Құбыр арқылы 
1 жаятын үстел комбайнға қосылған. Ол комбайн шетмойын жиектемесінде 
құрастырылған және қамыттармен бекітілген.

Телескопиялық тіреудің 2 негізгі қызметі, ол үстелдің иілу бұрышының 
өзгеруіне ықпал етеді. Ол бірі екіншісіне кіретін екі құбырдан жасалған. Бұл 
құбырларда тартпалы бұрандаға арналған өткізетін тесік жасалған, ол 
реттегеннен кейін тіреуіштің қаттылығын қамтамасыз етеді. Диаметрі кіші 
осы құбырдың ұштары, үстелдің сыртқы жиегіне дәнеркерленеді, ал диаметрі 
үлкен құбырлармен ол комбайн жиегіне бекітіледі.

Дұрыс орнатылған үстел жолақта сабақтардың аз созылуы мен 
қисаюына ықпал етеді.

Комбайнның жұмысшы органдарын реттеу. Телескопиялық тіреуіш 2 
ұзындығын өзгерту арқылы жаятын құбырғыны реттейді. Оны жаятын 
үстелдің иілімі екі жазықтықта, егістік бетіне және комбайнның жұлатын 
бөлігіне қатысты қойылатындай орналастырады.
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1-құбыр; 2-телескопиялық тіреу; 3-қатты ұзық қиықша;
4-жиектеме;5-үстел; 6 –бұрыштық

Сурет 3.13 – ЗК-4А зығыр жинайтын машинаның жаятын құрылғысы

Жұлу биіктігін, қылқыбырды жинайтын камера мен қысатын 
тасымалдағыштың жылжуын реттеу жұмыс орнындағы комбайншымен, 
шығарылатын гидроцилиндрдің көмегімен атқарылады. Зығырдың биіктігіне 
қарай комбайн жүріп бара жатқанда жақтауы-ның жылжуын реттейді. Ұзын 
сабақты зығырды қыл-қыбырдан тазартқан кезінде қыл-қыбырдан тазартатын 
камераны жоғары қарай, ал қысқа сабақты зығырды тазартқанда-қалыпты 
жағдайдан төмен қарай орналастырады.

3.5 Астықты жинағаннан кейін өңдейтін машиналар

Машиналарды топтастыру жəне оларға қатысты аграрлық 
техникалық талаптар

Жинағаннан кейін өңдеу, тазалау, сұрыптау, кептіру, сақтау, тиеу және 
тасымалдау жұмыстарынан тұрады.

Өнімнің астықты бөлігі, негізгі мәдениеттің астығымен бірге, құрамына 
арапшөптер, жарма дән, дақыл қоқымдары, басқа да мәдени өсімдіктердің 
тұқымдары, үзілген сабандар мен жекелеген масақтар кіреді. Осы қоспалар 
тұқымдықты және сататын астықтың сапасына кері әсерін тигізеді, оны 
сақтауды қиындық тудырады. Арапшөптердің ылғалдылығы өнімнің астықты 
бөлігімен салыстырғанда, 30–35 % жоғары. Дәннің егістікті және шөп 
сапасын арттыру заманауи және оны толық тазалауды талап етеді.

Сұрыптау барысында астық ауыл шаруашылығында қолданылатын 
түйірлерге бөлінеді.

Машиналарды жіктеу келесідей. Дән тазартатын машиналар 
қозғалмалы және стационарлы деп бөлінеді. Қозғалмалы дән тазартатын 
машиналарын астықты ашық алаңдарда, бастырмада және астық сақтайтын 



150

орындарда, ал стационарлы дән тазартқыштар кешендер мен астық 
тазартатын агрегаттарда қолданылады.

Қолданылуы мен жұмысшы органдардың түріне қарай астық 
тазартатын машиналарды жалпы қолданыстағы және арнайы деп бөледі. 
Жалпы қолданыстағы машиналар (жетекті, әуе, әуелекті-жетекті, әуе-електі) 
астықты алғаш рет тазалағанда қолданады. Арнайы машиналар 
(пневматикалық сұрыптау үстелдері, пневматикалық бағаналар, 
электромагниттік машиналар және т.б.) ол жалпы қолданыстағы астық 
тазартатын машиналарда бөлу мүмкін болмайтын, тұқымдарды қоспалардан, 
тазалау үшін қолданады.

Астық тазартатын машиналарға қатысты аграрлық техникалық 
талаптар мынадай. Астықты өңдеу кезінде машиналар жоғары өнім беруі, 
егілетін дәннің тазалығын 98–99 % дейін жеткізуі, сәулеге ұшыраған немесе 
құлаған тұқымдар 0,5–1 % аспауы қажет. Азықтық астықты тазалау кезінде, 
бидай құрамындағы арамшөп қоспасы немесе қарабидай 5 % -дан, ал күріште 
– 10 %-дан, басқа астықты дәнді-дақылдарда – 8 %-дан аспауы қажет. 
Астықтың ылғалдылығы 16–19 % аспауы керек.

Астық тазартатын машиналар
СҚТ-25 қозғалмалы қопсықтазартқыны комбайнмен жинағаннан кейін, 

астық қопсығын ашық қырмандарда тазалау үшін қолданады. СҚТ-25 
тазалағышы әуе-електі машина түріне жатқызылады.

Машина келесі жұмысшы органдардан тұрады: тиейтін тасымал-
дауыштан, әуе бөлігі бар қабылдау камерасынан, екі електі орнақтан, 
жөнелтетін тасымадауыштан, жетекті және өздігінен қозғалатын ме-
ханизмдерден, машинаның автоматты тиейтін құрылғысынан тұрады.

Технологиялық тазалау барысы былайынша жүзеге асырылады. 
машиналар жүрген кезде қырғышы тасымалдауыш буылтығы қасынан дән 
қопсығын алып кетіп, оны қабылдау машинасының тарататын иірмегіне 
тасымалдайды. Камерадан шығарда қопсық бөлгішпен екі бөлікке бөлінеді, 
ол әуе өзекшелеріне кіреді. Өзекшелерде ауа ағыны дәннен жеңіл қоспаларды 
бөліп алып, оларды машинамен пневмокөлікпен әкетіледі. Қоспалар 
тұндыратын камерада біршама ауыр тұнады. Содан кейін, жеңіл қоспалардан 
тазартылған дәннің екі бөлігі де, жеке өзекшелер арқылы електің жоғарғы 
және төменгі орнақтарына жөнелтіледі. Осы орнақтарда дәнді тазалау 
барысы бірдей жүреді және келесіге сәйкеседі.

Жеңіл қоспалардан босатылған дән, елекке келіп түседі, онда шамамен 
теңдей етіп бөлінеді. Ұсақ қоспалар мен ұсақ дәндер осы елек тесігінен өтеді, 
ал дән мен ірі қоспалардың қалғаны екінші елекке түседі. Електен өткен дән, 
келесі елекке, содан кейін төменгі елекке өтеді.

Жоғарғы елек тесігі арқылы ауыр ұсақ қоспалар, арамшөп тұқымдары, 
жарма және семген дән өтеді.

Жоғарғы елек арқылы өткен дән, домалататын тақтайға келіп түседі, 
соның бойымен, төменгі елекке қосылған, дән тұрған қабылдағышқа 
домалатып түсіріледі. Осы қабылдауыштан тазартылған дән, жөнелтетін 
тасымалдауышқаа келіп түседі, ал содан кейін көлік құралының шанағына 
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түседі. Елекпен дәннен бөлінген қалдықтар, сонымен бірге тұнба камерадан 
алынған қоспалар, жем-шөп қалдықтары иірмегіне келіп түседі.

Қоректендіргішті көтеру және оларды түсіру шығыр арқылы жүзеге 
асырылады. Осы жақтауда, екі жұп конус тәрізді иінтірегі бар екі қорап 
орнатылған, олар арқылы қоректендіргіш қозғалысқа келеді.

Тасымалдауыштың жоғарғы жетегі сыналы-белдікті беріліс арқылы 
электрқозғалтқыш әсерінен қозғалады.

Қабылдау камерасы екі тік арналар арасындағы кеңістікті білдіреді. 
Оның жоғары бөлігінде қоректендіргіш құрылғы орналасқан. Бұл құрылғы 
құрамына қабылдайтын астау, бөлетін иірмек, қоректендіргіш қақпақша мен 
дән ағынын бөлгіш кіреді. Қоректендіргіш құрылғы дән қопсығын қопсық 
тазартқыш еніне қарай бытыратады және оны екі тең бөлікке бөледі, содан 
кейін електі орнаққа келіп түседі.

Әуе жүйесіне екі тік әуе арнасы, ауа өткізгіш, тұнба камера, желдеткіш, 
екпінді шаң тұтқыш пен пневмотасымалдауыш жатады.

Әуе арналары әуе бөлігінің корпусы арқылы желдеткішке жалғанған. 
Ауа өткізгіш бойымен жеңіл қоспалар әуе ағынымен бірге екпінді шаң 
тұтқыш пен пневмотасымалдауышқа келіп түседі, ал ауырлау қоспалар тұнба 
камерада тұнады. Тұнба камераның төменгі бөлігі, оған жинақталған 
қоспалардан ауырлық әсерінен ашылатын, жеңіл қозғалатын қақпақшалар 
жиынымен жарақталған. Әуе бөлігі корпусының бүйір қабырғасында тісті 
доңғалақ және тақтай арқылы орнын ауыстыратын жылжымалы жапқышы 
бар терезесі бар. Әуе ағыны күшін жапқыштың ашу көлемімен реттейді. 
Екпінді шаң тұтқыш желбезектен жасалған. Пневмотасымалдауыш дөңгелек 
қимасы бар ауа өткізгіш түрінде табақ болаттан жасалған.

Електі орнақтар. Олардың құрамына құрастырымы бірдей, жоғары 
және төменгі орнақтар жатады. Орнақ қаңқа, тазарту механизмі, тербелістік 
білік пен екі қатарға орнатылған електен тұрады. Жоғарғы қатарын бөлгіш 
елек және егісті, ал төменгі қатар егісті елек және сұрыптайтын елекпен 
жарақтайды.

Електі орнақтар тік ағаш серіппелі аспаның жақтауына қосылған. 
Орнақтар жетектің бас білігі эксцентригінен тербелмелі қозғалады. Електерге 
төменнен, бұлғақтармен қайтарымды-ілгерілемелі қозғалысқа келтіретін 
шөткелер келтірілген.

Шөткелерді орнату кезінде, шөткенің қылшақтары електің бетінен 1-2
мм шығып тұратындай орнатылады. Осындай орнату електерді тесіктерде 
тұрып қалған дәндерді толық тазартуды қамтамасыз етеді.

Тазартқыштың жақтауы үш резеңке доңғалаққа тіреледі. Артқы 
доңғалақ күпшектері жетекті шынжарларға арналған жұлдызшалармен 
жарақталған. Алдыңғы доңғалақтардың осі бұрылатын ашада орнатылған. 
Осы ашаның жоғарғы бөлігі, жақтау төлкесіне кіретін тік ось болып 
табылады. Осы ашаға топсалы оқ ағаш бекітілген, ол арқылы машина 
тракторға жалғанады.

Қозғалмалы механизм тазалағышты жұмыс барысы мен қырман 
бойымен орын ауыстырған кезде жылжыту үшін арналған. Бұл механизм 
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құрамына электр қозғалтқыш, сыналы белдікті беріліс, екі жылдамдықты 
редуктор, жұдырықшалы жалғастырғыш пен доңғалақтағы шынжырлы 
беріліс жатады. Қуаттылығы 1,1 кВт болатын электр тежегішті, басқару 
қалқанында орналасқан түймешік арқылы қосады. Реверс тазалағышты алға 
және артқа қарай қозғалыс бағытын өзгертуге мүмкіндік береді. Редуктор 
тазалағыш жақтауына бекітілген. Оны ауыстырып қосу редуктор қақпағында 
тұрған бекіткішпен аша арқылы жүзеге асырылады. Редоктордың шығыс 
білігі жұдырықшалы жалғастырғыш арқылы екі жарты осьтерге біріктірілген, 
ұштары оларды жүретін доңғалақтармен жалғайтын шынжырлы беріліс 
жұлдызшалармен жарақталған. Жұдырықшалы жалғастырғыштар 
тазалауыштың бұрылуын жүзеге асырады және редукторды трактормен 
тазалағышты тасымалдау кезінде сөндіреді. [13]

Жұмысқа дайындық бір қатар әрекеттер жатады. Тазартқышқа қатысты 
келтірілген зауыт нұсқаулығын басшылыққа ала отырып, тазалауға келіп 
түскен әрбір дәнді-дақыл үшін елек таңдап алынады. Содан кейін електер 
өңделетін салмақ бойынша тексеріледі. Әуе ағының жылдамдығын, ауа жеңіл 
арапшөптерді, шаңды, қопсыны, масақтар мен сабан кесектерді әкететіндей 
орнатады. Қырманға та-залағышты, оның жұмыс қозғалысы жел бағытымен 
сәйкес келетіндей орнатылады. Тиейтін тасымалдауыш қоректендіргішін, 
қалқан-ның резеңке жиектері бар ұзындық бойымен тоқ бетіне тиетіндей 
орналастырады.

Астық тиеуіштер
ДА-60А өздігінен қозғалатын дән атқыны дән қоймалары мен ашық 

қырмандарда тиеу-түсіру жұмыстарын механизациялау кезінде, астықты 
көлік құралдарына тиеу, астық үйінділерін аударыстыру, бөлу және 
қалыптастыру үшін қолданады.

Дән атқының жүріс доңғалақтарында құрастырылған жақтауы, екі 
қоректендіргіші бар тасымалдағыштан, электр жабдығынан, бұру 
жақтауынан, триммерден, өздігінен қозғалатын механизмнен тұрады. Тиейтін 
тасымалдауыш жұмыс қалпына шығыр арқылы келеді. Технологиялық үдеріс 
келесідей үлгіде жүзеге асырылады. қоректендіргіш қырғышы астықты 
бастиектің төменгі ортасына жылжытады. Тасымалдауыш қырғышы астықты 
алып кетіп, оны триммердің бағыттаушы келте құбырына жеткізеді. Триммер 
астықты биіктігі 4,5 м үйіндіден асыра лақтырып, оларды көлік құралдарына 
тиейді. Триммер әр жаққа 900 дейінгі бұрылыс жасайды, сондықтан да 
астықты көлік құралдарына тиеуді үздіксіз жүзеге асыруы мүмкін.

ӨҚАТ-100А өздігінен қозғалатын астық тиеуіш, ДА-60А дән атқысы 
секілді жұмыстарды атқарады.

Осы астық тиеуіштер құрастырымдық құрылғы бойынша ДА-60А дән 
атқыға ұқсайды.

ДА-60А дән атқысына қарағанда, ӨҚАТ-100А астық тиеуішінің өзгеше 
ерекшелігі, ол триммермен бірге жолақты тасымалдауышпен жарақталуы 
болып табылады.
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Бұл тасымалдауыш бұрылатын бағанада құрастырылған, ол оны 
триммер секілді, екі жағын да 90о бұруға мүмкіндік береді, бұл мына 
әрекеттерді жүргізуге ықпалын тигізеді: астықты көлік құралдарына үздіксіз 
тиеу, астықты тиеу үшін тең етіп бөлу, астық тиеуіштің екі рет өтуінен кейін 
бір тырмамен үю, кептіру үшін жұқа қабатпен қырманға астықты бытыратып 
орналастыру және оны қайтадан үйіп жинау.

Астық кептіргіш
Астықты ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ету оны құрғату арқылы 

қол жеткізіледі. Ұзақ уақыт сақталуға жіберілетін астықтың (бидай, 
қарабидай, сұлы, жүгері, тары) ылғалдылығы 14–15 % аспауы қажет. Жинау 
кезінде астықтың ылғалдылығы 20–22 % дейін, ал жаңбырлы ауа-райында 30 
% дейін жетуі мүмкін. Астық құрамын-дағы артық ылғал табиғи немесе 
жасанды құрғату арқылы кетіріледі. Ылғалдылығы 18 % аспайтын жиналған 
астықты сұрыпталған күйге ауа немесе күнмен құрғату арқылы қол 
жеткізіледі. Ылғалдылығы анағұрлы жоғары астық, жасанды немесе газ ауа 
құрғатуына ұшырай-ды. Ауамен немесе күн сәулесі арқылы кептіру кезінде 
астық дәндері қырманға 10-15 см қабатпен төгіліп, қайта–қайта 
аударыстырылады. Ауамен кептіру барысында, астықтың ылғалдылығы 1 %, 
ал күн сәулесімен кептіру кезінде 2–3 % төмендейді. Дәннің жүк тиеуіштен 
бір рет өткен кезде оның ылғалдылығы 0,5 % дейін төмендейді. Астық 
кептіргіш арқылы бір рет өткізілген кезде ылғалдылығы 12–14 % төмендейді.

Кептіру кезінде астықты қыздыру температурасының үлкен маңызы 
бар. Астықты шекті температурадан жоғары қыздыру кезін-де сапасы 
төмендейді, оның шығымдылығы азаяды. Қыздыру температурасы дәнді 
дақылға, қолданылуына, астықтың бастапқы ылғал-дылығына және кептіру 
түріне байланысты. Масақты дақылдың азықты дәнін кептіру кезінде жылу 
тасығыштың температурасы 100– 1100 С, астықты қыздыруды 45о С дейін 
жеткізу керек, тұқымдарды кептіру кезінде қыздыруды 40о С дейін төмен 
төмендетеді.

Кептіргіштер келесідей үлгідн жіктеледі. Кептіргіш құрылғы түріне 
қарай кептіргіштер шахталық және барабанды болады.

Шахталық кептіргіште астық тік орналасқан шахтада кептіреді. Астық 
шахталық кептіргішке (3.13-сурет) жоғарыдан келдіп түседі. Кептіретін 
камерадағы қорап шахмат тәртібінде орналасқан, олар төменнен ашылады. 
Қорап біреуі екіншісінен болар-болмас ара қашықтықта орналасқан.
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Сурет 3.14 – Шахталық кептіргіш

Кептірер алдында қораптар арасындағы кеңістіктің бітелуін бол-
дырмау үшін ұзын және жеңіл қоспалардан астық салмағын тазар-тады. 
Қораптар арасындағы астық өз салмағының әсерінен төмен қарай қозғалады. 
Жылу тасығыш қозғалып тұрған астыққа қарсы беріледі. Жылу тасығыш 
кептіретін камераға, су астындағы құбыр желісі жағынан  ашылған қорап 
астымен  келіп түседі, ал қарама–қарсы шет жақ қабырғаға тіреледі. Өңдеуші 
жылу тасығышға апарылатын қорап  шеткі жақта ашылған. Кептіргіш камера 
астымен салқындатқыш камера құрастырылған. Су астындағы камераға ауп 
жіберіледі, ал апаратын қораптар арқылы ауа сыртқа шығарылады. [29]

Астықтың өту жылдамдығын салқындатқыш камерамен қайтымды-
ілгерімелі ауысатын, саңылаулы бекітпелердың қозғалысы арқылы реттеледі.

Кептіретін шахталардан шығатын, астықты салқындатуға ар-налған 
замануаи стационарлы шахталы астық кептіргіштер, салқындатқыш 
бағаналармен жарақталған. Бұл бағаналар құрамына екі тік цилиндр кіреді, 
кеңістікте олардың арасына астық салынады. Ауа өтуі үшін цилиндрлердің 
жұмыс бөлігі тесілген. Салқындатылған астық, бағананың төменгі бөлігінде 
орналасқан желбезекті бекітпе арқылы кетеді. Бекітпе, кептіргіш үстіндегі 
бункердегі астықтың жоғарғы деңгейіндегі қадаға автоматты түрде іске 
қосылған кездегі тежегіш-редуктордан, сонымен бірге төменгі деңгейдегі 
қадаға іске қосылғанда қозғалады. Барабанды кептіргіште кез келген 
ылғалдылықтағы қоқым-соқым басқан астық массасын кептіреді. Барабанды 
кептіргіште астық массасы айналып тұрған барабан бөліміне келіп түседі. 
Барабанның ай-қастырмасы мен қалақшасы астық массасын көтереді, содан 
кейін оны барабанның қасына лақтырып тастайды. Астықты масса ағыны 
арқылы жылу тасығыш өтеді. Кептірілген астық массасы салқын-датқыш 
камераға келіп түседі. Азықты астықты кептіру үшін жылу тасығыштың 
температурасын 180–200о С дейін, ал тұқымдарды кеп-тіру үшін 140–160о С 
дейін жеткізеді. Барабанды астық кептіргіште астық ылғалдылығы бір рет 
өткенде 8 % төмендейді. Барбанды астық кептіргіштердің 
артықшылықтарына, кептіру кезінде оларда автоматты түрде реттелуі және 
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оларды орналастыру үшін биік үй-жайлардың қажет болмайтындығын 
жатқызуға болады.

СБАК-8А станционарлы барабанды астық кептіргіші ылғалдылығы мен 
бітелгіштік дәрежесі әртүрлі жемшөп және тұқым дәнін кептірк үшін 
арналған. Кептіргіш кептіру агрегатынан және салқындатқыш камерадан 
тұрады.

ЗАВ-25 дән тазарту агрегаты мен КЗС-25Ш, КЗС-25Б дәнді 
тазарту мен кептіруге арналған машиналар мен жабдықтар жиынтығы

ЗАВ-25 дән тазарту агрегаты бидайды, дәнді дақылдарды, бұршақ 
дақылдарын және майлы дақылдарды орып-жиюдан кейіннен өңдеу-ге 
арналған.

Дәнді тазалау агрегаты құрамында, екі бөліктен тұратын біртұтас 
технологиялық желіде жиналған және қиыстыруға байланысты машиналар 
мен жабдықтардың жиынтығы. Алғашқы бөлімде дән мас-сасы, ірі және 
кішкене қоспалардан алдын ала тазарту, дәнді уақытша сақтау, бункерлерде 
аэрирлеу кезінде болса. Екінші бөлімде дәннің түпкілікті шарттарға дейін 
тазартылады және фракциялар бункерлер бойынша бөлінеді, содан кейін 
көлік құралдарына түсіріледі.

Бірінші бөлімге ГУАР-15Н автожүктүсіргіш, төкпе ұра сиғыштығы 40 
м3 жұғымды-мөлшерлеуіш вибрациалы, аралық транспортер, екі нории, 
алдын ала тазалау машинасы (MПO-50) және дәнді уақытша сақтау бөлімі 
жатады. Екінші бөлімі жел экранды тазалау машинасы (ЗВС-20А), екі 
триерлы блок, екі нориа, дән желісі, аспирациялық жүйе (ауа бөлігі).

Жұмыс жасау барысында төкпе ұрадан алынған дән массасы 
көректендіргіш-мөлшерлеүіш пішінді вибраторы арқылы аралық 
транспортерге беріледі, ал ол болса оны нориға жібереді. Нориеден бастап 
дән массасы тазартқыш машинаға түседі. Осы машинаның таралмағыш 
құдықтарынан дән материалы еңіс тақтасымен үлкен қалдықтар (сабан, 
масақтары және т.б.) бөлінген шұңқырға арналған тор конвейеріне түседі. 
Торлы транспортер арқылы өтетін дән, жеңіл қоспалардан әуе желісінде 
тазаланады. Ауа бөлігінің тұндырғыш камерасынан жеңіл және үлкен 
қоспалар сырғымамен сыртқа шығарылады, сосын қоқыс жинағышқа 
өздігінен ағу арқылы жіберіледі, және дән норимен уақытша сақтау 
қоймасының сақтау бөлімі арқылы екі ағынмен толтырылады.

Аралық транспортер мен нориа бойынша уақытша сақтау бөлмесінен 
түпкілікті тазалауға арналған дән, екі електен тұратын саңылаудан өтіп дән 
тазарту машинасына түседі. Електер мен ауа ағыны дән материалын 
фракцияларға бөледі: тазартылған дән, жемшөп және қалдықтар, өздігінен 
ағып қоқыс бункеріне тарайды. Екі еселенген норидегі дән мен жемшөп 
жинауға және таза дән шұңқырына ауыстырылады. Егер дән 
материалдарында қиын бөліктердің қоспалары (қарамықша, қарасұлы және 
т.б) бар болса, ол қабылдау блогына жіберіледі.
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Өңделетін материалдың құрамын есепке ала отырып, қабылдау блогы 
жүйелі және параллель жұмыс үшін дайындалады. Екі есе дән триерлі 
блоктарынан кейін қысқа және ұзақ қосындылар тиісті бун-керге түседі.

Дәндер мен қалдықтарға арналған бункерлер деңгейлік қадағалар-мен 
жабдықталған, ал уақытша сақтауға арналған бункер да дәннің температура 
қадағаларымен жабдықталған. Нориада кептіргіштердің автоматты 
ысырмасы олардың жүктемелерінде орнатылады.

Бункерлік аэраторлық жүйе дәндік қабатының ауадағы қанықтылығына 
ықпал етеді, ол бункерден түсірілсе астық массасының өздігінен ағуды 
қамтамасыз етеді. Аэрация жүйесі дәнді салқындату және газды 
залалсыздандыру үшін қолданылады. Бұл жүйе бункер-лердің астына 
орнатылған төрт желдеткішті және желдеткішпен жабдықталған ауаны беру 
каналын қамтиды. Дән аэрация кезінде ауаның жабық электр тоғымен жабық 
тұрған бір бункердің шұңқырының алдында ашық тетіктер арқылы өтеді.

3.6 Бүріккіштер конструкцияларының негізгі ерекшеліктері

"Қазіргі заманғы шаруашылықта, ауыл шаруашылығы дақылдарын 
өсірудің энергия және ресурс үнемдеуші технологиялары бірінші орынға 
шыққан кезде, егістіктерді химиялық қорғау препараттарымен уақытылы көп 
рет өңдеу және оларды енгізу үшін қолданылатын техника сапасы үлкен 
маңызға ие. Өсімдіктерді қорғау құралдарының негізгі көлемі штангалық 
бүріккіштердің көмегімен енгізіледі."

Олардың негізгі құрастыру бірліктері гидравликалық немесе 
Инжекторлы араластырғышы бар резервуарлар, сорғы, сору және айдау 
жүйелері, бүріккіші бар штангалар, қысымды реттегіш, гидравликалық жүйе, 
жұмыс сұйықтығын сүзу жүйесі, беріліс механизмі болып табылады. 
Бүріккіштердің көптеген заманауи үлгілерінің конструкциялары 
технологиялық процесті бақылаудың автоматтандырылған жүйелерімен 
жабдықталған.

Бүріккіштерді жетілдіру конструкция элементтерін (штангаларды, 
бүріккіштерді, сорғы тобын және т. б.) техникалық жаңғырту, сондай-ақ 
химиялық қорғау құралдарын мөлшерленген және атаулы енгізу, жуу және т. 
б. жүйелерін жетілдіру арқылы қоршаған ортаға экологиялық жүктемені 
төмендету арқылы орындалатын жұмыстардың өнімділігі мен сапасын 
арттыру бағытында жүргізіледі.

Қазіргі уақытта Қазақстанда бүріккіш өндірісінің ұзақ қолданылатын 
техникалық құралдарының орнына отандық мамандар әзірлеген 
бүріккіштерді жаппай шығару жолға қойылған. Бұл ретте олардың 
өндірісінің барлық көлемінің 90% - дан астамын аз көлемді штангалық 
бүріккіштер құрайды. Энергетикалық құралдармен агрегаттау тәсілі 
бойынша олар өздігінен жүретін, монтаждалатын, аспалы, жартылай тіркеме 
және тіркеме болуы мүмкін.

Орнатылатын бүріккіштерде бак, жұмыс коммуникациялары мен 
штангалар тікелей тракторға орнатылады,аспалы трактордың стандартты үш 
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нүктелі аспалы жүйесіне ілінген арнайы рамада құрастырылған 
конструкцияны білдіреді. Жартылай тізбекті және тіркемелі бүріккіштер 
машинаның негізгі тораптары құрастырылған бір осьті тіркеме түрінде 
орындалады.

Жартылай тіркемелі және аспалы бүріккіштер парктің негізгі бөлігін 
құрайды, ал өздігінен жүретін және монтаждалатын машиналар жалпы 
санының 1% – нан кем. Штангалық бүріккіштердің негізгі техникалық 
сипаттамалары 1 кестеде келтірілген.

Отандық штангалық бүріккіштердің құрылымдарын талдау олардың 
технологиялық процесте принципті айырмашылықтары жоқ екенін көрсетеді.

Бүріккіштердің жұмысының технологиялық процесі мынадай түрде 
жүзеге асырылады (3.14 сурет).

Трактордан айналу сәті кардан білігі арқылы 5 сорғының білігіне 
беріледі. Май құю құралымен сүзгіші бар мойыны арқылы 1 бак-қа жұмыс 
сұйықтығының ерітіндісін құяды, ол сорғыш коммуникация және 4 сүзгі 
арқылы сорғымен сорылады. Бұдан әрі ерітінді сорғымен 11 сүзгісі бар 
айдамалау коммуникациясы бойынша 7 реттеуіш - таратқышқа және 10 
ағынын басқару тұтқасына беріледі 13 жұмыс коллекторына және 15 гидро 
араластырғышқа немесе 12 шланг арқылы жұмыс ерітіндісін дайындауға, 
сондай-ақ оны қарқынды араластыруға арналған бактарға құюға жіберіледі.

Бүрку (енгізу) кезінде 9 маховикпен реттелетін және 8 манометр 
бойынша бақыланатын қысымдағы айдау коммуникациясы бойынша 
ерітіндінің негізгі көлемі жеке шлангілер бойынша 13 коллектор секциясына 
келіп түседі және бүріккіштер арқылы өңделетін объектілерге түседі. 
Ерітіндінің бір бөлігі клапанды ауыстырып қосқыштардың бірінен кейін 15 
гидро араластырғышқа жіберіледі. 7 реттегіш-таратқыштың артық 
сұйықтығы 12 шланг бойынша бактарға құйылады,бұл да жұмыс ерітіндісін 
қосымша араластыруға мүмкіндік береді.

Улы химикаттардың сұйық концентраттарынан ерітіндіні тез және 
сапалы дайындау үшін тікелей бүріккішті пайдалану орнында тұтынушының 
тапсырысы бойынша қосымша 6 миксермен жинақтайды.

Өсімдіктерді қорғауға арналған отандық машиналар арасында соңғы 
жылдары номенклатурасының қарқынды өсуі байқалатын далалық 
штангалық бүріккіштердің конструкциясында айтарлықтай өзгерістер 
байқалады.

Бүріккіштердің жұмыс тиімділігін бағалаудың негізгі өлшемдері 
пестицидтердің жұмыс сұйықтығының шығыны мен шығынын азайту, 
өсімдіктерді өңдеудің біркелкілігін арттыру болып табылады, бұл ең 
алдымен негізгі жұмыс органдарын жетілдіру,
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1 – жұмыс ерітіндісіне арналған бак; 2 – ұруға қарсы қоршау құрылғысы; 3 –
екі жүрісті кран; 4 – соратын сүзгі; 5 – сорғы; 6 – экомиксер (опция); 7 –
реттеуіш – таратқыш; 8 – манометр; 9 – қысымды реттеу маховик; 10 –

тұтқасы; 12 – артық жұмыс сұйықтығын төгетін шланг; 13 – жұмыс 
коллекторы; 14 – деңгей өлшегіш; 15 – гидро араластырғыш

Сурет 3.15 – Бүріккіштің негізгі тораптары мен қосқыш элементтерінің 
принципті гидравликалық орналасу сұлбасы

технологиялық процесті басқару үшін компьютерлендіруді кең енгізу, 
оның ішінде улы химикаттарды саралап енгізу технологиясын жүзеге асыру 
үшін спутниктік навигациялық жүйелерді пайдалану арқылы қол жеткізіледі.
[12]

Бүріккіштердің дамуының маңызды үрдісі олардың экологиялық 
қауіпсіздігін арттыру болып табылады. Бұл әр түрлі факторлардың 
жиынтығымен қамтамасыз етіледі, олардың ішінде улы химикаттар 
ерітіндісінің тозаңдану сапасын арттыру, өсімдіктердің машинаның жүру 
дөңгелектерімен тығыздалуын төмендету, бүрку жаңа экологиялық қауіпсіз 
технологияларын пайдалану және т. б.

Қазіргі уақытта елде заманауи бүріккіштердің өз өндірісі қалыптасты. 
Олардың арасында аз көлемді жартылай тіркемелі және аспалы штангалық 
бүріккіштер басым даму алды. Отандық машина жасау практикасына 
топыраққа аз үлестік қысым мен жақсы өтімділікті қамтамасыз ететін және 
бүріккіштердің өнімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік беретін 
отандық (ГАЗ-66, УАЗ-ЗЗОЗ) және шетелдік ("Ниссан-Атлас", "Тойота-Хайс" 
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және т.б.) автомобильдер базасында өздігінен жүретін модельдер белсенді 
түрде енгізіле бастады.

Негізгі техникалық деректерді талдау көрсеткендей, бүріккіштерді 
басып алу ені 30 м, жұмыс багының максималды сыйымдылығы – 3,2-6 мың 
л, өнімділігі – 27-30 га/с (өздігінен жүретін жерлерде – 75 га/с), 
бүріккіштердің көпшілігі үшін жұмыс сұйықтығының шығыс нормасы 75-
300, ультрамало көтергіштерге – 5-10 л/га құрайды. Алдыңғы буынды 
бүріккіштермен салыстырғанда жаңа модельдердің көпшілігінің 
конструкциясына жұмыс көрсеткіштерін оңтайландыруға мүмкіндік беретін 
прогрессивті элементтер салынған: жаңа неғұрлым сапалы және өндірістік 
сорғы агрегаттары мен қысым реттегіштері( көбінесе шетелдік өндіріс); 
отандық және шетелдік өндірістің жақсартылған сапалық сипаттамалары бар 
бүріккіштер; жұмыс ерітіндісін неғұрлым сапалы тазартумен ерекшеленетін, 
бүріккіш коммуникацияларының жекелеген учаскелерінде, сондай-ақ әрбір 
бүріккіште жеке орнатылатын қосымша сүзгілері бар сүзу жүйелері; жол
табанның реттелетін ені, топыраққа қысымы төмен шиналары, трактордың 
артындағы "із" қозғалу мүмкіндігі бар жүріс бөлігі; кедергімен кездескен 
кезде сынудан қорғайтын, жұмысқа секциялық қосу мүмкіндігі бар 
штангалар; бүріккіштердің жұмыс бактары химиялық төзімді 
материалдардан жасалады, гидравликалық немесе инжекторлық 
араластырғыштармен жабдықталады. Отандық үлгілерді жуу суына арналған 
қосымша бактар міндетті түрде жарақтандыруға айналады, бірқатар 
модельдерде жұмыс ерітіндісін дайындауға арналған ыдыстар бар. 
Технологиялық процесті бақылаудың автоматтандырылған жүйелері енгізіле 
бастады.

Мұндай заманауи техниканың мысалы болып шығарылатын ЖШС 
"AVAGRO"; ТОО "Дон Мар"; ЖШС «Казахстанская Агро Инновационная 
Корпорация»; АҚ  "Уральскагрореммаш" Штангалық тіркеме бүріккіш 
AVAGRO ТТ, өзі жүретін штангалық бүріккіш AVAGRO MK, жоғары 
клиренсті өздігінен жүретін штангалық бүріккіш AVAGRO SH, бүріккіш 
ОПМ-40, тіркеме бүріккіш ОПК 2000, штангалық бүріккіш  ОПШ 2000. Олар 
химиялық беріктігі жоғары полиэтиленді бактармен, коррозияға төзімді 
тораптармен және бөлшектермен, итальяндық және неміс өндірісінің 
сорғыштарымен және бүріккіштерімен, төрт сатылы сүзу жүйесімен, төмен 
қысымды шиналармен жабдықталған жүріс жүйесімен жарақталады. 
Штанганы басқару гидрожүйенің көмегімен трактордың кабинасынан жүзеге 
асырылады.

Тұтынушылардың тапсырысы бойынша бүріккіштер борттық 
компьютерлермен, электр басқарылатын клапандары бар реттеуші 
таратқыштармен, тікелей канистрадан жасалған улы химикаттар 
концентратымен құюға арналған миксерлермен, көбік маркерлерімен, 
сыйымдылығы 400 л дейін бүріккіштері бар көп позициялы бастиектермен 
және жуу бактарымен жинақталады.

AVAGRO бүріккіштері Петропавл қаласындағы (Қазақстан) аттас 
өндіруші зауытта әзірленген және шығарылады. Кәсіпорында жобалаудан 
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бастап дайын өнімді дайындау мен сынауға дейінгі толық өндірістік цикл 
жүзеге асырылады. Компания ISO 9001 сапа стандарты бойынша 
сертификатталған, барлық шығарылатын өнім халықаралық нормативтерге 
сәйкес келеді.

Станоктар паркін үздіксіз жаңарту және процестерді автоматтандыру 
жүйесін енгізу әр маусымда бүріккіштердің сериялық үлгілерін жетілдіруге, 
сондай-ақ жаңа, неғұрлым технологиялық, өнім үлгілерін жасауға және 
өндіріске енгізуге мүмкіндік береді.

AVAGRO бүріккіштері жоғары білікті мамандар командасы 
кәсіпорынның өз конструкторлық бюросында толығымен жобаланған. 
Мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен 
динамикалық жүктемелерді үлгілеумен қажетті есептеулер жүргізіледі. 
Сериялық өндіріске іске қосар алдында бүріккіш тораптарын арнайы 
стендтерде және сынақ полигонында мұқият тестілеу жүргізіледі.

Металды пішу және кесу жұмыстары барынша аз қалдықтармен әр 
түрлі қалыңдықтағы профиль мен табақтан кез келген нысандағы 
бөлшектерді жоғары дәлдікпен кесуге мүмкіндік беретін жоғары 
технологиялық плазмалық және лазерлік жабдықта жүргізіледі.

LORCH  неміс фирмасының заманауи дәнекерлеу жабдығы - саладағы 
жетекші өндірушілердің бірі, дәнекерлеу жұмыстарының жоғары дәлдігі мен 
сапасын қамтамасыз етеді.

Бүріккіштердің сериялық үлгілерінің ең жауапты тораптары 
роботталған дәнекерлеу кешендерін қолдана отырып дайындалады.

Механикалық өңдеу цехында ставка жоғары өнімді өңдеу 
орталықтарына және көпмақсатты токарьлық станоктарға жасалған.

AVAGRO бүріккіштері жинақталатын полиэтилен ыдыстар ротациялық 
қалыптау технологиясы бойынша арнайы жабдықта дайындалады. 1000, 
2500, 3000, 4000, 6000 литр сыйымдылықтарды өндіруге арналған нысандар, 
сондай-ақ шағын бассейндерді, бұзауларға арналған үйшіктерді және 
полиэтиленнен жасалған өзге де бұйымдарды өндіруге арналған нысандар 
бар. Бояу кезеңінде енгізілген заманауи технологиялар беріктігі жоғары 
жабынды алуға мүмкіндік береді. [10]

Кәсіпорында қызметкерлерді оқытуға және дамытуға үлкен мән 
беріледі. Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға, олардың кәсіпорында және 
жалпы салада өзекті өзгерістер мен жаңалықтарды уақтылы игеруіне 
бағытталған семинарлар өткізіледі. Білім алушыларды ретінде компанияның 
басшылары мен мамандары сөз сөйлейді. Олар презентациялар, баяндамалар 
дайындайды және өз әріптестерімен тәжірибе бөліседі.
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Сурет 3.16 – Тіркемелі бүріккіш  AVAGRO –TT

Тіркемелі бүріккіш  AVAGRO -TT көлемімен жұмыс сыйымдылығы 
2500 литр. Ені 18, 25, 27 немесе 30 метр (Тапсырыс берушінің таңдауы 
бойынша) штангалармен жинақталады. МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221 
тракторларымен агрегатталады. Сорғы тікелей трактордың ҚІБ-да 
орнатылады. МТЗ-1221 тракторымен пайдалану үшін сорғыны бекітудің 
арнайы торабы қажет.

Жұмыс сыйымдылығы 2000 литр болатын AVAGRO-MK25 
жабдығының жиынтығы ГАЗ-3308 (Садко) автомобилінің шассиіне орнатуға 
арналған, ГАЗ-66, ЗИЛ-131, КАМАЗда 2-өсті шассиіне орнатылуы мүмкін. 
Қармау ені 25, 27 немесе 30 метр штангалармен жинақталады (тапсырыс 
берушінің таңдауы бойынша). Сорғы жетегі автомобиль қозғалтқышынан. 
Жұмыс сыйымдылығы 1000 литр болатын AVAGRO-MK10 жабдығының 
жиынтығы УАЗ автомобилінің шассиіне орнатуға арналған. Қармау ені 25, 27 
немесе 30 метр штангалармен жинақталады (Тапсырыс берушінің таңдауы 
бойынша). Сорғы жетегі автономды бензинді мотопомпадан алады.

Сыйымдылығы 4000 литр болатын өздігінен жүретін жоғары клиренсті 
бүріккіш. 
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Сурет 3.17 – Автомобилінің шассиіне орнатуға арналған AVAGRO-MK
жабдығы

Сурет 3.18 – Өздігінен жүретін бүріккіш AVAGRO
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Жұмыс сыйымдылығының көлемі-4 м3

- Штанга - гидравликалық жетегі бар, жалпы қармау ені 32 м
- Штангаларды 3-секциялық ажырату схемасы бойынша компьютерлік 

басқару ("Барс-5" компьютері)
- GPS навигаторы RAVEN CRUIZER
- Аналық ерітінді дайындауға арналған Миксер
- Жол жарығы - 1,6 м
- Доңғалақты формула-4х2
- Штангалардың көтерілуін реттеу диапазоны-0,5...2,1 м
- Көлік жағдайындағы габариттік өлшемдері-7,5 м х 4,0 м х 4,0 м
- Бүріккіштің салмағы-6900 кг
AVAGRO бүріккіші штангалардың беріктік қоры және жоғары 

жылдамдықта пайдалану үшін жүріс бөлігі - 35 км/с дейін әзірленген. 
Осылайша, осы жұмыс түрі үшін қозғалыс жылдамдығы "стандартты" 
кезінде AVAGRO бүріккіші ерекше сенімділігін көрсете отырып, "күшті" деп 
аталады.

Форсункалардың көптеген түрі ұсынады, олардың ең көп тарағаны -
саңылаулы, құйынды және инжекторлы. Олардың барлығы әртүрлі қолдану 
шарттарына арналған, бұл өңделетін дақылдың түрі, өсу фазасы, ауа райы 
жағдайлары және т. б. байланысты. [30]

Түс таңдау және форсунка нөмірі белгілі бір қысымда сұйықтықтың 
минутына шығынына байланысты халықаралық стандартқа сәйкес беріледі. 
Форсунканың түсі/нөмірін таңдау үшін әмбебап кестені пайдалану ыңғайлы. 
Таңбалаудың жалпы қабылданған стандарты барлық өндірушілер 
пайдаланбайтынын ескеру қажет. Мысалы, MCP құйынды форсункалары 
үшін жеке стандарт, демек, өз кестесі бар. Кесте бойынша қолайлы 
форсунканы таңдау үшін келесі мәліметтерді білу қажет: шышырату талап 
етілетін нормасы (л/га), бүріккішті пайдалану болжанатын қозғалыстың 
максималды жылдамдығы (км/сағ) және гидрожүйедегі максималды қысым 
(AVAGRO-ТТ сериялы тіркемелі бүріккіштер үшін бұл 4 bar, Садко, ГАЗ-66, 
ЗИЛ-131 базасындағы өздігінен жүретін AVAGRO-MK сериясы үшін – бұл 8 
bar). Стандартты форсункалар жиынтығы 2016 жылға дейін AVAGRO 
бүріккіштері штаттық түрде 3-форсункалы бастиекпен жинақталды. Қазіргі 
уақытта ұсынатын форсункалардың желісі айтарлықтай кеңейді, сондықтан 
стандартты жинақта басқа түрдегі форсункаларды қамтуы мүмкін, сондай-ақ 
шығыстардың кең ауқымын қамтамасыз етеді.

3.7 Техникалық қызмет көрсету және жалпы техникалық
қауіпсіздік талаптары

Техникалық қызмет көрсету
Техникалық қызмет көрсету – бұл машиналардың жұмысқа қа-

білеттілігін және қызмет көрсетілуін дұрыстығын қамтамасыз ететін 
операциялар кешені.
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Ауылшаруашылық машинарына техникалық қызмет көрсету мынадай 
түрлерін қамтиды: техникалық қызметті дайындау, жүргізу және 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) және екінші 
техникалық қызмет көрсету (TҚК-2).

Дайындау және пайдаланып сыннан өткізу кезінде қызмет көрсету 
ЖТҚК-ның қызмет көрсетуіне ұқсас және сыннан өткізудің соңында ол ТҚК-
1-ге сәйкес келеді.

ЖТҚК-дің барлық ауыл шаруашылық машиналары келесі опе-
рацияларды қамтиды: шаңнан, ластанудан, өсімдік қалдықтарынан тазарту; 
бөлшектер мен қондырғылардың толықтығын, техникалық бөлшектердің 
жай-күйін, май, отын, салқындату және технологиялық сұйықтықтардың 
(өсімдіктерді химиялық қорғауға арналған машиналарда пестицидтерді қоса 
алғанда) ағып кетуін тексеру; тежеу жүйесінің дұрыстығын, жарықтандыру 
және сигнализация жүйесі, жұмыс құралдарын және машинаның басқа 
жүйелерін дұрыс реттеу, кестеге және сызбаға сәйкес машинаның барлық 
құрамдас бөліктерінің майлауды басқару; дөңгелектердің шиналарында ауа 
қысымын тексеру және оны белгіленген жылдамдыққа жеткізу.

Жалпы операциядан басқа белгілі бір машинада немесе машиналар 
тобына тән техникалық қызмет көрсетуді орындайды.

Төменгі соқаларға қызмет көрсету мынадай. ЖТҚК тозған немесе 
сынған тістерің немесе қайырмалы соқаның орнын ауыстырғанда, 
доңғалақтардың айналуын, диск пышақтарын тексереді (бұтадағы ұрып-соғу 
немесе кептеліп қалу ақаулықтарды болдырмайды).

ТҚК-1-де барлық ЖTҚК операцияларын орындаңыз, содан кейін 
алдыңғы және артқы бороздық 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 және 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 және сынған дискілерді, 
зақымдалған жіптер мен деформацияланған тістердін бұрандаларын 
ауыстырады.

ТҚК-1-де ЖТҚК операциялары, сондай-ақ, топсаларын майлау, 
бұрандалы механизмдер, қажет болған жағдайда ілгек тырмаларын жөндейді.

Дәнді, бұршақты, жарма және шөпті егу машиналарын техникалық 
қызмет көрсету келесі операцияларды қамтиды. ЖТҚК-да диск тәрізді 
түрендердің орналасуын тексеру. Жолдағы түрендердің арасындағы 
қашықтық 300 мм болуы керек. Дискілер кептеліссіз оңай айналуы керек. 
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Түрендерде, дискілерді мезгіл-мезгіл айналдырмайды немесе айналдыра 
алмайды, қылшықтардың орнын реттейді.

TҚК-1-де барлық ЖТҚК операциялары орындалады, содан кей-ін 
дөңгелек құралы тексеріледі. Бұл әрекетті орындау үшін сепкіш тіректерге 
орнатылып, қақпақшалар тораптардан алынады. Дөңгелектің оське 
жылжыуын ауыстырылуы төмендегідей жойылады: шегіне жеткенше 
сомынды қатты бурау, содан кейін оны ең жақын оймакілтекті остегі тесікке 
сәйкес келетінше тесік бағытта бұраңыз да және сірге тесігіне салады. 
Дөңгелектер шиналардағы қарама-қарсы бағытта көрсетілген жаққа айналуы 
қажет.

Ұрықтың біркелкі себуіне арналған аппараты тұқым мен 
тыңайтқышсепкіні реттейді. Астық қорапшасында тұқым шашу 
қондырғыларын орнатудың дұрыстығын анықтайды. Розеткалардың ішкі 
қуысымен тұқым шашу аппаратының катушкаларының төсеніштерін 
тексереді, олар үшін тетіктерді төтенше жағдайға жылжытылады. Кейбір 
аппараттарда катушкалардың беті ұяшықтың қуысымен сәйкес келмесе, 
құрылғының корпусын бекітетін біліктерді астық қорабына жіберіп, дененің 
орнын өзгертеді.

Танайтқышсепкі аппаратының клапандарының жай-күйін, тетіктің ең 
жоғарғы жағын тексереді. Жеке клапандар сұққыш катушкалары тиіп 
кетпесе, бекіткіш бұрандаларды босатып, осы клапандарды дұрыс орнатады.

Жұмыс органдарының орналасуының дұрыстығын зерттегенде және 
бағалаған кезде, ашқыштардың ойықтары бойынша бөліктер арасындағы 
қашықтықтың ауытқуы ± 2 см аспауы тиіс.

Тізбекті контурларды тексеру. Жулдыздың қоралану ортаңғы жылжуы 
2 мм-ден аспауы керек және 100 N-ден 12 см-ге дейінгі күшпен басылған 
кезде тізбектердің бұрышы болуы тиіс. [30]

Гидравликалық сепкішті орнатуды тексереді. «П» индексі бар 
саңылауда кішкене тесікке ие клапан, ал «O» индексі бұрмалы жалғастық бар 
тесікке бұрандамен қосылу керек. Гидравликалық жалғастық осы жоғары 
қысымды жеңге тығыз байланыстырады. Шашыратқыштың жұмысын 
бақылайды, тосқауылсыз қосу және реттеу механизмдерін бекіту, түрендерді 
көтеру және төмендету. Сеп-кіштің барлық механизмдері шу мен кептеліссіз 
жұмыс істеуі керек.

Трактордың арқалығын төмендету және көтеру, бұрғылау жақтаулары 
көлденең күйде орнатылады.

Қажет болса, трактордың қауіпсіздік тізбегін немесе тартқыш кабелін 
қысқартады. Сепкіштің тракторға немесе тіркеумен дұрыс қосылуын 
анықтайды.

Шөптер мен сүрлемдерді жинауға арналған машиналарды техникалық 
көрсету келесідей. ЖТҚК трактордың гидравликалық штоктарың, 
шапқыштың көтерілу немесе түсу шектелуін тексеру. Кесу қондырғысының 
әрбір бітелуінен немесе оған тастардың түскеннен кейін, сымдар сегменттер 
немесе қысқыштар арасындағы бос орынды реттейді. Пышақты қалыпты 



166

жағдайларда 2-3 сағат жұмыс істе-геннен кейін және кескіш құрылғыға бөтен 
заттар түсіп болғаннан кейін дереу қайрайды.

ТҚК-1-де ЖТҚК операциялары жүргізіледі, содан кейін шапқышты 
майлайды және қажет болғанда пышағы ауыстырылады. Пышақты 
ауыстырғаннан кейін, саусақтарға қатысты сегменттердің орнын тексеріп 
және пышақ бастарының сегменттері, қапсырмалар мен қақпақтар 
арасындағы бос орынды тексеру қажет.

Әрбір техникалық қызмет көрсетуден кейін, трактордың қозғал-
тқышының иінді білігінің айналу жиілігінен басталып, оны біртіндеп 
номиналды жылдамдыққа жеткізеді. Содан кейін мойынтіректер мен басқа 
үйкеліс бөліктері қызып кетпеүін, қозғалатын бөліктер бір-бірін ұстап 
тұрмағанын тексереді, болттар мен майлауыштарды босатпау керек, сондай-
ақ эксцентрлік қондырғылар бекітілуін тексеру керек.

ЖТҚК-дегі тырмалардың құрастыру қондырғыларының жағдайы мен 
механизмдері бағаланып, кемшіліктер жойылады. ТҚК-1 кезінде ЖТҚК 
операцияларына қосымша, сынған тырма құралдарын ауыстырып, 
тырмалардың үйкеліс бөліктерін реттеп, майлайды.

ЖТҚК тартқыштар тізбектерін жүргізген кезде сыққыш-жинақтарда 
амортизаторлар мен орауыштардың жұмысын тексеріп, деформацияланған 
жинағыш тістерді түзейді.

ТҚК-1-де ЖТҚК операциялары жүргізіледі, содан кейін поршінмен 
бірге инелер мен орауыштардың үйлесімді өзара әрекеттесуіне қол 
жеткізіледі. Саңылауға 0,6 мм-ден аспайтын қылшықтың осьтік қашықтығын 
реттеп, байланыстырушы шатунның бастиегін поршенмен, поршенді 
бағыттаушылар мен камераның сырғымасы арасындағы байланыстыруды 
тазалайды. Барлық үйкеліс жинаушылардың бөліктерін майланады.

ЖТҚК астық жинайтын комбайндар жеңдерінен және гидравликалық 
жүйелерден майдың ағып кетуін болдырмайды, орақтың тұғырығын түзейді.

Кесу құрылғысының сегменттері мен саусақ кірістері арасындағы 
қашықтық 0,5 мм (артқы жағында 1 мм) аспайтынына және сегменттер мен 
қысқыштар арасындағы қашықтық 0,5 мм-ге дейін жеткізілуі тиіс.

ТҚК-1 процесінде барлық ЖТҚК операциялары орындалады, содан 
кейін түсіру тасымалдағыштар тексеріледі (егер төменгі тармақ үстіңгі 
қабаттың түбіне тиіп кетпесе және үстіңгі қабаттың төменгі бөлігінде 
босатылса және тасымалдағыштар деңгейінің төменгі бөлігінің аралықтары 
15-20 мм болса), белдік-кернеуі кесетін барабанның және қарама-қарсы 
пластиналардың білігінің жетекші тұтқасы керіледі. Зақымдалған жүзімен 
пышақтар ауыстырылады. Пышақтың жүздерінің шеттері тозған және 
олардың қалыңдығы 0,6 мм-ден асып кетсе және барабанның радиалды 
соғыуы 2,5 мм болса, пышақтар өткірленеді. Қарама-қарсы тақталардың 
кескіш жиектері жалаңаштауға болмайды. Пышақтың жүзінің қалыңдығы 1 
мм-ден көп болғанда, ол ушталып немесе жаңасына ауыстырылады. 
Пластинаны төменгі бергі барабан мен пластинаның артқы жағы арасындағы 
қашықтық 1-ден 3 мм аралығында орнатылады.
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Сухар арнайы болтты бұрап, шағуды болдырмау үшін орағыштың 
теңгеру серппесін бекітеді. Орағыштың теңдестіру механизмінің 
серіппелерін реттейді. Топырақтағы көшіруге арналған тоспа қысымының 
күші 30-50 N болса, серпіліс жеткілікті созылады.

Комбаинның қылшық бөліктерін майлайды. Жөндеу жұмыстарын 
жүргізгеннен кейін, комбаинды бос жүріс арқылы жұмыс істейтін 
қабілеттілігіне сенімді болады. [30]

Көкөністерді, бақшаларды және картопты өсіруге және жинауға 
арналған машиналарды техникалық қызмет көрсету операцияларды қамтиды. 
ЖТҚК сепкіштерімен астық пен тыңайтқыш қалдықтарының таза 
қорапшаларымен тізбектердің кернеулігін тексеріп, механизмдер мен 
құрамдас бөліктерің тексеріп, байқалған кемшіліктерді жойяды. Көшеттер 
машинада көшеттер жұмысының сенімділігі, су шашатын жүйе және есепке 
алу құрылғылары тексеріледі. ТҚК-1-де барлық ЖТҚК операциялары 
орындалады және қажет болған жағдай-да таратушы механизмдер 
бөлшектеледі, бөлшектер керосин немесе дизельді отынмен жуылады. Тозған 
немесе деформацияланған бөлшектерді ауыстырады. Егістік аппаратын, 
сүлгінді, қылшықтарды, науаларды тексеріп, анықталған ақаулықтарды 
жояды.

ЖТҚК картоп еккіштердің тірек-қозғағыш дөңгелектерді майлағанда, 
қону машиналарын, маркерлерді, бактарды және басқа құрастыру 
қондырғыларының бұрандалы қосылыстарын тексеріп, қатайтады. 
Қасықтарды мұқият тазалап және қысқыштардың жұмысын тексереді. ТҚК-
1-де картоп еккіштер барлық ЖТҚК операцияларын орындайды, содан кейін 
қондырғылардың механизмін, тозаңдатқышты, өлшеу қондырғысын және т.б. 
реттейді. Кестеде көрсетілгендей, беріліс қорабының білікшесінің 
мойынтіректерін, қондырғы білікшелері, каток пен үлестіру 
мойынтіректеріне және қозғалтқыш білікке майды жағады. ЖТҚК-мен 
картоп қазғыштырдың соқалар, әлеміш, элеватор бөліктері мен жетек 
мәселелерін жояды.

ТҚК-1-де ЖТҚК операцияларына келесі қосымша жұмыстар 
жүргізіледі. Картопты қазғыштарды тексеріп, ақауларды түзетеді. 
Құрылғыны зауыт нұсқауларына сай майлайды.

Картоп жинайтын комбайндарда ЖТҚК-да соқалар, бүйір қабырғалар, 
элеватор негізі, кесек басушы, көтергіш барабандар, жинақта-ушы 
транспортерлер, қоспалар транспортері, қауіпсіздік тұтқалары бар 
жалғастырғыш жүйесі және т.б. сенімділігі тексеріледі.

ТҚК-1-де барлық ЖТҚК операциялары жүргізіледі, содан кейін 
комбайнның үйкеліс бөліктерін майлау, беріліс қорабындағы майлаудың 
күйін, тежегіш жүйесі ыдысының май деңгейін тексеру, тізбектер мен белдік 
тістерінің кернеулігін реттейді.

Қант қызылшасын өңдеуге және жинауға арналған техникаға қызмет 
көрсету келесіде. ЖТҚК-да көшіру механизмдерінің кронштеин-дерің 
тексеріп, бұрап тазалайды. Тасымалдау элеваторда бар жапырағының 
кернеулігін тексереді. Элеватордың төменгі және жоғарғы бөліктері бір-
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біріне жабысып қалмауы керек, ал элеватордың және олардың элементтерінің 
рамалары пайдалану кезінде жанаспау керек.

Жеңдер-роликті тізбектер мен белдіктердің қалыпты кернеулігіне қол 
жеткізіледі. Тізбектің берілу тізбегінің шынжыры 2 мм-ден аспауы керек.

Негізгі және жылжымалы рамалардағы ақауларды тексеру және 
жөндеу, дөңгелектердің жүргізілуі және көшірілуі, жетек қорғаныштарын 
және қауіпсіздік муфталарын бекіту. Кесу құрылғысының білігінің бойымен 
көшіру құрылғысы бар қозғалатын пышақтардың ыңғайлылығына көз 
жеткізу. 

TҚК-1-де барлық ЖТҚК операциялары орындалады, содан кейін 
желдеткіш белдіктердің, генератордың, гидравликалық сорғы жетегінің, 
аккумулятордың және электролит деңгейінің кернеуі тексеріледі (қажет 
болған жағдайда тазартылған су құйылады). Өсімдік қалдықтарынан желдету 
саңылауларын босатады және топырақ бөлшектерін жабады, 
аккумулятордың бетін тазалайды, тотығудан тазартылған клеммаларын және 
сым ұштарын тазалайды. Дизель отынында қозғалтқыштың ауаны 
тазалағышының сүзгі элементін жуу қажет болғанда тексеріп, кассеталарды 
және ауа тазалағыш дефлекторды жуу қажет. Жанармай ыдысы 
шөгінділерден тазартылады. Ілініс механизмін реттейді. Белсенді 
шанышқылардың тұмсықтарының кескіш жиектерінің жай-күйін анықтайды, 
дискілерді жинаушылардың, тұмсықтар мен шұңқырлардың шеттерін 
анықтап қарайды.

Ашық пышақ қосымшаларын қатайтады. Бөренелер мен қал-
пақшалардың қисық жүздерін тегістейді. Қажет болса, қалақтарды 
кірістіреді. Кесу құрылғысының білігінің бойымен көшірілетін пы-
шақтардың қозғалысы оңай және кептеліп қалмайтынына көз жеткізеді. 
Кардандық біліктердің топсалары мен мойынтіректерінің жағдайын тексеріп, 
кемшіліктерді жояды. Құбыр компрессорының май сүзгілерін және 
машинаның негізгі гидравликалық жүйесін жуады. Қозғалтқыштың және 
басқармалы дөңгелектердің біліктеріндегі және алдыңғы дөңгелектердің 
жинақтап, осьтік қашықтықты реттейді.

ТҚК-2 операциясында ЖТҚК және TҚК-1 сондай-ақ қосымша. 
Фильтырларды ірі және ұсақ майларды тазалап, бактан қалдықтарды төгеді. 
Сүзгінің бірінші сатысын жақсы тазалау, отын багының қақпақтарың, негізгі 
қозғалтқышты тазартқыш сүзгі элементін де жуады. Құрамыс пен клапан 
бағанының арасындағы қажетті бос орындар орнатады. Қозғалтқыштың 
ілінісу тұтқаларын, беріліс ауыстыру және рульдік басқарудың еркін 
қозғалысын реттейді. Электр кабелін, генераторды, стартерді, қосқыш
өшіргіштерді және релелік бекітуді тексереді. Ашық сымдарды оқшаулайды 
және аккумуляторды батарейді қуаттандырады.

Тыңайтқыштарды дайындау және қолдану машиналарының тех-
никалық қызмет көрсетілуі. Тазалау және жуғыш машиналарға ерекше көңіл 
бөлінеді, өйткені минералды тыңайтқыштар шанақ пен басқа бөліктердің 
қатты тоттын басуына әкеледі. Негізгі тежегіш цилиндрде тежегіш сұйықтық 
деңгейін тексереді, ол толтырғыштың тесікшесінің жоғарғы шетінен кемінде 
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15 мм болуы керек. Гидравликалық және тежегіш желілерді қосу аймағында 
майдың ағып кетуін болдырмау. Үйеңкі белдіктер, кернеу-роликті 
тізбектердің кернеулігін реттейді. Тасымалдағыштың төменгі бөлігін 
бағыттағыштарға әрең жететін етіп орнату. Транспортер тартпасының 
ролигінің жай-күйін және жұмыс істейтін беріліс шиналарын тексереді. 
Зақымдалған ши-налар ауыстырылады. Қозғалтқыш дөңгелектерінің 
шиналарындағы қысым 0,35 МПа-қа теңестіріледі. Дөңгелектердің 2 Н 
градустан ас-пайтын артықшылығы бар тұтқыштың бір соққысынан 
құлыптауын қамтамасыз етуге тырысады. Электр техникасының жұмысын 
және жарық сигналдарын жеткізудің дұрыстығын бақылайды.

TҚК-1-де барлық ЖТҚК операцияларын орындап және трактор-дың 
гидравликалық жүйесіндегі бактағы май деңгейін қосымша тек-середі. 
Транспортердің шиеленіс роликтерін, тетігінен осьті, жетек шынжырларын,
таратушы мойынтіректерді, серіппелі саусақтарды майлайды.

ТҚК-2, ЖТҚК және TҚК-1 операциялары мыналарды қосады: 
серіппелердің беттерін, дөнгелек мойынтіректерін, транспортер 
қозғалтқышын, аралық және жетекші біліктерді майлайды.

Сұйық тыңайтқыштарды қолдануға арналған машиналардың ЖТҚК 
кезінде су ағыны құрамдас бөлшектерді шаңнан, кірден және 
тыңайтқыштардан тазартылады. Гидрокомуналдық жүйені, сору және 
шығару сүзгілерін жуу. Сорғы тығыздағышы жұмыс істейтініне көз 
жеткізіледі.

Ауа ағыны немесе сұйықтық ағып кетуі туралы білу. Қақпалардың 
және таратып тұратын құрылғыларының жұмысын тексереді. Суқұй-ма, 
сорғыш және разрядтау желілерінің, сүзгілердің, бүкіл жүйенің 
тығыздығының, тығынның крандарының жағдайы мен тазалығын 
бақылайды. Тұтандырғыш клапанның, құю құрылғысының эжекто-рының 
тиімділігін бағалап. Вакуум сызығындағы сұйық конденсатты ағызады.

ТҚК-1-де ЖТҚК-ның барлық жұмыстарын орындап, құрастыру 
қондырғыларын майлап, сонымен қатар қосылыстардың тығыздығын 
тексеріп, бекіту элементтерін қатайтады.

Химиялық өсімдіктерді қорғауға арналған машиналарды ұстау осындай 
операциядан тұрады. ЖТҚК процесінде бүріккіштер арнайы жұмыс істейтін 
жерде 0,4 МПа жұмыс қысымы бойынша жуылады. Бакқа 100 литр су құйып, 
бүріккішті жұмысқа айналдырып, бүкіл жүйе жуылады. Жұмыс органы 
арқылы суды төгеді. Сонымен қатар бітеулік байланыстарының тығыздығына 
назар аударып, табылған ақауларды жойады. Қалған су ағызу үшін бітеуішті 
ағытып алып ашады. Жуылған ағындар, сору және шығару сүзгілерін шаяды. 
Сүзгі элементтерінің ішкі және сыртқы беттерін жақсылап тазалайды.

ТҚК-1-де барлық ЖТҚК операциялары, сондай-ақ қосымшаны 
орындайды. Улыхимикаттарды сақтау, тасымалдау және пайдалану жөніндегі 
санитарлық ережелерге сәйкес тозаңдатқышты залалсыздандыруды жүзеге 
асырады.

Трактордың гидравликалық жүйесіндегі жетіспейтін май көлемін 
толтырып және әрбір цилиндр үшін кезек-кезек гидравликалық жүйелі 
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желілерді сорғызады. Осы мақсатта жоғары қысымды беру жеңдерінің 
біріктірілген жаңғақтары дәйекті шығарылады және ауа (көбік май) таза май 
өшкенше ақырындап жіберіледі.

Бүріккіш қондырғыларының тиімділігін анықтайды. Қажет болса, 
ескірген бөлшектерді ауыстырады.

Майланған сыққыштарды және өңделген беттерді шаңнан, ластанудан 
және пластинкалық улыхимикаттардан тазартып, содан кейін оларды 
майлайды.

Сорғы корпусындағы май деңгейін тексеріп (толтырғыштың төменгі 
жиегіне өту керек) және зақымдайтын құрылғының қуысын анықтайды 
(максимум болуы керек).

Қозғалатын доңғалақтардың шиналарын тексеріп, тозған және 
зақымданғандарды ауыстырады. Шиналардағы қысым 0,13-0,14 МПа дейін 
реттеледі.

Дәнге арналған жүгеріні егу және жинау машиналарын техника-лық 
қызмет көрсетуі келесідей.

Жүгері сепкіштері мен культиваторлары дәнді дақылдарды, бұршақты 
өсімдіктер мен шөптерді, сондай-ақ жалпы мақсаттағы маши-наларына 
қызмет көрсетіледі.

ЖТҚК-дағы КСКУ-6A жүгері жинау комбайның тексеріп, қажет болған 
жағдайда ақаулар жойылады. Деңгейін тексеріп, қажет болған жағдайда 
гидравликалық бакқа май құяды (радиатордың жоғарғы тәуекеліне дейін) 
және суды радиаторға қосады.

ТҚК-1-де барлық ЖТҚК операциялары жүргізіледі, содан кей-ін олар 
транспортерге пышақ пен тақтайшаларын бекітеді. Кесу құрылғысының және 
ұсақтағыштың өткір пышақтарын қайрайды. Айналмалы қаптың үстіңгі 
көзінің ұшы мен басқарылатын дөңгелектердің кронштейндегі тесікшесінің 
арасындағы арақашықтықты реттейді. Тұтқырғыштың роликтерін қатаң 
сақтауға қол жеткізіледі. Жетекші тізбектер мен белдіктердің кернеулерін, 
сондай-ақ арналар мен тізбектердегі тамақтандыру тізбектерін 
транспортерлер мен қырғыштармен реттейді. Май құбырларының және 
редукторлардағы майдың ағып кетуін, сондай-ақ, отын желілерінен және 
аккумуляторлық батареядан электролитпен отын ағып кетуін болдырмайды. 
Автоматты басқару және сигнал беру жүйесінің, сондай ақ басқарылатын 
комбаинның жұмыс органдарының шунттары арасындағы бос орындарды 
реттеледі.

Ауа тазалағыш сүзгісін, батарея ұяшығындағы тесіктерді тазалап, 
тотығып тұрған клеммалар мен сым ұштарын қорғайды.

Аккумулятор батареядағы электролит деңгейін тексеріп (қажет болса, 
дистилденген су қосып) және қозғалтқыш дөңгелектерінің шиналарында ауа 
қысымын тексереді. Комбаинды сызбаларға сәйкес майлап. Дизельге 
техникалық қызмет көрсету. Дизельді іске қосады және комбаинның 
механизмдердің бос жүріс режимінде жұмысын бақылайды.

ТҚК-2-де ЖТҚК және TҚК-1 операциялары (соңғыларынан басқа), 
сондай-ақ қосымша. Электр сымын, генераторды, стартерді, стартер 
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байланысын бақылап және қажет болған жағдайда ақаулықтарды жойып, 
аккумуляторды қуаттандырады. Комбаиндарды сызбаларға сәйкес майлайды, 
редуктор және жабық тісті берілістін майын ауыстырмайды. Осы 
операцияларды аяқтағаннан кейін дизельді іске қосып және комбайн 
механизмдерінің тісті беріліс жылдамдықта жұмысын тексереді.

Суғаруға арналған машиналарға техникалық қызмет көрсету мы-нада. 
ТҚК-ның ұзақ мерзімді спринклерлерінде ДДН-70 су іркіуіш құрылғысының 
торын кірден тазалап, шүмектерді тазалап, электрқұрылғыларының 
бұзылуын жояды.

Қажет болған жағдайда, бәсеңдеткіштің соққылары мен қалыпсыз 
шуларын жойып, сорғыш пен айналу механизмін, сорғының шарбылары 
және бәсеңдеткіштегі майдың ағып кетуін жояды. Зауыт нұсқаулығына 
сәйкес қажалау бөлшектерді майлайды.

Процесс барысында ЖТҚК операциялары орындалады, содан кейін су 
жинағының желісі тазаланып, тыңайтқыштар бактары жуылады. Тежегіш 
қаптамаларының үйкеліс бетін майлайды. Қоқыс майын және сорғыш 
бәсеңдеткіштің тығыздаманың толтырғышын аустырады. [5]

ТҚК-2 қосымша бөлшектелген кезде, тазартылған, майланған және 
біріктірілген топсалы білікше және шаппа осін жинайды. Жылдамдық 
есептеүіштің мойынтіректерің майлап. Бәсеңдеткіштен қалдық майды алып 
тастайды, тұрқыны жуып, оны жаңа маймен толтырады.

ЖТҚК процессі кезінде «Фрегат» ДМУ жаңбырлатқыш машинасының 
көтергіштерін бір жолмен теңестіреді. Бекітілген тіректерде барлық болттар 
мен сомындарың қысылуын, жүк бөліктерін бекітуді, тікқұбыр жүйенің және 
көтергіштің құбырларын қосу сапасын, жүгірткілердің іргетасқа 
тығыздалуын тексеріп, қажет болған жағдайда болтты қатайту қажет. 
Айырғы-клапанның реттеуші клапанмен байланыстыратын резеңке 
шлангтың орнын тексеріп. Бекіткіштің бұрандасы мен клапан бағанының 
(бос орындары 2,8-8,8 мм) төменгі позициясы мен екі тұтқаны, сондай-ақ 
тұтқыштың тіреуі мен бағанының арасындағы бос орынды тексереді.

Гидрацилиндрдің жоғарғы және төменгі қалпын айырғы-клапан-ның 
жетектегішінің жұмысын тексереді.

ТҚК-1-де құбыр желісін тік жазықтықта тексереді. Қажет болған 
жағдайда, тігінен жазықтықта құбырдың орналасуын тіреуіш аралықтардың 
кернеуі арқылы реттейді. Қолдау сымдарын икемді кеңістікте баспай тұрып, 
роликтердің айналу ыңғайлығын тексереді.

Жаңбырлатқыш машиналары ТҚК-2 кезінде, барлық операциялардан 
басқа, ЖТҚК және TҚК-1 майлауды тазартқыш элементтері және бұзылған 
бөлшектерді ауыстырады. Зығыр мен қарасорды өсіруге және жинауға 
арналған машиналардың техникалық қызмет көрсетуі мынадай түрде жүзеге
асырылады. Дән-жүнді зығыр сепкішке қызмет көрсету дәнді дақылдарды, 
бұршақтарды және шөптерді егу үшін ЖТҚК және ТҚК-1 машиналарына 
ұқсас болады.

ЖТҚК жүргізгенде, ТЛН-1.5A қалайы жұлқылайтын арба 
құрылғысының және шығатын құрылғының белдіктерінің кернеулігін (100 N
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жүктеме кезінде, белдік бүгілу нұсқалары 19-20 мм), же-текші тізбекті (18 
мм-нен салбырау нұсқалары артық емес) тексереді. Бөлгіштердің жай-күйі 
мен дұрыстығын бақылап, олардың шұлғылар арасындағы қашықтық 380 ± 
20 мм. Осьтік бөлгіштер параллельде, ал шұлғылар – көлденең жазықтықта 
орналасқан. Беріліс қорабының майдың ағып кетпеуін және қоршаулар бар 
екенін тексереді.

ТҚК-1 кезінде барлық ЖТҚК операциялары жүргізіледі, ал тартқыш 
шарикті мойынтіректері жұлатын тегершіктер мен ауытқу құрылғысының 
тегершіктері, сондай-ақ, роликті мойынтіректер, кардан тетіктерінің инелі 
мойынтіректері орнатылады. Тартқышымен қораптағы майдың деңгейін 
тексеріп, қажет болған жағдайда оны толтырады. Қораптағы майды басқару 
тесігінің ашылу деңгейінде болуы керек.

ЖТҚК зығыр комбайны ЛК-4A мынадай операцияларды жүргізеді. 
Оралған күрек сабақтарынан, тегершік осьтерің және роликті жулатын 
секцияларды, барабан тарағын тазартады.

Тарақ тістерінің деформацияланғаның тексеру және түзету. Көлденең 
транспортерлер мен картер тізбектерінің кернеулігін, картердің май деңгейін, 
бөлгіштердің, алқа және олардың соққыларының дұрыстығын тексеріп. 
Эксцентрлік барабанды, сырғанау мойынтіректерін, тоқылған машинаның 
буып-түю білігін майлайды. Тоқыма аппаратында бұрандалы қосылыстар, 
тізбекті беріліс, иінді білікке арналған мойынтіректерге орауыштар, 
пышақтың кесу жиектері және түйіндегіштерін бекітудің сенімділігі 
тексеріледі. Мұқалтылған пышақты қайрайды немесе ауыстырады.

Буып-түйменің мойынтіректерін және олардың қырғыштарын, тұмсық 
білікше төлкесі және түйіндегіш қысқыштарды, инелерді қосатын шатун 
басы, жалғастырғыш қосындысы, қосылыстың мойынтіректерін майлайды.

Иненің орындастырылуының сенімділігін, қозғалтқыш жұлдыз-
шалардың, тегершіктерді, түсіру тетіктерін және кері жүріс фиксато-рын 
бақылайды.

Түйіндегішке қозғалтқыш тегершіктеріне тәжді сомын арқылы 
тартады. Тұмсықтың ұшын жылжытып реттейді (тұмсықты қол арқылы 
тербелүі 0,5-0,7 мм аспау керек).

Жұқа кернеу жібін тексеріп, түйіндегіштегі жұқа кернеу жіпті күшпен 
қысу, түйінді тұмсықтан сыпырып алу, қосылу тепкілерінің ауытқуы, 
аппараттың жақтауын (әсіресе көлденең блоктар және жоғарғы көлденең 
құбыр) реттейді.

Солидол майын барлық майланатын нүктелеріне және ақырындап 
қылқаламмен майды қаптауыштардың тегершік жетек білік тістерге және 
түйіндегішке жағады, тығын роликтің тізбектерінің тетіктеріне, тығын 
жетегінің механизмінің бөліну және жұдырықтын жұлдызша білігінің 
лақтыру тетігінің жүгіру жолдарының жұмыс бетін, бекітпе механизімінің 
қосылу бетінің бағытына қарай басады.

ТҚК-1 зығыр жинайтын комбайндары инелердің тірегін қосымша 
тексеріп және тоқыма аппаратының қолын босатады, көлденең транс-портер 
тізбегінің саусақтарының жамайтын қосылыстары.
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Дөңгелектерді (негізгі және далалық) майлайды, сондай-ақ жетекші 
тегершік мойынтіректерді, транспортердың көлденең жетекші және тірек 
біліктерінің, барабанның тарақтары мен қос иіндерін, барабан білігі, тоқу 
аппаратының жетегін, қысқыш транспортердың жетек біліктерін, жиналмалы 
транспортер жетекші білігін, біліктің инесін майлайды. Роликті тректерінің 
осьтерін, теңдестіру механизмінің роликтері, теребилді секциялар топса 
күймелерін, қысқыш транспортердың күйме шыбықтарын, тербелме 
топсалардың және түйіндегіштердің кардан білігінің аралық түйісуі, 
түйіндегіш, тісті секторлар, бастиек білікшелердің мойынтіректері, түсіру 
қолдарының білігінің мойынтіректері, роликтер, бөлу қолдардың жетекші 
осьтерін, қосылу педальдардың мойынтіректері және иінді біліктерін майлау 
қажет.

ТҚК-мен бірге MЛ-2,8П тұрып қалған өсімдік бөліктерінен, оралып 
қалған зығырдан дән бастырғышты тазартады. Ұшырғыш торларды 
тазалайды. Барабандар мен олардың салыстырмалы орналасуын сынайтын 
тістердің күйін анықтайды. Тістерді деңгейге перпендикуляр орналасқаның, 
ал бір барабанның тарақшасы басқа қысқа тарақты қарсы алады және онымен 
бірге 20 мм тістер арасындағы бос орынмен жұппен жұмыс істегеніне 
жеткізеді.

Білдікшелердің жоғарғы қабатын және үккіштегі саңылаулардың күйін 
тексеріп, үккіш білдікшелердің арасындағы саңылау қашықтығы 1 ± 0,5 мм, 
ал білдікшелердің беті таза, зақымсыз болуы тиіс.

Аралық жұлдызшалардың берілетін түту барабандарға орналастыру 
мен бекiтілуін бақылайды. Бұл жұлдызшалар тізбектің бір контурының басқа 
жұлдызшалары сияқты бірдей жазықтықта болуы керек.

Түту барабандарының жетек тізбектерінің кернеулігін реттейді. 
Жоғарғы және төменгі барабандар тізбегінің жебесінің салбырауы 0,02 мм 
болуы мүмкін. Кардан беріліс шанышқылардың бекітілуін, қауіпсіздік 
қаптамаларын, барлық жұлдызша тегеуіштер мен желдеткіш тегершіктердің 
қайта бекітеді. Механизмдер және сүргілеу машиналарын құрастыру 
қондырғыларын майлайды.

TҚК-1 қосымша келесі операцияларды қамтиды. Жетекші тізбекті алып 
тастайды, оларды керосинде немесе дизельді отынмен жуып, құрғатады, 
содан кейін 15-20 минут ішінде қыздырылған автолға салады. Сосын 
шыныдан артық май ағып кету үшін тізбектерді қыстырады, содан кейін бір 
жерде айналдырады.

Електердің қырлы бетін тазалайды. Електердін реттелуін тексергенде, 
оның бұлғақ қосылыстың ұзындығы 300 мм болады.

Машинаның құрама бөліктері мен механикаларың майлайды. ЖТҚК-
ны іріктеп алу кезінде трестерді барабанның бекіткіштері, топса 
жетектерінің қорабын жинайды. Барабанның топыраққа қатысты биіктігін 
реттейді. Барабанның тістері топырақтан төменгі орында 10-15 мм 
қашықтықта болуы керек.

ТҚК-1 процесінде барлық нүктелер кестеге және сызбаға сәйкес 
қосымша майланады. Иненің бекітілуін жеткізеді, жұлдызшалардың, 
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тегершіктер, инені төменгі тапжылмай қалуына иінді білікке тиіп кетуін 
қадағалайды. Кеуде тақтайша саусағының арасындағы қашықтық пен иненің 
шеті кемінде 5 мм болуы керек. Бекіткіш орнын реттеп. Бекіткіштердің және 
кертпеш жұлдызшалардың арасындағы саңыла-улардың қашықтығы 0,5 мм-
дейін рұқсат етіледі.

Тұмсықтың орналасуын реттеген кезде, сомынды тарақшамен 
түйіндегіштерге бұрап, оны қолмен басқанда, тұмсықтың ұшымен 0,5-тен 
0,75 мм-дейін жылжуы тиіс.

Жақтауларды тексеріп (әсіресе көлденең арқалықтарды). Дәне-
керленген жіктер мен құбырлардың деформацияланған жарықтарына жол 
берілмейді.

Жинау жұмыстарынан соң дәнді өңдеуге арналған машиналарға қызмет 
көрсету былай жүзеге асырылады. ТҚК дәндерді тазалау ма-шиналары 
серіппе алқаларының тұрақты бекітілуін, тұрақты жетекшелерінің 
шатундары, негізгі білікшенің мойынтіректерін, жетекші тегершіктердің 
және жұлдызша тоқтатқыш бұрандаларының тартылуын, бұрандалардың 
біріктіру күйін, белдік тетіктерінің кернеулігін тексеріп. Дәнді және ауа 
желілерін тазалайды.

ТҚК-1 кезінде зақымдалған және тозған берілстерді, торларды және 
басқа жинау машиналардың бірліктерің ауыстырады. Сызбаға сәйкес барлық 
мойынтіректерді және үйкелу қосылғыштарын тазалап және майлайды.

Қылқалам жағдайын анықтап және олардың орналасуын реттейді. 
Қылқаламшалар тұтқаға бүкіл беткейге тегіс тиюі қажет.

ЖТҚК кептіру агрегаттарында тізбекті берілістерің реттейді. 
Бұрандалы қосылыстарды тексеріп және тартады, бұрап түсіретін құрылғыға 
қарап, күймеше жетекшелерің, желдеткіш бекітулерін, қырғыш
транспортеріне, қоршаулар мен баспалдақтарға ерекше назар аударады. 
Қозғалтқыштар мен мойынтіректердегі майдың ақпауын, сондай-ақ қоршаған 
ортаның температурасынан 500 аспауын қадағалайды.

Өңделетін дәндердің бастапқы ылғалдылығына байланысты кеп-
тіргіштердің жұмыс бөліктерінің реттеліуі: салқындатқыш температурасы, 
дроссельді жабқыштың ашылуы, ағынның сыйымдылығы реттейді. 
Мойынтіректерің майлау, кептіргіш механизмдерінің қозғалу және 
айналдыру бөлшектерің майлайды.

ТҚК-1 күймешек жетек және тізбекті транспортер тізбегінің керілуін 
реттеп қосымша қарастырады. Тасымалдау күймешенің мотор-
бәсеңдеткішінің майлану деңгейін тексереді. Пештің қаптауышының 
жағдайын, кептіру барабандарының лабиринтті тығыздағыштарының күйін 
қадаға-лайды. 3-5 мм аралығындағы электродтар саңылауларының жұмысын 
реттейді. Желдеткіштердің жағдайын тексереді.

ТҚК-2-де ЖТҚК мен ТҚК-1-нің барлық операцияларын орындайды, 
сонан соң бос жұмыс кезінде кептіргіш бірліктерінің техникалық жағдайын 
тексеріп, қажет болған жағдайда ақаулықтарды түзетеді.
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Май мотор-бәсеңдеткішінің және мойынтіректерде бақыланбалы 
деңгейге жеткізіледі. Зауыт нұсқауына сәйкес жандыру бөлімінде 
техникалық қызмет көрсетуін жүргізеді.

Техникалық қауіпсіздік талаптары
Техникалық қауіпсіздік талаптары – ауылшаруашылық машиналарында 

қолайлы еңбек жағдайларын жасайтын ережелер мен әдістер жиынтығы, осы 
машиналарға қызмет көрсететін адамдардың кездейсоқ апаттар мен 
жарақаттардың алдын алады.

Жалпы техникалық қауіпсіздік талаптары осындай. Ауылшаруашылық 
машиналар және агрегаттармен жұмыс істеу үшін 18 жастан асқан арнайы 
жүргізу құжаттары бар (тракторшы, комбайншы, механизатор) және осы 
машиналарда қауіпсіз жұмыс істеу туралы нұсқаулардан өткен адамдарға 
рұқсат етіледі.

Жұмысты тек техникалық түзу ауылшаруашылық машинелермен 
агрегаттарда, өртке қарсы құралдармен жабдықталған, кардан білігінің 
қорғаныс қаптамаларымен, ҚАБ-нен қуат таратқыш немесе электр қуатын 
беретін құралдарында істеуге рұқсат етіледі; машинаның айналмалы 
бөліктерінің қорғауыштары; алаңдар, сатылар, баспалдақтар, тұтқалар; 
кабиналар, қалқалар және т.б.

Орнынан қозғалғанда немесе стационарлы машинаны іске қосқан кезде 
механизатор (оператор, жүргізуші, тракторшы, комбайн жүргізушісі) қызмет 
көрсетуші қызметкерлер өз орнында, ал агрегаттың ішінде немесе оған 
жақын манайда жүрген бөтен адамдардың жоқ екендігіне көзің жеткізуі 
қажет. Осыдан кейін механизатор дабыл беріп ары қарай жұмысын бастайды. 
Дабыл беру тәртібі мен әдісі бір күн бұрын белгіліп, ал агрегатта қызмет 
еткен қызметкерлер оларды игеруге тиіс. Агрегатты (машинаны) пайдалану 
жұмыс барысында, қызметкерлер өз орындарында болуы керек. Машинаны 
басқа тұлғалардың қолдануына рұқсат етілмейді, жүріп тұрған трактордан 
машинеге ауысып мінуге, трактордан қарғып түсіп немесе оған секіруге, 
агрегаттың қозғалыс мақсаты кезінде арнайы орындарда жүруіне тиым 
салынады.

Агрегатта қызмет ететін адамдар, жұмысын мұқият атқарып, жинаңқы 
салынған киімде, шаштары шашырап және шаштарының ұштары бас киімнен 
шығып тұрмауын (орамал тағылуын) қадағалу керек. Ауаның айтарлықтай 
шаңның арасында жұмыс істейтін қызметкерлерге тыныс алу органдарын 
қорғау үшін респираторлармен және қорғаныш көзілілдірік тағып алу қажет.

Машинаны (агрегаттың) жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек 
қозғалтқыштың тоқтауымен жүзеге асырылады.

Темір жолдар мен тас жолдарды арнайы салынған жолдарда кесіп өту 
қажет, бұл қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тауға қарай жүру кезінде 
(төмен) қозғалыс жылдамдығың I немесе II кіші жиілік беріліс 
қозғалтқыштың білігінің айналымына өту қажет. Түнде жұмыс істеп, сапар 
шегу тек жақсы көрсететін жарықпен жабдықталған агрегаттарда жүруге 
болады.
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Топырақ өндейтін машиналарды пайдалану бойынша техникалық 
қауіпсіздік талаптары мынада. Қозғалатып бара жатқан трактордың немесе 
машина тіркемесінің үстінде тұруға болмайды. Жұмыс бөліктерін, сондай-ақ 
топырақты өңдеуге арналған машиналарды тазалап (сым аударғыш сырты, 
соқалар, культиваторлар, қопсытқыштар және т.б.) тек трактор қозғалтқышы 
өшірулі, бұрылыс жолақтарында ауыстыруға болады.

Көтеріліп тұрған күйде, машина шұңқырының астында тұруға 
болмайды. Машиналар трактордың үстінен жүріп кетүіне мүмкіндік 
бермейтін қатқыл тіркейтін құрылғымен жабдықталмаған тартылған 
машиналар мен құралдарымен жұмыс істеуге болмайды.

200-ден Н астам күш талабын орындау ушін, кең алымды және көп 
машина агрегаттарын дайындау бойынша операцияларды меха-низациялау 
қажет.

Соқаларды тасымалдау үшін тырманың шешілген тіркеуі қажет. 
Тасымалдау және сақтау кезінде тістер мен тор тырмаларды жоғары 
қабатымен орнатуға болмайды.

Дәнді, бұршақ, дәнді дақылдар және шөп себуге арналған 
машиналарды пайдалану бойынша техникалық қауіпсіздік талаптары 
осындай. 18 жасқа толмаған адамдарға, емізетін аналарға және жүкті 
әйелдерге тыңайтқыштармен жұмыс жасауға тыйым салынады. 
Тыңайтқыштармен жұмыс істейтін адамдар дәрігерлік тексеруден өтуі қажет.

Тракторды бұзылған сепкішпен біріктіруге рұқсат етілмейді, 
агрегаттың алдында болуға, тракторға отырып немесе одан түсуге, 
түрендерді тазалау, жөндеулер мен түзетулерді орындау, агрегаттың 
қозғалысы кезінде басқышта тұруды, сепкішті қосылған қозғалтқыш 
моторымен көтеруге, жердегі гидромеханизмді қосып немесе трак-тордың 
қашықтағы басқышында тұруға, түсірілген сепкішпен немесе таңбалауышы 
бар агрегаттарды бұруға немесе артқа беруге рұқсат етілмейді.

Трактор мен сепкіштің арасында, сондай-ақ, тракторға іліп, көліктік 
жағдайға көтерілгенде сепкіштің жанында болуға тыйым салынады. 
Тракторға орнатылатын сепкіштің техникалық қызмет көрсетуі мен 
ақаулықтарын жоюға тек қана домкратпен (демеуіш) және сөңдірілген 
қозғалтқышпен жүзеге асуы тиіс.

Егістік агрегаты құрылым элементтеріне бекітілген сымдарды тіркеуіш 
және трактордың жылжымалы бөліктеріне салбыратуға және тигізуге 
болмайды. Кеңейту сымдарын оқшаулауға зақым келтіруге болмайды.

Шөптер мен сүрлемді жинау үшін машиналарды пайдаланудың 
техника қауіпсіздік талаптары мынада. Қиылған шөптен кескіштің 
ақаулықтарын жою, реттеу, майлау және тазалау тек өшіп тұрған ҚАБ мен 
трактор қозғалтқышы сөңдірілген күйде ғана рұқсат етіледі. Ке-скіш 
құралдарын шөптен тазалау, сондай-ақ пышақты қайрау және ауыстыру 
кезінде қолыңызбен кескіш бөлшектерді ұстауға болмай-ды. Кесу 
құралдарын орнатқан кезде саусақтарынан құр қолмен алуға тыйым 
салынады.
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Дөңгелектерді шешер алдында тіреуішті көтергіштің астына тігінен 
орналастырады. Тіреуіштің төменгі жағына жерге жұмсақ тақтайша 
қойылады. Дөңгелектер шешілген кезде, кескіш құралдар жерде жатуы 
қажет.

Бұзылған сурленген шөпті жинайтын машиналарда, қоршалмаған 
тізбегі бар машиналарда, белдікті беріліс және біліктерінде, сондай-ақ 90 
жоғары құламалық учаскелерде жұмыс істеуге тыйым салынады. Жөндеу 
жұмыстары жүріп жатқанда, агрегаттың қозғалысы осы бойда болуы керек. 
Электр желілерінің күзет аймағында сүр шөп жинайтын машиналарды 
пайдалануға тиым салынады.

Сүрленген шөпті жинау комбайының қозғалтқыш қосылу күйінде, 
беткейлерде, сондай-ақ көтерілген және бекітілмеген дестелегішпен 
жөндеуге, реттеуге және майлауға болмайды. Жоғары көтерілген 
дестелегіштің астында, сенімді тіректерін орнатпастан, ал комбайнның 
дөңгелектері астында таяныш орнатпай тұруға болмайды.

Кескішті құр қолмен тазалауға немесе ауыстыруға; жұмыс істеп тұрған 
комбаинның сүрлемсымдарының астында тұру; ұсату барабанының 
камерасына толығымен тоқтағанша және трактор дизелі жұмыс істеп тұрған 
кезде оған қолды салуға; ұсату барабанының қақпағын толығымен 
тоқтағанша ашып немесе жабуға; ұсату материалын қолмен беру арқылы 
стационарда комбайнды қолдануға; қысымға ұшыраған шлангтарды 
ажыратуға; комбайн жұмыс істеген жағдайда гидравликалық жүйенің металл 
майлары мен бөлшектерін ұстауға, өйткені олар 70-80 ° C температураға 
дейін қызыуы мүмкін; адамдар мен жүктерді комбайнда тасымалдауға тиым 
салынады.

Тырнауыш құралдардың тістерін жүріп тұрған кезде шөптен тазалауға 
болмайды; жөндеу жұмыстарын жүргізуге, сәйкестеуге, майлауға, тегістеуге, 
бұрандамаларды қатайтуға; тырнауыштын тіркеуіне немесе тіреуішке 
отыруға; шөптен тістерді тазалағанда, аяқтарын жоғары көтергіш құрылғыға 
қоюға. Тырнауыш құралдарының өздігінен түсіп және гидроарматураның 
қосылыстарында ағыуына жол берілмейді. Тырнауштарды пайдалануға тек 
олардың толық дұрыстылығына қарай рұқсат беріледі.

Көкөніс және бақша дақылдарын егу және жинау үшін машиналарды 
пайдаланудың техникалық қауіпсіздік талаптары осындай. Көкөніс және 
бақша дақылдарын өсіру үшін соқалар, тырмалар, культиваторлар, сепкіштер 
және басқа да ауылшаруашылық машиналары арналған. Осы машиналармен 
жұмыс істеудің қауіпсіздік талаптары жоғарыда сипатталғаннан 
ерекшеліктері жоқ.

Көкөніс дақылдарын жинау және сақтаудан кейінгі машиналарды 
қолдану үшін келесі ережелерді сақтау қажет. Электр жабдықтары жұмысына 
байланысты тұлғалар маманның жетекшілігімен қауіпсіздік жұмыс 
әдістерімен оқытудан өтуі қажет. Олар зардап шеккен адамды электр 
тогынан босатып, оған алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуді білуге тиіс.

Машиналар мен бекеттерді жұмысқа тек дыбыстық дабылдан кейін 
ғана механник қосуы мүмкін.
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Машиналарды және бекеттерді жөндеу, техникалық қызмет көрсету 
және баптау тек қуат көзінен ажыратқаннан кейін ғана рұқсат етіледі.

Картопты егу және жинау машиналарына арналған техникалық 
қауіпсіздік талаптар осындай. Картоп отырғышты майлап, сомындарды 
тартып, машинаны картоппен және тыңайтқыштармен тек тоқтап тұрғанда 
және ҚАБ ажыратылған кезде ғана жүктеуге рұқсат етіледі.

Агрегатты іске қоспас бұрын, трактор мен картоп отырғызушысы 
жөнделіп тұрғанына, қоршаулардың барына, дабылдардың, маркерлік 
тежегіштер, қысымды шектеуіштердің барына көз жеткізу қажет.

Картоп отырғызушыларды және маркерлерді айналдыру, көтеру және 
түсіру кез келген адамға немесе бірдеңгейге соққы беру қаупі болмаған 
жағдайда мүмкін болады.

Агрегат жұмыс істеп тұрғанда және жылжыған кезде машинаға секіріп, 
шығып кетуге тыйым салынады.

Картоп отырғызғышпен жүк тиеу құралы арасында, трактор мен 
отырғызушының арасында, отырғызғыштын жерге түсіріп, трактор 
қозғалтқышы және жүктеу құралдарын өшіп қалмаған жағдайға дейін 
қасында тұруға болмайды. [29]

Егер гидравликалық басқару жүйесінің шлангтары сынған болса, 
улестіруші басқару тұтқасы «Құлыпталған» деген күйге бірден ауыстырып, 
құрылғыны тоқтату керек.

Жұмыс барысында машинаның техникалық жай-күйін, соның ішінде 
тез айналмалы механизмдерді, гүрсілдерді, элеваторды, белдікті және 
тізбекті берілістерді бақылау қажет.

Қант қызылшасын өңдеуге және жинауға арналған машиналарды 
пайдалану бойынша техникалық қауіпсіздік талаптары мынада. Қызылша 
сепкіштері мен культиваторлармен жұмыс жасау кезінде қызылша 
дақылдарының егіс алқаптарымен жұмыс істеу кезінде жалпы мақсаттағы 
сепкіштер мен культиваторлармен жұмыс істегенде қойылатын талаптарға 
сәйкес келеді.

РКС-6 тракторын тамыржинау машинасына орнатқан кезде кранның 
бумының астында тұруға рұқсат берілмейді.

Қозғалыс кезінде көлбеу КС-6В машинасы үшін 10° және РКС-6
машинасы үшін 15-ден артық болса, жұмыс істеуге тыйым салынады. 
Машинаны 4 км / сағ артық емес жылдамдықпен бұрыға және айналуға 
болады.

Қызылшаны жинаушыны пайдаланған кезде, трактордың жетегін іске 
қосуға және агрегатты айналдыруға, жерге тұйықтаушы орнатуға тыйым 
салынады; жұмыстарды сенімді тіреуіштермен бекітілмеген, жылжымалы 
жақтаудың астында жасауға; трактор қозғалтқышын жүктеушінің барлық 
басқару тетіктерін тексермей бастауға; жылжымалы жақтау мен көтергішті 
қатаң бекітпестен ұзақ сапар жасауға; машинаны алаумен тексеріп, оған 
жақын жарық отты апаруға болмайды. Агрегатта алғашқы көмек жинағы 
болуы керек.



179

Тыңайтқыштарды дайындауға және қолдануға арналған маши-наларды 
пайдаланудың техникалық қауіпсіздік талаптары мынада. Араластырғыш 
қондырғыларда, тыңайтқыштарды (сүйық тыңайтқыштарды қоса алғанда) 
тасымалдау және қолдану машиналарын дәрігерлік тексерістен өткен дені 
сау адамдарға ғана рұқсат етіледі. Жүкті әйелдер мен емізетін аналарға 
тыңайтқыштармен жұмыс жасауға тыйым салынады. Қызметкерлер 
тыңайтқыштармен жұмыс істеу кезінде сақтық шаралары бойынша арнайы 
нұсқауларды оқып өтуге қажет.

Араластыру қондырғысы бекітілген технологиялық регламенттерге 
және өндірістік нұсқауларға сәйкес жұмыс істеуге тиіс.

Жарылудың алдын алу үшін микро қоспалар мен сазды дорбаларды 
қатарынан жинақтайды.

Араластырғыш қондырғылар орналасқан аумақ тұрғын үй және 
қоғамдық ғимараттардан, су көздерінен және шаруашылықтардан 200 метр 
қашықтықта орналасуы керек және қоршаулы болуы тиіс. Сұйық кешенді 
тыңайтқыштарды қабылдау және шығару учаскелері төгілген сұйықтықтарды 
жинау үшін жырашықтармен бірге қазылып алынуы қажет.

Өсімдіктерді химиялық қорғауға арналған машиналарды пайдалану 
бойынша техникалық қауіпсіздік талаптары мынада. 

Машинаны пайдаланудың жұмысына арнайы дайындықтан өткен және 
«Пестицидтерді (улыхимикаттарды) сақтау, тасымалдау және пайдалану 
жөніндегі санитарлық ережелерді» зерттеген адамдарға жол беріледі. 
Емізетін аналар мен жүкті әйелдер жұмысқа жіберілмейді. Өсімдіктерді 
қорғау үшін жүйелі түрде жұмыс істейтін адамдар міндетті түрде дәрігерлік 
тексеруден өтеді (кем дегенде алты айда бір рет)

Ол салонында сынған терезелері, бүлінген шлангілер мен 
герметикалық байланыстарды қолдануға, сондай-ақ тракторларды қауіпсіздік 
тізбегі жоқ машинаны пайдалануға тыйым салынады; улы химикаттар 
ерітінділерінен шашыратқыш және ыдысың кез келгенніне пайдаланылануға; 
ол пестицидтерді шешімдер болса, қараусыз толтыру ыдысын және бакты 
қалдыруға; машиналарды жұмыс барысында майлау және техникалық 
қызмет көрсетуге, айналмалы бөліктеріне тиіп жұмыс істеуге, жуу жұмыс 
бүріккішін және берілген режимде оларды реттеуге; жаңбырға дейін және 
жаңбырдың арасында себуге; тік беткейлерде (70 астам) арқылы мініп, орлар 
мен қорғандар арқылы бірлік көлік жылдамдығында аударылуы мүмкін.

Жүгері дәнін егу және жинаудың қарқынды технологиясы үшін 
машиналарды пайдалану бойынша техникалық қауіпсіздік талаптары 
мынада. Жүгері сепкіштері мен культиваторлы дақылдарды күту кезде, 
жүгері жалпы мақсаттағы сепкіштер мен культиваторлармен жұмыс істеген 
кездегі талаптарға төзу қажет.

Гидрожүйенің ағып кетуін тексеру кезінде қолдың жарақат болуына 
жол бермеу үшін картон немесе фанер кесектерін пайдалану қажет.

Жұмыс барысында ұсатқыш машинасының қақпақтары мен қарау 
люктерін ашуға болмайды. Дөңгелектерге назар аудармай, беткейлерде 
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комбайн астында жұмыс істеуге тыйым салынады. Автотұрақта дөңгелектің 
астына тіректі орнату қажет.

Дәнді бункерден түсіру кезінде аяқпен және қолымен итеріп түсіруге 
болмайды.

Егер көлбеу 10 асса, комбайнда жұмыс істеуге немесе тасымалдауға 
рұқсат етілмейді. Комбаинды 4 км / сағаттан аспайтын жылдамдықпен бұруға 
және айналдыруға қажет.

Суару машиналарын қолдану бойынша техникалық қауіпсіздік 
талаптары мынадай. Кардандық берілісті қорғайтын қаптамасыз жұмыс 
істеуге тыйым салынады, сондай-ақ электр желісінен 30 м-ден аз орналасқан 
аймақты сумен суғаруға болмайды. Желдің жылдамдығы мен бағытын ескеру 
қажет, өйткені қатты желде ағыстың ұшу алыстығы едәуір ұлғаюы және 
паспорттық деректерге сәйкес келмеуі мүмкін.

Жаңбырлатқыштың астында тұруға, оның жағдайы көтерілген көлікте 
болса тыйым салынады; бұзылған жүкарбамен қолдануға; ҚАБ-ты қосуға, 
егерде жаңбарлатқыш көліктің жағдайында орын алса; егер машина 
тракторға қосылмаса, сорғыш құбыр желісің көтеріп және түсіруге; берік 
төсемі жоқ түзу емес алаңдарда жаңбырлатқышты ажыратуға; қосымша 
тынайтқыштарды еңгізуді, басқа мақсаттарда қолдану үшін бөлшектеуге; 
жаңбырлатқыштың жанында от жағуға тиым салынады.

Зығыр мен қарасораны егуге және жинауға арналған машиналарды 
пайдалану бойынша техникалық қауіпсіздік талаптары мынандай. Зығыр 
тұқымын себуге арналған машиналармен жұмыс істегенде, олар дәнді, 
бұршақты дақылдарды, жармалық дақылдарды және шөптерді егістеу 
машиналарымен жұмыс істеген кездегідей қауіпсіздік талаптарын 
қолданылады.

ЛК-4А зығыр жинау комбаинның жұмыс бөліктерін тексеру, ақауларды 
жою, майлау және реттеуге тек трактор қозғалтқышы өшіп тұрған жағдайда 
ғана рұқсат етіледі. Басқыш қадамы төмендеген кезде ғана комбайнды 
трактордан ажыратуға болады. Барабан толығымен тоқталмаса, барабанның 
қақпағын ашуға болмайды.

Комбайнның кардан білігін тракторға тек қана жалғамалы тұтқасын 
орнатқаннан кейін бекітуге болады; ал мұндайда трактор қозғалтқышы сөніп 
тұруы қажет. Гидрожүйелік шлангтарын, егерде олар қысымда тұрса 
ажыратуға болмайды.

MЛ-2,8П зығырбастырғымен жұмыс істегенде, тегершік кедергілеу 
қалқандары мен тізбектер әрдайым өз орындарында болуын қажет. Жас 
балаларды жұмыс істеп тұрған машинаға жақындатуға болмайды.

Жұмыс барысында бөлшектерді тексеруге, майлауға және реттеуге, 
орамдарды алып тастауға, белдіктерді кигізіп және алып тастауға рұқсат 
етілмейді. Осы және басқа да операцияларды машина толығымен тоқтаған 
соң ғана жасауға болады.

Трактор қозғалтқышы сөнген жағдайда және жұмыс органдары 
тоқтаған кезде, көтергіш трестерді реттеуге, тазалауға және майлауға рұқсат 
етіледі. Машинаны 10 ° жоғары беткейлерде қолдануға болмайды.
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Трактор тіреуіші көлденең артқы тесікшесіне қауіпсіздік істігі 
салынған жағдайда ғана көлікті көтерілген күйінде іріктеуіш жұмыстарын 
орындауға болады. Бұл өздігінен немесе кездейсоқ іріктеуіштің төмен түсуін 
болдырмайды.

Дәнді жинаған соң дәнді өңдеуге арналған машиналарды пайдалану 
бойынша техникалық қауіпсіздік талаптары мынандай. Машиналарды электр 
желісіне қосуға және электрлік жабдықты ақауларың тек электрмонтеріне 
ғана рұқсат етіледі. Электр қуатын беретін ка-бель механикалық бүлінген 
болмауы керек.

Шешілген немесе бұзылған қоршаулармен жерге тұйықтаусыз 
машиналарды іске қосуға болмайды.

Тоқ жүргізілген сымдарды жермен жүргізуге рұқсат етілмейді. Оны 
сенімді және биік таяныштарға қыстырып, көліктің еркін жүру мүмкіндігі 
болу тиіс.

Күн сайын ағымдық сымдардың тоқ өткізгіштерін ұстатқыш қорапқа 
қосылуын, нөл сымның қосылғыштарына назар аудара отырып. Басқару 
қалқан қақпағы әрқашан жабық болуы керек.

Электр қозғалтқыштарын байқап қызмет көрсету кезінде, орамдардың 
шығуы, кабельдік шұқыры және айналмалы бөлшектердің қашаларымен 
қоршалған болу қажет.

Барлық фазалардың ұштарын қоректендіру кабелін мотордан 
ажыратқанда, қысқа тұйықталуға және жерге тұйықталуға тиіс.

Қуат пен жарықтандыру желілерінің сымдарының зардабын анықтаған 
кезде, дереу жұмысты тоқтату қажет.

Электр жабдығын жөндеу және реттеу жұмыстарын, кернеу то-
лығымен жойылып, машина жұмыс істемеген жағдайда рұқсат етіледі. 
Сонымен қатар, кіріспе таратқыш құрылғысына арналған кіріс бөліктеріндегі 
негізгі қосқышты ажыратып және машинаны құнарландыру кіріс клеммалары 
басқару қалқанында кернеудің болмауын тексереді. Жалпы ажыратқышта 
транспорант «Қоспаңыз! Жөндеу жұмыстары жүргізілуде» ілінуі тиіс.

Электр жабдығына қызмет көрсететін адамдар электр тогынан зардап 
шеккен адамның қауіпсіз жұмыс әдістерін, қабылдау және босатуды, жарақат 
алушыларға алғашқы дәрігерлік көмек көрсету ережелерін оқып үйренуді 
талап етуге міндетті. Олардың білім сапасың біліктілік комиссиясы 
бағалайды.

Шудың жоғарылауы жағдайында «Құлақ жапқыштарын» қолданбай 
дәнді тазартқыш машинамен жұмыс істеуге жол берілмейді. Техникалық 
процесс барысында машиналарды майлап, бұрандама қосылыстарын 
қатайтып, електерді ауыстыруға тыйым салынады.

Жанармай камерасын 4 минут бойы үрлеп алмай, кептіру жүйелерінің 
пештік блогын жіберуге болмайды. Жану агрегатын іске қосу кезінде маңдай 
көзілдіріктің астында тұруға болмайды. 

Бүріккіш реттеуіштің вентиль жанармай шырақ өшірілгеннен кейін 
немесе олқылық болған соң, оны ашық қалдыруға тыйым салынады. Жану 
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үрдісін бақылауға мүмкіндік беретін көзбен қарайтын айналарсыз жұмыс 
істеуге болмайды.

Басқару жүйесі іске қосылмаған жағдайында кенеттен өшіп қалып 
немесе факел олқылық болмау үшін, отты беруді тоқтату қажет, ақауылдарды 
жойып және урлеген соң блок пешін қайта тұтату қажет.

Жұмыс үдерісі кезінде салқындатқыштың температурасын, дәннің 
қызып кетпеуін бақылау қажет. Кептіргіштердің ішінде міндетті түрде 
термометрлер болуы керек. Жүк түсіру камерасы мен салқындатқыш 
бағанының бітеліп тұрғанына жол берілмейді.

Таруда сепкіштің техникалық деңгейі мен жұмыс сапасының көрсеткішін 
арттыруға және сепкіш жүйесін модернизациялаудың ғылыми зерттеулері. 
Өсімдіктерді зиянды организмдерден қорғаудың химиялық әдісінің 
қалыптасу және қазіргі өсімдік шаруашылығындағы бүріккіштердің 
артықшылықтары, кемшіліктері, жетілдіру жолдары туралы мәліметтер 
берілген. Тарау материалын оқу нәтижесінде білім алушылар тыңайтқыштар 
туралы негізгі мәліметтер, қолданудың негізгі тәсілдері мен 
технологияларының мәні, негізгі ережелерін қолданудың және пайдаланудың 
ұсыныстары жасалған. 

Тарауда көрсетілген мәліметтер қазіргі заманғы техникалар, 
тыңайтқыштарды қолдану технологияларынның теориялық зерттеулері мен 
алынған сыныптама нәтижелері ауыл шаруашылығы бейініндегі мамандарды 
даярлау кезіндегі оқу процесінде кеңінен пайдалану үшін ұсынылады.

Топырақты өңдеуге арналған машиналар тақырыбы бойынша 
практикалық тапсырмалар

Мақсаты: Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру процестерін 
механикаландыру еңбектің жеңілдеуіне, өнімділіктің артуына және өнімнің 
өзіндік құнының төмендеуіне ықпал етеді. Машиналарды қолдану 
жұмыстарды тығыз агротехникалық мерзімдерде жүргізуге мүмкіндік 
беруді,топырақты өңдеуге, егіске, өсімдіктерді қорғауға, жемшөп 
дайындауға, астықты жиналғаннан кейін өңдеуге арналған машиналардың 
мақсатын, құрылысын оларды реттеу, жұмысқа дайындау, техникалық 
қызмет көрсету және қауіпсіздік техникасын оқып үйрену

Практикалық тапсырма №1
Топырақты өңдеуге арналған машиналар
Жұмыстың мақсаты: Топырақты өңдеуге арналған машиналар 

құрылысы мен жұмыс істеу принциптерімен танысып, машиналарға жөндеу 
жұмыстарын жүргізу мен техникалық күтім көрсету жұмыстарын оқып 
үйрену.

Жұмыстың негізгі этаптары:
-Соқалардың жіктемесі және оларға қойылатын агротехникалық 

талаптар
-Соқалар
-Дән аршығыштар
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-Культиваторлар
-Тегістеуіштер
-Шабындықтар мен жайылымдарды жақсартуға арналғанмашиналар

Практикалық тапсырма №2
Жалпы мақсатта қолданатын соқалар
Жұмыстың мақсаты: Жалпы мақсаттағы соқалардың құрылғысы мен 

реттелуін зерттеу. Соқа корпусының параметрлерін анықтау және  жұмысқа 
дайындау.

Жұмыстың негізгі этаптары:
Теория негіздерін оқып үйрену.
Соқаның корпусын құрастырып жинау және құрылысын немесе 

құрылымын зерттеу.
Соқаның корпусының ауырлық центрінің ізін анықтау.

Практикалық тапсырма №3
Культиватордың жұмыс органдары
Жұмыстың мақсаты: Жұмыс органдары жүрісінің тереңдігін реттеу 

және қопсытқыштың жартылай және борпылдақ табандарының 
параметрлерін анықтау.

Жұмыстың негізгі этаптары:
Культиваторлардың жұмыс органдарының құрылғысын, мақсатын 

және жұмыс принципін қарастырыңыз.

Практикалық тапсырма №4
Дәнді дақылдарды егуге арналған сепкіштер
Жұмыстың мақсаты: Дәнді себкіштің құрылысы мен жұмыстың 

технологиялық процесін зерттеу, егудің берілген нормасына тағайындау 
және ерттеу.

Жұмыстың негізгі этаптары:
Дәнді сепкіштердің жіктелуі мен құрылысы
Астық сепкіштер жұмысының технологиялық процесі
Егудің берілген нормасын орнату және реттеу.

Практикалық тапсырма №5
Отау дақылдарын егуге арналған сепкіштер
Жұмыстың мақсаты: Тұқым сепкіштер құрылысы мен жұмысының 

технологиялық процесін зерттеу. Белгіленген себу нормасына тағайындау 
және реттеу.

Жұмыстың негізгі этаптары:
Тұқым сепкіштердің жіктелуі мен құрылысы
Тұқым сепкіштер жұмысының технологиялық процесі
Егудің берілген нормасын орнату және реттеу.
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Практикалық тапсырма №6
Картоп пен көшет отырғызатын машиналар
Жұмыстың мақсаты: Картоп егетін және көшет отырғызатын 

машиналар құрылысы мен жұмысының технологиялық процесін зерттеу. 
Белгіленген себу нормасына тағайындау және реттеу.
Жұмыстың негізгі этаптары:
Картоп егетін және көшет отырғызатын машиналардың жіктелуі мен 

құрылысы
Картоп егетін және көшет отырғызатын машиналар жұмысының 

технологиялық процесі
Егудің берілген нормасын орнату және реттеу.
Практикалық тапсырма №7
ДДА-100МА, ДДН-70 маркелі суаруға арналған машиналарды 

жұмысқа дайындау.
Жұмыстың мақсаты: ДДА-100МА суару машиналарын реттеу 

бойынша практикалық дағдыларды алу.
Жұмыстың негізгі этаптары:
ДДА-100МА, ДДН-70 маркелі суару машиналар құрылысы

Бақылау сұрақтары

1. Топырақты негізгі өңдеуге арналған машиналарға қандай агро-
техникалық талаптар қойылады?

2. Топырақ өңдеуші машиналар мен құралдарды қандай қағидат 
бойынша жіктейді?

3. Қандай корпустарды және қандай топырақты жырту үшін 
қолданады?

4. Соқаларға арналған қандай пышақтар болады және оларды қандай 
топыраққа пайдаланады?

5. Шымаударғының құрылысы қандай және шымаударғыны соқа-ның 
жақтауына қалай орнатады?

6. ПНИ-8-40 соқасының ПЛН-8-40 соқасынан айырмашылықтары 
қандай?

Ұсынылатын əдебиеттер:
1.Тарасенко А. П., и др. Механизация и автоматизация

сельскохозяйственного производства. - М.: Колос, 2014. 
2. Елешев Р.Е., Сапаров А., Балғабаев Ә.М., Туктуғұлов Е.А. 

Агрохимия және тыңайтқыш қолдану. – А., 2010. – 454 б.
3. Гуреев, И.И. Современные технологии возделывания и уборки

сахарной свёклы: Практическое руководство / И.И. Гуреев // – М.: Печатный
Город, 2011. – 256 с.
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Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар
Бұл тарауда  топырақты өңдеуге, егіске, өсімдіктерді қорғауға, жемшөп 

дайындауға, астықты жиналғаннан кейін өңдеуге арналған машиналардың, 
сондай-ақ зығыр жинаушы және жаңбырлатқыш машиналардың мақсаты, 
құрылысы, оларды реттеу, жұмысқа дайындау, техникалық қызмет көрсету 
және қауіпсіздік техникасы қаралған. Өнеркәсіп ауыл шаруашылығына 
топырақты негізгі және үстірт өңдеуді, себу және отырғызуды, 
тыңайтқыштар дайындауды және қосуды, өсімдіктерді химиялық баптауды; 
қатты мал азығын дайындауды; астықты және әртүрлі дақылдардың 
тұқымдарын жинағаннан кейінгі өңдеуді; жүгеріні астық ретінде жинауды; 
зығыр жинауды; тамыр және түйнек жемістілерді жинауды; көкөніс 
дақылдарын жинауды; ауыл шаруашылығы алқаптарын суаруды; ауыл 
шаруашылығы жүктерін тиеуді және тасымалдауды қамтамасыз ететін 
күрделі техникасын көптеп жеткізеді.
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ТАРАУ 4. Жер жұмыста рының нәтижелерін арттыру

4.1 Ауыл шаруашылығы және экология

Ауыл шаруашылығы – бұл өнеркәсіптік кәсіпорындарды шикізатпен 
және халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуге жауап беретін экономика 
саласы. Бұл сала ел экономикасы үшін өте маңызды. Ауыл шаруашылығы 
халыққа көптеген жұмыс орындарын ұсынады. Ауыл шаруашылығы екі 
негізгі саланы қамтиды: өсімдік шараушылығы және мал шаруашылығы. 

Бұл салалар өз кезегінде ауылшаруашылық өсімдіктері мен жануарлар 
топтарына бөлінеді.Ауыл шаруашылығы агроөнеркәсіптік кешенге кіреді, 
оның міндеті – елді азық-түлікпен және шикізатпен қамтамасыз ету. Ауыл 
шаруашылығына табиғи жағдайлар үлкен әсер етеді. Бұл сала жердің үлкен 
аудандарын пайдаланады, олар оның табиғи негізін құрайды.

Бұрын ауыл шаруашылығы қоршаған орта үшін салыстырмалы түрде 
қауіпсіз деп саналды, бірақ жаңа технологиялар мен өнеркәсіптік әдістердің 
дамуымен ауыл шаруашылығы қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіре 
бастады.

Ауыл шаруашылығының экологиялық проблемалары ХХ ғасырдың 60-
жылдарында басталды, олар мал фермаларын салумен байланысты болды, 
онда қалдықтарды өңдеу тетіктері мүлдем қарастырылмаған болатын. 
Сондай-ақ, ауыл шаруашылығында қоршаған ортаны уландыратын көптеген 
зиянды химикаттар мен пестицидтер пайдаланылды.

Ауыл шаруашылығын дамыту үшін үлкен ауқымдағы жер көлемі 
қажет. Егіншілікпен айналысатын жерлер ландшафттарды өзгертеді. 
Адамалдымен осы жерде өрістерді қалыптастыру үшін орманды жұлып 
тастайтын жағдай жиі кездеседі, әртүрлі себептерге байланысты өрістер біраз 
уақыттан кейін қолданыстан шығады, ал бұрын орман болған жерлер далаға 
айналып, орнында ұзақ уақыт бойы еш нәрсе өспейді.

Егіншілік – ауыл шаруашылығының басты бағыттарының бірі. Ол 
басқа салалармен салыстырғанда қоршаған ортаға ең көп әсер етеді. 
Табиғатқа әсер ететін бірнеше ауылшаруашылық факторлары бар:

• өрістерді қалыптастыру үшін жабайы өсімдіктерді жасанды түрде 
азайтады;

• топырақ қопсытқыш соқаны пайдаланып өңдейді;
• табиғи емес тыңайтқыштар, химикаттар мен пестицидтер 

қолданылады;
• су ресурстарын тиімді пайдалану және жоғары өнім алу үшін 

гидрологиялық және топырақ жағдайларын жақсарту жүргізіледі.
Осы әсердің нәтижесінде топырақтың экологиялық жүйесі бұзылады, 

жоғары өсімдіктер қоректенетін Топырақтың негізгі қоректік заттары 
жоғалады, топырақ құрылымы нашар өзгереді, еріген, жаңбыр суларының 
әсерінен және желдің әсерінен топырақ жамылғысының бұзылу процесі 
жүреді. 

Мал шаруашылығы қоршаған ортаға келесідей әсер етеді:
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• ауылшаруашылық малдары бір жайылымда тым көп өсімдік 
тағамдарын пайдаланады, нәтижесінде жайылым өздігінен қалпына келуге 
үлгермейді;

• жануарлардың қайта өңделмеген қалдықтары суды уландырып, су 
қоймаларына тасталады.

Ауыл шаруашылығына байланысты өзендер, көлдер, тоғандар, теңіздер 
ластанады. Су қоймалары антропогендік эвтрофикацияға байланысты 
нашарлайды (суға тазартылмаған ағынды сулар мен өрістерден химиялық 
заттар түседі). Ауыл шаруашылығында кептіру және суару сияқты әдістер 
қолданылады, нәтижесінде көптеген аумақтарда су режимі бұзылады. 
Топырақтың құрамы мен құрылымының бұзылуына байланысты аумақтар 
шөлейттенеді, көптеген аудандарда үлкен ағаштар мен өсімдіктер өспейді. 
Аумақтардың шөлейттенуіне және ормандардың кесілуіне байланысты 
көптеген жануарлар мекендеу ортасын жоғалтады және олардың саны 
азаяды.

Бүгінгі таңда ғалымдар ауылшаруашылық экологиясы мәселесін 
шешудің жолдарын табуға тырысуда. Бірнеше осыған байланысты негізгі 
бағыттар:

• нақты егіншілік;
• топырақ қорғау егіншілігі;
• органикалық ауыл шаруашылығы;
• ауыл шаруашылығын химияландыру.
• «Нақты егіншілік» термині қазіргі заманғы ауылшаруашылық 

басқару жүйесін білдіреді. Бұл жүйеге мыналар кіреді:
• GPS технологиялары;
• географиялық ақпараттық жүйелер;
• егінді бағалау технологиялары;
• ауыспалы нормалау технологиялары;
• жерді қашықтықтан зондтау технологиялары.
Бұл тұжырымдаманың негізі идеясы – бір өрісте бірнеше бағалау 

критерийлері бар дегенді білдіреді. Бұл жүйе дақылдың тыңайтқышқа деген 
нақты қажеттіліктерін ескеруге және сол арқылы агроөндірісті жақсартуға 
көмектеседі. [10]

Нақты егіншілік ауылшаруашылық операцияларын жоспарлауды 
жетілдіруге көмектеседі. Бағдарлама ауыл шаруашылығының қоршаған 
ортаға теріс әсерін азайтуға көмектеседі, бұл дақылдардың азот 
тыңайтқыштарына қажеттілігін бағалауға және оларды қажет болғаннан 
артық пайдаланбауға көмектеседі. Бұл жүйе ауыл шаруашылығының 
экономикалық саласына жағымды әсер етеді: өнімділік артып, тиімділік 
артады.

Топырақ қорғау егіншілігі топырақты жойылудан қорғауға 
көмектеседі. Бұл бағыт өнімді егіншіліктің негізі болып табылады. Топырақ 
қорғау егіншілігі – бұл астық-булы ауыспалы егісіне негізделген жүйе.
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Ауыл шаруашылығында органикалық ауыл шаруашылығы ерекше 
бағыт алады. Бұл бағыттың мәні – пестицидтердің химиялық 
тыңайтқыштарын қолданудың азайтылуында. Органикалық ауыл 
шаруашылығының негізі келесі принциптерге негізделген:

• денсаулық принципі;
• экология принципі;
• әділеттілік принципі;
• қамқорлық принципі;
Органикалық ауыл шаруашылығы топырақтың, жануарлардың, 

адамдардың денсаулығын жақсартады. Ауыл шаруашылығының бұл 
қолданысқа ие және қоршаған табиғатпен бірге жұмыс істейді. Осы бағытта 
жұмыс жасай отырып, қызметтің алдын-алу және жауапты сипатын сақтау 
қажет. 

Ауыл шаруашылығын химияландыру ауыл шаруашылығы қызметінде 
химиялық заттарды ұтымды және қауіпсіз пайдалануға бағытталған. 
Химиялық заттар егіннің жағдайын жақсартса, топырақтың қасиеттерін 
жақсартса, жануар өндірісін арттырса, егін мен жануарларды патогендерден, 
жәндіктерден қорғаса ғана қолданылу керек.

4.2 Топырақ бірыңғай экологиялық жүйе ретінде

Топырақ – бұл атмосфераның, литосфераның, гидросфераның және 
биологиялық факторлардың ұзақ және тығыз байланысы нәтижесінде пайда 
болған жер қыртысының борпылдақ беткі қабаты.

Топырақтың маңызды қасиеті – оның құнарлылығы, яғни өсімдіктерді 
сумен, қоректік заттармен және ауамен қамтамасыз ету мүмкіндігі. 
Құнарлылықтың негізі гумус болып табылады, ол негізінен гумин мен фульв 
қышқылдары мен олардың тұздарынан қалыптасқан органикалық 
қосылыстардың күрделі кешенін білдіреді. Бұл қасиеттің дамуына тірі 
организмдер (өсімдіктер,жануарлар, микроорганизмдер) ықпал етеді.

Топырақ – өзін-өзі реттейтін экожүйе. Ол көптеген тірі организмдердің 
тіршілік ету ортасы ретінде қызмет етеді: бактериялар, көгерген 
саңырауқұлақтар, актиномицеттер, бір клеткалы жануарлар, микроскопиялық 
балдырлар, жәндіктер, құрттар, өсімдік тамырлары және т.б. Топырақ 
биотасы биогеохимиялық циклдерге қатысады, топырақтың химиялық 
заттарының өзгеруін, токсиканттардың ыдырауын қамтамасыз етеді. 
Топырақтың өзін-өзі реттеуі үшін топырақ ағзаларын қоректендіретін 
энергия қажет.

Табиғи биогеоценоздарда бұл энергия шөптер мен жапырақтардың 
шіруі түрінде келеді. Ауылшаруашылық әрекет кезінде топырақтың қоректі 
қабатының едәуір бөлігі егінді алқаптардан өніммен бірге шығарылады және 
ол өздігінен толтырылмайды, нәтижесінде топырақтың өзін-өзі реттеу 
қабілеті бұзылады.
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Топырақ эрозиясы
Эрозия – бұл топырақ бөлшектерін жел мен сумен бұзу және жылжыту. 

Эрозиялық факторлардың табиғатына байланысты эрозияның жел, су, 
жайылым, агротехникалық, ирригациялық, техникалық және гравитациялық 
түрлері ажыратылады. Мұндай жағдайларда Эрозия табиғи түрде жүретін 
процесс ретінде орын алады. Басқа жағдайларда, ол тиімді антропогендік 
факторлардың әсерінен жүреді және деструктивті әсерімен сипатталатын 
жедел эрозия ретінде көрінеді.

Жел эрозиясы немесе дефляция. Бұл топырақтың жел ағынымен 
жойылуы және жылжуы. Көбінесе бұл процесске құмдар, құмды және 
құмды-сазды қабаттар өте сезімтал болып келеді. Өсімдіктермен қорғалмаған 
топырақтың дефляциясы топырақ бетіндегі желдің жылдамдығынан 
басталады: құмды топырақтарда 1,5 -2,0 м/с, құмды саздақтар 3-4, жеңіл 
саздақтар 4-6, ауыр саздақтар 5-7 және сазды топырақтарда 7-9 м/с. 
Механикалық құрамы 1 мм-ден аз агрегаттардан тұратын топырақ эрозиялық 
қауіпті болып саналады. Қатты жел кезіндегі жел эрозиясы шаңды 
дауылдармен байқалады. [11]

Дефляция, эрозияның басқа түрлері сияқты, топырақтың құнарлығын 
төмендетеді, ауылшаруашылық пайдалануға жарамсыз жерлердің көлемін 
арттырады.

Су эрозиясы. Бұл топырақ пен тау жыныстарын жер үсті сулары 
арқылы жою және жылжыту процесі. Топыраққа сіңіп үлгермеген жауын-
шашын төмен ағып, жердің жоғарғы қабатын жояды.

Жайылымдық эрозия. Эрозияның бұл түрі ерте көктемде беткейлерде 
топырақ әлі өте ылғалды болған кезде және шөпті жамылғы жеткіліксіз 
кесілген кезде қарқынды мал жаю нәтижесінде пайда болады.

Агротехникалық эрозия – бұл құрылымдық агрегаттардың 
механикалық бұзылуы және оны өңдеу кезінде топырақтың көлбеу бойымен 
жылжуы.

Суару (ирригациялық) эрозиясы көбінесе суармалы жерлерде пайда
болады, топырақтың, қарашіріктің жуылуына және шайылуына әкеледі.

Кавитациялық эрозия – ауырлық күшінің әсерінен топырақтың, тау 
жыныстарының бөліну, сырғу және қозғалу процесі.

Техникалық эрозия құрылыс жұмыстары мен пайдалы қазбаларды 
өндіру нәтижесінде топырақ жамылғысының жойылуына әкеледі.

Топырақ эрозиясының дамуына климат, жер бедері (беткейлер), 
топырақтың механикалық құрамы, онда қарашіріктің болуы, өсімдік 
жамылғысының болуы, егіс алаңдарының құрылымы, аумақты ұйымдастыру 
(алқаптардың игерілу дәрежесі – 50% артық емес болуы тиіс) сияқты 
факторлар әсер етеді. [10]

Топырақтың қарқынды эрозиясының себептері – орманды кесу, көлбеу 
жерлерді жырту, малды шамадан тыс жаю және т. Б.
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Топырақтың тұздануы
Тұздану қазіргі заманғы егіншіліктің күрделі проблемасын білдіреді. 

Бұл - өсімдіктің қалыпты өсуі мен дамуы үшін қолайсыз (зиянды) 
концентрацияларда топырақтың жоғарғы қабаттарында NaC1, Na2SO4,
CaSO4, CaHCO3, MgHCO3 тұздарының жинақталу процесі. Топырақтың 
бастапқы және қайталама тұздануы болады:

Бастапқы тұздану топырақ түзетін жыныстардың тұздануымен 
байланысты. Топырақ құрамында өсімдіктерге улы тұздардың салмағы 
бойынша 0,1% - дан асатын болса, топырақ тұзды болып саналады.

Екінші реттік тұздану құрғақ жерлерде жиі кездеседі, көбінесе ол 
суармалы егіншілікпен байланысты. Суару кезінде көбінесе минералданған, 
тұз мөлшері жоғары жер асты сулары төменгі топырақ қабаттарынан 
жоғарғы қабаттарға көтеріліп, топырақтың тұздануына әкеледі. Тұздану 
механизмі булану кезінде судың капиллярлық көтерілуі салдарынан 
топырақты тұздармен байытумен байланысты. Бұл процесс жер асты 
суларының таяз орналасуымен айқын көрінеді.

Топырақтың екінші рет тұздануы жер өнімділігінің төмендеуіне және 
олардың толық жоғалуына әкеледі. Әлемдік ауыл шаруашылығында 
суармалы егіншілік 120-150 млн га алқапта жүргізілуде, оның 20-25 млн га 
қайталама тұздану нәтижесінде жарамсыз болып қалды.

Топырақтың тұздануының алдын алу үшін суару жүйелерін каналдары 
полимерлі су өткізбейтін пленкалармен қапталған жабық құбырлар түрінде 
жасау керек, дренаж құрылғысы, суару режимін қатаң сақтау, тамшылатып 
суару, тұзға төзімді өсімдіктерді (галофиттер) тұзды топырақтарда өсіру 
қажет - донник, полевица, ұзартылған бидай бидайы және т. б. [10]

Топырақтың ластануы
Топырақтың ластануы топыраққа өнеркәсіптік, коммуналдық-

тұрмыстық, мал шаруашылығы қалдықтарының, жылу энергетикалық 
қондырғылардың қалдықтарының, автокөліктің пайдаланылған газдарындағы 
заттардың түсуі нәтижесінде пайда болады. Топырақта ауыр металдардың 
тұздары, радиоактивті заттар, тыңайтқыштар мен пестицидтердің 
қалдықтары, көмірсутектер жиналады, онда адам мен ауылшаруашылық 
жануарларының қоздырғыштары, гельминт жұмыртқалары болуы мүмкін. 
Топырақта жүретін табиғи физикалық, химиялық және биологиялық 
процестер ластанған кезде бұзылады. Топырақ биотикасы құрамының өзгеруі 
жүре бастайды, топырақтың өздігімен тазаруы бәсеңдейді. Топырақтан 
шыққан улы заттар іргелес ортаға (топырақ - жер асты сулары, топырақ - жер 
үсті сулары), сондай-ақ биологиялық тізбектер арқылы (топырақ-өсімдіктер–
адам, топырақ–өсімдіктер-жануарлар-адам) ауыса алады.

Ауыл шаруашылық техникасының топыраққа тигізер əсері
Ауыр ауылшаруашылық техникаларын жыл сайын бірнеше рет қолдану 

(салмағы 10-20 т) топырақтың 70-100 см тереңдікке тығыздалуына әкеледі. 
Мұның салдары - топырақ құрылымының өзгеруі, топырақ биотасының 
нашарлауы. Сондықтан жүйелі түрде егін жинау өнімділігі орташа есеппен 
30-35% азаяды (дәнді дақылдардың өнімділігі 20% - ға, картоп 40-50% - ға 
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төмендейді). Топырақты өңдеу кезінде су, жел, техникалық эрозияның 
дамуына жағдай жасалады, соқа табаны (плужная подошва) пайда болады, 
топырақтың тығыздалуына байланысты тарту күшінің жоғарылауы 
байқалады. Сонымен қатар, қоршаған орта, оның ішінде топырақ 
ауылшаруашылық техникасының пайдаланылған газдарымен ластанады. 
Топыраққа теріс әсерді азайту үшін минималды өңдеу жүйелері жасалады, 
оған машиналардың өту санын азайту, жинаудан кейінгі қалдықтарды 
барынша сақтау және машиналарды жеңілдету кіреді.

Жерді қалпына келтіру
Шаруашылық қызмет нәтижесінде өсімдіктері жойылған, 

гидрологиялық режим мен жер бедері өзгерген, топырақ жамылғысы 
бұзылған және ластанған жерлер бұзылған деп аталады. Оларды қалпына 
келтіру процесі - рекультивация. Ол 2 кезеңнен тұрады: 

1) жоспарлау жүргізілетін және дайындық жұмыстары орындалатын 
техникалық кезең; 

2) жер игерілетін биологиялық кезең.
Кейіннен пайдалануға байланысты қалпына келтірудің бірнеше 

бағыттары бар: ауылшаруашылық, орман мелиорациясы, су шаруашылығы, 
рекреациялық және т. б. [4]

4.3 Өсімдіктер қауымдастығы және олардың түрлері

Өсімдіктер немесе өсімдіктер әлемі әртүрлі таксономиялық топтардың 
жабайы және мәдени өсімдіктерінің жиынтығы болып табылады, олар 
әртүрлі қауымдастықтарды құрайды: орман, шабындық, тундра, дала, шөл, 
сонымен қатар өсімдік агроценоздары. Жер бетіндегі өсімдіктердің 600
мыңға жуық түрлері бар (басқа мәліметтер бойынша 800 мыңнан бастап). 
Өсімдіктер жер үсті және су өсімдіктеріболып ажыратылады.

Өсімдіктер биосфераның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, 
онсыз ол өмір сүре алмайды, бұл әртүрлі экожүйелерді құрайтын негізгі 
элементтердің бірі. Өсімдікте - жер бетіндегі тіршіліктің бастапқы көзі. 
Барлық биологиялық құраушылардың ішінде өсімдіктер бейорганикалық 
қосылыстардан органикалық заттардың өндірушілері болып табылады.

Табиғаттағы өсімдіктердің маңызды рөлі олардың фотосинтезді 
жүргізетіндігімен және органикалық заттар жасайтындығымен, осы 
заттардың әртүрлі химиялық байланыстарында күн энергиясын 
сақтайтындығымен анықталады. Жердің өсімдік жамылғысы жыл сайын 20-
30 миллиард тонна көміртекті игереді және Дүниежүзілік мұхиттың 
фитопланктонын тұтынады.

Өсімдіктер жыл сайын фотосинтез процесінде шамамен 170-177
миллиард тонна органикалық заттарды құрайды, олардың ішінде 122 
миллиард тонна құрлық өсімдіктеріне (оның ішінде орманға 70 миллиард 
тонна) және мұхиттардың өсімдіктеріне 55 миллиард тонна түседі. 
Фотосинтез өнімдерінде сақталған жылдық химиялық энергия әлемнің 
барлық электр станциялары өндірген энергиядан 100 есе көп, алайда 
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өсімдіктердің күн энергиясын оның жер бетіне келуінен сіңіруі небары 0,2% 
құрайды.

Өсімдіктер атмосфералық ауаның газ құрамын реттеуге (өсімдіктердің 
ғарыштық рөлі), топырақ құнарлылығын қамтамасыз етуге, оларды 
эрозиядан қорғауға қатысады. Өсімдіктер - бұл жануарлардың жемшөп 
базасы және олардың тіршілік ету ортасы.

Өсімдіктер - бұл адам экономикалық қызметте, сауықтыру мақсатында, 
сондай-ақ адамдардың мәдени және эстетикалық қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін пайдаланатын маңызды табиғи ресурс.

Адамның экономикалық қызметі өсімдіктерге оң және теріс әсер етеді. 
Оң әсер өсімдіктердің жаңа сорттарын өсіруде, жекелеген түрлер санының 
көбеюінде көрінеді. Теріс әсерлерге жаңа жерлерді жырту, су қоймаларын 
салу, ору, жануарларды уландыру, дәрілік мақсаттар үшін өсімдіктерді 
жинау, ашық қазба жұмыстары кезінде, өртте және т. б. әрекеттер кезінде 
өсімдіктерді жою жатады. Өсімдіктердің жекелеген түрлерін қолдану 
аясының кең болуы  олардың көпшілігінің сирек кездесетіндігіне, ал 
кейбіреулерінің толық жойылу қаупіне душар болуына әкелуде.

Адам өсімдіктерге атмосфералық ауаның ластануы арқылы жанама 
әсер етеді. Өсімдіктер мен өсімдік шаруашылығы үшін ең үлкен қауіп SO2,
HF, O3 газдары, сонымен қатар азот оксиді және басқа да ауа ластаушылары 
тарапынан туындайды. Өсімдіктер қоршаған ортадан зиянды заттардың 
сіңуін реттей алмайды. Бір жағынан, олар қоршаған ортаны тазартады, бірақ 
екінші жағынан зиянды қосылыстардың сіңуі өсімдіктердің дамуында 
әртүрлі ауытқуларды тудырады.

Улы газдардың әсерінен жоғары өсімдіктерде некроз, түссіздену, 
штрихтілік, жапырақтардың хлорозы, олардың мерзімінен бұрын түсуі, өсу 
режимінің өзгеруі, ерте қартаю, өнімділіктің төмендеуі байқалады.

Зиянды заттардың әсері олардың түріне, концентрациясына, әсер ету 
ұзақтығына және физиологиялық даму сатысын ескере отырып, өсімдік 
түрлерінің салыстырмалы сезімталдығына байланысты.

Барлық өсімдік қауымдастықтарының ішінде ормандар табиғат пен 
адам өмірінде ең маңызды роль атқарады. Олар адамның экономикалық 
қызметінен ең көп зардап шекті және қалғанарына қарағанда ең алғаш болып 
қорғау объектісіне айналды. Қазіргі уақытта ормандарды қорғау басқа
ресурстармен салыстырғанда неғұрлым егжей-тегжейлі дамыған.

Орман, басқа өсімдіктер сияқты, қоршаған ортаны қалыптастыру 
функциясын орындайды, жануарлар әлемінің, сондай-ақ адамның өмір 
сүруіне жағдай жасайды.

Сонымен қатар, орман климаттық функцияны орындайды, климатты 
жұмсартады, желден, құрғақшылықтан, суық ауа массаларынан қорғайды. 
Сонымен қатар, ол топырақ эрозиясының алдын алады, атмосфералық ауаны 
тазартады, ландшафт қалыптастырады. Орман атмосфераның оттегі 
балансын реттеуде шешуші рөл атқарады.

Ормандардың көпшілік демалатын және адамдардың еңбекке 
қабілеттілігін қалпына келтіретін орны ретінде маңызы зор (рекреациялық 
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маңызы). Ормандардың демалу үшін қолайлы жағдай жасау қабілеті екі 
механизм арқылы жүзеге асырылады - атмосфералық ауаны шаңнан, 
қоқыстардан және жапырақтарда орналасқан басқа да қатты ластағыштардан 
тазарту және ауаны оттегімен қанықтыру арқылы; ауаны ластанудан 
тазартудың екінші механизмі өсімдіктердің ерекше заттар - фитонцидтер 
шығаруымен байланысты.

Фитонцидтер - бұл әртүрлі химиялық құрылымдағы заттар, олар бір 
жағынан бактерицидтік әсерге ие, яғни ауа ортасында әртүрлі 
микроорганизмдерді өлтіреді, оны патогендік бактериялардан тазартады, 
екінші жағынан фитонцидтер атмосфераны ластайтын кейбір заттармен 
химиялық әрекеттеседі. Осылайша, фитонцидтер екі функцияны орындайды -
атмосфералық ауаны биологиялық және химиялық ластанудан тазартады. 
Фитонцидтерге өсімдіктер шығаратын әртүрлі химиялық қосылыстар, соның 
ішінде эфир майлары, кетондар, альдегидтер, басқа алифатикалық және хош 
иісті қосылыстар жатады. Әр түрлі фитонцидтердің 300-ге жуық атауы бар. 
Ең көп фитонцид шығарушылар болып қылқан жапырақты ағаштар 
саналады, олардан сәл аз мөлшерде жапырақтылар саналады. Фитонцидтер 
шөпті өсімдіктерден де бөлінеді.

Ормандарды жою ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңын кеңейту 
және ағаш өңдеу мен целлюлоза-қағаз өндірісі үшін материалдар мен шикізат 
алу қажеттілігімен байланысты (құрылыс, жиһаз және т.б.).

Орманды кесу оның ғаламдық газ алмасу функциясының өзгеруіне, 
ағашы кесілген жерлерде топырақ жамылғысының тозуына, эрозияның 
дамуына, су режимі мен жергілікті жердің микроклиматының өзгеруіне 
әкеледі.

Ежелгі заманнан бері адамзатқа белгілі шөлейттену процесі 
ормандардың жойылуымен байланысты (Месопотамия, Карфаген, Ежелгі 
Хорезм). Экономикалық қызмет тарихында адам 1 миллиард гектар өнімді 
жерді шөлге айналдырды. [25]

4.4 Ауыл шаруашылығын химизациялау

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы 
технологиялары егіншілік пен өсімдік шаруашылығында химияландыру 
құралдарын (минералдық тыңайтқыштар мен пестицидтер) кеңінен 
пайдалануға, жаңа жоғары өнімді сорттарды енгізуге, Топырақты өңдеудің 
жаңа тәсілдерін енгізуге және т.б. негізделген.

Минералды тыңайтқыштар жəне олардың агрономиялық тиімділігі
Минералды тыңайтқыштарды қолдану барлық дамыған елдерде кең 

таралған. Әлемде шамамен 130 миллион тонна түрлі тыңайтқыштар 
қолданылады (белсенді заттағы мөлшері, физикалық салмағы шамамен 500 
миллион тонна). Тыңайтқыштар өсірілген дақылмен қоректік заттардың 
азаюын өтеу арқылы топырақ құнарлылығын арттырады. Олар дақылдардың 
өнімділігін арттырып қана қоймай, оның сапасын жақсартады, ақуыз, 
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көмірсулар, майлар, минералдар, биологиялық белсенді заттар (каротин, 
дәрумендер, ферменттер) мөлшерін арттырады. Енгізілген тыңайтқыштардың 
әрбір килограмы (NPK қоректік заттар бойынша) бидай түсімінің орташа 
есеппен 7,3 кг - ға, жүгеріге - 8,8 кг-ға, күрішке-8,6 кг-ға, мақтаға-2,7 кг-ға 
(мақта талшығы бойынша есептегенде) өсуін қамтамасыз етеді. 
Тыңайтқыштар барлық дерлік дақылдардың өнімділігін арттырады. Ең 
дамыған елдерде минералды тыңайтқыштарды қолдану ауқымының өсуі 
және 1950 жылдан бастап күздік бидай мысалында ауыл шаруашылығы 
дақылдарының шығымдылығының өсуі туралы келтірілген мәліметтер 
бойынша (кесте 3,4) айтуға болады.. Көрсетілген елдерде тыңайтқыштарды 
қолдану ауқымы келесі жылдары айтарлықтай ұлғайған жоқ (АҚШ-та 2002 
жылы 90-шы жылдарға қарағанда өсім 8% - ды құрады), негізгі назар оларды 
топыраққа енгізу технологиясын жетілдіру, денитрификация 
ингибиторларын қолдану есебінен азот тыңайтқыштарының жоғалуын 
болдырмау және т. б. жолымен пайдалану тиімділігіне аударыла бастады. 

Кесте 4.1 - 1 га егістікке минералды тыңайтқыштарды кг қоректік 
заттарға қолдану
Мемлекет 1950 ж. 1960 ж. 1970 ж. 1980 ж. 1988 ж.
КСРО 5 11 47 84 120
АҚШ 21 35 77 111 105
Ұлыбритания 119 178 224 323 350
Франция 50 102 220 312 320
Германия 153 298 374 479 470

Кесте 4.2 - Күздік бидайдың өнімділігі, ц/га
Мемлекет 1950 ж. 1980 ж. 1988 ж.
КСРО 7,9 16 17,6
АҚШ 11,8 37,7 43,8
Ұлыбритания 35,8 49,5 67,4
Франция 25 51,7 61,3
Германия 35 48,5 60,5

Тыңайтқыштарды қолданудың экологиялық салдары
Тыңайтқыштар дұрыс қолданылмаған жағдайда тек өздері 

қолданылатын жерде экологиялық шиеленістің факторы бола қана қоймай, 
олардың теріс әсері кеңінен көрінуі мүмкін. Топырақтан жуу арқылы 
тыңайтқыштардың жоғалуы 40% немесе одан да көп болуы мүмкін. 
Тыңайтқыштардың қалдықтары жер асты суларына түсіп, оларды 
нитраттармен ластайды. Тыңайтқыштардан биогендер түскеннен кейін ашық 
су қоймалары эвтрофикациядан өтеді, бұл су қоймаларында өсімдіктердің 
қарқынды дамуына әкеледі. Бұған азот пен фосфордың болуы ықпал етеді. 
Осы биогендердің 2:1 қатынасында көк-жасыл балдырлардың дамуы 
басталады. 
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Өсімдіктерге түскенде, белгілі бір жағдайларда (жоғары агрохимиялық 
фон, плантациялардың көлеңкеленуі, бұлтты ауа-райы) азот 
тыңайтқыштарының қалдықтары - нитраттар өсімдік өнімдерінде жиналуы 
мүмкін. Азот тыңайтқыштарын қолдану нормалары сақталмаған жағдайда 
өнімдерде нитраттардың жинақталуы айтарлықтай болуы мүмкін, бұл 
адамдар мен ауыл шаруашылығы жануарларының улануына әкеледі 
(адамдардың қарбыздармен, қауындармен, жануарлардың - жемдік 
қызылшамен улану жағдайлары белгілі).

Тыңайтқыштар құрамында ауыр металдар (Cu, Pb, As, Cd және т.б.), 
радиоактивті элементтер (U, Ra, Th, 90Sr, 40К) бар, олар топырақтан 
транслокация процесінде өсімдіктерге енеді, сонымен қатар өсімдік 
өнімдерін ластайды, оның сапасын төмендетеді.

Фосфор және калий тыңайтқыштарының ауыр металдармен ластануы 
туралы келесі мәліметтер куәландырады: әр килограмға шаққандағы 
суперфосфат 2,2 мг мышьяк, 4,5 мг селен, 0,9 мг кобальт, 17 мг мырыш, 
апатит 90 мг қорғасын, нитроаммофоска 20 мг кадмий, калий тұздары ( КС1, 
K2SO4) - қорғасын, кадмий, хром, сынап тиісінше 12, 1, 0,25 және 0,075 мг. 
фосфор тыңайтқыштарын өндіруге арналған кейбір фосфорит кендерінің -
шикізаттың 90sr ластануы 1 n Р2О5-ке 30-40 кг құрайды.

Минералды тыңайтқыштар топырақ құнарлылығын тек арттырып қана 
қоймай, белгілі бір жағдайларда төмендетеді. Бұл органикалық 
тыңайтқыштар топыраққа қосылмаған немесе жеткіліксіз болған кезде 
байқалады. Тыңайтқыш қолдану топырақ микрофлорасының белсенділігін 
арттырады, қарашіріктің табиғи ыдырау (минералдану) процесін 2-3 есе 
арттырады (шамамен жылына 1,5%) және топырақты органикалық заттармен 
толтырмай, топырақ құнарлылығы төмендейді, яғни. тек бір минералды 
тыңайтқыштарды қолданған кезде топырақтағы экологиялық тепе-теңдік 
бұзылады, минералды және органикалық тыңайтқыштарды қатар қолдану 
арқылы топырақтағы қарашіріктің тепе-теңдігіне қол жеткізуге болады.

Сұйық аммиакты немесе аммиак суын енгізу атмосфералық ауаның 
аммиакпен ластануына әкеледі. Аммиак - бұл өсімдіктерге жақсы азот 
тыңайтқыш, бірақ ол жануарлар мен адамдарға улы. Өсімдіктерді
қоректендіру кезінде ауаның осы затпен ластануы айтарлықтай аумақтарға 
таралады.

Топырақтағы азот тыңайтқыштары кейбір топырақ 
микроорганизмдерімен оксидтерге және молекулалық азотқа ыдырауы 
мүмкін бұл веатмосфералық ауа кіретін N0, N02, N20, NO3, N205, N2
түзілуімен бірге денитрификация процесі. N0, N20 оксидтері улы газдар, ал 
N02 көміртегі диоксидімен бірге С02 парниктік газ ретінде әрекет етеді. [10]

Қоршаған табиғи орта объектілеріне Минералды тыңайтқыштардың 
экологиялық зардаптарын  жеңу жолдары келесідей болуы мүмкін:

- енгізу нормалары мен тыңайтқыштардағы қоректік элементтер 
арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажет;

- минералды тыңайтқыштарды ұсақтап, 40% - ға дейін азот 
тыңайтқыштарын тыңайтқыш түрінде қолдану керек, бұл өсімдіктерге 
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тыңайтқыштарды ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді, жаңбырмен жуудан 
шығын ықтималдығын азайтады;

- тыңайтқыштарды топыраққа 8-12 см тереңдікке (тамырлы топырақ 
қабаты) дұрыс отырғызу, мұндай тереңдікке енгізу құстар үшін 
тыңайтқыштардың желінуін болдырмайды;

- тыңайтқыш қолданудың жетілдірілген технологиясын қолдану;
- минералды тыңайтқыштарды органикалық тыңайтқыштармен бірге 

қолдану керек, 1 га жерге кем дегенде 10 тонна шіріген көң енгізу керек, бұл 
топырақта қарашіріктің тепе-теңдігінің жетіспеушілігін азайтады, 
қарашіріктің оң балансын кем дегенде 20-30 тонна көң енгізу арқылы 
қамтамасыз етуге болады;

- неғұрлым таза және сапалы тыңайтқыштарды қолдану арқылы 
топырақтың ауыр металдармен және радионуклидтермен ластануын 
болдырмауға болады;

- топырақта азотты органикалық экологиялық қауіпсіз түрде жинайтын 
бұршақ дақылдарын ауыспалы егіске енгізу. 

Нитраттар мен нитриттердің экотоксикологиясы
Нитраттар немесе NO3 нитраты ионы - бұл КNO3, NaNO3, Ca(NO3)2

тұздарында кездесетін HNO3 азот қышқылының қалдығы, сонымен қатар 
бірқатар күрделі тыңайтқыштар – аммофос, диаммофос, нитрофос және басқа 
азот бар тыңайтқыштар. Нитраттар аммиакты азот формаларынан топырақ 
микроорганизмдерімен нитрификацияланған кезде түзілуі мүмкін.

Нитраттар өсімдіктердің өсуі үшін қажет. Олар топырақтан 
өсімдіктерге енеді және белгілі бір жағдайларда оларда жиналуы мүмкін. 
Мұндай жағдайлар азот тыңайтқыштарының жоғары фонында, 
Фотосинтездің қарқындылығы мен өсімдіктердің нитраттарды 
ассимиляциялауы, өсімдіктердің арамшөптермен көлеңкеленуі және т.б. 
болатын өсімдіктердің нашар жарықтандырылуы болуы мүмкін. [25]

Белгілі бір мөлшерде нитраттар тамақ пен жемде рұқсат етіледі: 
адамдар үшін нитраттардың рұқсат етілген тәуліктік дозасы 300-325 мг 
құрайды (дене салмағының 1 кг үшін 5 мг). Алайда, бұл мөлшерден асып 
кету дененің улануына әкеледі. Ішек микрофлорасының әсерінен ішектегі 
нитраттар азот қышқылының қалдығы болып табылатын улы нитриттерге 
(NO2 -) айналуы мүмкін. Ішекте нитриттер қосылады аминами - ыдырау 
өнімдерімен ақуыз түзілетін нитрозоамины являюся канцерогенными 
заттармен. Қанға сіңіп, нитриттер гемоглобинмен қосылып, оттегіні көтере 
алмайтын химиялық тұрақты метгемоглобин қосылысын құрайды. Бұл 
жағдайда улану асфиксия (тұншығу) түрінде дамиды. Қатты улану кезінде 
өлімге әкелуі мүмкін.

Нитраттар адам ағзасына ауыз сумен енуі мүмкін, олар жер асты 
суларында да болуы мүмкін, олардан нитраттар құдық суына түседі. 
Олардың ауыз суға рұқсат етілген концентрациясы 10 мг/л құрайды. 
Нитраттар мен нитриттер мал шаруашылығы өнімдерінің консерванттары 
ретінде қолданылады. Осы мақсатта нитраттар ірімшіктерге қосылады, ал 
нитриттер шұжықтарға, ет консервілеріне енгізіледі. Көрсетілген өнімдегі 
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нитраттар мен нитриттердің рұқсат етілген концентрациясы тиісінше 300 
мг/кг және 50 мг/кг құрайды.

Кесте 4.3 - Ауыл шаруашылығы жануарларына арналған азықтардағы 
нитраттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы
Жануарларға арналған азық түрі Шекті рұқсат етілген 

концентрациясы, мг/кг
1. Ірі жем (шөп, сабан) 1000
2. Жасыл жем 500
3. Картоп 300
4. Қызылша 2000
5. Сүрлем, пішендеме 500
6. Шөп ұны 2000
7. Қылқан жапырақты ұн 1000
8. Меласса 1500
9. Ірі қара және ұсақ малға арналған құрама 
жем

500

10. Шошқаларға арналған құрама жем 200
11. Шроттар 200
12. Құрғақ қызылша 800

Пестицидтерді қолданудың экологиялық салдары
Пестицидтер - бұл өсімдіктерді, ауылшаруашылық өнімдерін, ағашты, 

былғары, жүн, мақта өнімдерін қорғау үшін, сондай-ақ жануарлардың 
паразиттерін жою және қауіпті аурулардың қоздырғыштарымен күресу үшін 
қолданылатын заттар.

"Пестицидтер" атауы латынның екі сөзінен шыққан "реst" - у және "ide" 
өлтіру. Пестицидтерді қолдану барлық дамыған елдерде жиі кездеседі. 
Пестицидтерді қолданған кезде зиянкестер, аурулар және арамшөптер 
салдарынан болатын дақылдардың шығымдылығы күрт төмендейді. 

Пестицидтерді қолдану ықтимал егіннің 1/3 бөлігін сақтауға мүмкіндік 
береді деп саналады.

Әлемде химиялық заттардың әртүрлі кластарына жататын 10 мыңнан 
астам пестицидтер өндіріледі. Бұл органохлор, органофосфор, сынап 
органикалық, пиретроид, симтриазин және басқа қосылыстар. Олар 
химиялық құрылымымен ғана емес, сонымен қатар биологиялық әсерімен де 
ерекшеленеді. Белгілі бір заттар қандай зиянды организмдерге әсер ететініне 
байланысты оларды кіші топтарға бөлінетін үш үлкен топқа бөлуге болады :

1) зиянды жануарлармен күресуге арналған заттар = зооцидтер 
(Инсектицидтер, акарицидтер, моллюскоцидтер, ларвицидтер, 
родентицидтер, аттрактанттар);

2) өсімдік ауруларымен күресуге арналған заттар (фунгицидтер, 
бактерицидтер, тұқым улағыштар);
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3) зиянды өсімдіктермен күресуге, сондай-ақ өсімдіктердің өсуі мен 
дамуын реттеуге арналған заттар (гербицидтер, дефолианттар, Десиканттар, 
ретарданттар, ауксиндер, гиббереллиндер).

Химиялық қосылыстардың ең көп таралған кластары келесідей.
1. Хлорорганикалық қосылыстар (ХОС): ДДТ, ГХЦГ гамма-изомері 

(гексахлорциклогексан), хлорбутадиен, альдрин, дильдрин және т.б., орташа 
уыттылыққа ие, олардың өзіне тән ерекшелігі-жоғары персистенттілік, яғни 
сыртқы орта факторларының ыдырауына және әсеріне төзімділік.

2. Фосфорорганикалық қосылыстар (ФОС): хлорофос, карбофос, 
метафос. дихлофос, фозалон, трихлорметафос. Олар жоғары инсектицидтік 
белсенділікке ие және қоршаған орта объектілерінде тез ыдырайды.

3. Пиретроидтер: дельтаметрин, амбуш, цимбуш, декис, каратэ. Ретінде 
ХОС және ФОС бұл жоғары инсектицидтік белсенділігі бар заттар.

4. Триазиндер: симазин, прометрин, цитрин, бурефен және т. б.
Табиғаты бойынша пестицидтер химиялық және биологиялық болып 

бөлінеді. Химиялық пестицидтердің әсері зиянды организмдерге уытты 
әсерге негізделген. Оларды қолдану қоршаған ортаға экологиялық қауіп 
төндіреді. Биологиялық пестицидтердің әсері (өсімдіктерді қорғаудың 
биологиялық құралдары дәлірек) организмдер арасындағы антагонистік 
(бәсекеге қабілетті) қатынастарды қолдануға немесе кейбір организмдердің 
тіршілік ету өнімдерін басқаларын басу үшін пайдалануға негізделген 
(жәндіктер энтомофагтарын, акарифагтарды, микробиологиялық 
препараттарды қолдану) битоксибациллин және дендробациллин колорадо 
қоңызы мен қырыққабат белянкасына қарсы). Өсімдіктерді қорғаудың 
биологиялық құралдарын қолдану адам үшін де, қоршаған орта объектілері 
үшін де экологиялық қауіпсіз.

Пестицидтердің маңызды сипаттамалары уыттылық (токсинділік) пен 
төзімділік болып табылады.

Уыттылық - бұл белгілі бір мөлшердегі химиялық зат, дененің улануын 
тудырады. Жедел және созылмалы уыттылықты ажыратыңыз.

Пестицидтердің төзімділігі - бастапқы уытты қасиеттерін өзгертпестен 
қоршаған орта объектілерінде өзінің ұзақ сақталуы. [10]

Жануарлардың денесінде пестицидтер ас қорыту жүйесі арқылы (ішек 
улануы), тыныс алу органдары арқылы (фумигациялық жол), қақпақтар 
арқылы (тері, шырышты қабаттар) – (контактілі улану) енуі мүмкін.

Пестицидпен жедел улану бір рет әсер еткенде пайда болады және 
мүмкін болатын өліммен аяқталатын ағзаның тіршілігінің бұзылуында 
көрінеді. Бұл әсердің (аурудың) қарқынды дамуымен бірге жүреді.

Созылмалы улану пестицидтің салыстырмалы түрде аз мөлшерде
бірнеше рет әсер етуі нәтижесінде пайда болады және қалыпты тіршіліктің 
баяу дамып келе жатқан бұзылуында көрінеді. Кумуляция дегеніміз-толық 
емес детоксикация (зарарсыздандыру) және денеден шығару немесе оның 
әсерін күшейту нәтижесінде организмде уланудың жинақталу қабілеті.
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Пестицидтердің уыттылығы әртүрлі және мөлшеріне, түсу жолдарына, 
әсер ету ұзақтығына, организмнің жай-күйіне, қоршаған орта жағдайларына 
және т. б. байланысты.

Уыттылық өлшемі доза болып табылады - бұл денені улану үшін 
жеткілікті зат мөлшері. Су ағзалары үшін уыттылық белгілі бір мөлшерде 
суға батырылған заттардың мөлшерімен, яғни сыналатын организмдердің 
50% әсерін тудыратын концентрациямен (өлім концентрациясы - ЛК50) 
көрінеді.

Өткен объект үшін заттың қауіптілік дәрежесі өлім, ең аз өлім (немесе 
шекті) және сублетальды дозалармен немесе шоғырланулармен сипатталады.

Өлім дозасы (летальды) - дененің өлімін тудыратын кез-келген доза 
(концентрация).

Шекті немесе минималды летальдылық - белгілі бір жағдайларда 
(температураның жоғарылауы, гомеостаздың бұзылуы) дененің өліміне 
әкелуі мүмкін ең аз мөлшері.

Сублетальды доза - ағзаның тіршілік әрекетінің бұзылуын тудыратын 
және оның өліміне әкелмейтін (сыртқы көрінбейтін) заттың дозасы 
(концентрациясы).

Пестицидтерді қолдану - ауыл шаруашылығы дамыған елдерде өсімдік 
шаруашылығында да, мал шаруашылығында да, ветеринарияда да кең 
таралған тәжірибе. Оларды қолдану айтарлықтай агрономиялық және 
экономикалық әсер береді, бұл зиянкестерден, аурулардан және 
арамшөптерден түсетін түсімнің жүктемесін 30-40% азайтуға мүмкіндік 
береді. Пестицидтерді қолдану ауқымы әлемде жыл сайын 3-тен 5 
млн.тоннаға дейін, оның ішінде Солтүстік Америкада 34 %, Еуропада-45%, 
басқа аймақтарда -21% пайдаланылады.

Алайда, жоғары оң әсерден басқа, пестицидтерді қолдану бірқатар 
экологиялық проблемаларды тудырады. Теріс салдарлар, негізінен, оларды 
қолдану регламенттерін бұзумен (шығын нормаларын, қолдану мерзімдерін 
бұзумен, улы препараттармен ұқыпсыз қараумен, өңдеуге жатпайтын 
учаскелерге түсумен және т.б.) байланысты.Олар қоршаған ортаның барлық 
объектілерінде көрінеді . Егістіктерді немесе орман алқаптарын өңдеу кезінде 
атмосфералық ауаның ластануы байқалады. Агроценоздарды өңдеу кезінде
оларда өсімдіктердің алуан түрлілігі төмендейді, соның салдарынан мұнда 
тұратын шөпті өсімдіктер өздеріне таныс қоректерді  жоғалтады. Топырақ 
экожүйелері пестицидтердің теріс әсеріне ұшырайды, топырақтың улы 
заттармен ластануы байқалады. Уақыт өте келе пестицидтердің қалдықтары 
ыдырайды, бірақ олардың кейбіреулері (тұрақты) топырақта ұзақ уақыт (5 
жылға дейін немесе одан да көп) сақталуы мүмкін.

Мұндай пестицидтерге хлорорганикалық, әсіресе бұрын инсектицид 
ретінде қолданылған ДДТ (дихлордифенилтрихлорметил-метан), сондай-ақ 
симазин (триазин пестицидтерінің класы) және басқалары жатады. Симазин 
жүгері дақылдарында гербицид ретінде қолданылады, оның қалдықтары 
топырақта 5 жылға дейін сақталады және ауыспалы егісте жүгеріден кейін 
отырғызылуы тиіс басқа дақылдарға фитотоксикалық (өсімдіктердің өсуін 
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тежейтін) әсер етуі мүмкін. Осылайша, тұрақты гербицидтерді қолдану 
ауыспалы егістің бұзылуына әкеледі. [12]

Топырақтан өңделмеген пестицидтердің қалдықтары өсімдіктерге 
енеді, нәтижесінде өсімдік өнімдері улы заттармен ластанады. Гигиеналық 
көрсеткіштер бойынша мұндай өнімдердің сапасы төмендейді және оны 
тағамға немесе Жемге пайдалану адамдар мен ауылшаруашылық 
жануарларының әртүрлі улануына әкеледі (субклеткалық, жасушалық, 
ұйымдастырушылық деңгейде).

Пестицидтердің улы қалдықтары топырақ биотасына әсер етеді, 
топырақ микрофлорасы мен топырақ биоценозының маңызды құрамдас 
бөлігі болып табылатын құрттарды тежейді.

Пестицидтер қалдықтарының фауна өкілдеріне әсері әртүрлі. Жабайы 
жануарлар пестицидтер олардың денесіне түскен кезде (контактілі улану) 
улануы мүмкін. Бірақ көбінесе улану пестицидтермен ластанған белгілі бір 
жемді қолдану арқылы жүреді. Пестицидтердің қалдықтары бір тамақ 
буынынан екіншісіне ауысады, олардың тізбектің соңғы буындарында 
жануарлардың көбею функциясын тежейтін мөлшерде жинақталуы (қысыр 
қалуы, потенциалдың төмендеуі және т.б.) және тіпті өлімге әкелуі мүмкін. 
Бірқатар пестицидтер мутагендер болып табылады және мүйізді 
популяцияларда мутация тудыруы мүмкін, нәтижесінде оларға төзімді 
формалар пайда болады.

Мутацияланған тұрақты формалардың пайда болуы әсіресе бұл қасиет 
тез және жиі пайда болатын жәндіктерге тән.

Пестицидтердің теріс әсері ауыз су көздерінің улы заттармен 
ластануынан және су көздерінің санитарлық жағдайының нашарлауынан 
көрінеді. Егістерді өңдеу кезінде және басқа жолдармен пестицидтерді 
желмен бұзған кезде ауылшаруашылық алқаптарынан су қоймасына түсіп, 
олар су биотасына теріс әсер етеді, балықтар мен жемдік организмдердің 
улануын тудырады, ал гербицидтердің қалдықтары су өсімдіктерінің 
өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. Су ағзалары, әсіресе дафния, босминдер, 
моиндер және т.б. сияқты планктонды шаян тәрізділер судың 
пестицидтермен ластануына өте сезімтал. Дафния суда 10-4 - 10-5 мг/л 
дихлорофос, децис, каратэ, басқа органофосфор, пиретроид және 
органохлорлы пестицидтер болған кезде өледі.

Пестицидтердің қоршаған ортаға төзімділігі, олардың 
биоаккумуляциясы жəне өзгеруі.

Табиғи орта объектілеріне түскен пестицидтер биоаккумуляция және 
биотрансформация процестеріне қосылады. Биоаккумуляция процесінде 
пестицидтің концентрациясының бірнеше есе артуы мүмкін, өйткені ол азық-
түлік тізбегінде қозғалады. Нәтижесінде қазіргі заманғы бақылау әдістерімен 
Анықталмайтын кейбір пестицидтер мен олардың ыдырау өнімдері табиғи 
орта объектілерінде өте қауіпті концентрацияларда болуы мүмкін. [10]

Жабайы жануарлардың организмінде - аң аулау және балық аулау 
объектілерінде пестицидтердің жинақталуы оларды жеуге қауіпті деңгейге 
жеткізуі мүмкін.
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Табиғатта пестицидтердің биотрансформация процестері де жүреді. 
Қоршаған ортаға түскен пестицидтердің едәуір бөлігі ерте ме, кеш пе 
жануарлар, өсімдіктер, микроорганизмдер ағзаларында немесе қоршаған 
ортаның физика-химиялық факторларының әсерінен ыдырайды. 
Пестицидтерді ыдырату процесінде пестицидтерді детоксикациялау -
бастапқы заттың уытты қасиеттерін жоғалту, сондай-ақ уытты заттар-
түзілетін заттардың уыттылығының артуы мүмкін. Сонымен, диктротофос 
пестицидтерінің биотрансформациясы тератогендік заттар болып табылатын 
монокротофос пен оның амидті аналогының пайда болуына әкеледі. 
Биотрансформация процесінде атразин гербициді өсімдік ферменттерінің 
әсерінен бастапқы өнімге қарағанда күшті мутагендік әсері бар заттарға 
айналады. Мұндай мысалдар табиғатта өте көп кездеседі.

Пестицидтер қалдықтарының тірі организмдерде жинақталуының 
байқалатын процесі және олардың азық-түлік тізбектері бойынша көшуі
әсіресе су экожүйелерінде байқалады. Бұл процестің мәнін кумуляция 
коэффициентімен азық-түлік тізбегінің келесі буынындағы улы зат 
құрамының алдыңғы буындағы оның құрамына қатынасы ретінде сипаттауға 
болады. Тұрақты пестицидтер үшін ол ондаған, жүздеген және мың есе жетуі 
мүмкін.

Жоғары уытты тұрақты пестицидтер қалдықтарының жоғары тамақ 
буынында (жыртқыштарда) жинақталуының жоғары деңгейі жануарлардың 
өліміне әкелетін қауіпті шамаларға жетуі мүмкін.

Тірі организмдегі пестицидтердің уыттылығы өлімге де, сублетальды 
әсерге де әсер етуі мүмкін.

Сублетальды концентрациядағы пестицидтердің адам ағзасына әсері 
келесі патологиялық процестердің дамуында көрінеді:

1) иммунитеттің төмендеуі және организмнің жалпы 
сырқаттанушылығының артуы;

2) жүйке жүйесіне теріс әсер;
3) есте сақтау қабілетінің және дерексіз ойлау қабілетінің бұзылуы;
4) жүктілік патологиясының дамуы;
5) ұрпақта туа біткен физиологиялық және анатомиялық ақаулардың 

(деформациялардың) пайда болуы;
6) пестицидтер айқын мутагендік, бластомогендік, канцерогендік және 

аллергендік әсерге ие және т. б.
Пестицидтермен улану кезіндегі ұқсас патологиялық процестер 

ауылшаруашылық жануарларында байқалады.
Кез келген препараттармен уланудың алдын алу үшін сақтау, 

тасымалдау және олармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын қатаң 
сақтау қажет.

Пестицидтерді қолдану кезінде экологиялық баспасөзді төмендету 
жолдары

1. Өсімдіктерді қорғаудағы химиялық әдіс басқа әдістер мен әдістер 
тиімсіз болған кезде қолданылуы керек.
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2. Пестицидтерді қолданған жағдайда уыттылығы мен тұрақтылығы аз 
препараттарды таңдау қажет.

3. Өсімдіктерді қорғауда зиянкестердің, ауру қоздырғыштарының 
санын азайтуға, топырақта арамшөптер тұқымдарының жиналуына 
бағытталған агротехникалық әдістерді кеңінен қолдану керек; топырақты 
өңдеудің арнайы әдістерін қолдану, фитопротектілеу - зақымдалған және 
ауру өсімдіктерді уақтылы жою және т. б.

4. Сондай-ақ өсімдіктерді қорғауда биологиялық әдістер мен тәсілдерді 
кеңінен қолдану, энтомофагтар мен акарифагтарды, патогенді және 
антогонистік микроорганизмдерді және олардың тіршілік ету өнімдерін, 
биологиялық белсенді заттарды (аттрактанттар, репелленттер, гормондар) 
пайдалану керек.

5. Аурулар мен зиянкестерге төзімді сорттарды өсіруге, сондай-ақ 
гендік инженерия әдістерімен алынған трансгендік өсімдіктерді пайдалануға 
негізделген генетикалық-селекциялық әдісті қолдану жақсы нәтиже береді.

6. Өсімдіктерді қорғауда интеграцияланған әдісті қолдану, оның мәні 
зиянкестер мен қоздырғыштардың табиғи өлімін әртүрлі жолдармен көбейту 
және пестицидтердің шығынын азайту болып табылады. Әдіс қорғаудың 
биологиялық тәсілдерінің комбинациясын, арнайы агротехникалық 
тәсілдерді дамытуды (себу мерзімдерін, өсімдіктердің орналасу сипатын, 
мелиорацияны және т. б. өзгерту), төзімді сорттарды шығаруды, карантиндік 
іс-шараларды пайдалануды және т. б. қамтиды.

7. Пестицидтерді дұрыс қолдану, ең алдымен қолдану мерзімі мен 
рұқсат етілген дозаларды, сондай-ақ күту мерзімдерін сақтау (күту мерзімі-
бұл дақылдарды соңғы өңдеуден бастап егін жинауға дейінгі уақыт, өсімдік 
шаруашылығында олар 20-дан 30 күнге дейін). Күту мерзімдерін, сондай-ақ 
рұқсат етілген дозаларды сақтау өсімдік өнімдерінде пестицидтердің зиянды 
қалдықтарының жиналуына және адам мен үй жануарларының улануына жол 
бермейді.

8. Ұйымдастырушылық-экономикалық әдіске негізделіңіз: егіс 
алқаптарының құрылымын оңтайландыру, ауыспалы егісті жүргізу,
ауылшаруашылық дақылдарын кеңістіктік оқшаулау, тұрақты 
аудандастырылған сорттарды пайдалану және оларды мерзімді жаңарту, 
агроценоздарда энтомофагтар мен акарифагтарды жандандыру және қорғау, 
жерді мелиорациялау және т. б. [12]

4.5 Агроөнеркәсіптік кешен жүйесінде аз қалдықты және 
қалдықсыз технологияларды құрудың орынды бағыттары мен жолдары

Кез-келген заманауи өндірісте негізгі өнімнен басқа, шикізаттың едәуір 
бөлігі қалдықтарға кетеді, оларды адам үшін қажет өнімге қайта өңдеуге 
болады. Бірқатар өндірістердің пайда болған және пайдаланылмаған 
қалдықтары, әдетте, қоршаған ортаны ластайды, бірқатар жағдайларда 
экожүйелерге зиянды әсер етеді.
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Ауылшаруашылық өндірісінде өсімдік шаруашылығында да, мал 
шаруашылығында да негізгі өнімді өндіру кезінде пайдалы өнімдерге қайта 
өңдеуге болатын қайталама ресурстар деп аталатын сабан, көң және басқа да 
органикалық қалдықтар түрінде қалдықтардың едәуір мөлшері пайда болады.

Қайталама ресурстарды қайта өңдеу негізінде шикізатты неғұрлым 
терең өңдеу есебінен өндіріс тиімділігін арттыруға ғана емес, сонымен қатар 
агроэкологиялық мәселелерді шешуге, атап айтқанда, Қоршаған орта 
объектілерінің ластануын болдырмауға, топырақ құнарлылығын арттыруға, 
экологиялық таза өнім өсіруге мүмкіндік беретін технологиялар құрылуы 
мүмкін.

Мұндай технологияларды әзірлеу қалдықтарды (қайталама 
ресурстарды) кәдеге жарату микроорганизмдерді, саңырауқұлақтарды, 
құрттарды және басқа да организмдерді пайдалана отырып жүргізілетін 
биологиялық процестер негізінде мүмкін болады. Мұндай технологиялар 
Биотехнология деп аталады. Олар сізге өндірістің жабық циклын құруға 
мүмкіндік береді және қалдықсыз немесе қалдықсыз.

Ауыл шаруашылығындағы осындай технологиялардың неғұрлым 
перспективалы технологиялары: мал шаруашылығы қалдықтарын (көң, көң 
ағындыларын) құнды органикалық тыңайтқыш - биогумус немесе биогазға 
қайта өңдеу және Өсімдік шаруашылығы қалдықтарын (сабан және басқа да 
органикалық қалдықтарды) олардың негізінде өнеркәсіптік тәсілмен 
өсірілетін саңырауқұлақтарды алу үшін қайта өңдеу болып табылады. 

Жер жұмыстарының нәтижелерін арттыру тарауы бойынша 
практикалық тапсырма

Практикалық тапсырма №1
Ауыл шаруашылығы және экология
Жұмыстың мақсаты: Қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы процестері 

мен экологиялық жағдайлардың тәуелділігін сараптау.
Жұмыстың негізгі этаптары:
Экологияның мәні, мақсаты мен тарихын зерделеу.
Адам және табиғат салдарынан туындайтын экологиялық процестердіт 

сараптау.   
Экологиялық өзгерістерге ұшырауы мүмкін ауыл шаруашылығы 

нысандарын анықтау.

Практикалық тапсырма №2
Топырақтың экологиялық өзгерістері
Жұмыстың мақсаты: Топырақтың ауыл шаруашылығындағы мәні 

мен оның құнарлығына әсер ететін факторларды анықтау.
Жұмыстың негізгі этаптары:
Топырақ құнарлығының көрсеткіштерін сипаттау.
Топырақ эрозиясын тудырушылар мен оларды болдырмау жолдарын 

анықтау.
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Топырақ тұздалуы көрсеткіштерін сипаттау.
Жерді қалпына келтіру жұмыстарын талдау

Практикалық тапсырма №3
Ауыл шаруашылығын химизациялау
Жұмыстың мақсаты: Ауыл шаруашылығында қолданылатын 

тыңайтқыштар түрлерін, олардың негігі сипаттамалары мен әсерін талдау.
Жұмыстың негізгі этаптары:
Минераллды тыңайтқыштардың агрономиялық тиімділігін сараптау.
Тыңайтқыштарды қолдану салдарын жүйелеу.
Нитраттар мен нитриттердің экотоксикологиясын зерделеу.
Пестицидтерді қолданудың экологиялық салдарын қарастыру

Практикалық тапсырма №4
Өсімдіктерді химиялық қорғайтын машиналар
Жұмыстың мақсаты: 
а) ОП-2000, ОМ-320 бүркігіші
б) ОШУ –50А шаңдатқыш
в) ПС-10, ПСШ-5 тұқым дәрілейтін машиналардың пайдалануын,

құрылысын, жұмысын оқу.
Жұмыстың негізгі этаптары:
Жалпы мəлімет. Дәнді дақылдарда болатын аурулар, зиянды құрт-

құмырсқалар, әртүрлі арамшөптер астық шығымын азайтып, сапасын 
төмендетеді. Сондықтан егінмен айналысқанда, егістікті агротехникалық, 
биологиялық, физикалық және химиялық әдістерімен қорғау жүйесі 
қолданылады.

Агротехникалық əдістер - - пайдалы өсімдіктердің дамуына, жағдай 
жасайтын зиянкестерді жоятын егін шаруашылығының мәдениетін көтеретін 
– агротехникалық тәсілдердің жиынтығы.

Аталған тәсілдерге ғылыми негізделген ауыспалы егістік топырақ 
өңдеу, ауруларға, зиянкестерге төтеп беретін өсімдіктерді таңдау жатады.

Биологиялық əдістер ауруларға, зиянкестерге, арам шөптерге қарсы 
қолданылатын әртүрлі препараттар.

Физикалық əдістер. Тұқымға және өсімдікке жоғары және төменгі 
температурамен әсер ету, жоғары жиіліктегі тоқпен, ультра дыбыспен өңдеу.
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Бақылау сұрақтары

1. Егіншілік және мал шаруашылығының қоршаған ортаға әсері 
қандай?

2. Органикалық ауы шаруашылығының мәні қандай?
3. Топырақ эрозиясы нені білдіреді және оның түрлері қандай?
4. Топырақ ластануының қандай себептері бар?
5. Фитонцидтер дегеніміз не?
6. Минералды тыңайтқыштар және олардың агрономиялық тиімділігі 

туралы не айта аласыз?

Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Акимова Т.В. Экология. Мәскеу.:ЮНИТИ, 2009 ж.
2. Бродский А.К. Жалпы экология; Мәскеу: «Академия», 2016 ж.
3. И.Е. Постнов, Г.Б. Ионова. Экология: студенттердің өзіндік 

жұмысына арналған оқу құралы; Н.Новгород, 2009 ж.

Тарау бойынша қысқаша тұжырымдар

Бұл тарауда экологияның негізгі түсініктері мен қазіргі жағдайдағы 
ауыл шаруашылығының экологияға тигізер әсері қарастырылады. Егін және 
мал шаруашылығының тигізуі мүмкін әсерлері мен оларды болдырмау 
жолдары сипатталады. Топырақтың құнарлығы, оны бұзуы мүмкін 
факторлар, топырақты дұрыс өңдеу әдістері келтірілген. Минералды 
тыңайтқыштар және олардың агрономиялық тиімділігі, тыңайтқыштарды 
қолданудың экологиялық салдары, нитраттар мен нитриттердің 
экотоксикологиясы, пестицидтерді қолданудың экологиялық салдары туралы 
толық айтылған. Тарауды қорытынлылау ретінде ауыл шаруашылығында 
болуы мүмкін экологиялық дағдарыстарды жою мақсатындағы тиімді ауыл 
шаруашылығы басқарылуы туралы айтылады.
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ТАРАУ 5. Жол қозғалыс ережесін сақтап ауыл шаруашылық 
техникасын басқару 

5.1 Жол қозғалысын ұйымдастыру негіздері

Қозғалысты ұйымдастырудың шарттары мен принциптері 
Қатысушылар құрамы және олардың жолдар мен көшелердегі 

қозғалысының сипаты өте алуан түрлі. Механикалық және механикалық емес 
көлік құралдарының, сондай-ақ адамдар мен жануарлардың бірлескен 
қозғалысы өзара қауіп пен қозғалыстың кідіруіне жағдай жасайды. Көлік 
құралдарының әртүрлі түрлері әртүрлі жылдамдықтарға ие, өлшемдері мен 
басқа да көрсеткіштері бойынша айтарлықтай ерекшеленеді.

Қозғалысқа қатысушылардың саны көшелер мен жолдардың әртүрлі 
учаскелері бойынша біркелкі бөлінбейді. Көлік құралдары мен жаяу 
жүргіншілердің ең көп саны қалаларда, елді мекендерде және теміржол 
станцияларының, демалыс орындарының жанында шоғырланған. Қалаларда 
жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының шоғырлануы әсіресе өнеркәсіптік 
және сауда кәсіпорындары, вокзалдар, өзен порттары, ойын-сауық 
кәсіпорындары және т. б. орналасқан жерлерде байқалады.

Қозғалыстың негізгі сипаттамасы оның қарқындылығы, яғни көлік 
бірліктерінің (автомобильдер, тракторлар, велосипедтер және т.б.) және 
жолдың немесе көшенің белгілі бір учаскесінен бір сағат немесе бір тәулік 
ішінде өтетін жаяу жүргіншілердің саны.

Көлік пен жаяу жүргіншілердің қозғалыс қарқындылығы тәулік 
уақытына байланысты өзгереді: жұмыс күнінің басында және соңында 
күшейеді (ең үлкен қозғалыс сағаттары "шың" сағаттары деп аталады), 
аптаның күндері (жұмыс немесе демалыс күндері) және айлар бойынша 
өзгереді. Мысалы, егін жинау кезеңінде (шілде — қыркүйек) 
автомобильдердің, тракторлардың және өздігінен жүретін ауылшаруашылық 
машиналарының қозғалыс қарқындылығы әсіресе артады. Қозғалыстың 
толық сипаттамасын алу үшін күнделікті қарқындылық көрсеткіштері жиі 
қолданылады. Көлік қозғалысы неғұрлым қарқынды жерлерде 
қарқындылығы тәулігіне 50-60 мың көлік бірлігіне жетуі мүмкін. Көлік 
құралдары мен жаяу жүргіншілердің қозғалыс қарқындылығының өсуі 
барлық қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көшелер мен 
жолдардың өткізу қабілетін арттыру үшін олардың қозғалысын 
ұйымдастыруды қажет етеді.

Қозғалысты ұйымдастырудың алғашқы шараларының бірі қарама-
қарсы ағындарды оқшаулау үшін жүріс бөлігін екі жолаққа бөлу болды. 
Қазақстанда, әлем елдерінің басым бөлігіндегідей, жол қозғалысының оң жақ 
бағыты қолданылады. Жолдардың жабдықталуы, сондай-ақ көлік 
құралдарының құрылымы осындай қозғалыс жүйесіне бейімделген. [17]

Кейбір елдерде (Англия, Жапония, Үндістан және т.б.) қозғалыс сол 
жақта жүреді. Мұндай айырмашылық осы елдерге келетін жүргізушілердің, 
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сондай-ақ шетелге шығатын осы елдердің жүргізушілерінің жұмысын 
біршама қиындатады.

Саны қарқынды жоғарылап келе жатқан көлік құралдарының қозғалыс 
соқтығысу мүмкіндігін азайту үшін қарама-қарсы ағындарды бірнеше метр 
кең жолақтармен бөлу қажеттігі туындады. Жасыл екпелер әдетте осы 
жолақтарға отырғызылады (сурет 5.1).

Сурет 5.1 – қарсы бағыт ағындарын жасыл екпелермен бөлу

Қалаларда кейбір көшелерде бір жақты қозғалыс ұйымдастырылады, ал 
көлік құралдары тек бір бағытта қозғалады, бұл үшін жолдың бүкіл енін 
алады. Қарсы ағын үшін басқа көше (параллель) таңдалады. Бұл қозғалыс 
қауіпсіздігі мен қатынас жылдамдығын едәуір арттырады.

Жолдар мен көшелердің өткізу қабілетін арттыру үшін көлік 
ағындарын қозғалыс жылдамдығы бойынша бөлу үлкен маңызға ие. Бұл 
бөлудің принципі келесідей: баяу жүретін көліктер көшенің немесе жолдың 
оң жақ жиегіне жақын, ал жылдам жүретіндер - бір жақты көшелердегі орта 
немесе сол жақ жиекке жақын орналасқан. Бұл жылдам жүретін көлікке 
жылдамдықтағы артықшылықтарын барынша пайдалануға мүмкіндік береді. 
Жекелеген жағдайларда жүрдек қозғалысы бар жолдарда белгілі бір 
минимумнан төмен емес жылдамдықпен көлік құралдары қозғала алатын 
арнайы жолақ бөлінеді - мысалы, кемінде 70 км/сағ. 

Қалаларда кейбір көшелер немесе көше учаскелері көлік құралдарының 
тек бір немесе екі түрінің қозғалысы үшін ұсынылады - мысалы, тек жеңіл 
автомобильдер үшін. Мұндай көшелерде автомобильдер жоғары 
жылдамдықпен және көп мөлшерде жүре алады. 

Көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің бірлескен қозғалысы үлкен 
өзара кедергілерді тудырады, көбінесе қауіпті жағдайлар мен жол-көлік 
оқиғаларына әкеледі. Жаяу жүргіншілердің қарқынды қозғалысы бар 
көшелерде жаяу жүргіншілердің жүріс бөлігіне кенеттен шығуын 
болдырмайтын жаяу жүргіншілер қоршауларын орнату арқылы жаяу 
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жүргіншілер ағынын жүріс бөлігінен неғұрлым толық бөлу қажет болды. Сол 
мақсатта жерасты жаяу жүргіншілер өткелдері жасалады.

Әсіресе, көшелер мен жолдардың қиылысында қозғалыс айқын болуы 
керек. Мұнда қозғалыс кезектілігін реттеу ұйымдастырылуы мүмкін, 
қозғалыс бағыттарына шектеулер енгізіледі, көлік құралдары мен жаяу 
жүргіншілердің нақты жолдары көрсетіледі. Көлік қозғалысының жоғары 
қарқындылығы бар қиылыстарда әртүрлі деңгейлерде жол айрықтары 
орнатылады, бұл қиылыстың өткізу қабілеті мен қозғалыс қауіпсіздігінің 
дәрежесін едәуір арттыруды қамтамасыз етеді.

Жол қозғалысын реттеу элементтері
Қозғалыс кезектілігін реттеу бағдаршамдардың немесе жол полициясы 

инспекторларының көмегімен жүзеге асырылады. Бағдаршамдар жиі 
қолданылады, олардың сигналдары күндіз-түні айқын аңғарылады. 
Бағдаршамның негізгі түрі - қызыл, сары және жасыл сигналдары бар үш 
секциялы бағдаршамдар. Бұл түстер әртүрлі метеорологиялық жағдайларда 
ең айқын танылғандықтан таңдалады. Сигналдардың орналасуы тік және 
көлденең болуы мүмкін, бірақ әрқашан халықаралық стандартқа сәйкес 
белгілі бір ретпен: қызыл — жоғарғы жағында, сары — ортасында, жасыл —
төменгі жағында. Көлденең орналасқан кезде, тиісінше, сол жақта, ортасында 
және оң жақта. Стандартты орналасу түстерді ажыратпайтын адамдарға 
сигналдардың мәнін түсінуге мүмкіндік береді.

Сурет 5.2 – Бағдаршамның тік және көлденең орналасуы

Сондай-ақ, негізгі бағдаршамның екі немесе бір жағында қосымша 
секциялары бар бағдаршамдар қолданылады (сурет 5.). Бұл бағдаршамдар 
қиылыстарда қажет, онда жүрудің белгілі бір кезектілігін белгілеу арқылы
тікелей, оңға және солға қарай қозғалатын көлік ағындарының өзара 
кедергілерін болдырмау қажет.
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Сурет 5.3 – Қосымша секциялары бар бағдаршамдар

Бағдаршамды реттеу фазалармен жүргізіледі. Әр кезең ішінде бір 
бағыттағы көлік ағындары қозғалады, ал басқалары қозғалыс рұқсат етілетін 
фазаны күтеді. Қиылысқа кіретін көшелердің санына, қозғалыс 
қарқындылығына және ағындардың бағытына байланысты фазалар екі, үш 
немесе одан да көп болуы мүмкін. Әр түрлі тізбектелген фазалардың 
қосындысы реттеу циклін құрайды. Циклдің ұзақтығы әдетте 35-тен 75 
секундқа дейін болады.

Көптеген жағдайларда бағдаршамдарды белгілі бір бағдарлама 
бойынша автоматты құрылғы басқарады, онда көлік ағындарының қозғалыс 
жағдайлары мен сипатына сәйкес фазалардың саны, түрі мен уақыты 
көрсетілген. Басқару құрылғысында бірнеше бағдарлама болуы мүмкін, 
сондықтан реттеу режимін тәуліктің әртүрлі уақытында немесе бөлек 
күндерде өзгертуге болады.

Бағдаршамдарды автоматты басқару техникасын жетілдіру бірқатар 
қиылыстардағы жарықтарды келісілген (үйлестірілген) басқаруды әзірлеуге 
және қолдануға әкелді. Бұл басқарудың нұсқаларының бірі - "Жасыл толқын" 
қағидаты бойынша реттеу. Бұл ретте көлік ағыны жылдамдығы 45-50 км/сағ 
болатын машиналардың жекелеген топтарымен қозғалады. Бұл келісілген 
реттеудің барлық учаскесінде тоқтаусыз қозғалуға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, кибернетикалық құрылғыларды қолдана отырып, 
бағдаршамдарды автоматты басқару жүйесі бар. Бұл жүйе қиылысқа әр 
бағыттан келетін және қиылыстың жалпы жүктемесін ескере отырып, әр 
қиылыстағы бағдаршам сигналдарын автоматты түрде өзгертуге мүмкіндік 
береді.

Автомотокөлік және электр көлігі жолдарының қиылысында 
(трамвайлар, троллейбустар) кейде қызыл және жасыл сигналдары бар екі 
секциялы бағдаршамдар қолданылады. Автокөлік көлігінің негізгі ағыны 
үшін сигналдарды жасылдан қызылға өзгерту қиылысқа шығатын электр 
көлігінің ток қабылдағышымен тиісті контактілерді жабу арқылы автоматты 
түрде жүзеге асырылады.

Жекелеген жағдайларда сары не кәдімгі қызыл сигналы бар бір 
секциялы бағдаршамдар қолданылады.

Көп секциялы бағдаршамдарды ең аз қозғалыс сағаттарында 
жыпылықтайтын сары сигнал режиміне де ауыстыруға болады.
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Реттеушінің қозғалысты реттеуге қатысуы сирек қолданады, өйткені 
оның сигналдары нашар көрінеді. Реттеушінің араласуы бағдаршам 
қондырғысы істен шыққан немесе қандай да бір ерекше мән-жайлар болған 
жағдайда қажет болуы мүмкін.

Реттеуші қиылыстың ортасында, кейде арнайы ұйымдастырылған 
биіктікте орналасады; бұл сигналдар жақсы көрінуін қамтамасыз етеді, 
реттеушіге ақ қолғап және басқа да ақ жабдықтар, ал қараңғы уақытта –
арнайы жанатын таяқша беріледі.

Басқа реттеу құралдарының ішінде жол белгілері әсіресе кеңінен 
қолданылады. Қарапайым және әмбепап белгілер жүйесі жүргізушілерге 
жолдар мен көшелердің әртүрлі учаскелеріндегі қозғалыс шарттары мен 
тәртібі туралы хабарлауға мүмкіндік береді. Белгілердің көмегімен 
шектеулер мен тыйым салулар белгіленеді (жылдамдық, айналым, 
бұрылыстар және т.б.), жүргізушілерге жолдағы қауіпті жерлерде ескерту 
беріледі.

Белгілердің пішіні, мөлшері және түсі оларды рельефтің фонында 
айқын көрінетін етеді. Белгілердің мазмұны жүргізушілер көзбен жақсы 
қабылдайтын шартты суреттермен бейнеленген. Күндізгі уақытта белгілерді 
жақсы көру үшін олардағы сурет рефлекторлы бояулармен жасалады, ал 
мүмкін болған жағдайда белгілер жарықтандырылады.

Таңбалардан айырмашылығы, қозғалысты реттеу үшін қолданылатын 
көрсеткіштер олардағы ақпаратты көбінесе мәтінмен көрсетеді. Көрсеткіштер 
жол белгілерін пайдалану мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. 
Көрсеткіштер мәтіні әртүрлі болуы мүмкін. Бірқатар көрсеткіштер кең 
таралды және олардың мәтіні стандартты болды.

Жолды белгілеу сызықтары реттеу құралдары жүйесінде үлкен рөл 
атқарады. Белгі сызықтары жүріс бөлігінде бояумен орындалады. Сызықтар 
қозғалыс қатарын, тұрақ орындарын және басқа қозғалыс жағдайларын 
көрсетуі мүмкін (сурет 5.4). 

Сурет 5.4 – Жол белгілеу сызықтары
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Көбінесе жоғарыда аталған реттеу құралдары жағадайларға 
байланысты бірге қолданылады. Кейбір жағдайларда олар бір-бірін 
қайталайды немесе әртүрлі және тәуелсіз мағынаға ие, ал бөлек және тікелей 
қарама-қарсы мағынада болады.

Реттеу құралдары жағдайды жақсарту және қозғалыс қауіпсіздігін 
арттыру, сондай-ақ көшелер мен жолдардың өткізу қабілетін арттыру үшін 
қолданылады.

Кез келген реттеу құралдарының сигналдары мен нұсқауларын 
орындау барлық жүргізушілер үшін міндетті.

5.2 Әртүрлі жағдайларда жүргізу кезіндегі қозғалыс қауіпсіздігі

Қозғалыс жылдамдығы мен жағдайлары
Көлік құралын қандай жылдамдықпен жүргізу туралы мәселе 

жүргізушінің алдында үнемі туындайды және олар әртүрлі жағдайларда 
қозғалу кезінде дұрыс шешілуі керек.

Кез-келген көлік құралының басты мақсаттарының бірі - адамдар мен 
жүктерді тезірек, яғни ең жоғары жылдамдығымен тасымалдау. Көлік 
құралдарының дамуы мен жетілуімен мүмкін болатын ең жоғары жылдамдық 
үнемі өсіп келеді. Бұл үрдіс трактор жасауда да бар, өйткені қозғалыс 
жылдамдығының жоғарылауы жүргізушінің жұмысының өнімділігін 
арттыруды білдіреді. 

Жылдамдықтың жоғарылауымен көлік құралын басқару қиынға 
соғады. Жүргізушіден барлық әрекеттердің дәлдігі мен уақтылығы қажет. 
Көлік құралы әр секунд сайын салыстырмалы түрде жоғары емес 
жылдамдықта да айтарлықтай қашықтықты өтетінін ескеру қажет.

Жоғары жылдамдықпен жүру кезінде қауіпсіздікті арттыру үшін көлік 
құралдарының тежегіштері мен рульдік құрылымын өзгерту, сондай-ақ жол 
жағдайларын жақсарту қажет болды.

Жоғары жылдамдықта болған жол-көлік оқиғаларының салдары 
орташа немесе төмен жылдамдықтағы оқиғаларға қарағанда едәуір ауыр 
екенін ескеру қажет. Соқтығысулар мен соқтығысулар кезінде қозғалыстағы 
көлік құралының кинетикалық энергиясы көлік құралының және 
соқтығысуға ұшыраған заттардың деформациясы мен сынуы есебінен 
сіңіріледі. Кинетикалық энергияның мөлшері өте үлкен болуы мүмкін. 
Автокөліктің қозғалмайтын кедергіге әсер ету күші 60 км / сағ жылдамдықта 
автокөлік жұп-рех-бес қабат биіктігінен құлаған кездегі әсер ету күшіне тең.

Соқтығысудан немесе басудан аулақ болу үшін уақтылы тежеу өте 
маңызды. Кез-келген көлік құралының тежегіштері оны бірден тоқтатуы 
мүмкін емес және олай болмайды да. Тежеу басталғаннан бастап, көлік дейін 
тоқтауға дейін белгілі бір уақытқа жолмен біраз жүреді.

Жүргізуші жылдамдықтың жоғарылауымен тежеу жолының 
ұзаратынын, сондықтан қауіптің жоғарылайтынын есте ұстауы керек.

Кедергі пайда болған кезде тоқтауды есептей отырып, жүргізуші өзінің 
реакция уақытын және тежегіштерді іске қосу үшін қажетті уақытты ескеруі 
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тиіс. Осы екі уақыт аралығында көлік құралы баяуламай, бұрынғы 
жылдамдықпен қозғалуды жалғастырады.

Жүргізуші жылдамдықты таңдау кезінде жол жабынының сапасы мен 
жай-күйін, тоқтату кезінде мүмкін тежеу жолын бағалау үшін тежегіш жүйесі 
мен шиналардың жай-күйін ескеруге міндетті.

Осылайша, өзінің көлік құралын кедергі алдында тоқтатқысы келетін 
жүргізуші оны осы қозғалыс жағдайларында кем дегенде аялдау жолының 
шамасына тең қашықтықта байқауы тиіс.

Жүргізуші өзі жүретін жағдайларды бағалай отырып, жолда қандай да 
бір кедергілердің пайда болу мүмкіндігін анықтайды және соған сәйкес ол 
қандай жылдамдықпен қозғала алатындығын шешеді.

Қауіпті кедергілерді уақтылы анықтау үшін көрінудің және шолудың 
маңызы зор. Көріну дегеніміз - қоршаған ортаның ерекшеліктерін ажырату 
мүмкіндігі. Бұл жарық деңгейіне, атмосфераның мөлдірлігіне және жүргізуші 
жолды бақылайтын алдыңғы әйнекке байланысты.

Көрінуді көлік жүргізушісімен заттарды тани алатын қашықтықпен 
(метрмен) бағалайды,. Көріну ымырт түскенде, жолдар мен көшелерді 
жасанды түрде таратқанда, жауын-шашын кезінде (жаңбыр, қар, тұман), 
сондай-ақ атмосфералық шаң-тозаңданғанда, жүргізуші кабинасының 
тұмандаған немесе ластанған әйнектерінде болады. 20 м кем көріну қауіпті 
болып саналады.

Шолумен жүргізушінің жерінен жолдың (көшенің) және айналадағы 
жердің белгілі бір аумағын және ондағы әртүрлі объектілерді көлік 
құралының алдында және артында көру мүмкіндігі белгіленеді. Шолу 
сонымен қатар көлік құралының орналасқан жерінен жүргізуші орнынан 
көруге болатын төтенше объектілерге дейінгі қашықтықта бағаланады. 
Шолудың қысқаруы жергілікті жердің қатпарларының, жасыл желектердің 
немесе жол жанындағы құрылыстардың, сондай-ақ жолда тұрған немесе
тұрған көлік құралдарының болуымен байланысты. Егер көлік құралының 
терезелері жүкпен немесе жолаушылармен қоршалған болса, шолу күрт 
азаяды.

Жүргізуші қозғалыс жылдамдығын көріну қашықтығымен және 
жолдың көрінуімен, аялдау жолы көріну және көріну шегіндегі кез келген 
ықтимал кедергіге дейінгі қашықтықтан әрқашан кем болатындай өлшеуі 
тиіс.

Машиналар ағынындағы қозғалыс жүргізушіні осы ағынның 
жылдамдығымен қозғалуға мәжбүр етеді, өйткені көптеген қозғалатын көлік 
құралдарымен оларды басып озу қиын.

Машиналар ағынында қозғала отырып, жылдамдықты ерекше 
қажеттіліксіз төмендетуге болмайды, өйткені бұл бүкіл ағынның қозғалысын 
бұзады. Ағындағы көліктер тұрақты жылдамдықпен немесе қандай да бір 
себептермен жиі баяулау мен үдеумен, кейде өте күрт қозғалуы мүмкін.
Машиналар ағынында әрдайым басқа жиекке түсу және бұрылыс жасайтын 
көлік құралдары бар. Мұның бәрі ағынның қозғалыс сипатын анықтайды, бұл 
әр жүргізушінің жылдамдықты таңдауына әсер етеді.
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Жаяу жүргіншілер кенеттен жүріс бөлігінде және оның жанында, 
тротуарлар мен жол жиектерінде қозғалыстағы көлік құралдарының алдында 
пайда болуы мүмкін. Сондықтан, тротуарларға жақын жерде жүргізуші 
жедел тоқтаған жағдайда аялдама жолын қысқарту үшін жылдамдықты 
төмендетуі керек. 

Көлік жолдарымен қозғалыс
Көлік құралдары жоғары жылдамдықтағы автомобиль жолдарымен 

жүреді. Бұл әсіресе алыс қашықтыққа жүретін жүргізушілерге қатысты. 
Алайда, кейбір жол учаскелерінде жоғары жылдамдықпен жүру қауіпті 
болуы мүмкін.

Мысалы, жолдардағы бұрылу (шеңберлі жолдар) ортадан тепкіш 
күштің әрекеті салдарынан жылдам қозғалатын көлік құралдары үшін 
қауіпті, ал "жабық" бұрылыстар бұрылу жолында жолдың көрінбеуі 
салдарынан қауіпті. Бұл жағдайлар айналу қисығына кіргенге дейін 
жылдамдықты төмендетуді талап етеді. Жылдамдықтың төмендеуімен 
кешігу центрифугалық күштің әрекеті басталған кезде бұрылыстың өзінде 
күрт тежеу қажеттілігіне әкеледі. Бұл көліктің бағытын жоғалтуын тудыруы 
мүмкін.

Қарсы келе жатқан көлік құралдарымен, әсіресе жабық бұрылыстарда 
соқтығысуды болдырмау үшін жүргізушілер жолдың ортасына, әсіресе қарсы 
қозғалыс жолағына шығуға жол бермей, өз машиналарын қатаң оң жағынан 
жүргізуі тиіс.

Бұрылыстардағы қозғалыс жылдамдығы жүргізуші мен жолаушылар 
орталықтан тепкіш күштің әсерін сезінбейтіндей болуы тиіс, ал шектеулі 
көріністе оны бұрылыстан кейін кедергінің пайда болуы мүмкін екенін 
ескере отырып төмендету қажет.

Түсу және көтерілу жолдағы қозғалысты қиындатады.
Төмен қозғалыс кезінде еркін түсу жанармайды үнемдеу үшін, төмен 

түсуден соң көтеріліс басталса жылдамдықты үдету үшін пайдаланылуы 
мүмкін. Бірақ мұны қолайлы жағдайларда кішкене тік беткейлерде ғана 
жасауға болады. Жылдамдықты арттыру және салмақ күшінің түсу әрекеті 
тежеу жолының едәуір өсуіне ықпал ететінін және жолда кенеттен кедергі 
пайда болған кезде жүргізуші көлік құралын тоқтатуға уақыт болмауы 
мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Тік және ұзын түсулерде көлік құралын берілісі қосылған және ілінісі 
қосылған кезде қозғалысты жалғастыра отырып, тежегіштермен және 
қозғалтқыштың кедергісімен үдетуден ұстап тұру қажет. Өте тік беткейлерде, 
әсіресе тайғақ жолда, төмен түсіп, төменгі редукторлардың бірінде төмен 
жылдамдықпен қозғалу керек.

Көтермес бұрын оның қаттылығын, ұзындығын және басқа қозғалыс 
жағдайларын алдын-ала бағалап, оны қалай жеңуге болатындығын шешу 
керек.

Қысқа және өте тік емес көтерілістерді тікелей берілісте орташа 
жылдамдықпен өтуге  болады. Тік және ұзаққа созылған көтерілістерге 
көтеру алдында алдын-ала қосылған төменгі берілістердің бірінде қозғалған 
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дұрыс. Төмен тік созылған көтерілістер алдымен төмен редукторларға ауысу 
арқылы тікелей берілісте өтеді, егер тартылыс күші жеткіліксіз болса, 
жылдамдық айтарлықтай төмендейді. Жылдамдықты айтарлықтай 
төмендеткенге дейін редукторларды уақытында ауыстыру керек. Ауысу 
кезінде жылдамдықты жоғалтпау үшін жүргізушінің әрекеті жылдам болуы 
керек. Коммутацияның кешігуі, коммутация кезінде берілісті дұрыс таңдамау 
көтерілуді тоқтатуға, ал ең нашар жағдайда көлік құралының артқа қарай 
жылжуына әкелуі мүмкін. Бұл соқтығысу немесе аударылу қаупін тудырады.

Көптеген жолдардың жүру бөлігінің ені әрбір бағытта бір қатардан 
аспайтын қозғалысқа мүмкіндік береді, әрі әрбір бағыт үшін жолақ жеткілікті 
тар болуы мүмкін. Көптеген жағдайларда жол бөлігі көпірлерде күрт 
тарылады.

Тар жүріс бөлігінде қарсы келе жатқан көлік құралдарымен жүріп өту 
айтарлықтай қауіп төндіреді. Жол жүрісінің қауіпсіздігі үшін қарсы келе 
жатқан көлік құралдарының жүргізушілері кейде оң дөңгелектермен жол 
жиегіне шығуға мәжбүр болады, ол тегіс болмауы, жүріс бөлігімен нашар 
түйісуі (жол төсемінің жиегі жол жиегінің деңгейінен шығып тұруы), 
жаңбырдан кейін ылғалды болуы мүмкін. Мұның бәрі басқаруды жоғалту 
қаупін тудырады.

Көпірлердегі қарама-қарсы разъезд көпірдің қоршауын ілінбеуі үшін 
үлкен дәлдікті басқаруды қажет етеді.

Көлік құралын жүріп өткеннен кейін жүріс бөлігіндегі "қалыпты" 
жағдайға қарсы машинадан біршама қашықтықта кері қайтару қажет, ол 
кенеттен тіркеп сүйретілетін тіркемемен немесе оның артынан жақын келе 
жатқан басқа көлік құралымен соқтығыспауы тиіс.

Жол жүру қауіпсіздігіне жылдамдықты төмендету және 
жүргізушілердің назарын күшейту арқылы қол жеткізіледі.

Көлік құралдары бір қатарда бір қатарда қозғалған кезде, Егер алдыңғы 
машина кенеттен тоқтап қалған жағдайда, олардың арасында қозғалыстағы 
машинаны тежеу және тоқтату үшін жеткілікті қашықтық сақталуы тиіс. Бұл 
қашықтық қашықтық деп аталады. Есептеулер мен жүргізу тәжірибесі 
көрсеткендей, жолдарда жүру кезінде метрмен көрсетілген қашықтық км/сағ 
көрсетілген қозғалыс жылдамдығына тең болуы керек.

Жолдарда бір қатарлы қозғалыс кезінде көлік құралдарын қарама-
қарсы қозғалыс жолағына шығу арқылы ғана басып озуға болады. Бұл 
жағдайда қарама-қарсы көлік құралдарымен соқтығысу қаупі бар, сондықтан 
басып озар алдында қарама-қарсы қозғалыс жолағының бос екеніне көз 
жеткізу керек.

Қысқа жолда басып озу және қарама-қарсы қозғалыс жолағында болу 
үшін көлік құралын басып озатын уақыттан аз уақыт ішінде басып озу 
жылдамдығынан барынша жоғары жылдамдық болуы керек.

Автомобиль жолдарындағы аса қауіпті орны - темір жол өткелдері 
болып табылады. Пойыздың автокөлікпен, трактормен соқтығысуы 
адамдардың өліміне немесе ауыр жарақаттарға және көлік құралдарының 
бұзылуына әкеледі.
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Темір жол әкімшілігінің өткелдерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
бойынша қабылдаған шараларына қарамастан, қорытындылай келгенде, 
жүргізушілердің дұрыс әрекеттері ғана осы қауіпсіздікке кепілдік береді.

Тəуліктің қараңғы кезіндегі қозғалыс
Тәуліктің қараңғы уақытында жарықтандырылмаған жолдармен жүрген 

кезде жүргізушілер өз көлік құралының фараларының жарығын 
пайдаланады, ал қала көшелерінде көріну, әдетте, сыртқы жарықпен 
қамтамасыз етіледі. Алайда, кез-келген жағдайда, қараңғы уақытта жолдың 
көрінуі күндізгі жарыққа қарағанда әлдеқайда нашар. Бұл жүргізушілерден 
назар аударуды және сақ болуды талап етеді.

Қараңғы уақытта қозғалыс кезінде ерекше қиындық пен қауіп 
жүргізушілердің көз жасын тудырады, бұл фаралары қосылған 
жарықтандырылмаған аймақтарда қарсы шығу кезінде пайда болады. 
Жолдың дұрыс көрінбеуі фар дұрыс орнатылмаған, фаралар лампаларына 
берілетін кернеудің жоғарылауымен, қуаттылықтың жоғарылатылған 
шамдарын қолданумен, фар-прожекторларды дұрыс пайдаланбаумен және 
т.б. байланысты, сонымен қатар жаңбырлы ауа-райында да күшейеді, өйткені 
дымқыл жолдың жарқырауы және әйнектегі су тамшылары кедергі келтіреді.

Көз жасын азайту үшін қарама-қарсы жүргізушілер фараларды жақын 
жарыққа ауыстырады, ол аз күшке ие және сәуленің жол бетіне қарай еңкею 
бұрышы үлкен. Алыс жарықты қарама-қарсы машиналар өткеннен кейін ғана 
қайта қосуға болады. Оны қарсы келе жатқан көлік құралына жақындау 
кезінде қосу қауіпті, өйткені бұл кенеттен қарсы келе жатқан жүргізушіні 
жолды көру мүмкіндігінен толығымен айырады. Соқырлық жолда 
бағдарланудың жоғалуына және соның салдарынан жол-көлік оқиғасына 
әкелуі мүмкін.

Қарама-қарсы көлік құралдарының тек габариттік шамдар қосылған 
кезде қараңғыда өшірілген фаралармен жүруіне жол бермеңіз, өйткені 
фараларды өшіру кезінде толық қараңғылыққа көшу көрінудің толық 
жоғалуына әкеледі.

Көлік құралдары бір-бірінен кейін келе жатқанда артқы жағынан 
қозғалатын жарық артқы терезе арқылы алда келе жатқан кабинаға еніп, 
оның алдында көлеңке қалыптастырады, бұл жолды байқауға кедергі 
келтіреді. Сондықтан артқы жағында қозғалатын машинаның жүргізушісі 
фараларды жақын жарыққа ауыстыруы керек. 

Түнде жолда жүргенде артқы көрініс айнасы жүргізушінің көзіне артта 
келе жатқан көлік құралдары фараларының жарығын көрсетпеуі үшін жұмыс 
істемейтін күйге бұрылуы қажет.

Қараңғы уақытта қозғалыс жүргізушіні әлдеқайда тез шаршатады. 
Статистика көрсеткендей, бұл уақытта жол-көлік оқиғаларының 
салыстырмалы саны күндізгіден әлдеқайда аз қарқындылыққа қарамастан 
көп.

Тәуліктің қараңғы уақытында жүргізушілер жарықтандыру құралдарын 
пайдалану ережелерін қатаң сақтауы және шаршаудың, ұйқышылдықтың 
және т.б. алғашқы белгілері кезінде қозғалысты тоқтатуы тиіс.
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Көлік құралдарының қозғалыс жылдамдығы
Қозғалысты ұйымдастыру тәжірибесінде жылдамдықтың мына 

түсініктері пайдаланылады: шапшаң, қатынау, крейсерлік. 
Шапшаң жылдамдық белгіленіп өлшенген жол бөлігіндегі шапшаң 

жылдамдықтар қатарының орташа мәні болып табылады. 
Шапшаң жылдамдық жол қозғалысын ұйымдастыру мәселелерінің 

тиімділігін бағалауға (жол белгілерін орнату, қозғалыс жылдымдығын 
шектеу, басып озуға тыйым салу және т.б.), сондай-ақ жол белгілерін., 
сызықтарын, жол қозғалысына қатысушыларды хабар құралдарымен 
қамтамасыз ету қажеттігін көрсетеді.

Көлік құрамының жылдамдығын жүргізуші анықтайды, ол ВАДС 
жүйеснің операторы болып табылады. Кез келген жағдайда жылдамдық 
шамасы ВАДС жүйесі элементтерінің сипаттамаларымен анықталады. 
.Қозғалыс жылдамдығының шамасы жүргізушінің біліктілігіне, оның 
психофизиологиялық жағдайына, сапар мақсатына және маршрут 
ұзындырына тәуелді. Көлік құралы жылдамдық шамасын өзінің 
конструктивті параметрлерімен анықтайды. Қозғалыс жылдамдығының 
шамасына жолды сипаттайтын факторлар (жоспардағы қисықтық, еңіс 
шамасы мен ұзындығы, төсеніш жағдайы жүйе тірі, көрініс қашықтығы, жол 
ені, бір деңгейде қиылысудың орналасу жиілігі) едәуір ықпалын тигізеді. 

Сондай-ақ қоршаран ортаны анықтайтын факторларда қозғалыс 
жылдамдығына маңызды мән береді. Жылдың әртүрлі кезінде өткізілген 
қозғалыс жылдамдығының өлшемдері орташа қозғалыс жылдамдырының күз 
және қыста - минималды, көктемде - орташа, жазда максималды екенін 
кӛроетеді. Қозғалыс жылдамдығының шамасына маңызды әсер ететін 
факторларға жолдағы кӛріну қашықтығы (Sk) және жол жолағын ені вж 
жатады. Көрініс қашықтығы деп жүргізуші керінетін автомобиль алдындағы 
жол бөлігі аталады. Жол қауіпоіздігіні міндетті шарты Sк> S тоқтау.жолы 
шамасының көрінісі қашықтығы Sж арттыру болып табылады. Егер бұл шарт 
орындалмайтын болса, онда жүргізуші қозгалыс жылдамдығын түсіру керек.

Жол жолағының ені қозғалыс траекториясының дәлдік талабын 
анықтайды. Автомобиль жол өсімен қатаң параллель жылжымайды. Жолдың 
тегіс еместігі, аспада және руль басқаруында люфттың болуы, шинаның 
соғылғышты автомобильдің белгіленген қозғалыс траекториясынан 
ауытқуына себеп болады. Бұл ауытқулар қозғалыс жылдамдығы өскен сайын 
артады және автопоездар үшін маңызды. Жолдың жүретін бөлігі кішірейген 
сайын жүргізушінің автомобильді жолда дәл ұстауы кезінде психикасына 
үлкен күш түседі.

Жол жолағының ені мен қозғалыс жылдамдығы арасындағы тәуелділік 
түрі: 

Вж = 0,015va+ ва +0,3 (5.1)

мұнда Вж - жол жолағының ені, м.; va – автомобильдің шапшаң 
жылдамдығы, км/сағ ;ва - автомобильдің ені, м.;0,3 - қосымша саңылау, м..
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Жүргізуші белгілі жылдамдықпен сенімді қозғалу үшін жүріс жолының 
қауіпсіз енін ала алатындай мүмкіндігі болуы керек. Мысалы, орта білікті 
жүргізуші жолақ ені З м болғанда жеңіл автомобильді сенімді түрде б5км/сағ 
жылдамдықпен жүргізе алады, жолақ ені 3,5 м болғанда шамамен 90 км/сағ 
жылдамдықпен қозғалады.

Қарқындылықтың арту кезінде қозғалыс қысылған жағдайларда өтеді 
де, жылдамдық азаяды. Жылдамдықтың қозғалыс қарқындылығына 
теуелділігі мынадай түрде: ), 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(1 − 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎) (5.2)

мұнда vас автомобильдің еркін қозғалыс жылдамдығы, км/сағ ; 
k-қозғалыс қарқындылығына байланысты жылдамдық азайтудың 

корреляциялық коэффициенті.
Көше-жол торабы. КЖТ ның құрылымы жəне негізгі өлшемдері.
КЖТ-ның геометриялық схемалары. Қатынау жолдарының 

геометриялық өлшемдері мен жоспарының ерекшеліктері көлік және жаяу 
жүргіншілер ағындарының сипаттамасына және жалпы қаладағы, аймақтағы 
жол қозғалысының жалпы жағдайына шешуші әсерін тигізеді. Сондықтан 
КЖТ-ның негізгі сипаттамасына қысқаша тоқталып өтейік. Бұл туралы 
толығырақ «Жол жағдайы және қозғалыс қауіпсіздігі» (ДУ и БД), (ТПТ) 
«Қалаларды көліктік жоспарлау» пәндерінде оқытылады.

ХХ ғасырдың басынан бастап АҚШ және басқа елдерде сонымен бірге 
біздің елімізде жолдарды реканструкция жасау және жаңа арнайы 
автомобиль жолдарын салу басталды. Мұндай жолдар жоғары өстік жүктерді 
және қозғалыс жылдамдығына бейімделген. Дегенімен қазіргі кезде де кейбір 
қалардағы көшелер немесе қала сыртындағы жолдар қазіргі заман 
талаптарына жауап бере бермейді. Мұның бәрі қозғалыс қауіпсіздігін және 
тасымалдау тиімділігін қамтамасыз етуді қиындатады. 

Жол қозғалысы жайлы халықаралық конвенция барлық автомобиль 
қозғалысы үшін арналған және пайдаланыатын жолдарды атап айтқанда 
кӛшелерді, автомагистралды – жолдар, жолдар деп атайды. Іс жүзінде 
отандық жол құрылысында екі түсінік бар, автомобиль жолдары және қала
көшелері, деген. Негізінен автомобиль жылжымалы құрамының қозғалысы 
үшін арналған қалада және қала сыртында жолдардың сәйкес әртүрлі 
техникалық нормативтері және классификациялау тәсілдері бар.

Елімізде қала сыртындағы жолдардың сипаттамасы СН и П 2. 05. 02 –
85. «Автомобиль жолдары», СН и П 2. 07. 01 – 89 «Қала құрушылық» «Қала 
және ауыл қонысын жоспарлау және құру»  Көптеген кӛшелер мен қала 
сыртындындағы өлшемдері (екі, екісі, қисықтардың радиусы) аталған 
құжаттардағы өлшемдерге сәйкес келмейді. Бұл міндетті түрде жол 
қозғалысын ұйымдастыру мәселелерін қиындатады және қозғалыс үшін 
ыңғайсыз жағдайларды туындайды. 

Қала көше-жол торабы, - көшелер, жолдар, қиылысу және алаңдар 
тізбегінен құрылған. 
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Көшелер тек жер үсті көлігінің қозғалысы үшін қызмет етпейді. Онда, 
жүру бөлік, тратуар немесежүргіншілер жолшасы, көгал, қауыпсіздік 
аралдары мен жолақтары, рельсті көлік қозғалысыүшін жолақ, ауадағы 
сымдар үшін тірек және бағаналар ЖҚҰ техникалық құралдарын 
орналастыру қажет. 

Ал көшелердің астыңғы жағына жер асты инженерлік-техникалық 
торап, жер асты торапшалардың жалпы коллекторы орналасқан.

Құжаттық зерттеу дегенде зерттеу обьектісіне бармастан 
материалдарды үйренуді айтамыз. Құжаттық зерттеуді арнайы жиналған 
мағлуматтардың көмегімен жүзеге асыруға болады.Немесе керісінше басқа 
мақсатпен жиналған ақпараттарды өңдеу нәтижесінде жүзеге асыруға 
болады. Мысалы жолаушы маршруттық көліктерінің жұмысын сипаттаушы 
материялдарды автокөлік кәсіпорындар жинайды. Бұл мәліметтердің 
көмегімен жылжымалы құрамның тәулігінің әртурлі кезеңіндегі 
қозғалысының сипаттамасын құруға болады.

Жол қозғалыс ережесін сақтап ауыл шаруашылық техникасын 
басқару тарауы бойынша практикалық тапсырма

Практикалық тапсырма №1
Жол ғозғалысының ұйымдастырылуы
Жұмыстың мақсаты: Қалалық және далалық жағдайларда қауіпсіз 

жол қозғалысын ұйымдастыру үшін қолданылатын негізгі элементтерді 
талдау.

Жұмыстың негізгі этаптары:
Жол белгілеу сызықтары.
Жол қозғалысын реттеу.
Жол белгілері.

Практикалық тапсырма №2
Қауіпсіз жол қозғалысы
Жұмыстың мақсаты: қауіпсіз жол қозғалысын ұйымдастыру үшін 

жұргізушінің міндеттерін талдау.

Жұмыстың негізгі этаптары:
Түрлі жағдайлардағы жол қозғалысы жылдамдаған таңдау.
Көлік жолдарымен қозғалыс кезіндегі әрекеттер.
Тәуліктің қараңғы кезіндегі қозғалыс.
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Бақылау сұрақтары:

1. Жол қозғалысын реттеу элементтеріне нелер жатады?
2. Бағдаршам жұмыс істемеген жағдайдағы реттеуші белгілері?
3. Жол көру шектеулі жағдайда жүргізуші қандай негізгі шарттарды 

ұстануы қажет?
4. Түрлі  жағдайларда қозғалыс жылдамдығын таңдау кезінде 

жүргізуші неге бағынуы тиіс?
5. Қауіпсіз жол қозғалысы 

Ұсынылатын əдебиеттер:

1. Пеньшин, Н.В. Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильном транспорте: учебное, 2012

2. Пеньшин Н.В., Пудовкин В.В., Колдашов А.Н., Ященко А.В. 
Организация и безопасность движения: Учебное пособие, 2006

Тарау бойынша қысқаша тұжырымдамар

Тарауда қауіпсіз жол қозғалысын ұйымдастыру мақсатында 
қолданылатын негізгі реттеуші элементтер мен түрлі жағдайлардағы 
жүргізушінің әрекеттері қарастырылады. Қатысушылар құрамы және 
олардың жолдар мен көшелердегі қозғалысының сипаты өте алуан түрлі. 
Қозғалысты ұйымдастырудың алғашқы шараларының бірі қарама-қарсы 
ағындарды оқшаулау үшін жүріс бөлігін екі жолаққа бөлу. Өз кезегінде 
қозғалыс кезектілігін реттеу бағдаршамдардың немесе жол полициясы 
инспекторларының көмегімен жүзеге асырылады. Басқа реттеу 
құралдарының ішінде жол белгілері әсіресе кеңінен қолданылады. 
Белгілердің пішіні, мөлшері және түсі оларды рельефтің фонында айқын 
көрінетін етеді. Кез - келген көлік құралының басты мақсаттарының бірі -
адамдар мен жүктерді тезірек, яғни ең жоғары жылдамдығымен тасымалдау. 
Көлік құралдарының дамуы мен жетілуімен мүмкін болатын ең жоғары 
жылдамдық үнемі өсіп келеді. Бұл үрдіс трактор жасауда да бар, өйткені 
қозғалыс жылдамдығының жоғарылауы жүргізушінің жұмысының 
өнімділігін арттыруды білдіреді.
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ТАРАУ 6. Ауыл шаруашылық қызметіндегі механикаландыру 
жұмыстарының технологиясын ұйымдастыру

6.1 Технологиялық процесс және ауыл шаруашылығы өндірісін 
комплексті механикаландыру

Машина-трактор агрегаттары жəне олардың жіктелуі
Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі негізгі энергетикалық құрал 

тракторлар болып табылады.
Біздің елімізде ауыл шаруашылық тракторлары әр қилы табиғат 

жағдайларында: оңтустіктің қуаң далаларында, ылғалы мол аймақтарда және 
табиғаты қатал солтүстік аудандарда; қоршаған ортаның температурасы 
жазда +50°С және қыста -30°С дейін жететін аудандарда; жазық жерлерде 
және тау етегіндегі, таулы аудандардың ойлы-қырлы жерлерінде пайдалана 
береді. Осының бәрі тракторларды және оны пайдаланудың лайықты 
тәсілдерін таңдап алуға белгілі бір талаптар қояды.

Тракторларды таңдап алғанда оны пайдаланудың жағдайларын (жер 
бедерін, учаскенің көлемі мен конфигурациясын, топырақтың меншікті 
кедергі күшін т. б.) сондай-ақ жекелеген операцияларға қойылатын 
агротехникалық талаптарды (жердің жыртылу, тереңдігін, тыңайтқыштар 
және тұқым себу тереңдігін, егістіктің схемасын, қатараралықтың енін т. б.) 
ескеру керек.

Топырағы ылғалды жерлерде шынжыр табанды тракторларды, 
батпақтанган жерлерді мелиорациялағанда - шынжыр табаны жалпайтылған 
тракторларды, таулы аудандарда - тік беткейлерге өрмелегіш тракторларды 
қолданады. Ірі учаскелерге және энергияны анағұрлым көп қажет ететін 
операцияларды (жер жырту, терең қопсыту т. б.) атқарғанда қуатты 
тракторларды пайдаланған дұрыс. Қатараралықтарда жұмыс істеу үшін 
тракторлардың жолында қажетті саңылау және сорабының ені реттеліп 
отыратын болуы керек, бұдан басқа, жұмыс барысында өсіп тұрған егін 
тапталып, зиян көрмес үшін ені тар шынжыр табан немесе доңгалақ болса да 
жарап жатыр.

Тракторларды таңдап алғанда, сондай-ақ жасалатын машина-трактор 
агрегатының жүріп-тұруға оңтайлы болуына (әсіресе - шағын учаскелерде 
жұмыс істеген кезде) және оның ауыл шаруашылық жұмыстарын өнімнің бір 
өлшеміне шаққанда еңбек пен отынды аз шыгындай отырып өте сапалы және 
мейлінше жоғары өнімді атқаруды қамтамасыз етуге тырысу керек.

Ауыл шаруашылық тракторлары номиналдық тарту күшіне қарай 
мынадай сегіз класқа бөлінген: 6; 9; 14; 20; 30; 40; 50 және 60 кн (0,6; 0,9; 1,4; 
2,0; 3,0; 4,0; 5,0 және 6,0 тс.) Әрбір кластың негізгі моделі және бірқатар 
түрлері болады. [25]

Ауыл шаруашылыгы өндірісінде механикаландырылған жұмыстарды,
құрамы қозғалтқыш бөлік, беріліс механизм мен жұмыс машиналарынан 
тұратын машина агрегаттары атқарады. Бірқатар өндірістік процестерді 
атқару үшін трактордың өзі оның энергетикалық бөлігі болып табылатын 
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машина-трактор агрегаттары қолданылады. Машина-трактор агрегаты - ауыл 
шаруашылық дала жұмыстарын механикаландырудың негізгі құралы. 
Жылжымалы агрегаттармен қатар өздігінен жүретін агрегаттар да бар, 
олардың двигателі, беріліс механизмі мен жұмыс машиналары біріктірілген 
(өздігінен жүретін комбайндар, өздігінен жүредін шассилі агрегаттар).

Машина-трактор агрегаттарын мынадай белгілеріне қарай ажырады.
Ауыл шаруашылық жұмыстарын жүргізу әдісіне қарай - жылжымалы -

жер жыртатын, тұқым себетін, көшет отырғызатын болып бөлінеді, олар 
жұмысты машина үнемі орын ауыстырып тұратын жағдайда орындайды; 
тұрақты - машиналар орын ауыстырмайды; тежемелі-жылжитын жұмыс 
кезінде трактор немесе лебедка қозғалмай, ал машинаның (құралдың) өзі 
қанат арқылы қозгалатын қанаттық жүйелер.

Ауыл шаруашылық машиналарының құрамына қарай - бір тектес 
машиналардан (құралдардан) тұратын және бір ғана операцияны орындайтын 
қарапайым агрегаттарға; әр түрлі машиналардан (құралдардан) тұратын және 
бір мезгілде бірнеше операцияларды орындайтын, мысалы, культивация-
лайтын әрі тырмалайтын, немесе жер жыртатын, егістіктің бетін тегістейтін 
комплексті агрегаттарга; бірнеше әрқилы жұмысшы органдар бір машинада 
біріктірілген, барлық операцияларды бір мезгілде орындайтын комбайндық 
агрегаттарга бөлінеді.

Комплексті агрегаттар жұмыс кезінде бірқатар жагдайларда тракторга 
түсетін күш көбейіп кетеді (әсіресе қуаты мол тракторларды пайдаланғанда); 
біртіндеп, үздіксіз өсіп отырады; екі не одан да көп операция орындалады; 
топырақ өңдеу операциясы кезінде өнделген егістіктің үстінен жүріп өтуді 
болдырмау арқылы (трактордың тұрып қалуы азаяды, оны жүргізуге 
жұмсалатын шығын қысқарады) жүріс аппаратының жұмыс жағдайы 
жақсарады. Нәтижесінде әр түрлі машиналардың қызмет етуін біріктіру 
есебінен еңбек үнемделеді; еңбек өнімділігі артып, отын шыгыны азаяды.

Ауыл шаруашылық машиналарын трактормен байланыстыру әдісіне 
қарай - жұмыс машиналарының доңғалақтары бар трактордың тіркемелі 
тұтқасына тікелей немесе тіркегіш (6.1-сурет, а) аркылы жалғастырылатын 
тір-кемелі агрегаттарға; жұмыс машинасы массасының бір бөлегі тракторға, 
ал енді бір бөлегі - өз доңғалақтарына берілетін - жартылай аспалы 
агрегаттарға; жұмыс машинасы не кұрал тракторға асылып койылатын (1-
сурет, б) - аспалы агрегаттарға, трактор қозғалтқышы куатының бір бөлегі 
қуат жинау білігі арқылы машинаның жұмыс органдарының жетегіне 
берілетін - жетекті агрегаттарга (олар тіркемелі, жартылай аспалы және 
аспалы болуы мүмкін); энергетикалық бөлігі, жұмыс машинасы мен беріліс 
механизмі жүріс аппараты бар бір машинага біріктірілген - өздігінен жүретін 
агрегаттарға бөлінеді. 
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а - универсалды тірнеуді пайдаланатын тіркемелі агрегат, б - шартылай 
асиалы тіркеуді пайдаланатын аспалы агрегат;

1- тіркеу, 2- машина

Сурет 6.1 – Тіркеуі бар агрегаттағы машиналардың орналасуы

Аспалы машиналы агрегаттардың тіркемелі машиналы агрегаттарға 
қарағанда мынадай бірқатар артықшылықтары бар: тұрқы қысқа, жүріп-
тұруға оңтайлы, жұмыс машиналарының кедергісі аз да, тіркеу массасы 
үлкен, бұл оның пайдалану көрсеткіштерін (трактор ілмегінің тарту күшін, 
оның жұмыс жылдамдығын, тарту қуаты мең пайдалы қимылдың тарту 
коэффициентін) арттырады; аспалы машиналар трактористің кабинасынан 
басқарылады, бұл бірсыпыра жағдайларда тіркеушілерді пайдаланбау 
ссебінен еңбек шығынын азайтады. [11]

Орындайтын операциясының немесе жұмыс процесінің атына қарай 
агрегаттарды жер жыртатын, тұқым себетін, көшет отырғызатын, ауыл 
шаруашылық дақылдарын күтіп-баптайтын, жинайтын, дән тазалайтын т. б. 
деп бөледі.

Агрегатта жұмыс машиналарының орналасуына қарай трактор 
агрегатын симметриялы (6.2-сурет, а) және симметриялы емес (6.2-сурет, б) 
деп, ажыратады.
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а— симметриялы, б— симметриясыз.

Сурет 6.2 – Культивациялау, тырмалау және тұқым себу үшін қолданылатын 
комплексті агрегаттың схемасы

Дұрыс құрастырылған машина-трактор агрегаты төмендегідей 
шарттарға сәйкес болуы керек:

1. Агротехникалық талаптарға сәйкес келіп, ауыл шаруашылық 
жұмыстарының жоғары сапалы орындалуын қамтамасыз ету. Егін 
шығымдылығын арттыру жолындағы кұресте бұл шарттың шешуші маңызы 
бар.

2. Отынды мейлінше аз жұмсай отырып, сондай-ақ орындалған 
жұмыстың бір өлшеміне шаққанда еңбек пен энергияны аз шығындап ең 
жоғары еңбек өнімділігіне жету мақсатында тракторлар мен ауыл 
шаруашылық машиналарын (құралдарын) тиімді пайдалануды қамтамасыз 
ету. Бұл шарт агрегат жұмысының ең жоғары үнемділігіне қол жеткізеді.

3. Жүріп-тұруға және қызмет көрсетуге барынша оңтайлы болып, 
еңбек қорғау талаптарына сәйкес келу. Бұл шарт машина-трактор агрегатын 
ойдағыдай пайдалануға мүмкіндік береді, мұның өзі қызмет көрсетуде 
қаржыны аз шығындай отырып, ецбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік 
береді.

Өндірістік жəне технологиялық процестер
Кез келген дақылды егіп-өсіру мен жинау — жер жырту, куль-

тивациялау, тұқым себу, баптап-күту жұмыстары, жинау, сондай-ақ 
транспорт және басқа жұмыстар сияқты, негізгі (астық, көкөністер, жемістер
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т. б.) немесе қосымша (көң, сабан т. б.) ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіруге бағытталған жүйелі бірқатар операциялардан тұрады.

Операциялардың орындалу реті, кейде олардың өзгеруі, көпшілік ретте 
жергілікті жағдайларға, пайдаланылатын машиналар мен құралдарға 
байланысты болады. Демек, белгілі бір мезгілде кез келген дақылды 
өсіргенде өндіріс процесін ұйымдастыру да өндіріс жағдайларымен 
айқындалады.

Нәтижесінде бастапқы еңбек заты (өңделмеген топырақ, тазартылмаған 
дән т. б.) түпкі немесе аралық өнімге айналатын өзара уақыт немесе 
орындалу шарттары жағынан байланысқан операциялар жиынтығы өндірістік 
процесс деп аталады.

Өндірістік процестерді жылжымалы және тұрақты деп бөлуге болады. 
Жылжымалы өндіріс процесінде техникалық құрал-жабдықтар (машиналар) 
жылжымайтын өңделетін материалдын (жердің) үстімен қозғалып орын 
ауыстырып отырады. Тұрақты өндіріс процесінде өңделетін материал 
жылжымастай етіп қондырылған техникалық құрал-жабдықтарға 
(машиналарға) жеткізіліп беріледі. Транспорт процестері - жылжымалы 
өндірістік процестің бір түрі: өңделетін материал - жүк көп жағдайларда 
транспорт құрал-жабдықтарымен бірге қозғалып орын ауыстырады.

Өндірістік процестер жұмсалатын энергия мен пайдаланылатын  құрал-
жабдықтардың техникалық деңгейіне орай механикаландырылмаған; 
механикалық қозғалтқыштардың көмегімен орындалатын 
механикаландырылған; электр жетегін қолданатын электрлендірілген; 
арнаулы автоматты құрылғыларды пайдаланатын автоматтандырылған 
болып бөлінеді.

Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру әр қилы жұмыс процестерін 
орындаумен байланысты. Оларға ең алдымен өңделетін материалдың қажетті 
физикалық-механикалық немесе биологиялық өзгерістерге түсуін 
қарастыратын технологиялық процестер (топырақ өңдеу, тұқымдық 
материалды баптау, тыңайтқыштар енгізу т. б.) жатады. Мысалы, астық өсіру 
үшін жерді жыртады, қопсытып, тегістейді, яғни дәннің өсіп-өнуі, дамуы 
үшін қажетті анағұрлым қолайлы жағдайлар жасайды. Тұқымды себуге 
әзірлейді (өңдейді, тазалайды) содан кейін шашады. Егістікті зиянкестерден 
қорғайды. Піскеннен кейін астықты жинайды, кептіріп, тазалайды. Сөйтіп, 
осы технологиялық процестердің әрқайсысы өңделетін материалды өзгертіп, 
оны жаңа күйге түсіреді және астық өңдіру процесінің бір бөлегі болып 
табылады.

Технологиялық процестердің құрамына тұқымды, тыңайтқыштарды 
және басқа да материалдарды тасып, орын ауыстыруға қажетті транспорт 
процестері де кіреді; транспорт процестері жұмысшы күшін, дайын 
өнімдерді, ал жекелеген жағдайларда техникалық құралжабдықтарды тасу 
мақсатында да жүзеге асырылады. Технологиялық және транспорт 
процестері машиналар мен егіс даласын жұмысқа әзірлеу, тиеу-түсіру 
жұмыстары, агрегаттарды құрастырып, оларға техникалық қызмет көрсету 
сияқты бірқатар қосалқы процестерді де орындауды талап етеді.
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Өндірістік процесті орындау үшін қажетті құрал-жабдықтарды, 
орындау мерзімін, материалдарды жұмсау нормасын, агротехңикалық 
талаптарды, бұл процеске қатысушы әрбір агрегаттың өнімділігін және 
олардың күнделікті жалпы өнімділігін көрсетіп жасалған технологиялық, 
транспорттық және қосалқы операциялардың тиянақты тізімі, өндірістік 
процестің технологиясын айқындайтын нәрсе, міне осы.

Материалдың қасиетін немесе жәй-күйін бағыттап өзгерту мақсатында 
оны әр түрлі техникалық, физикалық немесе химиялық құралдармен өңдеуді 
қамтамасыз ететін өндірістік процесс операцияларының немесе тиянақты 
орындалатын бірнеше процестердің жиынтығы технологиялық процесс деп 
аталады. Технологиялық процесс еңбек затын бастапқы күйден қажетті түпкі 
немесе аралық күйге түсіреді.

Өндірістік операция - өндірістік процестің бір бөлегі. Өндірістік 
процестер сияқты операциялар да әр түрлі болады. Технологиялық операция 
материалдық жай-күйіне өзгеріс енгізеді; транспорт оцерациялары 
материалдардың орын ауыстыруына әкеліп соқтырады; қосалқы операциялар 
технологиялық немесе транспорт операцияларын жеңілдетіп, олардың 
орындалуына жағдай туғызады.

Технологиялық процесті тиімді ұйымдастыру машиналарды дұрыс 
таңдап алуды және анагұрлым тиімді пайдалану үшін оларды кезекпен 
қолдануды көздейді. [8]

Технологиялық процесті айқындайтын агротехникалық көрсеткіштер, 
операцияларды орындаудың жүйелілігі, таңдап алынган машиналар, олардың 
өнімділігі мен агрегаттау әдістері, еңбек шыгындары жөніндегі т. б. 
мәліметтер технологиялық карта деп аталатын арнаулы формага жазылады.

Технологиялық карта жасаудың əдісі
Ауыл шаруашылық өнімін өндіруде агробиология ғылымы мен 

практикасының жетістіктерін өндіріске енгізумен қатар техника 
пайдаланудың тиімділігін одан әрі арттырудың және комплекстік 
механикаландыруды дамытудың аса маңызды шарты прогрессивті 
технологияны қолдану болып табылады. Технологиялық карта жасау сияқты 
жоспарлаудың жаңа формасын пайдалану өндірістік процестерді жақсы 
ұйымдастыруға мүмкіндік туғызатындығын озат шаруашылықтардың 
тәжірибесі көрсетіп отыр. Технологиялық карталар барлық жұмысты нақты 
жагдайларды толық ескере отырып жоспарлауға, техникаға деген сұранысты 
дәл анықтап, оны ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, 
жоспарланған өнімді алу үшін қажетті еңбек және қаражат шығынын есептеп 
шығаруға болады. Технологиялық карталарды жасағанда оның негізіне озат 
агротехника мен өнімнің бір өлшемін өндіргенде барлық операцияларды 
еңбек пен қаражатты мейлінше аз жұмсайтындай етіп орындауға бағытталған 
технологиялық процестерге қойылатын арнаулы талаптар алынуы тиіс.

Негізгі агротехникалық талаптарға жататындар: барлық операциялар 
үшін - жұмыстың орындалу мерзімі; топырақты өңдеу үшін өңдеу әдістері 
(аудара, аудармай, құрама әдіспен өңдеу); тұқым себу үшін - тұқымды 
біркелкі енгізу әдісі және тұқым енгізу тереңдігі, тұқым себу нормасы; 
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астықты қатараралықты жаткамен орғанда - десте жасау әдісі, егінді ору 
биіктігі, сабақтарды тусіру сипаты, мүмкін болатын шығындар т. б. 
Операциялардың біреуіне қойылатын арнаулы талаптар, бүкіл процесті 
орындаудың ұйымдық және технологиялық ерекшеліктерін айқындайды.

Алғашқы технологиялық карта егістік алқабының 100 гектарына 
есептеп әрбір ауыл шаруашылық дақылын егіп-өсіруге және жинауға арнап 
жасалады. Бұл 1 гектарға жұмыстың әрбір түрі бойынша жұмсалатын 
шығынды анықтауға мүмкіндік береді. Технологиялық процестер мен 
жекелеген операциялардың схемасын бірнеше нұсқа етіп жасаған дұрыс, бұл 
кейін талдау жасаған кезде оның ең ұтымдысын таңдап алуға мүмкіндік 
туғызады.

1 гектарға жұмсалған шығынның алынған көрсеткіштеріне қарап 
отырып әрбір дақыл бойынша егістіктің қабылдап алынған көлеміне 
жоспарланатын шығын айқындалады. Егер қайсыбір дақыл орналасқан 
учаскеде жағдай әр түрлі болса, мәселен суарылатын және суарылмайтын, 
жазық жерде не беткейде орналасқан, көлемі шағын әрі пішіні нашар және 
көлемі үлкен, әрі жазықтықта орналасқан т.б. Мұндай жағдайда 
технологиялық картаны өндірістің өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, 
әрбір учаскеге бөлек жасау керек. 

Карта жасағанда жекелеген операцияларды жүзеге асыру үшін 
машиналарды таңдап алуға және агрегаттар құрастыруға айрықша көңіл бөлу 
керек. Агрегаттарды құрастырғанда машиналардың техникалық және 
пайдалану сипаттамаларын еске алу қажет, соның өзінде өнеркәсіп шығарып 
жатқан немесе жоспарлы кезең ішінде шығару көзделіп отырған 
машиналардың ішіндегі анағұрлым тиімділерін мейлінше кеңірек 
пайдалануды қарастырған жөн. Сондай-ақ осы кезең ішінде бракқа 
шығарылмайтын қолда бар машиналарды пайдалану да ескеріледі. Картаның 
ішіне агрегаттардың ерекшеліктері мен негізгі сипаттамалары көрсетілген 
принципті схемалары да орналастырылуы мүмкін. Машиналардың кон-
струкциясына рационализаторлар енгізген жетілдірулер де картадан көрініс 
табуы тиіс.

Ауыл шаруашылығында қолданылатын технологиялық карталардың 
формалары әр түрлі. Бірлескен шаруашылықтарда тікелей шығындарды ауыл 
шаруашылық дақылдары алып жатқан бүкіл шаруашылық алаңына да, оның 
1 гектарына да әрбір статьясы бойынша есептейді. Шағын шаруашылық 
қожалықтарында трактор және транспорт жұмыстарын (автомобиль 
транспорты, көлік күші) және энергия шығынын таза көрсеткіштеріне қарап 
есептейді, шығын сомасын өнімнің өзіндік құнын есептеп шығарғанда осы 
көрсеткіштерді ақшаға балап бағалау жолымен айқындайды. Калькуляцияны 
(өнімді шығаруға кеткен шығынды есептеу) шаруашылықтың өндірістік-
қаржылық жоспарын жасаған кезде жасайды. 

Карта жасауды оған жұмыстың әрбір түрі бойынша жалпы мәліметтер 
мен көрсеткіштерді енгізуден бастау керек: дақылдың, сорттың аты, 
егістіктің көлемі, алғы дақылдардың аты; тұқым мен тыңайтқыштар себудің, 
егін шығымдылығының, негізгі және қосалқы өнімдердің жалпы түсімінің 
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нормалары; 1 га жұмсақ жыртылған жерді пайдалануға, тракторлар мен ауыл 
шаруашылық машиналарын күнделікті жөндеуден өткізуге, техникалық 
қызмет көрсетуге және оларды сақтауға жұмсалатын шығындар; бір тонна-
километр мен аткүнінің жоспарлы өзіндік құны; бұдан басқа осы дақылды 
себуге арналған алаңның ерекшелігін айқындайды (пішіні, рельефі, арамшөп 
басып кетуі, құнарлылығы және т. б.); жергілікті тыңайтқыштарды барынша 
мол пайдалану жөніндегі шараларды белгілейді; қолда бар ауыл 
шаруашылық техникасынын. жай-күйін тексереді; жаңа машиналар сатьш 
алу қажеттігін айқындайды; мехаиикаландырылған және ат-қол күшімен 
атқарылатын жұмыстардың өнімділік нормасын айқындайды; шығындарды 
ссептеуге және технологиялық картаның жекелеген графаларын толтыруға 
қажетті басқа да мәліметтерді дайындайды.

6.4-кестеде технологиялық картаның үлгі формасы келгірілген.
2-бағанда дақылды егіп-өсіру мен жинау жөніндегі барлық 

операциялар мен процестердің тізімі, топырақты әзірлеуден бастап егінді 
жинауға дейінгі оларды барынша механикаландыру мүмкіндігі ескеріле 
отырып, беріледі. Егер шаруашылықта техникалық құралдардың қайсыбірі 
болмаса, онда тізімге көлік-қол күшімен атқарылатын операциялар 
кіргізіледі. Жұмыс көлемі жөніндегі мәліметтер (га, т, ткм) 3-бағанға 
жазылады.

Физикалық тракторларды эталон тракторға және механикаландырылған 
жұмыстардың физикалық көлемін шартты эталон. гектарға аудару жөніндегі 
бірыңғай коэффициенттердің жүйесі 1972 жылы енгізілді.

Трактор жұмыстарын есегітеудің бірыңғай өлшемі ретінде шартты 
гектар қабылданды, ол ылғалдылығы 20-22% тасы жоқ орташа саздақ 
топырақты жерде 49033 ПА стандарт корпусты плугтың меншікті кедергісі 
(0,5 кгс/см2), трактор қозғалысының жылдамдығы 1,4 м/с (5 км/сағ) болғанда 
масақты дақылдардың 1 гектар аңыздық егісін жыртумен сәйкес келеді; жер 
бедері тегіс болу керек (еңістік бұрышы 1° дейін), теңіз деңгейінен адғандағы 
биіктігі 200 метрден аспайды; айдамның ұзындығы 800 м; оның формасы -
дұрыс тік бұрышқа ұқсайды.

5-бағанда әрбір операцияға қойылатын агротехникалық талаптар 
келтіріледі, мысалы: жерді жырту, культивациялау, тұқымды сіңіру тереңдігі; 
культивациялау, тырмалаудың саны және т. б. Агрегаттың құрамы - трактор 
мен машинаның маркасы, машина саны 6-графада көрсетіледі. Қызмет 
көрсетуші адамдар саны осыған байланысты көрсетіледі (7, 8-графалар). 
Ауыл шаруашылық жұмыстарының қауырт кезеңінде (тұқым себу, егін 
жинау) жұмыс күнінің ұзақтығы әр түрлі болуы мүмкін, сондықтан да 9-
графада жұмыс күнінің ұзақтыгы сағатпен белгіленеді, 10-графада-
агрегаттың 1 сағатта істеген жұмысы, ал 11-бағанда - бір жұмыс күніндегі 
істеген жұмысы көрсетіледі. Бір жұмыс күніндегі еңбек німділігі агрегаттын, 
сағатпен есептегендегі жұмыс күнінің ұзақ-тығына көбейтілген сағаттық 
өнімділігіне тең.
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Кесте 6.4 – Технологиялық картаның үлгі формасы
Ауыл шаруашылық дақылдарын егіп-өсірудің және жинаудың технологиялық картасы

Шаруа қожалығы ____________________
Дакыл_____________________________
Сорт_____________________________
Аумағы __________ га
Алғы дақылдар _____________________
Түқым себу нормасы ____________ ц/га

Ауданы/облысы ______________________
Негізгі өнімнің шығымдылығы __________ ц/га
Қосымша өнімнің шығымдылығы _______ц/га
Жалпы жиналған негізгі өнім ___________ц/га
Жалпы жиналған қосымша өнім _________ ц/га

Тыңайтқыш енгізу, ц/га:
Органикалық:                       Минералды:
көң                                         азотты
шымтезек қорда                фосфорлы калийлі
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Технологиялық картадағы маңызды көрсеткіш жұмысты жүргізудің 
агротехникалық мерзімдері. Қалендарьлық мерзім (12-баған) операцияны 
бастау мен аяқтаудың агротехникалық жағынан анағұрлым қолайлы деген 
уақытын айқындайды. Осы мерзім ішінде жұмысқа қолайсыз күндердің 
(жаңбыр, аяз) сондай-ақ демалыс және мереке күндерінің болуы мүмкін 
екендігін ескеріп, күнтізбелік күн санын күнтізбелік уақытты пайдалану 
коэффициентіне көбейту арқылы жұмыс күнінің санын анықтайды да (13-
баған), тиісті түзету енгізеді. 
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Жүмыстың бір өлшеміне жұмсалатын еңбек шығынын анықтау үшін (1 
га, 1 т.) агрегатқа қызмет ететін адамдар санын агрегат-тың сағаттық еңбек 
өнімділігіне бөлу керек (14-баған). Есепті алқапқа жұмсалған еңбек 
шығынын анықтау үшін алынған бөлін-діні жұмыстың барлық көлеміне 
көбейтіп 15-бағанға жазады. Белгіленген бүкіл мерзім ішіндегі бір агрегаттың 
істеген жұмысын оның бір күнгі өнімділігін жұмыс жасаған күндерінің 
санына кө-бейту арқылы анықтайды.

Қанша агрегат қажеттігін анықтағанда (тракторлар, комбайндар, 
машиналар) жұмыс көлемінің гектарға шаққандағы көрсеткіштерін 
агрегаттың жұмыс күндері ішіндегі істеген жалпы жұмысына бөледі, алынған 
нәтижені 17-графаға жазады. Орындалған жұмыстың бір өлшеміне 
жұмсалатын отын шығынының нормасы (18-баған) анықтамалық арқылы 
белгіленеді және егін алқабының 1 гектарын негізге алып есептеледі (19-
баған). Агрегатқа қызмет көрсететін жұмысшылардың жалақысына 
жұмсалатын шығын ауыл шаруашылығы өндірісі қызметкерлерінің еңбек 
ақысы туралы ережеге сәйкес айқындалады. Есеп айырысудың негізіне 
істегеніне қарай төленетін күндік тарифтік ставкалар жоне сандық 
көрсеткіштермен қатар орындаушының мамандығын, жұмыстың қандай 
жағдайда орындалғандығын да ескеретін тарифтық сетка алынады. 
Жекелеген элементтерге жатқызылған жалақыға жұм-салған шығынды 20-
бағанға жазып қояды.

Технологиялық картаның барлық графаларын толтырып болғаннан 
кейін отын шығынын (18, 19-бағандар бойынша), еңбек шығынын (14, 15-
бағандар бойынша) және тікелей пайдалану шығындарын (25, 26-бағандар 
бойынша) жинақтап есептеп шығарады. Өнімнің бір өлшеміне жұмсалған 
еңбектің меншікті шығынын 14-бағанның мәліметтері бойынша алынған 
қорытынды жоспарлы егін шығымдылығына бөлу арқылы айқындайды (ол 
картаның жоғарғы жағында тақырыпқа қойып көрсетілген). Ал өнімнің бір 
өлшеміне жұмсалған құралдың меншікті шығынын — 25-бағанда алынған 
қорытындының қосындысын тағы да сол мәнге бөлу арқылы айқындайды. 
[25]

Шартты трактор ретінде эталондық жағдайда сменалық уақыттың I 
сағатта 1 га жерді жыртатын трактор алынған. ДТ-75 және Т-74 осындай 
тракторлар болып табылады. Эталондық трактор ретінде эталондық жағдайда 
жұмыс нормасын орындауды қамтамасыз етегін, яғни сменалық уақыттын 1 
сағатта 1 эталон га жер жыртатын трактор алынған.

Физикалық тракторды эталондық тракторға аударудың коэффициенті 
осы трактор мен эталондық трактор атқарған жұмыстың ара қатынасы.
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Кесте 6.5 – Физикалық тракторларды эталондық тракторға аударудың 
коэффициенті

Трактор маркасы Аудару коэфиценті Трактор маркасы Аудару коэфиценті
К-701 2,60 Т-54В (С.ЛТ) 0,69
К-700 2,10 Т-50Б 0,64
Т-4А 1,45 Т-38М 0,60

Т-100, Т-ІООМ 1,34 МТЗ-80 0,80
Т-4 1,33 МТЗ-82 0,72

Т-150 1,65 МТЗ-52, МТЗ-52Л 0,58
Т-150К . 1,65 МТЗ-50, МТЗ-50Л 0,55
ДТ-75М 1,10 МТЗ-5 (барлық түрі) 0,53

ДТ-75, Т-74 1,00 Т-40А 0,50
ДТ-54, ДТ-54А 0,86 Т-40, Т-28Х4 0,48

Т-70С 0,74 Т-25
Т-16М

0,30
0,22

Физикалық гектар ретінде алынған, істелінген жұмыс коэффициенті 
эталондық гектарға аударғанда трактордың маркасына қарай эталондық 
жағдайдағы нормативтік атқарған қызметінін, арақатынасы арқылы 
анықталады (берілген жағдайда жұмыстың осы түрі үшін эталондық істелген 
жұмыс пен техникалық жа-рынан негізделген өнімділік нормасы). Істелінетін 
жұмыс мөлшері өндіріс жағ-дайына байланысты болғандықтан, әрбір ауыл 
шаруашылығы аймағы үшін аудару коэффициенті оның ерекшелігін ескеріп 
белгіленеді.

Трактор жұмыстарының жаңа өлшемдері есеп жүргізуді едәуір 
жеңілдетеді. Эталондық гектар бойыиша істелінген жұмысты есептеп 
ліығару үшін осы маркалы трактордың сменасына орындаған жұмысының 
жалпы көле.мін оның эталондық жұмысына көбейтсе болғаны. Эталондық 
гектарда механикаландырылған жұмыстың жалпы көлемі, сондай-ақ 
тракторлардың сменалық, күлідік және маусымдық атқарған жұмысы есепке 
алынады.

Кесте 6.6 – Әр түрлі маркалы ауыл шаруашылық тракторларының 
эталондык атқарған жұмысының мәліметтері
Трактор маркасы Эталондык істелген 

жұмыс
Трактор маркасы Эталондык істелген 

жұмыс
К-701 18,2 МТЗ-82 5,0
К-700 14,7 МТЗ-80 4,9
Т-4А 10,2 МТЗ-52, МТЗ-52Л 4,1

Т-100, Т-ЮОМ 9,4 МТЗ-50, МТЗ-50Л 3,9
Т-150 11,6 МТЗ-5 (барлық турі) 3,7

Т-150К 11,6 Т-40А, 'Г-28Х4 3,5
Т-75М 7,7 Т-40, Т-28ХЗ 3,4

ДТ-75, Т-74 7,0 Т-25 2,1
ДТ-54, ДТ-54А 6,0 Т-16М базадағы 

экскаваторлар
1,25

Т-54Л (В, С) 4,8 МТЗ 3,9
Т-70С 5,2 Т-38 4,0
Т-50В 4,5 ДТ-75 7,0
Т-38М 4,2 Т-100 9,4
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Трактор-транспорт жұмыстарын эталондық гектарға аударудың 
бірыңғай коэфиценттері жол жағдайына, жүк тасылатын қашықтық және 
тасылатын жүктің класына карай тонна-километрге де белгіленген. 
Эталондық гектар бойынша орындалатын жұмыстың көлемін физикалық
өлшемдермен белгіленген жұмыстың осы түрінің көлемін осы жағдайға 
сәйкес келетін аудару коэффициенттеріне көбейту арқылы анықтайды. Егіс 
жұмыстарында физикалық көлем гектармен, жер казу жұмыстарында - текше 
метрмен, транспорт жұмыстарында - тонна-километрмен, тиеу 
жұмыстарында - тоннамеи белгіленеді.

Жұмыстың кандай түрі болсын техникалық норманы орындау 
барысында барлық марка тракторлары эталон тракторға аударғанда шамамен 
бірдей мөлшерде эталон гектар - 7 э-га шаммасында шығаруы керек. 

Ауыл шаруашылық дақылдарын егіп-өсіру технологиясы
Технологиялық карталарды жасағанда технологиялық процестердің 

тізімі мен орындалу жүйелілігін айқындап ғана қоймай, сондай-ақ олардың 
әрқайсысына қойылатын агротехникалық талаптарды көрсетудің де маңызы 
зор. Бұл талаптарды ауыл шаруашылық саласын қадағалаушы органдар 
белгілейді. Агротехникалық талаптардың барлық көрсеткіштері ауыл 
шаруашылық жұмыстары сапасының міндетті нормативтері болып табылады. 
Оларды шартты түрде үш топқа бөлуге болады.

Бірінші топқа жекелеген өндірістік проңестердің мерзімі мен 
ұзақтығын белгілейтін көрсеткіштер жатады. Егістік жердің бір өлшемінен 
жұмысты белгілі бір уақытта және көбінесе қысқа мерзімде өткізгенде гана 
барынша мол түсім алуға болады. Мәселен, егін жиналысымен өткізілетін 
кұздік жырту, кеш жыртумен салыстырганда астықты мол береді. Жекелеген 
дақылдарды (сұлы, бидай және т. б.) ерте көктемде және қысқа мерзімде (6-8
күнде) сепкен тиімді, ал тары, қарақұмық сияқты дақылдарды-топырақ 
жақсы қызган және оны әлденеше рет культивациялау арқылы
арамшөптерден тазартқан кезде, негұрлым кешірек сепкен дұрыс. Сондай-ақ 
әрбір дақылдың өзінің жинау мерзімі бар, міне, осы кезде жинаса, ол 
шыгынга ұшырамайды немесе шыгын өте аз болады. Сонымен, ауыл 
шаруашылық өндірісінің өнімділігі, едәуір дәрежеде әр түрлі өндірістік 
процестерді орындау мерзіміне байланысты болады, бұл оның өзіне тән 
ерекшеліктерінің бірі.

Екінші топтың көрсеткіштері өңделетін материалда болатын 
өзгерістерді сипаттайды, яғни технологиялық процестің мәнін білдіреді. 
Мысалы, топырақты өңдеудің тереңдігі, топырақтың жекелеген 
қабаттарының орнын алмастыру, қопсыту дәрежесі, топырақтың тығыздыгын 
өзгерту (көлем салмағын), арам шөптерді отау тазалыгы, өнімнің 
қоспалармен ластану дәрежесі, тұқымды бірыңғай тереңдікке енгізу.

Үшінші топтың көрсеткіштеріне материал шығындаудың нормасы, 
сондай-ақ өнімнің сапа және сан жағынан шығыны кіреді (тұқым себу 
нормасы, тыңайтқыштар енгізу нормасы, улы химикаттар жұмсаудың 
нормасы, сондай-ақ жинау кезінде астықтың, дәннің, өсімдік түйнегінің 
зақымдану дәрежесі).
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Климат пен топырақтың әр қилылығын ескере отырып, дақылдар 
өсірудің ұқсас технологиялық схемасын барлық аудандарда бірдей қолдана 
беруге болмайды. Ауыл шаруашылық өндірісінің технологиясы көпшілік 
жағдайда табиғат факторларына байланысты. Табигат жағдайлары үздіксіз 
өзгеріп отырады, сондықтан да оны үнемі зерттеп, өндіріске қалай әсерін 
тигізетінін анықтау керек, табиғат жагдайларын басқаруға тырысу қажет. 
Міндет - жұмыстың үздіксіз өзгеріп отыратын жагдайында белгіленген агро-
техникалық талаптарга барынша сәйкес келу жагын қарастыру.

Демек, жаңа техниканы барынша кеңінен пайдалана отырып, өндіріс 
технологиясын үнемі жетілдіре беру қажет.

Ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру технологиясы - осы заманғы 
әдістерді қолдана отырып өсімдіктерге олардың биологиялық ерекшеліктері 
талап ететін, жақсы өсіп-өнуіне және жоғары түсім беруіне қөлайлы 
жағдайлар туғызу арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жөніндегі 
ғылым.

Әр түрлі ауыл шаруашылық дақылдары өздерінің өсіп-өну кезеңінде 
бірнеше ондаған жеке-жеке өндірістік операциялардан өтеді. Егістіктегі 
өндірістік операциялар топырақты негізгі әзірлеу, тұқым себу және 
дақылдарды күту кезінде атқарылады.

Өткен уақытта қол күші мен ат-көлік құралдарын пайдаланғанда 
өндірістік операциялар бөлек-бөлек және көбіне арада үлкен үзіліс тастап 
орындалатын, мысалы егін ору, бастыру, дән тазалау және т. б. Қазіргі кезде 
тракторлар мен ауыл шаруашылық машиналарын кеңінен қолданудың 
арқасында жекелеген операцияларды біртүтас анағұрлым күрделі процеске 
біріктіру мүмкін болып отыр. Мысалы, астық комбайндары сабақты 
масағымен қиып қана қоймай оны басады; дәнді тазалайды, ал сабаны мен 
топанын шөмелеге салып үйеді.

Анағұрлым жетілдірілген ауыл шаруашылық машиналарын енгізу, 
ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиясын өзгертуді тудырады, соған 
орай анағұрлым үнемді және прогрессивті технологиялық схемалар жасау 
қажеттігі келіп туды.

Озық технология жекелеген қарапайым өндірістік операцияларды 
біртұтас процеске біріктіріп қана қоймай, сонымен қатар жекелеген 
операциялар санын азайтып, оларды орындауды механикаландыру мен 
автоматтандыру дәрежесін көтеретін сапа жағынан жаңа, неғұрлым 
жетілдірілген технологиялық процестер мен машиналар жасап шығаруды 
көздейді. Тракторларды, әсіресе куатты тракторларды қолданғаннан кейін 
ғана жаңа прогрессивті технологиялық схемалармен оған сәйкес келетін 
машиналар және құралдар енгізу мүмкін болды.

Аса жаңа машиналар комплексінің прогрессивті технологиясын дұрыс 
таңдап алу өнім жинауды арттыруға, сондай-ақ оны өндіруге кететін еңбек 
және қаражат шығынын азайтуға септігін тигізеді. Машина агрегаттарын 
қолдану технологиялық схемаларды жетілдіруді жеңілдетеді, ал мұның ауыл 
шаруашылық өндірісін комплексті механикаландыруға көшуде айырықша 
маңызы бар. 
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Ауыл шаруашылық өндірісін комплексті механикаландыру мен 
автоматтандыру

Ауыл шаруашылық өндірісін техникалық жарақтандыру мен егіншілік 
процестерін механикаландыру - ауыл шаруашылығын өрге бастырудың 
шешуші факторларының бірі.

Ауыл шаруашылық өндірісінде техникалық прогресс ескі техниканы 
үнемі жетілдіру немесе оны жаңа техникамен алмастыру негізінде жүзеге 
асырылады: тіркемелі машиналарды - аспалы, бір операциялық машиналарды 
- кеп операциялы машиналармен, яғни комбайн-машиналармен. Мұндай 
машиналар егіс даласымен бір жүріп өткенде бір емес, бірнеше өндірістік 
операцияларды, ал жекелеген жағдайларда - тұтас процесті орындауы тиіс. 
Мұнсыз астық түсімін арттырып, ауыл шаруашылық өнімдерінің 
молшылығын жасауға болмайды.

Қазіргі кезде өзара алмастырылатын жұмысшы органдары мен 
тораптары және машиналар жасалуда, олар жоғары шапшаңдықта жұмыс 
істей алады. Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында машиналардың 
жекелеген бөлшектері мен тораптарын жасау техпологиясы жетілдірілуде.

Ауыл шаруашылығын көтеру үшін еңбек өнімділігін арттырудың, ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіруді көбейтіп, оның өзіндік құнын кемітудің 
шешуші маңызы бар, ал мұның өзі ауыл шаруашылық өндірісінің барлық 
салаларына комплексті механикаландыруды дәйекті және барған сайын кең 
түрде енгізгенде ғана мүмкін болады.

Комплексті механикаландыру деп ауыл шаруашылыгы өндірісін 
механикаландыруды жан-жақты өркендетудің өндірістің барлық салаларында 
(егіншілікте, мал шаруашылығында, көкөніс шаруашылығында және т. б.) 
барлық негізгі және қосалқы жұмыстарды машиналардың көмегімен және 
осы заманғы агротехникалық талаптарға сай орындайтын кезеңін айтады. 
Қол еңбегі машиналарды басқарғанда, оларға қызмет көрсеткенде және 
оларды жоғары өнімді пайдалануды қамтамасыз еткенде ғана қолданылады.

Комплексті механикаландыру автоматика құралдарын пайдалануды 
әрбір аймақ жағдайында техникалық-экономикалық көрсеткіштері жоғары 
машиналар комплексін енгізуді көздейді.

Комплексті механикаландырудың материалдық-техникалық негізі 
машиналар жүйесін құрайды. Машиналар жүйесі - бірыңғай аяқталған 
технологиялық циклдың бүкіл өндірістік процестерін жан-жақты 
(комплексті) механикаландыруды қамтамасыз ететін технологиялық процесі
мен өнімділігі жағынан өзара байланысты әр қилы машиналар мен транспорт 
құралдарының жиынтығы.

Машиналар жүйесін ауыл шаруашылық кәсіпорындарының 
мамандандырылуына қарай және қабылданған агротехникаға, өндірістік 
процестердің технологиясына сәйкес, материалдарды тасу жағдайларына 
және жұмыс істеп тұрған агрегаттарға қызмет көрсетуді ұйымдастыруға 
байланысты таңдап алады. Оларды төмендегіше топқа бөледі:
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• жекелеген ауыл шаруашылық дақылдарын егіп-өсіру және жинау 
үшін (мысалы, қант қызылшасын егіп-өсіру үшін) операциялар тобын 
орындау үшін (мысалы, пішендік шөп жинау үшін);

• Ауыл шаруашылық өндірісінің жекелеген салалары үшін (мысалы, 
егіншілікте, көкөніс, мал шаруашылығында өндірістік процестерді 
механикадандыру үшін);

• осы ауыл шаруашылық аймағының немесе жеке бір шаруашылықтың 
(осы аймаққа тән) өндірістік процестерін комплексті механикаландыру үшін;

• жекелеген ауыл шаруашылық кәсіпорындары үшін, егер олар осы 
аймаққа тән болмаса немесе өзіне тән өндірістік бағыты болса.

Астық бағытындағы шаруашылықтар үшін машиналар жүйесінің қант 
қызылшасын өсіретін, зығыр өсіретін және басқа бағыттағы 
шаруашылықтарда қолданылатын машиналар жүйесінен айырмашылығы бар. 
Оны таңдап алу машиналар егіп-өсіретін, жинайтын дақылға ғана 
байланысты емес, сондай-ақ осы дақылдарды баптайтын аймақтың табиғи-
экономикалық жағдайларына да байланысты. Мәселен, бидайды, қант 
қызылшасын, күрішті суармалы және тәлімі жерлерде (суарылмайтын жерде) 
өсіргенде жұмысты комплексті механизациялау үшін қолданылатын 
машиналар жүйесіне қойылатын талаптар әр түрлі, алайда олардың барлығы 
да ортақ бір шартқа - бір өнім өлшеміне қаржы мен еңбекті мейлінше аз 
жұмсай отырып жоғары сапалы өнімді мейлінше көп алуға жауап беретін 
болуы керек.

Егер жекелеген машиналар атқаратын операциялар бүкіл машиналар 
жүйесі жүзеге асыратын біртұтас технологиялық процестің бір бөлегін 
құраса ғана және осы операциялардың әрқайсысы технологиялық процесте 
көзделген дәйектілікпен және сонда белгіленген мерзімде орындалатын 
болса ғана кез келген дақылды егігі-өсіру және жинау ісін комплексті 
механикаландыруға болады.

Белгілі бір дақылды егіп-өсіру мен жинауға арналған машиналар 
жүйесінде әрбір машина келесі жұмыс үшін анағұрлым жақсы жағдайлар 
әзірлеуге белгіленген. Мысалы, егер топырақты тұқым себер алдында 
өңдейтін құралдар егістік бетін сапалы өңдеп, тегістеген болса ғана сеялка 
тұқымды белгілі бір тереңдікке біркелкі сіңіре алады; егер топырақ өңдейтін 
құралдар егістік жерді жақсы тегістеген болса ғана, сүрлем жинағыш 
комбайн өсімдік сабағын төмендетіп қия алады.

Ауыл шаруашылық өндірісінің әрбір күрделі технологиялық процесі 
келесі операциялардың үздіксіз орындалуын алдын ала қарастыратын болуы 
керек. Бұл үшін жетілдірілген машиналар және өндірістік процестің белгілі 
бір ырғағы сақталу үшін оған қосымша бірдей өнімділікпен жұмыс істейтін 
жабдықтар мен механизмдер қажет. Мәселен, пішен мен сабанды мая және 
шөмеле салу процесі мынадай операциялардан тұрады: көпенелерді сыпырып 
жинау, оны қажетті биіктікке көтеру, маяға салу, реттеп бөліп орналастырып, 
нығыздау. Алғашқы шығарылған шөмелегіштер осы бес операцияның тек 
біреуін - көпенені көтеруді ғана орындайтын. Қалған төрт операция қол 
күшімен атқарылатындықтан мұндай машинаның еңбек өнімділігі де 
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жартусыз болды. Қейінірек екі операцияны бірдей атқаратын машиналар 
шықты. Қазіргі шөмелегіштер қалқан тәріздес қосымша тетікпен 
жабдықталған, ол көтергеннен кейін көпенені тор көзден лақтырып тастайды, 
ал маяны бойлай қозғалған кезде оның үстіндегі көпенені бірдей бөліп 
орналастырады. Қөпенелерді нығыздау операциясы ғана 
механикаландырылмаған. Қазіргі кезде сабанды ұсақтап маяға салатын жаңа 
машиналар жасалған. Олар пневматикалық және механикалық 
құрылғылармен жабдықталған және барлық операцияларды 
механикаландыруды қамтамасыз етеді.

Қомплексті механикаландыруды дамыту мен енгізу ісінде бірнеше 
кезеңдерді атап көрсетуге болады.

Бірінші кезең - жекелеген өндірістік процестерді комплексті 
механикаландыру. Мұның өзінде бұрын бөлек-бөлек жүзеге асырылып 
келген процестерді бір цикл ішінде үздіксіз орындай бастайды немесе 
тасқынды әдіспен орындайды. Мысалы, тұқым себер алдындағы 
культивациялауды, тыңайтқыштар енгізуді және тұқым себуді бір агрегат бір 
цикл ішінде немесе тасқынды әдіспен жұмыс істейтін және танапты өңдеуді 
белгілі бір мерзімде аяқтайтын бірнеше агрегат жүргізе алады. Үздіксіз 
технологиялық процесс жасау үшін комплекс құрамына кіретін жекелеген 
машиналардың өнімділігін реттеп, өңделетін өнімнің дер кезінде тасылуын 
қамтамасыз ету керек. Дәнді дақылдарды комбайнмен жинау жұмысты 
тасқынды әдіспен ұйымдастырудың мысалы бола алады. Бір тәулік ішінде 
белгілі аумақта егінді орып, бастырады; сабан мен топанды жинап, танаптан 
тасып әкетеді; танапты сыдыра жыртады; жиналған астықты кептіреді, 
тазартып, элеваторларға немесе астық қоймасына тасиды.

Тасқынды өндірісте бұл процестерді әр түрлі машиналар орындайды, 
соның өзінде бірнеше бір тектес машиналардың пайдаланылуы мүмкін. 
Топтағы бір тектес машиналардың санын олардың өнімділігіне қарай 
анықтайды. Тасқынның үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін барлық 
топтардағы машиналық агрегаттардың өнімділігі бірдей және 
операциялардың қатаң дәйектілікпен орындалуы қажет. Жетілдірілген 
машиналарды, операция аралық, транспорттық және жүк көтергіш 
құрылгыларды қолдану өндіріс процестерін механикаландыруға және 
автоматтандыруға мүмкіндік береді. Тасқынға қатысатын жекелеген 
машиналар тобының өнімділігі әр түрлі болған жағдайда және алдындағы 
топтың өнімділігі одан кейінгі топқа қарағанда жоғары болса, онда 
технологиялық комплекстің өндірістік процестері шартты тасқындылықпен 
ұйымдастырылып, басы артық қор жинақталады. Мысалы, масақты 
дақылдарды бөлектеп жинаған кезде дестелерді жинап, бастырудың астықты 
орып, дестеге салудан кешеуілдеуі екі-үш күннен аспауы тиіс. Егін жинау 
кезінде технологиялық процесс өнімді бөлуді қажет еткенде, тиісті 
мөлшердегі қатарлас тасқынды жолақтар пайда болады, мысалы, масақты 
дақылдарды жинау кезінде - тасқынды астық жолағы мен сабан тектес 
өнімдердің тасқынды жолағы пайда болады.
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Комплексті механикаландыруды дамытудың екінші кезеңі машиналар 
мен механизмдердің жекелеген өндірістік процестер емес, қандай да болсын 
дақылды өсіру жөніндегі тұтас циклды немесе саланы тұтас алғандағы 
(егіншілік, мал шаруашылығы және т. б.) жұмыстарды орындауымен 
сипатталады.

Дамудың бұл кезеңінде комплексті механикаландыруды жүзеге асыру 
үшін жеке дақыл немесе сала бойынша бүкіл өндірістік процестердің 100% 
орындалуын қамтамасыз ететін, қосымша тетіктері мен механизмдері бар 
машиналар мен құралдар жүйесі қажет. Соның өзінде тиеу-түсіру және 
транспорт жұмыстары, сондай-ақ өнімнің есебін алу, оның сапасын анықтау 
және т. б. толықтай механикаландырылуы қажет. Машиналар мен 
құралдардың сменалық өнімділігі және пайдаланатын энергия көздері де әр 
түрлі болуы мүмкін.

Комплексті механикаландыруды дамытудың үшінші кезеңі электр 
энергиясын жанжақты пайдаланумен және өндірістік процестерді кеңінен 
автоматтандырумен байланысты. Көп салалы ауыл шаруашылықтық 
кәсіпорында еңбекті көп керек ететін және қосалқы жұмыстарды қоса барлық 
өндірістік процестерді машиналық әдіспен орындайды, сондай-ақ машина 
бақылау және реттеу қызметін де атқарады. Бұған механикаландыру мен 
автоматика кеңінен қолданылатын көкөніс өсіру жөніндегі осы заманғы 
өнеркәсіптік-индустриялық типтегі жылыжайлар мысал бола алады. Бүкіл 
жылыту, ауа тазарту, суару (үстеп қоректендіретін суаруды қоса) көмір 
қышқыл газымен жабдықтау жүйелері микроклимат режиміндегі басқару 
пультінен немесе арнаулы құралдардан бұйрық алып автоматты түрде жұмыс 
істейді. Автоматтық схемаларға агротехникалық тапсырмаларды бір 
оператор белгілейді. Дыбыс және жарық сигналдарының көмегімен жүйедегі 
қайсы-бір ақауларды біліп отырады.

Автоматтандыру еңбекті кеңінен электрлендіру және энергетика, 
гидравлика, радиотехника, электроника, телемеханика мен кибернетика 
саласындагы ғылым мен техниканың соңғы жетістіктері негізінде жоғары 
дәрежеде механикаландырғанда ғана мүмкін болады. Автоматтандыруды 
ауыл шаруашылығына кеңінен енгізу орындалатын жұмыстардың сапасын 
едәуір арттыруға, шығынды азайтуға, пайдалану шығындарын барынша
қысқарта отырып, машиналардың жоғары өнімділігіне жетуге, 
технологиялық процесті қатаң сақтауға жағдай туғызады. Автоматтар 
берілген тапсырмаға сәйкес анағұрлым тиімді қозғалыс шапшаңдығын дәл 
қоя алады немесе түсетін күш өзгеріп отыратын жағдайда оны бірқалыпта 
ұстап тұра алады, жанар май аз шығындалатын режимді дұрыс таңдап, 
машинаның жұмысшы органдарының қажетті тереңдікте немесе жер 
бедеріне және топырақтың түріне қарамай егін ору кезінде оны қию 
биіктігінің бір деңгейде болуын қамтамасыз ете алады, механизмдер мен 
машинаның жұмысшы органдарын артық күш түсуден және сынудан 
сақтайды. Бұған насостарды автоматты түрде басқаратын аппарат мысал бола 
алады. Ол сырттағы ауаның жылы не салқындығына қарамастан орынды су 
мұнарасының багындағы судың деңгейіне орай насостың электр двигателін 
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автоматты түрде қосып және ажыратып тұрады. Аппарат электр двигателін 
қысқа тұйықталудан және технологиялық басы артық күш түсуден, сондай-ақ 
жабдықтаушы жүйедегі электр фазаның бірі ажырап кетудің салдарынан 
пайда болатын артық күш түсуден де сақтайды.

Қазіргі кезде жекелеген жұмыстарды толықтай механикаландыруды 
қамтамасыз ететі машиналар жүйесі жасап шығарылған. Бұған өсімдіктердің 
зиянкестерімен және ауруларымен күрес мысал бола алады. Егер осы таяу 
уақытқа дейін бұл мақсатқа бүріккіштер мен тозандатқыштар ғана 
қолданылып, ал улы химикаттар әзірлеу оларды тасымалдау және құю 
жөніндегі барлық операция қол күшімен атқарылыгі келсе, қазіргі кезде улы. 
химикаттар ерітіндісін механизм күшімен әзірлеу үшін АПР жылжымалы 
агрегаттары және ерітінді құятын тұрақты СЗС-10 станциясы үшін құрал-
жабдықтар жасалған, олар әзірленген ерітінділерді тікелей бүріккіштерге 
немесе арнаулы транспорт құралдарының ыдыстарына береді де олар оны 
бүріккіштер жұмыс істейтін орынға жеткізеді.

Құрғатылған жерлерде мәдени-техникалық жұмыстар толықтай 
механикаландырылған. Мұнда жұмысшы органдары (қопарғыштар, 
жинағыш-тырмалар, бульдозерлер) алмастырылып тұратын бұта қиғыштар, 
тас жинаушы машиналар, батпақтағы бұталар плугі, батпақ фрезалары, ауыр 
дискілі тырмалар, жерді жоспарлау құралдары, шалғындауга қажетті 
агрегаттар пайдаланылады.

Егін жинап болғаннан кейін дәнді, дәнді-бұршақты және жарма 
дақылдарының үйінділерін өңдеуді комплексті механикаландыру үшін дәнді 
құрғатып тазартатын комплекстер салынған, онда астық құрғатылады, 
тазаргылады, сортталады, өлшенеді, қоймаларға тасылады немесе транспорт 
құралдарына тиеледі. Мұндай комплекстер басқару және автоматика 
құралдарымен жабдықталған (пульттер, астық деңгейінін датчиктері, шығын 
өлшеуіштер, астық құрғататын пештердегі жалынды бақылайтын құралдар 
және т. б.). Мұндай комплекстерде бір-екі адам жұмыс істейді. 

6.2 Машина-трактор агрегаттарын құрастыру

Агрегаттарды құрастырудың тəртібі мен шарттары
Машина-трактор агрегаттарын мынадай тәртіппен құрастырады: 
1) агротехникалық талаптарды дәлдеп анықтайды (топырақтың өңделу

тереңдігін, учаскеде тұқым себудің біркелкілігін, жұмысшы органдардың 
типін, егінді қию биіктігін және т. б.);

2) шаруашылықта қолда бар техниканың ішінен қажетті тракторлар 
мен ауыл шаруашылық машиналарын таңдап алады; 

3) агрегаттың қозғалу жылдамдығын және трактордың жұмыс кезіндегі 
берілісін белгілейді; 

4) агрегаттың құрамын анықтайды (жұмыс машиналарының санын, 
тіркемелер түрін); 
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5) агрегатты сол қалпында безендіреді, яғни қажетті жұмысшы 
органдарын орнына қондырады, машиналарды асып немесе тіркейді, 
бағыттағыш құрылғыларды монтаждайды (маркерлер, із көрсеткіштер).

Агрегат отынды және орындалған жұмыстың бір өлшеміне кететін 
еңбекті мейлінше аз шығындай отырып, істелетін ауыл шаруашылық 
операциясының жоғары сапалылығын және ең жоғары өнімділікті 
қамтамасыз етуі тиіс; 

Қозғалысқа және жұмысқа барынша оңтайлы; 
Еңбек қорғау талаптарын мейлінше қанағаттандыратындай болуы 

керек. Осыған орай таңдап алынатын тракторлар: агротехниканың 
төмендегідей талаптарына жауап беруі тиіс: қатараралыққа еркін сиятын, 
сабағы биік өсімдіктердің үстінен оларды закымдамай жүріп өтетін, 
жыртылатын топырақ бетін тым жаныштамайтын және оның құрылымын 
бұзбайтын болуы керек;

Берілген операцияны орындау үшін мол жетерліктей қуаты және тарту 
күші болуы қажет; 

Қуатты тракторларды ірі учаскелерде және энергияны көп керек ететін 
операцияларды (жер жырту, тереңдете қопсыту және басқалары) пайдалану 
тиімді екендігін естен шығармау керек;

Пайдалы әсер коэффициентінің мүмкіндігінше жоғары болғаны дұрыс 
(өздігінен қозғалуға және тоқтап қалуға қуаттың аз шығындалуы).

Ауыл шаруашылық машиналарын (құралдарын) олар трактордың тарту 
күшін барынша толық пайдаланатындай, жұмыс қолын аз талап ететіндей, 
алымның 1 м еніне келетін салмағы төмен және меншікті кедергісі де аздау 
болатындай есеппен таңдагі алады.

Тракторлар мен ауыл шаруашылық машиналарын (құралдарын) 
таңдағанда агрегаттың жүрісі шапшаң және қозғалысқа неғұрлым оңтайлы, 
әсіресе шағын учаскеде жұмыс істегенде осындай болуына ұмтылу керек.

Машина-трактор агрегаттарын, әсіресе қуатты тракторлары бар 
агрегаттарды құрастырғанда оған бірнеше машина мен құралдарды қосымша 
жалғауға тура келеді. Осы мақсат үшін әмбебап иемесе арнаулы тіркеулерді 
пайдаланады.

Сурет 6.3 – С-11У әмбебап тіркеуі
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Әмбебап тірқеулер: С-11У тіркеуі маркерлермен және ұзартқыштармен 
жабдықталған тарту класы 14 (1,4) және 30 (3,0) кН (тс) тракторлары бар 
тіркемелі гидрофикацияланбаған машиналар мен құралдардан кең алымды 
агрегаттар құрастыру үшін қолданылады; СП-16 тіркеуі тарту класы 50 (5,0); 
40 (4,0) және 30 (3,0) кИ (тс) тракторлары бар тіркемелі гидрофикацияланған 
және гидрофикацияланбаған машиналардан кең алымды агрегаттар 
құрастыруға арналған.

Сурет 6.4 – СП16 әмбебап гидрофикацияланған тіркеуі

Тіркемелі гидрофикацияланған тіркеулер: өзі қондырылатын маркері 
бар СП-11 тіркеуі тарту класы 30 (3,0) кН (тс) тракторларымен топырақты 
жаппай өңдейтін үш сеялкадан немесе екі культиватордан тұратын агрегатты 
құрастырғанда пайдаланылады; СГ-11 тіркеуі топырақты жаппай өңдеген 
кезде алымының кеңдігі 21 метрге дейін жететін тісті тырмалар мен кіртікті 
катоктардан агрегат құрастыру үшін қажет, оньң орталық секциясы екі 
кульгиватормен пайдаланылады, класы 30 (3,0) кН (тс) тракторларымен 
агрегатталады.
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Сурет 6.5 – СН-75 жартылай аспалы гидрофикацияланған тіркеу

Бір типтес аспалы машиналарды немесе кең алымды агрегаттар 
секцияларын тракторға жартылай аспалы немесе аспалы тіркеулердің 
көмегімен жалғастырады. Өнеркәсіп жартылай аспалы гидрофикацияланған 
СН-75 тіркеуін  шығарады. Ол аспалы машиналардан немесе ДТ-75М, ДТ-75, 
Т-74 тракторлары бар құралдардан кең алымды агрегаттар жасау үшін, 
сондай-ақ 11УБ-4,8 тырмалары үшін, тарту класы 6 (0,6) және 9 (0,9) кН (тс)  
ракторларына универсалды аспалы тіркеу жасау үшін пайдаланылады. [24]

Трактор тіркеуді орнынан қозғау үшін белгілі бір күш жұмсайды. 
Тіркеудің салмағы Gсц (кг) болғанда жазық жермен қозғалған кездегі оның 
тарту қарсылығы мынаған тең болады:

Rсц = Kсц Gсц,   H   (кгс), (6.1)

Мұндағы Kсц — қозғалысқа кедергі коэффициенті. Оның мәні танаптың 
жағдайына, доңғалақтың диаметріне т. б. байланысты болады. Топырақ 
жұмсақ болған сайын, бұл коэффициент те үлкен болады.
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6.7-кестеде неғұрлым кең тараған трактор тіркеулерінің қысқаша 
пайдалану сипаттамалары келтірілген.
Кесте 6.7 – Тіркеулердің қысқаша техникалық сипаттамасы

Тіркеудіқ түрі Тіркеудің 
маңдайдан 
алғандағы 
үзындығы, 

м

Салмағы
Н (кг)

Тарту 
кедергісі,

Н (кгс)

Универсадды тіркемелі С-11У 11,0 7800 (780) 1000-1200 
Н

Универсалды гидрофикация-
ланған СП-16

16,0 14250 
(1425)

(100-120)
3000 (300) 
дейін

Тіркемелі гидрофикациялан- ган 
СГ-21

21,0 маркерлі 
18000 
(1800) .

1800 (180)

Тіркемелі гндрофикациялан- ган 
СП-11

10,8 8300 (830) . 1750 (175)

Жартылай аспалы СН-75 12,0 12500 
(1250)

700-800
(70-80)

НУБ-4,8 тырмасы үшін уни-
ізерсалды аспа

4,8 1100 (110) 200 (20) 
дейін

Тіркеме машиналары мен құралдары бар агрегаттарды құрастыру
Машиналар тандап алынып, агрегат құрамы белгілі болған сон, 

жұмысының жылдамдық режимі айқындалғаннан кейін (трактордың 
жұмысшы берілісі), тікелей агрегатта құрастыруға кіріседі. Тракторларды 
әзірлеп, машиналар мен құралдарды тіркеулерге қолайлап орналастырады, 
тарту ұзындығын лайықтап белгілеп алады, вертикаль және горизонталь 
жазықтықтарда тарту линиясының бағытын белгілейді, бағыттауыш 
құрылгыны қояды.

Т-4А, ДТ-75, ДТ-75М, Т-74 тракторларының аспа механизмдерін ең 
жогарғы деңгейге қояды. Гидроцилиндр штогының жүрісін шектегішті ең 
төменгі жағдайға ауыстырып бекітіп қояды. Тіркемелі плугтармен. жұмыс 
істеу үшін аспа механизмінің артқы түтікті осінен гидроцилиндрдің төменгі 
қақпағын алып тастайдьг және штоктың басын сол жақтағы көтергіш 
рычагтың айырынан босатады. Алынып тасталған гидроцилиндрдің орнына 
ұзындығьг аспа рычагтарының ең жоғарғы жағдайда болуын қамтамасыз 
ететін қатты тіреу қояды. Шлангіні негізгі цилиндрден ағытып, тесікті 
тығынмен жауып тастайды. Орталық тартқышты 1 (сурет 6.6) сол жақтағы 
көтеру рычагына 2 бекітеді. 
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1— орталық тартқыш, 2— көтеру рычагы

Сурет 6.6 – Тракторлардың тіркемелері

а б в

а - тығыз топырақта б - тығыздығы орташа топырақта, в - борпылдақ 
топырақта;

1 - қамыт, 2 - болт, 3 - тіркемелі бекіткіш құлақ

Сурет 6.7 – Тіркеменің топырақтың тығыздығына қарай орналасу жайы

Тіркелетін тұтқаны 3 (сурет 6.7) бугельдердің 1 артқы айыршасына 
кигізіп, шектегіш шынжырдың 2 болттарымен бекітеді. Тіркеме сырғаны 
тіркелетін тұтқаның 3 ортаңғы тесігіне бір шегемен бекітеді.

К-700 тракторында тіркемелі тұтқаны 1 (сурет 6.8) аспа механизмінің 
көлбеу орналасқан бойлық тартқышының 2 артқы топсасына орнатады. Тұтқа 
мен топырақ бетінің арасындағы алшақтық 400 мм тең болуы керек. Трубаны 
бұрау арқылы қиғаштық ұзындығын бірдей етуге болады. Бойлық 
тартқыштарды көлденең жылжымас үшін бөліп тастайды.
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1— тіркемелі бекіткіш құлақ, 2—бойлай тартқыш

Сурет 6.8 – К-700 тракторының тіркеме құрылғысы

Т-38М тракторында тіркемелі құрылғыны (көлденеңінен) аспа 
механизмінің бойлық тартқышының артқы топсасына кигізеді де 
мұрындықпен бекітіп тастайды; шектегіш шынжырды қиғаштық ұзындығы 
бірдей болатындай етіп кереді. [24]

МТЗ-50 тракторында тіркеме құрылғының көлденең темірін 2 (сурет 
6.9) аспа механизмінің бойлық тартқыштарының 4 сыртқы шетінің орнына 
қояды да шектегіш шынжырдың 1 құлақша тесі-гінің 3 жәрдемі арқылы 
бекітеді. Шектегіш шынжырларды қатты керіп, бойлық таргқыштарды бөліп 
тастайды, ал 515 мм тең қиғаштық ұзындығын (жоғарғы және төмеңгі 
топсалардың кіндігі аралыгындағы алшақтық) муфтаны 5 айналдыру арқылы 
реттейді. Тіркеме машиналармен жұмыс істеген кезде пайдаланылмайтын 
орталық тартқышты көтеріп серіппелі ұстағыштармен сол қалпында ұстап 
тұрады. Қозғалыс жылдамдығы сағатына 10 километрге дейін болғанда 
доңғалақтар шинасындағы қысым мынадай болуы тиіс артқы — 9,8-104—104

Н/м2 (1 — 1,2 кгс/см2) алдыңғы—16,7-104 Н/м2 (1,7 кгс/см2). Трактор қатқыл 
жолда жоғары шапшаңдықпен жүрген кезде шинадағы қысымды ең жоғарғы 
деңгейге дейін көбейту керек. Доңғалақтар трактордың бойлық осіне 
симметриялы орналастырылып, екі іздің екі аралығының ені 1400—1500 мм 
болуы керек.
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1 - тежегіш шынжырлар, 2 - көлденең қалақша темір, 3 - құлақ тесік,
4 - бойлай тартқыш, 5 – муфта

Сурет 6.9 – МТЗ-50 тракторының тіркеме құрылғысы

Машиналарының саны тақ кең алымды агрегаттарды құрастырғанда 
(сурет 6.10, а) ортаңғы машинаны тіркеу брусының ортасына тіркейді, ал 
қалғандарын ортадан оңға және солға тіркеме нүктелерінің арасындағы 
қашықтық машина алымының кеңдігіне тең болатындай етіп тіркейді (в). 
Агрегаттағы машиналар саны жұп болған жағдайда (сурет 6.10, б) тіркеу 
брусыңың ортасынан оңға және солға машина алымы кеңдігінің жартысыңа 
(в/2) тең болатындай алшақтық қалдырады да сол нүктеге екі машина 
тіркейді, қалғандарын агрегат алымының кеңдігіне тең келетін қашықтықта 
брусқа тіркейді. Машиналардың алдыңғы қатарын тікелей тіркеудің брусына 
бекітеді, ал артқысын — ұзартқыштарға бекітеді.

Сурет 6.10 – Машиналарының саны тақ (а) және жұп (б) болып келетін 
тіркеме агрегаттың сұлбасы
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Машиналарды жұмыс орнына бірінен екіншісіне жүйелі тіркеп 
тасымалдап апарады. Учаскеге жақындағанда тегіс алаңқайда машиналардың 
тіркеуін ағытып, ұзартқыштарды бөліп тастайды, ал тіркеуді трактормен алға 
10-15 метрге орын ауыстырып қояды. Машиналарды кезекпекезек 
трактормен араларындағы алшақтық шамамен алымның еніне тең 
болатындай етіп алдыңғы қатарға орналастырады. Содан кейін екінші 
қатардың машиналарын орналастырады.

Тіркемелі машиналары бар агрегаттың жүрісі орнықты болып, тарту 
кедергісін азайту үшін тарту сызығының бағытын дұрыс анықтау керек. 
Симметриялық тіркемелі агрегаттардың (тұқым себетін және басқалары) 
горизонталь жазықтықтағы тарту сызығының бағыты трактордың бойлық 
осіне дәл келуі керек. Симметриялы емес агрегаттар да, мысалы қырыққыш 
аппараттары екі жанына орналасқан егін жинау агрегаттарының, трактордың 
тіркеу тұтқасындағы тіркеменің нүктесін жатканың қырыққыш аппараты 
орналасқан жаққа қарай ығыстырған дұрыс. Жер жыртатын агрегаттардың 
тарту сызығының тиімді бағыты деп плугтың борозда түбіне түсіретін 
ауырлық орталығының үстімен өтетін бағытты есептейді.

Қуат жинау білігі мен жетекші шкивті пайдалану арқылы 
агрегаттар құрастыру

Қуат жинау білігін (ВОМ) пайдалану арқылы агрегат құрастырған 
кезде тіркемелі машиналардың жұмысшы органдарының жетегінен ҚЖБ-ның 
қорғаныс қалпағын алып тастап, тіркеме құрылғылар орнатады. ҚЖБ-ды 
машинаның кардан білігімен жалғастырады. Машинаны тракторға тіркейді. 
ҚЖБ іске қосылмаған жағдайда кардандық берілістің қалыпты жұмыс 
істейтінін не істемейтінін байқау мақсатында агрегатты баяу ғана бұрып 
көреді. Топсалар орталығының арасындағы қашықтық үлкен болған 
жагдайда берілістің телескоптық бөлігінің жабындьісы 110 мм кем болмауы 
керек. Егер телескоптық бөліктер тіреліп қалатын болса, кардандық 
берілістің білігін қысқарту қажет. ҚЖБ іске қосылмай тұрганда 
қозғалтқышты іске қосады, сөйтіп (ҚЖБ-ды іске қосып) механизмдер 
жұмысын иінді біліктің төменгі және жоғары айналыс жнілігі жағдайында 
байқап көреді. Агрегатты тексеріп байқаған кезде ҚЖБ ажыратылып 
қойылуы керек.

Трактордың жетекші шкивін пайдалану арқылы тұрақты агрегаттар 
құрастырған кезде (дәнді және техникалық дақылдарды бастыру, сүрлем 
массасын ұсату және басқалары) шкив механизмін тракторға бекітеді. 
Корпусқа бақылау тығынының деңгейіне дейін май құяды. Шкивті іске 
косып, қозғалтқышты іске қосады, сөйтіп иінді біліктің жай, орташа және 
қатты айналысы кезінде шкив жұмысын сынап көреді, сонда механизмде 
дүрсіл және қолайсыз шу болмауы керек. Тракторды тұрақты машинаға 
қарай оңтайлап орналастырғанда мынадай ұсыныстарды басшылыққа алады:

• тракторды оның шкиві машина шкивіне қарама-қарсы келетіндей 
етіп орналастырады;
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• қозғалтқышты тоқтатып, трактор мен машина шкивтерін қайысты 
беріліспен жалғастырады, машинаны немесе тракторды қозғап, орын 
ауыстыру арқылы қайыстың қалыпты созылуын қамтамасыз етеді;

• шкивтерді қайысынан ұстап қолмен айналдыру арқылы олардың 
дұрыс орналасуын байқайды; содан кейін трактор мен машинаны бекітеді;

• шкивтер мен қайысты берілісті сақтандырғыш қалқандармен 
қоршап қояды;

• шкив ажыратылып, берілісті алмастыру қорабының рычагы 
бейтарап жағдайға қойылған кезде қозғалтқышты жібереді;

• қозғалтқыштың иінді білігінің төменгі және жоғарғы айналыстары 
іінде шкивті іске қосып агрегаттың жұмысын байқап көреді;

• трактордың тұрақты жағдайдағы жұмысы аяқталғаннан кейін 
жетекші шкивті алып тастау керек.

Тұрақты жұмыстарға негізінен 6 (0,6); 9 (0,9) және 14 (1,4) кН (тс) 
класты гракторларды пайдаланады. [23]

Аспалы жəне жартылай аспалы машиналары мен құралдары бар 
агрегаттарды құрастыру

Асу механизмінің тартқыштарын тракторға үш нүктелі немесе екі 
нүктелі схемалар бойынша жалғастыруға болады. 6 (0,6); 9 (0,9); 14 (1,4); 20 
(2,0) және 50 (5,0) кН (тс) класты тракторлардың асу механизмдері үш 
нүктелі схема бойынша ғана жұмыс істейді, ал 30 (3,0) және 40 (4,0) кН (тс) 
класты шынжыр табанды тракторлардікі тиісті тәртіпке келтіргеннен кейін 
үш нүктелі (плугтардан басқа аспалы машиналар) немесе екі нүктелі (аспалы 
плугтар) схемалар бойынша жұмыс істей алады.

МТЗ-50 тракторы (үш нүктелі схема) кең алымды машиналармен 
(сепкіштер культиваторлар, т. б.) жұмыс істеген кезде оң және сол 
қиғаштамалардың ұзындығы (515 мм) бірдей болуы керек, ал бойлық 
тартқыштары белгілі бір өлшемге тігінен орып ауыстыратын болуы тиіс. Ол 
үшін жалғастырғыш болтты 6 (сурет 6.11) қиғаштама 4 айырының тесігіне 5 
орнатады. Аспалы машина бұлайша жалғастырғанда танап-рельефінің тегіс 
болмауы салдарынан жұмыс процесі кезінде 100 мм дейінгі аралықта жоғары 
не төмен қозғалып орын ауыстыруы мүмкін. Соқамен жұмыс істегенде сол 
қиғаштаманың ұзындығын реттемейді. Ол 515 мм тең болуы тиіс 
(қиғаштаманың жоғарғы винт 1 топсасының осі мен айырдағы тесік осінің 
арасындағы қашықтық). Сол қиғаштама ұзындығыныц өзгеруі трактор 
аспалы плугпен жұмыс істеген кезде сол доңғалақ шинасының зақымдануына 
әкеліп соқтырады. Оң қиғаштаманың ұзындығын өзгерту арқылы плуг 
рамасының бороздадағы кесе көлденең еңісін жояды. Орталық тартқыштың 
ұзындығын машинаның (кұралдың) алдыңғы және артқы жұмысшы 
органдары бірдей тереңдікте болатындай етіп реттейді. 

Егер плугтың алдыңғы корпусы жерді артқы корпусына қарағанда 
терең жыртатын болса, онда бұл тартқышты ұзартады және бұған керісінше, 
плугтың артқы корпусы алдыңғысына қарағанда жерді терең жыртатын 
болса, онда тартқышты қысқартады.
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1- қиғаштық винті, 2- тартқыш тұрба, 3- тұтқа, 4- қиғаштың ашасы, 5- тілік, 
6- жалғағыш болт, 7- кронштейн, 8- тірек реттегіш болт; А- көлбеу 

жазықтықта аспалы машиналарды (құралдарды) теңестіру үшін өзгеріп 
отыратын ара қашықтық

Сурет 6.11 – МТЗ-50 тракторыныц аспалы механизмі

Оны тартқыш тұрбаны 2 тұтқасынан ұстап айналдыру арқылы іске 
асырады. Шектегіш шынжырларды машинаның (құралдың) жұмыс 
қалпындағы кесе келденең жылжып орын ауыстыруы қажетті мөлшерде, ал 
тиелген күйдегі орын ауыстыруы жартусыз болатындай етіп керіп қою керек. 
Шынжырлар жоғарыдан тартылғанда онша көп салбырап тұрмауы тиіс, ал 
бойлық тарткыштардың артқы ұшының көлденең тербелісі ±20 мм аспауы 
тиіс. Тірек болттар 8 артқы мосты корпусына сәл жанасып, қосалқы 
гайкалармен мықтап бекітілген болуы тиіс. Бұлайша реттегенде бірінші 
корпустың шолақ түрені оң доңғалақтың шинасьін зақымдамайтын болады. 
Плугты төмен түсіргенде шектегіш шынжырлардың керілісі бәсеңдеп 
әлсірейді. Бұл жағдайда бойлық тартқыштардың артқы шеті бір немесе 
екінші жағына 120 мм артық шайқалмайтын болуы керек. Тұқым себу немесе 
топырақты культивациялау кезінде, аспалы машина жұмыстағы қалпында 
месе көлденең бағытта неғұрлым аз қозғалып, орын ауыстыруға тиіс 
жағдайда, қозғалыстың түзу қалпы бұзылмас үшін болттарды 8 кронштейнге 
7 ақырына дейін бұрап кіргізу, ал шектегіш шынжырларды барынша 
қысқарту керек.

Аспалы машиналары мен кұралдары бар «Беларусь» тракторлары мен 
қозғалыс жылдамдығы 2,78 м/с (10 км/сағ) дейін болатын жағдайда жұмыс 
істегенде алдыңғы доңғалақтарының шиналарындағы қысымды 16,7*104 Н/м2

(1,7 кгс/см2), артқы доңғалақтары үшін — 9,8*104—11,8*104 Н/м2 (1,0—1,2 
кгс/см2) етіп ұстау ұсынылады. Аспалы плугтармен жұмыс істеу үшін 
доңғалақтарды симметриялы емес (кесте 6.8) сорапқа қояды.
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Кесте 6.8 – Аспалы плугтармен жұмыс істеген кезде «Беларусь» 
тракторының артқы доңғалақтарын қою үшін қажетті мәліметтер
Плугтың 
алымының 
кеңдігі

Трақтор 
жолының 
кеңдігі, мм

Тракторды
ң бойлық 
осінен 
доңғалақта
- рының 
ортасына 
дейінгі 
қашықтық 
(оң. сол),
см

Жартылай ось келтегінен 
доңғалақтар күлшегіне 
дейінгі қашықтық (оң. сол), 
см
МТЗ-5Л, 
МТЗ-5ЛС
МТЗ-5МС

МТЗ-50,
МТЗ-52

90
105

1400
1500

75/65
80/70

2/12
0/7

6,3/16,3
1,0/11,3

Сонымен қатар тракторлардың (МТЗ-52-ден басқа) сол жақ 
доңғалағының тығылып тоқтап қалуын азайту үшін оң жақ доңғалақ 
үстіндегі жүкті сол жағындағыға ауыстыру керек. Басқа машиналар және 
құралдармен жұмыс істегенде доңғалақтар трактордың бойлық осіне 
симметриялы етіп орналастырылуы қажет. 2,78 м/с (10 км/сағ.) асатын 
жылдамдықпен жұмыс істеген кезде доңғалақтарды кең сорапқа қояды.

МТЗ-80 (МТЗ-82) және МТЗ-50 тракторларын агрегаттау мен 
пайдаланудың негізгі ережелері де сәл ғана ерекшеліктері болмаса осындай.

Тіреуінің биіктігі өсірілген (үстін тас басып кеткен топырақты өндеуге 
арналған) ПКС-3-35 және ПКУ-3-35 аспалы плугтары бар тракторлармен 
жұмыс істегенде, орталык тартқыштың отын багінің май құятын мойны 
майыспас үшін (плугты транспорт жағдайына келтіріп көтергенде) күш 
цилиндрі штогінің жүрісін 150 мм дейін реттеу керек. Мұны 
гидромеханикалық реттеу клапаны тіреуінің көмегімен жасайды.

Аспалы ауыр машиналармен (ССТ-12 кызылша сеялкасы, КСН-90 
картоп отырғызғыш т. б.) жұмыс істегенде тракторды басқару нашарлап 
кетпес үшін алдыңғы жағына салмақ түсіріп тұратын жүктер қою керек. 
Мұнан басқа, қиғаштаманы бойлық тартқыштың қосымша тесіктеріне орын 
ауыстырып жылжытып қойып яғни оның артқы шетіне таман, аспалы 
жүйенің жүк көтергіштігін арттыру қажет.

Алдыңғы жарықтандырғыштар қондырылатын аймақта орналасқан 
машиналармен жұмыс істегенде (мысалы, КУН-10 шөмеле тасығышымен), 
трактордың алдыңғы жарықтандырғыштарын кронштейндерімен бірге алып 
қояды; желдеткіш қабына бекітілген панелден электр сымдарын суырып, 
оларды сыртына шығарып қояды; алдыңғы фарларды кронштейндерімен 
бірге шөмеле тасығыштың панеліне бекітеді, оларды сым арқылы 
клеммникпен жалғастырады.

Жартылай аспалы машиңаларды, мысалы картоп жинайтын 
комбайндарды, арнаулы көлденең аркалықтың көмегімен бойлык 
тартқыштың топсаларымен жалғастыру керек. Трактордың аспа 
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механизмінің қиғаштамалары мұндай жағдайда төменгі тартқыштармен тек 
саңылау арқылы жалғастырылуы керек.

Тыңайтқыштар шашатын тіркемелермен жұмыс істегенде оларды 
гидрофикацияланған ілмекпен ғана жалғастыру керек. Оларды тіркеме 
құрылғының айырымен жалғауға болмайды, өйткені алдыңғы доңғалақтарға 
түсетін салмақ көп азайып кетеді, ал мұның өзі трактордың бойлық 
орнықтылығын азайтады, оны басқаруды нашарлатып жібереді. Бір ості 
тіркемелермен жұмыс істегенде трактордың артқы доңғалақтарына түсетін 
салмақты алып тастау керек. Ені ості тіркемелерді қосымша жабдық 
құрамына кіретін сүйреткіш құрылғымен жалғастырады. Тіркемёлерді 
тіркеме кұ-рылғының айырымен тіркеуге болмайды, өйткені ол жоғары 
жылдамдықта жұмыс істеуге арналмаған. Жылдамдық сағатына 15 км 
аспайтын жағдайда ғана бұлай істеуге болады

ДТ-75М тракторының аспа механизмін үш нүктелі, сондай-ақ қос 
нүктелі схемалар бойынша да дәлдеуге болады. Үш нүктелі схема бойынша 
(сурет 6.12, а) дәлдегенде бойлық тартқыштардың алдыңғы шеті төменгі 
оське 5 кигізілген екі жақтаудағы бүркеншікпен 4 жалғасады және оларды 
осьтен тайып, орын ауыстырып кетпес үшін шектегіштер 3 ұстап тұрады. 
Тіреуіш доңғалақтары бар кең алдымды ауыл шаруашылық машиналарымен 
жұмыс істеген кезде, қиғаштаманың 2 жоғарғы саусағын машинаның тігінен 
жыл-жып орын ауыстыруына мүмкіндік туғызу үшін айырдың запастағы 
тесігіне орын ауыстырып қояды және бойлық тартқыштарды бекітіп 
тастайды. Бұл үшін алдыңғы шынжырларды 8 тесікке 6 кіріп тұратын 
саусақтармен екі жақтаудағы бүркеншікке 4 бекітеді, сөйтіп шектегіш 
шынжырларды тартып керіп қояды. Шектегіш шынжырдың бір ұшы бойлық 
тартқышпен жалғастырылған, ал екіншісі — бугельмен 1 жалғастырылған. 
Шынжырдың алдыңғы ұшы бойлық тартқыштың астында тұрғанда, 
шынжырдың ұзын-дығын машина көтерулі тұрған жағдайда ғана реттеуге 
болады.

Аспа механизмін екі нүктелі схема бойынша ретке келтіргенде (сурет 
6.12, б) сол жақтағы бойлық тартқыштың айырын орталық бүркеншікке 7 
саусақпен және арнаулы болтпен бекітеді, оң жақта-ғы бойлық тартқыштың 
айырын саусақпен ғана бекітеді. Сөйтіп екі нүктелі схема жағдайында 
бойлық тартқыштарды трактордың төменгі осінің орталық бөлігінде 
орналасқан бір топсаға (бір нүкте) жалғастырады, ал орталық тартқышты 
орталық бүркеншікпен 7 бір жазықтыққа орналастырады (екінші нүкте). 
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.

а - үш нүктелі жапсырма, б- екі нүктелі жапсырма; 1- бугель, 2-
қиғаштамапын саусақтары, 3- тежегіш, 4- бүйірлік бас, 5- төменгі ось,

6 – тесік, 7- ортаңғы бас, 8- алдыңғы шынжырлар

Сурет 6.12 – ДТ-75М тракторының аспалы механизмі
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Аспа механизмінің екі нүктелік схемасы жағдайында тракторлар 
плугпен жұмыс істейді. Т-150 және Т-150К тракторларының аспа механизмі 
өзінің конструкциясы және әр түрлі машиналармен немесе құралдармен 
жұмыс істеу үшін реттелу әдісі жағынан ДТ-75М тракторының аспа 
механизмінен айырмашылығы жоқ деуге болады.

К-700 тракторының аспа механизмін соқа тіркеп жұмыс істеуге 
былайша әзірлейді. Шектеуші шынжырларды барынша ұзартып, тіркеме 
тұтқаны алып тастайды. Орталық тартқыштың ұзындығын 1200 мм, ал 
вертикалды қиғаштамалардың ұзындығын (топса осьтерінің арасындағы 
қашықтық) 865 мм тең етіп қояды. Қиғаштамалардың саусақтарын дөңгелек 
тесіктерге орнатады.

Конструкциясына қарай аспалы машиналарды тракторға жекелеген бір 
немесе бірнеше секция түрінде орналастыруға болады. Аспалы машиналарды 
трактор үстіне орналастырудың сұлбалары  6.13-суретте көрсетілген.

а- артқы, б- алдыңғы, в- алдыңғы және соңғы бүйірлік, г- бүйірлік,
д- алдыңғы және бүйірлік, е - артқы және екі бүйірлік, ж- алдыңгы және екі 

бүйірлік, з- алдыңғы және артқы бүйірлік

Сурет 6.13 – Машиналарды тракторға асудың сұлбалары

Кең алымды (үш секциялы) аспалы агрегаттарды топырақты тұқым 
себер алдында өңдеу үшін пайдаланатын құралдардан, сондай-ақ тұқым 
себетін және басқа да ауыл шаруашылық машиналарынан құрастырады. Бұл 
жағдайда тракторға бірдей үш машинаны немесе секцияны асады: сол 
жағынан, оң жағынан және арт жағынан (немесе алдынан): артқы секцияны -
гидравликалық жүйенің аспа механизміне; сол және оң секцияларды 
шығарылмалы гидроцилиндрлермен жабдықталған жартылай аспалы 
тіркеуге асады. Аспалы секцияларды бір мезгілде бірдей көтеріп, түсіруге 
немесе әрқайсысын жеке-жеке көтеріп, түсіруге болады. Мәселен, топырақты 
тұқым себер алдыңда культивациялау және парды күту үшін агрегатты СН-
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75 жартылай аспалы тіркеуі бар 30 (3) кН (тс) класты шынжыр табанды 
тракторлы КПН-4Г (әрқайсысының алымының ені 3 м) үш аспалы 
культиватордан құрастырады.

Бір шаруашылық жағдайында жұмыстьң бір түрін орындау үшін 
машина-трактор агрегатының әр түрін қолдану ұсынылмайды. Мысалы, егер 
танаптың көпшілік бөлегін бір аспалы культиваторы бар трактормен 
өңдейтін болса, онда үш культиваторы бар агрегатты ол экономикалық 
жағынан тиімді болса ғана пайдаланған дұрыс. 

6.3 Агрегаттардың қозғалу әдістері

Агрегаттың қозғалыс элементтері мен кинематикалық сипаттамасы
Машина-трактор агрегатының қозғалу әдісі (траекториясы) деп циклды 

қайталап тұратын козғалыс тәртібін (формасын) айтады. Әрбір дала 
жұмысында (операциясында) қозғалу әдісі әлденешеу болуы мүмкін; 
солардың ішінен агрегаттың осы құрамымен берілген жағдайда жұмысты 
сапалы орыңдап, ең жоғары өнімділікке жетуге және қаржы үнемдеуге 
болатын түрін таңдап алған жөн.

Агрегат жұмыс науқаны бойына көп жол жүріп өтеді. Мысалы, ПН-4-
35 аспалы плугы бар ДТ-75 тракторы аумағы 100 га учаскені кәдуілгі шетке 
қарай жыртқанда 700 км астам жол жүреді, соның ішінде пайдасыз бос 
жүрістің (қатынау загондардың басындағы бұрылыстар) ұзындығы 50 км кем 
болмайды. Дұрыс жүре білмеген уақытта агрегаттың пайдасыз бос жүрісі ең 
аз қажетті мөлшерден 40—50% асып түсуі мүмкін.

Агрегат қозғалысының негізгі екі элементі бар жұмыс жүрісі — бұл 
пайдалы жұмыс істелетін қозғалыс және пайдасыз бос жүріс — бұл пайдалы 
жұмыс атқарылмайтын қозғалыс (қатынау, орын ауыстыру, учаскенің 
шетіндегі бұрылыстар). Агрегат қозғалысының тиімді формалары мен учаске 
мөлшерін дұрыс таңдап алу арқылы пайдасыз бос жүрісінің ұзындығын 
мейлінше азайтуға, сөйтіп агрегатты пайдалану тиімділігін арттыруға 
болады.

Сурет 6.14 – Доңғалақты тракторы бар агрегаттың бұрылыстарда (а) және 
тура козғалған кездегі (б) сұлбасы
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Механиканың денелер қозғалысын сол қозғалысты тудыратын күшті 
есепке алмай зерттейтін бөлімді кинематика деп атайды.

Трактордың бойлық осінде орналасқан және трактор бұрылғанда 
агрегаттың түзу сызық бойымен қозғалғандағы жылдамдығына тең 
жылдамдықпен қозғалатын 0 нүктесі (сурет 6.14), кинематикалық орталық
деп аталады.

Агрегат орталығынан ауыл шаруашылық машинасының ең алыс 
орналасқан жұмысшы органдарына дейінгі аралық агрегаттың шығу 
жолының ұзындығы деп аталады. Ол 0 нүктесінің загон шегінен әрі бұрылыс 
басталатын немесе аяқталатын жерге дейінгі өтетін ұзындығын, яғни агрегат 
орталығының жұмысшы органдарды жұмыс басталатын сызыққа шығару 
үшін жүріп өтуге тиіс жолын бейнелейді.

Агрегат орталығының бұрылыс кезінде сызатын доғасының радиусын 
(О1 жөне О нүктелерінің арасындағы қашықтық) бұрылыс радиусы деп 
атайды (R).

Агрегат дұрыс бұрылған кезде доңғалақтардың барлығы да екі жағына 
қисаңдамай түзу сырғанауы керек; доңғалақтардың бір жағына қарай ығысуы 
бұрылыстың тым кіші радиус жасай орындалғандығын сипаттайды және 
доңғалақтардың майысуына, осьтің иіліп, сынуына әкеліп соқтырады.

Агрегаттың мүмкін болатын ең аз бұрылыс радиусы трактор 
бұрылысының радиусына, тіркеу агрегатына кіретін машиналардың 
конструкциясы мен мөлшеріне байланысты болады. Ол радиус құралдардың 
жұмысшы органдары доңғалақтардың шинасына немесе трактордың 
шынжыр табанына тимей тұратындай болуы тиіс. Қозғалыс жылдамдығьіның 
өсуіне қарай, сондай-ақ ылғал немесе қопсыған жұмсақ топырақты жерде 
жұмыс істеген кезде бұрылыс радиусы ұлғаяды. Радиусты дұрыс таңдап алу 
сондай-ақ тракторшының шеберлігіне де байланысты болады.

Қең алымды агрегаттар үшін, мысалы үш не одан да көп тіркеме 
сеялкалары немесе культиваторлары бар қуатты тракторлар, пайдалану 
есебін жасағанда бұрылыс радиусын агрегат алымының еніне тең етіп алады. 

В (R = В) (6.2)

Мұндай агрегаттың алым енінен кем радиус бойынша бұрылуы, әдетте 
тіркеме машиналар мен тіркеулердің сынуына әкеліп соқтырады.

Аспалы машиналары бар агрегаттар үшін мүмrін болатын ең кіші 
бұрылыс радиусы трактордың бұрылыс радиусына жуықтайды.

Бұрылыстың ең кіші радиусын аналитикалық жолмен анықтау өте 
қиын, оны тәжірибе жолымен біршама дәл анықтайды. [21]

Бұрылыстардың түрі
Агрегат жұмыс істеп тұрған кезде оның бұрылыс бұрышы 90 және 180° 

тең болуы мүмкін. 90° бұрылыстар тек айналмалы (мәнерлі) қозғалыс кезінде 
— шөп шабуда, дәнді дақылдарды жинағанда, пішіні дұрыс емес таңаптарды 
дискілегенде ғана қолданылады. Загондардың шетін пайдасыз бос айналатын 
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180° бұрылыстар көбінесе агрегаттың тұзақты және тұзақсыз қозғалысы 
кезінде қолданылады.

Агрегаттың жұмысшы жүрісінің арасындағы қашықтық X бұрылыстың 
екі радиусынан кем болған жағдайда, яғни х<2R тұзақты бұрылыстар жасауға 
(сурет 6.15, а) тура кследі. Әдетте, тұзақты бұрылыстың ұзындығы тұзақсыз 
бұрылыстан (сурет 6.15, б, в) артық болады.

а- тұзақты, б және в- тұзақсыз; R - бұрылыс радиусы, l - шығар шолының 
ұзындығы, Е- бұрылыс жолағының ені, В- агрегат алымының ені

Сурет 6.15 – 180° бос бұрылыстың түрлері

Учаскені өңдеген кезде тұзақты және тұзақсыз бұрылыстарды жиі 
пайдалануға тура келеді. Мәселен, жерді шетке қарай жыртқанда бастапқыда 
агрегаттың жұмысшы жүрістерінің арасындағы қашықтық бұрылыстың екі 
радиусынан кем болған жағдайда, тұзақты бұрылыстар жасайды; агрегаттың 
жұмысшы жүрістерінің арасындағы қашықтық бұрылыстың екі радиусына 
дейін өсетін келесі жүріп өтулер кезінде агрегат тұзақсыз бұрылыстар 
жасайды. Жұмысшы жүрістерінің арасындағы қашықтық одан әрі ұлғаюына 
байланысты пайдасыз бос жүріс 90° екі бұрылыстан және тік бұрышты 
жүрістен тұрады, оның ұзындығы өңделетін жолақтың еніне байланысты 
болады.

Тұзақты бұрылыстардың пішіні әр түрлі болуы мүмкін (кесте 6.9). Олар 
бұрылыстың ұзындығымен және бұрылыс жолағының ең кіші енімен 
сипатталады.

Бұрылыс жолының ұзындығы едәуір дәрежеде оның пішініне 
байланысты болады және 3,2 (тұрақсыз бұрылыстар) деп 14,5 дейінгі 
аралықта (қосарланған тұзақты бұрылыстар) ауытқып тұрады. Практикада 
180° — № 5 тұзақсыз және № 7 алмұрт тәрізді тұзақты бұрылыстар кеңінен 
қолданылады. Агрегат аспалы машиналармен жұмыс істеген кезде, әсіресе 
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бұрылыс жолақтарының ені тар болып келген жағдайда, № 11 кесілген ашық 
тұзақ, сондай-ақ № 9 бүйір ілгек жасау ұсынылады. Аспалы машиналары бар 
агрегаттың бұрылыс радиусы алымының ені дәл осыңдай тіркемелі 
машиналары бар агрегаттікіне қарағанда шамамен 10—15% кем. Әдетте, 
агрегатты жұмысшы органдары іске қосылмай тұрғанда бұрады.

Кесте 6.9 – Машина-трактор агрегаты бұрылыстарының сипаттамасы
Бұрылыс
түрлері

Бүрылыстың нөмірі 
мен аты

Бұрылыс пішіні R0 арқылы 
белгіленген 

бұрылыстың 
орташа 

ұзындығы

Р0 арқылы 
белгіленген Е 

бүрылыс 
жолағының ең 

кіші ені
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1   Тұзақсыз (1.6 – 1.8) R0 1.1R0 + 0.5da

2   Ашық тұзақ (6 – 8.5) R0 2.8R0 + 0.5da

3   Жабық тұзақ (5 – 6.5) R0 2R0 + 0.5da

4   Артқы қарай жүріп 
жасалатын тұзақ

(2.5 – 3.5) R0 1.2R0 + 0.5da
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5   Шеңбер бойынша 
тұзақсыз

(3.2 – 4.0) R0 1.1R0 + 0.5da

6   Түзу учаскелі 
тұзақсыз

(1.4 – 2.0) R0 1.1R0 + 0.5da

7   Алмұрт тәріздес 
тұзақты

(6.6 – 8.0) R0 2.8R0 + 0.5da
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6.9 кестенің жалғасы 
8   Сегіздік жасай 
тұзақты

(8 – 9) R0 3R0 + 0.5da

9    Іргелес тұзақ (11 – 13) R0 2R0 + 0.5da

10    Қос тұзақты (13.0 – 14.5)
R0

2R0 + 0.5da

11 Кесілген ашық тұзақ (4.1 – 5.0) R0 1.1R0 + 0.5da

12 Кесілген жабық тұзақ (5.0 – 5.5) R0 1.1R0 + 0.5da

13 Ине іспеттес 
(реверсті)

(2.8 – 4.0) R0 2R0 + 0.5da

Агрегаттың қозғалу əдістері
Далалық ауыл шаруашылық жұмыстарында агрегат қозғалысының үш негізгі 
әдісін қолданады.

1. Айдамды (загонды) әдіс -агрегат жүрісі кем дегенде өңделетін 
учаскенің бір жағына параллель келеді; агрегат әрбір жүріп өткен сайын 
загон шетіне жеткесін тұзақты немесе пайдасыз бос жүрісті 180° тұзақсыз 
бұрылыс жасайды.

2. Айналмалы (мәнерлі) әдіс - әдетте, агрегат учаскенің барлық тұсына 
да параллель келетін қозғалыс жасайды; көпшілік жағдайларда бұрылыс 
кезінде пайдалы жұмыс атқарылады.

3. Диагональды әдіс - агрегат учаскенің әр тұсына бұрыш жасай 
қозғалады.

Айдамдық қозғалыс әдістері әр түрлі. Солардың ішінен ең көп 
тарағандары 6.16-суретте келтірілген. Олар негізінен мынадай жұмыстарға 
қолданылады: а мен д - тұқым себу мен культивациялауда; б - жер 
жыртқанда; в мен е - жеміс-жидек ағаштарын өңдегенде; г - ылғалы мол 
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учаскелерді жыртқанда; ж - жер жыртқанда, тұқым сепкенде, 
культивациялағанда және астық орғанда. Біз қарастырып еткен қозғалыс 
әдістерінің түрлі нұсқалары болуы мүмкін, олар мынадай:

1) учаскеге кірер және шығар жеріне қарай. Мысалы, тұзақсыз 
қозғалыс әдісі үшін жол оң жақтан жабық болуы (а) мүмкін, онда № 4 жұмыс 
жүріс орнына № 1 жұмыс жүрісі қолданылады;

2) қозғалыстың бағытына қарай, мысалы, ортаға қарай тұзақты 
әдіспен қозғалу үшін (ж) агрегат бірден тұзақ жасап, үдемелі бұранда 
әдісімен, яғни шетіне қарай қозғалуы қажет;

3) бұрылыс формасына қарай, мысалы, қозғалыстың шөлмекті әдісі 
үшін (д) бұрылыстар алмұрт тәрізді емес, агрегаттың кері жүрісі арқылы 
жасалуы мүмкін.

А—тұзақсыз; а—бастыра жырту, б—құрама, в—жырта қозғалу, е— төрт 
жолақты; Б— тұзақты; д— шөлмекті, е, ж— ортаға қарай жырту (сыртына 

қарай жырту— суретте белгіленгенге қарама-қарсы); ПП— бұрылыс 
жолақтары. Сандар — жұмыс үстіндегі қозғалыс нөмірлері

Сурет 6.16 – Агрегат қозғалысының айдамдық әдістері
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Бұл нұсқалардың кез келгенін тандап алу технологиялық процеске, 
агрегат конструкциясына, әзірлігіне, жер бедеріне және де басқа пайдалану 
жағдайларына байланысты болады.

а—жұмыс жағдайындағы бұрылыстар (тұзақсыз), б—ашық (немесе жабық) 
тұзақты тасымалдау кезіндегі бұрылыстар, в-д— ішкі бұрылыс 

жолақтарындағы бұрылыста

Сурет 6.17 – Айнала (мәнерлі) қозғалыс әдістері

Айналмалы қозғалыс (сурет 6.17) өше түсетін (учаскенің шетінен 
ортасына қарай) немесе өсе түсетін (ортасынан шетіне қарай) бұранда 
бойынша жүзеге асырылады. Қозғалыстың қажетті түрін таңдап алу 
операцияның түріне, машинаның конструкциясына және шаруашылық 
мүддесіне байланысты болады. Жекелеген жағдайларда учаскенің ортасынан 
шетіне қарай қозғалғанда жұмыстың сапасы жоғары болады, бірақ бұл 
жағдайда белгі қоюға еңбек пен уақыт шығындалады. Айналмалы қозғалыс 
әдісі а—г көбінесе егін жинау жұмыстарында қолданылады; д әдісі — шағын 
учаскелердің топырағын өңдегенде; а әдісі — тырмалауда қолданылады.

Қозғалыстың диагональды әдісі (сурет 6.18) негізінен топырақ 
қыртыстарын дискілеп, тырмалауда (а), сондай-ақ тырмалау мен тоғыспалы 
әдіспен тұқым себуде қолданылады (6). Екі жағдайда да агрегат танаптың 
тұстарына қарай бұрыш жасай қозғалады. [5]
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а— диагональды-шөлмекті, б— диагональды-кесе көлденең

Сурет 6.18 – Қозғалыстың диагональды әдістері

Агрегаттың бағыты мен қозғалыс әдісін таңдап алғанда 
агротехникалық талаптарды сөзсіз орындаған кезде оның жұмысы өнімді әрі 
үнемді болу жағы көзделеді.

Өнімділікті арттыру үшін жұмыс кезіндегі жүріс уақытында агрегаттың 
негізгі қозғалысы егер бұл агротехникалық талаптардын, бұзылуына әкеліп 
соқтырмайтын болса, учаскенің ұзын жағын бойлай бағытталуы қажет. Танап 
бетінің анағұрлым тегіс болуына қол жеткізу үшін алмасып келіп отыратын 
тұқым себу алдындағы өңдеу жұмыстарын агрегат қозғалысы өзара 
қиылысатындай бағытта жүзеге асыру ұсынылады. Учаскенің ені 300—400 
метрден кем болған жағдайда агрегаттарды 90° төмен бұрыш жасай қозғалту 
жүзеге асырылып жүр.

Маркер ізінің неғұрлым айқын болуы үшін тұқым себетін және көшет 
отырғьізатын агрегаттардың қозғалысы тұқым себер алдында ең соңғы өңдеу 
жұмыстарын атқаратын агрегаттар қозғалысына кесе көлденең бағытта 
(бұрыш жасай) болуы керек.

Егін жинайтын агрегаттар қозғалысының негізгі бағыты жер жыртатын 
агрегат қозғалысының бағытына сәйкес болуы тиіс; отамалы дақылдарды 
жинағанда ең соңгы қатараралықты өңдеу бағытымен сәйкес болуы қажет.

Су эрозиясына ұшыраған аудандарда күрделі беткейлерді өңдеген 
кезде агрегатты беткейдің контурына қарай жүргізіп отыру керек; бір бағытта 
жатқан беткейлерді өңдегенде  қар мен жаңбыр суын ұралап; олар 
беткейлерді шайып кетпес үшін агрегатты беткейге кесе көлденең жүргізу 
қажет. Жел эрозиясы күшті аудандарда топырақты өңдеу жел күшті соғатын 
бағытқа кесе көлденең жүргізіледі.

Бұрылыс жолақтарының ені мен загондар мөлшерін анықтау
Агрегат қозғалысының загонды әдісін қолданған уақытта бұрылыс

жолақтары қажет болады. Олардың енін Е агрегаттың габаритіне, оның 



260

бұрылыс әдісіне орай белгілейді және де, ол оның алым еніне еселі болуы 
тиіс. Тұзақты бұрылыстарда Е = 3R + l, тұзақсыз бұрылыстарда Е = 1.5R + l,
мұндағы R мен l — тиісінше бұрылыс радиусы мен агрегаттың шығатын 
жолының ұзындығы. |

Кең алымды агрегаттар үшін пайдалану есебінде бұрылыстар радиусы 
агрегат алымының кеңдігіне тең болып алынуы R = ВР мүмкін. Аспалы 
агрегаттардың (тіркеусіз) бұрылыс радиусын трактор бұрылысының 
радиусына тең етіп алады. Бұрылыс жолақтарының шекарасын онша терең 
емес, бірақ түзу бороздалармен белгілейді.

Учаске бір агрегатпен өңделетін, шөлмекті диагональды және 
тоғыспалы-диагональды қозғалыс әдістері қолданылатын кезде учаске 
загондарға бөлінбейді. Қозғалыстың қалған басқа әдістерін қолданғанда 
учаскені загондарға бөледі. Ол үшін олардың енін алдын ала анықтайды.

Шетке қарай және ортаға қарай қозғалыс әдістерін қолданғанда, 
агрегаттың ең жоғары өнімділігіне мына формуламен есептелетін загон 
кеңдігі жағдайында қол жетеді.

Сопт = 2�𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 + 8𝑅𝑅𝑅𝑅2�,м (6.3)

мұндағы L — загонның жұмыс ұзындығы, м; Вр — агрегат алымының 
жұмыс ені, м; R — агрегаттың бұрылыс радиусы, м.

Агрегат айналмалы әдіспен қозғалғанда загон кеңдігін мынадай 
қатынас бойынша анықтайды:

С = �1
4

/ 1
8
� 𝐿𝐿𝐿𝐿,м (6.4)

Барлық жағдайда да загон кеңдігін агрегаттың сменалық өнімділігіне 
тең етіп немесе оған еселі етіп алған жөн. [29]

6.4 Топырақты негізгі және тұқым себер алдында өңдеу 
технологиясы

Топырақты өңдеудің міндеттері мен əдістері
Топырақты өңдеу — ауыл шаруашылық дақылдарын егіп өсіруде 

қолданылатын агротехникалық шаралар жүйесіндегі аса маңызды буын.
Топырақты дұрыс өңдеу оған ылғалдың түсуін жақсартады, сол 

ылғалдьң бүкіл тамыр атаулы орналасқан қабатқа жиналып, сақталуына 
мүмкіндік туғызады, тамыр жүйесінің қуатты дамып өсуі үшін жағдай 
жасайды, мұнымен бірге, жақсы өңделген топырақта су мен ауа арасында 
дұрыс қарым-қатынас қалыптасады. Мұның бәрі өсімдіктердің қорегі болып 
табылатын бактериялардың ойдағыдай өсіп-өнуіне қажетті жағдайлар 
жасалуын қамтамасыз етеді. Бактериялар өсімдік қалдықтарын, сондай-ақ 
топыраққа енгізілген көңнің және басқа да органикалық тыңайтқыштардың 
толықтай әрі тезірек ыдырауына көмектеседі.
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Тұқымды нығыздалған арнаға түсіріп қажетті тереңдікке енгізу үшін 
топырақты өңдеу жолымен әзірлейді. Топырақты өңдеу арам шөптермен 
күресудің де шешуші құралы болып табылады. Өңдеу, сондай-ақ топырақты 
бір жылдық арам шөптердің тұқымынан және көп жылдық арамшөптердің 
сабағынан тазартуға мүмкіндік береді (бидайық, ошаған және т. б.), сондай-
ақ топырақтың арам шөптердің тұқымымен одан әрі ластануынан 
сақтандырады. Топырақты дұрыс өңдеу ауыл шаруашылық өсімдіктерінің 
зиянкестері мен ауру қоздырғыштарын жойып жіберуді едәуір жеңілдетеді.

Қайсыбір климат аймағында топыраққа орылған егіннің орнында 
(аңызда) қалған сабақты енгізеді, ал басқа бір аймақта оларға қол тигізбей 
көп мөлшерде қалдырады.

Ең жеңілі топырақтың жыртылатын қуатты қабатын жасау арқылы 
жақсы нәтижелерге жетуге болады, өйткені бұлай еткенде топырақтың 
неғұрлым терең қабаттарында ылғал қоры молаяды, өсірілетін дақылдардың 
тамыр жүйесі тезірек өсіп дамиды, соның нәтижесінде өсімдіктердің қоректік 
заттарды көбірек сіңіруіне, сөйтіп қуаңшылыққа төтеп беруіне мүмкіндік 
туады. Жерді терең жыртқан кезде өсімдіктердің зиянкестері, ауру 
қоздырғыштар және арам шөптердің тұқымдары тереңге сіңіріледі де, 
тұншығып өледі.

Топырақты өңдеу жүйесіне – күздік жерді жырту, топырақты тұқым 
себер алдында және парларды өңдеу сияқты негізгі жұмыстар кіреді.

Осы заманғы топырақ өңдейтін машиналар мен құралдардың түр-түрі 
соншалықты көп болуына қарамастан, олар санаулы ғана операцияларды: 
сыдыра жырту, жер жырту, культивациялау, тырмалау, дискілеу, таптау, 
өсімдіктердің түбін көму, суару, жүйесін салу, топырақтың қабығын бұзу, 
атыздар сызу, тегістеу жұмыстарын атқарады. Олардың әрқайсысына 
қойылатын белгілі бір агротехникалық талаптар бар.

Аңызды сыдыра жырту арам шөптерді тұқым салғанша қиюды, арам 
шөптердің шашылған дәндері мен шірінділерді топыраққа терең енгізуді, 
бидайық тамырларын ұсақтауды және атпа тамырлы арам шөптердің сабағын 
отауды, жауын-шашынды жақсы сіңіріп, топырақтан ылғалдың аз ұшуы, 
ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестері мен ауру қоздырғыштарының 
қырылуы үшін топырақтың жоғарғы қабатының жұмсақ болуын қамтамасыз 
етуі тиіс.

Топырақты аудара жыртудың мақсаты - топырақ қабатының жақсы 
аударылып, үгілуін, топырақтың шым, аңыз қабатының, арам шөптер мен 
енгізілген тыңайтқыштардың толық сіңірілуін қамтамасыз ету. Жыртылатын 
қабаты онша қалың емес күлгін және қоңыр түсті орман топырағын өңдеген 
кезде, жоғарыда айтылып өткен талаптардан басқа топырақтың жыртылатын 
күлгін қабатын бетіне шығармай тереңдігін 3-15 см етіп қопсыту керек. Жел 
эрозиясы бар аудандарда жерді сыдыра жырту топыракты аудармай-ақ 
аңызын сақтай отырып жақсылап ұнтақтап үгуге мүмкіндік береді.

Культивациялауды топырақтың жоғарғы қабатын белгілі тереңдікте 
және арам шөптерді толықтай қырқып жоятындай ұсақ түйірлі қалыпқа 
жеткенше қопсыту үшін қолданады.
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Тырмалаған кезде топырақтың ең үстіңгі қабаты ұсақ түйірлі қалыпқа 
жеткенше тереңдігі 3-4 см қопсытылуы тиіс. Соның нәтижесінде егістіктің 
беті тегістеліп, көктеп өсіп келе жатқан арам шөптер жойылады, сондай-ақ 
жаңбырдан немесе суарғаннан кейін топырақ бетінде пайда болатын қабық 
бұзылады.

Егістікті дискілеуді топырақтың қабаты мен түйіршіктерді ұсату үшін, 
сөйтіп танап бетінде қопсытылған тегіс қабат жасау мақсатында жүргізеді. 
Қатып қалған ауыр топырақ дискіленеді.

Егістікті малалау жер бетінің нығыздалып, тегістелуін, дәннің 
топырақпен жақсы қатынаста болуын, топырақ пен қарды жел ұшырып 
кетуден сақтауды қамтамасыз етуі керек.

Сүйретпелеудің мақсаты - кеуіп қатып қалған жалдар мен кесектерді 
тапап уату, сөйтіп топырағы әлі ылғалдан арылмаған еңісті (онықты) табу. 
Бұл егістік бетінен ылғалдың буланып ұшып кетуін азайтады.

Топырақ өңдейтін машиналар мен құралдар атқаратын қызметіне, 
технологиялық және басқа да белгілеріне қарай классификацияланады. 
Машиналардың бұл тобы атқаратын қызметіне немесе конструкциялық 
белгілеріне қарай плугтарға, қопсытқыш-плугтарға, фрезаға, тісті 
тырмаларға, дискілі тырмаларға, түренді сыдыра жыртқыштарға, дискілі 
сыдыра жыртқыштарға, культиваторларға, кетпендерге, катоктар мен 
тегістегіштерге бөлінеді. Алайда машиналарды атқаратын қызметіне қарай 
классификациялау ескірді, ол машинаның жұмысы жөнінде дұрыс тұжырым 
жасауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан да технологиялық белгілеріне қарай 
классификациялау ескірді, ол машинаның жұмысы жөнінде дұрыс тұжырым 
жасауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан да технологиялық белгілеріне қарай 
классификациялаған жақсы. Мысалы, ПЛП-6-35-2; ПЛП-6-35-5 және ПЛП-6-
35-6 плугтарын алайық, егер оларды конструкциялық белгілеріне қарай 
классификациялайтын болсақ, олар бір топқа жатады, сөйтіп олардың 
атқаратын жұмысы да бірдей болады екен деген жаңсақ тұжырым жасауға да 
болады. Ал шын мэнісінде ПЛП-6-35-2 плугы жердің бетін аудара жыртатын 
аймақта ғана қолданылуы мүмкін, ПЛП-6-35-5 соқаны жердің бетін аудармай 
сыдыра жыртуды қамтамасыз етеді және жел эрозиясына ұшырауға бейім 
топырақта пайдаланылады, ПЛП-6-35-6 соқаны топырақты құрама әдіспен 
өңдеуді қамтамасыз етеді және жыртылатын қабаты онша қалың емес 
топыракты өңдеуге қолданылады. Осы соұаның әрқайсысының жұмысшы 
органдары топыраққа түрліше әсер етеді және оны әр қилы технологиялық 
схемалар бойынша өңдейді. Сонымен соқаны немесе басқа машинаны 
олардың технологиялық сипаттамасын білгенде ғана дұрыс таңдап алуға 
болады.

Жұмысшы органдарының топырақ қабатына әсер ету принципіне 
қарай, яғни технологиялық процеске байланысты топырақ өңдейтін 
машнналар (құралдар) бес топқа бөлінеді: 1) аудара өңдейтін; 2) аудармай 
өңдейтін; 3) құрама әдіспен өңдейтін; 4) бетінен  өңдейтін; 5) танап бетін 
нығыздап, тегістейтін.
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Бірінші топқа жаппай пайдаланылатын барлық корпусты соқалар және 
ярусты, жерді терең жыртып өңдейтін, батпақты-бұталы жерді өңдейтін, 
айналмалы т. б. арнаулы соқалар жатады. Бұл топтағы құралдардың барлығы 
да, қопсытуға арналғаннан басқалары, жекелеген топырақ қабаттарын бір 
жерден екінші жерге орын ауыстырып, аударыстыра алады, сондай-ақ 
жекелеген қабаттардың топырағын едәуір мөлшерде араластыра алады.

6.19-суретте шолақ түренді соқаның жерді 20 см тереңдікте жыртқан 
кездегі жұмысының технологиялық схемасы көрсетілген. Бұл жағдайда 
топырақтың жоғарғы, бірінші қабаты (0—10 см) шолақ түрен арқылы 
осының алдындағы борозданың түбіне тасталады, ал төменгі, екінші қабаты 
(10—20 см) соқаның негізгі корпусымен жоғары көтеріліп, шолақ түрен
арқылы тасталған жоғарғы қабаттың бетін жабады, яғни олар орын 
ауыстырады.

Топырақ қабаттарының соқа жүріп өткенге дейінгі (а) және соқа жүріп 
өткеннен кейінгі (б) жайы

Сурет 6.19 – Жырту тереңдігі 20 см болғандағы шолақ түренді соқа
жұмысының технологиялық сұлбасы

Осы соқамен жерді 30 см тереңдікте жыртатын болса, топырақты 
өңдегенде оның араласуы басқаша тәртіппен өтеді. Шолақ түрен арқылы 
көтерілген топырақтың жоғарғы қабаты (0—10 см) осыдан бұрын жүріп 
өткенде жасалған жыраның түбіне тасталады, ал төменгі (20—30 см) қабаты 
жоғары шығарылады. Ортаңғы қабат (10—20 см) танапты қанша рет 
жыртсаңыз да, сол күйінде өз орнында қалады (сурет 6.20).

Топырақ қабаттарының соқа жүріп өткенге дейінгі (а) және соқа жүріп 
өткеннен кейінгі (6) жайы

Сурет 6.20 – Жырту тереңдігі 30 см болғандағы шолақ түренді соқа 
жұмысының технологиялық сұлбасы
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Тұзы 10–20 м тереңдікте жиналатын топырақтарда, ярусты соқаларды 
қолданады, ол шіріндісі мол жоғарғы қабатты (0–10 см) орнында қалдырады, 
ал анағұрлым тұзды ортаңғы қабатты (10–25 см) төменгі қабаттың орнына 
(25–40 см), ал төменгі қабатты ортаңғы қабаттың орнына аударыстырады 
(сурет 6.20).

Топырақ қабаттарының соқа жүріп өткенге дейінгі (а) және соқа жүріп 
өткеннен кейінгі (б) жайы

Сурет 6.21 – Қатарлы соқа жұмысының технологиялық схемасы

Екінші топқа аудармай қопсыта жыртатын культиваторлар, фрезер, 
дискілі соқалар және басқалары жатады. Олардың қайсыбірі топырақты 
қопсытып қана қоймай, оларды араластырады. Алайда бұл топтық барлық 
құралдары топырақ қабаттарын аударыстырып, бір қабатты екіншісінің 
орнына салмайды (сурет 6.21).

Үшінші топқа жыртылатын қабаттың бір бөлігін (жоғарғы көкжиек) 
қайырмалы құралдар әдісімен өңдейтін, ал екінші бөлігін (теменгі көкжиек) -
қопсытқыш құралдар әдісімен еңдейтін құралдар жатады. Топырақты терең 
қазғыш тетіктері бар соқалар, ойынды корпусты соқалар, дренажды соқалар 
және басқалары міне осылайша жұмыс істейді. Жыртылатын қабаты онша 
қалың емес және жер бетіне жақын жатқан күлгін топырақты тереңдеткіш 
тетіктері бар соқалармен немесе корпусында ойынды қайырмасы бар 
соқалармен өңдейді. Екі жағдайда да жоғарғы қабат (0— 10 см) екінші 
қабатпен (10—20 см) алмастырылады, ал төменгі қабат (20—30 см) 
қопсытылады, бірақ аударыстырылмайды. 

6.22-суретте терең қазғыш тетіктері бар соқалармен топырақты 
құрамалы әдіспен өңдеу схемасы көрсетілген.

Төртінші топқа топырақтың жоғарғы қабатын өңдейтін (тереңдігі 12 см 
дейін) барлық құралдар кіреді: тісті және дискілі тырмалар, сыдыра 
жыртқыштар; кетпендер мен культиваторлар, олар топырақ түйірлерін онша 
көп аударыстырмай жақсы қопсытады, яғни олар топырақты екінші топтағы 
құралдар сияқты өңдейді, айырмашылығы тайыздау өңдейтіндігінде.

Бесінші топтың құралдары, танап бетіндегі ойлы-қырлылықты жойып, 
тегістейді, сондай-ақ топырақтың беткі және одан төменгі қабаттарын 
нығыздап, жаныштайды. Бұл топқа тегістегіштер, сүйретпелер, тегістегіштер 
және басқалары жатады. [29]
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Топырақ қабаттарының соқа жүріп өткенге дейінгі (а) және соқа жүріп 
өткеннен кейінгі (б) жайы

Сурет 6.22 – Топыракты терең ұңғығыш тетігі бар плугпен жерді кұрама
өңдеудің технологиялык сұлбасы

Аңызды сыдыра жырту
Аңызды сыдыра жырту — топырақты күздік өңдеу кезінде 

атқарылатын аса маңызды операция. Сыдыра жырту кезінде топырақты 
қопсытады, сонда егін жинау уақытында үгіліп-төгіліп қалған арамшөп 
тұқымдары жұқа топырақ қабатымен көміліп, көктеп өсе бастайды. Өсіп 
шыққан арамшөптерді шолақ түрен жыра түбіне лақтырып тастайды, ал 
соқаның корпусы оны топырақтың қалың қабатымен жауып кетеді де, олар 
топырақ астында қалып шіриді.

Егінді жинап алған соң, топырақ кебе бастайды. Сыдыра жырту 
топырақтың кеуіп кетуіне жол бермейді, сөйтіп ылғалдың жақсы жиналуына 
жағдай жасайды, сондықтан да оны әдетте егін жинаумен қатар немесе ол 
бітісімен іле-шала жүргізеді. Сонымен бірге, аңызды сыдыра жыртқан кезде 
орылған жерде, арамшөптер мен шірінділерде қалған зиянкестер мен ауыл 
шаруашылық дақылдарының ауру қоздырғыштарының бір бөлегі топырақ
астында қалып құриды.

Тамыр-сабақты және атпа тамырлы арамшөптермен көп ластанбаған 
танаптарда аңызды дискілі сыдыра жыртқыштармен 4-12 см тереңдікте 
сыдыра жыртады, ал арамшөптер қаулап шығып кеткен танаптарда аңызды 
түренді сыдыра жыртқыштармен 18 см дейінгі тереңдікте жыртады.

Оңтүстік далалық, Орталық қаратопырақты, Оңтүстік-Шығыс 
аймақтардың жекелеген аудандарында аңызды өзара кесе көлденең бағытта 
екі рет сыдыра жырту ұсынылады: біріншісін 5-7 см; ал екіншісін 10-13 см 
(ошағанның, сүттігеннің, дала шырмауығының қоңыр кекіренің және 
басқаларының атпа тамырлы арамшөптері өсіп шыққаннан кейін) тереңдікте 
сыдыра жыртады немесе қабат-қабаты бойынша үш мәрте сыдыра жыртады, 
Үш мәрте сыдыра жыртқанда біріншісін сабанды жинап болған соң (5-7 см 
тереңдікте), екіншісін арамшөптер көктеп шыққаннан кейін, үшіншісін 
екіншісінен 20-25 күннен соң жүзеге асырады.

Тайыз сыдыра жыртуды (5-7 см) тек қана дискілі сыдыра 
жыртқыштармен жүргізуге болады, ал неғұрлым тереңірегін арамшөптің 
құрамына және оның қалыңдық дәрежесіне қарай - дискілі немесе түренді 
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сыдыра жыртқыштармен жүргізеді. Аңызды өңдеу тереңдігі бірдей болуы 
керек, орта тереңдіктің берілген тереңдіктен ауытқуы ± 1 см-ден артпауы 
тиіс. Арамшөптер толықтай қиылып тасталуы қажет.

Дискілі сыдыра жыртқыштармен қопсытқан кезде топырақтың шаңын 
шығармай оның ұсақ түйіршікті қабатына дейін жету керек. Ол үшін орта 
батареялар тоғысатын жердегі айыр жыраны қопсыту тереңдігінен асып 
кетпеуі керек.

Қопсытқыш агрегатты шаруашылықта бар машиналардан құрастырады. 
Танаптың аумағы агрегаттың сменалық өнімділігіне тең немесе одан артық 
болу керек. Агрегаттар топтанып жұмыс істегенде танаптың аумағы олардың 
жалпы ауысымдық өнімділігінен кем болмауы тиіс.

Танапқа шығар алдында сыдыра жыртқыштардың рама кеспектерінің, 
тартқыштардьщ, дискілік секциялардың бекітілуін байқайды. Босағандарын 
тартып бекітеді. Ақаулы бөлшектерді жөндейді немесе ауыстырады. Жүзі 
мұқалып өтпей қалған дискілер мен түрендерді қайрайды, ал сынғандарын 
ауыстырады. Қажалатын бөлшектерін завод ережесінің нұсқауына сәйкес 
майлайды.

Егер агрегаттың бірнеше сыдыра жыртқышы болса, онда тіркеудің 
жай-күйін байқау қажет. Тіркеудегі бекіткіш қамытты бір дискіні жауып 
тұратындай етіп орнатады. 

Қопсытар алдында танап бетіндегі сабан мен топан үйінділерін жинап 
алады. Егер егінді жинау екі күннен әрі созылса, онда қопсытуды барлық 
танап бойынша егін жинау аяқталғанша-ақ бастап кетеді және шөмелелерді 
егінмен бірге жинайды немесе оларды ара-арасындағы жолақтарды өңдеуге 
мүмкін болатындай етіп қатар-қатар орналастырады.

Егер екі агрегат бір мезгілде жұмыс істеп жүрсе, онда әрбір агрегат бір 
жартысын өңдейтіндей етіп, танапты етігі екі бөлікке бөледі. Сыдыра 
жыртуды жинаушы агрегаттардың қозғалысына кесе көлденең бағытта 
жүргізген дұрыс. Егер айдамның ұзындығы 300 метрден кем болса, сыдыра 
жыртуды жинаушы агрегаттардык қозғалысына бағыттас жүргізуге болады.

20-30 м жүргеннен кейін агрегатты тоқтатып сыдыра жыртудың 
сапасын байқайды, байқалған кемшіліктерді дереу жояды.

Төмендеткіштің көмегімен немесе балласт жәшігіндегі жүк массасын 
реттеу арқылы шабуыл бұрышын өзгертіп, топырақ өңдеу тереңдігін реттеп 
отырады. Тығыз не лас топырақты танапта дискілі сыдыра жыртқыштарды ең 
жоғары шабуыл бұрышына қояды.

Топырақты сыдыра жырту сапасы төмендегідей талаптарға жауап беруі 
тиіс:

• барлық секциялардың топырақты сыдыра жырту тереңдігі бірдей 
болуы тиіс, оған балласт жәщіктердегі жүк салмағын теңестіру арқылы 
жетуге болады;

• сыдыра жыртылған танаптың беті тегіс және кесегі ұсақ болуы керек, 
ол үшін шабуыл бұрышын дұрыс қою және секциялардың бірдей тереңдікте 
жұмыс істеуі қажет;
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• арамшөп атаулыны толық отау - шабуыл бұрышын дұрыс қоюдың 
және дискіні жабысқан топырақтан уақытында тазалап отырудың нәтижесі;

• сыдыра жыртқыштардың аралық саңылауларын 20 см жабу және 
агрегаггы түзу бағытта жүргізу жұмыста олқылық болдырмайды.

Дискілі сыдыра жыртқыштары бар агрегаттар негізінен қайық-
шөлмекті әдіспен (ілгерілі-кейінді) қозғалады. Айдамның ұзындығы 
агрегаттың 40-50 жұмыс алымынан кем танаптарда, сондай-ақ, қисық пішінді 
танаптарда дискілі сыдыра жыртқыштары бар агрегаттардың айнала 
қозғалуына жол беріледі. Дискілі тырмалары бар агрегаттар үшін 
қозғалыстың шөлмекті, диагональды және диагональды-тоғыспалы әдістерін 
таңдап алуға болады. Айдамньң ұзындығы өте үлкен танаптарда түренді 
сыдыра жыртқыштары бар агрегаттарды пайдаланған кезде загондарды 
кезектестіре отырып қозғалыстың тұзақты әдісін қолданған дұрыс болады. 
Қопсытқыш агрегаттар танаптың ұзын жағын қапталдай жүріп отыруы тиіс, 
ал танапта сабан шөмелелері тұрған жағдайда - олардың ара-арасымен егін 
жинаушы агрегат қозғалысына көлденең бағытта қозғалуы тиіс.

Егістік жердің басынан санағанда 20-30 м қашықтықта топырақтың 
қопсытылу тереңдігін тексеріп байқайды. Ол үшін қопсытылған топырақ 
қабатын нығыздап, тегістейді де 10-15 жерден сантиметрлік бөліктері бар 
линейканы не металл стерженьді ұшы жерге тигенше сіңіріп өлшейді. 
Берілген тереңдіктен ауытқу ± 1 см артпау керек. Өлшеген кезде топырақтың 
қопсып көтерілетінін ескеріп түзету (20%) жасалады. Арамшөптің қиылу 
дәрежесін көзбен мөлшерлеп анықтайды, жекелеген жағдайларда смена 
ішінде метрлегіш арқылы үш-бес рет тексеру жасалады, сөйтіп көлемі 1 м2

алаңда қиылған және қиылмаған арамшөптердің санын есептеп шығарады. 
Танап бетінің тегістігін де көзбен мөлшерлеп анықтайды, онда мөлшері 3-4
см аспайтын бороздалар мен жалдар есепке алынбайды. Кемістігі бар 
жерлерге белгі ағаш шаншылып, содан кейін оны қопсытуға кіріседі. Бұдан 
соң бұрылыс жолақтары мен танап шегінің өңделу сапасын бақылайды, 
жолдар мен ағаш отырғызылған жерлерді байқап, олардың қаншалықты 
зақымданғанын анықтайды.

Қопсыту егін жинаудан екі-үш күн кейін іле-шала жүргізілетін болса, 
ол сапалы деп есептеледі. Жұмыс сапасын әрбір агрегат бойынша жеке 
анықтайды. Егер қопсыту сапасыз атқарылған және жіберілген қателіктер 
түзетуге келетін болса, оны дереу тузету қажет, бұлай етпеген жағдайда 
жұмыс жарамсыз деп танылады. Орындалған жұмыстың сапасына әрбір 
көрсеткішті жеке бағалау арқылы жалпы баға беріледі. Оның нәтижесі 
тракторист-машинистің есеп парағына жазылады.

Жұмыс процесінің барысында оның сапасын тракторист-машинист 
қадағалайды, ал жұмыс аяқталғасын оны агроном немесе егіс бригадирі 
қабылдап алып, бағалайды. 

Жер жырту
Алғы дақыл егісін жинап алғаннан кейінгі топырақты алғашқы терең 

өңдеу негізгі өңдеу болып табылады. Ол еліміздің көптеген аудандарында 
күздігүні шолақ түренді қайырмалы плугтармен өткізіледі және зябь жырту 
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деп аталады. Жел эрозиясы бар аудандарда, сондай-ақ беткейлерде 
орналасқан жерлерде топырақты негізгі өңдеуді қайырмасыз құралдар терең 
қопсытқыш-сыдыра жыртқыштармен немесе сыдыра жыртқыш 
культиваторлармен жүргізеді. Мұны топырақ қыртысын аудармай сыдыра 
жырту деп атайды. Әдетте топырақты қыртысын аудармай өңдегенде қар 
тоқтату үшін аңыз қалдырады, бұл топырақтың аз тоңазуына, қар суын 
жақсы сіңіруіне, сондай-ақ көктемде ағып кететін суды азайтып, топырақтың 
су эрозиясына ұшырауын болдырмауға жағдай жасайды.

Күлгін және жыртылатын қабаты онша қалың емес ормандық сұр 
тонырағында негізгі өңдеуді топырақты терең қазғыш тетіктері бар 
соқалармен немесе корпусында ойықты қайырмалары бар соқалармен 
жүргізеді (мұны құрама өңдеу немесе топырақты тереңдете жырту деп 
атайды), ал су эрозиясына ұшырайтын топырақтарда негізгі өңдеуді топырақ 
қыртысын аудармай қопсытуға арнаулы тетіктер жалдап, сатылап және 
жалдап сатылап жыртуға, саңылау жасауға, үңгіп тесуге және шұңқырлауға 
қажетті арнаулы тетіктермен жабдықталған плугтармен жүргізеді. Сортаң 
топырақтардың қасиетін жақсарту үшін оларды 50 см дейінгі тереңдікте 
арнаулы екі немесе үш қатарлы плугтармен өңдейді, мұндай өңдеу 
мелиоративтік өңдеу деп аталады.

Жүзім, бақ, цитрус өсімдіктерін, шай бұталары мен топырақ қорғайтын 
орман жолақтарын отырғызу үшін жерді (40-60 см) терең жырту ауыр 
плугтармен атқарылады (плантаждық өңдеу).

Тастақ, бұталар өсіп кеткен, батпақты топырақты жерлерде, сондай-ақ 
суарылатын танаптарда негізгі өңдеуді қосымша құрылғылар және 
аспаптармен жабдықталған арнаулы плугтармен іске асырады.

Жер жыртуға шаруашылықта қолда бар анағұрлым қуатты 
тракторларды пайдаланған дұрыс. Бөлек агрегатты гидрожүйемен 
жабдықталған 30 кН (Зтс) кластағы тракторлар бес корпусты тіркемелі және 
төрт корпусты аспалы плугтармен агрегатталады. Плугты топырақтың 
меншікті кедергісімен оны өңдеу тереңдігін ескере отырып таңдап алу керек. 
Меншікті кедергісі 6,5-104 Н/м2 (0,65 кгс/см2) болатын топырақта загонның 
ұзындығы 1000 м дейін болғанда тіркемелі плугтарды пайдаланған дұрыс, ал 
сыбағалы қарсылығы 6,5-104 Н/м2 (0,65 кгс/см2) дан жоғары топырақта 
айдамның ұзындығы осындай болған жағдайда аспалы плугтарды 
пайдаланған дұрыс. Айдамның ұзындығы 1000 м артық болганда тіркемелі 
және аспалы плугтардың өнімділігі іс жүзінде бірдей болады.

Класы 30 кН (3 тс) тен жоғары келетін тракторлардан агрегат 
құрастырғанда өңделетін учаскенің аумағы оның сменалық өнімділігінен кем 
болмауына тырысу керек. Әдетте мұндай жағдайға айдамның ұзындығы 500 
м артық болғанда қол жетеді. Жағдайға және пайдаланылатын агрегаттарына 
қарай топырақты негізгі өңдеу әр түрлі жылдамдықта жүргізіледі. [11]

Соқаның алымының кеңдігі мен агрегат жұмысының жылдамдық 
режимін оны неғұрлым үнемді пайдалануға болатын жағдайға қарап 
анықтайды. Агрегат егер плугтың тарту кедергісі трактордың тарту күшіне 
тең немесе одан бірсыпыра кем болған жағдайда ғана жұмыс істей адады. 
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Көптеген жағдайда жұмыс кезінде кездесетін қосымша кедергіні жеңу үшін 
трактор ілмегінде тарту күшінің аздаған (5-8%) запасы болуы керек. Жер 
жыртатын агрегатты құрастыру үшін трактордың тарту қуатының 
сипаттамасын және онымен агрегатталатын плугтың кедергі күшінің 
мөлшерін білу керек. Трактор қозғалысының жылдамдығын арттырғанда 
оның тарту күші төмендейді, өйткені трактордың өзін-өзі қозғауға 
жұмсалатын қуат артып кетеді. Демек, алдымен топырақтың жағдайына және 
агротехникалық талаптарға орай өңдеуді қандай жылдамдықта жүргізу 
керектігін шешіп алу керек. Трактордың маркасын және жердің қандай
жылдамдықта жыртылатынын білгеннен кейін анықтамалық таблидаларға 
қарап оның тарту күшін анықтайды. Нақты тарту күшін мына формула 
бойынша анықтауға болады:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜗𝜗𝜗𝜗𝑘𝑘𝑘𝑘

, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (6.5)

Механикалық құрамы (К) әр түрлі топыра соқаның меншікті 
кедергісінің қандай болатындығы жөніндегі орташа мәліметтер 16-кестеде 
келтірілген.

6.10-кесте мәліметтерін пайдалана отырып корпустың бір өзінің және 
бүкіл соқаның кедергісін оңай анықтауға болады.

Кесте 6.10 – Топырақтын негізгі типтерінің меншікті кедергі 
коэффициенті (Н/м2/кгс/см2)

Топыра
қ типі

Игерілу дәрежесі Механикалық құрамы
саздақ Ауыр 

саздақ
Орташа 
саздақ

Жеңіл 
саздақ

Қоңыр-
күлгін

Тың және тыңайған жер 9,9*104

(0,99)
4,2*104

(0,42)
5,1*104

(0,51)
4,1*104

(0,41)
Шөпті қабат 7,5*104

(0,75)
5,7*104

(0,57)
4,4*104

(0,44)
3,1*104

(0,31)
Аңыз 6,7*104

(0,67)
4,8*104

(0,48)
3,5*104

(0,35)
2,6*104

(0,26)
Қара 

топырақ
Тың және тыңайған жер 9,2*104

(0,92)
7,2*104

(0,72)
5,3*104

(0,53)
4,0*104

(0,40)
Шөпті қабат 8,8*104

(0,88)
5,8*104

(0,58)
4,6*104

(0,46)
3,2*104

(0,32)
Аңыз 6,4*104

(0,64)
5,0*104

(0,50)
3,6*104

(0,36)
2,5*104

(0,25)
Каштан 
топырақ

Тың және тыңайған жер 105

(1,0)
6,9*104

(0,69)
5,6*104

(0,56)
3,8*104

(0,38)
Аңыз 7,0*104

(0,70)
4,8*104

(0,48)
3,7*104

(0,37)
2,2*104

(0,22)
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Жер жыртушы агрегаттар жұмысы
Жер жыртушы агрегатты жұмысқа әзірлеуге тракторды, плугты 

(плугтың ілмегін) және оның құрамына кіретін басқа да құралдарды әзірлеу 
мен алдын ала реттеу жатады. Алдымен жер жыртушы агрегаттың 
комплектілігін, техникалық жай-күйін және жиналу дұрыстығын тексереді. 
Тіркемелердің, аспалардың ақаусыздығын және барлық бекіткіш тетіктердің 
сенімділігін бақылайды. Танаптық тақтайлар майыспаған және онша ескі 
болмауы керек, диск пышақтары оңай айналатын болуы тиіс. Түрен жүзінің 
қалыңдығы ең көп дегенде 1 мм, ал шүйде жағының ені сыртынан - 4 мм 
болуы керек, түреннің қайрау бұрышы 40° болуы тиіс. Жүзі өтпейтін 
түренмен жұмыс істегенде тарту кедергісі күрт өсіп кетеді, сөйтіп плугты 
тереңірек енгізу қажеттігі туады, соның нәтижесінде оның жүріс кезіндегі 
орнықтылығы бұзылады. Түрендердің формасы мен мөлшерін жаңа түрен 
бойынша жасалған шаблонмен тексереді. Мынадай ауытқулар болуы мүмкін: 
түрен жүзінің ұзындығына қарай - 15 мм дейін, арқасының ұзындығына 
қарай - 10 мм дейін, түреннің еніне қарай - 5 мм дейін.

Шолақ түрен мен дискі пышақтарын дұрыс орналастыру қажет. Дискі 
пышағының жүруінің ең тереңдігі- 130 мм. Шолақ түреннің танаптың жиегі 
корпустың танаптық жиегімен сәйкес келуі немесе жыртылмаған танап жаққа 
карай 10-20 мм шығып тұруы керек. Шолақ түрен тұмсығының негізгі корпус 
түрендерінің тұмсығына қарағандағы көтерілуі 250-350 мм, ал алаңның беті 
мен шолақ түрен аралығындағы қашықтық биіктігі жағынан топырақты 
өңдеу тереңдігінен 10-12 см кем болуы тиіс.

Соқа корпусының тереңдік жағынан алғандағы орнықтылығы, 
алымының қалыпты кеңдігі және ең аз тарту кедергісі соқа тіркемесін дұрыс 
қоюға байланысты болады. Тіркемелі соқа дұрыс реттеп отырғанда ғана бір 
қалыпты жұмыс істей алады. Соқа рамасының танап бетіне қатар орналасуы, 
ал жүйектің агрегат қозғалатын бағытқа қатар жасалуы, корпустарының 
барлығы да берілген тереңдікке бойлауы, ал алдыңғы корпустың топырақ 
қабатын алымның қалыпты еніне тең кеңдікпен жыртып отыруы керек.

Соқаны берілген тереңдікке дұрыс қою үшін тіркемелі биіктігіне қарай 
орын ауыстырып қою қажет. Сонымен бірге, оның доңғалағын да тиісінше 
орналастыру керек. Оны мынадай тәртіппен істейді: бірінші рет жүріп өту 
үшін жыра жасаушы доңғалақты соқаның тіреуіш бетінің үстіне жырту 
тереңдігінің жартысына тең биіктікке, ал танаптың доңғалақты жырту 
тереңдігіне тең биіктікке көтереді; екінші рет жүріп өту үшін жыра жасаушы 
доңғалақты соқаның тіреуіш бетінің деңгейіне дейін төмен түсіреді; артқы 
доңғалақ екі жағдайда да корпус түрендерінің тіреуіш бетінің деңгейінен 1 -
1,5 см төмен орнатылады.

Егер жүріс тереңдігін ұлғайту керек болса, тіркемені көтереді, ал 
кішірейту керек болса, тіркемені төмен түсіреді. Егер плугты солға бұрып 
қетіп және алдыңғы корпус басқаларына қарағанда жер қыртысын кеңірек 
қамтитын болса, онда тіркемені плуг рамасына қарағанда солға қозғап орын 
ауыстырып қою керек, егер плугты оңға бұрып кетіп және соның өзінде 
алдыңғы корпус басқаларына қарағанда жер қыртысын тарлау жыртатын 
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болса, онда тіркемені оңға орын ауыстырып қояды. Алдыңғы корпустар 
соңғыларына қарағанда топырақ қыртысын терең жыртып, танаптық 
доңғалақ топыраққа тереңірек батып кетсе, тіркемені төмен түсіріп, раманың 
иілген жүйек жасағыштарының келесі тесіктеріне бекітеді. Алдыңғы корпусы 
артқысына карағанда таяз жыртып, плуг қисайып кететін болса, тіркемені 
жоғары көтеріп қояды.

Егістікке шығар алдында соқаның ақауларын түгелдей жөндейді. 
Уақытша көлбеу не тік қойылған тіркемелерді танап үстінде алғашқы айыр 
не тік жыра жасап өткеннен кейін біржолата дұрыстап қойып алады. 
Соқаларды байқап тексеріп, қондырғаннан кейін агрегаттарды іске қосады.

Аспалы соқаларды тракторға асқаннан кейін реттейді. Жыртылатын 
жердің тереңдігін реттеуші винттің көмегімен тірек доңғалақтардың биіктігін 
өзгерту арқылы реттеп отырады. Жоғарғы тартқыш пен трактор аспасының 
оң жақ қиғаштамасын реттеу жолымен агрегаттың белгілі тереңдікте 
орнықты жүруін қамтамасыз етеді. Егер алдыңғы корпустар соңғыларына 
қарағанда жерді таяз жыртатын болса, онда жотарғы тартқышты қысқартады. 
Аспаның оң жақтағы қиғаштамасының ұзындығын өзгерту арқылы раманың 
кесе көлденең қисаюын жояды.

Жер жырту агрегаттарын танапты алдын ала әзірлегеннен кейін ғана 
іске қосады. Танапты алдын ала әзірлеуге оны кедергілерден тазарту, агрегат 
қозғалысының бағытын анықтау, танапты загондарға бөлу, бұрылыс 
жолақтарын белгілеу, бұрылыс жолақтарының ішкі шегінде қағылған 
таяқшаларға қарай алғашқы тік борозда тарту жатады. Жер жыртудың сапасы 
мен агрегат қозғалысының шапшаңдығы танапты әзірлеуге байланысты 
болады. Сабаннан, басы артық заттардан, тастан тазартылған танапта ғана 
жоғары өнімділікке жетуге болады. Сабан мен тастан тазартылмаған, терең 
шұңқырлары бар танапта тракторшы плугын аршып алу үшін тракторын жиі 
тоқтатуға, кедергілерді айналып өтуге мәжбүр болады, соның салдарынан 
шапшаңдық төмендеп, еңбек өнімділігі күрт түсіп кетеді.

Танаптарды егістік жерді дұрыс бөлудің маңызы зор. Егістік жердің 
формасы дұрыс болмаған жағдайда оларды өңдеу сапасы нашарлап кетеді, 
өйткені тік жарлар мен айыр жыралар көбейіп үшкілдер пайда болады, 
оларды жыртуға көп уақыт жұмсалады, сонымен қатар, өңдеу сапасы да 
нашарлап кетеді. Егістік жерлердің қисайып кетуі жер жырту сапасын 
төмендетіп қана қоймайды, сондай-ақ оның құнын қымбаттатады, сондай-ақ 
мұңдай егістік жерлерді өңдеген кезде тракторды басқару да қиындай түседі. 
Танаптарды егістік жерге бөлуді және бірінші жыралар тартуды неғұрлым 
тәжірибелі тракторшыларға тапсыру керек.

Агрегаттардың қозғалу тәсілдерін танаптың мөлшеріне, формасы мен 
рельефіне, сондай-ақ айдамның ұзындығына қарай таңдап алады. Танаптың 
ені 300 метрден артық болған жағдайда жер жыртудың бағытын жыл сайын 
өзгертіп отыру керек. Беткейлерде жерді кесе көлденең бағытта жыртады. 
Жер жыртушы агрегаттар негізінен загондарды кезектеп алмастырып тұзақты 
әдіспен қозғалады. Мұндай әдіспен қозғалған кезде тік жалдар мен айыр 
бороздалар саны мейлінше азаяды, сондай-ақ агрегаттьщ қисық жүрісі де 
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кемиді, мұның өзі келесі операцияларды орындағанда шапшаң агрегаттарды 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Сурет 6.23 – Егістік жерлерді кезектестіру әдісімен танапты жыртуға 
әзірлеудің сұлбасы

 
6.23-суретте егістік жерлерді кезектеп жырту әдісін қолдану үшін 

танаптарды бөлу сұлбасы келтірілген. Алғашқы қазықшаларды (олар суретте 
жалаушалармен белгіленген) танаптың шетінен есептегендегі (С/2) егістік 
жер кеңдігінің жартысына тең қашықтыққа қадайды, ал одан кейінгілерін –
егістік жерлердің толық кеңдігіне тең қашықтыққа (С) қадайды. Егер 
агрегаттың бұрылуына бос орын қалмайтын болса, онда егістік жерлердің
таусылар шетіне маркермен немесе атқа жегілетін соқамен үш корпусты 
аспалы соқалары бар агрегаттар үшін ені 7- 8 м, төрт корпустыларға 10-12 м 
бес корпустыларға-16-18 м бурылыс жолақтарын қалдырады, ал қуатты бір 
тракторы бар екі тір-кемелі бес корпусты плугты тіркегенде ені 22-28 м 
бұрылыс жолағын қалдырады. Бұрылыс жолақтарының шекарасын 
қазықшалармен белгілейді және тереңдігі 8-10 см бақылау сызықтарын 
жүргізіп қояды, соқаларды осы жерден бастап жұмысқа қосады да, қайтып 
осы араға келгенде жұмыстан шығарып тастайды. Алғашқы тік жыралар 
жасау үшін қазықшалармен егістік жерлердің орта тұсын белгілейді.

Агрегат мынадай тәртіппен жұмыс істейді. Алдымен бірінші және 
үшінші егістік жерлерді шетке қарай жыртып өңдейді, содан кейін олардың 
арасындағы екінші егістік жерді ішке қарай жыртады, содан соң бесінші 
егістік жерді - шетке және төртінші егістік жерді - ішке қарай жыртады. 
Егістік жердің енін оның ұзындығы мен агрегат құрамына қарай белгілейді.

Жылдам жүретін жер жыртушы агрегаттар үшін егістік жердің кеңдігін 
қарапайым агрегаттарға қарағанда 15-20% ұлғайтқан дұрыс, өйткені олардың 
ауысымдық өнімділігі жоғары. Егістік жерлердің енін арттыру тік жалдар 
мен айыр жыралар санын азайтуға мүмкіндік береді. Соқаның барлық 
корпустары бірдей бір тереңдікте және қиғаштамай жыртатын болса және 
оның жүрісінің орнықтылығын қамтамасыз етсе ғана соқа дұрыс 
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қондырылған деп есептеуге болады. Егер агрегат құрамына екі соқасы немесе 
тырмасы, сүйретпесі не тегістегіші бар соқа кіретін болса, онда алдыңғы 
және артқы соқалар жүрісінің дұрыстығын байқау керек және сонымен бірге, 
қалған басқа құралдардың бәрінің де жұмысын байқау қажет. Тырмалардың
тістері соқа алымы кеңдігінің бүкіл өн бойына топырақ қыртысын бұзбайтын 
болса, онда белдік тесіктеріне алмастырып қою арқылы тырма тартқышының 
ұзындығын реттеу керек. Егер құрама агрегаттың сүйретпелері топырақ 
қыртыстарын бұзбай, жалдарды дұрыс тегістемейтін болса, онда алдыңғы 
тартқышты ұзартып, соңғы тартқыштың ұзындығын қысқарту керек. Егер 
тегістегіш топырақты майдаламаған және қажетінше жаныштап, 
нығыздамаған жағдайда оларға қосымша салмақ қосады.

Агрегат реттеліп, орнықты жұмыс істей бастағаннан кейін ғана оны 
дұрыс жылдамдық режиміне қояды. Қозғалтқышқа уақытша күш түскен 
уақытта айналдыру сәтін арттырғышты (УКМ) іске қосады, қозғалтқышқа 
түсетін күш азайғанда оны шығарып тастайды. Топырақ қедергісі елеулі 
өзгеріске ұшырап, рельеф біркелкі болмаған жағдайда берілістерді оңтайлы 
қалыпқа келгенше қажетінше өзгертіп отырады.

Жылдамдықты қажетімізге қарай өзгертіп отыруды топырағының 
кедергісі төмен, ұзындығы 150 метрден кем болмайтын учаскелерді 
өңдегенде пайдаланған дұрыс. Бұлай етпеген жағдайда одан оң нәтиже 
шықпайды. Шынжыр табанды тракторлы агрегатпен жұмыс істегенде 
борозда қабырғалары мен трактордың шынжыр табаны арасындағы 
қашықтық 100-150 мм болуы керек, доңғалақты тракторлармен (К-700 және 
Т-125 тен басқа) жұмыс істегендеоң жақтағы доңғалақ борозданың 
ортасымен қозғалып отыруы керек. К-700 тракторының оң доңғалағы 
борозда қабырғаларынан 200-300 мм, ал Т-125 тракторынікі 150-200 мм 
қашықтықта болуы қажет. Топтана жұмыс істегенде, әдетте, әрбір агрегат 
жеке загонда жұмыс істеуі керек.

Сурет 6.24 – Агрегаттың егістік жерді кезектестіру арқылы тұзақсыз әдіспен 
қозғалу схемасы
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Агрегаттың жұмыс үстіндегі жүрісі мен егістік жерлерді кезекпен 
өңдеу тәртібі оның қозғалыс тәсіліне сәйкес болуы керек. 6.24-суретте 
көрсетілген сұлба бойынша тұзақты әдіспен қозғалып егістік жерлерді кезек-
кезек өңдеген кезде тақ егістік жерлердің бәрін шетке қарай да, ал жұп егістік 
жерлерді ортаға қарай жырту керек, сонда жер жыртудың мынадай ретін 
сақтау қажет: 1-3-2-5-4-7-6 және т. б. Бұған керісінше барлық тақ егістік 
жерлерді ортаға қарай да, ал жұп егістік жерлерді шетке қарай жыртуға 
болады. Бұл жағдайда мынадай кезектілік сақталуы тиіс 2-1-4-3-6-5 және т. б. 
Егер танаптағы егістік жерлер саны тақ болса, онда бірінші нұсқаны 
қолданған дұрыс. [29]

Сурет 6.25 – Агрегаттың тұзақсыз құрама әдіспен қозғалу схемасы

Агрегаттың тұзақсыз құрама әдіспен қозғалуы 6.25-суретте көрсетілген 
схема бойынша жүзеге асырылады. Соның өзінде агрегаттың тұзақсыз 
бұрылыс жасауына жағдай туғанша ортаға қарай жырта береді. Содан соң 
агрегатты басқа жаққа бұрып, загонның қалған бөлегін көршілес учаскемен 
бірге жыртады.

Егер агрегат егістік жерсіз айнала қозғалу әдісімен (сурет 6.26) жүретін 
болса, онда алдымен танаптың ортасын шетке қарай жыртады, ал қалған 
бөлігін, сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, танап бұрыштарында 
жабық тұзақты бос бұрылыстар жасай отырып жыртады.

Қозғалыстың үш егістік алқаб тәсілін (сурет 6.27) қолданғанда бірінші 
егіс жерінің сол жақ жартысын екінші егіс жерінің оң жақ. жартысымен қоса 
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(екеуін де баса отырып) шетке қарай өңдейді. Бұдан кейін үшінші егіс 
жерінің сол жақ жартысын бірінші егіс жерінің оң жақ жартысымен қоса 
ішке қарай жыртуға кіріседі. Операцияны екінші егіс жерінің сол жақ 
жартысын үшінші егіс жерінің оң жақ жартысымен қоса шетке қарай 
жыртумен аяқтайды.

Сурет 6.26 – Агрегаттың алқапсыз айналма әдіспен козғалу сұлбасы
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Сурет 6.27 – Агрегаттың үш загонды әдіспен қозғалу схемасы

Қозғалысың төрт загондық әдісі (сурет 6.28) әр загонның сол жақ 
бөлігін көршілес загонның оң жақ бөлігімен қоса кезекпе-кезек жыртуды 
көздейді.

Танапты өңдеуді бірінші загонның оң жақ бөлігі мен соңғы загонның 
сол жақ бөлігін ортаға қарай жыртумен аяқтайды.



277

Сурет 6.28 – Агрегаттьң төрт загонды әдіспен қозғалу сұлбасы

6.29-суретте үш бұрышты учаскелерді медиан бойынша айыр борозда 
жасай өңдеудің схемасы көрсетілген. Бұл жағдайда барлық бұрылыстар 
соқаны шығарып,тастап тұзақсыз әдіспен орындалады.

Жолда кездесетін кедергілерді (телеграф бағандары, электр қуатын 
беретін бағандар, тастар және т. б.) соқа іске қосылған күйі агрегат жолынан 
баяу ауытқи отырып 1 м қашықтықтан орағытып өту керек.

Келесі жүріп өткен кезде жыраны түзеп қалпына келтіреді. 
Тосқауылдар үлкен болса (батпақтанған ойпаңдар, ойдым-ойдым сортаң 
жерлер, су қоймалары және басқалары) онда соқаны шығарып тастап 
айналып өтеді, онда үш корпусты соқамен жер жыртып жүрсе, айнала ені 7-8
м, терт корпусты соқа болса 9-10 м, бес корпусты соқа болса 15 м бұрылыс 
жолағын қалдырады. Кедергілерді орағыта айналып өтудің тәсілі 6.30-
суретте көрсетілген.
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Сурет 6.29 – Агрегаттың үш бұрышты формалы учаскені өңдеу кезіндегі 
қозғалу сұлбасы

Сурет 6.30 – Кедергілерді орағытып өту тәсілі
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Барлық егістік жерді өңдеуді аяқтаганнан кейін жыртылмаған бұрылыс
жолақтарын негізгі жыртылған жерге көлденең жыртады. Негізгі егістік 
жерлерге кірмеген қисық формалы учаскелерді де негізгі егістік жерден 
кейін жыртады. Бұрылыс жолағы екеу ғана тік бұрышты келген немесе соған 
пішіндес келген танаптарды 6.31-суретте көрсетілген сұлба бойынша 
өңдейді. Бүкіл учаскені ортаға қарай жыртқанда егістік жерлердің орта 
тұсында айыр жыралар, ал олардың шектескен жерінде жалдар пайда болады, 
ал жерді шетке қарай жыртқанда бұған керісінше: орта тұсында жалдар, ал 
шектескен жерінде айыр жыралар пайда болады.

Сурет 6.31 – Қос бұрылыс жолағы бар тік бұрышты учаскелерді өңдеу 
сұлбасы. L- егістік жердің ұзындығы, Е- бұрылыс жолағының ені

Жалдар мен жыралар мәдени өсімдіктердің өсіп шығуы үшін әр түрлі 
топырақ жағдайын туғызады және басқа машиналардың одан кейінгі 
жұмысына кедергі келтіреді. Бұл кемшілікті соқаны тиісінше реттеу арқьілы 
ішінара жоюға болады: бірінші түзу жыралар жасау үшін жыра жасайтын 
доңғалақты түрендердің тіреу бетінен қажетті тереңдіктің жартысына тең 
келетін биіктікке көтереді, ал танаптық доңғалақты толық тереңдікке қояды. 
Агрегат кері қарай жүргенде жыра жасайтын доңғалақты қажетті тереңдіктің 
үштен екісіндей биікке көтереді, ал трактор соқаның бірінші корпусы бірінші 
рет жүріп өткенде пайда болған топырақпен жабылып қалған жер қыртысын 
аударып тастайтындай етіп жүргізеді. Мұндай жағдайда топырақ қабаты 
жауып тастаған жыртылмаған жер ішінара жыртылады.

Айыр жыра пайда болған жағдайда соңғы екі рет жүріп өтетін жерді 
жырту үшін танаптық доңғалақты толық тереңдікке қояды, ал жыра
жасайтын доңғалақты жыртылатын тереңдіктің жартысындай деңгейге 
қояды. Агрегат кері қарай қозғалғанда соқаның артқы корпусы бірінші жүріп 
өткендегі ашық жыраның үстімен, бір корпус алымының кеңдігіндей айыр 
жыра қалдыра қозғалуға тиіс.
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Егер түзу жыра жасау үстінде алдыңғы шолақ түрендерге топырақ 
толып қалса, ал айыр жыра жасағанда - соңғы шолақ түрендерге топырақ 
толып қалса, онда оларды жұмыстан шығарып, жыраларды жасап болған соң 
орнына қайта салады.

Өсімдіктердің өсіп-өнуіне қолайлы жағдай туғызу үшін соқаны дұрыс 
орналастырумен қатар жер жырту әдістерін де кезектестіріп отырады: бір 
жылы шетке қарай жыртса, келесі жылы ішке ортаға қарай жыртады.

Механизатор жұмыс кезінде агрегаттың тура қозғалысын және 
техникалық жай-күйін, сондай-ақ жердің жыртылу сапасын қадағалап 
отыруы керек. Жұмыс сапасы төмендеп бара жатса онын себебін анықтап, 
дереу жою керек. Агрегаттың қайсы бір тораптатары мен бөлшектерінде ақау 
болса, немесе техника қауіпсіздігінің шарттары бұзылатын болса, жұмыс 
істеуге болмайды, агрегатты тоқтатып байқалған ақауларды жөндеу керек.

Мынаны да ескеру керек, жер жыртатын агрегат еңіспен қозғалған 
кезде жырту тереңдігі де өзгеріп отырады - алдыңғы корпустар артқыларына 
қарағанда, ал соқалар кәдуілгі жағдайдағыға қарағанда жерді тайыз жыртады. 
Бұл жағдайда танаптық және жыралық доңғалақтардың көтергіш 
механизмдерінің штурвалдарын пайдалана отырып тіркемелі соқалардың жер 
жырту тереңдігін реттеп отыру керек. Соқаның алым кеңдігін әрбір жүріп 
өткен сайын реттеп отырады. Агрегат еңіспен топырақ қыртысын төмен
қарай аударып қозғалған кезде трактордың шынжыр табаны мен жыра 
қабырғасының арасындағы алшақтық 200-250 мм болуы тиіс. Егер агрегат 
жер қыртысын еңістен жоғары қарай аудара қозғалатын болса, онда 
трактордың шынжыр табаны жыраның шетін басып өтуі қажет. 
Бұрылыстарды беткейді бойлай жатқан немесе беткей бағытына қарай бұрыш 
жасай жатқан жолақтардан жасайды (36-сурет). Агрегатты жылдамдығын 
баяулатып барып бұру керек, беткейлерде бұрылыс жолақтарының енін (Е) 
тегіс жермен салыстырғандағыдан 2-3 м (6.32-сурет) кеңейту керек, бұл кілт 
бұрылыс жасамас үшін қажет.

Сурет 6.32 – Беткейлерде орналасқан бұрылыс жолақтарын өңдеу
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Жер жыртушы агрегаттардың анағұрлым өнімді жұмыс істеуі үшін 
олардың әрқайсысына арнап қозғалыс маршрутын жасау керек, яғни 
танаптан танапқа көшкенде әр түрлі танаптарды өңдеу кезегін уақыт 
мейлінше аз шығын болатындай етіп жоспарлау керек, соның өзінде 
жекелеген танаптардағы топырақтың «пісу» жағдайын ескерген дұрыс. 
Мысалы, механикалық құрамы жеңіл топырақтар (құмдауыт, жеңіл саздақты) 
саздақ және ауыр саздак топыраққа қарағанда ерте піседі. Сондай-ақ 
учаскелердің тік орналасуын да ескеру керек, мәселен, жоғары жатқан 
учаскелер төмен жатқандарына қарағанда өңдеуге ертерек әзір болады. Алғы 
дакылдардың да зор маңызы бар. Мысалы, шөп өскен қабатты, тыңайған 
және тың жерлерді жыртуды әдетте, топырағы жұмсақ жерлерге қарағанда 
үш-төрт күн ерте бастауға болады. Дәнді дақылдардан босаған танапты 
картоп немесе қант қызылшасынан босаған танапқа қарағанда ерте жыртуға 
болады. Барлық факторларды ескере отырып, дұрыс жасалған жүріс 
маршруты жер жыртушы агрегаттардың өнімділігін арттырып қана қоймай, 
сондай-ақ топырақты сапалы әзірлеуді де қамтамасыз етеді.

Агрегат 1,94-2,77 м/сек (7-10 км/сағ.) жылдамдықпен қозғалғанда ғана 
топырақты сапалы өңдеуге және басқа да көптеген операцияларды ойдағыдай 
атқаруға мүмкіндік болады. Жоғары жылдамдықта жұмыс істеу үшін 
анағұрлым қуатты қозғалтқышпен және көп сатылы беріліс қораптарымен 
жабдықталған арнаулы тракторлар шығарылады. Шапшаң жүретін 
агрегаттарды пайдалану өндірістік шығындарды 10-15% азайтып, еңбек 
өнімділігін 20-30% арттыруға мүмкіндік береді.

Шолақ түрендері бар мәдени формалы стандартты корпусты соқалар 
жылдамдық мөлшері 1,11 м/сек (4 км/сағ) - 1,94 м/сек (7 км/сағ) аралығында 
болғанда жердің жақсы сапалы жыртылуын камтамасыз етеді. Жылдамдық 
осы көрсетілген мәндерден ауытқып кетсе жырту сапасы күрт төмендейді. 
Жерді 1,94 м/сек (7 км/сағ) жоғары жылдамдықпен жыртуға арналған 
агрегаттарды корпустарының арнаулы формасы бар соқалардан құрастыру 
керек. Жоғары жылдамдықта жұмыс істейтін агрегаттардың топырақ қабатын 
едәуір жақсы ұсақтайтындығын оны оңды аударыстырып, аңыздағы 
қалдықтарды топыраққа жаксы сіңіретіндігін, сонда ірі кесектердің саны 
азайып, ұзақ түйірлі топырақтың молаятындығын тәжірибе көрсетіп отыр. 
Топырақ қабаты арасында ауа сақталатын саңылау қалмай жақсы 
аударыстырылады және жыраға нығыз орналасады, жыра таза әрі кең 
болады, ал соқа орнықты жүретін болады. Стандартты корпусты 
агрегаттардың қозғалыс жылдамдығын 1,94 м/сек (7 км/сағ), ал жылдам
корпусты агрегаттардікін, 2,77 м/сек (10 км/сағ) жоғарылатса, онда агрегат 
топырақ қабаттарын айнала лақтырып, егістік үстіне бейберекет түсіреді, ал 
мұның өзі аңыздықтар мен тыңайтқыштарды топыраққа сіңіруді 
нашарлатады. Жер жытқан кезде түзу және айыр жыралардың мөлшері 
шағын болуына көңіл бөлу керек. Алғашқы жыраны дұрыс тартып, танапты 
айқын бөлудің үлкен мәні бар. Түзу жыралар агрегатты басқаруды 
жеңілдетіп, жерді жоғары жылдамдықпен жыртуға мүмкіндік береді және 
жұмыстың сапа көрсеткіштері де жақсы болады.
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Трактор агрегатын жер жыртудан кейін келетін операцияларда жоғары 
жылдамдықта пайдалану мүмкін болу үшін, танапты тегістеп жақсы әзірлеу 
керек, оның бетінде айыр жыралар мен жалдар, үлкен кесектер, тракторлар 
мен автомобильдердің терең іздері болмауы керек. Егер жер жыртқаннан 
кейін танаптың беті онша тегіс болмаса, онда оны дискілі қопсытқыштармен, 
дискілі ауыр тырмамен, культиваторлармен немесе арнаулы тегістегіштермен 
қосымша өңдеу қажет.

Топырақтың жағдайына қарай машинаны немесе құралды дұрыс 
таңдап алудың да маңызы орасан зор. Механизаторлардың өндірістік 
тәжірибесі кейде танап бетін анағұрлым жеңіл және өнімді айналмалы 
құралдарды (катоктар, дискілі сыдыра жыртқыштар, айналмалы кетпендер) 
пайдалана отырып жақсы тегістеуге болатындығын қөрсетіп отыр. Әбден 
дайын болған топырақта танапты біржола тырмалау аркылы шапшаң жыртса 
жетіп жатыр. Тырмаларды істікті катоктар секциясымен алмастьіруға әбден 
болады. Катоктар тегіс жүреді, демек егістік жердің беті де анағұрлым тегіс 
болады. Жер жыртушы агрегат каток тіркеп 1,94 м/сек (7 км/сағ) 
жылдамдықпен жұмыс істегеннен кейін топырақтың үстіңгі бетінің 
тегістелетіндігі сондай, бұдан кейін тырмалаудың қажеті болмайды. 
Жылдамдықтың арттырылуына қарамастан, жақсы өңделген тегіс танапта 
тракторшы мен тіркеушінің еңбек жағдайының кәдуілгі танаптағыдан 
ешқандай айырмашылығы болмайды. 

Жоғары жылдамдыққа көшу трактор жұмысын ұйымдастыруды 
жақсартуды талап етеді. Жылдам жүретін тракторлармен жұмыс жасау үшін 
ақауы жоқ машиналар мен құралдарды және алдымен шаруашылыққа 
жаңадан келгендерін бөлу керек. Жылдам жүретін агрегаттарды пайдалануды 
арнаулы бригадаға тапсырған дұрыс. Әсіресе агрегаттарға техникалық 
қызмет көрсету және техника хауіпсіздігінің ережелерін катаң сақтаған жөн. 
Жоғары жылдамдықта жұмыс істеген кезде машинаның жұмыс органдары 
тез тозады, реттелуі бұзыла береді, бөлшектері босайды. Сондықтан да 
жұмыс органдарын дер кезінде реттеп, жөндеп отыру, бөлшектерінің 
бекітілуінің мықтылығын тексеріп байқау, майлау және байқалған ақауларды 
жою керек.

6.5 Тыңайтқыштарды әзірлеу және енгізу технологиясы

Тыңайтқыштар және оларды енгізу әдістері туралы жалпы мағлұмат
Өсімдіктердің қоректенуін жақсарту үшін топыраққа тыңайтқыштар 

енгізеді. Органикалық және минералдық тыңайтқыштарды тиімді әрі кеңінен 
пайдалану - астық пен жемшөп өндіруді молайтудың негізгі резервтерінің 
бірі. Органикалық және минералдық тыңайтқыштар болады; бактериялық 
тыңайтқыштар өз алдына айрықша топ құрайды.

Органикалық тыңайтқыштарды көң, шымтезек, көң-шымтезек, 
шымтезек-садыра және шымтезек-фекальдық қордалар ретінде қолданады.

Көң мен қордалардын құрамында өсімдіктердің қоректснуіне қажетті 
заттардың бәрі де болады: азот, фосфор, калий, кальций, магний, сондай-ақ 
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микроэлементтер (бор, молибден және басқалары). Көңнің құрамы малдың 
түріне және оларды азықтандыруға, төсеніш жемшөптің саны мен сапасына 
байланысты болады. Аралас көңде орта есеппен алғанда (шикі массаға 
шаққанда) 0,45- 0,5% ,азот, 0,25-0,3% фосфор, 0,6-0,7% калий, 75-78% су 
болады. Көң мен қордалардың құрамына кіретін органикалық заттар 
топырақта өтіп жататын биологиялық процестерге оңды ықпалын тигізеді. 
Органикалық тыңайтқыштар, сондай-ақ өсімдіктерге қажетті көмір қышқыл 
газының қайнар көзі болып табылады. Оларды жүйелі қолданған кезде 
минералдық тыңайтқыштарды тиімді пайдалануға жағдай туады. 
Органикалық тыңайтқыштарға жасыл тыңайтқыштар немесе сидераттар да 
жатады. Бұларды жасыл күйінде топыраққа енгізіп, осылайша оны 
тыңайтатын (люпин және сол сияқты) бұршақты өсімдіктер.

Минералдық тыңайтқыштарды химия өнеркәсібінің заводтары табиғи 
минералдардан, газдардан немесе өнеркәсіп қалдықтарынан жасап 
шығарады. Әдетте олардың құрамында өсімдіктер қорегінің бір элементі 
болады: азотты тыңайтқыштарда - азот, фосфорлы тыңайтқыштарда - фосфор 
қышқылы және калийлі тыңайтқыштарда - калий тотығы. Минералдық 
тыңайтқыштар ұнтақ немесе мөлшері 1-4 мм (көлденеңінен) түйіршіктср 
ретінде шығарылады. Түйіршік тыңайтқыштар сеялкамен оңай себіледі, із де 
қалмайды, шаң да көтерілмейді. Құрамында екі және одан көп 
қоректендіргіш элементтері болса, минералдық тыңайтқыштар комплексті 
бола алады. Сабан мен ағашты жаққанда пайда болатын күл де, сондай-ақ 
жерден өндірілетін әк пен гипс түріндегі күрделі тыңайтқыштар да 
минералдық тыңайтқыштарға жатады. Кейбір жекелеген жағдайда егіннен 
тұрақты да мол өнім алу үшін топыраққа азот, фосфор және калийден басқа 
марганецті, борды, мысты, молибденді және микроэлементтер деп аталатын 
басқа элементтерді де аздап енгізуге болады. Құрамында осы элементтері бар 
тыңайтқыштарды микротыңайтқыштар деп атайды.

Азотты тыңайтқыштардың ішінен анағұрлым кең тарағандары аммиак 
селитрасы, аммоний сульфаты, мочевина, сулы аммиак немесе аммиак суы 
(сұйық минералдық тыңайтқыш). Азотты тыңайтқыштар ішінде аз 
қолданылатындары аммоний-натрий сульфаты, хлорлы аммоний, натрий 
селитрасы, кальдий селитрасы жоне кальций цианамиды. Фосфорлы 
тыңайтқыштардың ішінен анағұрлым кең тарағандары қарапайым және 
түйіршіктелген суперфосфат, қос суперфосфат, фосфорит ұшы, аз 
қолданылатындары - преципитат, сүйек ұны және томасшлак. Қалийлі 
тыңайтқыштардың ішінен калий тұзын, хлорлы калийді жиі пайдаланады; 
калий сульфатын, поташ және калийлі цемент шаңын сирек қолданады.

Күрделі тыңайтқыштарға жататындар: аммонийланған суперфосфат, 
оның құрамында 2-3% азот және 14% фосфор қышқылы, аммофос - оның 
құрамында 12% азот және 40% фосфор қышқылы, калий селитрасы - оның 
құрамында 13,5% азот және 46,5% калий тотығы, нитрофоска - оның 
құрамында 12% азот, 9,6% фосфор қышқылы және 13,5% калий тотығы 
болады. 
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Бактериялық тыңайтқыштар өсімдіктерге қорек бола алмайды, оларды 
топыраққа өсікдіктердің азотты немесе фосфор қышқылын немесе қоректік 
заттардың осы екі элементін қатарынан сіңіруіне ықпал ететін бактериялар 
санын көбейту үшін енгізеді. Бактериялық тыңайтқыштарды - азотты 
(нитрагин және азотты бактерин), фосфорлы- (фосфорлы бактерин) және 
қосындыларын (АМБ - аутохтонды Б микрофлорасы) дербес топыраққа 
енгізбейді. Алғашқы екеуін тұқым себердің нақ алдында дәнмен 
араластырып, кәдімгі сеялкамен себеді. Әр түрлі топырақ бактериясының 
бірнеше түрі көбейіп өскен шымтезек массасы күйіндегі АМБ препаратын 
топыраққа басқа тыңайтқыштармен араластырып енгізеді.

Әдетте топырақта қоректік заттар өсімдіктерден жоғары өнім алуға 
қажетті мөлшерден жүз, тіпті одан да артық есе көп болады. Соған 
қарамастан тыңайтқыштарды аз ғана мөлшерде енгізгеннің өзінде егіннің 
шығымдылығы артады. Мұның себебі өсімдіктер топырақтағы қоректік 
заттардың аз ғана бөлегін сіңіре алады. Өңдеудің және микроорганизмдер 
қызметінің әсерінен қоректік заттар қорының бір бөлегі біртіндеп өсімдіктер 
бойына сіңіре алатындай күйге енеді. Өсімдіктер топырақтан қоректік 
заттарды әлсіз ерітінділер ретінде бойына сіңіреді. Ерітіндіде минералдық 
тұздар көп болса өсімдіктер, әсіресе жас өсімдіктер бұдан зардап шегеді. 
Тыңайтқыштар енгізгенде, әсіресе, оларды тұқым шашарда немесе көшет 
отырғызарда ұяларға не жүйектерге енгізетін болса, бұл жағдайды ескеру 
қажет. Жергілікті тыңайтқыштарды әсіресе құмдақ топырақты жерлерге 
енгізгенде, оларды шамалап қана пайдаланған дұрыс.

Тыңайтқыштар құрамындағы қоректік заттар топырақпен байланыс 
жасай алады. Топырақ толтырылған шұңқырды алайық та оған аз-аздап 
суперфосфат ерітіндісін құялық. Топырақтың сыртына өтіп шыққан 
ерітіндідең біз фосфорды байқай алмаймыз немесе ол тым жартусыз болады. 
Демек, топырақтан, өткен кезде фосфор сұйық күйден ерімейтін қатты күйге 
айналады да топыраққа сіңіп кетеді. Топырақтың сіңіргіштік қасиетінің 
егіншілікте үлкен маңызы бар. Соның арқасында ерігіш сіңірілетін заттар 
жауын суымен жуылып кетпей, топыраққа сіңіп қалып сақталады. Сонымен 
қатар, олар әдетте топырақ ерітіндісінде көп мөлшерде жинақталмайды, ал 
мұның өзі өсімдіктердің қоректенуіне қолайлы әсерін тигізеді. Топырақ өз 
бойына сіңірген тұздар топырақ ерітіндісіне біртіндеп, өсімдіктердің одан 
қоректік заттарды алуына қарай ауысып отырады.

Әр түрлі топырақтың сіңіргіштік қабілеті де неше түрлі болады. 
Мысалы, сазды және саздақ, сондай-ақ қара шірікке (қара топырақ) бай 
топырақтар минералды гұздарды көп сіңіреді де, ал құм және құмдақ 
топырақтар аз сіңіреді. Демек, қоректік заттар құм және құмдақ 
топырақтардан ауыр саздақ топырақпен, сондай-ақ органикалық заттарға 
анағұрлым бай топырақпен салыстырғанда жауын суымен тез жуылып 
кетеді. Сондықтан да жеңіл құмдақ топырақты жерлерде, әсіресе ылғалды 
аудандарда, тыңайтқыштарды аз мөлшермен, бірақ сазды саздақ топырақты 
жерлерге қарағанда жиірек енгізу керек. Топырақ қоректік заттардың ішінен 
фосфорды анағұрлым интенсивті сіңіреді, калий мен аммиакты азотты 
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азырақ, ал нитратты азотты мүлдем аз сіңіреді. Сондықтан да жеңіл 
топырақты, әсіресе климаты ылғалды келетін аудандарда күзде азотты 
тыңайтқыштар енгізуден аулақ болу керек. Егін өсірілетін дақылдардың 
көпшілігі қышқылы аз және жоқ топырақтарда жақсы өседі, ал қышқыл 
топырақта нашар өседі де, қышқылы көп топырақта мүлдем өспейді. 
Өсімдіктер әсіресе жас кезінде топырақтың қышқылдығына сезімтал келеді. 
Қышқыл топырақта қоректік заттардың барлығы бірдей бар уақытта да 
өсімдіктердің дұрыс қоректенуі мен өсіп-өнуі бұзылады. Топырақтың 
қышқылдығы жоғары болса, ондағы алюминий ерітін-діге айналады да, 
өсімдіктердің көпшілігіне зиянын тигізеді. Со-нымен қатар қышқыл 
топырақта өсімдіктердің тіршілігіне пайдалы бактериялар жақсы өсіп, 
дамымайды. Топырақтың қышқылдығын негізінен ізбестеу арқылы, сондай-
ақ оған көң, фосфор ұны мен күл енгізу арқылы төмендетуге болады.

Тыңайтқыштардың өсімдіктерге тигізетін әсері олардың түрі мен 
дозасына ғана емес, сондай-ақ оларды енгізу тәсіліне де байланысты болады. 
Тыңайтқыштар енгізудің төмендегідей тәсілдері қолданылады. Негізгі енгізу, 
яғни тыңайтқыштарды танаптың бетіне шашып тастап, кейін оны топырақ 
өндейтін құралдар мен топыраққа енгізу. Көңді, шымтезекті, қордаларды 
түгелдей дерлік және минералдық тыңайтқыщтардың шамамен үштен - екісін 
топыраққа осы тәсілмен енгізеді. Өсімдікті негізгі тыңайтуды (енгізу тәсіліне 
қарай осылай аталған) оның бүкіл өсу кезеңіне пайдаланады. Күздік егіске 
негізгі тыңайтқышты көктемде немесе жазда пар жыртқан кезде енгізеді. 
Егер күзгі жер жырту кезінде тыңайтқыштарды Жуып-шайып кету қаупі 
туса, онда тыңайтқыштардың бір бөлегін (әсіресе азотты тыңайтқңштарды) 
көктемде жаздық дақылдар үшін тұқым себер алдында жер жыртқанда 
енгізеді. [12]

Енгізу әдісін тыңайтқыштарды тұқым сепкен немесе түйнектер, 
тамырлар, көшеттер отырғызған кезде жас өскіндерді олардың тамырлары 
өте әлсіз келетін алғашқы өсіп-өну дәуірінде сіңімді қоректік заттармен 
жақсы қамтамасыз ету үшін қолданады. Тұқым сепкен кезде енгізуге 
өсімдіктер бойына тез сіңіретін тыңайтқыштар ғана жарамды. Оларды дәннен 
2-3 см тереңірек тайыз етіп сіңіреді. Қейбір тыңайтқыштарды, мысалы, 
түйіршіктелген супер-фосфатты, тіпті дәнмен бірге кәдімгі сеялкамен 
енгізеді.

Тұқым себу үстінде тыңайту өсімдіктердің өсіп-өнуін тездетеді және 
олардың қолайсыз жағдайларға төзімділігін арттырады. Негізгі және тұқым 
себер кездегі тыңайтқыштар енгізуді ұштас-тыра жүргізу оларды екі қабатқа 
орналастыруға мүмкіндік береді: жоғарғы қабатқа және жыртылатын 
қабаттың тереңдігіне, ал мұның өзі бүкіл өсіп-өну дәуірінде өсімдіктердің 
жақсы қоректе-нуідқамтамасыз етеді.

Үстеп қоректендіру - өсімдіктердің өсіп-өну дәуірінде тез сіңетін 
тыңайтқьіштарды құрғақ немесе ерітілген күйінде (сұйық үстеме 
қоректендіру) енгізу. Үстеме қоректендірген кезде өсімдіктерге олар әсіресе 
зәру болып отырған қоректік заттарды беруге болады. Мысалы, күздік 
дақылдар ерте көктемде қоректік заттарға, атап айтқанда азотқа зәру болады. 
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Күздік дақылдарды көктемде азотты жиі-жиі фосфорлы және калийлі 
тыңайтқыштармен үстеп қоректендіру егіннің шығымдылығын арттырып 
қоймайды, сондай-ақ оның сапасын жақсартады. Үстеп қоректендіруді 
неғұрлым ертерек жүргізу үшін самолеттер ойдағыдай пайдаланылады. 
Суармалы егіс жағдайында үстеп қоректендіру егін шығымдылығын 
арттыруға өте зор ықпал етеді, бұл жағдайда өсімдіктер тыңайтқыштарды 
анағұрлым толық пайдаланады. Тыңайтқыштар енгізудің әр түрлі тәсілдерін 
ұштастыра қолдану арқылы анағұрлым жақсы нәтижеге жетуге болады.

Шаруашылықтарда тыңайтқыштар алдын ала жасалған жоспар 
бойынша пайдаланылуы қажет. Тыңайтқыштар енгізудің жылдық жоспарын 
танаптардағы ауыспалы егісті олардың мәдениетін көтеруді, жекелеген 
дақылдардың биологиялық ерекшеліктерін, егін шығымдылығы жөңіндегі 
жоспарлы тапсырмалар мен шаруашылықтардың экономикасын ескере 
отырып, топырақ карталары мен агрохимиялық картограммалар бойынша 
жасау керек. Тыңайтқыштар қолдану жоспарын шаруашылықтардың нақты 
мүмкіндіктерімен және бірінші кезекте қолда бар арнаулы механикаландыру 
құрал-жабдықтарымен ұштастыру қажет.

Өнеркәсіп жасап шығаратын минералдық тыңайтқыштарды 
қолданумен қатар жергілікті органикалық тыңайтқыштарды молайтып, 
пайдалану жағын да кеңейте түсу қажет.

Тыңайтқыштарды топырақ жағдайына және өсірілетін өсімдіктердің 
түрлеріне қарай белгіленген норма бойынша енгізеді. Белгіленген енгізу 
нормасынан ауытқуға минералдық тыңайтқыштар үшін ±5%, ал органикалық 
тыңайтқыштар үшін ±10% шегінде жол беріледі. Тыңайтқыштар, әсіресе 
органикалық түрлері танаптың бетіне біркелкі бөлініп орналастырылуы және 
бірден берілген тереңдікке сіңірілуі тиіс, өйткені олар тез кеуіп кетеді және 
азотын жойып алады. Тыңайтқыштарды тұқым себумен немесе үстеп 
қоректендірумен бір мезгілде енгізгенде де, оларды белгілі бір тереңдікке 
және себілетін дәндердің немесе өсіп тұрған өсімдіктердің қатарынан белгілі 
бір алшақтыққа жатқызу керек. Тыңайтқыштар құрғақ, ұсатылған, аралас 
басқа қоқыстары жоқ таза, физикалық-механикалық қасиеттері жақсы болуы 
керек, міне осы жағдайда ғана тыңайтқыштар енгізу кезінде машиналардың 
жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етуге болады.

Тыңайтқыштар енгізудің технологиялық процесі оларды әзірлеуге 
байланысты бірқатар өндірістік операциялардан тұрады: жүк түсіру, ұсату, 
елеу, араластыру, транспорт құралдарына тиеу, тыңайтқыш шашатын 
машиналарға салу. Мұндай әр қилы операцияларды орындау және топыраққа 
тыңайтқыш енгізудің әр түрлі здістері арнаулы агрегаттар комплексін 
жасауды талап етеді.

Органикалық тыңайтқыштар енгізу
Органикалық және минералдық тыңайтқыштарды транспорт құрал-

жабдықтарына тиеу - еңбекті көп керек ететін ауыр операциялардың бірі. 1 т 
көңді қолмен тиеу үшін 0,12-0,15 адам-күн қажет, ал 1 гектарға (енгізу 
нормасы 20 т болғанда) 3 адам-күнге дейін қажет. Бұдан басқа, егер 
тыңайтқыш лақтырғыштарды да қолмен тиейтін болса, онда олар загонда 



287

жұмыс істеген кездегі жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті 10-15%-тен 
аспайды. Сондықтан да тыңайтқыштар енгізуге байлапыстьі операциялардың 
барлығын механикаландыру қажет.

Органикалық тыңайтқыштарды негізінен енгізгенде операцияларды дер 
кезінде жүргізудің бірінші дәрежелі маңызы бар. Тыңайтқыштарды 
лақтырып шашу мен көмудің аралығында үзіліс болса қоректік заттар 
жоғалады. Сондықтан да әдетте, органикалық тыңайтқыштарды зябь жырту 
алдында шашады.

Органикалық және минералдық тыңайтқыштарды тиеуге ПГ-0,2; ПУ-
0,5; ПБ-35; ПФ-0,75 жүк тиегіштері, СЗУ-20 илегіш-жүк тиегіші, ЗСА-40
сеялка тиегіш; ПЭ-0,8Б аспалы экскаватордың тиегіші (кесте 6.11) т. б. 
қолданылады. Тиеген кезде көңді лақтырғыштардың қорабына нығыздамай, 
біркелкі етіп салады, көң қабатының қалыңдығы жоғарғы битер белдігінің 
осінен аспауы керек.

Кесте 6.11 – Трактор тиегіштерініц техникалық сипаттамасы
Тиегіштің
маркасы

Жүк
көтергіш

-тігі, т

Көтеру
биіктігі,

м

Масса-
сы, кг

Жебесі-
нің

бұрылубү
ры-шы,

град

Алымы
ның

тереңді-
гі,
м

Өнім
ділі-
гі, 

т/сағ

кН ^тс) 
клас- ты 
трактор-
лармен 

агре-
гатталады

ПГ-0,2 0,2 2,7-2,9 620 180 1,5 56 6 (0,6)
ГІУ-0,5 0,5 8,0 1540 120 — 40* 9 (0,9)
ПБ-35 1,5 Д.ЗЗ 1246 — — м. 30 (3)

ГІЭ-0.8Б V 0,8 3,6 1950 230 2,5 85 14 (1,4)
ПФ-0,75 V 0,8 2,8 — - — — 30 14 (1,4)
СЗУ-20 А 3,0 — — — — 35 6,14 (0,6)
ЗСА-40 3,0 2,0 1350 180 - 40 ГАЗ-53А

Кеңес Одағының ауыл шаруашылығы нысандарында көң мен 
шымтезекті транспорт құрал-жабдықтарына эстакададан бульдозердің 
көмегімен 2,5-3 минуттың ішінде тиеу жүргізілді. Бульдозерлік күрегі бар 
трактор көңді жерден көтеріп алып, екі жақтауында көлбеу жазық құрайтын 
борттары бар эстакада бойымен (сурет 6.33) қозғайды. Көңді эстакада 
бойымен 2,5 м биіктікке көтереді, содан кейін қорапқа аударады. 
Эстакаданың сүйегі трубалардан пісіріліп құрастырылған: бойлық брустар 
мен таяулар - диаметрі 76,2 мм (3") трубалардан, ал жақтауларының 
қиғаштамалары-диаметрі 2" трубалардан пісіріліп жасалады. Эстакаданың 
еңіс бөлігі қалыңдығы 40-50 мм тақталармен жабылған. Ағаш төсеніш каркас 
үстіне салынған және оған қамыт арқылы бекітілген көлденең қиғандағы 80-
150 мм ағаш брустарға бекітіледі. Эстакаданың борттары үш бұрышты 
темірден жасалған кронштейндерге бекітілген тақталармен көмкерілген, 
эстакаданың еңіс жазық бетінде тақталардың үстінен қалпақшалары көрінбей 
кіріп тұратын болттармен қалыңдығы 7-8 мм екі болат тілкем бекітілген. Көң 
осы тілкемдердіғі үстімен жақсы сырғанап, бульдозер күрегінің жұмысын 
жеңілдетті. Эстакаданы көң тиелетін орынға трактормен тасып жеткізу 
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оңтайлы болу үшін, каркастың төменгі трубаларының алдыңғы жиегі 
шананың сырғанақ табаны сияқты жоғары қарай қапыра иілген.

Сурет 6.33 – Көң тасу үшін қажетті эстакада 

Көптеген шаруашылықтарда мал қораларынан көңді тасып шығаруға 
кететін еңбек шығынын азайту үшін конвейерлер қолданады. Конвейерді 
ұзартып, мал қорасының сыртына шығарады. Оның ақырғы шетін көң оның 
сыртқа шығарғыш астаушаларынан трактор арбашасының қорабына дәл 
түсетіндей биікке көтереді. Арбашаны күні ілгері әкеліп қояды да, көң 
толтырылған соң танапқа сүйретіп әкетеді. [5]

Бірқатар шаруашылықтарда қорапты автомашиналар мен трактор 
арбашаларынан көң түсіру үшін теңейткіш-жүк түсіргішті (сурет 6.34) 
қолданады, ол «Беларусь» тракторымен және гидравликалық аспа жүйесі бар 
30 кН (3 тс) класты тракторлармен жұмыс істей алады. Көңді былайша 
түсіреді. Жүк түсіргіші бар трактор автомашинаға немесе трактор 
арбашасына бір жаньнан таяп келеді де көңді екі-үш рет итеріп 
платформадан түсіреді (автомашина доңғалағына куш түсірмес үшін). 
Операцияның ұзақтығы 3-ақ минутқа созылады, жүк түсіргіштің өнімділігі -
сменасына 300 т дейін көң түсіру.
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1- қада, 2- тірек, 3- үшкіл, 4- бұрыштама, 5- төменгі брус, 6- итеруші брустар, 
7- плита, 8- тіреуіш саусақтар

Сурет 6.34 – Көңді түсіріп-тегістегіш

Танапқа тыңайтқыштар тасып шығарған кезде тракторлармен біріктіріп 
пайдаланғанда анағұрлым жоғары тиімділік беретін тіркемелерді 
пайдаланудың, машиналарды дұрыс агрегаттаудың да зор маңызы бар. 
Мұның қазіргі әрбір шаруашылықта трактор-транспорт жұмыстарының 
көлемі мейлінше өсіп отырған және ол әлі де өсе беретін жағдайда маңызы 
айрықша болмақ.

Органикалық тыңайтқыштарды минералдық тыңайтқыштармен 
араластыру үшін СЗУ-20 араластырғыш-тиегішін пайдалануға болады (сурет 
6.35). Ол тыңайтқыштарды шашып лақтырғыш-тіркемелерге қабат -
қабатымен тиейді, шашып лақтырған кезде олар араласады. 6.12 кестеде 
тыңайтқыш шашқыштардың техникалық сипаттамасы келтірілген.
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Сурет 6.35 – СЗУ-20 араластырғыш-тиегішін

Кесте 6.12 – Органикалық тыңайтқыштар шашқыштың техникалық 
сипаттамасы
Шашкышты

ң
маркасы

Жүк 
көтергіштіг

і,т

Алымын
ың 

кеңдігі, м

Енгізу
нормас
ы, т/га

Жұмыс 
жылдамды

ғы, м/с 
(км/сағ)

Өнімді
лігі, 
т/сағ

Массас
ы, кг

кН (тс) класты 
тракторлар-
мен агрегат-

талады
КСО-9 9 6-12 10—60 2,77 (10) 

дейін
5090 30; 50 (3; 5)

ПРТ-10 10 8-10 15; 30; 
45

2,77(10) 50 — 30 (3)

ПРТ-16 16 10-12 15; 30; 
45

2,77 (10) 
дейін

60 — 30 (3)

І-ПТУ-4 4 6 60
дейін

2,77 (10) 
дейін

13 1275 14 (1,4)

РТО-4 4 6 10—45 2,77 (10) 
дейін

13 2100 9; 14 (0,9; 1,4)

РОУ-5 5 7,5 дейін 10 - 50 2,77 (10) 
дейін

13 — 14 (1,4)

РОС-3 2-3 8 10—60 1,38 (5) 
дейін

12* — 9; 14 (0,9; 1,4)

РПН-4,0 4 12 60
дейін

2,77 (10) 60 2730 14; 30 (1,4; 3)

РУН-15А — 20 60
дейін

1,28 (4,5) І£* 1500 30 (3)

РУН-15Б — 30 60
дейін

1,28 (4,5) 
дейін

6** 1500, 30 (3)

Көптеген шаруашылықтарда тыңайтқыштар тасуда өздігінен түсіретін 
қораптармен жабдықталған автомобиль поездарын және қос тіркемелі 
тракторларды қолданады. Бұл тасымалдың өзіндік құнын бір автомобильдің 
немесе бір тіркемесі бар трактордын тыңайткыштарды шашардағы трактор 
агрегатының қозғалу схемасын тыңайтқыштардың танапта қалай 
орналасқанына қарай таңдап алады. Бір механизатор тыңайтқыштарды тура 
жүріп шашатын болса, екіншілері айнала жүріп шашады.

Көң шашқыштарды өнімді пайдалану үшін күні ілгері олардың 
жұмысының маршрут-жоспарын сызып алу керек. Олардың шамамен қозғалу 
схемасы 6.36-суретте келтірілген. Схемада дөңгелекпен көң текшелері 
белгіленген, тік бұрыштармен көң тиеп алатын жер көрсетілген 
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агрегаттардың қозғалу бағыты стрелкалармен көрсетілген; I — көң 
текшелерінің арасындағы қашықтық (метрмен өлшегенде) ол көң енгізу 
нормасына байланысты өзгеріп отырады.

А)

Б)

а)- текшелеп шиналған көңді шашқанда, б) - массасы 2 т үйіндіден шашқанда
1-10- кірер жолдардың нөмірлері

Сурет 6.36 – Көң шашқыштын козғалу схемасы

Егер тыңайтқыштар бірінің үстіне бірі текшелеп үйілген болса, көң 
шашқыштың қозғалысын 6.36, а-суретте келтірілген схема бойынша 
ұйымдастырған дұрыс. Бұл жағдайда әрбір текшеде 25- 30 т көң болуы керек. 

Роторлы көң шашқышты пайдаланған кезде (РУН-15А немесе РУН-
15Б) көңді күні бұрын өлшеніп белгіленген танапқа тасып жеткізеді де қатар 
сайын 3-3,5 тоннадан үйіп орналастырадьқ қатарлардың арасындағы 
алшақтық 15-20 м, ал үйінділер арасы енгізу нормасына сәйкес 30-80 м 
болуы керек. Қөң тасылып, кем дегенде 20-30 га жерге орналастырылғаннан 
кейін көң шашқыштар жұмысқа кіріседі.

Тракторист-машинист кең шашқышы бар тракторды үйінділер 
қатарының жанынан жүргізіп өтеді (агрегат бірінші берілісте жұмыс істейді). 
Десте жасағыш үймені көтеріп алып, алдына қояды. Көңнің бір бөлегі 



292

шашқыштың қабылдау терезесінен өтіп, трактор шынжыр табанының 
арасына орналасатын дестелерге айналады. Трактор соңынан дестелерді көң 
шашқыш корпусының алдыңғы жазығы тартып алады да ротор күректеріне 
бағыттайды. Күректер көңді іліп алып уатады да екі жағына 15-20 м тілкемге 
бірдей мөлшерде шаша бастайды. Көңнің сапасы мен енгізу нормасына қарай 
көң шашқыштың өнімділігі өзгеріп отырады.

Сақтау әдісінің жетілдірілмегендігінен көң 30-50% дейін құрамындағы 
азот пен органикальіқ заттарды жоғалтады. Көңді шым тезекпен қордалау 
бұл шығынды күрт азайтуға мүмкіндік береді, соның өзінде шымтезек 
құрамындағы азоттың едәуір бөлегі, өсімдік бойына сіңетіндей күйге түседі. 
Сонымен бірге шымтезектің қышқылдығы жойылады, сөйтіп биологиялық 
процестердің дамуына қолайлы жағдай туады. Қордаларға минералдық 
тыңайтқыштар қосу оның сапасын арттыра түседі. Көңді қордалау аса бағалы 
органикалық тыңайтқыштар шығаруды едәуір арттыруға мүмкіндік береді. 
Минералдық тыңайтқыштар (фосфорит ұнын, ізбес әк және т. б.) қосып 
шымтезекпен қордалаған уақытта 1 т көңнен 2-3 т қорда алуға болады.

Қаратопырақсыз аймақтарда көң-шымтезек қордаларын кеңінен 
қолданады (15-20 т/га). Өндірістік практика мұндай қордалардың жоғары 
тиімділігін дәлелдеп қана қоймай, оларды даярлау мен пайдаланудың 
анағұрлым жетілдірілген технологиясын да жасады. Көптеген 
шаруашылықтарда көңнін сапасын арттырып, әзірленетін қордалардың 
құнын төмендету үшін оған фосфоритты тыңайтқыштарды мал қораларының 
ішінде малдың астын тазалаған кезде қосады. Бұлай еткенде көң құрамынан 
азот шығыны азаяды.

Қордалар даярлаудың тәсілдері әр түрлі. Әдетте оларды қысты күні 
тыңайтылуға тиісті танаптарда, немесе мал қораларының жанындағы 
бетондалған алаңдарда әзірлейді. Қардан тазартылған алаңға шымтезек 
әкеліп төгеді, оны қалыңдығы 50-60 см етіп тегістейді. Содан соң көң тасып 
әкеліп оны алаңның жиегін ала шымтезектің үстіне төгеді. Қөңді қалыңдығы 
25-30 см қабат пайда болатындай есеппен, яғни 2 т шымтезекке 1 т көңнен 
келетіндей есеппен тасып әкеледі. Көң мен шымтезек үстіне фосфорит ұнын 
себеді (15-20 кг/т қорда). Алаңдағы шымтезек пен көңді трактормен 
тегістейді. Одан арғы шымтезек пен көңді қабат-қабат етіп текшелеп үюді 
тиегіш орындайды. Текшені үстінен қалыңдығы 50 см кем болмайтын 
шымтезек қабатымен жабады. Текшенің ені 3-4 м, биіктігі 1,5-2 м, ал 
ұзындығын қалауынша жасауға болады.

Қордалардың қатып қалуы мүмкін аудандарда, көңді шымтезекке ұялы 
әдіспен енгізеді. Шымтезектің үстіне көңді бірінен-бірінің ара қашықтығы 1 
метрдей төбе-төбе етіп үйіп орналастырады, ал олардың аралығына 
шымтезек сеуіп тастайды. Бұл қысты күні қордаларды жылытуды 
жақсартады. Қөң-шымтезек қордаларының үйіндісінің температурасы 50-
60°С жетуі керек. Бұл жағдайда шымтезек құрамындағы азоттың 20-25% 
өсімдік пайдалана алатын күйге енеді. Мұндай қюрдаларды қолданудың 
нәтижесінде температурасы кәдімгі қордаларды пайдаланумен 
салыстырғанда егін шығымдылығы 2-3 есе артады.
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Шымтезек-садыралы, шымтезек-фекальды және шымтезек-минералды 
аммиакты қордалар даярлау үшін шымтезекті араларындағы қабаттың 
қалыңдығы 0,4-0,5 метрдей етіп қатарласа орналасқан екі жота ретінде 
төсейді. Осы шұңқырға садыра шашқыштың көмегімен көң сұйығын, қи 
немесе сулы аммиак құяды. Шымтезек садыраны бойына сіңіріп алғаннан 
кейін бүкіл массаны бульдозермен араластырып, оларды нығыздамай 
текшелеп үйеді. Шымтезек араласқан тастандыны осылайша үйгенде 
қоспаның температурасы 60-70°С дейін көтеріледі, соның нәтижесінде 
ондағы гельминттер жұмыртқасы өледі.

Қөптеген шаруашылықтарда шымтезекті мал қоралары мен құс 
қораларында төсеніш ретінде пайдаланады, оны қалыңдығын 0,5 метрден кем 
болмайтындай етіп төсейді. Шымтезекті мал қорасына аспалы жолмен тасып 
жеткізеді. Ылғалдануына қарай үстіне құрғақ шымтезек себеді, ал кейбір 
жағдайда ылғалданған шымтезекті туралған сабанмен қымтайды. 8-10 күннен 
кейін мал қорасын шымтезек көңінен тазартады, оны текшелеп үйіп қояды. 
Ашқылтым, аз шіріген шымтезекті пайдаланғанда қордалардағы 
микроорганизмдердің тіршілік қызметін күшейту үшін фосфорит ұнымен 
бірге 1% ізбес қосу ұсынылады.

Топырақ-климат және экономикалық жағдайларға байланысты 
қордадағы компоненттер құрамын дұрыс таңдап алып, өзгертіп отыру керек, 
сондай-ақ оларды даярлау мен пайдаланудың анағұрлым үнемді әдістерін 
қолданған жөн. 

Ауыл шаруашылық қызметіндегі механикаландыру жұмыстарының 
технологиясын ұйымдастыру тарауы бойынша практикалық тапсырма

Практикалық тапсырма №1
Ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық картасы
Жұмыстың мақсаты: ауыл шаруашылығы операцияларын 

ұйымдастыру кезінде қолданылатын технологиялық картаны құрып үйрену.
Жұмыстың негізгі этаптары:
Технологиялық карта құраламын қарастыру.
Қажетті мәліметтерді жинақтау және саралау.
Қолда бар мәліметтерге сәйкес құжатты толтыру.

Практикалық тапсырма №2
Машина-трактор агрегаттарын құрастыру
Жұмыстың мақсаты: Агрегаттарды құрастырудың тәртібі мен 

шарттарын талдау.
Жұмыстың негізгі этаптары:
Машина-трактор агрегаттарын құрастыру тәртібін талдау.
Тіркеме машиналары мен құралдары бар агрегаттарды құрастыру.
Қуат жинау білігі мен жетекші шкивті пайдалану.
Аспалы және жартылай аспалы машиналары мен құралдары
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Практикалық тапсырма №3
Агрегаттардың қозғалу әдістері
Жұмыстың мақсаты: Түрлі операцияларды орындау кезінде жұмыс 

өнімділігін арттыру мақсатында дұрыс қозғау әдістерін таңдап үйрену.
Жұмыстың негізгі этаптары:
Кинесатикалық орталық ұғымын қарастыру.
Бұрылыс түрлері.
Бұрылыс жолақтарының ені мен загондар мөлшерін анықтау.

Бақылау сұрақтары:
Агрегаттарды қандай тәртіппен құрастыру ұсынылады?
Тіркеулердің қандай түрлері қолданылады және олардың пайдалану 

көрсеткіштері қандай?
Машина-трактор агрегаттарының құрамын талдау әдісімен қалай 

есептейді?
Машина-трактор агрегаттары жұмысының тиімділігін қандай

көрсеткіштер бағалайды?
Машина-трактор агрегаттарының техникалық өнімділігін қалай 

анықтайды?
Өнімділіктің трактор қуатына тәуелділігі қалай бейнеленеді?

Ұсынылатын əдебиеттер:
Богатырев А.В. Caterpillar тракторлары / А.В. Богатырев. - М .: Колос, 

1984. - 207 отырып.
Гельман Б.М. Ауылшаруашылық тракторлары мен машиналары / B.M. 

Gelman, M.V. Москвин. - Кітап. 2: Шасси және жабдық. - М .: Колос, 1993. -
415 б

Тарау бойынша қысқаша тұжырымдамар:
Тарауда ауыл шаруашылық процестерін ұйымдастыру үшін 

қолданылатын агрегаттар мен олардың түрлері, құрастыру әдістері 
қарастырылады. Ауыл шаруашылық өндірісін техникалық жарақтандыру мен 
егіншілік процестерін механикаландыру жағдайлары туралы сөз қозғалған. 
Комплексті механикаландыру ұғымына талдау жасалды. Машина-трактор 
агрегаттарын құрастыру шарттары қаралып, оларға терең талдау келтірілді. 
Ауыл шаруашылығында машина-трактор агрегаттарын пайдалану кезінде 
жұмыс өнімділігін арттыру мақсатында қолданылатын бұрылыстыр мен 
түрлі жүргізу әрекеттері қарастырылды (тұзақсыз, ашық тұзақты, жабық 
тұзақ, т.б.).
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Қорытынды

Қазақстан Республикасы аграрлық секторының негізгі мақсаты 
халықты тамақ өнімділігімен, ауылшаруашылық шикізаттарымен қамтамасыз 
ету және ауылшаруашылығын тұрақты дамыту болып табылады. Алдағы 
қойылған мақсатты орындаудың негізгі жолдары ауылшаруашылығы 
өндірісін индустрия негізіне көшіру, жаңа шаруашылық технологиясын,
алдыңғы қатарлы машиналарды енгізу.

Жеке машиналарды енгізу еңбек өнімін арттырудағы, астық шығымын 
өсірудегі, жалпы ауылшаруашылығы өндірісін көтерудегі табыстарға жеткізе 
бермейді. Сондықтан барлық жұмыстарды машиналардың, технологиялық 
жұмыстардың жүйесі арқылы орындау қажет. Әрбір аймақтың табиғи 
ерекшеліктеріне байланысты машиналар жүйесі құрылады. Бұл жүйе жыл 
өткен сайын толықтырылып, жаңартылып отырылады.

Автомобильдер мен тракторлардың электр жабдықтары жүйесі ең 
күрделі жүйелердің бірі болып табылады. Сондықтан әр жабдықтың 
құрылысы мен жұмыс істеу принципін біліп қоймай, тізбекте бірігіп жүйелі 
түрде жұмыс істеуін білу керек.

Электрлік жабдықтар жүйесінің құрылысы мен жұмысын жеткілікті 
игеру болашақ маманға электр жүйесінде кездесетін ақауларды айқындауға 
және уақытылы қызмет көрсету ережесін орындауға көмегін тигізеді.

Оқу құралы жеке кітапшалар түрінде шығарылды. Онда негізінен 
ауылшаруашылығы процесстерін, технологиялық операцияларды 
механикаландыру жағдайлары қарастырылды. Әр тақырыптың мазмұны 
мынандай бөліктерден құралды: жұмыс мақсаты, пайдаланылатын 
жабдықтарыдың тізімі, қысқаша теориялық түсініктеме, методикалық 
нұсқаулар, практикалық тапсырма берудің нұсқасы.

Аталған практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 
нұсқаулардағы келтірілген барлық мәліметтер білім алушылардың алған 
теориялық білімдерін бекітуге және сонымен бірге электр жабдықтарының 
қазіргі заманғы конструкциясын терең игеруге көмектеседі. 

Оқу құралын зерделеу нәтижесінде білім алушылар еңбекті 
ұйымдастыру аспектілерін, автомобилдер мен тракторлардың құрылысын, 
ауыл шаруашылық машиналарды пайдалану мен аталған техникалық 
құралдарға техникалық күтім көрсетумен, жөндеу жұмыстарын тиімді 
ұйымдастырудың және экологиялық мәселелерді шешу жолдарын меңгереді. 
Сонымен қатар, білім алушылар кәсіпорынның жұмысын, құрылымын 
зерделеу және талдау, техникалық сипаттамалар мен аграрлық өнеркәсіптің 
дайындық, негізгі және қосалқы жабдықтарын пайдалану ережелерімен 
танысып, «Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист»
біліктілігін алу үшін материалдар жинау және дайындауды үйренеді.
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Глоссарий

Ауыл шаруашылығы географиясы- ауыл шаруашылығы өндірісінің 
таралу факторлары мен заңдылықтарын, оның ішінде жекелеген елдер мен 
аудандарда табиғи және әлеуметтік-экономикалық жағдайлар мен оның даму 
ерекшеліктерін анықтау мен талдауды зерттейтін экономикалық 
географияның бір саласы.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер- топырақты және ауыл
шаруашылығындағы өндіріс құралы болып табылатын, елдің азық-түлік 
қауіпсіздігін, халықтың әл-ауқатының деңгейін қамтамасыз ететін табиғи 
ресурстарды қамтитын қоршаған ортаның құрамдас бөлігі.

Ауыл шаруашылығы карталары- ауыл шаруашылығы өндірісіне 
немесе жекелеген дақылдардың, мал шаруашылығы салаларының және т. б. 
таралуына жалпы сипаттама беретін экономикалық карталар.

Ақаулы жағдай – объект нормативті – техникалық және (немесе) 
конструкторлық құжаттарталаптарының ең болмаса бірін қанағаттандырмаса.

Жұмысқа қабілетті жағдай – берілген функциаларды орындау 
қабілетін сипаттайтын, барлық параметрлердің мәндері нормативті –
техникалық және (немесе) конструкторлық құжаттардың талаптарына сай 
келеді

Жұмысқа қабілетсіз жағдай – берілген функциаларды орындау 
қабілетін сипаттайтын, ең болмаса бір параметрдің мәні нормативті –
техникалық және (немесе) конструкторлық құжаттардың талаптарына сай 
келмейді.

Жөндеу – бұйымдардың жұмыс істеу қабілетін және түзулігін және 
бұйымдар мен олардың құрама бөліктерінің техникалық ресурсын жаңартуға 
арналған, операциалар кешені.

Зақымдалу – жұмысқа қабілетті жағдайдың сақталып , түзу (ақаусыз) 
жағдайдың бұзылуы.

Сапа - белгілі бір материалдық және рухани қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға мүмкіндік беретін пайдалы қасиеттердің жиынтығы.

Сенімділік (техникада) – объекттің берілген уақыт кезеңі ішінде талап 
етілетін функциаларды орындауға қабілеттілік қасиеті.

Түзу (ақаусыз) жағдай – объект барлақ нормативті-техникалық және 
(немесе) конструкторлық құжаттардың талаптарына сай.

Тоқтау (отказ) – объекттің жұмысқа қабілетті жағдайының бұзылуы.
Техникалық ресурс (ресурс)-  объекті пайдаланудың басынан немесе 

капиталды жөндеуден кейін қайта пайдаланудан бастап шекті жағдайға 
өткенге дейінгі оның қосынды жүктемесі.

Шектік жағдай – объект қызметіне қарай пайдалануы мүмкін емес 
немесе тиімсіз.

Параметрлер – кинематикалық және динамикалық 
сипаттамалар,өнімділік, жылдамдық, жүк көтергіштік, экономикалық, дәлдік 
және т.б. көрсеткіштер.
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