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АЛҒЫСӨЗ 
 
Авиация- ауадан ауыр аппараттардың ауасындағы ұшумен байланысты 

кең ұғым. Техникалық құралдарды, инфрақұрылымды және жеке құрамды 
қамтиды, қалыптасқан ұйымдастырушылық құрылымдар шеңберінде жұмыс 
істейді және білімнің арнайы салаларына сүйенеді. Авиациялық техника 
көтергіш күшті құрудың аэродинамикалық қағидатын іске асыратын ұшу 
аппараттарымен қатар, ҰА-ны ұшуға дайындауды және ұшу тапсырмасын 
орындауды қамтамасыз ететін жердегі техникалық құралдарды да қамтиды. 
Авиациялық техниканы құру авиация өнеркәсібіне, сондай - ақ тиісті 
бейіндегі индустрия салаларына (авиациялық материалдарды, отынды, радио 
және жарық-техникалық жабдықты дайындайтын және т.б.) жүктелген. 
Авиацияның жеке құрамы ұшу құрамын және авиациялық техникаға 
техникалық қызмет көрсетумен байланысты мамандарды біріктіреді. 
Ұшақтың сапасы және оны көлік құралы ретінде пайдалану тиімділігі оның 
ұшу-техникалық сипаттамасымен, сенімділігімен, қызмет ету мерзімімен 
және қолдану қауіпсіздігімен айқындалады.  

Оқу құралы кәсіптік модульдер бойынша оқыту нәтижелеріне қол 
жеткізу мақсатында 1205000 «Қозғалысты басқару және әуе көлігін 
пайдалану» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру жүйесі үшін өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен 
бағдарламалары бойынша әзірленген. 

Оқу құралының міндеті-ұшу аппараттары мен авиациялық 
қозғалтқыштардың конструкциясы мен функционалдық жүйелері бойынша, 
қолданылатын материалдар бойынша, техникалық пайдалану мен жөндеудің 
жалпы қағидалары бойынша теориялық білім беру, авиациялық техникада 
Орындалатын жұмыстардың жалпы түрлерімен танысу, авиациялық көлікке 
техникалық қызмет көрсету және пайдалану жөніндегі жұмыстарды орындау 
кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы шаралары бойынша және 
ұшақтың жекелеген жүйелері мен тораптарына техникалық қызмет көрсету 
және жөндеу жөніндегі практикалық жұмыс, сондай-ақ кәсіби практикалық 
дағдыларды қалыптастыру үшін 

Оқу құралы 3 тараудан тұрады. Әр тарауда студенттер өздері орындауы 
керек теориялық бөлім, тест сұрақтары және практикалық тапсырмалар бар. 

Оқу құралы авиациялық техника және технология саласындағы 
техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындарының студенттеріне 
арналған. 
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1 тарау. ҰШУ АППАРАТТАРЫ МЕН АВИАЦИЯЛЫҚ 
ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 
1.1. Жалпы мәліметтер 

 
Қазіргі заманғы ұшақ көптеген мамандардың жұмысының нәтижесі: 

аэродинамика, қозғалтқыш, электриктер мен радистер, инженерлер мен 
технологтар. Ұшақта және оның дизайнында олардың шығармашылық 
жұмысының нәтижелері біріктірілген және өзара байланысты. Сондықтан 
заманауи авиация маманы ұшақ пен авиациялық қозғалтқыштардың барлық 
бөліктерінің құрылысы мен жұмысын, олардың өзара байланысы мен өзара 
іс-қимылын білуі тиіс. Ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштардың 
конструкциясын терең білу техник маманының біліктілігін айқындайды.   

Бұл тарауда ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштардың 
конструкциясы туралы жалпы мәліметтер және оларға қойылатын талаптар 
баяндалған. Орындалуы ұшу аппаратын (ҰА) пайдалану процесінде 
қамтамасыз етілуі қажет аса маңызды талап тасымалдардың өзіндік құны 
төмен болған кезде ұшудың жоғары қауіпсіздігі болып табылады, олар 
айтарлықтай дәрежеде ҰА-да орнатылған қозғалтқыштардың жұмыс 
сенімділігі мен эксплуатациясына байланысты болады. Осыған сүйене 
отырып, ЛА қозғалтқыштарына келесі негізгі талаптар қойылады: 

1. ҰА берілген ұшу-техникалық деректерін қамтамасыз ету (ұшудың 
қашықтығы мен ұзақтығы, ұшудың оңтайлы жылдамдығы мен биіктігі, 
жылдам көтеру және коммерциялық жүктеме). 

2. ҰА қолданудың барлық мүмкін жағдайларында жұмыста үлкен 
ресурс және сенімділік. 

3. Жұмыс режимдеріндегі үнемділік. 
4. Салмағы аз және аэродинамикалық кедергісі аз. 
5. Пайдалану технологиялылығы және жөндеуге жарамдылығы. 
6. Бақыланатын параметрлердің санымен және олардың 

диагностикалық құндылығымен, сигнал беру құралдары мен авариялық 
қорғаныс құрылғыларының болуымен сипатталатын бақылау жарамдылығы. 

7. Қоршаған ортаға ең аз әсер ету. Шығарылатын шу деңгейі және 
авиақозғалтқыштардың эмиссиясы МЕМСТ және ИКАО талаптарын 
қанағаттандыруы тиіс. 

Ұшақтың негізгі бөліктерінің конструкциясына, жұмысына және 
беріктігіне шамамен есептеулерге қатысты мәселелер неғұрлым егжей-
тегжейлі баяндалған: оның қанаттары, қанаттары, фюзеляжы, ұшу-қону 
құрылғылары, басқару және т. б. Ұшу аппараты мен оның агрегаттарының 
мақсатына, сыртқы нысандары мен параметрлеріне, сондай-ақ авиациялық 
қозғалтқыштардың функционалдық жүйелеріне байланысты мәселелер 
баяндалған. [8,9,12,15,] 
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1 тарау. ҰШУ АППАРАТТАРЫ МЕН АВИАЦИЯЛЫҚ 
ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 
1.1. Жалпы мәліметтер 

 
Қазіргі заманғы ұшақ көптеген мамандардың жұмысының нәтижесі: 

аэродинамика, қозғалтқыш, электриктер мен радистер, инженерлер мен 
технологтар. Ұшақта және оның дизайнында олардың шығармашылық 
жұмысының нәтижелері біріктірілген және өзара байланысты. Сондықтан 
заманауи авиация маманы ұшақ пен авиациялық қозғалтқыштардың барлық 
бөліктерінің құрылысы мен жұмысын, олардың өзара байланысы мен өзара 
іс-қимылын білуі тиіс. Ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштардың 
конструкциясын терең білу техник маманының біліктілігін айқындайды.   

Бұл тарауда ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштардың 
конструкциясы туралы жалпы мәліметтер және оларға қойылатын талаптар 
баяндалған. Орындалуы ұшу аппаратын (ҰА) пайдалану процесінде 
қамтамасыз етілуі қажет аса маңызды талап тасымалдардың өзіндік құны 
төмен болған кезде ұшудың жоғары қауіпсіздігі болып табылады, олар 
айтарлықтай дәрежеде ҰА-да орнатылған қозғалтқыштардың жұмыс 
сенімділігі мен эксплуатациясына байланысты болады. Осыған сүйене 
отырып, ЛА қозғалтқыштарына келесі негізгі талаптар қойылады: 

1. ҰА берілген ұшу-техникалық деректерін қамтамасыз ету (ұшудың 
қашықтығы мен ұзақтығы, ұшудың оңтайлы жылдамдығы мен биіктігі, 
жылдам көтеру және коммерциялық жүктеме). 

2. ҰА қолданудың барлық мүмкін жағдайларында жұмыста үлкен 
ресурс және сенімділік. 

3. Жұмыс режимдеріндегі үнемділік. 
4. Салмағы аз және аэродинамикалық кедергісі аз. 
5. Пайдалану технологиялылығы және жөндеуге жарамдылығы. 
6. Бақыланатын параметрлердің санымен және олардың 

диагностикалық құндылығымен, сигнал беру құралдары мен авариялық 
қорғаныс құрылғыларының болуымен сипатталатын бақылау жарамдылығы. 

7. Қоршаған ортаға ең аз әсер ету. Шығарылатын шу деңгейі және 
авиақозғалтқыштардың эмиссиясы МЕМСТ және ИКАО талаптарын 
қанағаттандыруы тиіс. 

Ұшақтың негізгі бөліктерінің конструкциясына, жұмысына және 
беріктігіне шамамен есептеулерге қатысты мәселелер неғұрлым егжей-
тегжейлі баяндалған: оның қанаттары, қанаттары, фюзеляжы, ұшу-қону 
құрылғылары, басқару және т. б. Ұшу аппараты мен оның агрегаттарының 
мақсатына, сыртқы нысандары мен параметрлеріне, сондай-ақ авиациялық 
қозғалтқыштардың функционалдық жүйелеріне байланысты мәселелер 
баяндалған. [8,9,12,15,] 

 
 
 

 
 
 
 

1.2. ӘК ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 
Алюминий қорытпалары. В95 алюминий қорытпалары Т=100-1200С 

кезінде өте жоғары механикалық қасиеттерін сақтайды. 1500С жоғары Т0С 
кезінде жұмыс істейтін конструкциялардың бөлшектері мен тораптары үшін 
Д16А-Т, Д19 және Д20 жылуға төзімді алюминий қорытпалары 
қолданылады. Авиақұрылыста алюминий негізінен қорытпалар түрінде 
қолданылады. Алюминийді басқа металдармен (мыс, магний, марганец және 
т.б.) біріктіру және тиісті термиялық өңдеу арқылы қорытпалар алюминийге 
қарағанда бірнеше есе берік болады. Негізгі легірлеуші компонент ретінде 
мыс бар жоғары беріктігі бар алюминий қорытпаларының үлкен тобы 
дуралумин деп аталатын техникада белгілі. Таза алюминийдің салыстырмалы 
түрде жоғары коррозияға төзімділігі оның бетінде оксид пленкасының 
болуына байланысты. Ол алюминийдің оттегімен оңай әрекеттесуіне 
байланысты тез қалыптасады. Алюминийге қажетті механикалық қасиеттер 
беру үшін енгізілген әртүрлі қоспалар оның бетінің біркелкілігін бұзады, 
сондықтан қорытпаларда таза алюминий сияқты үздіксіз, тығыз және біртекті 
оксид пленкасы болмайды, бұл оның коррозияға төзімділігін төмендетуге 
көмектеседі.  

Өндіріс әдісіне байланысты барлық алюминий қорытпалары 
Деформацияланатын және құйылатын болып бөлінеді. 

Деформацияланатын қорытпалар әр түрлі жартылай фабрикаттар 
түрінде қол жетімді: парақтар, профильдер, панельдер, құбырлар, шыбықтар, 
штамптау, соғу, сым және т. б. Парақтар жалатылған және лакталмаған 
болуы мүмкін.  

Қаптау әдісі мынада: қорытпадан жасалған плита екі жағынан таза 
алюминий парағы бойынша қолданылады, содан кейін пеш ыстық прокатқа 
ұшырайды, оның барысында алюминий парақтары өзекпен дәнекерленген. 
Плакирлеу коррозияға төзімділігін арттыру үшін жүргізіледі. Коррозияға 
төзімділігі бойынша Деформацияланатын алюминий қорытпаларын екі топқа 
бөлуге болады. Бірінші топқа салыстырмалы түрде жоғары коррозияға 
төзімді қорытпалар жатады — бұл құрамында мыс жоқ қорытпалар, мысалы: 
AMC, Amci, AMrl, Amg2 және басқалары, сондай-ақ D16, D19, B95 
жалатылған қорытпалар. Екінші-коррозияға төзімділігі төмен, лакталмаған 
D1, D19, B95 қорытпалары, ак4, АК6, АК8 және басқалары. 

Құю қорытпалары әртүрлі коррозияға төзімді. AL5, AL6, AL12 және 
AL19 қорытпаларында мыс бар, олардың коррозияға төзімділігі төмен. 
Қорытпалар жақсы қарсылыққа ие: AL2, AL8, AL12 және AL13. Ыстыққа 
төзімді қорытпалар біліктер, білік 19 коррозияға төзімділігі төмен. Құю 
алюминий қорытпаларының коррозияға төзімділігі тек құрамына ғана емес, 
сонымен қатар кеуектілік дәрежесіне де байланысты. Ұшақ жасау мен 
тікұшақ жасаудағы алюминий қорытпалары қанаттар, фюзеляж және 
қауырсындар (тұрақтандырғыш, киль, руль) жасау үшін кеңінен 
қолданылады. Осы мақсаттар үшін шамамен 60 жұмсалады ... Авиациялық 
құрылымдарда қолданылатын барлық қорытпалардан 90% алюминий 
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қорытпалары. Олар сондай-ақ тойтармалар, дөңгелектер, шассилер, әуе 
винттерінің қалақтары, ішкі әрлеу және аспаптар жасауға жұмсалады. 

Магний қорытпалары. Механикалық беріктігі төмен және коррозияға 
төзімділігі төмен болғандықтан авиақұрылыста таза магний қолданылмайды. 
Авиациялық құрылымдарда негізінен магний қорытпаларынан жасалған 
бөлшектер қолданылады. Олардың басқа қорытпалармен салыстырғанда 
үлкен артықшылығы-массасы аз, олардың тығыздығы 1,76 құрайды . . . 2,00 
г/см3, бұл болаттан шамамен 4 есе аз және алюминий қорытпаларынан 1,5 есе 
аз. Магний қорытпаларынан компрессорлар мен аспаптардың корпустары, 
май сорғыларының корпустары, авиациялық доңғалақтардың бөлшектері 
(тежегіш барабандары, қалыптар, ребордтар, тежегіш корпустары және т.б.), 
штурвалдар, басқару колонкалары, шасси фермалары, кронштейндер, 
фонарьлардың, терезелердің, люктердің, орындықтардың қаңқалары және 
ұшақтар мен авиациялық қозғалтқыштардың көптеген басқа бөлшектері 
құйылады. 

Титан және оның қорытпалары жоғары берік және ыстыққа төзімді 
металдар. ВТ1 және ВТ6 4000С жоғары Т0С кезінде жұмыс істейтін 
бөлшектер үшін пайдаланылады. Титан қорытпалары төмен ауырлық 
күшімен қатар жоғары беріктік пен созылу күшіне ие. Олар t = 300-де жұмыс 
істейтін дәнекерленген түйіндер мен штампталған бөлшектерді жасау үшін 
қолданылады...500 °с, қаптама (ОТ4-1, ВТ5, ВТ20), планер қаңқасының 
күштік бөлшектері, шасси бөлшектері (ВТ22), тартым, тербелме. ОТ4, ВТ5, 
ВТ20 қорытпалары дәнекерленген. Олар негізінен парақтар түрінде 
қолданылады. VT5, VT6, VT16 қорытпалары-күшейтілген, көлемді штамптау 
үшін қолданылады. VT5L, VT6L, VT20L қорытпалары — құю. 

Болат-темірдің көміртегімен қорытпалары. Авиақұрылыста әртүрлі 
маркалы болаттар қолданылады. Атмосфералық жағдайда коррозияға 
төзімділігі бойынша оларды екі топқа бөлуге болады.  

Бірінші топқа коррозияға төзімділігі төмен көміртекті болаттар жатады: 
СтЮ, СтЮА, Ст20, Ст20А және т.б. Ст65А дейін. Олардан ұшақтар мен 
тікұшақтар мен қозғалтқыштардың аз жүктелген және орташа жүктелген 
бөлшектері (құбырлар, төсемдер, жеңдер, болттар, бұрыштар, кронштейндер, 
тербелістер, шайбалар, штепсельдер, жеңіл ұшақтардың мотор 
жақтауларының элементтері және т. б.) жасалады, сол топқа кіші легірленген 
зохгс және 30ГСН2А болаттары кіреді; олар шасси тіректерін, сөрелер мен 
белдіктерді, фюзеляждың дәнекерленген фермаларын және т. б. қозғалтқыш 
рамалары, қанаттардың түйісу түйіндері және т. б. 

Екіншісіне-салыстырмалы түрде жоғары коррозияға төзімділігі бар 
жоғары легірленген болаттар; олардан саптаманың бөліктері, қозғалтқыш 
коллекторлары, түтік компрессорларының ыстық газдарының байланыс 
жүйелері, пайдаланылған құбырлар және т. б. 

Қаңқаның және ішкі жабдықтың аз жүктелген бөлшектерін дайындау 
үшін 20, 45 маркалы көміртекті болат қолданылады. Болат 30ХГСА және 
30ХГСНА жатады легированным. Олардан жауапты дәнекерленген тораптар, 
суық және ыстық мөрленген бөлшектер, шпангоуттар, лонжерондар, 
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қорытпалары. Олар сондай-ақ тойтармалар, дөңгелектер, шассилер, әуе 
винттерінің қалақтары, ішкі әрлеу және аспаптар жасауға жұмсалады. 

Магний қорытпалары. Механикалық беріктігі төмен және коррозияға 
төзімділігі төмен болғандықтан авиақұрылыста таза магний қолданылмайды. 
Авиациялық құрылымдарда негізінен магний қорытпаларынан жасалған 
бөлшектер қолданылады. Олардың басқа қорытпалармен салыстырғанда 
үлкен артықшылығы-массасы аз, олардың тығыздығы 1,76 құрайды . . . 2,00 
г/см3, бұл болаттан шамамен 4 есе аз және алюминий қорытпаларынан 1,5 есе 
аз. Магний қорытпаларынан компрессорлар мен аспаптардың корпустары, 
май сорғыларының корпустары, авиациялық доңғалақтардың бөлшектері 
(тежегіш барабандары, қалыптар, ребордтар, тежегіш корпустары және т.б.), 
штурвалдар, басқару колонкалары, шасси фермалары, кронштейндер, 
фонарьлардың, терезелердің, люктердің, орындықтардың қаңқалары және 
ұшақтар мен авиациялық қозғалтқыштардың көптеген басқа бөлшектері 
құйылады. 

Титан және оның қорытпалары жоғары берік және ыстыққа төзімді 
металдар. ВТ1 және ВТ6 4000С жоғары Т0С кезінде жұмыс істейтін 
бөлшектер үшін пайдаланылады. Титан қорытпалары төмен ауырлық 
күшімен қатар жоғары беріктік пен созылу күшіне ие. Олар t = 300-де жұмыс 
істейтін дәнекерленген түйіндер мен штампталған бөлшектерді жасау үшін 
қолданылады...500 °с, қаптама (ОТ4-1, ВТ5, ВТ20), планер қаңқасының 
күштік бөлшектері, шасси бөлшектері (ВТ22), тартым, тербелме. ОТ4, ВТ5, 
ВТ20 қорытпалары дәнекерленген. Олар негізінен парақтар түрінде 
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коллекторлары, түтік компрессорларының ыстық газдарының байланыс 
жүйелері, пайдаланылған құбырлар және т. б. 
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үшін 20, 45 маркалы көміртекті болат қолданылады. Болат 30ХГСА және 
30ХГСНА жатады легированным. Олардан жауапты дәнекерленген тораптар, 
суық және ыстық мөрленген бөлшектер, шпангоуттар, лонжерондар, 

 
 
 
 

тербегіштер, рычагтар, кронштейндер, шасси бөлшектері жасалады. 30xgs 
болат болттар мен тойтармалар жасау үшін де қолданылады. 30хгсна болаты 
кернеу концентраторларына өте сезімтал. 

Болат 12Х18Н10Т — хромоникельді, дәнекерленген және штампталған 
бөлшектерге арналған табақтан, қаптаманы жасау үшін қолданылады. 
Дәнекерлеудің барлық түрлерімен дәнекерленген. 

ВНС-2 және СН-2 болаттары — 400 °с дейінгі температурада жұмыс 
істейтін табақтан дәнекерленген тораптар мен қалыпталған бөлшектер үшін 
коррозияға төзімді жоғары берік. 

CN-4 болаты коррозияға төзімді, ұялы панельдердің элементтерін жұқа 
парақтардан, таспалардан және фольгадан жасауға арналған, жақсы 
дәнекерленген, мөрленген және дәнекерленген. 

ВНС-5 болаты — қуатты механикалық өңделетін бөлшектерге 
(лонжерондар, шпангоуттар, қозғалтқыш рамалары) арналған коррозияға 
төзімді жоғары берік. Болат пластикалық, жақсы дәнекерленген және жоғары 
тұтқырлыққа ие. 

35хгс болат — шпангоуттар, кронштейндер, шанышқылар жасауға 
арналған құю. 

Ағаш (қарағай, фанера, фанер) авиациялық материал ретінде өте 
шектеулі масштабта қолданылады. Иілу және созылу кезіндегі төмен 
тығыздық пен беріктік, ағаштың жақсы жұмыс істеуі де оң фактор болып 
табылады. Дегенмен, ағаш конструкцияларында бірқатар маңызды 
кемшіліктер бар (шірік, "саңырауқұлақтар"). Қазіргі заманғы ұшақтардың 
дизайнында ағаш көмекші материал ретінде қолданылады. 

Композиттік материалдар (КМ) — бұл онда бөлінген арматуралайтын 
материалы бар матрицадан (негізден) тұратын Конструкциялық материалдар 
(1.1-сурет).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1.1. Композиттік материал 

 
Арматуралық материал ретінде шыны, көміртек, бор, органикалық 

талшықтар қолданылуы мүмкін. T-ден 250-ге дейін жұмыс істейтін КМ үшін 
металл негіз 300°C, алюминий және магний қорытпалары жоғары 
температурада қызмет етеді (450...500 °с) — титан қорытпалары, одан да 
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жоғары-никель қорытпалары. См - де негіз ретінде шайырлар, атап айтқанда 
эпоксидті шайыр кеңінен қолданылады.  

Композициялық материалдар жоғарыда қарастырылған 
материалдардың беріктігінен, қаттылығынан және шаршауға төзімділігінен 
асып түсетін көптеген қасиеттерге ие. Бұл ұшақ құрылымының массасын 
20%-ға азайтуға мүмкіндік береді. КМ кернеу концентраторларына төмен 
сезімталдыққа, коррозияға жақсы төзімділікке, радио мөлдірлікке және т. б. 
ие. Мұның бәрі Қанаттың, Қанаттың, рульдердің және элерондардың, 
алдыңғы қанаттардың, мөлдір ағындардың, үш қабатты панельдердің, 
салондардағы бөлімдердің, капоттардың, шассидің жармаларының, 
ағындардың және т. б. Шетелдік фирмалар бүкіл КМ-ден ұшақтарды жасауға 
тырысады. Алайда, КМ-де бірқатар кемшіліктер бар: сипаттамалардың 
мәндерінің тұрақсыздығы және қасиеттердің анизотропиясы, қабат аралық 
ығысудың төмен беріктігі, тығыздау күрделілігі. 

КМ қасиеттерін матрица мен арматуралық талшықтардың түрлерін, 
олардың көлемдік қатынасын, қабаттар санын, қолданыстағы жүктемелерге 
қатысты күшейту бағытын өзгерту, талшықтардың әртүрлі түрлерін 
араластыру және т. б. арқылы синтездеуге болады.  

Құрылымдық материалды талдау кезінде келесі тармақтарды ескеру 
қажет: созылу үшін жұмыс істейтін элементтер үшін ең қолайлы шыны 
немесе органикалық талшықтар (біріншісі арзан, ал екіншісі тығыздығы 
төмен); сығымдау кезінде боропластика жоғары беріктікке ие, олар сонымен 
қатар көміртекті талшықтар үлкен қаттылыққа ие; ығысу кезіндегі ең үлкен 
беріктік пен қаттылыққа ± 45°С талшықтарды күшейту бағыты арқылы қол 
жеткізіледі; ең жоғары соққы беріктігі, тұтқырлық және жарыққа төзімділік 
— органопластикада (ең нәзік көміртекті талшықтар); ең ыстыққа төзімді-
көмір талшықтары мен t = 500...900°C); КМ-ден жеңіл құрылымдар тіпті КМ-
нің үлкен құны кезінде де тиімдірек болуы мүмкін, өйткені планердің 
массасын азайту арқылы олар отын шығынын азайтуға, мақсатты жүктемені 
немесе ұшу ауқымын арттыруға мүмкіндік береді. Соңғысы ұшақтың 
тиімділігін арттырады. [10, 11,24,25,26] 

 
1.3 АЭРОДИНАМИКА, ҰШАҚ ЖҮЙЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ 
 
Аэродинамика-ауа немесе газ ағыны мен ағынға орналастырылған 

дененің өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын күштерді зерттейтін 
ғылым. Аэродинамика бір-бірін өзара толықтыратын және байытатын 
теориялық, эксперименттік және қолданбалы болып бөлінеді. Теориялық 
аэродинамика механика заңдарына негізделген және математикалық 
есептеулер арқылы өз тұжырымдарын негіздейді. 

Эксперименттік аэродинамика құбылыстарды арнайы 
аэродинамикалық зертханаларда немесе ұшуда зерттейді. Қолданбалы 
аэродинамика практикалық инженерлік есептеулерге негізделген. Ол 
теориялық және эксперименттік аэродинамиканың ережелері мен 
қорытындыларына негізделген. Қолданбалы аэродинамиканың негізгі 
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теориялық, эксперименттік және қолданбалы болып бөлінеді. Теориялық 
аэродинамика механика заңдарына негізделген және математикалық 
есептеулер арқылы өз тұжырымдарын негіздейді. 

Эксперименттік аэродинамика құбылыстарды арнайы 
аэродинамикалық зертханаларда немесе ұшуда зерттейді. Қолданбалы 
аэродинамика практикалық инженерлік есептеулерге негізделген. Ол 
теориялық және эксперименттік аэродинамиканың ережелері мен 
қорытындыларына негізделген. Қолданбалы аэродинамиканың негізгі 

 
 
 
 

бағыттары: қанат теориясы, аэродинамикалық есептеу, ұшу динамикасы, 
тұрақтылық, ұшақтың басқарылуы және т. б. 

Координаттар жүйесі. Ұшақтың қозғалысын зерттеуде тікбұрышты 
координаттар жүйесі қолданылады: жылдамдық және байланыс. (Сурет 1.2 
(а)) 

Бұл жүйелердің шығу тегі ауырлық центрімен біріктіріледі. Осьтердің 
екі жүйесі де оң. OXaYaZa белгілеген жылдамдық жүйесінде ОХа  осі ұшу 
жылдамдығына бағытталған, ОУа  осі ОХа осіне перпендикуляр және 
ұшақтың симметрия жазықтығында орналасқан, OZa  осі ХаОУа жазықтығына 
перпендикуляр және ұшақтың оң қанатына бағытталған. Бұл жүйе әдетте 
аэродинамикалық күштерді бағалау кезінде қолданылады. 

Байланыстырылған координаттар жүйесі ұшаққа қатысты қозғалмайды 
және әдетте ұшаққа күш моменттерінің әсерін зерттеу кезінде қолданылады. 
Бұл координаталар жүйесінде OX1 осі алға / ұшу / бағытталған және ұшақтың 
фюзеляжының бойлық осіне сәйкес келеді немесе Қанаттың тамырына 
параллель, OU1 осі OX1 осіне перпендикуляр және ұшақтың симметрия 
жазықтығында орналасқан, OZ1 осі оң қанатқа бағытталған және X1 ou1 
ұшағының симметрия жазықтығына перпендикуляр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.2. (а) жылдамдықты және байланысты координаттар жүйесі 
 
Профильдердің геометриялық сипаттамалары. Қанаттың профилі-

оның көлденең қимасының пішіні Симметрияның параллель жазықтығының 
жазықтығы. Қанат профильдері әртүрлі формада болады. Барлық 
қолданылатын профильдер симметриялы және асимметриялық болуы 
мүмкін. Асимметриялық профильдер биконвекс, жалпақ дөңес, вогну-дөңес 
және S-тәрізді болып бөлінеді. (Сурет 1.2 (б)) 

Қанат профильдері келесі геометриялық параметрлермен сипатталады: 
аккорд мөлшері, салыстырмалы қалыңдығы және салыстырмалы қисықтығы. 

Профильдегі аккорд. Қанат профилінің хордасы-шабуылдың жиегін 
айналу жиегімен байланыстыратын түзу кесінді.  Аккорд в әрпімен 
белгіленеді және метрмен өлшенеді. 

Профильдің салыстырмалы қалыңдығы. С профильдің қалыңдығы 
оның жоғарғы және төменгі контуры арасындағы кесіндінің ұзындығымен 
аккордқа перпендикуляр өлшенеді. Әр түрлі қанаттар профильдерінің 
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қалыңдығын салыстыру үшін олар профиль қалыңдығының абсолютті мәнін 
емес, салыстырмалы мәнін пайдаланады. С профилінің салыстырмалы 
қалыңдығы-оның Смахтың максималды қалыңдығының пайызбен көрсетілген 
аккордқа қатынасы:    

                               С 100%
b

C
= max  (1) 

Профильдердің қазіргі қанаттарының салыстырмалы қалыңдығы 8-12% 
құрайды және азаяды. 

Қанат профилінің салыстырмалы қисықтығы. Профильдің маңызды 
параметрі оның қисықтығы болып табылады, ол профильдің ортаңғы 
сызығының қисықтығымен сипатталады. Профильдің ортаңғы сызығы 
аккордқа перпендикуляр профиль сегменттерінің ортасын байланыстыратын 
сызық деп аталады. Профиль сызықтарының қисықтығы / профилі. 
Қисықтық аккордта өзгереді және шабуылдың шетінен біршама қашықтықта 
ол ең үлкен мәнге ие. Максималды қисықтықтың пайызбен көрсетілген 
аккордқа қатынасы профильдің салыстырмалы қисықтығы деп аталады.  

 

 
Сурет. 1.2. (б) профильдер нысандары 

 
 Толық аэродинамикалық күштің пайда болу себептері. Ұшақ ауада 

қозғалғанда оған қалыпты және тангенс күштері әсер етеді, оның бетіне 
үздіксіз таралады. Барлық осы күштер толық аэродинамикалық күш деп 
аталатын бір R күшіне және кез-келген таңдалған нүктеге қатысты толық 
аэродинамикалық момент деп аталатын М моментіне келтірілуі мүмкін. 

Аэродинамикалық спектрлерді, яғни арнайы құрылғылардың көмегімен 
алынған ауамен дененің айналуының көрінетін көрінісін ескере отырып, 
дененің алдындағы ағынның тежелуі нәтижесінде ағынның жылдамдығы 
төмендеп, қысым жоғарылайтынын анықтауға болады. Қысымның 
жоғарылау сипаты дененің бас бөлігінің пішініне байланысты. Қысымның ең 
үлкен ұлғаюы тегіс пластинада, ең азы жеңілдетілген (тамшы тәрізді) денеде 
болады. Дененің артында ең үлкен сирек кездеседі, демек қысымның 
төмендеуі тегіс пластинада болады. Ағынның әсерінен дененің алдында және 
оның артында қысым айырмасы пайда болады, осыған байланысты дененің 
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қалыңдығын салыстыру үшін олар профиль қалыңдығының абсолютті мәнін 
емес, салыстырмалы мәнін пайдаланады. С профилінің салыстырмалы 
қалыңдығы-оның Смахтың максималды қалыңдығының пайызбен көрсетілген 
аккордқа қатынасы:    

                               С 100%
b

C
= max  (1) 

Профильдердің қазіргі қанаттарының салыстырмалы қалыңдығы 8-12% 
құрайды және азаяды. 

Қанат профилінің салыстырмалы қисықтығы. Профильдің маңызды 
параметрі оның қисықтығы болып табылады, ол профильдің ортаңғы 
сызығының қисықтығымен сипатталады. Профильдің ортаңғы сызығы 
аккордқа перпендикуляр профиль сегменттерінің ортасын байланыстыратын 
сызық деп аталады. Профиль сызықтарының қисықтығы / профилі. 
Қисықтық аккордта өзгереді және шабуылдың шетінен біршама қашықтықта 
ол ең үлкен мәнге ие. Максималды қисықтықтың пайызбен көрсетілген 
аккордқа қатынасы профильдің салыстырмалы қисықтығы деп аталады.  

 

 
Сурет. 1.2. (б) профильдер нысандары 

 
 Толық аэродинамикалық күштің пайда болу себептері. Ұшақ ауада 

қозғалғанда оған қалыпты және тангенс күштері әсер етеді, оның бетіне 
үздіксіз таралады. Барлық осы күштер толық аэродинамикалық күш деп 
аталатын бір R күшіне және кез-келген таңдалған нүктеге қатысты толық 
аэродинамикалық момент деп аталатын М моментіне келтірілуі мүмкін. 

Аэродинамикалық спектрлерді, яғни арнайы құрылғылардың көмегімен 
алынған ауамен дененің айналуының көрінетін көрінісін ескере отырып, 
дененің алдындағы ағынның тежелуі нәтижесінде ағынның жылдамдығы 
төмендеп, қысым жоғарылайтынын анықтауға болады. Қысымның 
жоғарылау сипаты дененің бас бөлігінің пішініне байланысты. Қысымның ең 
үлкен ұлғаюы тегіс пластинада, ең азы жеңілдетілген (тамшы тәрізді) денеде 
болады. Дененің артында ең үлкен сирек кездеседі, демек қысымның 
төмендеуі тегіс пластинада болады. Ағынның әсерінен дененің алдында және 
оның артында қысым айырмасы пайда болады, осыған байланысты дененің 

 
 
 
 

қозғалысына қарама-қарсы бағытта пайда болатын аэродинамикалық күш 
пайда болады. Аэродинамикалық күштің пайда болуының екінші себебі-
шекара қабатындағы ауаның үйкелісі, өйткені үйкеліс күштері қозғалысқа 
қарама-қарсы бағытта бағытталған. 

Денені ағынға қарай бұрған кезде дененің үстінен және астынан қысым 
айырмашылығы пайда болады, сондықтан бұл жағдайда толық 
аэродинамикалық күш ағынға белгілі бір бұрышпен бағытталады. 

Осылайша, толық аэродинамикалық күштің пайда болуының үш себебі 
бар: 

1) дене алдындағы және одан кейінгі қысым айырмасы; 
2) шекаралық қабаттағы ауаның үйкелісі; 
3) дененің үстіндегі және астындағы қысым айырмасы. 
Симметриялық ағу кезінде толық аэродинамикалық күш алғашқы екі 

себеп нәтижесінде пайда болады және ағын бойымен бағытталады, ал 
дененің үстіндегі және астындағы қысым айырмасы оның бүкіл бетінде нөлге 
тең болады. 

Толық аэродинамикалық күшке әсер ететін факторлар. Тәжірибе 
бойынша, R-нің толық аэродинамикалық күші ұшу жылдамдығына, ауаның 
массалық тығыздығына, дененің пішіні мен көлеміне және оның ағындағы 
жағдайына байланысты екендігі анықталды. Осы факторлардың 
әрқайсысының R толық аэродинамикалық күшіне әсерін қарастырыңыз. 

Ұшу жылдамдығының әсері. Ағын жылдамдығының жоғарылауымен 
оның жылдамдықтың квадратына пропорционал кинетикалық энергиясы 
артады. 

Пластина ағынға перпендикуляр орналастырылған кезде, оның 
алдыңғы бөлігіндегі қысым ағынның жылдамдығының жоғарылауымен 
артады, өйткені тежеу кезінде ағынның кинетикалық энергиясының көп 
бөлігі қысымның потенциалдық энергиясына өтеді. Пластинаның артындағы 
қысым одан әрі төмендейді, өйткені пластинаның ұштарында ағып жатқан 
ағындардың инерттілігі жылдамдықтың жоғарылауымен артады, сондықтан 
пластинаның артындағы төмен қысым аймағының ұзындығы артады. 
Пластинаның алдындағы және артындағы қысым айырмашылығының 
жоғарылауы R толық аэродинамикалық күшінің жоғарылауына әкеледі. 
Нәтижесінде ағын жылдамдығының жоғарылауымен денелердің толық 
аэродинамикалық күшінің шамасы ағын жылдамдығының квадратына 
пропорционал артады. 

Массалық тығыздықтың әсері. Ауаның массалық тығыздығы толық 
аэродинамикалық күштің мөлшеріне әсер етеді, өйткені ауаның массалық 
тығыздығы оның инерттілігін сипаттайды, яғни ауаның инерттілігі неғұрлым 
көп болса, соғұрлым ауа инерттілігі соғұрлым жоғары болады, сондықтан 
дене неғұрлым тығыз ауада қозғалса, денеге көбірек күш қолдану керек, 
демек Ньютонның үшінші Заңына сәйкес ауа денеге көбірек әсер етеді. 

Демек, ауаның массалық тығыздығы неғұрлым көп болса, қозғалатын 
Денеге әсер ететін аэродинамикалық күш соғұрлым көп болады. 
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Көлденең қиманың және дене пішінінің әсері. Тәжірибелік жолмен 
толық аэродинамикалық күштің шамасына дененің S тән қимасының ауданы 
және оның пішіні әсер ететіні анықталды. Механикадан белгілі, Егер 
сұйықтықтың немесе газдың қысымы кез-келген денеге әсер етсе, онда бұл 
қысымның күші белгілі бір күштің әсер ету бағытына перпендикуляр дененің 
көлденең қимасына пропорционал болады. Жалпы жағдайда денелер үшін 
бұл бөлім ағынға перпендикуляр болатын ең үлкен көлденең қима болып 
табылады, оны Мидель деп атайды. Мидельдің ауданы ұлғайған кезде толық 
аэродинамикалық күш пропорционалды түрде артады. Ағын бойынша 
бағытталған симметриялы денелерді аэродинамикалық құбырда үрлеу 
кезінде олардың пішінінің өзгеруі толық аэродинамикалық күштің шамасына 
әсер ететіні анықталды. R толық аэродинамикалық күшінің ең үлкен шамасы 
жазық пластина ағынымен айналғанда пайда болады. Пластинаның алдына 
ракетканы орнатқан кезде денеге әсер ететін R күші 70% - ға азаяды, егер сіз 
пластинаның артына ракетканы қойсаңыз, онда R күші 25% - ға азаяды. 
Пластинаға алдыңғы және артқы ағытқыштарды бірден орнату толық 
аэродинамикалық күш шамасын 95% - ға азайтады. Бұдан шығатыны, ұшаққа 
жетілдірілген формалар беру ұшаққа әсер ететін R толық аэродинамикалық 
күшін айтарлықтай азайтады.  

Жоғарыда айтылғандай, шекара қабатының ламинарлық ағынында 
үйкеліс кедергісі турбуленттілікке қарағанда аз, бірақ дененің толық 
аэродинамикалық күші шекара қабатындағы үйкеліс күштеріне байланысты, 
қарсылықты азайту үшін денеге ламинарлық ағынмен қозғалатын дененің 
бүкіл немесе үлкен бөлігін беру керек.  

Ұшақтың кедергісін азайту үшін арнайы қанат профильдері 
қолданылады, олардың шекаралық қабаты ламинарлық ағымға ие. Мұндай 
профильдер ламинатталған профильдер деп аталады. 

Ағындағы дене күйінің R күшіне әсері. Денеге және бұл жағдайда 
ұшаққа әсер ететін аэродинамикалық күштер мен моменттер ұшу 
жылдамдығының векторына қатысты ұшақтың орнын анықтайтын 
бұрыштарға байланысты. Мұндай бұрыштар: қанаттың шабуыл бұрышы 
және ұшақтың сырғанау бұрышы. ОХ1. А қанатының шабуыл бұрышы-бұл 
Қанаттың хордасы мен жүгіретін ағынның бағыты арасындағы бұрыш. Р 
ұшағының сырғу бұрышы-бұл ағынның бағыты мен x1ou1 ұшағының 
симметрия жазықтығы арасындағы бұрыш шабуыл бұрыштары мен сырғу 
бұрыштарының өзгеруі R мәнін өзгертеді. Шабуыл бұрышынан R күшінің 
өзгеру сипаты басқа бөлімдерде қарастырылады. 

Дене бетінің күйінің әсері. R толық аэродинамикалық күшінің 
шамасына дене бетінің кедір-бұдырлығы әсер етуі мүмкін. Беттің кедір-
бұдырлығы дегеніміз-ондағы депрессиялардың немесе шығыңқы жерлердің 
болуы, олардың арасындағы қашықтық биіктікпен бірдей. Ламинарлы ток 
кезінде кедір-бұдыр тегіс ағып кетеді, құйындар пайда болмай, кедір-бұдыр 
үйкеліс кедергісінің мөлшеріне әсер етпейді. Шығыңқы жерлерді турбулентті 
ағынмен айналдыру кезінде құйындар пайда болады, оған ағын энергиясы 
жұмсалады. Бұл тегіс беткейге қарағанда тегіс беткейге қарсылықтың 
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Көлденең қиманың және дене пішінінің әсері. Тәжірибелік жолмен 
толық аэродинамикалық күштің шамасына дененің S тән қимасының ауданы 
және оның пішіні әсер ететіні анықталды. Механикадан белгілі, Егер 
сұйықтықтың немесе газдың қысымы кез-келген денеге әсер етсе, онда бұл 
қысымның күші белгілі бір күштің әсер ету бағытына перпендикуляр дененің 
көлденең қимасына пропорционал болады. Жалпы жағдайда денелер үшін 
бұл бөлім ағынға перпендикуляр болатын ең үлкен көлденең қима болып 
табылады, оны Мидель деп атайды. Мидельдің ауданы ұлғайған кезде толық 
аэродинамикалық күш пропорционалды түрде артады. Ағын бойынша 
бағытталған симметриялы денелерді аэродинамикалық құбырда үрлеу 
кезінде олардың пішінінің өзгеруі толық аэродинамикалық күштің шамасына 
әсер ететіні анықталды. R толық аэродинамикалық күшінің ең үлкен шамасы 
жазық пластина ағынымен айналғанда пайда болады. Пластинаның алдына 
ракетканы орнатқан кезде денеге әсер ететін R күші 70% - ға азаяды, егер сіз 
пластинаның артына ракетканы қойсаңыз, онда R күші 25% - ға азаяды. 
Пластинаға алдыңғы және артқы ағытқыштарды бірден орнату толық 
аэродинамикалық күш шамасын 95% - ға азайтады. Бұдан шығатыны, ұшаққа 
жетілдірілген формалар беру ұшаққа әсер ететін R толық аэродинамикалық 
күшін айтарлықтай азайтады.  

Жоғарыда айтылғандай, шекара қабатының ламинарлық ағынында 
үйкеліс кедергісі турбуленттілікке қарағанда аз, бірақ дененің толық 
аэродинамикалық күші шекара қабатындағы үйкеліс күштеріне байланысты, 
қарсылықты азайту үшін денеге ламинарлық ағынмен қозғалатын дененің 
бүкіл немесе үлкен бөлігін беру керек.  

Ұшақтың кедергісін азайту үшін арнайы қанат профильдері 
қолданылады, олардың шекаралық қабаты ламинарлық ағымға ие. Мұндай 
профильдер ламинатталған профильдер деп аталады. 

Ағындағы дене күйінің R күшіне әсері. Денеге және бұл жағдайда 
ұшаққа әсер ететін аэродинамикалық күштер мен моменттер ұшу 
жылдамдығының векторына қатысты ұшақтың орнын анықтайтын 
бұрыштарға байланысты. Мұндай бұрыштар: қанаттың шабуыл бұрышы 
және ұшақтың сырғанау бұрышы. ОХ1. А қанатының шабуыл бұрышы-бұл 
Қанаттың хордасы мен жүгіретін ағынның бағыты арасындағы бұрыш. Р 
ұшағының сырғу бұрышы-бұл ағынның бағыты мен x1ou1 ұшағының 
симметрия жазықтығы арасындағы бұрыш шабуыл бұрыштары мен сырғу 
бұрыштарының өзгеруі R мәнін өзгертеді. Шабуыл бұрышынан R күшінің 
өзгеру сипаты басқа бөлімдерде қарастырылады. 

Дене бетінің күйінің әсері. R толық аэродинамикалық күшінің 
шамасына дене бетінің кедір-бұдырлығы әсер етуі мүмкін. Беттің кедір-
бұдырлығы дегеніміз-ондағы депрессиялардың немесе шығыңқы жерлердің 
болуы, олардың арасындағы қашықтық биіктікпен бірдей. Ламинарлы ток 
кезінде кедір-бұдыр тегіс ағып кетеді, құйындар пайда болмай, кедір-бұдыр 
үйкеліс кедергісінің мөлшеріне әсер етпейді. Шығыңқы жерлерді турбулентті 
ағынмен айналдыру кезінде құйындар пайда болады, оған ағын энергиясы 
жұмсалады. Бұл тегіс беткейге қарағанда тегіс беткейге қарсылықтың 

 
 
 
 

жоғарылауына, денені турбулентті ағынмен айналдыруға және толық 
аэродинамикалық күштің жоғарылауына әкеледі. 

Толық аэродинамикалық күш формуласы. Анықталғандай, R күші 
ағынның жылдамдығының квадратына, ауаның массалық тығыздығына, 
дененің пішіні мен мөлшеріне, сондай-ақ оның ағынға қатысты орналасуына 
байланысты. Бұл тәуелділікті математикалық түрде формула арқылы 
білдіруге болады: 

R = CR F(ρV2/2)               (2) 
мұндағы: CR - толық аэродинамикалық күштің коэффициенті (өлшемсіз 

шама); F - дене миделінің ауданы; ρ - ауаның массалық тығыздығы; V - ауа 
ағынының жылдамдығы немесе дене қозғалысының жылдамдығы.  

Қанаттың толық аэродинамикалық күшінің шамасын кез келген дененің 
толық аэродинамикалық күшін анықтау үшін формулаға ұқсас формула 
бойынша анықтайды: 

R = CR (ρV2/2) S        (3) 
мұндағы: CR - шамасы шабуылдың бұрышына, профильдің пішініне, 

жоспардағы Қанаттың пішініне және оның бетін өңдеуге байланысты 
болатын толық аэродинамикалық күштің коэффициенті; ρ-массалық 
тығыздық; V-ұшу жылдамдығы; S-жоспардағы Қанаттың ауданы. 

Формулалардан Қанаттың толық аэродинамикалық күші дененің толық 
аэродинамикалық күші сияқты факторларға байланысты екенін көруге 
болады, тек midel F аймағының орнына қанат үшін S жоспарындағы 
Қанаттың ауданы тән аймақ ретінде алынады.  

Бұл Қанаттың көтеру күшін жасау қабілеті мидельдің ауданына емес, 
жоспардағы Қанаттың ауданына байланысты. 

Қанат профилінің қысым орталығы. Толық аэродинамикалық күштің 
әрекет ету сызығының қиылысында орналасқан нүкте R және профиль 
аккорды Қанат профилінің қысым орталығы деп аталады.  

Профиль аккордына қатысты ағынның бағыты өзгерген кезде профиль 
бойынша қысымның таралу көрінісі өзгереді, толық аэродинамикалық күш 
қолдану нүктесінің шамасы, бағыты және орналасуы, яғни Қанат профилінің 
қысым орталығының орны өзгереді.  

Ағын мен аккорд арасындағы бұрыш Қанаттың шабуыл бұрышы деп 
аталады. Шабуылдың әртүрлі бұрыштарындағы профильдегі қысымның 
таралу суреттері қысым орталығының қозғалысын бағалауға мүмкіндік 
береді.  

Асимметриялық профильдің шабуыл бұрышы ұлғайған кезде разряд 
шыңы профильдің алдыңғы жиегіне (шабуыл жиегіне) ауысады, сондықтан 
шабуыл бұрышының ұлғаюы қысым орталығының шабуыл жиегіне қарай 
алға жылжуымен қатар жүреді және, керісінше, қысым орталығы а шабуыл 
бұрышы азайған кезде профильдің артқы жиегіне (ағу жиегіне ) жылжиды . 

Симметриялы профильдерде, тәжірибелер көрсеткендей, қысым 
орталығы іс жүзінде қозғалмайды. S-профильдерінде шабуыл бұрышы 
жоғарылаған кезде қысым орталығы артқа қарай жылжиды, ал қысым 
орталығы төмендеген кезде алға қарай жылжиды. 
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Қысым орталығының аккорд арқылы қозғалу заңы ұшақтың 
тұрақтылығы мен басқарылуын бағалауда маңызды сипаттама болып 
табылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1.2. (в) толық аэродинамикалық күш және оның құрамдас 

бөліктері 
 
Толық аэродинамикалық күш компоненттері. Қанатты ауа ағынымен 

айналдырған кезде R күшінің пайда болуының үш себебі бар, атап айтқанда: 
Қанаттың астындағы және үстіндегі, Қанаттың алдындағы және артындағы 
қысым айырмашылығы және шекара қабатындағы үйкеліс күштері, 
сондықтан толық аэродинамикалық күш кейбір бұрыштарда ағып жатқан 
ағынға бағытталады. Координаттардың жылдамдық жүйесіндегі толық 
аэродинамикалық күшті үш бағытта таратамыз: ОХа жылдамдық осі және 
OYa осі және OZa осі. (Сурет 1.2 (в)) қозғалатын ағынға перпендикуляр 
бағытталған күш (OYa осі бойынша) ya (Y) көтеру күші деп аталады, 
Қанаттың қозғалысына қарама-қарсы бағытта ағынға бағытталған күш (OHA 
осі бойынша) фронтальды кедергі күші деп аталады Ха (X), Oza осі бойынша 
R күшін құрайтын күш za (Z) бүйірлік күші деп аталады. Y көтеру 
векторлары мен R толық аэродинамикалық күші арасында қоршалған 0 
бұрышы Қанат сапасының бұрышы деп аталады. Ол мүмкін анықталған 
формула бойынша: 

g Θ = X/Y                        (4) 
Байланыстырылған координаттар жүйесіндегі толық аэродинамикалық 

күштің құрамдас бөліктері: Y1 - қалыпты күш, X1 - тангенциалды күш, Z1-
көлденең күш. 

М толық аэродинамикалық моментінің проекциялары, әдетте, 
координаталық осьтердің байланысқан жүйесінде беріледі. Олардың келесі 
атаулары бар: Мх1 -көлденең момент /қисаю моменті/,Мy1 - орау моменті 
/айналдыру моменті/, Mz1 - бойлық момент /шаншу моменті. 

Аэродинамикада күштер мен моменттерді өлшемсіз түрде білдіру 
әдеттегідей, оларды сәйкесінше күш пен моменттің өлшемі бар ρ(V2/2)S, 
және ρ(V2/2)Sl l шамаларына бөледі.  
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Қысым орталығының аккорд арқылы қозғалу заңы ұшақтың 
тұрақтылығы мен басқарылуын бағалауда маңызды сипаттама болып 
табылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1.2. (в) толық аэродинамикалық күш және оның құрамдас 

бөліктері 
 
Толық аэродинамикалық күш компоненттері. Қанатты ауа ағынымен 
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сондықтан толық аэродинамикалық күш кейбір бұрыштарда ағып жатқан 
ағынға бағытталады. Координаттардың жылдамдық жүйесіндегі толық 
аэродинамикалық күшті үш бағытта таратамыз: ОХа жылдамдық осі және 
OYa осі және OZa осі. (Сурет 1.2 (в)) қозғалатын ағынға перпендикуляр 
бағытталған күш (OYa осі бойынша) ya (Y) көтеру күші деп аталады, 
Қанаттың қозғалысына қарама-қарсы бағытта ағынға бағытталған күш (OHA 
осі бойынша) фронтальды кедергі күші деп аталады Ха (X), Oza осі бойынша 
R күшін құрайтын күш za (Z) бүйірлік күші деп аталады. Y көтеру 
векторлары мен R толық аэродинамикалық күші арасында қоршалған 0 
бұрышы Қанат сапасының бұрышы деп аталады. Ол мүмкін анықталған 
формула бойынша: 

g Θ = X/Y                        (4) 
Байланыстырылған координаттар жүйесіндегі толық аэродинамикалық 

күштің құрамдас бөліктері: Y1 - қалыпты күш, X1 - тангенциалды күш, Z1-
көлденең күш. 

М толық аэродинамикалық моментінің проекциялары, әдетте, 
координаталық осьтердің байланысқан жүйесінде беріледі. Олардың келесі 
атаулары бар: Мх1 -көлденең момент /қисаю моменті/,Мy1 - орау моменті 
/айналдыру моменті/, Mz1 - бойлық момент /шаншу моменті. 

Аэродинамикада күштер мен моменттерді өлшемсіз түрде білдіру 
әдеттегідей, оларды сәйкесінше күш пен моменттің өлшемі бар ρ(V2/2)S, 
және ρ(V2/2)Sl l шамаларына бөледі.  

 
 
 
 

Мұнда ρ (V2/2) = q - жылдамдық қысымы; S – дененің тән ауданы 
(Қанаттың ауданы немесе фюзеляждың көлденең қимасы); l-дененің 
сызықтық өлшемі (мысалы, фюзеляждың ұзындығы). 

Бұл жағдайда бізде:  
R/ρ(V2/2)S=CR;                        (5) 
M/ρ(V2/2)Sl=m;                     (6) 

мұндағы: CR - толық аэродинамикалық күш коэффициенті деп аталатын 
өлшемсіз шама; т-толық аэродинамикалық момент коэффициенті деп 
аталатын өлшемсіз шама. 

CR векторын жылдамдықты және байланысқан координаттар жүйесінің 
осьтері бойымен компоненттерге бөлуге болады , олар өлшемсіз 
коэффициенттерді алады:  Сх1 , Су1 , Сz1 , сіз т векторын ыдыратып , 
коэффициенттерді ала аласыз:тх1 , ту1 , тz1, ... . 

Содан кейін толық аэродинамикалық күш пен толық аэродинамикалық 
момент векторының проекциялары жазылады: 

X =Cx(ρV2/2)S ; Y =Cy(ρV2/2)S;             (7) 
Mx = mx(ρV2/2)SL; и т.д.                        (8) 

Формулаларға кіретін Сх, Су, тх және т.б. аэродинамикалық 
коэффициенттер тиісті күштер мен сәттердің атауын алады.  

Сонымен, Су коэффициенті-Қанаттың жүк көтергіштігін сипаттайтын 
көтеру коэффициенті. Су коэффициентінің мәні Қанаттың әсер ету 
бұрышына, жоспардағы Қанаттың пішініне және Қанат бетінің өңделу 
дәрежесіне байланысты. Сх коэффициенті - су коэффициенті, тХ1 
коэффициенті-көлденең момент коэффициенті және т. б. сияқты 
параметрлерге байланысты фронтальды кедергі коэффициенті. 

Көтеру күші. Н. Е. Теориясы Жуковский. Ұсынылған Жуковским есеп 
айырысу схемаларын қанаты ауыстырылды вихрем. Қанатты айналдырудың 
бұл моделі математикалық шешім үшін қол жетімді болды. 

Жуковский қанатты жылдамдық айналымы пайда болатын дене ретінде 
қарастырды-Құйын. Құйын мен жазықтық параллель ағынның өзара 
әрекеттесуі кезінде жылдамдықтар жинақталады. Қанаттың үстінде 
бөлшектердің жылдамдығы артады, Қанаттың астында азаяды. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.2. (г) көтеру күшінің пайда болуы туралы түсіндіруге 
Сәйкес Бернулли теңдеуі, бұл Қанаттың үстінде және астында қысым 

айырмашылығының пайда болуына әкеледі, яғни.көтеру күшін құру 
(сурет.1.2 (г)). 
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Жуковский соңғы Қанаттың көтеру күшінің шамасын анықтау үшін 
теориялық формуланы шығарды: 

Y = ρГVL (9) 
мұндағы: Y-көтеру күші; ρ-ауаның массалық тығыздығы; V-ағын 

жылдамдығы; L - Қанат аралығы. 
Г жылдамдығының айналымы Қанат профилінің в аккордына және 

ағынның жылдамдығына пропорционал. Пропорционалдылық 
коэффициентін Су / 2 түрінде жазу арқылы біз айналым формуласын аламыз 

Г = (bV) Су/2 (10) 
Біз жылдамдық айналымының өрнегін Y=VLρ(Cy/2) bV аламыз, бірақ 

Lb = S, содан кейін біз көтеру формуласын аламыз 
Y =Cy(ρV2/2)S                (11) 

Су көтеру коэффициенті профильдің пішініне, Қанаттың пішініне және 
α шабуылының бұрышына байланысты көтеру күшінің мөлшерін анықтайды. 

Барлық ұшақтарда ұқсас функцияларды орындайтын бірдей негізгі 
қондырғылар бар. Құрылғы ұшақтың ең үлкен құрамдас бөлігі деп түсініледі 
(1.3-сурет). Агрегаттарға: Қанат, фюзеляж, көлденең және тік қанатша, шасси 
және күш қондырғысы жатады. [1,2,8,13] 
 

 
 

Сурет 1.3. Ұшақтың құрылымы 
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Сурет 1.3. Ұшақтың құрылымы 

 
 
 
 

Фюзеляж. "Фюзеляж" термині әдетте ұшақтың корпусын білдіреді. 
Ұшу аппараттарының фюзеляжына қара өрік, қанаттар және шассидің кейбір 
модельдерінде бекітілген.  

Фюзеляждың негізгі мақсаты экипажды, жүкті, жолаушыларды және 
жабдықтарды орналастыру болып табылады. Ұшақтың фюзеляжына отын 
бактары, күш қондырғысы және шасси орналастырылуы мүмкін. 

Фюзеляжда (1.4-сурет, фюзеляж (а, б)) ұшқыштардың кабинасы, отыны 
бар бактар орналастырылады, ұшақтың түріне қарай багаж бөлімшелерімен, 
жолаушылар креслолары бар салонмен және т. б. жабдықталуы мүмкін.  

Ұшақ корпусының схемасы көлденең, бойлық элементтерден және 
қаптамадан тұрады.  

 
Сурет 1.4. (а)Фюзеляж 

 
Корпустың күштік құрылымының көлденең элементтері 

шпангоуттармен, ал бойлық жүйелер – стрингерлермен және 
лонжерондармен ұсынылған. Қаптамаға келетін болсақ, ол металл 
парақтардан жасалған, дюралюминий массаны азайту және беріктігін 
арттыру үшін кеңінен қолданылады. 

Қазіргі заманғы авиақұрылыс фюзеляждың арқалық және фермалық 
түрін пайдаланады. Бұрын қаңқасыз – монокалды фюзеляжбен ұшатын 
аппараттар жасалған. Мұндай ұшақ алғаш рет 1910 жылы жасалған. 
Ерекшелігі - иілген фанера бекітілген иілген құбырлы сақиналарды қолдану. 

Фюзеляж әр ұшақтың құрылыс негізі болып табылады, ол барлық 
компоненттерді біртұтас тұтасқа біріктіруге мүмкіндік береді. Ұшақтың әр 
түрі корпустың сипаттамаларына өз талаптарын қояды, ал аэродинамиканы, 
қажетті пішінді сақтау керек және құрылымның беріктігін жоғалтпай 
массаны мүмкіндігінше азайту керек. Осының есебінен қол жеткізіледі: 

Фюзеляж құрылымының формалары мен параметрлерін таңдау, соның 
арқасында ұшу кезінде минималды қарсылыққа қол жеткізуге болады. 
Пайдалы көлемді таңдап, корпустың жалпы өлшемдерін анықтаңыз. 
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Корпус ұшу аппаратының интегралдық схемаларында 40% - ға дейінгі 
агрегаттың көтергіш Күшін құруы тиіс. Бұл қанаттардың массасы мен 
ауданын азайтады. 

Жалпы орналасудың тығыздығын арттыру ішкі көлемді ұтымды 
пайдалануға және жүктерді ауырлық центріне жақын орналастыруға 
мүмкіндік береді. Жүктерді масса орталығына жақын орналастыру ұшақтың 
ең жақсы ұшу сипаттамаларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Отынды, оқ-
дәрілерді орналастырудың әртүрлі нұсқалары кезінде аппаратты 
орталықтандыру диапазондарының тарылуы және оларды ұшу процесінде 
жұмсау машинаның тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс.  

Бүкіл ұшақты орналастырудың ойластырылған схемасы. Бұл жағдайда 
Қанаттың, қуат қондырғысының, қанаттардың, шассидің жоғары сапалы 
бекітілуін қамтамасыз ету қажет. 

Ұшаққа қызмет көрсету кезінде әр қондырғыға ыңғайлы тәсіл 
ойластырылуы керек. Жолаушылар мен экипаждың ыңғайлы шығуы, 
десанттық топтардың шығарылуы, тиеу және түсіру, машинаны арқандап 
байлау. Фюзеляж ұшқыштар мен жолаушылар үшін өмір сүру жағдайларын 
қамтамасыз етуі керек, атап айтқанда: қалыпты қысым, дыбыс оқшаулау 
және жылу оқшаулау. Ұшақ ұшқыштары үшін керемет шолу болуы керек. 
Төтенше жағдайларда көліктен кету ойластырылған. [2,3,11,12,27] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сурет 1.4.(б) Фюзеляж 
 
Қону кезінде фюзеляжға әсер ететін жүктемелер: 
Шасси, қанаттар, қанатшалар, күштік қондырғылар сияқты ұшақтың 

қосылған бөліктері мен бөлшектерінен түсетін күштер. 
Тораптардың, агрегаттардың, жабдықтардың инерциялық күштері, 

конструкцияның жалпы массасы. 
Ұшу кезінде бүкіл корпусқа әсер ететін аэродинамикалық күштер. 
Ауа жинағыштардың герметикалық бөліктерінде, салондарында, 

кабинасында және арналарында артық қысым. 
Құрылыс механикасында аппараттың корпусы әдетте (1.5-сурет) 

қанатқа бекітілген және жоғарыда аталған жүктемелердің барлық түрлерін 
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ойластырылуы керек. Жолаушылар мен экипаждың ыңғайлы шығуы, 
десанттық топтардың шығарылуы, тиеу және түсіру, машинаны арқандап 
байлау. Фюзеляж ұшқыштар мен жолаушылар үшін өмір сүру жағдайларын 
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және жылу оқшаулау. Ұшақ ұшқыштары үшін керемет шолу болуы керек. 
Төтенше жағдайларда көліктен кету ойластырылған. [2,3,11,12,27] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сурет 1.4.(б) Фюзеляж 
 
Қону кезінде фюзеляжға әсер ететін жүктемелер: 
Шасси, қанаттар, қанатшалар, күштік қондырғылар сияқты ұшақтың 

қосылған бөліктері мен бөлшектерінен түсетін күштер. 
Тораптардың, агрегаттардың, жабдықтардың инерциялық күштері, 

конструкцияның жалпы массасы. 
Ұшу кезінде бүкіл корпусқа әсер ететін аэродинамикалық күштер. 
Ауа жинағыштардың герметикалық бөліктерінде, салондарында, 

кабинасында және арналарында артық қысым. 
Құрылыс механикасында аппараттың корпусы әдетте (1.5-сурет) 

қанатқа бекітілген және жоғарыда аталған жүктемелердің барлық түрлерін 
 

 
 
 

алатын қорап түріндегі сәуле ретінде қарастырылады. Фюзеляждың бұл түрі 
әдетте пучка деп аталады. Фюзеляж бөлімінің әр бөлігіне айналу және иілу 
моменті әсер етеді. Ішкі бөліктің артық қысымы герметикалық бөліктерге 
қосымша әсер етеді. [1,2,13,27] 

Ұшақтардың фюзеляждарының негізгі түрлері: 
* Жазық фюзеляжды түрі; 
* Бір қабатты түрі; 
* Екі қабатты түрі; 
* Кең фюзеляжды түрі; 
* Тар фюзеляжды түрі. 
Фюзеляждың сыртқы түрі мен формалары: 
Ұшақ корпусының ең тиімді нысаны-бұл құйрыққа және мұрынға тегіс 

тарылуы бар осесиметриялық айналу денесі. Бұл құрылымның берілген 
өлшемдерімен ауданды азайтуға мүмкіндік береді. Тиісінше, қаптаманың 
жалпы массасы азаяды және ұшу кезіндегі қарсылықпен фюзеляждың 
үйкелісі азаяды. 

Айналмалы дененің дөңгелек пішінінің көлденең қимасы ішкі қысым 
әсерінен массасы жағынан ең тиімді болып табылады. Ұшақтарды жасау 
және орналастыру кезінде дизайнерлер осындай идеалды формадан 
ауытқиды. Тегіс шеңбер ұшқыштар кабинасының шамдарын, БРАО 
антенналарын, ауа қабылдағыштарын бұзады, ал ұшу кезінде корпустың 
массасы мен құрылымның кедергісі артады. Көп жағдайда ұшақтың 
фюзеляжының көлденең қимасы көптеген факторларға байланысты. 

Денедегі барлық жүктемелер мен әсер етуші күштер аппараттың 
салмағын азайту арқылы азаяды. Ұшақтың ішіндегі жұқа қабырғалы 
қабықшасы барлық әсерлерге төтеп беруге мүмкіндік беретін қуат рамасына 
ие. Машинаның қуат шеңбері жұмыс кезінде фюзеляждың орналасуының, 
қарапайымдылығының, сенімділігінің және өміршеңдігінің барлық 
талаптарын қанағаттандыруға мүмкіндік береді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.5. Фюзеляж корпусы 
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Бұрын фюзеляждың фермалық түрлері кең таралған, бірақ олар пучка 
түріне айтарлықтай жоғалады. Айта кету керек, ферма корпустағы жүктердің 
орналасуы мен орналасуын едәуір қиындатады.  

Қазіргі авиақұрылыста фюзеляждың фермалық түрі тек шағын және 
баяу жүретін ұшақтарда қолданылады.  

Сәулелік типтегі заманауи фюзеляж келесі сорттарға бөлінеді: 
* Қаптауыш; 
* Лонжеронды; 
* Стрингер. 
Сәулелі фюзеляж бойлық стрингерлер мен лонжерондар жиынтығынан 

тұрады. Айта кету керек, басты айырмашылық-үлкен көлденең қима және 
лонжерон ауданы. Стрингерлерге келетін болсақ, олар сәл өзгеше пішінді 
және кішірек қимасы бар. Корпустың қаптамасында бойлық элементтер жоқ. 
Корпустың көлденең жиынтығы бар, ол шпангоуттар жиынтығымен 
ұсынылған. Олар құрылымның пішінін сақтауға және жүктемені фюзеляжға 
таратуға мүмкіндік береді. Қанаттар сияқты үлкен бөліктер мен түйіндерді 
бекіту орындарында күшейтілген шпангоуттар қолданылады. 

Қаптаманың ішкі жақтауының арқасында жүктемелерді фюзеляждың 
бүкіл бетіне біркелкі бөлу мүмкін болды. Өз кезегінде сыртқы күштер 
ұшақтың тұтастығына аз зиян келтіреді. 

Фюзеляждың күштік жиынтығы 
Әдетте, раманың бойлық бөліктері, мысалы, Стрингер және лонжерон, 

ұшақтың бүкіл ұзындығынан өтеді. Олар әр түрлі қимасы бар иілген профиль 
ретінде ұсынылған. Стрингердің негізгі міндеті-жүктемелерді бөлу. 
Ұшақтарға келетін болсақ, олар құрылымның жалпы қаттылығын 
қамтамасыз етеді. 

Раманың көлденең бөліктері қарапайым және күшейтілген 
шпангоуттардан тұрады. Олар сыртқы және ішкі әсерлермен фюзеляждың 
пішінін сақтауға мүмкіндік береді. Күшейтілген шпангоуттар корпустағы 
үлкен ойықтардың жанында немесе түйіндерді бекіту орнында орнатылады. 

Ұшу аппараттарының қаптамасы фюзеляждың бетін құрайтын табақ 
металдан жасалады. Ұшақтың қаптамасы электр жақтауына бекітілген. 
Қаптау парақтарының буындары қуат жақтауының көлденең және бойлық 
бөліктерінде орналасқан. Қазіргі әуе құрылысында композициялық 
материалдар ұшу аппараттарының массасын азайту үшін көбірек 
қолданылады. 

Қаптаманы күштік қаңқа элементтерімен біріктіру 
Әуе құрылысында бекітудің үш негізгі әдісі бар: 
* Қаптау парақтары стрингерлерге бекітіледі. Бұл жағдайда корпуста 

тойтармалардан бойлық тігістер пайда болады. Бекітудің бұл түрі 
машинаның аэродинамикалық қасиеттерін едәуір арттырады. 

* Қаптау парақтары тек шпангоуттарға бекітіледі. Бекітудің бұл 
нұсқасы құрылымның жалпы массасының ұлғаюына және ұшақтың 
тұрақтылығының едәуір төмендеуіне әкеледі. Мәселелер компенсаторлар деп 
аталатын қосымша төсемдерді қолдану арқылы шешіледі. 
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 * Қаптау парақтары шпангоуттар мен стрингерлерге бекітілген. Бұл 
түрі қуат рамасының бойлық және көлденең бөліктеріне бекітуді қамтамасыз 
етеді. 

Көп жағдайда қабық жақтауға тойтармалармен бекітіледі. Жақында 
кейбір дизайнерлер ішінде арнайы желімі бар алтыбұрышты металл 
материалдарды пайдаланады. Мұндай бекіту деформация процестеріне 
жақсы қарсы тұрады және фюзеляждың бүкіл бетіне жүктемелерді жібереді. 

Негізгі агрегаттарды ұшақтың фюзеляжына бекіту және 
қанаттарын бекіту 

Қанат пен корпустың қосылу ерекшелігі-бекіту орнында қанатты 
консольдердің иілу моменттерін теңестіру. Ең тиімді теңдестіру-бұл 
фюзеляж арқылы қанаттардың өзара байланысы. Ұзын қанаттарда бұл өте 
қарапайым, тек бір қанаттан екінші қанатқа корпус арқылы өту керек. 

Кессон қанаттарына келетін болсақ, барлық қуат панельдері фюзеляж 
арқылы іске қосылады. Корпус арқылы өту мүмкін болмаған жағдайда, қуат 
шпангоуттарындағы тербелістердің жабылуы қолданылады. Қанаттан 
борттық нервтер жиі қуат шпангоуттарына бекітіледі. 

Кильді, сондай-ақ қанатты бекіту иілу моментін корпусқа беруді қажет 
етеді. Мұны алу үшін рамалық немесе торлы қуат шпангоуты қолданылады. 
Көп жағдайда электрлік шпангоут бойымен орналасқан екі нүктеде 
ұшқыштарды бекіту қолданылады. Лонжерон шпангоутпен қиылысатын 
жерде кильдің лонжероны сынған, дәл осы жерде қосымша нервюра 
көмегімен құрылымды күшейту қажет. Қуат қондырғылары қуат жақтауына 
да, қанаттардағы тіректерге де бекітілуі мүмкін. 

Ұшақтағы гермобөліктер 
Герметикалық кабиналар мен бөліктердің болуына байланысты қазіргі 

заманғы ұшақтар жолаушыларды өте жоғары биіктікте ұшуға және 
тасымалдауға мүмкіндік алады. Бұл жағдайда кабиналарда 45-60 КПа артық 
қысымы бар арнайы микроклимат жасалады. Гермобөлшектер әртүрлі 
формада болуы мүмкін, бірақ сфералық немесе цилиндрлік ең ұтымды болып 
саналады. 

Сфералық сегменттің цилиндрлік пішінді гермобөлімі бар түйіспесін 
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абсолютті тығыздау үшін герметикамен сіңдірілген арнайы таспалар 
қолданылады. Сонымен қатар, тігістер одан әрі ыстық кептірумен сұйық 
тығыздағышпен қапталған. Сондай-ақ, тойтармалар арасындағы шағын қадам 
қаптаманың сенімділігін және бөліктерді герметизациялауды арттыруға 
мүмкіндік береді. 

Дизайнерлер люктерді, есіктерді, шамдарды, терезелерді 
герметизациялауға ерекше назар аударады. Ол үшін арнайы тығыздағыштар, 
таспалар мен турникеттер қолданылады. 
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Лонжерондар-бұл компенсаторлық түйіндердің бөлігі болып 
табылатын қанаттардың түйіспелі түйіндері (1.6-сурет) 

Ұшқыштардан басқа, компенсаторларға қосалқы мотор пандустары, 
түрлі суспензиялар және т.б. кіреді. Бұл ұшақтың қуат жиынтығының бойлық 
негізгі элементі. Ол созылу, иілу, қысу және жүктемелердің басқа түрлерін 
беру функциясын орындайды. Ұшақтардың бірнеше түрлері бар-пучка, 
пучка, пучка, қорап. Сонымен қатар, ұшқыштар кесу Күшін қабылдауға 
қатысады. Қорап және дөңгелек секциялар лонжерондар моментті 
қабылдауға қабілетті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сурет 1.6. Ұшақ қанатының лонжероны 
 
Ұшу аппараттарында лонжерондар стрингерлермен біріктіріледі және 

қанаттың, Қанаттың, фюзеляждың, элерондар мен рульдердің бойлық 
жиынтығын жасайды. 

Құрылымдық тұрғыдан алғанда, ұшақтар Құрама немесе монолитті. 
Құрама лонжеронның төменгі және жоғарғы белдеуі мен қабырғасы бар. 
Қораптың қимасында тек екі қабырға бар. Белдіктің қабырғасына шегелеу, 
нүктелі Электрмен дәнекерлеу, бұрандамалы қосылыстар немесе желімдеу 
жолымен қосылады. Белдіктер созылу-қысу иілу моментінен жұмыс істейді. 
Олар лонжеронның бүкіл көлденең қимасының көп бөлігін құрайды. 

Моноблокты қанат-бұл иілу кезінде бойлық күштерді көлденең контур 
бойымен сырғанау және қаптау арқылы қабылдайтын Қанат құрылымының 
бір түрі. Мұндай қанаттарда ұшқыштар жоқ, бірақ олардың орнына бойлық 
қабырғалар орнатылады. [2,3,11,12,27] 

Лонжерон белдіктері жоғары сапалы материалдардан жасалады: 
Болат 
Титан 
* алюминий қорытпалары. [10,24] 
Көлденең қиманың пішінін жасау кезінде дизайнерлер белгілі бір 

тапсырманы басшылыққа алады-берілген көлденең қимамен максималды 
инерция моментін, өндірістің қарапайымдылығын, Профильді ұстап тұрудың 
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ыңғайлылығын, қаптамалар мен қабырғаларға бекітудің үнемділігі мен 
ыңғайлылығын табу. 

Ені бойынша профильдің ұзартылған көлденең қимасы лонжеронның 
инерция моментін арттырады. Аяқтардың болуына байланысты тойтармалар 
үшін тесіктер алатын белдіктердің ауданы кішірейеді, ал қабырға мен 
қаптаманы белдікке бекіту айтарлықтай жеңілдейді. Қанат профилі (1.7-сурет 
) профильдер мен олардың табандарының кішкентай соғуына байланысты 
ұсталады, бірақ мүмкін болса. Басқа вариацияларда жұмсақ материалдан 
жасалған белдіктер белдіктерге орнатылады. 

 

 
 

Сурет 1.7. Қанат құрылымы 
 
Әр түрлі қималардың профильдерін қолдана отырып, сіз белдіктердің 

қимасының ауданын ұзындықпен өлшей аласыз. Сығымдау кезінде белдіктің 
бұзылуы материалдың беріктік шегіне тең кернеулерден пайда болады. Бұл 
жағдайда белдеу бүкіл ауданнан алыс жұмыс істейді, тек оның бөлігі, ол 
белдеудің ауданына тең. 

Сәулелі лонжерон белдіктерінің қысылуының критикалық кернеулері 
Екі жазықтықта сәулелі лонжеронның белбеуі қатты элементтермен – 

қабырға мен қаптамамен бекітіледі. Олар белдік осінің қисаюына жол 
бермейді, бұл тұрақтылықты жоғалтуға әкеледі. Критикалық кернеулер 
стрингерлер сияқты анықталады. 

Сәулелік ұшқыштардың қабырғалары негізінен Парақ 
материалдарынан жасалады. Жұқа қабырғалар, әдетте, бұрыштық 
секциялармен бекітіледі. Тіректің негізгі міндеті-қабырғаны бірнеше 
панельдерге бөлу және H/a қатынасы мен қабырға қалыңдығына байланысты 
тұрақтылықты жоғалтудың тангенсті критикалық кернеулерін арттыру. 
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Лонжеронның дизайнында бір немесе екі қабырға бар. Қабырғалардың 
сыни ығысу кернеулері Қалыңға қарағанда әлдеқайда аз. Осы себепті, бір 
қалың қабырға бірдей жүктемеге арналған екі жұқа қабырғаға қарағанда 
салмақ жағынан тиімдірек. 

Қанатты механикаландыру (1.8 (А) – сурет) - ұшудың әртүрлі сатылары 
бойы оның сипаттамаларын өзгерту үшін ұшақтың қанатына Орнатылатын 
құрылғылардың тізбесі.  

Ұшақ қанатының негізгі мақсаты-көтеру күшін құру. Бұл процесс 
бірнеше параметрлерге байланысты – ұшақтың жылдамдығы, ауа 
тығыздығы, Қанат ауданы және оның көтеру коэффициенті. 

 

 
Сурет 1.8. (а) қанатты механикаландыру  

 
Профильдің қалыңдығының ұлғаюы үлкен технологиялық 

қиындықтармен байланысты, соншалықты тиімді емес және фронтальды 
кедергінің жоғарылауына әкеледі, сондықтан бұл тармақты тастау керек, 
сәйкесінше қанатты механикаландыру оның ауданы мен қисықтығын 
арттырады. Бұл Қанаттың белгілі бір нүктелерінде орналасқан жылжымалы 
бөліктердің (ұшақтардың) көмегімен жасалады. Орналасқан жері мен 
функциялары бойынша қанатты механикаландыру қақпақтарға, алдыңғы 
қанаттарға және спойлерлерге (интерцепторларға) бөлінеді.  
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Сурет 1.8. (б) қанатты механикаландыру  
 
Жапқыштар-бұл әр Қанаттың артқы жиегіне симметриялы орналасқан 

Профильді ауытқитын беттер (1.9-сурет) 
Тазаланған кезде олар Қанаттың жалғасы ретінде әрекет етеді. 

Шығарылған күйде олар Қанаттың негізгі бөлігінен алшақтықты 
қалыптастырады. 

 
Сурет 1.9. (а) жапқыштар  

 
Жапқыштар әрқашан Қанаттың артқы жиегінде болады және әрқашан 

төмен түседі, сонымен қатар оларды артқа қарай созуға болады. Жапқышты 
түсірген кезде Қанаттың қисықтығы артады, оны созған кезде – аймақ. 
Қанаттың көтеру күші оның ауданы мен көтеру коэффициентіне тура 
пропорционал болғандықтан, егер екі шама да жоғарыласа, жапқыш өз 
функциясын тиімді орындайды. Олардың құрылымы мен 
манипуляцияларына сәйкес қақпақтар бөлінеді:  

- қарапайым жапқыштар (жапқыштардың ең алғашқы және қарапайым 
түрі); 

- қалқанды жапқыштар; 
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- саңылаулы жапқыштар; 
- Фоулер жапқыштары (ең эфекивті және азаматтық авиацияда кеңінен 

қолданылады).  
Ұшудың қосымша бойлық сәтіне байланысты теңгерім пайда болады. 

Бұл, әрине, ұшқыштардың ұшақтың қалыпты жағдайын басқару және ұстап 
тұру жұмыстарын қиындатады. Қазіргі заманғы авиацияда ұшақтардың 
көпшілігі саңылаулы типтегі қақпақтармен жабдықталған, олар бірнеше 
бөлімдерден тұруы мүмкін, сәйкесінше олар бірнеше саңылауларды құрайды. 
Қақпақтардың бөліктері арасында бос орындардың болуы Қанаттың жоғарғы 
жағындағы жоғары қысымды ауаның Қанаттың астындағы төмен қысымды 
аймаққа ағуына ықпал етеді. 

 

 

 

Сурет 1.9. (б) жапқыштар  
 
Айналмалы немесе қарапайым жапқыш. Дизайндағы ең қарапайым, ол 

Қанат профилінің қисықтығын өзгерту арқылы құрылғының көтеру күшін 
арттыруға мүмкіндік береді. Бұл дизайн Қанаттың астындағы ауа қысымын 
арттыруға мүмкіндік береді. Әрине, бұл тип тиімділігі жағынан қалқаннан 
әлдеқайда төмен. 

Қалқанның түрі. Олар жылжымалы немесе қарапайым болуы мүмкін. 
Қарапайым жапқыштарға келетін болсақ, олар басқарылатын бетпен 
ұсынылған, олар тазаланған күйде, ал олар Қанаттың түбіне тығыз 
орналасқан. Ауытқу арқылы олар Қанаттың үстіне сирек қысым аймағын 
жасайды. Тиісінше, Жоғарғы шекара қабаты төмендейді. Қысым 
көрсеткіштері төменнен жоғарылайды, бұл қосымша көтеру күшін тудырады. 
Мұның бәрі біршама төмен жылдамдықта көтерілуге және биіктікке жетуге 
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- саңылаулы жапқыштар; 
- Фоулер жапқыштары (ең эфекивті және азаматтық авиацияда кеңінен 

қолданылады).  
Ұшудың қосымша бойлық сәтіне байланысты теңгерім пайда болады. 

Бұл, әрине, ұшқыштардың ұшақтың қалыпты жағдайын басқару және ұстап 
тұру жұмыстарын қиындатады. Қазіргі заманғы авиацияда ұшақтардың 
көпшілігі саңылаулы типтегі қақпақтармен жабдықталған, олар бірнеше 
бөлімдерден тұруы мүмкін, сәйкесінше олар бірнеше саңылауларды құрайды. 
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жағындағы жоғары қысымды ауаның Қанаттың астындағы төмен қысымды 
аймаққа ағуына ықпал етеді. 
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ықпал етеді.  Туралы айта отырып, жылжымалы қалқанды закрылках, айта 
кету керек, басқа ауытқулар, олар мүмкіндігі ұсыныла бұрын. Бұл өз 
кезегінде олардың тиімділігін арттырады. Бұл дизайн көтеру күшін 60% 
арттыруға мүмкіндік береді. Олар қазіргі уақытта Жеңіл ұшақтарда 
қолданылады 

Саңылау түрі. Олар қабылданбаған кезде жарықшақтың пайда болуына 
байланысты өз атын алды. Ол арқылы ауа ағыны өтеді, ол ұшақтың 
қанатының астында пайда болған төмен қысымды аймаққа үлкен күшпен 
бағытталған. Сонымен қатар, ағынның бағыты өте жақсы ойластырылған 
және ағынның бұзылуына жол бермейді. Жапқыштан пайда болған 
саңылаудың шетіне қарай тарылуы бар, бұл өтетін ағынға максималды қуат 
алуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі заманғы ұшақтарда бір және үш жарықшақты құрайтын 
бірнеше секциялардан тұратын саңылаулы жапқыштар орнатылады. Осындай 
жапқыштарды қолдана отырып, ұшақ 90% - ға дейін көтеріледі.  

Flaurea жапқышының жылжымалы құрылымы бар. Айырмашылық-
артқа ғана емес, төменге де кеңейту мүмкіндігі. Бұл аппараттың Қанат 
профилінің жалпы қисықтығын едәуір арттырады. Эго кеңейтімі үш 
жарықшақты жасай алады. Көтеру күшінің өсуі 100% жетеді.  

Юнкерс Жапқышы. Саңылаулардың түріне сәйкес жасалған, олардың 
тек жоғарғы бөлігі Элерон қызметін атқарады. Бұл ұшақтың қисаюын жақсы 
басқаруға мүмкіндік береді. Құрылымның ішкі екі бөлігі жапқыштардың 
жұмысын орындайды. Бұл дизайн ju 87 типті шабуыл ұшақтарында 
қолданылды.  

Джунгман дизайнының жапқышы. Бұл конструкция алғаш рет Firefly 
типіндегі Британдық өндірістің палубалық жойғышына орнатылды. Қанат 
пен көтеру күшінің ұлғаюына байланысты оларды ұшудың барлық 
кезеңдерінде қолдану жоспарланған.  

Гуджа Жапқышы. Құрылымның негізгі міндеті қону кезінде 
жылдамдықты төмендету болды. Қисықтықтың өзгеруінен басқа, олар 
Қанаттың ауданын да ұлғайтты. Мұндай схема ұшу кезінде бөліну 
жылдамдығын азайтуға мүмкіндік берді. Бұл схеманың өнертапқышы-
ағылшын конструкторы а. Аэродинамика схемаларында көп жұмыс істеген 
гудж. Олар 1936 жылы Short Stirling ұшағымен жабдықталған.  

Үрлемелі типті жапқыштар. Бұл дизайнда Жоғарғы шекара қабатын 
сапалы басқару жүйесі болды. Үрлеу қону кезінде құрылғының 
сипаттамаларын едәуір жақсартуға мүмкіндік берді. Бұл дизайн қанаттардың 
жалпы айналуын сапалы қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Шекара қабаты 
ұшақтың бетіне ауа ағынының тұтқыр үйкелісінің пайда болуына 
байланысты пайда болатыны белгілі, ал қаптаманың жанындағы ағынның 
жылдамдығы нөлге тең. Дәл осы қабатқа әсер ету жүйесінің арқасында 
ағынның бұзылуына жол бермеуге болады.  

Реактивті типтегі жапқыштар. Ол төменгі бетінен ағып жатқан 
Қанат жазықтығында қуатты ауа ағынын қамтамасыз етеді. Бұл айналуды 
өзгертеді және құрылғының көтеру күшін арттырады. Көтеру күші 
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жоғарылаған сайын күшті ауа ағыны қажет. Айта кету керек, мұндай 
дизайнның тиімділігі Қанаттың жалпы ұзаруы төмендеген кезде айтарлықтай 
төмендейді. Жердің жанында мұндай жапқыштар дизайнерлердің 
есептеулерін ақтамайды. Осыған байланысты олар әуе құрылысында кең 
қолданылмайды.  

Коанде жапқышында тұрақты беткей қисықтығы бар. Ол Коанде 
эффектісі деп аталады – ағын соққы әсер ететін Қанаттың бетіне жабысқан 
кезде. 

Бүгінгі таңда бүкіл әлемнің дизайнерлері ұшу аппараттарының 
аэродинамикалық қасиеттерін жақсарту үшін жемісті жұмыс істеуде. 

Бас тартқыш (go) – ұшақтың немесе зымыранның алдыңғы бөлігі 
(1.10-сурет). Арнайы әзірленген нысан ең аз аэродинамикалық кедергіні 
қамтамасыз етеді.  

Зымырандарға орнатылған ағытпаның бірқатар ерекшеліктері бар. Ол 
жүктемесі бар камерадан (мысалы, спутник) және жоғары температура 
әсеріне арналған сыртқы бетінен тұрады. Дыбыстан тыс ұшуларды терең 
зерттеу ядролық оқтұмсықтар мен ғарыш аппараттарына арналған 
ұшақтардың құрылуын көрсетті. Әдетте, бас сүйектерінде конус тәрізді дене 
пішіні бар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.10. Бас обтекатель 
 
ГО-ның негізгі қабаттары үшін құрылымдық материалдар ретінде 

шыны пакеттен, көмірпластиктен, ұялы құрылымды агрегаттан және 
органопластикадан жасалған жоғары модульді және беріктігі жоғары 
полимерлі композициялық материалдар (ПКМ) жиі қолданылады. ГО-ны 
пайдалану кезінде ол күшті де, қарқынды жылу әсеріне де 
ұшырайтындықтан, жобалау кезінде көптеген дизайнерлер тек жүк 
көтергіштігін ғана емес, сонымен қатар мембраналардың ішкі және сыртқы 
бетінің рұқсат етілген температура диапазондарын да қамтамасыз ету 
міндетін қояды. Сыртқы температураға төзімділік мөлшері, әдетте, 
қолданылатын желімдердің жабысқақ қасиеттері пайда болмайтын және 
бұзылмайтын ПКМ-ге құрылымдық өзгерумен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте 
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температураның рұқсат етілген көрсеткішін арттыру үшін арнайы жылудан 
қорғайтын жабындар қолданылады. 

Көтергіштікке қосылу дәрежесіне байланысты барлық жылу 
қорғайтын жабындарды екі түрге бөлуге болады: 

1. Тірек корпусымен (интегралды). 
2. Қуат функцияларын орындайтын қосылған. 
Жылу қорғанысын жасау үшін бұзылмайтын материалдар да, 

жойылатын материалдар да қолданылады. Жылудың есептеу режимдерін 
анықтау, жабынның ұтымды параметрлерін және оның қалыңдығын таңдау 
күрделі мәселе болып саналады. Мұндай құрылымдар үшін жылу қорғағышы 
жылуды қорғайтын жабындарды қолдану арқылы толығымен қамтамасыз 
етіледі. 

МО күш қабықтарының беті үшін рұқсат етілген температура 
диапазоны ПГ орналасқан оның ішкі кеңістігіне қойылатын талаптармен 
бақыланады. 

 
Сурет 1.11. Қанат трансмиссиясы 

 
Беріліс (1.11-сурет) процессордан басталып, Қанат ұшағының бойымен 

алдыңғы қанаттардың бүкіл жазықтығынан өтеді. Төменнен алмалы-салмалы 
типті Люк-ленталармен жабылады және бұрандаларға бекітіледі. 

Редукторлар мен аралық картан біліктерінен тұрады: 
1. Қозғалтқыш біліктерін жылжыту үшін Бір сәйкес редуктор. 
2. Сол және оң жақтағы процессордағы екі конустық беріліс қорабы: 

электр жетегінен борттық нервураға дейінгі аймақтағы беріліс бағытының 
өзгергіштігі үшін. 

Арналған жетектер с планетарной беруге (АҰЕ) түседі айналу 
біліктерінің. АҰҚ вращают шестерни туғызады орнын ауыстыру тісті рейка 
рельстерінде предкрылков. Оларды жинау кезінде рельстер алдыңғы 
лонжерондағы стақандарға (арнайы тереңдеткіштерге) немесе Қанат 
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кессонына жылжытылады. Әрбір рельстің соңында аялдама орнатылады. 
Егер ол тоқтаудан шықса, онда бұл моменттің оңтайлы мәнінен асып кетуіне 
әкеледі. Осылайша, тиісті PPP-де үйкеліс ілінісі жұмыс істейді, яғни 
құлыптау басталады. 

Сонымен қатар, трансмиссия құрамына сәйкес келмейтін датчиктердің 
Қос блогы және тежегіш механизмі кіреді. Олар трансмиссияның соңында 
болады. Сигналдар оң және сол консольдердің сәйкес келмейтін 
сенсорларының көрсеткіштері арасында салыстырылады. 

Үйкеліс тежегіші трансмиссияның айналу блокаторы ретінде әрекет 
етеді, егер: 

1. 2 жетек қозғалтқышы істен шығады.  
2. Алдыңғы қанаттардың ағымдағы және берілген позициясы сәйкес 

келмейді.  
3. Қанаттардың асимметриялық жағдайына әкелетін сәтсіздік болады. 
Егер тек бір қозғалтқыш істен шықса, жүйе жұмысын жалғастырады, 

бірақ қозғалыс жылдамдығы екі есе азаяды. 
Пандус (1.12 – сурет)-бұл ұшақта тиеу-түсіру жұмыстары жүргізілетін 

құрылғы. 
 
 

 
Сурет 1.12. Пандустар 

 
Ол фюзеляждың артқы немесе алдыңғы бөлігінде орналасқан, жер 

бетіне түсуге қабілетті механикаландырылған люкпен ұсынылған. Әдетте 
әскери-көлік және жүк ұшақтары пандуспен жабдықталған, кейде әуе 
кемелерінен пандус табуға болады.  

Пандустың арқасында тиеу тікелей "борттың астында" жүзеге 
асырылуы мүмкін, яғни жүк көлігі ұшаққа жақындайды және тіпті жүк 
бөліміне кіре алады (1.13-сурет).  
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Сурет 1.13. Ұшақтың ішінен пандустың көрінісі 
 

Кейбір жүктерді, мысалы, ауыр бронетранспортерлерді пандустың 
көмегімен ғана батыруға болады. Airbus Beluga ұшағы рампасының 
габариттері оған басқа ұшақтың фюзеляжын тиеуге мүмкіндік береді.  

Сондай-ақ ашық пандус арқылы әскери-көлік ұшағымен ұшатын 
парашютпен жеке құрамды десанттау жүргізіледі. 

Ұшақтардағы авариялық-құтқару құралдары. Жабдықталмаған алаңға 
ұшақ авариялық қонған жағдайда немесе фюзеляж жоғары орналасқан 
Азаматтық авиация ұшақтарында жердегі авариялық жағдай кезінде 
жолаушыларды жерге тез және қауіпсіз түсіру үшін үрлемелі авариялық 
траптар қолданылады. Ұшақтағы үрлемелі траптар кіру есіктерінің жанында 
орналастырылады.  

Үрлемелі трап (1.14-сурет) көлденең цилиндрлермен өзара 
байланысқан екі бойлық үрлемелі "Арқалықтардан" тұратын науа болып 
табылады. Бойлық "сәулелер" мен көлденең цилиндрлер арасындағы бос 
орын оларға желімделген резеңкеленген матамен жабылған. Осылайша, 
жолаушылар мен экипаждың сырғымалы түсуі жүзеге асырылатын өте қатты 
науа алынады. 
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Сурет 1.14. Үрлемелі трап 

 
Бойлық "арқалықтардың" жоғарғы бөлігіне трапқа шығу кезінде 

тұтқалар ретінде қызмет ететін дөңгелек камералар жапсырылған, ал 
көлденең цилиндрдің жоғарғы бөлігіне траптың шегін құрайтын және сол 
арқылы жолаушыларды есік ойығының табалдырығынан көгеруден 
қорғайтын үш үрлемелі камера жапсырылған. Трапқа ұштықтары 
(қапсырмалары) бар екі бау бекітілген, олар трап ұшақтың есік ойығының 
табалдырығының астына бекітіледі. 

Үрлемелі авариялық траптар типіне қарай (ТН-2, ТН-3, ТН-5) жұмыс 
жағдайында әртүрлі ұзындыққа ие (4250-ден 7760 мм-ге дейін) және 
сыйымдылығы 8 л баллондардан көмірқышқыл газымен толтырылады. 
Үрлемелі траптың герметикалығы оны 30 минут ішінде пайдалануға 
мүмкіндік береді, содан кейін трап біртіндеп өз күшін жоғалтады! қаттылық. 
Қаптағы траптың салмағы (баллонсыз және жеңсіз) 20-дан (ТН-3) 30 кг-ға 
дейін (ТН-5). Көмірқышқыл газымен толтырылған бір цилиндрдің салмағы - 
16 кг, оның ішінде көмірқышқыл газының салмағы-5 кг. Траптағы ең 
жоғарғы қысым 0,45 Па, трапты толтыру уақыты 20-25 сек. Орауыш қабы 
барлық түймелері салынады және траптың көмегімен конусты ұсатқыш 
үшкір темірлерді және шпилькаларды (түрі бойынша орау парашюттің) бар, 
қосымша шнуровку үшін утяжки траптың қабында пакеті. 

Үрлемелі авариялық трап авариялық жағдайда жолаушыларды ұшақтан 
эвакуациялауды едәуір жылдамдатады. Ұшақтардағы мата ойықтары 
жолаушыларды ұшақтан тез эвакуациялау үшін де қызмет етеді. Ұшақта 
үрлемелі авариялық траптар болған кезде матадан жасалған құтқару 
науалары құтқарудың қайталаушы құралы ретінде пайдаланылады. 
Ұшақтарда апаттық-құтқару маталары жолаушыларды жерге тез 
эвакуациялаудың негізгі құралы болып табылады. 
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Авиациялық авариялық-құтқару үрлемелі басқышын және авариялық-
құтқару науасын қолдану тәртібі сурет-схемаларда және арнайы 
нұсқаулықтарда беріледі. 

Үрлемелі трапты ТН пайдалану: 
1.  Қақпаққа салынған баспалдақ есіктің табалдырығына қойылады. 
2. Трап бауларының ұштарын есік ойығы табалдырығының 

тораптарында бекіту және трапты тыспен сыртқа итеру. 
3.  Арқанды қақпақтың түйреуіштерінен алыңыз, содан кейін қақпақ 

ашылып, баспалдақ жерге түседі. 
4.  Баллон ысырмасының тұтқасын бұраңыз. Трап газға толады. 
5.  Ұшақ экипажының бір - екі мүшесіне трап бойынша түсу және олар 

траптан шыққан кезде жерде жолаушыларды сақтандыру. 
Қатты бүйірдегі жел кезінде экипаждың бір-екі мүшесі бобышкалары 

(түйіндері) бар жіппен жерге түсіріледі және трапты ұшақтың астына 
түсіруге жол бермей, толтыру кезінде траптың астынан тартып алады.  

Ұшақ суға мәжбүрлі қонған жағдайда жолаушылар мен экипажды 
құтқаруды қамтамасыз ету үшін азаматтық авиацияда жеке және топтық жүзу 
құралдары көзделген (сурет. 1.15).  

Жеке жүзу құралдарына ұшақтан шыққаннан кейін және оны топтық 
жүзу құралдарына (үрлемелі авиациялық құтқару салдарына) немесе басқа 
құтқару құралдарына (қайықтар, қайықтар, қайықтар, өтетін кемелер, 
тікұшақтар және т.б.) қонғанға дейін адамды жүзуде ұстауға арналған АСЖ-
63п құтқару кеудешелері жатады. 

 
Сурет 1.15. Жүзу құралдары 

 
АСЖ-63п кеудешесі кеудеше тәрізді, екі үрлемелі камерадан тұрады 

және баллоннан көмірқышқыл газымен толтырылады. Көкірекше мойынға 
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тесік арқылы киіледі және белдікке Нейлон орамасының көмегімен 
бекітіледі. Жилеттің салмағы 950 г. Көкірекше материалы-сары түсті екі 
қабатты резеңкеленген мата. Көмірқышқыл газымен толтыру 5-7 секундта 
жүреді.  

Ауызбен көкірекшені үрлеу үшін ауыз қуысы мен клапандары бар екі 
түтік бар. Кеудешенің сигналдық жарағы — су құйғыш элементі бар 
батарейкадан жұмыс істейтін сигналдық шам және қараңғыда және Тұманда 
сигналдар беруге арналған сигналдық ысқырық бар. Батарея элементін іске 
қосу үшін батареядағы тесіктерді жабатын штепсельдерді суда шығару керек.  

Адам суда қандай күйде болса да, көкірекше оны жоғары қаратып 
ұстайды. Көкірекше қажет болған жағдайда кеудеге айналып, кез-келген 
жолмен жүзуге мүмкіндік береді. АСЖ-63п кеудешесі жүзуде екі адамды 
қолдай алады. Кеудешесі бар бір адам құтқару кеудешесі жоқ Тағы бір 
адамды жүзуде қолдай алады. 

Топтық жүзу құралдарына тиісінше 12,10,6 адамға есептелген СП-12, 
ПСН-10, ПСН-в үрлемелі құтқару салдары жатады. СП-12, ПСН-10, ПСН-6 
салдарының жүк көтергіштігі сәйкесінше 1300, 1400, 1000 кг құрайды. 
Жабдықтарымен жабдықталған СП-12, ПСП-10, ПСН-6 салдарының салмағы 
тиісінше 65, 70, 47 кг-ға тең. Құтқару салдары қызғылт сары және сары түсті 
екі және үш қабатты диагональды - қайталанатын резеңкеленген матадан 
жасалған. Салдарды жұмыс жағдайына келтіру және оларды пайдалану 
қағидалары салдың сыртқы қабығында және салдың ішінде тентте, сондай-ақ 
арнайы нұсқаулықтарда жазылған. Қазіргі уақытта ЛАС-5М-2 қайығы 
барлық жерде-найзағаймен үрленетін салдармен алмастырылуда.  

Су кеңістігі үстінен ұшу кезінде ұшақтарда авариялық-құтқару 
құралдарын орналастыру 

Авиациялық авариялық-құтқару құралдарын дамыту мен қолданудың 
отандық және шетелдік практикасына сәйкес азаматтық авиация 
ұшақтарында су кеңістігі үстінен ұшу кезінде әрбір жолаушы мен ұшақ 
бортындағы экипаж мүшесі үшін әрбір жолаушы мен экипаж мүшесі оны өз 
орнынан оңай ала алатындай етіп орналасқан құтқару кеудешелері болады. 
Әдетте авиациялық құтқару кеудешелері жолаушылар креслолары 
орындықтарының астында және экипаж мүшелерінің, оның ішінде 
бортсеріктердің жұмыс орындарының жанында орналастырылады. 

Салдарда құтқару жабдығы бар (қоректену құралдары және 
пиротехникалық апат сигналдарына арналған жабдық: зымырандар, күндізгі 
және түнгі пиропатрондар және т.б.). 

Салдардан басқа, ұшақтардың бортында жағалаудан үлкен қашықтықта 
ұшу кезінде суға өткізбейтін, батып кетпейтін және ұшақтан тыс пайдалану 
үшін дағдылары жоқ адамдар үшін қарапайым радиотаратқыштар бар. 
Құтқару салдары мен кеудешелері аварияға ұшырағандарды анықтауды 
жеңілдету үшін электр жарығымен жабдықталған. Салдар мен авариялық 
радиотаратқыштар ұшақтың шығу және қосалқы (авариялық) люктерінің 
жанында бекіту тораптарында орналастырылады, вестибюльдер мен 
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тесік арқылы киіледі және белдікке Нейлон орамасының көмегімен 
бекітіледі. Жилеттің салмағы 950 г. Көкірекше материалы-сары түсті екі 
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жолмен жүзуге мүмкіндік береді. АСЖ-63п кеудешесі жүзуде екі адамды 
қолдай алады. Кеудешесі бар бір адам құтқару кеудешесі жоқ Тағы бір 
адамды жүзуде қолдай алады. 

Топтық жүзу құралдарына тиісінше 12,10,6 адамға есептелген СП-12, 
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тиісінше 65, 70, 47 кг-ға тең. Құтқару салдары қызғылт сары және сары түсті 
екі және үш қабатты диагональды - қайталанатын резеңкеленген матадан 
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қағидалары салдың сыртқы қабығында және салдың ішінде тентте, сондай-ақ 
арнайы нұсқаулықтарда жазылған. Қазіргі уақытта ЛАС-5М-2 қайығы 
барлық жерде-найзағаймен үрленетін салдармен алмастырылуда.  

Су кеңістігі үстінен ұшу кезінде ұшақтарда авариялық-құтқару 
құралдарын орналастыру 

Авиациялық авариялық-құтқару құралдарын дамыту мен қолданудың 
отандық және шетелдік практикасына сәйкес азаматтық авиация 
ұшақтарында су кеңістігі үстінен ұшу кезінде әрбір жолаушы мен ұшақ 
бортындағы экипаж мүшесі үшін әрбір жолаушы мен экипаж мүшесі оны өз 
орнынан оңай ала алатындай етіп орналасқан құтқару кеудешелері болады. 
Әдетте авиациялық құтқару кеудешелері жолаушылар креслолары 
орындықтарының астында және экипаж мүшелерінің, оның ішінде 
бортсеріктердің жұмыс орындарының жанында орналастырылады. 

Салдарда құтқару жабдығы бар (қоректену құралдары және 
пиротехникалық апат сигналдарына арналған жабдық: зымырандар, күндізгі 
және түнгі пиропатрондар және т.б.). 

Салдардан басқа, ұшақтардың бортында жағалаудан үлкен қашықтықта 
ұшу кезінде суға өткізбейтін, батып кетпейтін және ұшақтан тыс пайдалану 
үшін дағдылары жоқ адамдар үшін қарапайым радиотаратқыштар бар. 
Құтқару салдары мен кеудешелері аварияға ұшырағандарды анықтауды 
жеңілдету үшін электр жарығымен жабдықталған. Салдар мен авариялық 
радиотаратқыштар ұшақтың шығу және қосалқы (авариялық) люктерінің 
жанында бекіту тораптарында орналастырылады, вестибюльдер мен 

 
 
 
 

жолаушылар салондарының жоғарғы жағын алатын арнайы бөліктерге 
немесе қанатта орналасқан бөліктерге орналастырылады. 

Ұшақтың қаптамасы (1.16-сурет.)- әуе кемесі корпусының сыртқы 
бетін және қанатшасын қалыптастыратын қабық. Бұл ұшаққа жетілдірілген 
пішін беру үшін қажет. Ұшақтың аэродинамикалық көрсеткіштері көбінесе 
қаптаманың қаншалықты сапалы болатынына байланысты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.16. (А) қаптама 
 
Ұшақтардың заманауи қаптамасы қанаттардың немесе фюзеляждың 

беті бойынша қалыпталған панельдерден немесе алюминий қорытпаларынан 
(немесе титан және тот баспайтын болаттан) жасалған жеке табақтардан 
жасалады. Алынбайтын панельдер немесе парақтар көбінесе жақтауға 
жасырын тойтармамен бекітіледі, ал алынбалы бұрандалар "впотай"басымен 
қосылады. Қаптау парақтары бір-біріне қосылады. 

Көбінесе, фюзеляждар үшін үлкен монолитті қабырғалы панельдер 
және ұялы толтырғышпен қапталған қабат қолданылады. Антенналардың 
ағытқыштары (қаптаманың радиопрозрачные элементтері) ұялы немесе 
монолитті композициялық материалдан жасалады. Сондай-ақ, соңғы уақытта 
композиттер панельдер мен қуат түйіндері ретінде қолданылады.  

Әуе кемесін салу үшін пайдаланылатын материалға байланысты әуе 
кемесінің қаптамасы болуы мүмкін:  

- металл: болат, алюминий қорытпалары, титан; 
- ағаш (фанера немесе фанера);  
- перкальды (зығыр);  
- композиттік материалдар;  
- ламинатталған пленка.  
Түрлері қаптаманың. Авиацияда қаптаманың екі түрі бар – жұмсақ 

"жұмыс істемейтін" және қатты "жұмыс істейтін". Қазіргі уақытта қатаң 
металл қаптаманың артықшылығы бар, өйткені ол беріктік, аэродинамика, 
масса және қаттылық талаптарына толық сәйкес келеді. Ол жүктемелерді 
бұрау және иілу моменттері, сыртқы аэродинамикалық жүктемелер және 
ұшақтың жақтауына әсер ететін кесу күштерінің жүктемелері түрінде 
қабылдайды. Жұмыс істейтін қаптаманы өндіруге арналған материалдар: 
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титан, алюминий және болат қорытпалары, авиациялық фанера, 
композициялық материалдар. Титан мен болат дыбыстан жоғары 
ұшақтардың дизайнында жиі кездеседі. 

Күштік емес қаптама күштік схемаға енгізілмейді, өйткені қаптамадан 
түсетін жүктеме бірден қаңқаға беріледі. Перкаль (кенеп) оны өндіруге 
арналған материал бола алады. 

Құрылымның түріне байланысты Қанаттың және қанаттың қаптамасы 
қалың болуы мүмкін, ол монолитті фрезерленген немесе басылған панельден, 
үш қабатты немесе жұқа, арнайы стрингерлер жиынтығымен бекітілген. 
Сонымен қатар, аралық кеңістікте арнайы агрегат бар (көбік, фольга немесе 
арнайы гофр). Қанаттың қаптамасы берілген пішінді сақтап, қатал болуы 
маңызды.  

Ондағы қатпарлардың пайда болуы аэродинамикалық қарсылықты 
тудырады.  

Иілу моментінің әсерінен Қанаттың жоғарғы қабаты циклдік қысу 
күштерімен жүктеледі, ал төменгі жағы сәйкесінше созылады. Осы себепті, 
Жоғарғы Сығылған панельдер үшін, әдетте, жоғары беріктігі бар 
материалдар қолданылады, олар өздерін сығуға өте жақсы көрсетті. Өз 
кезегінде, төменгі созылған қаптама үшін жоғары шаршау сипаттамасымен 
сипатталатын материалдар қолданылады. Дыбыстан жоғары ұшақтарға 
арналған қаптама материалы ұшу кезіндегі жылуды ескере отырып 
таңдалады – қарапайым алюминий қорытпалары, ыстыққа төзімді алюминий 
қорытпалары, болат немесе титан. 

Ұшақтың қанатының ұзындығы бойымен қаптаманың беріктігі мен 
өміршеңдігін арттыру үшін негізгі қаптамамен салыстырғанда аз ресурсқа ие 
буындар санын мүмкіндігінше азайтуға тырысады. Қанат қаптамасының 
салмағы бүкіл массаның 25-50% құрайды. 

Бірден айта кету керек, ол ағымдағы жүктемені ескере отырып 
таңдалады. Төменгі қабық аймағы қысылатын жүктемелерді стрингерлерге 
бекітілген бөлікпен қабылдайды, ал жоғарғы жағы созылу күштерін терінің 
бүкіл аймағымен қабылдайды. Герметикалық фюзеляждағы қаптаманың 
қалыңдығы ішкі артық қысымға байланысты таңдалады. Қаптамадағы 
фюзеляждың өміршеңдігін жақсарту үшін көбінесе жарықтардың таралуын 
болдырмайтын таспалар қолданылады.  

Қаптама мен жақтау элементтерін қосу. Жақтауды қаптамамен 
байланыстырудың үш әдісіне жүгініңіз:  

- қаптама шпангоуттарға бекітіледі;  
- қаптама стрингерлерге бекітіледі;  
- қаптама шпангоуттарға да, стрингерлерге де бекітіледі.  
Екінші жағдайда тек бойлық тойтармалар пайда болады, ал көлденең 

тігістер жоқ, бұл фюзеляждың аэродинамикасына оң әсер етеді. Төмен 
жүктемелер кезінде шпангоуттарға бекітілмеген қабық тұрақтылықты 
жоғалтады, бұл құрылымның массасын арттырады. Бұған жол бермеу үшін 
қабық шпангоутпен қосымша төсеммен (компенсатор) байланысады. 
Бекітудің бірінші әдісі тек шашсыз (қапталған) фюзеляждарда қолданылады. 
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титан, алюминий және болат қорытпалары, авиациялық фанера, 
композициялық материалдар. Титан мен болат дыбыстан жоғары 
ұшақтардың дизайнында жиі кездеседі. 
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Сонымен қатар, аралық кеңістікте арнайы агрегат бар (көбік, фольга немесе 
арнайы гофр). Қанаттың қаптамасы берілген пішінді сақтап, қатал болуы 
маңызды.  

Ондағы қатпарлардың пайда болуы аэродинамикалық қарсылықты 
тудырады.  

Иілу моментінің әсерінен Қанаттың жоғарғы қабаты циклдік қысу 
күштерімен жүктеледі, ал төменгі жағы сәйкесінше созылады. Осы себепті, 
Жоғарғы Сығылған панельдер үшін, әдетте, жоғары беріктігі бар 
материалдар қолданылады, олар өздерін сығуға өте жақсы көрсетті. Өз 
кезегінде, төменгі созылған қаптама үшін жоғары шаршау сипаттамасымен 
сипатталатын материалдар қолданылады. Дыбыстан жоғары ұшақтарға 
арналған қаптама материалы ұшу кезіндегі жылуды ескере отырып 
таңдалады – қарапайым алюминий қорытпалары, ыстыққа төзімді алюминий 
қорытпалары, болат немесе титан. 

Ұшақтың қанатының ұзындығы бойымен қаптаманың беріктігі мен 
өміршеңдігін арттыру үшін негізгі қаптамамен салыстырғанда аз ресурсқа ие 
буындар санын мүмкіндігінше азайтуға тырысады. Қанат қаптамасының 
салмағы бүкіл массаның 25-50% құрайды. 

Бірден айта кету керек, ол ағымдағы жүктемені ескере отырып 
таңдалады. Төменгі қабық аймағы қысылатын жүктемелерді стрингерлерге 
бекітілген бөлікпен қабылдайды, ал жоғарғы жағы созылу күштерін терінің 
бүкіл аймағымен қабылдайды. Герметикалық фюзеляждағы қаптаманың 
қалыңдығы ішкі артық қысымға байланысты таңдалады. Қаптамадағы 
фюзеляждың өміршеңдігін жақсарту үшін көбінесе жарықтардың таралуын 
болдырмайтын таспалар қолданылады.  

Қаптама мен жақтау элементтерін қосу. Жақтауды қаптамамен 
байланыстырудың үш әдісіне жүгініңіз:  

- қаптама шпангоуттарға бекітіледі;  
- қаптама стрингерлерге бекітіледі;  
- қаптама шпангоуттарға да, стрингерлерге де бекітіледі.  
Екінші жағдайда тек бойлық тойтармалар пайда болады, ал көлденең 

тігістер жоқ, бұл фюзеляждың аэродинамикасына оң әсер етеді. Төмен 
жүктемелер кезінде шпангоуттарға бекітілмеген қабық тұрақтылықты 
жоғалтады, бұл құрылымның массасын арттырады. Бұған жол бермеу үшін 
қабық шпангоутпен қосымша төсеммен (компенсатор) байланысады. 
Бекітудің бірінші әдісі тек шашсыз (қапталған) фюзеляждарда қолданылады. 

 
 
 
 

Шпангоуттарға кәрез тәрізді қаптама бекітіледі. Оған өзек және екі 
металл панель кіреді. Ұялы құрылым-металдан тұратын алтыбұрышты 
түрдегі материал. Ядрода тойтармаларды мүлдем пайдаланбауға мүмкіндік 
беретін желім бар. Бұл дизайн кернеуді бүкіл бетке тасымалдауға қабілетті 
және жоғары деформацияға төзімділікпен сипатталады. 

Ұшақтың шассиі (1.17 – сурет) - Бұл ұшу аппаратына әуеайлақ немесе 
су бойынша машинаның тұрағын, қозғалысын жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін тіректерден тұратын жүйе.  

Осы жүйенің көмегімен ұшақтардың қонуы мен ұшуы жүзеге 
асырылады. Шасси жүйесі доңғалақтар, жүзгіштер немесе шаңғылар 
орнатылған тіректерден тұрады. Айта кету керек, "шасси" ұғымы өте кең, 
өйткені бірнеше тірек компоненттері бар және олар әртүрлі құрылымға ие 
болуы мүмкін.  

Шасси тірегінің құрамдас бөліктері. 
1. Бүктеу - лот күштерінің жүктемелерін қабылдауды қамтамасыз 

етеді.  
2.Шасси амортизаторы-ҰҚЖ бойынша ұшу аппаратының бірқалыпты 

қозғалысын қамтамасыз етеді. Негізгі міндет-қону кезінде машинаның ұшу-
қону жолағына тиген кезде пайда болатын тербелістер мен соққыларды 
өшіру. Көп жағдайда бірнеше камерасы бар ұзақ жүретін азот-май 
амортизаторлары сөндіру үшін қолданылады. Қажет болған жағдайда 
тұрақтандырушы демпферлер орнатылады.  

3.Қиғаштар-бұл қиғаш және тірек арқылы пайда болатын 
артикуляциялық көпбұрышқа қатысты диагональды орналасуы бар 
шыбықтар. Өз кезегінде, көлбеу көпбұрыштың бүкіл құрылымының қол 
сұғылмауын қамтамасыз етеді.  

4.Траверс-тіректі фюзеляжға немесе қанатқа бекітуді қамтамасыз ететін 
шасси элементтері.  

5.Тіректің бағдарлау механизмі-тіректі шығару немесе жинау кезінде 
бұрылуға мүмкіндік береді. 

Тартпада құрылымның түбінде орналасқан төменгі түйін бар, ол 
доңғалақтарды бекітуге мүмкіндік береді.  

6.Құлыптар-тіректі белгілі бір позицияға бекітуге мүмкіндік беретін 
механизмдер.  

7.Цилиндрлер-шасси жүйесін тазартуды және шығаруды қамтамасыз 
етеді. 

Бастапқыда авиацияда алғашқы машиналарды жасау кезінде олардың 
жойылмайтын шассиі болды. Бұл ұшу кезінде аэродинамиканың 
бұзылуының негізгі көздерінің бірі болды. Қарсылық деңгейін төмендету 
үшін ұшу аппараттарының шассиіне тіректер мен шассиді жабатын 
қалқандар орнатылды.  

Фюзеляжға шығарылған шасси жүйелері жоғары жылдамдықты 
ұшақтардың пайда болуымен және дамуымен қолданыла бастады. Әрине, бұл 
дизайнды қиындатып, артық салмақ қосты, бірақ сонымен бірге машиналар 
қажетті дәлдікке ие болды.  
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Жолаушылар ұшақтарының қазіргі заманғы модельдерінде шасси 
жүйесінің тіректері фюзеляжға қарай қанат бойының бойымен алып 
тасталады. 

Шасси осындай арнайы талаптарға жауап беруге міндетті:  
- Жерде қозғалу кезінде аппараттың басқарылуы мен тұрақтылығы.  
- Қажетті өтімділігі болуы және ұшу-қону жолағына зиян келтірмеуі 

тиіс. 
- Ұшақ рульдеу кезінде 180 градусқа бұрылуға мүмкіндік беруі тиіс.  
- Қону кезінде ұшақтың аударылу немесе шассиден басқа аппараттың 

басқа бөліктеріне тию мүмкіндігін болдырмау.  
- Қону және тегіс емес беткей бойымен қозғалу кезінде соққы күшін 

сіңіру. Тербелістердің тез сөнуі.  
- Жүгіріс кезінде төмен қарсылық көрсеткіштері және жүгіріс кезінде 

жоғары тежеу тиімділігі.  
- Шасси жүйесін салыстырмалы түрде тез тазарту және шығару.  
- Апаттық шығару жүйесінің болуы.  
- Шасси тіреулері мен дөңгелектерінің өздігінен тербелістерін жою. 
- Шассидің жағдайы туралы сигнал беру жүйесінің болуы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.17. Шасси 
 
Сонымен осы көрсеткіштерді, шасси самолета талаптарына жауап 

беруі тиіс барлық конструкциясының ұшу аппаратын осындай талаптарға 
болып табылады:  

- Ең аз салмақ көрсеткіштерімен құрылымның беріктігі, беріктігі, 
қаттылығы.  

- Шығарылған және шығарылған күйдегі жүйенің минималды 
аэродинамикалық кедергісі.  

- Құрылымның жоғары технологиялық көрсеткіштері.  
- Пайдалану кезіндегі ұзақ мерзімділік, ыңғайлылық және үнемділік.  
Шасси жүйелерінің түрлері: 
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Жолаушылар ұшақтарының қазіргі заманғы модельдерінде шасси 
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- Шасси жүйесін салыстырмалы түрде тез тазарту және шығару.  
- Апаттық шығару жүйесінің болуы.  
- Шасси тіреулері мен дөңгелектерінің өздігінен тербелістерін жою. 
- Шассидің жағдайы туралы сигнал беру жүйесінің болуы.  
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беруі тиіс барлық конструкциясының ұшу аппаратын осындай талаптарға 
болып табылады:  

- Ең аз салмақ көрсеткіштерімен құрылымның беріктігі, беріктігі, 
қаттылығы.  

- Шығарылған және шығарылған күйдегі жүйенің минималды 
аэродинамикалық кедергісі.  
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Доңғалақты шассиде әртүрлі орналасу схемалары болуы мүмкін. 
Ұшақтың мақсатына, дизайнына және массасына байланысты дизайнерлер 
әртүрлі тіректер мен доңғалақтардың орналасуын қолдануға жүгінеді. 

Артқы дөңгелегі бар Шасси жиі екі жақты схема деп аталады. Ауырлық 
центрінің алдында екі негізгі тірек, ал көмекші тірек артта орналасқан. Ұшу 
аппаратының ауырлық орталығы алдыңғы тіректер ауданында орналасқан. 
Бұл схема Екінші дүниежүзілік соғыс ұшақтарында қолданылды. Кейде 
құйрық тірегінде доңғалақ болмады, бірақ қону кезінде сырғанап, жер асты 
аэродромдарында тежегіш ретінде қызмет еткен балдақпен ұсынылды. Бұл 
шасси схемасының жарқын мысалы-Ан-2 және DC-3 сияқты ұшақтар.  

Алдыңғы дөңгелегі бар Шасси, мұндай схеманың үш тіректі атауы да 
бар. Бұл схеманың артында үш тірек орнатылды. Бір мұрын және екі артында 
ауырлық орталығы құлады. Схема соғыстан кейінгі кезеңде кеңінен 
қолданыла бастады. Ұшақтардың мысалы Boeing 747 деп атауға болады.  

Велосипед түріндегі шасси жүйесі. Бұл схема ұшақтың фюзеляжының 
корпусына екі негізгі тіректі орналастыруды қарастырады,біреуі алдыңғы, 
екіншісі ұшақтың ауырлық орталығының артында. Сондай-ақ, екі жағында, 
қанаттарының жанында екі тірек бар. Мұндай схема Қанаттың 
аэродинамикасының жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, қону техникасында және қаруды орналастыруда қиындықтар 
туындайды. Мұндай ұшақтардың мысалдары-Boeing B-747, Lockheed U-2. 

Көп тіректі шасси үлкен ұшу массасы бар ұшақтарда қолданылады. 
Шассидің бұл түрі ұшақтың салмағын ҰҚЖ-ға біркелкі бөлуге мүмкіндік 
береді, бұл жолақтың зақымдану дәрежесін төмендетуге мүмкіндік береді. 
Бұл схемада алдыңғы жағында екі немесе одан да көп тіректер болуы мүмкін, 
бірақ бұл машинаның жердегі маневрлігін төмендетеді. Көп тіректі 
аппараттардағы маневрлікті арттыру үшін негізгі тіректерді мұрын тіректері 
сияқты басқаруға болады. Көп тіректі ұшақтардың мысалдары Ил-76, "Боинг-
747".  

Шаңғы шассиі ұшу аппараттарын қарға отырғызу үшін қызмет етеді. 
Бұл түрі арнайы ұшақтарда қолданылады, әдетте, бұл аз массасы бар 
машиналар. Сонымен қатар, осы түрі пайдаланылуы мүмкін және 
дөңгелектер. 

Ұшақ шассиінің құрамдас бөліктері. Амортизациялық тіректер ұшу 
және үдеу кезінде ұшақтың тегіс жүруін қамтамасыз етеді. Негізгі міндет-
қону кезінде соққыларды өшіру. Жүйе азот-май амортизаторларының түрін 
қолданады, серіппелі функцияны қысымдағы азот орындайды. Тұрақтандыру 
үшін демпферлер қолданылады.  

Ұшақтарға орнатылған дөңгелектер түрі мен мөлшері бойынша 
ерекшеленуі мүмкін. Дөңгелек барабандары сапалы магний қорытпаларынан 
жасалған. Отандық аппараттарда олар жасыл түске боялған. Қазіргі заманғы 
ұшақтар камерасыз пневматикалық дөңгелектермен жабдықталған. Олар 
азотпен немесе ауамен толтырылады. Доңғалақ шиналарында бойлық су 
төгетін ойықтардан басқа протектор үлгісі жоқ. Олардың көмегімен резеңке 
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тозу дәрежесі де белгіленеді. Шинаның бөлімі дөңгелек пішінді, бұл 
кенеппен максималды байланысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.  

Ұшақтардың пневматикасы аяқ немесе диск тежегіштерімен 
жабдықталған. Тежегіш жетегі Электрлік, пневматикалық немесе 
гидравликалық болуы мүмкін. Осы жүйенің көмегімен қонғаннан кейін 
жүгіріс ұзындығы қысқарады. Үлкен массасы бар ұшу аппараттары көп 
дискілі жүйелермен жабдықталады, олардың тиімділігін арттыру үшін 
мәжбүрлі түрдегі салқындату жүйесі орнатылады.  

Шассидің бекітуді, тазалауды және шығаруды жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін тартымдар, топсалар және еңістер жиынтығы бар.  

Шасси үлкен жолаушылар және жүк ұшақтарында және жауынгерлік 
машиналарда жиналады. Әдетте, жойылмайтын шассиде жылдамдығы төмен 
және массасы аз ұшақтар бар.  

Ұшақтың шассиін шығару және жинау. Қазіргі заманғы ұшақтардың 
көпшілігі шассиді тазарту және шығару үшін гидравликалық жетектермен 
жабдықталған. Бұған дейін пневматикалық және электр жүйелері 
қолданылған. Негізгі бөлшекпен жүйесі ретінде гидроцилиндрлер, олар 
бекітіледі тұғырына мен ұшақтың корпусына. Позицияны бекіту үшін 
арнайы құлыптар мен тіректер қолданылады. 

Ұшақ дизайнерлері шассидің ең қарапайым жүйелерін жасауға 
тырысады, бұл бұзылу дәрежесін төмендетеді. Дегенмен, күрделі жүйелері 
бар модельдер бар, ТУПОЛЕВТІҢ OKB ұшақтары жарқын мысал бола 
алады. Туполев машиналарында шассиді тазалау кезінде ол 90 градусқа 
бұрылады, бұл гондолалардың тауашаларына жақсы төсеу үшін жасалады.  

Тіркеу үшін тіреулер убранном жағдайы пайдаланады құлып 
крюкового типті защелкивает серьгу орналасқан тіректерге ұшақ. Әрбір 
ұшақта шассидің орналасу сигнализациясы жүйесі болады, шығарылған 
жағдайда жасыл түсті шам жанады. Айта кету керек, әр тірекке арналған 
шамдар бар. Тіректерді тазалау кезінде қызыл шам жанады немесе жасыл 
сөнеді.  

Шығару процесі негізгі болып табылады, сондықтан ұшақтар қосымша 
және апаттық шығу жүйелерімен жабдықталған. Негізгі жүйенің тіректерін 
шығару сәтсіз болған жағдайда гидравликалық цилиндрлерді жоғары 
қысыммен азотпен толтыратын Төтенше жағдайлар қолданылады, бұл 
босатуды қамтамасыз етеді. Төтенше жағдайларда кейбір ұшақтарда 
механикалық ашу жүйесі бар. Тартпаны ауа ағыны арқылы шығару олардың 
өз салмағына байланысты ашылуына мүмкіндік береді. 

Ұшақтардың тежегіш жүйесі. Жеңіл ұшу аппараттарында 
пневматикалық тежеу жүйелері бар, үлкен массасы бар құрылғылар 
гидравликалық тежегіштермен жабдықталған. Бұл жүйені кабинадан ұшқыш 
басқарады. Айта кету керек, әр дизайнер өзінің тежеу жүйелерін жасаған. 
Нәтижесінде мен екі түрді қолданамын, атап айтқанда: 

Басқару тұтқасына орнатылған триггер тұтқасы. Ұшқыштың триггерді 
басуы құрылғының барлық дөңгелектерін тежеуге әкеледі.  
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Тежегіш педальдар. Пилоттың кабинасында тежеудің екі басқышы 
орнатылады. Сол жақ педальды басу сол жақтың дөңгелектерін тежейді, 
сәйкесінше оң жақ педаль оң жағын басқарады.  

Ұшақ тіреулерінде антиюз жүйелері бар. Бұл ұшақтың дөңгелектерін 
қону кезінде жарықтар мен өрттен қорғайды. Отандық машиналар Инерция 
датчиктерімен тежегіш жабдықпен жабдықталған. Бұл тежелудің біртіндеп 
жоғарылауына байланысты жылдамдықты біртіндеп төмендетуге мүмкіндік 
береді. 

Заманауи электрлік тежеу автоматикасы айналу, жылдамдық 
параметрлерін талдауға және тежеудің ең жақсы нұсқасын таңдауға 
мүмкіндік береді. Ұшу аппараттарының апаттық тежелуі антиюз жүйесіне 
қарамастан агрессивті түрде жүзеге асырылады. 

Ұшақтың жүк бөлімі. Әрбір заманауи жолаушылар авиалайнерінің 
бортында жолжүкті орналастыруға арналған бөлік бар. Айта кету керек, 
багажға арналған бөліктер ыңғайлы жүктеуге мүмкіндік беретін 
ойластырылған дизайнға ие. Күшейтілген конструкция жүк бөлігіндегі 
жарылыс кезінде де тұтастығын сақтауға мүмкіндік береді (1.18-сурет). 
Бөлікте қаптама табақтары бекітілетін стрингерлер мен шпангоуттардан 
тұратын конструкцияның күштік құрастырылуы болады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.18. Жүк бөлімі 
 
Жүк бөлігін жобалау дизайнерлерге жүкте болуы мүмкін заттардың 

жарылуы кезінде де тұтастықты қамтамасыз ету міндетін қояды. Қуат 
жақтауы үшбұрышты қиманың күшейтілген профилінен жасалған. Осының 
арқасында құрылғы құрылымының тұтастығын бұзбай бөліктің ортасында 
мүмкін болатын жарылысты оқшаулауға болады. Ол үшін бөліктердің түбі 
қалың металдан жасалған.  

Жолаушылар ұшақтарының багаж бөліктерінде тасымалдау үшін 
жүктердің рұқсат етілген габариттері.  
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Кез-келген жүкті уландырмас бұрын, ол өтетін ұшақтың мүмкіндіктері 
мен параметрлерімен танысу керек. Сондай-ақ әуе көлігімен тасымалдау 
кезінде негізгі ережелерді сақтау қажет. Шектеулер бөліктің 
сыйымдылығына және тиеу люгінің мөлшеріне байланысты екенін білу 
керек. 

Ұшақтардың негізгі өкілдері және олардың жүк бөліктерінің 
сипаттамалары: 

Ил-86 ұшағының жолаушылармен толық жүктемемен 15 тоннаға дейін 
жүк тасымалдау мүмкіндігі бар. Екі жүк трюмі жолаушылар салондарының 
еденінің астында орналасқан, олар 5 жеке бөлікке бөлінеді. Машина бортқа 
дана жүк пен багажды алады.  

Толық жолаушылар жүктемесімен Boeing 767 тағы 9 тонна жүк 
қабылдай алады. Жүк трюмдері машинаның төменгі палубасында орналасқан 
және 5 кабинаға бөлінеді.  

Airbus A310 лайнерінде жолаушылар салондарының астында 
орналасқан жолжүк бөліктері бар. Олар оператор басқаратын екі тиеу 
жүйесімен жабдықталған. Бөлімдерде жеке жүк, багаж және жануарларды 
тасымалдауға болады. Сонымен қатар, бөліктер жүкті ұстап тұруға арналған 
желілермен жабдықталған. Жүк люгінің өлшемі 2,4-тен 1,7 метрге дейінгі 
багажды жүктеу мүмкіндігі бар.  

DC-10-40f ұшағының жолаушылар салонының астында орналасқан екі 
трюмде 74 тоннаға дейін жүк тасымалдау мүмкіндігі бар. Трюм 4 жүк 
бөлігіне бөлінген. Алғашқы екі бөлімде 2 контейнер қоюға болады, 
үшіншісінде 10 контейнер бар. Төртінші бөлік бөліктерге арналған.  

Жүк бөлімдеріндегі Температура. Жолаушылар ұшақтарының қазіргі 
заманғы модельдері, тіпті отандық өндірісте де, жүк бөлімдерінде жылыту 
жүйелері бар. Мысалы, Airbus типті ұшақтар +26 градусқа дейін, ал Boeing 
модельдері +20 градусқа дейін температураны сақтайды. Төменгі 
температура қазіргі жолаушылар лайнерлерінің жүк бөлімдерінде болмауы 
мүмкін.  

Кейде жүктер тасымалдаудың температуралық жағдайларына қатты 
тәуелді болатын жағдайлар болады. Сонымен, жүк бөлімдерінде жылу 
жүйелері жоқ ұшақтармен гүлдер, өнімдер, жануарлар және т.б. оларды 
жоғалтып алуға болады. Ұшақтар шамамен он шақырым биіктікте ұшады, 
өздеріңіз білетіндей, жоғары температура төмендейді. Мұндай биіктікте 
жердегі + 20 температурада ол -40 градусқа тең.  

Қазіргі заманғы лайнерлерде жылу жүйелері бар, бұл жүктің қатып 
қалуына жол бермейді. Айта кету керек, көлік ұшақтарында, әдетте, жүк 
бөлімдерінің жылыту элементтері жоқ. 

Жануарларды жүк бөлімдерінде тасымалдау. Үй жануарымен (ит, 
мысық) ұшуды жоспарлап отырған көптеген адамдар интернетті бақылайды 
және жүк бөлімшелерінде жануарларды тасымалдаудың қатаң шарттары 
туралы қорқынышты әңгімелерге тап болады. Кейбіреулерінде жүк 
бөлімдерінде төмен температура мен жануар қатып қалуы мүмкін екендігі 
туралы айтылады, ал басқа адамдар жануарлар контейнерлеріндегі аязды 



45 
 
 
 

Кез-келген жүкті уландырмас бұрын, ол өтетін ұшақтың мүмкіндіктері 
мен параметрлерімен танысу керек. Сондай-ақ әуе көлігімен тасымалдау 
кезінде негізгі ережелерді сақтау қажет. Шектеулер бөліктің 
сыйымдылығына және тиеу люгінің мөлшеріне байланысты екенін білу 
керек. 

Ұшақтардың негізгі өкілдері және олардың жүк бөліктерінің 
сипаттамалары: 
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тасымалдауға болады. Сонымен қатар, бөліктер жүкті ұстап тұруға арналған 
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жоғалтып алуға болады. Ұшақтар шамамен он шақырым биіктікте ұшады, 
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өздері көргендерін растайды, ал басқалары жануарды басқа багажмен 
құлатуға болатындығын толықтырады. Мұның бәрі түбегейлі дұрыс емес.  
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жүйелері жоқ ұшақтармен гүлдер, өнімдер, жануарлар және т.б. оларды 
жоғалтып алуға болады. Ұшақтар шамамен он шақырым биіктікте ұшады, 
өздеріңіз білетіндей, жоғары температура төмендейді. Мұндай биіктікте 
жердегі + 200C температурада ол -400C градусқа тең. 

Ең алдымен, тіпті отандық ұшақтардың жүк бөлімдеріндегі ең төменгі 
температура +100C градустан төмендемейтінін атап өтеміз. Мысалы, Ил-96 
ұшағының жүк бөлімінде +120C градустан төмен емес ауа температурасы 
бар. Қазіргі заманғы әуе кемелерінде бөліктердің қажетті температурасын 
қолмен орнату мүмкіндігі бар. Сондай-ақ, жолаушылар салонының 
температурасы багаж салондарының температурасынан бірнеше градусқа 
жоғары екенін атап өткен жөн. Осыған байланысты, жануарларды 
тасымалдауға арналған бөлімдегі минус температура мүмкін емес екеніне 
толық сенімді бола аласыз. 

Салмағы 8 килограмнан асатын жануарларды багаж бөлімінде арнайы 
контейнерлерде тасымалдау керек. Контейнер сенімді соққыға төзімді 
материалдан жасалуы керек. Контейнердің түбі су өткізбейтін және ылғал 
сіңіретін материалмен. 

Жануардың өзін-өзі босатуын болдырмас үшін сенімді жабуды 
қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ, контейнердің мөлшері жануардың толық 
өсуіне және бұрылуына мүмкіндік беруі керек. Айта кету керек, контейнерде 
тек бір жануар болуы керек. 

Құстар сияқты ұсақ жануарларды жолаушылар салонында жолаушылар 
отыратын арнайы торларда тасымалдауға болады. Жасушаны жабу үшін қара 
тін болуы керек.  

Ұшақтың салонында контейнерді ашуға қатаң тыйым салынады. 
Сондай-ақ, лайнер салонында жануарлары бар жолаушылар қосалқы шығу 
орындарының жанында отыруға құқылы емес. Кез-келген жануарды 
тасымалдау үшін тиісті құжаттарды ұсыну керек және ветеринариялық дәрі 
қорабы болуы керек. 

Жолаушылар авиалайнерлерінде контейнері бар салмағы 50 
килограмнан аспайтын жануарлардың барлық түрлері тасымалданады. 
Еуропалық авиакомпаниялар рұқсат етілген салмақты 32 килограммен 
шектейді. Аса ауыр жануарларды тасымалдау қажет болған жағдайда тиісті 
ұшақпен жүктерді авиациялық тасымалдауды пайдаланады. Жолаушы өз 
жануарын әуе көлігімен тасымалдауға толық жауап береді. 

Ұшақтың тұрақтандырғышы (1.19-сурет) артқы бетінің көтергіш 
ретінде әрекет етеді және әуе кемесінің бойлық тұрақтылығы үшін жауап 
береді. 

Қанаттардан айырмашылығы, ол екі бетте симметриялы дөңес 
профильге ие. Осылайша, биіктік рульдерін олардың позициясының әртүрлі 
жағдайларында басқаруға болады. Асимметриялық профиль жағдайында 
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тұрақтандырғыштың айналуы бірдей болмайды, ал түсіру немесе көтеру 
кезінде биіктік рульдері бірдей болмайды. 

Тұрақтандырғыш құрылғы іс жүзінде Қанат құрылғысынан еш 
айырмашылығы жоқ. Ол екі ұшқыштан (артқы және алдыңғы), жақтаулардан, 
нервтерден, алдыңғы жиектен, тартпалардан, жиектен және ұсақ 
бөлшектерден тұрады. Оның дизайн ерекшелігі-артқы лонжерон артқы 
жиекті құрайтын бөлік ретінде әрекет етеді. Рульдер биіктікке ілінген к 
заднему лонжерону. 

Тұрақтандырғыштың ұшқыштары қорап тәрізді. Сонымен қатар, U-2 
кейбір конструкцияларында ұшақтар қатты жасалады: артқы жағы – бір Тавр, 
алдыңғы жағы – қос Тавр. 

Қораптың ұшақтары жеңілірек, бірақ оларды шығару қиынырақ. 
Консольдерге қарай ұшқыштардың қимасы азаяды. Тұрақтандырғыш 
профиліне сәйкес артқы лонжеронның биіктігі сәл жоғары. 

Артқы лонжерон арқылы тұрақтандырғышты орнатуға және рульдік 
биіктікті ілуге арналған 7 шанышқы болттар өтеді. Алдыңғы ұшқышта 
тұрақтандырғыштың фюзеляжына бекітілген 2 болт бар. 
 

 
 

Сурет 1.19. Тұрақтандырғыш 
 
Нервтер Қанат нервтерімен бірдей орналасады:қорап түріндегі негізгі 

нервтер, қарапайым жеңілдетілген (оларда бір қабырға бар). 
Тұрақтандырғыш нервтердің сөрелері, Қанаттың нервтерінен 
айырмашылығы, қарағайдан емес, линденнен тұрады. Олардың тағы бір 
айырмашылығы-олардың құйрығы жоқ. 

Ұшақ тұрақтандырғышының беткейлеріне келетін болсақ, олар бірдей 
қораптағы нервтер, бірақ көлбеу. Олар артқы лонжеронның ортасында жалпы 
түйінге айналады. Қаттылық үшін ұшақ тұрақтандырғышы төрт 
миллиметрлік сыммен есептеледі. 
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Тұрақтандырғышты айналып өту, сондай-ақ қанаттарын айналып өту 
қалыңдығы 0,8 мм болатын тізбекті-алюминий каналды жолақтардан тұрады. 
Айналып өту-бұл ұшақ тұрақтандырғышының алдыңғы жиегінің жалғасы 
және онымен бір тұтас құрайды. 

Тұрақтандырғыш фюзеляж мен кильдің төменгі бөлігі арасындағы 
саңылауларға орнатылады. Оның алдыңғы ұшқышының орталық бөлігінде 
тұрақтандырғышты бекіту үшін 2 тік шанышқы болттар орнатылған, олар 
фюзеляждың жоғарғы ұшақтарына құлақ болттарымен қосылады. Артқы 
лонжерон Киль лонжеронына орнатылған металл тарақтың саңылауына 
бекітілетін 1 көлденең ойылған болтпен бекітіледі. Барлық 3 шанышқы 
болттар беткейлерді лонжерондармен байланыстыратын жерлерде 
орналастырылған. 

Төменнен тұрақтандырғыш төрт тіректің көмегімен ұсталады (әр 
жағынан 2). Олар болат құбырдан жасалған және эллипс тәрізді қимасы бар. 
Бекіткіштер негізгі нервтердің астындағы тұрақтандырғышқа орнатылады, 
онда тұрақтандырғыштың барлық жағында екі аралық пайда болады, ал 
соңғы ұшу түйіндерінде төменгі ұшқышқа.  

Бекіткіштердің соңында шанышқы болт бар, оның көмегімен 
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Алдыңғы ілгектер артқы жағынан қысқа, бұл құйрықтың тарылуына 
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жағында жоғарғы ұшында тек 1 реттелетін болт бар. 
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сызықты ұшуға қайтаруға тырысады. Құйрық ұшақтың бағыттан адасып, 
жағына "қарауға" қарсы тұрады. 

Киль қозғалыссыз орналастырылған және әуе кемесінің бойлық 
симметрия жазықтығында орналасқан. Оның біреуі тігінен, екіншісі көлбеу. 
Ол сондай-ақ олардың үш нервтерінен, беткейлерінен, стрингерлерінен және 
қаптамасынан (материя мен фанерадан) тұрады. 

Ұшу алдында да, ұшу кезінде де кильдің орнын өзгерту мүмкін емес, 
өйткені кильдің ұшқышы фюзеляждың жабылатын тірегі ретінде әрекет 
етеді. 
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Көлбеу орналастырылған лонжеронмен кильдің алдыңғы бөлігі 
түзілген. Лонжеронның төменгі ұшында алдыңғы бекіту түйіні ретінде әрекет 
ететін Болат қысқыш бар. 

Тік лонжерон қатты жолақ түрінде ұсынылған. Оның жоғарғы бөлігі 
кильдің бөліктерін бекітеді, ал төменгі бөлігі фюзеляждың артқы жағындағы 
трустарды байланыстырады. 

Тік және көлбеу ұштар үш көлденең нервтермен байланысады, олар 
Киль профилінің пішінін құрайды. Кильдің негізі төменгі нервюра болып 
табылады, сондықтан ол кеңірек. Кесілген пішіннің жоғарғы жағында киль 
бар, ол руль дөңгелегінің өту үшін жасалады. 

Фюзеляжға қосылу үшін тік лонжеронның төменгі жағында бекіту 
түйіндерінен шығатын екі қыстырғыш бар. 

Тік лонжеронға биіктік рульдері бар дәл осындай құрылғының 4 
топсасы арқылы бағыт рульі ілінеді. 

Центроплан (1.20 – сурет) - Қанаттың (Қанаттың) сол және оң 
жартылай жазықтықтарын жалғайтын ұшақ қанатының (қанатының) орталық 
бөлігі. Бұл Термин авиация дамуының басында, ұшу аппараттарының қанаты 
тәуелсіз аяқталған құрылым болған кезде пайда болды. 

Көбінесе центроплан фюзеляждың жоғарғы жағына (Ан-24, Ан-10) 
бекітілген, фюзеляждың үстіне және тіректерге бекітілген (биплан Ан-2), 
фюзеляждың төменгі (Ту-154) немесе ортаңғы бөлігінен өтеді (МиГ-15), 
фюзеляждың ішінде күш құрылымы ретінде әрекет етеді (Ту-22М3) немесе 
жай ғана жоқ (бұл жағдайда центроплан орталық бөлік деп аталады).Қанат 
жазықтықтары арасындағы фюзеляж). 

Жоғарғы қанаттардың ортаңғы бөлігіне центроплан, сондай-ақ оны 
қолдайтын пішінді тіректер кіреді. Олар көлденең жазықтықта эллипс тәрізді 
пішінді ленталармен бөлінген центропланның "қабанын" құрайды. 

Центропланның құрамы 
Центропланның екі лонжероны, стрингер, тартпа таспалары, 

нервюралар, тартқыштар және бекіту түйіндері бар. 
Лонжерондар құрылымдық жағынан Қанат лонжерондарымен бірдей. 

Жалғыз айырмашылық - олар күшейтілген. Олардың тұрақты бөлімі бар. 
Центроплан төрт қалыпты және екі күшейтілген нервтерден тұрады. 

Күшейтілген-қорап тәрізді және күшейтілген Қанат нервтеріне ұқсайды. 
Қалыпты нервтерге келетін болсақ, олар Қанат нервтеріне ұқсас және 
олардан тек қысқартылған құйрықтарымен ерекшеленеді. 
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Сурет 1.20. Центроплан 
 
Центропланның созылуы қаттылықтың жоғарылауына ықпал етеді 

және болаттан жасалған таспалардан тұрады. Олардың ұштарында таспа 
муфталарға бұралған жіп бар. Қиғаштар - белгілі бір тесіктері бар. 
Айналдыру қабырғасы доғаға бүгіліп, жапырақ дуралынан тұрады. 

Электрон ролигі алдыңғы ұшқыштың артына бұрандалармен 
бекітілген. Ролик қауіпсіздік кронштейніне ие және болат кронштейн арқылы 
бекітіледі. Қапсырма болдырмайды сырғанауы тростың ролик. 

Электронның ролигі дюралюминийден жасалған, бірақ қазіргі заманғы 
ұшақтарда текстолит құпталады. Роликтің диаметрі-25 миллиметр. Жақтау 
Қанат сияқты өңделеді. Центроплан жоғарыдан нервтерге тігілген кенеппен 
жабылған. Ол Қанатты жабу сияқты өңделеді. 

Центропланның орталық бөлігіндегі алдыңғы лонжеронның артында 
трос пен роликтің жай-күйін көруге арналған люк көзделген. 

Центропланның 4 түйіні бар, олар ұшқыштардың соңғы бөліктеріне 
орнатылады. Сонымен қатар, алдыңғы түйіндердің дизайнында 
айырмашылықтар жоқ.  

Алдыңғы түйінге диагональды және алдыңғы тіректердің жоғарғы 
ұштары, тартқыштың жоғарғы ұшы, қораптың алдыңғы тірек таспасы және 
қанаттың алдыңғы ұшақтары қосылады. 

Артқы ұшаққа орнатылған түйіндер алдыңғы бөліктерден 
ерекшеленеді-олардың бекіту құлақтары жоқ. Хабқа центропланның "қабан" 
артқы тірегінің (жоғарғы) ұшы, артқы Қанат ұшқышы және артқы тірек 
таспасы бекітілген.  

Центроплан тіректері құрылымы жағынан бір-біріне ұқсас. Олар 
түйіндерге бұрандалы гайкасы бар болтпен бекітіледі. Радиоқондырғысы бар 
ұшақтарда лонжеронға радиоантна үшін мачта болып шығатын қысқа 
стержень қосылады. Антеннаның екінші ұшы рульдің жоғарғы жиегіне 
бекітілген. 

Кессон-бұл Қанаттың және планердің басқа элементтерінің күш бөлігі. 
Бұл артқы және алдыңғы қабырғалары бар сәулелік типтегі дизайн, төменгі 
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және жоғарғы жағы жұмыс істейді. Оның қаптамасы тангенс пен қалыпты 
кернеуді қабылдайды. Негізінен иілу моменті стрингерлер мен 
қаптамалармен қабылданады.  

Кессонда (1.21-сурет) бойлық күш элементтері әлсіз белдіктері бар 
лонжерондар бола алады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Сурет 1.21. Кессон 
 

Кессон құрылымының өзі моноблокты Қанаттың ерекше жағдайы 
болып табылады (негізінен иілу моменті қабық пен Стрингер арқылы 
қабылданады). Мұндай конструкцияларда лонжерондар мүлдем болмауы 
немесе қимасы бойынша стрингерлермен салыстырылатын әлсіз белдіктерге 
ие болуы мүмкін 

Айта кету керек, нервтер лонжерон қанатына қарағанда әлдеқайда жиі 
орнатылады. Бұл июші сәті, онда ол қабылданады бөлігінде контуры. Құйрық 
бөлігі мен шұлық, әдетте, негізгі жүктемелерді қабылдауға қатыспайды және 
олар жұмыс және технологиялық себептерге байланысты алынып тасталады 
– көбінесе ішіне сымдар, құбырлар, әртүрлі қондырғылар мен қондырғылар 
орналастырылған. Қанаттың кэссондық құрылымы отынды немесе басқа 
қондырғыларды орналастыруға жеткілікті көлеммен сипатталады. Сонымен 
қатар, бірінші жағдайда, кессонның барлық кеңістігі керосинге төзімді 
герметиктермен – бұрандалы қосылыстармен, буындармен, тойтармалармен 
тығыздалуы керек, бұл отынның ағып кетуіне жол бермейді. 

Моноблокты схеманың артықшылығы-жоғары беріктік, өміршеңдік 
және жеңіл қанаттан айырмашылығы аз салмақ. 

Реверс- реактивті немесе әуе ағынының бір бөлігін әуе кемесінің 
қозғалыс бағыты бойынша бағыттауға және кері тартым жасауға арналған 
механизм. Сонымен қатар, реверс-бұл қайтымды құрылғыны қолданатын 
ұшақ қозғалтқышының жұмыс режимі. 
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болып табылады (негізінен иілу моменті қабық пен Стрингер арқылы 
қабылданады). Мұндай конструкцияларда лонжерондар мүлдем болмауы 
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Айта кету керек, нервтер лонжерон қанатына қарағанда әлдеқайда жиі 
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бөлігі мен шұлық, әдетте, негізгі жүктемелерді қабылдауға қатыспайды және 
олар жұмыс және технологиялық себептерге байланысты алынып тасталады 
– көбінесе ішіне сымдар, құбырлар, әртүрлі қондырғылар мен қондырғылар 
орналастырылған. Қанаттың кэссондық құрылымы отынды немесе басқа 
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қатар, бірінші жағдайда, кессонның барлық кеңістігі керосинге төзімді 
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тығыздалуы керек, бұл отынның ағып кетуіне жол бермейді. 

Моноблокты схеманың артықшылығы-жоғары беріктік, өміршеңдік 
және жеңіл қанаттан айырмашылығы аз салмақ. 

Реверс- реактивті немесе әуе ағынының бір бөлігін әуе кемесінің 
қозғалыс бағыты бойынша бағыттауға және кері тартым жасауға арналған 
механизм. Сонымен қатар, реверс-бұл қайтымды құрылғыны қолданатын 
ұшақ қозғалтқышының жұмыс режимі. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1.22. Шелек жапқыштары 

 
Шелек жапқыштары (1.22 – сурет) - ауа ағынын қайта бағыттайтын 

арнайы механизм. Қозғалтқыштардағы ұқсас қанаттар екі немесе одан да көп 
болуы мүмкін. Сыртқы жағынан олар шелектерге ұқсайды.  

Құрылғы негізінен қонғаннан кейін, жүгірісте немесе авариялық тежеу 
үшін қолданылады. Сонымен қатар, реверс тартқыштың көмегінсіз артқы 
қозғалыс үшін қолданылады. Кейбір ұшақтарға тікелей ауада кері әсер етеді. 
Көбінесе құрылғы көліктік және коммерциялық авиацияда қолданылады. 
Қонғаннан кейін кері шу сипатталады. Ол доңғалақты тежегіш жүйесімен 
бірге қолданылады, бұл әуе кемесінің негізгі тежегіш жүйесіне жүктеменің 
төмендеуіне әкеледі және қашықтықты азайтады, әсіресе ҰҚЖ-мен ілінісу 
коэффициенті аз, сондай-ақ жүгірістің басында.  

Қайтымды тарту ұшақтардың әртүрлі жағдайлары мен модельдерінде 
өте ерекшеленеді. 

Кері қозғалтқыштан келетін ағынның бүкіл немесе бір бөлігі әртүрлі 
ысырмалардың көмегімен ауытқыған кезде жасалады. Әр түрлі қуат 
қондырғыларында қайтымды құрылғы әртүрлі жолдармен жүзеге 
асырылады. Арнайы жапқыштар турбожет қозғалтқышының таза сыртқы 
контуры (A-320 сияқты) немесе барлық контурлардың ағындары (ТУ-154M) 
арқылы жасалған ағынды жаба алады. Ұшақтың дизайн ерекшеліктері кері 
жабдықтауға әсер етеді. Бұл барлық қозғалтқыштар да, белгілі бір бөлігі де 
болуы мүмкін.  

Қозғалтқыштың шүмегі мен артқы жағында арнайы металл профиль 
орнатылған кері әдіс Профильді торлар деп аталады. Қозғалтқыш тікелей 
тартуға қатысады, ал торлар шығатын газдардың өтуін қайта бағыттайды. 
Ұқсас дизайн ұшақтардың көптеген қозғалтқыштарында, атап айтқанда, 
бүкіл ағынның қабаттасуымен төмен екі контурлы электр қондырғыларында 
қолданылады (Ту-154, Боинг 727). 

Бірақ кері жүйенің кемшіліктері бар. Мүмкін болатын қиындықтарға 
төмен жылдамдықта кері жылдамдықты қолдану жатады (сағатына 140км-
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ден аз). Ағын ҰҚЖ бетінен қоқысты көтере алады, ол ұшақ аз 
жылдамдықпен жүгірген кезде ауа қабылдағышқа түсіп, оның зақымдалуына 
әкелуі мүмкін. Жоғары жылдамдықта көтерілген қоқыс кедергі жасамайды, 
өйткені ауа қабылдау биіктігіне уақыт жоқ. 

Бұрандалы қозғалтқыш 
Бұрандалы әуе кемелеріндегі Реверс бұранда қалақтарын бұру арқылы 

іске асырылады (қалақтардың әсер ету бұрышы теріс бағытқа өзгереді), атап 
айтқанда айналудың өзгермейтін бағытында. Сондықтан бұранда кері 
тартуды жасайды. Қайтымды құрылғының Бұл түрі поршеньдік және 
турбопропты қозғалтқыштарда қолданыла алады.  

Қайтымды құрылғысы жоқ ұшақтар 
Ұшақтардың үлкен саны оның қажеттілігі немесе техникалық 

күрделілігі бойынша кері байланысты пайдаланбайды. Мысалы, қанатты 
механикаландырудың кейбір қабілеттеріне және Vae 146-200 құйрығындағы 
ауа тежегіштерінің жоғары тиімділігіне байланысты кері қосу қажет емес. 

Форсаж камералары бар ұшу аппараттарының көпшілігі қону 
жолағынан кейінгі шамаға байланысты кері әсер етпейді. Бұл жағдай ұзақ 
ҰҚЖ салуға мәжбүр етеді, оның соңында тежеуге арналған авариялық 
құрылғыларды орнату қажет. Бұл жағдайда ұшақтар тиімді доңғалақты 
тежегіштермен және парашюттермен жабдықталған. Айта кету керек, мұндай 
ұшақтардың пневматикасы мен тежегіштері қатты тозуға ұшырайды және 
жиі ауыстыруды қажет етеді. 

Ұшақтардың бір бөлігі тікелей ауада кері тартылуды қолдануға 
мүмкіндік береді, бірақ мұндай қосу ұшақтың түріне байланысты болады. 
Кейбір жағдайларда реверс қону алдында, ал басқаларында – төмендеу 
сәтінде қосылады, бұл тежеудің тік жылдамдығын айтарлықтай төмендетеді 
немесе сүңгу кезінде жылдамдықтың рұқсат етілген асып кетуінен, шұғыл 
төмендеуінен немесе жауынгерлік маневрлерді орындаудан аулақ болуға 
мүмкіндік береді. 

ATR 72-турбопропты әуе кемесі, ауада кері пайдаланудың жарқын 
мысалы. Бұдан басқа, әуе реверсін "Трайдент" турбореактивті лайнері, 
"Конкорд" дыбыстан жоғары авиалайнері, с-17а әскери-көліктік ұшағы, Сааб 
37 "Вигген" жойғышы, "Пилатус РС-6" турбовинтті лайнері және басқалары 
қолдана алады. 

Отын багы (1.23 – сурет) - сұйық отын сақталатын сыйымдылық, ол 
тікелей ұшақтың бортына орналастырылады.  
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Сурет 1. 23. (А) отын бактары 

 
Жанармай бактарынан жанармай сымдары электр станциясына өтеді, 

бұл оны жанармаймен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ ұшақтың бортында 
жылыту жүйелерін жанғыш заттармен қамтамасыз етуге арналған бактар 
орналасуы мүмкін. 

Ұшақтардың турбобұрандалы және турбореактивті қозғалтқыштары өз 
жұмысында қосымша қоспалары бар авиациялық керосинді пайдаланады. 
Поршеньді күш қондырғыларымен жабдықталған жеңіл моторлы авиация 
жанармай ретінде жоғары октанды бензинді пайдаланады.  

Ұшақ қанатындағы жанармай багы 
Қазіргі заманғы ұшақ құрылысында кэссон резервуарлары 

қолданылады, олар ауа өткізбейтін қуыстарға ұқсайды. Олар негізінен 
қанаттарға, тұрақтандырғышқа және кильге орнатылады. Бұл резеңке 
материалдардан жасалған жұмсақ резервуарлар, бұл шамадан тыс жүктеме 
мен соққы кезінде олардың тұтастығын сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар, мұндай материал өте сенімді және бөлінген кеңістікті тиімді алады. 
Кейде жанармай сыйымдылығының рөлін де, қуат элементінің рөлін де 
атқаратын резервуарлар қолданылады. Болдырмау үшін проливание отын 
кессон-бактардың, на истребителях пайдаланады кеуекті толтырғыш түрі 
бойынша поролон. 

Ұзақ ұшуға арналған үлкен авиалайнерлерде қосымша сорғылармен 
жабдықталған бірнеше жанармай бактары бар. Барлық жанармай бактары 
жанармай сымдарының жүйесімен өзара байланысты, бұл кез-келген 
резервуардан отынды пайдалануға немесе оны айдауға мүмкіндік береді. 
Отынды бір бактан екіншісіне айдау ұшу аппаратын неғұрлым тиімді 
орталықтандыруды жүзеге асыру арқасында мүмкін болады. Шығыс 
бактарынан отын ұшуда отын шығысының әзірленген бағдарламасына сәйкес 
қосалқы бактарға айдалады. 

Ұшақтың резервуарларына жанармай құю процесі орталықтандыру 
жоспарына сәйкес жүреді. Жанармай аппарат бактарына қысыммен арнайы 
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май құюшыдан мойын арқылы беріледі, содан кейін ол бактар арасында 
бөлінеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.23. (б) стандартты алюминий канистрлерден жасалған отын 
бактары 

 
Ұшақтағы әрбір жанармай багында барлық отынды төгуге болатын 

ағызу мойны бар. Әр құюдан кейін бұл мойын ашылады, бұл резервуардың 
түбінде орналасқан Конденсатты немесе суды ағызуға мүмкіндік береді. 
Әрине, резервуарда ешқандай қоспалар болмауы керек, әйтпесе бұл 
қозғалтқыштың істен шығуы мен апатқа әкелуі мүмкін. 

Сондай-ақ, ұшақтарда тікелей ауада апаттық отын төгетін жүйелер бар. 
Бұл жүйе ұшудан кейін бірден апаттық қонуды орындау кезінде қажет, 
өйткені ұшу аппаратының рұқсат етілген қону массасы ұшу массасынан 
әлдеқайда аз. 

Лонжерондағы отын багы. Базадан үлкен қашықтықта жауынгерлік 
операцияларды орындау қажет жауынгерлік ұшақтар қосымша аспалы 
бактармен жабдықталуы мүмкін. Олар жалпы аэродинамиканы жақсарту 
үшін жетілдірілген пішінге ие және ұшақтың фюзеляжына немесе қанатына 
ілінеді. Барлық жанармай өндірілгеннен кейін олар тасталады. Сондай-ақ, 
ұқсас құрылғылар ұшақтарды басқа орналасу әуеайлақтарына айдау үшін 
қолданылады, олар әдетте корпустың ортасында орнатылады. 

Жанармай бактарының қауіпсіздігі 
Жауынгерлік ұшақтар мен кейбір жолаушылар машиналары жанармай 

жұмсалған кезде жеткізілетін резервуарларды толтыру үшін бейтарап газды 
пайдаланады. Көмірқышқыл газы немесе азот газ ретінде қолданылады. 

Бұл борттағы өрттің немесе механикалық зақымданудың салдарынан 
жанармай багының жарылуының алдын алады. Екінші дүниежүзілік соғыста 
жанармай багын газбен толтырудың ұқсас схемасы қолданылды, тек 
қозғалтқыш коллекторынан салқындатылған пайдаланылған газ ретінде. 
[11,12,13,21] 
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май құюшыдан мойын арқылы беріледі, содан кейін ол бактар арасында 
бөлінеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.23. (б) стандартты алюминий канистрлерден жасалған отын 
бактары 

 
Ұшақтағы әрбір жанармай багында барлық отынды төгуге болатын 

ағызу мойны бар. Әр құюдан кейін бұл мойын ашылады, бұл резервуардың 
түбінде орналасқан Конденсатты немесе суды ағызуға мүмкіндік береді. 
Әрине, резервуарда ешқандай қоспалар болмауы керек, әйтпесе бұл 
қозғалтқыштың істен шығуы мен апатқа әкелуі мүмкін. 

Сондай-ақ, ұшақтарда тікелей ауада апаттық отын төгетін жүйелер бар. 
Бұл жүйе ұшудан кейін бірден апаттық қонуды орындау кезінде қажет, 
өйткені ұшу аппаратының рұқсат етілген қону массасы ұшу массасынан 
әлдеқайда аз. 

Лонжерондағы отын багы. Базадан үлкен қашықтықта жауынгерлік 
операцияларды орындау қажет жауынгерлік ұшақтар қосымша аспалы 
бактармен жабдықталуы мүмкін. Олар жалпы аэродинамиканы жақсарту 
үшін жетілдірілген пішінге ие және ұшақтың фюзеляжына немесе қанатына 
ілінеді. Барлық жанармай өндірілгеннен кейін олар тасталады. Сондай-ақ, 
ұқсас құрылғылар ұшақтарды басқа орналасу әуеайлақтарына айдау үшін 
қолданылады, олар әдетте корпустың ортасында орнатылады. 

Жанармай бактарының қауіпсіздігі 
Жауынгерлік ұшақтар мен кейбір жолаушылар машиналары жанармай 

жұмсалған кезде жеткізілетін резервуарларды толтыру үшін бейтарап газды 
пайдаланады. Көмірқышқыл газы немесе азот газ ретінде қолданылады. 

Бұл борттағы өрттің немесе механикалық зақымданудың салдарынан 
жанармай багының жарылуының алдын алады. Екінші дүниежүзілік соғыста 
жанармай багын газбен толтырудың ұқсас схемасы қолданылды, тек 
қозғалтқыш коллекторынан салқындатылған пайдаланылған газ ретінде. 
[11,12,13,21] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.23. (в)лонжерондағы отын багы  
 
Ұшақтың гидравликалық жүйесі (1.24-сурет) ұшу қауіпсіздігіне жауап 

беретін механизмдер мен жүйелерді басқаруға арналған. Қазіргі заманғы 
ұшақтарда гидравликалық жүйенің маңызы зор, рульдік беттердің 
гидравликалық жетектерін кеңінен қолдану байқалады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.24. (а) ұшақтың гидравликалық жүйесі 
 
Гидрожүйенің ұзақ мерзімділігі, өміршеңдігі және сенімділігі 

агрегаттар конструкциясының жетілдірілуін, энергия көзінің гидрожетегі 
ретінде бірнеше мәрте резервтеуді, басқаруды автоматтандыруды, 
экипаждың жұмысын бақылауды қамтамасыз етеді. 

Ұшақта гидравликалық жетектерді пайдалану салыстырмалы түрде 
кішкентай өлшемдер мен өлшемдерден, төмен инерциядан және жетектердің 
жоғары жылдамдығынан туындайды. Гидравликалық аппараттың осындай 
қуаттағы және мақсаттағы электр агрегатының габариттері мен массасының 
10% мөлшеріндегі массасы мен габариттері болады. 

Гидравликалық жүйелер рульдер мен тұрақтандырғышты басқару, 
қону-шарықтау механизациясының шассиін шығару және жинау үшін 
қолданылады. 
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Ұшақтың гидрожүйесінің кемшілігі-жұмыс денесінің, құбырлар мен 
қондырғылардың салыстырмалы түрде үлкен массасы, олардың жұмысының 
қоршаған кеңістіктің температурасына тәуелділігі. Герметикалығын 
Жоғалтатын құбырлар мен агрегаттардың зақымдануы сұйықтықтың 
шығарылуына, ал бұдан әрі-гидрожүйенің істен шығуына себеп болуы 
мүмкін. 

Көптеген ұшақтарда ГИДРОЖҮЙЕНІҢ жұмыс денесі АМГ-10 
гидравликалық авиациялық майы болып табылады. Жүйенің табиғаты көп 
жағдайда осы сұйықтықтың қасиеттеріне байланысты. 

Ол дуралумин мен болатқа бейтарап, ал тұтқырлық температурада 
аздап өзгереді. Сұйықтық 120°C температураға жеткенде өрт қауіпті болады. 
Ил-86 ұшағында 200°C дейінгі температураға төтеп бере алатын НГЖ-4 
минералды майларына негізделген жанбайтын жарылысқа төзімді сұйықтық 
қолданылады. Көбінесе авиалайнерлерде конструкциясында ауыспалы 
өнімділігі бар сорғылары бар авиациялық қозғалтқыштардан, әуе немесе 
электр жетегінен басқарылатын гидрожүйелер пайдаланылады. 

Ұшақтың гидравликалық жүйесінің жұмыс принципі  
Ұшақтың гидрожүйесі екі бөліктен тұрады:  
- қысым көздерінің желісі-энергияны сақтауға, жұмыс қысымын 

жасауға, тұтынушыларға таратуға және сұйықтық қорын орналастыруға, 
жүйенің ішіндегі қысымды реттеуге арналған;  

- тұтынушылар желісі-әрқайсысы белгілі бір механизмді іске қосуға 
арналған компоненттерден тұрады. 

Мысалы, қазіргі заманғы ұшақтың гидравликалық жүйесі жұмыс 
сұйықтығымен қоректенеді: 

- қанатты механикаландыру жетектері және ұшақты басқару жүйелері;  
- шассиді шығару-жинау желілері;  
- алдыңғы тіректің дөңгелектерін бұру механизмдері;  
- артқы және алдыңғы жүк көтергішті басқару желілері;  
- шыны тазалағыштарды басқару желілері;  
- дөңгелектерді тежеу желілері.  
Ұшақтағы рульдік беттер орнатылған жүйелердің ең көп санынан 

басқарылады, ал жауапты тұтынушылар (шасси, жапқыштар және т.б.) 
кемінде 2 гидравликалық жүйеден басқарылады. Жердегі ұшақ жағдайында 
ғана жұмыс істейтін тұтынушылар бір гидрожүйемен басқарылады. 

Әрбір гидрожүйеде негізгі сорғылардан басқа резервтік қорек көздері 
болады. Соңғылары гидротрансформаторлармен, турбоагрегаттармен және 
электр жетекті сорғы станцияларымен ұсынылған. 
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Ұшақтың гидрожүйесінің кемшілігі-жұмыс денесінің, құбырлар мен 
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Жоғалтатын құбырлар мен агрегаттардың зақымдануы сұйықтықтың 
шығарылуына, ал бұдан әрі-гидрожүйенің істен шығуына себеп болуы 
мүмкін. 

Көптеген ұшақтарда ГИДРОЖҮЙЕНІҢ жұмыс денесі АМГ-10 
гидравликалық авиациялық майы болып табылады. Жүйенің табиғаты көп 
жағдайда осы сұйықтықтың қасиеттеріне байланысты. 

Ол дуралумин мен болатқа бейтарап, ал тұтқырлық температурада 
аздап өзгереді. Сұйықтық 120°C температураға жеткенде өрт қауіпті болады. 
Ил-86 ұшағында 200°C дейінгі температураға төтеп бере алатын НГЖ-4 
минералды майларына негізделген жанбайтын жарылысқа төзімді сұйықтық 
қолданылады. Көбінесе авиалайнерлерде конструкциясында ауыспалы 
өнімділігі бар сорғылары бар авиациялық қозғалтқыштардан, әуе немесе 
электр жетегінен басқарылатын гидрожүйелер пайдаланылады. 

Ұшақтың гидравликалық жүйесінің жұмыс принципі  
Ұшақтың гидрожүйесі екі бөліктен тұрады:  
- қысым көздерінің желісі-энергияны сақтауға, жұмыс қысымын 

жасауға, тұтынушыларға таратуға және сұйықтық қорын орналастыруға, 
жүйенің ішіндегі қысымды реттеуге арналған;  

- тұтынушылар желісі-әрқайсысы белгілі бір механизмді іске қосуға 
арналған компоненттерден тұрады. 

Мысалы, қазіргі заманғы ұшақтың гидравликалық жүйесі жұмыс 
сұйықтығымен қоректенеді: 

- қанатты механикаландыру жетектері және ұшақты басқару жүйелері;  
- шассиді шығару-жинау желілері;  
- алдыңғы тіректің дөңгелектерін бұру механизмдері;  
- артқы және алдыңғы жүк көтергішті басқару желілері;  
- шыны тазалағыштарды басқару желілері;  
- дөңгелектерді тежеу желілері.  
Ұшақтағы рульдік беттер орнатылған жүйелердің ең көп санынан 

басқарылады, ал жауапты тұтынушылар (шасси, жапқыштар және т.б.) 
кемінде 2 гидравликалық жүйеден басқарылады. Жердегі ұшақ жағдайында 
ғана жұмыс істейтін тұтынушылар бір гидрожүйемен басқарылады. 

Әрбір гидрожүйеде негізгі сорғылардан басқа резервтік қорек көздері 
болады. Соңғылары гидротрансформаторлармен, турбоагрегаттармен және 
электр жетекті сорғы станцияларымен ұсынылған. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.24. (B)ұшақтың гидравликалық жүйесі 
 
Гидротрансформаторлардың мақсаты-негізгі сорғылардың істен шығуы 

немесе қозғалтқыштың істен шығуы кезінде іргелес гидрожүйенің 
энергиясын қолдана отырып, гидрожүйеде қысым жасау. Бұл жағдайда 
қуатты бір гидравликалық жүйеден екіншісіне беру жұмыс сұйықтығының 
ауысуынсыз жүреді. 

Гидротрансформатор-бұл екі реттелмейтін сорғы қозғалтқыштарынан 
тұратын резервтік қондырғы. 

Гидротрансформаторда мотор-сорғылардың әрқайсысы өзінің 
гидрожүйесіне қосылған, олардың сұйықтықтары өзара жанаспайды. 
Крутящий трансформатор жұмыс істеп тұрған кезде, қозғалтқыш 
сорғыларының бірі гидравликалық қозғалтқыш ретінде жұмыс істейді және 
қуат жүйесіндегі жұмыс сұйықтығының қысымын тудыратын екінші 
қозғалтқыш сорғыны айналдырады. 

Турбоагрегаттардың рөлі-белгілі бір жүйенің қозғалтқышы істен 
шыққан кезде ұшақтың ұшуы кезінде сұйықтықтың қысымын жасау және 
Қозғалтқыштар өшірілген жерде әуе кемесін тұрған кезде гидравликалық 
жүйенің тұтынушыларының жұмыс істеуі. Турбоагрегат-бұл ауа 
турбинасының жұмысына байланысты жұмыс істейтін гидравликалық сорғы. 
Орнату үшін Сығылған ауа қозғалтқыштардың бірінен немесе ұшақтың ӘК-
нен алынады. Электр жетегі бар сорғы станциялары ұшу кезіндегі қысымның 
төтенше көзі болып табылады және ұшаққа қызмет көрсету кезінде 
тұтынушыларды қуаттайды. 

Сорғының алдында кавитацияның алдын алу үшін сору сызығында 
артық қысым жасалады. Осы мақсатта гидравликалық резервуардың дренаж 
жүйесі қозғалтқыштың компрессорына қосылады, ауа баптау жүйесіне 
қосылады немесе оған сорғы станциялары қосылады. 

Көптеген ұшақтар негізгі ретінде ауыспалы сорғылары бар 
гидравликалық жүйені пайдаланады. Онда қысым осьтік ротор-плунжер 
сорғыларына байланысты артады. Автоматты сорғының сезімтал компоненті 
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гидравликалық жүйедегі қысымның өзгеруіне жауап береді және 
сервомеханизм арқылы сорғының жұмысын, поршеньдердің соққысын, 
көлбеу жуғыштың орнын өзгертеді. Үнемі дерлік сорғы қысымның кең 
диапазонында қызмет ете алады. Гидрожүйедегі жұмысшыға жақын 
қысымның белгілі бір мәніне жеткенде, автоматты механизм іске қосылады 
және сорғының өнімділігі оны салқындату және майлау үшін қажет 
минимумға дейін төмендейді. Сұйықтықты салқындату радиаторда жүзеге 
асырылады. 

Сұйықтық қысымы төмендеген кезде машина сорғыны толық қуатқа 
қосады. Егер автоматты құрылғы жұмыс істемесе, сорғы қауіпсіздік клапаны 
арқылы резервуарға артық сұйықтық төгілген кезде максималды 
өнімділікпен жұмыс істей бастайды. 

Ауыспалы өнімділігі бар сорғылармен гидравликалық жүйенің 
артықшылығы-су соққыларын азайтатын сорғыларды тегіс түсіру. 

Тұрақты өнімділігі бар сорғылармен гидравликалық жүйенің жұмысы 
ауыспалы өнімділігі бар сорғылармен гидрожүйенің жұмысына ұқсас, 
сондықтан оны 2 магистральға да бағыттауға болады: 

- тұтынушыларды қоректендіретін магистраль; 
- жоғары қысымды сызық пен гидробакты жалғайтын магистраль. 
Айнымалы сорғылардың жүйесінен айырмашылығы-сұйықтық бір 

уақытта екі бағытта қозғала алмайды. 
Аккумуляторды зарядтау немесе тұтынушылар жұмыс істеген кезде 

сорғыдан сұйықтық түсіру машинасы мен сүзгі арқылы тұтынушыларға және 
батареяны зарядтауға түседі. Қысым жұмыс күшінің шегіне жеткенде, түсіру 
машинасы жұмыс сұйықтығының қозғалысын ағызу желісіне ауыстырады. 

Тұрақты жұмыс істейтін сорғылармен гидрожүйелердің басты 
кемшілігі-әрқашан түсіру машинасымен жұмыс істеу қажеттілігі. Мұндай 
жүйелер Қысқа мерзімді, өйткені бірнеше рет өшірілгендіктен-сорғылардың 
қосылуынан қосымша тербелістер пайда болады. 

Түсіру машинасын пайдаланудан басқа, тұрақты жұмыс істейтін 
сорғыларды қосудың басқа схемалары бар. Олар негізінен төтенше 
гидрожүйелерде қолданылады. 

Сұйықтық қысымын өзгерту технологиясы бойынша қуат жетектері 
бөлінеді:  

- сұйықтық қысымын цилиндрдегі поршень қозғалысына түрлендіретін 
жетектер;  

- қысым энергиясын ротордың айналуына айналдыратын дискілер. 
Алғашқы деп атайды гидроцилиндрами, екінші – гидророторами. 
Гидромоторлар-жоғары қысыммен сұйықтық келетін роторлы-

плунжерлік сорғы. 
Гидравликалық аккумулятор-шар немесе цилиндрлік цилиндр. Оның 

ішкі қуыстары серпімді резеңке мата мембранасымен немесе еркін жүзетін 
поршеньмен бөлінеді. Аккумуляторлардың жоғарғы камералары азотпен 
толтырылған, төменгі камералары айдау магистраліне қосылған. [11,12,13] 
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Жұмыс сұйықтығының қысымы поршеньді төмен қарай жылжытады 
және энергияны сақтау арқылы азотты қысады. Энергия шығыны азот 
кеңейген кезде, сұйықтық аккумулятордан жүйеге түскенде пайда болады. 

Электр  жабдығы  және  радиоэлектро  жабдығы  
Электр жабдығы-бортта электр энергиясын алуды, бөлуді және 

пайдалануды қамтамасыз ететін құрылғылар, агрегаттар мен жүйелер 
жиынтығы. 

Электр жабдықтарына мыналар жатады: 
- электрмен жабдықтау жүйелері; 
- автоматтандырылған және автоматты электр жетегі; 
- авиациялық қозғалтқыштарды тұтату және іске қосудың электр 

жүйелері; 
- қозғалтқыштардың жұмыс режимдерін басқарудың электрондық 

жүйелері; 
- отын сорғылары мен крандардың электр жетегі мен электр 

автоматикасын қоса алғанда, отын жүйелерінің электр жабдықтары; 
- мұз қатуға қарсы және өртке қарсы жүйелер мен құрылғылардың 

электр жабдықтары; 
- жарық техникасы және жарық сигнал жабдықтары. 
Ұшақты (тікұшақты) (СЭС) Электрмен жабдықтаудың борттық жүйесі 

электр энергиясын өндіруге, оны таратуға және соңғы тұтынушыларға дейін 
тасымалдауға арналған. 

СЭС мақсаты бойынша бөлінеді: 
- ұшудың барлық уақыты ішінде барлық немесе көптеген 

қабылдағыштарды қоректендіруді қамтамасыз ететін негізгілеріне; 
- қосалқы (резервтік), онда электр энергиясының көздері жердегі және 

ауадағы авиақозғалтқыштар жұмыс істемеген кезде қабылдағыштардың 
шектеулі санын қоректендіреді (мысалы, ӘКҚ қосалқы күш қондырғысының 
айналуына әкелетін генераторлар); 

- электр энергиясының негізгі және резервтік көздері істен шыққан 
кезде өмірлік маңызы бар қабылдағыштардың шектеулі санын 
қоректендіруге арналған авариялық қабылдағыштар. 

Электр энергиясын генерация жүйесінен қабылдағыштарға беретін 
құрылғылар жиынтығы тарату жүйесі деп аталады. 

Әуе қозғалысын басқару құрылымында(ӘҚБ) ұшуларды 
радиотехникалық қамтамасыз ету навигациялық және радиотехникалық 
жабдықтың борттық және жерүсті жүйелерінің кешендерін кеңінен 
қолдануды көздейді, оның көмегімен әуе кемелерінің (ӘК) ұшуы, бағыты 
бойынша ұшуы және қонуы жүзеге асырылады, ұшулардың қауіпсіздігі мен 
тұрақтылығы артады. ӘК ұшуын басқару тр * радио қамтамасыз ету 
жүйесінде қалыптасатын ұшу шарттары туралы әртүрлі ақпаратты бұзады. 
Бұл ақпараттың негізгі көзі 
радиоэлектрондық жабдық (РЭҚ). 

Радиоэлектрондық жабдық мынадай міндеттерді шешуді қамтамасыз 
етеді:  
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- ұшу трассасындағы, аэротораптар мен әуеайлақтар аудандарындағы 
ӘК координаттары туралы ақпарат алу; 

- радио бағдарларға қатысты ӘК координаттарын анықтау; 
оңтайлы бағыттарды анықтау, автоматтандыру үшін ақпарат алу; 
- қонуға кіру процесі; 
- экипажды қоршаған ӘК жағдайы және ұшудың метеожағдайлары 

туралы, соқтығысу қаупі туралы, ӘК жол жылдамдығы және бұзу бұрышы, 
ұшу биіктігі туралы хабардар ету. 

РЭО-ның функционалдық міндеттерін орындау дәрежесін сандық 
бағалау маңызды инженерлік проблемалардың бірі болып табылады. Осы 
бағалаудың негізіне шартты түрде үш топқа бөлінетін РЭҚ параметрлерінің 
жиынтығын талдауды салуға болады: ПФИ функционалдық пайдалану 
параметрлері (немесе мақсаты бойынша пайдалану параметрлері — 
пайдалану параметрлері), техникалық параметрлер (ТП), пайдалану 
технологиялылығы параметрлері (ПЭТ). 

Ұшуды радиомен қамтамасыз етудің борттық және жерүсті кешенінің 
құрамы (1.15-сурет.). 

Радионавигациялық жүйелер Экипаждар мен әк автоматты басқару 
жүйелері ӘК орналасқан жері және оның ұшу параметрлері туралы 
ақпаратпен қамтамасыз етеді. Осы мақсаттар үшін: жақын навигацияның 
радиожүйелері (РСБН), ал шетелде VOR DME, ұшақ радиодальномерлері 
(СД), алыс навигацияның радиожүйелері (РСДН), Автоматты 
радиокомпастар (АРК), радиовысотомерлер (РВ) қолданылады. 

Радионавигациялық жүйелер қашықтықты өлшеуге арналған 
белгілі координаттары бар объектілерге дейін; бортта және жерде өлшеу 
белгілі координаттары бар объектілердің пеленгтері (Автоматты 
жердегі радиопеленгаторлар); объектіге (немесе одан) берілген Пеленг 
бойынша ұшуды орындау; жердегі радиостанцияның (PC) орналасқан жерін 
өлшейтін бұрыштық-қашықтық өлшеу жүйесінің деректері бойынша ұшуда 
ӘК-нің өз орналасқан жерін айқындау. 

Қону радиожүйелері қону жүйелері (СП) деп аталатын борттық 
бұрыштық өлшеу құрылғыларының көмегімен және жер үсті курстық 
радиомаяктардың (КРМ) сигналдары —курс сызығы туралы және глиссада 
сызығы туралы ақпарат датчиктері — глиссадалық радиомаяктар (ГРМ) 
көмегімен қонуға кіру кезінде курс сызықтарынан (ЛК) және глиссададан 
ауытқуларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Радиолокациялық жүйелер (РЛС): жер үсті бағдарларына қатысты ӘК 
координаттарын, жол жылдамдығын, бұзу бұрышын өлшеуге, кедергілерді, 
биіктікті, метеожағдайды анықтауға, соңғылардың сипаты мен 
қарқындылығын анықтауға, қонуға кіруді қоса алғанда, барлық кезеңдерде 
ӘК ұшуын бақылауға, ал қажет болған жағдайда қонуды басқаруға, 
диспетчерге ӘҚБ үшін қажетті барлық ақпаратты ұсынуға, ӘҚБ жүйесіне 
борт нөмірі, ұшу биіктігі, борттағы отын қалдығы туралы ақпаратты беруге 
мүмкіндік береді.  



61 
 
 
 

- ұшу трассасындағы, аэротораптар мен әуеайлақтар аудандарындағы 
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Борттық құрылғыларға мыналар жатады: метеонавигациялық РЛ 
(МРЛ), жылдамдық пен бұрыштың Доплер өлшегіші (ДИСС), ұшақ 
жауапкері (СО). 

Радиобайланыс жүйелері ұшуды қамтамасыз етеді және өз құрамына 
кіреді: 
радиотолқындардың метрлік диапазонындағы байланыс және командалық 
станциялар, ұшақ станциялары 
жолаушыларға қызмет көрсетуге арналған магнитофондар, ұшақтық сөйлесу 
құрылғылары, теледидарлар және радионүктелер. 

РЭО жерүсті құралдары- ӘҚБ жүйесінің негізгі ақпараттық 
датчиктері РСП, РСБН, РСДН автономды емес жүйелерінің стационарлық 
бөліктерінен, сондай — ақ автономды радиолокаторлардан-трассалық (ТРЛ), 
шолу-диспетчерлік (ОДРЛ), қайталама (ВРЛ), қону (ПРЛ) және ДМЕ 
үлгісіндегі радиомаяктардан (РМ) тұрады. 

РЭО құрылымдық схемасы ақпарат көзінен (АИ); синхронизатор 
(Синхр); ақпарат түрлендіргіші — кодер (Код); тарату трактісінің 
модуляторы (Мод); қабылдауға немесе беруге жұмыс істейтін 
микротолқынды генератор, антенна-фидер құрылғысы (АФУ); кіріс 
тізбектері (Вх), жиілік түрлендіргіші (ПЧ), аралық жиілік күшейткіші (Ақу), 
детектор (демодулятор) ДМ және сигналды анықтау және оның 
параметрлерін өлшеу құрылғысы бар декодер (декодер); ақпаратты көрсету 
құрылғысы (ҚҚ) және ақпаратты тұтынушы (ҚҚ). 

РЭО — АПЧ, АРУ, УСЛТ күйге келтіру және реттеу құрылғылары 
(жалған Дабылдарды тұрақтандыру құрылғысы), сондай-ақ қоректендіру 
көздері (ЖК) үлгілік электрондық схемалардың ажырамас бөлігі болып 
табылады. 

РЭО симплексті немесе дуплексті схема бойынша жұмыс істей алады. 
Жүйелерде бір PRD таратқышы және PRM жиынтығы немесе керісінше 
болуы мүмкін. РЭҚ құрылымы тұрақты және сапаны анықтайтын 
параметрлер жиынтығы белгілі бір құрамға ие. 
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Сурет 1.25. ӘК-ні радиотехникалық қамтамасыз етудің борттық және 
Жерүсті кешендерінің құрамы 

 
1.4. ГАЗ ТУРБИНАЛЫҚ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ  
 
Даму кезеңдерінде авиациялық техниканың маңызды жетістіктері 

қозғалтқыштардың сипаттамаларын түбегейлі жақсартудың арқасында 
мүмкін болды. Мысалы, әуе кемелерінің жүк көтергіштігінің, 
жылдамдығының, қашықтығының және ұшу биіктігінің ұлғаюына, негізінен, 
олардың үлестік параметрлерін (яғни, қуат немесе тартым бірлігіне 
жатқызылған параметрлерді) бір мезгілде төмендету кезінде 
қозғалтқыштардың қуатын немесе тартымын Елеулі арттыру есебінен қол 
жеткізілді):  

- отынның үлестік шығыны; 
- нақты салмақ және нақты көлем. 
Қазіргі заманғы авиациялық газтурбиналық қозғалтқыштар (ЖКД) 

(1.25-сурет) күрделі жылу машиналары болып табылады, оларды пайдалану 
оларда өтетін процестерді, сипаттамаларын, жұмыс жағдайларын, элементтер 
мен тораптардың конструкциясын, сондай-ақ қозғалтқыштардың жұмысын 
қамтамасыз ететін агрегаттар мен жүйелерді терең білуді талап етеді. 
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Сурет 1.25. Газ турбиналы қозғалтқыш құрылғысының жалпы схемасы 
 
ЖКД схемаларының алуан түрлілігіне қарамастан, әрбір жеке алынған 

қозғалтқышта табуға болатын бірқатар жалпы конструктивтік шешімдер бар. 
Май, отын, іске қосу, автоматты реттеу сияқты қозғалтқыштың жұмысын 
қамтамасыз ететін әртүрлі жүйелерде, сондай-ақ қозғалтқыш 
конструкциясының жекелеген элементтерін жүктеудің күрделі сипатын 
талдауда және олардың беріктігін есептеу әдістемесінде көп нәрсе ортақ. 

Азаматтық авиация қозғалтқыштарына қойылатын талаптар негізінен 
мынадай: 

- ресурс шегінде жердегі және ұшудағы қозғалтқыштың барлық жұмыс 
режимдеріндегі қуатты қондырғы жұмысының жоғары сенімділігі; ұшу және 
ұшу кезіндегі шудың рұқсат етілген деңгейі; үлкен кепілдік және техникалық 
ресурстар; 

- ұшудың барлық кезеңдерінде отынның шағын километрлік және 
сағаттық шығындарын қамтамасыз ететін жоғары үнемділік; үлкен маңдай 
тарту; жақсы қабылдағыштық. 

- қозғалтқыш пен тұтастай қуатты қондырғының аз үлес салмағы; 
- қозғалтқыштың және оны күрделі жөндеудің (конструкцияның 

технологиялылығы), әуеайлақтық жөндеудің және қызмет көрсетудің 
(пайдалану технологиялылығы) төмен құны); 

-ұшу-қону жолағының (ҰҚЖ) қажетті ұзындығын азайту үшін 
қозғалтқыш тартымын немесе әуе винті тартымын реверсиялау мүмкіндігі); 

- ыстық ауа-райында және теңіз деңгейінен жоғары орналасқан 
әуеайлақтан ұшу үшін жеткілікті тартымды ұстап тұру қабілеті; 

- жердегі және ұшудағы қанағаттанарлық іске қосу қасиеттері. 
[3,4,16,17,18] 

Азаматтық авиацияда ұшақтарда және тікұшақтарда күш 
қондырғылары ретінде газтурбиналық қозғалтқыштардың мынадай түрлері 
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пайдаланылады: турбореактивтік (ТЖҚ), турбовинттік (ТВД), екі тізбекті 
турбореактивтік (ДТРД), турбовальдық (ТвлД). 

Турбореактивті қозғалтқыштар (ТЖҚ) (1.26-сурет) субсоникалық және 
дыбыстан жоғары ұшақтарда орнатылады.  

1-ауа алу  
2-төмен қысымды компрессор  
3-жоғары қысымды Компрессор  
4-жану камерасы  
5-турбинада және саптамада жұмыс істейтін денені кеңейту  
6-ыстық аймақ  
7-турбина  
8-жану камерасына бастапқы ауаның кіру аймағы  
9-суық аймақ  
10 кіріс құрылғысы 

Сурет 1.26. ТЖҚ жұмыс сызбасы 
 
Қазіргі заманғы ЖКД-да тұрақты жұмыстың тар диапазоны бар көп 

сатылы жоғары қысымды осьтік компрессорлар қолданылады.  
ТЖҚ жұмыс ауқымын кеңейту үшін ауаны компрессордан атмосфераға 

қайта жіберу, бағыттаушы және түзетуші аппараттардың айналмалы 
қалақтары болады немесе екі роторлы схема бойынша орындалады. 

Азаматтық авиацияда қолданылатын турбореактивті қозғалтқыштар бір 
білікті схема бойынша орындалады.  

Турбовинттік қозғалтқыштар (ТВД) (1.27-сурет) субсоникалық 
ұшақтарда орнатылады. ТВД компрессор мен ауалық бұрамның жетегі үшін 
жалпы турбинасы бар бір білікті схема бойынша немесе компрессор мен 
бұрамның жетегі үшін бөлек турбиналары бар екі білікті схема бойынша 
орындалады. 
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пайдаланылады: турбореактивтік (ТЖҚ), турбовинттік (ТВД), екі тізбекті 
турбореактивтік (ДТРД), турбовальдық (ТвлД). 

Турбореактивті қозғалтқыштар (ТЖҚ) (1.26-сурет) субсоникалық және 
дыбыстан жоғары ұшақтарда орнатылады.  

1-ауа алу  
2-төмен қысымды компрессор  
3-жоғары қысымды Компрессор  
4-жану камерасы  
5-турбинада және саптамада жұмыс істейтін денені кеңейту  
6-ыстық аймақ  
7-турбина  
8-жану камерасына бастапқы ауаның кіру аймағы  
9-суық аймақ  
10 кіріс құрылғысы 

Сурет 1.26. ТЖҚ жұмыс сызбасы 
 
Қазіргі заманғы ЖКД-да тұрақты жұмыстың тар диапазоны бар көп 

сатылы жоғары қысымды осьтік компрессорлар қолданылады.  
ТЖҚ жұмыс ауқымын кеңейту үшін ауаны компрессордан атмосфераға 

қайта жіберу, бағыттаушы және түзетуші аппараттардың айналмалы 
қалақтары болады немесе екі роторлы схема бойынша орындалады. 

Азаматтық авиацияда қолданылатын турбореактивті қозғалтқыштар бір 
білікті схема бойынша орындалады.  

Турбовинттік қозғалтқыштар (ТВД) (1.27-сурет) субсоникалық 
ұшақтарда орнатылады. ТВД компрессор мен ауалық бұрамның жетегі үшін 
жалпы турбинасы бар бір білікті схема бойынша немесе компрессор мен 
бұрамның жетегі үшін бөлек турбиналары бар екі білікті схема бойынша 
орындалады. 

 
 
 
 

ТВД 700 – 800 км/сағ дейінгі ұшу жылдамдығында ТРД-ге қарағанда 
үнемді және ұшу-қону сапасын жақсартады. Бірақ редуктордың, ауалық 
бұрамның, күрделі автоматты реттеу жүйесінің болуы оны дайындау мен 
жетілдіруді ТЖҚ-мен салыстырғанда анағұрлым күрделі және қымбат етеді. 

ТҚД бар күштік қондырғы ТЖҚ бар күштік қондырғысына қарағанда 
үлкен үлес салмағына және техникалық қызмет көрсетудің жоғары құнына 
ие. 

 
Сурет 1.27. Турбовинтті қозғалтқыштар (ТВД) 

 
Қос тізбекті турбореактивті қозғалтқыштар (ДТРД) субсоникалық 

ұшақтарға орнатылады. 
ДТРД (1.28 А, б-сурет) желдеткіштің алдыңғы және артқы 

орналасуымен (төмен қысымды компрессор) бір, екі және үш роторлы, жеке 
реактивті саптамалар арқылы контурлардан газ шығысымен немесе 
араластыру камерасымен (жалпы реактивті саптамалар арқылы газ 
шығысымен) орындалады. 
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Сурет 1.28. (А) ДТРД схемалары 

 
Алдыңғы желдеткіші бар DTDD-де жоғары қысымды компрессорға 

кіретін ауа желдеткішке алдын-ала қысылған. Сондықтан қысымның 
жоғарылауының қажетті дәрежесін алу үшін жоғары қысымды 
компрессордағы аз қадамдар қажет. 

Жалпы реактивті саптаманың алдында екі тізбектің ағындарын 
араластырған кезде қозғалтқыштан газдың температурасы мен жылдамдығы 
төмендейді (шу деңгейі төмендейді), тартым 2% - ға дейін өседі және 
отынның нақты шығыны 3% - ға дейін төмендейді, бірақ қозғалтқыштың 
ұзындығы мен салмағы біршама артады. Азаматтық авиация ұшақтарында екі 
тізбекті қозғалтқыштардың әртүрлі түрлері орнатылады, олар негізінен 
желдеткіштің алдыңғы орналасуымен екі білікті схема бойынша жасалады. 

ЖКД жұмыс процесінің негізгі параметрлері: компрессордағы кπ  ауа 
қысымының жоғарылау дәрежесі, турбина 3Т  алдындағы газ температурасы, 
ал ДТРД — ға тағы бір параметр-Қос контурлық m дәрежесі қосылады. 
Жұмыс процесінің бұл параметрлері ЖКД-ның негізгі параметрлерінің 
шамаларын анықтайды: тарту, отынның нақты шығыны, қозғалтқыштың 
нақты салмағы, жалпы өлшемдер және ресурс. 

Қазіргі заманғы сериялы GTD-де қысымның кπ  жоғарылауы 18-25-ке 
жетеді, ал дамыған қозғалтқыштарда ол 27-30 мәндеріне жетеді. 

Салқындатылатын жұмыс қалақтары бар ГТД турбинасы алдындағы 
газдың ең жоғары температурасы 1300-1330°с аспайды, ал әзірленетін 
қозғалтқыштарда ол 1600°С және одан жоғары жетеді. 
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Сурет 1.28. (А) ДТРД схемалары 

 
Алдыңғы желдеткіші бар DTDD-де жоғары қысымды компрессорға 

кіретін ауа желдеткішке алдын-ала қысылған. Сондықтан қысымның 
жоғарылауының қажетті дәрежесін алу үшін жоғары қысымды 
компрессордағы аз қадамдар қажет. 

Жалпы реактивті саптаманың алдында екі тізбектің ағындарын 
араластырған кезде қозғалтқыштан газдың температурасы мен жылдамдығы 
төмендейді (шу деңгейі төмендейді), тартым 2% - ға дейін өседі және 
отынның нақты шығыны 3% - ға дейін төмендейді, бірақ қозғалтқыштың 
ұзындығы мен салмағы біршама артады. Азаматтық авиация ұшақтарында екі 
тізбекті қозғалтқыштардың әртүрлі түрлері орнатылады, олар негізінен 
желдеткіштің алдыңғы орналасуымен екі білікті схема бойынша жасалады. 

ЖКД жұмыс процесінің негізгі параметрлері: компрессордағы кπ  ауа 
қысымының жоғарылау дәрежесі, турбина 3Т  алдындағы газ температурасы, 
ал ДТРД — ға тағы бір параметр-Қос контурлық m дәрежесі қосылады. 
Жұмыс процесінің бұл параметрлері ЖКД-ның негізгі параметрлерінің 
шамаларын анықтайды: тарту, отынның нақты шығыны, қозғалтқыштың 
нақты салмағы, жалпы өлшемдер және ресурс. 

Қазіргі заманғы сериялы GTD-де қысымның кπ  жоғарылауы 18-25-ке 
жетеді, ал дамыған қозғалтқыштарда ол 27-30 мәндеріне жетеді. 

Салқындатылатын жұмыс қалақтары бар ГТД турбинасы алдындағы 
газдың ең жоғары температурасы 1300-1330°с аспайды, ал әзірленетін 
қозғалтқыштарда ол 1600°С және одан жоғары жетеді. 

 
 
 
 

Қозғалтқыш ресурстарын ұлғайтуТ3
❑  кезінде әрі қарай өсудің күрделі 

міндеті негізінен екі жолмен шешіледі.  Бірінші әдіс-ыстық бөлшектерді, ең 
алдымен турбиналық пышақтарды салқындатудың тиімді әдістерін жасау.  
Қозғалтқыштардың сенімділігі мен беріктігін арттырудың екінші жолы — 
жоғары температурада қолданылатын механикалық қасиеттерге қарағанда 
әлдеқайда жақсы жаңа құрылымдық материалдарды іздеу. 

Қозғалтқыштың тартылуына және тиімділігіне айтарлықтай әсер ететін 
m Қос контурының дәрежесі алғашқы DTDD 0,3-2,0 аралығында болды. 
Қазіргі уақытта М-нің 5-8 мәндеріне дейін айтарлықтай өсу тенденциясы бар. 

Ұшу күші. Қазіргі заманғы сериялық ЖКД—да ең жоғары ұшу күші 
(форсажсыз) 10500-11000кг аспайды. 

Кокстың меншікті шығыны: Азаматтық авиация ұшақтары үшін 
қозғалтқыштардың үнемділігін арттыру әуе тасымалдарының үлкен көлеміне 
және тонна-километрдің өзіндік құны мен тарифтерді төмендету 
қажеттілігіне байланысты өте маңызды мәнге ие. 

Отынның нақты шығынын азайту берілген ұшу ауқымында 
коммерциялық жүктемені арттыруға және отын шығындарын азайтуға 
мүмкіндік береді. 

Қозғалтқыштардың үлес салмағы қозғалтқыш салмағының (отын, май 
және ұшақ агрегаттарынсыз) оның номиналды тартымына қатынасымен 
айқындалады. Бұл параметр әртүрлі тартқыштары бар қозғалтқыштарды 
салыстырмалы бағалау үшін қолданылады. 

ЖКД ресурсы олар дамыған сайын үздіксіз өсіп отырады. ЖКД 
дамуының басында олардың ресурсы 15-25 сағатты құрады. Қазіргі уақытта 
ТЖҚ үшін ол 2000 - 4000 сағ, ТВД үшін – 4000 - 6000 сағ, ДТРД үшін — 8000 
сағ және одан жоғары жетеді. 

ЖКД кіріс құрылғысы ауаны компрессорға ең аз гидравликалық 
шығындармен және белгілі бір жылдамдықпен жеткізуге қызмет етеді, ал 
ұшу кезінде ол жылдамдық қысымын ішінара қысымға айналдырады. 

Ұшу жылдамдығының жоғарылауымен компрессордағы ауа 
қысымының жоғарылауы төмендейді, ал кіріс құрылғысындағы қысымның 
жоғарылау жылдамдығы артады. Демек, ұшу жылдамдығының 
жоғарылауымен жалпы қысу процесінде кіріс құрылғысының рөлі артады, 
оның тартуға әсері және тұтастай алғанда қозғалтқыштың тиімділігі артып 
келеді. Сондықтан, ол компрессорға кірер алдында жылдамдық пен 
қысымның біркелкі өрісін және ауа ағынын тиімді тежеуді қамтамасыз етуі 
керек, кіріс құрылғысы арқылы жоғары жылдамдықпен өтетін ағынға 
минималды гидравликалық қарсылықты қамтамасыз етуі керек. 

Кіріс құрылғысы шағын фронтальды кедергіге, жеткілікті беріктікке, 
қаттылыққа және тығыздыққа, жұмысқа сенімділікке, жеңіл салмаққа ие 
болуы керек, оны жасау, құрастыру және бөлшектеу оңай болуы керек. 

Субсоникалық кіріс құрылғысы, әдетте, сыртқы қысымы бар диффузор 
болып табылады, яғни ауа ағынын тежеудің негізгі процесі кіріс 
құрылғысының алдында жүреді. Субсоникалық кіріс құрылғысының 
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каналының ішінде ауа салыстырмалы түрде төмен жылдамдықпен 0,6-0,65 
жергілікті дыбыс жылдамдығынан аспайды. 

Субсоникалық кіріс құрылғысы кішігірім дыбыстан жоғары 
жылдамдықта (М= 1,3-1,5 дейін) ұшу кезінде қолданылады, бұл кезде 
тығыздағыштың тікелей секіруінде энергия шығыны әлі де аз болады. 

  

 
Сурет 1.28. (б) ДТРҚ схемалары 

 
Дыбыстан жоғары кіріс құрылғылары максималды тиімді тартуды алу 

үшін жоғары дыбыстан жоғары ұшу жылдамдығында (м> 1,5) қолданылады. 
Дыбыстан жоғары ағынның тежелу процесі әлсіз тікелей секірумен 
аяқталатын көлбеу тығыздау жүйесінде жүреді. Бұл кіріс құрылғыларын ішкі, 
сыртқы және аралас Сығылған диффузорларға бөлуге болады. 

Ауыспалы геометриясы бар кіріс құрылғыларын құрудағы негізгі 
мәселе-диффузордың өткізу қабілеттілігін қозғалтқыштың белгілі бір ұшу 
режимінде минималды сыртқы қарсылықпен және диффузордағы ауаның ең 
тиімді қысылуымен сәйкес келу мәселесі, бұл тұтастай алғанда электр 
қондырғысының тартылуын, тиімділігі мен сенімділігін анықтайды. 

Егер ұшу кезінде немесе қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде сыртқы 
ауаның температурасы 3-50С және одан төмен болса, ал ауаның ылғалдылығы 
1-2 г/м3 және одан жоғары болса, кіру құрылғысының элементтері мен кіріс 
бағыттаушы аппараттың қалақтарының мұздануы мүмкін болады. Сонымен 
қатар, тұман мен бұлтта ұшу кезінде мұздану мүмкін. 

Кіру құрылғысының бөлшектерін мұзданудан қорғауды ауа ағынына 
бүркілген мұздануға қарсы сұйықтықты (мысалы, спирт пен су қоспасы) құю, 
бөлшектердің беттерін компрессордан алынатын ыстық ауамен жылыту 
немесе қозғалтқыш тұндырғыштарынан сорылатын ыстық маймен 
қамтамасыз етуге болады. Жылытуды арнайы термоэлектрлік элементтердің 
көмегімен де жасауға болады. Соңғысы компрессорға кіретін ауа 
температурасының жоғарылауымен және оның тығыздығының төмендеуімен 
түсіндіріледі. Сондықтан, мұздату жағдайлары болмаған кезде қозғалтқышты 
ыстық ауамен жылыту өшірілуі керек. 

Қозғалтқыш тұрақ кезінде, рульдеу, ұшу және қону кезінде жерде 
жұмыс істеген кезде қозғалтқышқа бөгде заттардың (тастар, бетон кесектері 
және т.б.) түсуіне жол бермеу үшін қорғаныс құрылғылары орнатылады. Ұшу 
кезінде құстар мен үлкен бұршақ қозғалтқыштарға түсетін жағдайлар бар. 
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каналының ішінде ауа салыстырмалы түрде төмен жылдамдықпен 0,6-0,65 
жергілікті дыбыс жылдамдығынан аспайды. 

Субсоникалық кіріс құрылғысы кішігірім дыбыстан жоғары 
жылдамдықта (М= 1,3-1,5 дейін) ұшу кезінде қолданылады, бұл кезде 
тығыздағыштың тікелей секіруінде энергия шығыны әлі де аз болады. 

  

 
Сурет 1.28. (б) ДТРҚ схемалары 

 
Дыбыстан жоғары кіріс құрылғылары максималды тиімді тартуды алу 

үшін жоғары дыбыстан жоғары ұшу жылдамдығында (м> 1,5) қолданылады. 
Дыбыстан жоғары ағынның тежелу процесі әлсіз тікелей секірумен 
аяқталатын көлбеу тығыздау жүйесінде жүреді. Бұл кіріс құрылғыларын ішкі, 
сыртқы және аралас Сығылған диффузорларға бөлуге болады. 

Ауыспалы геометриясы бар кіріс құрылғыларын құрудағы негізгі 
мәселе-диффузордың өткізу қабілеттілігін қозғалтқыштың белгілі бір ұшу 
режимінде минималды сыртқы қарсылықпен және диффузордағы ауаның ең 
тиімді қысылуымен сәйкес келу мәселесі, бұл тұтастай алғанда электр 
қондырғысының тартылуын, тиімділігі мен сенімділігін анықтайды. 

Егер ұшу кезінде немесе қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде сыртқы 
ауаның температурасы 3-50С және одан төмен болса, ал ауаның ылғалдылығы 
1-2 г/м3 және одан жоғары болса, кіру құрылғысының элементтері мен кіріс 
бағыттаушы аппараттың қалақтарының мұздануы мүмкін болады. Сонымен 
қатар, тұман мен бұлтта ұшу кезінде мұздану мүмкін. 

Кіру құрылғысының бөлшектерін мұзданудан қорғауды ауа ағынына 
бүркілген мұздануға қарсы сұйықтықты (мысалы, спирт пен су қоспасы) құю, 
бөлшектердің беттерін компрессордан алынатын ыстық ауамен жылыту 
немесе қозғалтқыш тұндырғыштарынан сорылатын ыстық маймен 
қамтамасыз етуге болады. Жылытуды арнайы термоэлектрлік элементтердің 
көмегімен де жасауға болады. Соңғысы компрессорға кіретін ауа 
температурасының жоғарылауымен және оның тығыздығының төмендеуімен 
түсіндіріледі. Сондықтан, мұздату жағдайлары болмаған кезде қозғалтқышты 
ыстық ауамен жылыту өшірілуі керек. 

Қозғалтқыш тұрақ кезінде, рульдеу, ұшу және қону кезінде жерде 
жұмыс істеген кезде қозғалтқышқа бөгде заттардың (тастар, бетон кесектері 
және т.б.) түсуіне жол бермеу үшін қорғаныс құрылғылары орнатылады. Ұшу 
кезінде құстар мен үлкен бұршақ қозғалтқыштарға түсетін жағдайлар бар. 

 
 
 
 

 

Сурет 1.29. Иық пышақтарының зақымдануы 
 
Қозғалтқышқа бөгде заттардың түсуі ағын бөлігі элементтерінің 

зақымдалуына әкелуі мүмкін, әсіресе компрессордың жұмыс қалақтарының 
зақымдануы қауіпті (1.29-сурет). Кіру арнасына бөгде заттардың түсуінен 
қорғау үшін ұшуда Жиналмайтын немесе жиналатын торлар мен торлар 
орнатылады. [3,4,16,17,18] 

Компрессор ауаны сығуға және оны жану камерасына жеткізуге қызмет 
етеді. 

Компрессор ГТД-ның негізгі элементтерінің бірі болып табылады, 
көбінесе қозғалтқыштың өлшемдері, салмағы, тиімділігі және басқа да 
маңызды дизайн көрсеткіштері мен ерекшеліктерін анықтайды. Сондықтан 
компрессорға үлкен талаптар қойылады, олардың негізгілері мыналар: 

- айтарлықтай өнімділікпен және сатылардың салыстырмалы түрде 
шағын санымен, шағын көлемімен және салмағында ауа қысымының 
жоғарылауының берілген дәрежесін қамтамасыз ету; 

- жұмыс режимдерінде к. п. д. жоғары мәні; 
- жану камерасына ауаның біркелкі (пульсациясыз) берілуін 

қамтамасыз ететін ротордың айналу жылдамдығының кең диапазонында 
тұрақты жұмыс; 

- компрессорды монтаждау және бөлшектеу жеңілдігін, оны дайындау, 
жөндеу және техникалық қызмет көрсету құнының төмендігін қамтамасыз 
ететін конструкцияның қарапайымдылығы; 

- жоғары пайдалану сенімділігі; 
- жану камерасымен және қозғалтқыштың басқа түйіндерімен жақсы 

орналасу. 
Аталған талаптар қазіргі заманғы ЖКД-ның көпшілігінде 

қолданылатын осьтік көп сатылы компрессорларда барынша толық 
қанағаттандырылады. 
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Сурет 1.30. Орталықтан тепкіш компрессордың қозғағыштары. 

 
Бірінші ЖКД-да тұрған орталықтан тепкіш компрессорлар (1.30-

сурет) қазіргі уақытта негізінен қуаты аз ЖКД-да және турбостартерлерде 
қолданылады. 

Осьтік компрессорлар жіктеледі: 
1) роторлар саны бойынша — бір, екі және үш роторлы; екі роторлы 

компрессорларды қолдану қысымның жоғарылау дәрежесін 10-18 және одан 
да көп, ал үш роторлы — кейбір ДТРД-да 20-30-ға дейін кπ  ұлғайтуға 
мүмкіндік береді; 

2) жұмыс доңғалағына кіре берістегі ауа жылдамдығы бойынша — 
субсоникалық және дыбыстан жоғары. 

Осьтік компрессор - "қалақша машиналарындағы жұмыс процесі 
қозғалмайтын арналар жүйесі және айналмалы дөңгелектердің жауырын 
аралық арналары арқылы жұмыс денесінің қозғалысы нәтижесінде пайда 
болады"деген ұстамаға сәйкес типтік қалақша машинасы (1.31-сурет (а, б), 
1.32-сурет). 

Толық дәл анықтама. ОК-нің дизайны мен жұмыс принципі оған толық 
сәйкес келеді. Бұл компрессор деп аталатын бірқатар кезеңдерден тұрады, 
олардың саны қысымның жоғарылауының қажетті дәрежесіне (ДК-мен 
белгіленеді) және мақсатына байланысты әр түрлі болуы мүмкін: бір-екіден 
14-ке дейін немесе одан да көп. 
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Сурет 1.30. Орталықтан тепкіш компрессордың қозғағыштары. 

 
Бірінші ЖКД-да тұрған орталықтан тепкіш компрессорлар (1.30-

сурет) қазіргі уақытта негізінен қуаты аз ЖКД-да және турбостартерлерде 
қолданылады. 

Осьтік компрессорлар жіктеледі: 
1) роторлар саны бойынша — бір, екі және үш роторлы; екі роторлы 

компрессорларды қолдану қысымның жоғарылау дәрежесін 10-18 және одан 
да көп, ал үш роторлы — кейбір ДТРД-да 20-30-ға дейін кπ  ұлғайтуға 
мүмкіндік береді; 

2) жұмыс доңғалағына кіре берістегі ауа жылдамдығы бойынша — 
субсоникалық және дыбыстан жоғары. 

Осьтік компрессор - "қалақша машиналарындағы жұмыс процесі 
қозғалмайтын арналар жүйесі және айналмалы дөңгелектердің жауырын 
аралық арналары арқылы жұмыс денесінің қозғалысы нәтижесінде пайда 
болады"деген ұстамаға сәйкес типтік қалақша машинасы (1.31-сурет (а, б), 
1.32-сурет). 

Толық дәл анықтама. ОК-нің дизайны мен жұмыс принципі оған толық 
сәйкес келеді. Бұл компрессор деп аталатын бірқатар кезеңдерден тұрады, 
олардың саны қысымның жоғарылауының қажетті дәрежесіне (ДК-мен 
белгіленеді) және мақсатына байланысты әр түрлі болуы мүмкін: бір-екіден 
14-ке дейін немесе одан да көп. 

 
 
 
 

 
 

Сурет 1.31. (а) қос білікті ТРҚ компрессоры 
 
Қадам екі қатардан тұрады (оларды тәж деп те атайды) арнайы 

профильдегі иық пышақтары. Бірінші қатар-бұл қозғалтқыш деп аталады, ол 
турбинамен бір осьте "отырады" және ол айналады. Яғни, бұл иық 
пышақтары жылжымалы. Екінші қатар-бағыттаушы аппарат деп аталады. Бұл 
иық пышақтары тұрақты және компрессор корпусына қосылған. 

Осьтік компрессордың жолымен өтетін ауа күрделі қозғалысқа 
қатысады. Бұл, ең алдымен, жол бойындағы ауа массасының абсолютті 
қозғалысы (с жылдамдығы), сонымен қатар пышақтарға қатысты қозғалыс 
(W жылдамдығы) және айналмалы доңғалақтың ауа массаларына берілген 
қозғалыс (U доңғалағының айналу жылдамдығы) (1.33-сурет). 

Осьтік компрессордағы қысымның жоғарылауы да (1.34-сурет), 
центрифугадағыдай, екі көзі бар және пышақтардың әр тәжі бұған өз үлесін 
қосады. Доңғалақтың пышақтары олардың арасындағы Бос орындар 
кеңейетін арналар (диффузор) түрінде болатындай етіп орналастырылған 
және профильді. Мұның табиғи салдары-бұл каналдардағы ауа ағынының 
статикалық қысымның жоғарылауымен тежелуі. Бірақ сонымен бірге сол иық 
пышақтары ауа массаларын ұстап, оларды ротордың айналу бағытына бұрап, 
компрессор жолының бойымен одан әрі лақтырады, осылайша олардың 
жылдамдығын, демек кинетикалық энергияны (немесе динамикалық 
қысымды) арттырады. 
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Сурет 1.31. (б) қос білікті ТРД компрессоры 

 

 
Сурет 1.32.  Компрессор трд үшвального (ТВРД). 

КНД, КВД, КС үшін фланец, турбинадан КНД арыны, желдеткіш 
 

Бұл энергияны потенциалға айналдыруға болады (яғни динамикалық 
қысымды төмендету арқылы ауаның статикалық қысымын көтеру) 
орталықтан тепкіш компрессор сияқты, яғни диффузор арқылы өтеді. Бұл 
жағдайда диффузордың рөлін бағыттаушы аппараттың пышақтары ойнайды.  
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Сурет 1.31. (б) қос білікті ТРД компрессоры 

 

 
Сурет 1.32.  Компрессор трд үшвального (ТВРД). 

КНД, КВД, КС үшін фланец, турбинадан КНД арыны, желдеткіш 
 

Бұл энергияны потенциалға айналдыруға болады (яғни динамикалық 
қысымды төмендету арқылы ауаның статикалық қысымын көтеру) 
орталықтан тепкіш компрессор сияқты, яғни диффузор арқылы өтеді. Бұл 
жағдайда диффузордың рөлін бағыттаушы аппараттың пышақтары ойнайды.  

 
 
 
 

Олар жұмыс пышақтарына ұқсас, сонымен қатар ауа қысымының 
жоғарылауымен тежелетін кеңейетін арналарды құрайды. Сонымен қатар, 
ағын келесі қадамға кірудің қажетті бұрышын қалыптастырады. 

 
 

Сурет 1.33. Осьтік компрессордың сатысынан өткен кезде ағын 
жылдамдығының өзгеруі (кіріс бағыттағышымен). 

 

 
 

Сурет 1.34. Осьтік компрессордың трактісі бойынша параметрлердің 
өзгеруі. 
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Доңғалаққа кірген кезде және суретте көрсетілген ағын 
жылдамдығының үшбұрыштары. Жұмыс доңғалағындағы қысым W1-ден W2-
ге дейін, ал В-дан 2-ден С-қа дейін жылдамдықтың төмендеуіне байланысты 
жоғарылайды. Қадамнан шыққаннан кейін ауа ағыны абсолютті 
жылдамдыққа ие, ол кіргенге дейін және сәйкесінше жоғары қысымға жақын 
(шамамен 25-30%). 

Көптеген қозғалтқыштардағы осьтік компрессорлардағы бағыттаушы 
аппараттың пышақтары тағы бір құнды функцияны орындайды, қайтадан 
компрессорлардың орталық аппаратындағы ұқсас пышақтардың ұқсас 
функциясына жақын. Мұндай иық пышақтары vna кіріс бағыттаушы 
аппараты деп аталады. 

Сурет 1.35. Осьтік компрессордың бағыттаушы аппаратының 
бұрылмалы күректері 

 
Олар қозғалтқышқа кіре берісте бірінші сатының алдында орнатылады 

және қозғалтқышқа с жылдамдығымен өз осі бойынша кіретін ауаның алдын 
ала "бұралуын" ұйымдастырады.  

Осьтік компрессордың роторы (1.36-сурет) турбинадан оған берілетін 
механикалық энергияны жұмыс қалақтарының көмегімен ішінара қысым 
энергиясына, ал ішінара ауа ағынының кинетикалық энергиясына 
түрлендіруге арналған. 

Құрылымдық жағынан осьтік компрессорлардың роторлары барабан, 
диск немесе барабан-диск типтерінде орындалады. 

Барабан түріндегі Ротор-бұл жұқа қабырғалы цилиндр немесе 
кесілген конус, алюминий қорытпасынан немесе болаттан жасалған, оған 
жұмыс пышақтары бойлық немесе сақиналы ойықтарға бекітілген. 

Пышақтарды сақиналы ойықтарға бекіту бойлық ойықтарға қарағанда 
жақсы, өйткені әр сатыдағы пышақтардың саны әр түрлі және барабанның 
беріктігі жоғары. Дегенмен, пышақтарды, әсіресе соңғыларын орнату және 
бекіту бойлық ойықтарды қолданғаннан гөрі қиынырақ. Бойлық ойықтары 
бар барлық қадамдар үшін бірдей иық пышақтарының саны барлық 
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Доңғалаққа кірген кезде және суретте көрсетілген ағын 
жылдамдығының үшбұрыштары. Жұмыс доңғалағындағы қысым W1-ден W2-
ге дейін, ал В-дан 2-ден С-қа дейін жылдамдықтың төмендеуіне байланысты 
жоғарылайды. Қадамнан шыққаннан кейін ауа ағыны абсолютті 
жылдамдыққа ие, ол кіргенге дейін және сәйкесінше жоғары қысымға жақын 
(шамамен 25-30%). 

Көптеген қозғалтқыштардағы осьтік компрессорлардағы бағыттаушы 
аппараттың пышақтары тағы бір құнды функцияны орындайды, қайтадан 
компрессорлардың орталық аппаратындағы ұқсас пышақтардың ұқсас 
функциясына жақын. Мұндай иық пышақтары vna кіріс бағыттаушы 
аппараты деп аталады. 

Сурет 1.35. Осьтік компрессордың бағыттаушы аппаратының 
бұрылмалы күректері 

 
Олар қозғалтқышқа кіре берісте бірінші сатының алдында орнатылады 

және қозғалтқышқа с жылдамдығымен өз осі бойынша кіретін ауаның алдын 
ала "бұралуын" ұйымдастырады.  

Осьтік компрессордың роторы (1.36-сурет) турбинадан оған берілетін 
механикалық энергияны жұмыс қалақтарының көмегімен ішінара қысым 
энергиясына, ал ішінара ауа ағынының кинетикалық энергиясына 
түрлендіруге арналған. 

Құрылымдық жағынан осьтік компрессорлардың роторлары барабан, 
диск немесе барабан-диск типтерінде орындалады. 

Барабан түріндегі Ротор-бұл жұқа қабырғалы цилиндр немесе 
кесілген конус, алюминий қорытпасынан немесе болаттан жасалған, оған 
жұмыс пышақтары бойлық немесе сақиналы ойықтарға бекітілген. 

Пышақтарды сақиналы ойықтарға бекіту бойлық ойықтарға қарағанда 
жақсы, өйткені әр сатыдағы пышақтардың саны әр түрлі және барабанның 
беріктігі жоғары. Дегенмен, пышақтарды, әсіресе соңғыларын орнату және 
бекіту бойлық ойықтарды қолданғаннан гөрі қиынырақ. Бойлық ойықтары 
бар барлық қадамдар үшін бірдей иық пышақтарының саны барлық 

 
 
 
 

қадамдардың максималды қысымын қамтамасыз етпейді, бірақ бойлық 
ойықтары бар барабан жасау арзанырақ, ал пышақтарды бекіту оңайырақ. 

Барабан түріндегі ротордың артықшылықтары: жоғары иілу 
қаттылығы, құрылымның қарапайымдылығы және өндіріс технологиясы, 
төмен құны. 

 
 

Сурет 1.36. Роторлардың түрлері 
 
Ротордың бұл түрінің негізгі кемшіліктері: 
- сыртқы диаметрдегі ротордың айналма жылдамдығын шектеу 

(барабанның беріктік жағдайынан)—180-200м/сек артық емес, себебі барабан 
негізінен қалақтардың және барабанның айналатын массаларының ортадан 
тепкіш күштерінен ажырауға жұмыс істейді; 

- бойлық ойықтар жасалған жағдайда барабанның беріктігінің 
жеткіліксіздігі, ал барабанның қалың қабырғасын қолдану оның салмағын 
арттырады; 

- бойлық ойықтар жағдайында сатылардағы қалақтардың санын өзгерту 
мүмкін еместігі, бұл компрессордың қысымын төмендетеді және қысымның 
жоғарылауының берілген дәрежесімен компрессордың сатыларының санын, 
ұзындығы мен салмағын арттырады; 

- турбинаның жұмыс істеуі үшін кіші айналмалы жылдамдықтың 
кемшілігі, сондықтан турбинада шамамен 300— 350м/сек айналу 
жылдамдығын алу үшін оның роторының диаметрі компрессор роторының 
диаметрінен едәуір асып кетуі керек, бұл компрессордың, жану камерасының 
және турбинаның диаметрінде сәйкессіздік тудырады. 

Барабан түріндегі роторда турбинадан момент конустық цапфаға 
және одан призмалық болттар арқылы барабанға беріледі. 

Диск түріндегі Ротор-бұл жалпы білікке бекітілген жеке дискілер 
жиынтығы. Мойынтіректерге сүйенетін білік моментті беру және дискілерді 
орталықтандыру үшін қолданылады. 
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Әр дискіде иық пышақтарын бекітуге арналған жиек және білікке 
қосылу үшін хаб бар. Қалақтарды бекіту құлыптарының астында жасалған 
ойықтармен әлсіреген жиектің беріктігін қамтамасыз ету үшін ол 
қалыңдатылған орындалады. Орталық бөлігінде білікке арналған тесікпен 
оған басылған жеңімен әлсіреген дискінің тең беріктігін алу үшін оның 
қабырғалары әдетте хабқа қалыңдайды, ал хабтың өзі едәуір қалыңдайды. 

Дискіні білікке қосудың маңызды талабы-дискіні сенімді 
орталықтандыру және моментті беру. 

Дискілерді білікке қосу конустық немесе сатылы білікке басу арқылы, 
сондай-ақ слоттар немесе камералардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Дискілерді білікке слоттардың көмегімен қосқан кезде, тарту тек 
дискілерді орталықтандыру үшін қажет, ал момент слоттар арқылы беріледі. 
Саңылаулы қосылыстың кемшіліктері - үлкен моменттерді беру мүмкін 
еместігі және саңылаулардағы кернеу концентрациясының пайда болуы. 

Диск түріндегі роторлардың артықшылығы үлкен айналма 
жылдамдықта жұмыс істеу мүмкіндігін қамтиды (дискінің сыртқы 
диаметрінде нU = З00м/сек және одан да көп рұқсат етіледі), бұл 
компрессордың қысымын арттырады және турбинаның диаметрін 
компрессордың диаметрімен жақсы келіседі. 

Кемшіліктері: ротордың салмағын арттыратын үлкен диаметрлі 
біліктерді қолдану қажеттілігіне әкелетін төмен иілу қаттылығы; компрессор 
роторының екі тірегін орнату қажеттілігі; өндіріс, монтаждау және 
бөлшектеу күрделілігі, бұл өндіріс пен жөндеу құнын арттырады. 

Диск түріндегі роторда момент үйкеліс күштері, саңылаулар немесе 
фланецті қосылыстар арқылы берілуі мүмкін. 

Барабан-диск түріндегі Ротор-дискілерді ортаға дәл келтіруге 
арналған қондырмалы белдіктері және лабиринтті тарақтары бар, осьтік 
бағытта дамыған конустық немесе цилиндрлік бурттары бар дискілер 
жиынтығы. 

Конустық тырнақ артқы дискіге бекітіліп, алдыңғы дискінің өзі цапфаға 
өтеді. Дискілер бір-біріне және цапфаға кернеу мен тең түйреуіштер арқылы 
қосылады, олардың саны жұмыс пышақтарының санына тең. 

Дискілерді қосудың осы әдісімен бір дискінің барабан бөлігі 
екіншісінің шеңберіне басылады, ол үшін ротордың жұмыс күйінде қажетті 
кернеуді сақтау үшін дискінің жұмыс температурасынан 50-100°C жоғары 
қыздырылады, қысылғаннан кейін олар бұрғыланады және радиалды тесіктер 
орнатылады, оларға түйреуіштер орнатылады. Барабанның үлкен диаметрі 
жоғары қаттылық. Диск пен барабанның қабырғаларының қалыңдығы аз, ал 
осы дизайндағы ротордың салмағы барабан құрылымының роторының 
салмағынан аспайды. 

Барабанды-дискілі типті роторларды қолдану болаттан жасалған 
конструкцияның барлық элементтерін орындау кезінде орынды болады. 
Мұндай ротордың салмағы аз, оны жасау оңай және құрастыруға ыңғайлы. 

Тіректер арасындағы қашықтықты азайту үшін және ротордың иілу 
қаттылығын арттыратын конустық тіректер қолданылған жағдайда, диск 
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Әр дискіде иық пышақтарын бекітуге арналған жиек және білікке 
қосылу үшін хаб бар. Қалақтарды бекіту құлыптарының астында жасалған 
ойықтармен әлсіреген жиектің беріктігін қамтамасыз ету үшін ол 
қалыңдатылған орындалады. Орталық бөлігінде білікке арналған тесікпен 
оған басылған жеңімен әлсіреген дискінің тең беріктігін алу үшін оның 
қабырғалары әдетте хабқа қалыңдайды, ал хабтың өзі едәуір қалыңдайды. 

Дискіні білікке қосудың маңызды талабы-дискіні сенімді 
орталықтандыру және моментті беру. 

Дискілерді білікке қосу конустық немесе сатылы білікке басу арқылы, 
сондай-ақ слоттар немесе камералардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Дискілерді білікке слоттардың көмегімен қосқан кезде, тарту тек 
дискілерді орталықтандыру үшін қажет, ал момент слоттар арқылы беріледі. 
Саңылаулы қосылыстың кемшіліктері - үлкен моменттерді беру мүмкін 
еместігі және саңылаулардағы кернеу концентрациясының пайда болуы. 

Диск түріндегі роторлардың артықшылығы үлкен айналма 
жылдамдықта жұмыс істеу мүмкіндігін қамтиды (дискінің сыртқы 
диаметрінде нU = З00м/сек және одан да көп рұқсат етіледі), бұл 
компрессордың қысымын арттырады және турбинаның диаметрін 
компрессордың диаметрімен жақсы келіседі. 

Кемшіліктері: ротордың салмағын арттыратын үлкен диаметрлі 
біліктерді қолдану қажеттілігіне әкелетін төмен иілу қаттылығы; компрессор 
роторының екі тірегін орнату қажеттілігі; өндіріс, монтаждау және 
бөлшектеу күрделілігі, бұл өндіріс пен жөндеу құнын арттырады. 

Диск түріндегі роторда момент үйкеліс күштері, саңылаулар немесе 
фланецті қосылыстар арқылы берілуі мүмкін. 

Барабан-диск түріндегі Ротор-дискілерді ортаға дәл келтіруге 
арналған қондырмалы белдіктері және лабиринтті тарақтары бар, осьтік 
бағытта дамыған конустық немесе цилиндрлік бурттары бар дискілер 
жиынтығы. 

Конустық тырнақ артқы дискіге бекітіліп, алдыңғы дискінің өзі цапфаға 
өтеді. Дискілер бір-біріне және цапфаға кернеу мен тең түйреуіштер арқылы 
қосылады, олардың саны жұмыс пышақтарының санына тең. 

Дискілерді қосудың осы әдісімен бір дискінің барабан бөлігі 
екіншісінің шеңберіне басылады, ол үшін ротордың жұмыс күйінде қажетті 
кернеуді сақтау үшін дискінің жұмыс температурасынан 50-100°C жоғары 
қыздырылады, қысылғаннан кейін олар бұрғыланады және радиалды тесіктер 
орнатылады, оларға түйреуіштер орнатылады. Барабанның үлкен диаметрі 
жоғары қаттылық. Диск пен барабанның қабырғаларының қалыңдығы аз, ал 
осы дизайндағы ротордың салмағы барабан құрылымының роторының 
салмағынан аспайды. 

Барабанды-дискілі типті роторларды қолдану болаттан жасалған 
конструкцияның барлық элементтерін орындау кезінде орынды болады. 
Мұндай ротордың салмағы аз, оны жасау оңай және құрастыруға ыңғайлы. 

Тіректер арасындағы қашықтықты азайту үшін және ротордың иілу 
қаттылығын арттыратын конустық тіректер қолданылған жағдайда, диск 

 
 
 
 

немесе барабан түріндегі бірнеше қадамдар ротордың алдыңғы немесе артқы 
жағына консольмен бекітіледі. 

Барабан түріндегі Ротор барабан түріндегі роторлардың (төмен 
салмақтағы үлкен иілу қаттылығы) және диск түріндегі роторлардың (жоғары 
беріктік) артықшылықтарын біріктіре отырып, көптеген заманауи сериялы 
газ турбиналық қозғалтқыштарда кеңінен қолданылады. 

Барабан-диск түріндегі роторларда дискіден дискіге айналу моменті 
үйкеліс күштері арқылы соңғы радиалды саңылаулармен, призмалық 
болттармен, радиалды немесе осьтік түйреуіштермен (бұтақтармен) және 
дәнекерлеу арқылы берілуі мүмкін. 

Жұмыс пышақтары. Құрылымдық жағынан, жұмыс пышағы 
Профильді бөліктен (қаламнан) және құлыптан тұрады. Скапуланың 
Профильді бөлігі субсоникалық немесе дыбыстан жоғары ауа ағынымен 
ағады және қысымның жоғарылау дәрежесі және компрессордың к. п. д. 
оның аэродинамикалық қасиеттеріне байланысты. 

Жұмыс иық пышақтарының параметрлері: 
Жауырынның ұзындығы; жауырынның хордасы; тордың тығыздығы; 

тор қадамы; профильдің салыстырмалы қалыңдығы; жауырынның ұзаруы.  
Осьтік компрессорлардың жұмыс пышақтарына осындай негізгі 

талаптар қойылады. 
1. Профиль бөлігінің жақсы аэродинамикалық қасиеттері: үлкен көтеру 

күші, кіші фронтальды қарсылық және шабуыл бұрыштарының өзгеруінің 
кең диапазонында бұзылмай жұмыс істеу мүмкіндігі. 

2. Жоғары механикалық беріктік, өйткені пышаққа әсер ететін 
центрифугалық және газ күштері үлкен созылу, бұралу және иілу кернеулерін 
тудырады. 

3. Жоғары дәлдіктегі дайындау және бетінің тазалығы. Номиналды 
өлшемдерден ауытқуға 0,05 — 0,15 мм артық емес, ал номиналды 
бұрыштардан — ±15'артық емес жол беріледі. Профиль бөлігінің тазалығы 
беріктікке, tak және компрессордың тиімділігіне үлкен әсер етеді. Тіпті ең 
кішкентай сызаттардың болуы, әсіресе шеттерде, көбінесе жарықтар мен 
бұзылулардың себебі болып табылады. Сондықтан профиль бөлігінің беті 
тазалықтың жетінші-оныншы класына дейін өңделеді, ал жиектері көбінесе 
бойлық бағытта жылтыратылады. 

4. Қозғалтқыш роторының жұмыс жылдамдығының диапазонында 
үлкен амплитудасы бар пышақтардың тербелістерінің пайда болу 
мүмкіндігін болдырмайтын қолайлы діріл сипаттамалары. Бір дәрежедегі 
қалақтардың меншікті тербелісі жиіліктерінің шашырауы 3-4% — дан аспауы 
тиіс. 

Ротордағы жұмыс қалақтарын бекіту тәсілдері (1.37-сурет). Иық 
пышақтарын ротормен қосу келесі талаптарды қанағаттандыруы керек: 

- жоғары беріктік; пышақтарды дәл орнату мүмкіндігі;  
- қалақтарды жеңіл монтаждау және демонтаждау;  
- дайындау қарапайымдылығы; жауырындардың ең көп санын 

орналастыру мүмкіндігі;  
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- шағын салмағы; 
Диск жиектерінің ұштарында иық пышақтары бекітілген. 
Бекіту тәсілдері: трапеция тәрізді құлыптар; шырша құлыптары; тісті 

құлыптар; штифті және шанышқылы құлыптар; цилиндрлік құлыптар; тік 
бұрышты құлыптар. 

 
 

Сурет 1.37. Осьтік компрессордың қалақтарын бекіту 
 
Компрессор статоры ротормен бірге осьтік компрессордың ағынды 

бөлігін қалыптастыру үшін қолданылады. Статордың негізгі құрылымдық 
элементтері-компрессор корпусы, кіріс нұсқаулығы және түзеткіш 
құрылғылар. 

 
Сурет 1.38. Осьтік компрессордың бағыттаушы аппаратының 

қалақтарын бекіту 
 

Бағыттаушы аппараттың қалақтары сыртқы корпусқа, әдетте 
біріктіруші сақинаға бекітіледі (1.38-сурет).   

Бұл жағдайда жұмыс пышақтары мен дискінің денесі бір бөлік ретінде 
жасалады. Бұл көбінесе құйылған немесе дәнекерленген және соған сәйкес 
өңделген бір түйін. 
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- шағын салмағы; 
Диск жиектерінің ұштарында иық пышақтары бекітілген. 
Бекіту тәсілдері: трапеция тәрізді құлыптар; шырша құлыптары; тісті 

құлыптар; штифті және шанышқылы құлыптар; цилиндрлік құлыптар; тік 
бұрышты құлыптар. 

 
 

Сурет 1.37. Осьтік компрессордың қалақтарын бекіту 
 
Компрессор статоры ротормен бірге осьтік компрессордың ағынды 

бөлігін қалыптастыру үшін қолданылады. Статордың негізгі құрылымдық 
элементтері-компрессор корпусы, кіріс нұсқаулығы және түзеткіш 
құрылғылар. 

 
Сурет 1.38. Осьтік компрессордың бағыттаушы аппаратының 

қалақтарын бекіту 
 

Бағыттаушы аппараттың қалақтары сыртқы корпусқа, әдетте 
біріктіруші сақинаға бекітіледі (1.38-сурет).   

Бұл жағдайда жұмыс пышақтары мен дискінің денесі бір бөлік ретінде 
жасалады. Бұл көбінесе құйылған немесе дәнекерленген және соған сәйкес 
өңделген бір түйін. 

 
 
 
 

Мұндай дизайн құрама дискілерге қарағанда едәуір күшті. Оларда 
кернеу концентраторлары әлдеқайда аз, мысалы, "Қарлығаш"қағидаты 
бойынша иық пышақтарын бекіту кезінде сөзсіз болады. Сонымен қатар, 
бүкіл құрылымның массасы аз (25% дейін). 

Түйіннің бетінің сапасы және оның ағымдылығы әлдеқайда жақсы, бұл 
гидравликалық ысыраптарды азайтуға және осындай дискімен (8% дейін) 
сатының тиімділігін арттыруға көмектеседі. Алайда, "блисктерде" 
айтарлықтай кемшілік бар. 

 

 
Сурет 1.39. Желдеткіште екі бинт сөресі бар pw4000 қозғалтқышы 

 
Қалақ қандай да бір зақымдалған жағдайда бүкіл диск ауыстыруға 

жатады, ал бұл сөзсіз қозғалтқышты бөлшектеуге әкеп соғады (1.39-сурет). 
[3,4,5,16,17,18] 

Жану камерасы. Жану камерасында отынның химиялық энергиясын 
жылуға айналдыру процесі жүзеге асырылады. Жану камералары-газ 
турбиналық қозғалтқыштардың негізгі тораптарының бірі. Оның мақсаты-
отынды жағу және жоғары қыздырылған жұмыс денесін алу. 

ЖКД жұмысының үнемділігі мен сенімділігі көбінесе жану процесін 
ұйымдастыруды жетілдіруге байланысты. 

Жану камерасы өте қиын жағдайларда жұмыс істейді. Онда теориялық 
есептеулер қиын болатын бірқатар термодинамикалық және физика-
химиялық процестер жүреді. 

Жану камерасына келесі талаптар қойылады: 
1. Қозғалтқыштың барлық жұмыс режимдерінде және барлық мүмкін 

пайдалану жағдайларында отынның тұрақты жануы. 
2. Қозғалтқышты іске қосу кезінде ең аз уақыт ішінде бір режимнен 

екіншісіне ауысу кезіндегі қанағаттанарлық жұмыс 
жерде де, ауада да (әсіресе ұшудың жоғары биіктіктерінде). 
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3. Жанармайдың жануының жоғары толықтығы, ол жылуξ  шығару 
коэффициентімен сипатталады = 0,96-0,98. 

4. Жану камерасының осьтік өлшемін төмендететін қысқа жалын 
алауы. 

5. Толық қысымды жоғалту коэффициентімен сипатталатын газ 
ағынына шағын гидравликалық кедергі скσ . = 0,92-0,96. 

6. Жану камерасынан шығатын температураның біркелкі (немесе 
біркелкі емес сипатымен) өрісі. Турбина шүмегінің алдындағы газ 
температурасының біркелкі емес өрісі және Жалын алауының үлкен 
ұзындығы шүмек аппаратының пышақтарының жергілікті қызып кетуіне 
және күйіп кетуіне, сондай-ақ доңғалақ пышақтарының діріліне әкелуі 
мүмкін. 

7. Мүмкін кіші диаметрлік өлшемдер, салмақ, көлем. Жану 
камерасының габариттік өлшемдері бойынша жетілдірілуі оның жылу 
кернеулігімен анықталады, бұл 1 сағат ішінде камера көлемінің 1 м3-де отын 
жанған кезде бөлінетін және компрессордың артындағы ауа қысымының 
бірлігіне q = (30-50)х10❑ 6  жататын жылу мөлшерін білдіреді. 

8. Құрылымның сенімділігі және жану камерасының бөлшектері үшін 
жеткілікті ресурс. 

9. Жану камерасын жасау, пайдалану және жөндеу оңай болуы керек. 
Барлық жану камералары бір-біріне ұқсас, бірақ олардың белгілі бір 

маңызды белгілерге бөлінуі бар. 
ЖКД жану камераларын жіктеу принциптерінің бірі-оларды жалпы 

орналасу бойынша бөлу. ЖКД жану камералары бөлінеді: ауа мен жану 
өнімдерінің ағу бағыты бойынша, жану аймағына отын беру әдісі бойынша 
және қозғалтқыштағы дизайн мен орналасу бойынша. 

Құбырлы (жеке) жану камерасы (1.40-сурет) корпустың ішінде 
орналасқан бір жылу құбырынан тұрады. Қозғалтқыштағы құбырлы 
камералардың саны әдетте 6-дан 10-ға дейін немесе одан да көп. Олар 
қозғалтқыштың ортаңғы корпусының айналасында біркелкі орналасқан. 
Барлық жану камералары жалынды тұтандырғыш құрылғылардан беру және 
қысымды теңестіру үшін қосқыш құбырлармен өзара байланысады. 

Қозғалтқыштағы құбырлы камералардың көптігіне байланысты 
олардың әрқайсысының көлемі аз болады, бұл оларды жетілдіруді 
жеңілдетеді, өйткені бұл салыстырмалы түрде аз ауа шығынын қажет етеді. 
Сонымен қатар, олар центрифугалық компрессормен жақсы үйлеседі, 
диаметрлік өлшемдерді арттырмайды, сонымен қатар жұмыс жағдайында 
оларды ауыстыру кезінде қозғалтқышты бөлшектеу қажет емес. 

Бұл жану камераларының кемшіліктеріне камералар жиынтығының 
үлкен салмағы, газ жинағының болуы және қосылу орындарында көптеген 
тығыздағыштардың болуы, гидравликалық қарсылықтың жоғарылауы және 
қозғалтқыштың қуат корпусына кірмейтін қаптамалардың болуы жатады 
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3. Жанармайдың жануының жоғары толықтығы, ол жылуξ  шығару 
коэффициентімен сипатталады = 0,96-0,98. 

4. Жану камерасының осьтік өлшемін төмендететін қысқа жалын 
алауы. 

5. Толық қысымды жоғалту коэффициентімен сипатталатын газ 
ағынына шағын гидравликалық кедергі скσ . = 0,92-0,96. 

6. Жану камерасынан шығатын температураның біркелкі (немесе 
біркелкі емес сипатымен) өрісі. Турбина шүмегінің алдындағы газ 
температурасының біркелкі емес өрісі және Жалын алауының үлкен 
ұзындығы шүмек аппаратының пышақтарының жергілікті қызып кетуіне 
және күйіп кетуіне, сондай-ақ доңғалақ пышақтарының діріліне әкелуі 
мүмкін. 

7. Мүмкін кіші диаметрлік өлшемдер, салмақ, көлем. Жану 
камерасының габариттік өлшемдері бойынша жетілдірілуі оның жылу 
кернеулігімен анықталады, бұл 1 сағат ішінде камера көлемінің 1 м3-де отын 
жанған кезде бөлінетін және компрессордың артындағы ауа қысымының 
бірлігіне q = (30-50)х10❑ 6  жататын жылу мөлшерін білдіреді. 

8. Құрылымның сенімділігі және жану камерасының бөлшектері үшін 
жеткілікті ресурс. 

9. Жану камерасын жасау, пайдалану және жөндеу оңай болуы керек. 
Барлық жану камералары бір-біріне ұқсас, бірақ олардың белгілі бір 

маңызды белгілерге бөлінуі бар. 
ЖКД жану камераларын жіктеу принциптерінің бірі-оларды жалпы 

орналасу бойынша бөлу. ЖКД жану камералары бөлінеді: ауа мен жану 
өнімдерінің ағу бағыты бойынша, жану аймағына отын беру әдісі бойынша 
және қозғалтқыштағы дизайн мен орналасу бойынша. 
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Сурет 1.40. Жану камераларының құрылымдық схемалары. А-құбырлы, 
 б-құбырлы-сақиналы, в-сақиналы 

 
Құбырлы сақиналы жану камерасы (сурет 1.40 (B)) сақиналы және 

құбырлы камералардың оң жақтарын біріктіреді. Конструкциясы бойынша 
жеке камералардың жылу құбырларына ұқсас жылу құбырлары сыртқы және 
ішкі корпустардың арасындағы сақиналы кеңістікте орналасқан және келте 
құбырлардың көмегімен өзара қосылған. Жеке жылу құбырларының болуы 
камераны жетілдіруді және ондағы жану процесін ұйымдастыруды 
жеңілдетеді, ал корпустар әдетте қозғалтқыштың қуат жүйесіне қосылады. 
Сыртқы корпустың диаметрлік өлшемдері турбина корпусының өлшемдеріне 
жақын таңдалады.  

Сақиналы жану камерасы (1.40 В сурет) салыстырмалы түрде аз ауа 
шығыны бар қозғалтқыштарда қолданылады. Оның негізгі элементтері: 
сақиналы көлденең қимасы бар жылу құбыры, ағынды бөлікті құрайтын 
сыртқы және ішкі корпустар. 

Сақиналы жану камералары ықшам, салмағы аз және диаметрлі. 
Сыртқы және ішкі корпустар әдетте қозғалтқыштың қуат жүйесіне қосылады, 
бұл соңғысының салмағын жоғалтуға әкеледі. Форсункалардың бірінен 
жалын үзілген кезде көрші форсункалардан отынды қайта тұтандыру оңай 
жүзеге асырылады.  

Алайда, сақиналы камералардың айтарлықтай кемшіліктері бар: бұл 
камераларды жетілдіру үлкен қиындықтармен байланысты, өйткені табиғи 
сынақтарды жүргізу үшін қуатты үрлегіштер қажет; жұмыс жағдайында 
жылу құбырын тексеру және ауыстыру қиын; үлкен диаметрлі мөлшерде 
жұқа қабырғалы қабықтың жеткілікті қаттылығын қамтамасыз ету қиын. 
[3,4,7,16,17,18] 
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Турбина. Газ турбина жүреді түрлендіруді энергиясын, газ, алынған 
сығу кезінде ауаның компрессорда және қыздыру, оны жоғары температура 
жану камерасында, бұл механикалық жұмыс білігінде. Бұл жұмыс 
компрессорлар мен қозғалтқыш қондырғыларының жетегіне жұмсалады. 

Турбина қозғалтқыштың ең маңызды торабы болып табылады, оның 
ресурсы мен сенімділігін анықтайды, сондықтан оған қатаң талаптар 
қойылады. 

1. Мүмкін үлкенірек K. P. D., ол орындалған құрылымдар үшін 0,85—
0,92 мәндеріне жетеді. Мұндай шамаға к.: 

- турбина сатылары мен газ параметрлерінің санын оңтайлы таңдау; 
- ҚР және СА қалақтарын Мұқият пішіндеу және қалақтың ұзындығы 

бойынша газдың ағуын және қалақтардан ағынның үзілуін алдын алу 
жөніндегі шаралар; 

- турбина қалақтарының бетін мұқият өңдеу арқылы үйкеліске 
жоғалтуды азайту; 

- радиалды саңылаулар арқылы газдың ағынын азайту. 
2. Ең аз салмақ пен өлшем үшін қажетті қуат, бұл қол жеткізіледі: 
- турбина алдындағы газ температурасының жоғарылауы; 
- жұмыс дөңгелегінің орташа диаметрінде айналма жылдамдықтың 

өсуімен бір мезгілде турбинаның бір сатысында іске қосылатын жылу 
перепадының ұлғаюымен; 

- турбина элементтерін дайындаудың құрылымдық нысандары мен 
технологиясының тиімділігін арттыру. 

3. Жоғары сенімділік және үлкен ресурс, бұл қамтамасыз етіледі: 
- ыстыққа төзімді және ыстыққа төзімді материалдарды қолдану; 
- бөлшектерді жоғары сапалы дайындау және пайдаланудағы турбина 

элементтерінің жай-күйін мұқият бақылау; 
- тиімді салқындату есебінен ең қызған бөлшектердің температурасын 

төмендету; 
- қозғалтқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын 

орындау. 
Сенімділік пен ресурс, тәжірибе көрсеткендей, жұмыс уақытының 

жалпы санына қарағанда қозғалтқыштың жұмыс режимінің басталуына, 
тоқтауына және өзгеруіне байланысты жүктеме мен жылу алмасу 
циклдерінің санына байланысты. 

4. Жөндеудің қарапайымдылығы. Бұл өте маңызды, өйткені 
турбинаның құны қозғалтқыш құнының 25-30% құрайды. 

5. Пайдалану кезінде ең көп жүктелген бөлшектерді тексеру мүмкіндігі. 
Газ қозғалысының бағыты бойынша турбиналар радиалды және осьтік, 

ал сатылар саны бойынша бір және көп сатылы болып бөлінеді. Соңғысы бір, 
екі және үш роторлы болуы мүмкін (1.41 А, б сурет). 

Қазіргі ГТД-дағы осьтік турбиналар кеңінен таралды. Мұндай 
турбиналарда турбина сатысына кіре берісте және одан шығу кезінде газ 
қозғалысының осьтік бағыты сақталады. 
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Турбина. Газ турбина жүреді түрлендіруді энергиясын, газ, алынған 
сығу кезінде ауаның компрессорда және қыздыру, оны жоғары температура 
жану камерасында, бұл механикалық жұмыс білігінде. Бұл жұмыс 
компрессорлар мен қозғалтқыш қондырғыларының жетегіне жұмсалады. 

Турбина қозғалтқыштың ең маңызды торабы болып табылады, оның 
ресурсы мен сенімділігін анықтайды, сондықтан оған қатаң талаптар 
қойылады. 

1. Мүмкін үлкенірек K. P. D., ол орындалған құрылымдар үшін 0,85—
0,92 мәндеріне жетеді. Мұндай шамаға к.: 

- турбина сатылары мен газ параметрлерінің санын оңтайлы таңдау; 
- ҚР және СА қалақтарын Мұқият пішіндеу және қалақтың ұзындығы 

бойынша газдың ағуын және қалақтардан ағынның үзілуін алдын алу 
жөніндегі шаралар; 

- турбина қалақтарының бетін мұқият өңдеу арқылы үйкеліске 
жоғалтуды азайту; 

- радиалды саңылаулар арқылы газдың ағынын азайту. 
2. Ең аз салмақ пен өлшем үшін қажетті қуат, бұл қол жеткізіледі: 
- турбина алдындағы газ температурасының жоғарылауы; 
- жұмыс дөңгелегінің орташа диаметрінде айналма жылдамдықтың 

өсуімен бір мезгілде турбинаның бір сатысында іске қосылатын жылу 
перепадының ұлғаюымен; 

- турбина элементтерін дайындаудың құрылымдық нысандары мен 
технологиясының тиімділігін арттыру. 

3. Жоғары сенімділік және үлкен ресурс, бұл қамтамасыз етіледі: 
- ыстыққа төзімді және ыстыққа төзімді материалдарды қолдану; 
- бөлшектерді жоғары сапалы дайындау және пайдаланудағы турбина 

элементтерінің жай-күйін мұқият бақылау; 
- тиімді салқындату есебінен ең қызған бөлшектердің температурасын 

төмендету; 
- қозғалтқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын 

орындау. 
Сенімділік пен ресурс, тәжірибе көрсеткендей, жұмыс уақытының 

жалпы санына қарағанда қозғалтқыштың жұмыс режимінің басталуына, 
тоқтауына және өзгеруіне байланысты жүктеме мен жылу алмасу 
циклдерінің санына байланысты. 

4. Жөндеудің қарапайымдылығы. Бұл өте маңызды, өйткені 
турбинаның құны қозғалтқыш құнының 25-30% құрайды. 

5. Пайдалану кезінде ең көп жүктелген бөлшектерді тексеру мүмкіндігі. 
Газ қозғалысының бағыты бойынша турбиналар радиалды және осьтік, 

ал сатылар саны бойынша бір және көп сатылы болып бөлінеді. Соңғысы бір, 
екі және үш роторлы болуы мүмкін (1.41 А, б сурет). 

Қазіргі ГТД-дағы осьтік турбиналар кеңінен таралды. Мұндай 
турбиналарда турбина сатысына кіре берісте және одан шығу кезінде газ 
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Көп сатылы екі роторлы турбиналарда жұмыс доңғалақтарының бір 
бөлігі немесе 2 — ші доңғалақ 9 білікке, ал жұмыс доңғалақтарының бір 
бөлігі немесе 4-білікке 10-ға орналастырылған. Механикалық тұрғыдан 
алғанда, бұл бөліктер бір-бірімен байланысты емес және әртүрлі 
жылдамдықпен айналады. Газ турбиналарының мұндай схемалары екі 
роторлы ТРД, ТВД, ДТРД, сондай-ақ тікұшақтарға арналған газ турбиналық 
қондырғыларда қолданылады. 

Радиалды турбина-бұл CA көмегімен газ жұмыс доңғалағына 
орталықтан периферияға немесе, керісінше, перифериядан орталыққа 
радиалды бағытта жеткізілетін турбина. Бірінші жағдайда турбина 
центрифугалық радиалды турбина деп аталады, екінші жағдайда - 
центрипеталь. Орталықтан тепкіш центрипеталды радиалды турбинамен 
салыстырғанда, бәрі бірдей, к. п. д. жоғары мәнге ие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.41. Турбина схемасы 
 
Радиалды турбиналарды жобалау мен өндірудің қарапайымдылығы 

олардың осьтік турбиналарға қарағанда басты артықшылығы болып 
табылады. Әсіресе құйма ҚР пайдалану кезінде радиалды турбиналар өндірісі 
жеңілдетіледі. Осы типтегі турбиналар айнымалы ток генераторларын, 
турбостартерлерді және салыстырмалы түрде аз қуаты бар басқа қосалқы 
қондырғыларды басқару үшін қолданылады. Орташа және жоғары қуатты 
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ГТД-да радиалды турбиналар әдетте осьтік турбиналарға қарағанда үлкен 
өлшемдер мен салмаққа ие. 

Турбина роторы (1.42-сурет) біліктен және жұмыс қалақтары бар 
дискілерден тұрады. Ол әдетте диск немесе барабан түрінде орындалады. 
Дискілер саны қадамдар санына, дискілердің дизайнына, турбинаның түріне 
байланысты және екіден алтыға дейін. 

Сурет 1.42. Турбиналық ротор схемасы 
 
Турбинаның роторлары екі дербес тірекке немесе компрессормен ортақ 

бір дербес тірекке және тірекке орналастырылады. Ротордың Артқы тірегі 
дискінің артында немесе оның алдында болуы мүмкін. Тіректің алдыңғы 
орналасуы (ротордың кантильдік орналасуы) жағдайында мойынтірек 
қолайлы температура жағдайында болады, бірақ ротор жұмыста айтарлықтай 
радиалды ығысуларды алады, бұл пышақтардың турбина корпусының 
қабырғаларына тиіп кетуіне жол бермеу үшін үлкен радиалды саңылауларды 
қамтамасыз етуге мәжбүр етеді. Дегенмен, көптеген конструкцияларда 
ротордың бір білікті қозғалтқыштағы консольдік орналасуы және қос білікті 
қозғалтқыштағы жоғары қысымды турбиналық ротор қолданылады. Бұл 
майды тіректен қарапайым жеткізу және алып тастау, орнатуды жеңілдету, 
сондай-ақ біліктің белгілі бір қаттылығы бар дискілердің консольдік 
суспензиясы гироскопиялық моменттің әсерінен жұмыс айналымынан тыс 
сыни бұрылыстарды жатқызуға мүмкіндік беретіндігімен түсіндіріледі. 
Дискілердің гироскопиялық моменті теңгерілмеген центрифугалық күштен 
иілу моментінің кері әсеріне бағытталған. Бірақ консольдік орналасуы бар үш 
дискіден асатын дискілерде корпус пен ротордың қаттылығын қамтамасыз 
етуде қиындықтар туындайды. 

Турбиналардың роторлары дискілерді білікке қосу әдісіне байланысты 
және бір-бірімен жиналмалы және бөлінбейтін болып бөлінеді. Жиналмалы 
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ГТД-да радиалды турбиналар әдетте осьтік турбиналарға қарағанда үлкен 
өлшемдер мен салмаққа ие. 
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Сурет 1.42. Турбиналық ротор схемасы 
 
Турбинаның роторлары екі дербес тірекке немесе компрессормен ортақ 

бір дербес тірекке және тірекке орналастырылады. Ротордың Артқы тірегі 
дискінің артында немесе оның алдында болуы мүмкін. Тіректің алдыңғы 
орналасуы (ротордың кантильдік орналасуы) жағдайында мойынтірек 
қолайлы температура жағдайында болады, бірақ ротор жұмыста айтарлықтай 
радиалды ығысуларды алады, бұл пышақтардың турбина корпусының 
қабырғаларына тиіп кетуіне жол бермеу үшін үлкен радиалды саңылауларды 
қамтамасыз етуге мәжбүр етеді. Дегенмен, көптеген конструкцияларда 
ротордың бір білікті қозғалтқыштағы консольдік орналасуы және қос білікті 
қозғалтқыштағы жоғары қысымды турбиналық ротор қолданылады. Бұл 
майды тіректен қарапайым жеткізу және алып тастау, орнатуды жеңілдету, 
сондай-ақ біліктің белгілі бір қаттылығы бар дискілердің консольдік 
суспензиясы гироскопиялық моменттің әсерінен жұмыс айналымынан тыс 
сыни бұрылыстарды жатқызуға мүмкіндік беретіндігімен түсіндіріледі. 
Дискілердің гироскопиялық моменті теңгерілмеген центрифугалық күштен 
иілу моментінің кері әсеріне бағытталған. Бірақ консольдік орналасуы бар үш 
дискіден асатын дискілерде корпус пен ротордың қаттылығын қамтамасыз 
етуде қиындықтар туындайды. 

Турбиналардың роторлары дискілерді білікке қосу әдісіне байланысты 
және бір-бірімен жиналмалы және бөлінбейтін болып бөлінеді. Жиналмалы 

 
 
 
 

ротор жақсы жөндеу технологиясына ие, бірақ жөндеу және жұмыс 
процесінде үлкен тепе-теңдікке ұшырайды. Бір бөліктен тұратын роторды 
қолдану турбинаны құрастыруды қиындатады, жалпы техникалық 
ресурстарды азайтады. 

Жұмыс қалақтары (1.43-сурет) газ ағынының энергиясын турбинаның 
механикалық жұмысына түрлендіруді қамтамасыз етеді. Пышақтарда пайда 
болатын күштер диск арқылы турбинаның білігіне беріледі    

Жұмыс қалағына иілу және бұралу кернеуін тудыратын 
аэродинамикалық (газды) күш әсер етеді. Иық пышағындағы центрифугалық 
күштің әсерінен созылу, иілу және бұралу кернеулері пайда болады. Ең 
қауіпті-орталықтан тепкіш күштердің созылу кернеуі. Иілу және бұралу 
кернеулері аз, өйткені профильді ұтымды таңдау арқылы газ күштері 
орталықтан тепкіш күштерден иілу моменттерімен теңестіріледі. 

Турбинаның жұмыс қалақтары (1.44-сурет) шүмек қалақтарынан өткен 
кезде газ ағынының импульсті әсерінен қозатын тербелістерге ұшырайды. 
Қалақтардың діріліне СА арналары арқылы газдың тең емес шығыны да әсер 
етеді. 

 

 
 

Сурет 1.43. Газ турбиналарының жұмыс күректері 
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Сурет 1.44. Турбинаның жұмыс қалақтарының схемасы 
 

Иық пышағындағы температура кернеуі оның біркелкі емес қызуынан 
болады. Сонымен, іске қосу кезінде профильдің жұқа жиектері орташа 
массивтік бөлікке қарағанда тезірек қызады. Сонымен қатар, аз қыздырылған 
қабаттар, көбірек қызудың кеңеюін тежейді, олардағы қысу кернеулерін 
тудырады. Аз қыздырылған қабаттарда созылу кернеулері пайда болады. 

Жұмыс күректері, сонымен қатар, газдың коррозиялық және эрозиялық 
әсеріне ұшырайды. Пышақтардың ауыр жұмыс жағдайларын және олардың 
қозғалтқыштағы рөлін ескере отырып (пышақтардың сенімділігі мен ресурсы 
қозғалтқыштың сенімділігі мен ресурсын анықтайды), пышақтардың 
құрылымдық пішіндеріне, оларды дискіге бекіту әдісіне, олардың 
материалдары мен өндіріс технологиясына ерекше қатаң талаптар қойылады. 

Турбинаның жұмыс қалақтары компрессор қалақтарымен бірдей 
құрылымдық элементтерге ие, яғни құлып және профильді бөлік (қауырсын), 
бірақ геометриялық пішіндер мен олардың пропорциялары әртүрлі. 
Турбиналық жұмыс пышақтары қалың және қисық профильдермен, сондай-
ақ жоғары дамыған өтпелі бөліктер мен біліктермен сипатталады. Турбина 
жұмыс қалағының қауырсынының беріктігі мен қаттылығына байланысты 
тамырдан шеткеріге қима аудандарының күрт азаюымен орындалады. 
Скапуланың бос ұшы скапула мен турбина корпусы арасындағы радиалды 
саңылау арқылы газдың ағынын азайту үшін көрсетілген. 
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Сурет 1.44. Турбинаның жұмыс қалақтарының схемасы 
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Салқындатылатын жұмыс қалақтары (1.45-сурет) турбина 
алдындағы газдың жұмыс температурасын арттыруға немесе қалақтарды 
дайындау үшін аз тапшы материалдарды қолдануға мүмкіндік береді.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.45. Жұмыс қалақтарын салқындату 
 

Қалақтарды салқындату негізінен компрессордан алынатын ауамен 
жүзеге асырылады, дегенмен сұйық салқындатқыштармен (су, отын, 
балқытылған металдар, мысалы натрий және т.б.) салқындауға болады. 

Салқындатылған пышақтардың сәтті дизайнын жасау үлкен 
құрылымдық және технологиялық қиындықтармен байланысты, өйткені бұл 
қажет: 

- қима бойынша температураның біркелкі өрісін қамтамасыз ету; 
- біркелкі емес жылу кернеулерінің пайда болуына әкеледі, бұл 

салқындату әсерін нөлге дейін төмендетуі мүмкін; 
- қажетті беріктік пен дірілге төзімділікті сақтау; 
- технологиялылық конструкция. 
Иық пышақтарының құлыптары-бұл қозғалтқыштағы өте күшті 

байланыс. Құлыптың ең үлкен жүктемесі жұмыс пышағының центрифугалық 
күшімен туындайды, сонымен қатар құлыптың жоғары температурасы (600-
700°C) оның механикалық беріктігін айтарлықтай төмендетеді. 

Құлыптар құлыптың аз салмағы бар жұмыс қалақтарының үлкен 
орталықтан тепкіш күштерін дискіге беруді, сондай-ақ күрекшеден дискіге 
жылуды жақсы бөлуді қамтамасыз етуі тиіс. 
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Сурет 1.46. Жұмыс пышақтарын бекіту түрлері 
 
Қазіргі заманғы ЖКД турбиналарында қалақтарды бекіту үшін (1.46-

сурет) дискілерге "шырша" құлыптары қолданылады. Бұл құлыптың 
артықшылықтары: 

- сына тәрізді пішінді скапуланың тамыр бөлігінің материалы, сондай-
ақ дискінің шеткі бөлігі өте ұтымды қолданылады-иық пышақтары мен 
осындай құлпы бар диск оңай; 

- диск жазықтығындағы күрек құлыпының тамыр бөлігінің кішкентай 
өлшемдері көптеген иық пышақтарын орналастыруға мүмкіндік береді; 

- құлыптағы скапуланың еркін орналасуы дискінің ең қыздырылған 
бөлігінің жиекке кеңеюіне кедергі келтірмейді, соның арқасында 
скапуладағы температура кернеуі жойылады және Дискінің жиегінде азаяды; 

- дискідегі скапуланың бос орналасуы орталықтан тепкіш күштің аз 
мөлшерімен ғана орын алады. Қазірдің өзінде төмен айналу жылдамдығында 
шпательдің өзі құлыпқа орнатылады, сондықтан орталықтан тепкіш 
күштерден иілу кернеуі минималды болады; 

- еркін қону мен үйкеліс күштерінің арқасында құлыпта иық 
пышағының тербелісі өшеді, сондықтан діріл кернеулері азаяды. Тербеліс 
амплитудасы азаяды, өйткені тербеліс энергиясының бір бөлігі иық 
пышағының құлыпындағы үйкеліс күштерін жеңуге жұмсалады; 

- күрек тістері мен дискінің жұмыс істемейтін бөлігінде саңылаулар 
болғандықтан, сіз осы саңылаулар арқылы ауаны үрлеу арқылы құлыпты 
салқындатуға болады; 

    - зақымдалған иық пышақтарын оңай ауыстыруға болады. 
Осы артықшылықтармен қатар, "шырша" сарайының кемшіліктері бар: 
- шағын жанасу беті жауырын және диск алаңдар бойынша тістерді 

әкеледі берді бұру, жылу жауырын диск; 
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Сурет 1.46. Жұмыс пышақтарын бекіту түрлері 
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- дискідегі скапуланың бос орналасуы орталықтан тепкіш күштің аз 
мөлшерімен ғана орын алады. Қазірдің өзінде төмен айналу жылдамдығында 
шпательдің өзі құлыпқа орнатылады, сондықтан орталықтан тепкіш 
күштерден иілу кернеуі минималды болады; 

- еркін қону мен үйкеліс күштерінің арқасында құлыпта иық 
пышағының тербелісі өшеді, сондықтан діріл кернеулері азаяды. Тербеліс 
амплитудасы азаяды, өйткені тербеліс энергиясының бір бөлігі иық 
пышағының құлыпындағы үйкеліс күштерін жеңуге жұмсалады; 

- күрек тістері мен дискінің жұмыс істемейтін бөлігінде саңылаулар 
болғандықтан, сіз осы саңылаулар арқылы ауаны үрлеу арқылы құлыпты 
салқындатуға болады; 

    - зақымдалған иық пышақтарын оңай ауыстыруға болады. 
Осы артықшылықтармен қатар, "шырша" сарайының кемшіліктері бар: 
- шағын жанасу беті жауырын және диск алаңдар бойынша тістерді 

әкеледі берді бұру, жылу жауырын диск; 

 
 
 
 

 - иық пышағы мен диск аяқтарының тістерінде дөңгелек радиустың аз 
болуына байланысты кернеудің жоғары концентрациясы орын алады, бұл 
шаршау жарықтарының пайда болуына әкелуі мүмкін; 

- құлыптың тістеріне біркелкі жүктеме алу үшін өңдеудің жоғары 
дәлдігі қажет. Пышақтарды бекіту орнында жоғары температурада пышақтар 
мен дискінің пластикалық деформациясына байланысты тістерге біркелкі 
емес жүктеме біршама тегістеледі. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, толық 
тепе-теңдік қамтамасыз етілмейді және ең көп жүктелген-бұл дискінің 
ортасынан ең алыс күрек білігінің тісі және шеңбердің секіргішінің ортасына 
жақын тіс, бұл жарықтар пайда болуымен және осы тістердің орналасқан 
жерінде иық пышақтары мен секіргіштердің үзілуімен расталады. 

Дискілер жұмыс пышақтарын орналастыру және олардан момент 
білігіне және осьтік күшке беру үшін қолданылады (1.47-сурет).  

Олар дискінің центрден тепкіш күштерінен және оған 
орналастырылған пышақтардан және доңғалақтардың алдындағы және 
артындағы газ қысымының айырмашылығынан иілу моментінен үлкен 
созылу күштерімен жүктеледі. Дискіде тербелістерден туындаған 
динамикалық кернеулер және оның радиусы мен қалыңдығы бойынша 
біркелкі емес қызуына байланысты айтарлықтай температуралық кернеулер 
пайда болады. 

Дискілер бір қатарлы, екі қатарлы және құрама. Ең қарапайым сенімді 
және жеңіл ретінде бір тізбектелген қатты дискілер қолданылады. Дискінің 
пішіні мен өлшемдері құрылымдық және беріктік тұрғысынан анықталады. 
Ол төмен салмақпен жеткілікті қаттылық пен беріктікке ие болуы керек. Диск 
жиегінің ені тамырдағы пышақтардың осьтік еніне және оларды бекіту 
әдісіне байланысты. Қимада жиек тікбұрышты, трапеция тәрізді (шеткеріге 
немесе дискінің ортасына қарай) немесе осы пішіндердің комбинациясы 
түрінде орындалады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сур.  1.47 турбиналық дискілер 
 
Дискілер орталықта ең үлкен қалыңдыққа ие. Шеңберге қарай дискінің 

қалыңдығы азаяды. Бұл дискіні тең күшке, яғни кез-келген радиустағы 
кернеулер тең болатын жерге жақындату үшін қажет. 
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Дискілер соғу немесе ыстық штамптау арқылы жасалады, содан кейін 
өңделеді. Олар білікке немесе бір-біріне қосылу үшін фланецтер немесе 
дамыған бөренелер жасайды. Қажет болған жағдайда дискілерде лабиринтті 
нығыздау ернеулері бар сақиналы шығыңқы жерлер, дефлекторларды, 
лабиринтті тарақтары бар сақиналарды немесе теңгермелі салмақтарды 
бекітуге арналған шығыңқы жерлер көзделеді. 

Диск корпусында кейде салқындатқыш ауаның өтуі үшін тесіктер 
жасалады. Алайда, тесіктердің болуы жағымсыз, өйткені олар кернеу 
концентраторлары болып табылады және дискіні әлсіретеді. 

Дискілерді білікке жалғау және бір-бірімен айналдыру және иілу 
моменттері мен осьтік күштерден үлкен жүктемелерді беру, жоғары 
температура, жиі жылу алмасу және біркелкі емес қыздыру, ротордың 
теңгерімсіздігінен туындайтын діріл жүктемелерінің әсерінен жұмыс істеу, 
газ қысымының пульсациясы және басқа себептер. 

Турбина статорлары оларға бекітілген саптама аппараттары бар 
корпустардан тұрады. 

Турбина корпусы ағынды бөліктің сыртқы қабырғасы болып табылады 
және қозғалтқыштың қуат жүйесіне кіреді. Бұл цилиндрлік немесе конустық 
қабық, ол саптамалардың орналасуы мен бекітілуін және жану камерасы мен 
шығу құрылғысымен қуат байланысын қамтамасыз етеді. 

Корпус үлкен және біркелкі айналмалы және бойлық (иілу) қаттылыққа 
ие болуы керек, ал корпус пен жұмыс пышақтарының ұштары мен 
лабиринтті тығыздағыштар арасындағы шағын радиалды саңылауларда 
турбинаның сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін суық және ыстық күйде 
бұзылмауы керек. Ол сондай-ақ жеткілікті беріктікке ие болуы керек, 
сондықтан скапула сынған немесе диск бұзылған кезде олардың бөліктері 
оны тесіп кетпеуі керек. 

Турбина корпусы бұрау сәтімен және шүмек аппараттары мен шығу 
құрылғысынан осьтік күшпен, ішкі артық қысыммен жүктеледі, сондай-ақ 
діріл жүктемелерінің әсеріне ұшырайды. 

Корпустың қалыңдығы, әсіресе шеңбер бойымен біркелкі емес қызуы 
оның деформациясына, радиалды саңылаулардың жергілікті азаюына, кейде 
жұмыс пышақтарының корпусқа және лабиринтті сақинаға лабиринтті 
тарақтарға тиюіне әкеледі. 

Корпустың дизайны турбиналық ротор тірегінің орналасқан жеріне, 
саптама аппараттарын бекіту әдісіне, саптама аппараттарының бөлшектерін 
және корпустың қабырғаларын салқындату технологиясы мен әдісіне, 
турбина сатыларының санына және ротор дизайнына байланысты. 

Турбина корпустары көбінесе цилиндр немесе конустың генератрицасы 
бойымен түйіспелі дәнекерлеу арқылы табақ материалынан жасалады, содан 
кейін бұралған фланецтерді авар етеді. 

Шүмек аппараттары газдың жылу құрамының бір бөлігін аз 
шығындармен және шығудағы ағынның біркелкілігінің жоғары көлеңкесімен 
кинетикалық энергияға айналдыру үшін қолданылады. Шүмек 
аппараттарының негізгі элементтері-саптама пышақтар, сыртқы және ішкі 
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Дискілер соғу немесе ыстық штамптау арқылы жасалады, содан кейін 
өңделеді. Олар білікке немесе бір-біріне қосылу үшін фланецтер немесе 
дамыған бөренелер жасайды. Қажет болған жағдайда дискілерде лабиринтті 
нығыздау ернеулері бар сақиналы шығыңқы жерлер, дефлекторларды, 
лабиринтті тарақтары бар сақиналарды немесе теңгермелі салмақтарды 
бекітуге арналған шығыңқы жерлер көзделеді. 

Диск корпусында кейде салқындатқыш ауаның өтуі үшін тесіктер 
жасалады. Алайда, тесіктердің болуы жағымсыз, өйткені олар кернеу 
концентраторлары болып табылады және дискіні әлсіретеді. 

Дискілерді білікке жалғау және бір-бірімен айналдыру және иілу 
моменттері мен осьтік күштерден үлкен жүктемелерді беру, жоғары 
температура, жиі жылу алмасу және біркелкі емес қыздыру, ротордың 
теңгерімсіздігінен туындайтын діріл жүктемелерінің әсерінен жұмыс істеу, 
газ қысымының пульсациясы және басқа себептер. 

Турбина статорлары оларға бекітілген саптама аппараттары бар 
корпустардан тұрады. 

Турбина корпусы ағынды бөліктің сыртқы қабырғасы болып табылады 
және қозғалтқыштың қуат жүйесіне кіреді. Бұл цилиндрлік немесе конустық 
қабық, ол саптамалардың орналасуы мен бекітілуін және жану камерасы мен 
шығу құрылғысымен қуат байланысын қамтамасыз етеді. 

Корпус үлкен және біркелкі айналмалы және бойлық (иілу) қаттылыққа 
ие болуы керек, ал корпус пен жұмыс пышақтарының ұштары мен 
лабиринтті тығыздағыштар арасындағы шағын радиалды саңылауларда 
турбинаның сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін суық және ыстық күйде 
бұзылмауы керек. Ол сондай-ақ жеткілікті беріктікке ие болуы керек, 
сондықтан скапула сынған немесе диск бұзылған кезде олардың бөліктері 
оны тесіп кетпеуі керек. 

Турбина корпусы бұрау сәтімен және шүмек аппараттары мен шығу 
құрылғысынан осьтік күшпен, ішкі артық қысыммен жүктеледі, сондай-ақ 
діріл жүктемелерінің әсеріне ұшырайды. 

Корпустың қалыңдығы, әсіресе шеңбер бойымен біркелкі емес қызуы 
оның деформациясына, радиалды саңылаулардың жергілікті азаюына, кейде 
жұмыс пышақтарының корпусқа және лабиринтті сақинаға лабиринтті 
тарақтарға тиюіне әкеледі. 

Корпустың дизайны турбиналық ротор тірегінің орналасқан жеріне, 
саптама аппараттарын бекіту әдісіне, саптама аппараттарының бөлшектерін 
және корпустың қабырғаларын салқындату технологиясы мен әдісіне, 
турбина сатыларының санына және ротор дизайнына байланысты. 

Турбина корпустары көбінесе цилиндр немесе конустың генератрицасы 
бойымен түйіспелі дәнекерлеу арқылы табақ материалынан жасалады, содан 
кейін бұралған фланецтерді авар етеді. 

Шүмек аппараттары газдың жылу құрамының бір бөлігін аз 
шығындармен және шығудағы ағынның біркелкілігінің жоғары көлеңкесімен 
кинетикалық энергияға айналдыру үшін қолданылады. Шүмек 
аппараттарының негізгі элементтері-саптама пышақтар, сыртқы және ішкі 

 
 
 
 

таңғыш сақиналар. Сопловые жауырын орналастырылады моншаның сақина 
құра отырып, сақиналы тор. Ішкі және сыртқы таңғыш сақиналары 
турбинаның ағынды бөлігінің сақиналық арнасын шектейді. Кейбір 
конструкцияларда турбиналық корпус Сыртқы бинт сақинасының рөлін 
атқарады. 

Шүмек аппараты өте ауыр жағдайларда жұмыс істейді. Бұл жағдайлар 
келесідей сипатталады: 

- жауырынға әсер ететін үлкен осьтік және округтік күштермен; 
- 500-600м / сек жететін газ ағынының жоғары жылдамдықтарымен; 
- СА бөлшектерін 900 -1100°С температураға дейін қыздырылған және 

құрамында артық оттегі бар газ ағынымен жуу арқылы, бұл газ 
коррозиясының пайда болуына ықпал етеді. 

650°C-тан аспайтын температурада жұмыс істейтін турбиналық 
дискілер EI481 a болаттан, ESZTB немесе EI437A қорытпасынан жоғары 
қыздыру температурасына ұшырайтын дискілерді жасайды. 

Турбина корпустары EI417, X18N9T болаттарынан, болттар мен 
жаңғақтардан - EI388 болаттан жасалған. 

Турбиналық білік шаршау үшін жақсы жұмыс істейтін 18хнва, 40хнма 
болаттардан, ал жоғары температураға ұшыраған біліктер (500°C дейін) 
EI415 болаттан жасалған.[3,4,6,16,17,18] 

Ағып жатқан жұмыс денесінің потенциалдық энергиясын кинетикалық 
түрлендіруге арналған реактивті саптама - Профильді саптама (мысалы, 
саптама аппаратының скапулярлы арнасы) 

Реактивті саптамада турбинадан немесе газ турбиналық 
қозғалтқыштың Форсаж камерасынан немесе басқа типтегі реактивті 
қозғалтқыштың жану камерасынан (немесе жұмыс денесін жылытуға 
арналған басқа құрылғыдан) шығатын газдың кеңеюі жүреді, оның 
жылдамдығы мен кинетикалық энергиясының артуымен бірге жүреді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.48. Реактивті саптама 
 
Реактивті саптама (1.48-сурет) адаптерден, корпустан және 

саптамадан тұрады, болттармен бекітіліп, тегіс канал құрайды.  
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Қозғалтқыштың осіне қатысты саптаманың осі 6° жоғары бұрылады; 
осьтің айналуы адаптер осінің қисықтығына байланысты жүзеге асырылады. 
Дәнекерленген конструкцияның адаптері ұялы панельден, Профильді 
тақтадан, үш фланецтен, екі сақинадан және тістен тұрады. Дәнекерленген 
құрылымның ұялы панелі сыртқы тегіс және ішкі перфорацияланған 
қабықтардан, сотоблоктан және дренаж каналынан тұрады. Алдыңғы 
фланецпен адаптер артқы аспаның сыртқы қаптамасына бекітіледі; 
адаптердің артқы фланеціне қаптама бекітіледі. Корпус алдыңғы және артқы 
фланецтерден және ұялы панельден тұрады. К заднему фланцу қаптаманың 
бекітіледі сопло. Саптама ФЛАНЕЦТЕН, Профильді жиектен және ЛА 
мотогондоласымен түйісуге арналған бөлікте Профильді жиектен тұрады. 

Реактивті саптаманың жұмысы келесідей: араластыру 
камерасындағы сыртқы және ішкі тізбектердің ағындарын араластырғаннан 
кейін газ реактивті саптамаға түседі, онда кеңейту нәтижесінде ол 
тездетіледі. Осылайша, газдың жылу және потенциалдық энергиясы 
қозғалтқыштан ағып жатқан ағынның кинетикалық энергиясына айналады. 
Бұл ағынның шығу импульсі қозғалтқыштың тартылуын тудырады. 

Дыбыс деңгейі төмен реактивті саптама 
Реактивті ұшақтардың шуын азайту жолдары қозғалтқышты сыртқы 

ағынмен дыбыстық оқшаулауда ғана емес, сонымен қатар реактивті 
саптаманың пішінін өзгертуде де болуы мүмкін. 

Ұшу кезінде ұшақтар үшін шудың рұқсат етілген деңгейі ретінде 
күндізгі ұшулар үшін 100—112дб және түнгі ұшулар үшін 100дб тең 
халықаралық норманы қабылдауға болады. Бұл сандар ұшақтың 
басталғаннан шамамен 4-5 км қашықтықта ұшу траекториясының астында 
орналасқан жерді білдіреді. Шудың көрсетілген шегі шектен аспауы тиіс деп 
қарастыру қажет. Адамға зиянды физиологиялық әсерден басқа, Шу ұшақ 
құрылымының шаршауына және бірқатар құрылғылардың жұмысындағы 
ауытқушылыққа әкелуі мүмкін. 

ЖКД жұмысы кезіндегі ең үлкен шу қозғалтқыштан шығатын газ 
ағынынан туындайды. Шу ағынның қоршаған ауамен турбулентті араласуы 
нәтижесінде пайда болады. Шу әсіресе ұшу, көтерілу және жоғары 
жылдамдықпен ұшу кезінде үлкен. Шуды азайтуға саптамадан газдың шығу 
жылдамдығын азайту арқылы қол жеткізуге болады. Қозғалтқыштың 
параметрлеріне, ұшу жылдамдығына және биіктігіне байланысты реактивті 
саптамалар реттелмейтін және реттелетін болуы мүмкін. Өз кезегінде 
реттелмейтін және реттелетін реактивті саптамалар субсоникалық және 
дыбыстан жоғары болуы мүмкін. 

Шығу құрылғысының конструкциясы ең аз гидравликалық кедергіні 
қамтамасыз етуі тиіс; элементтер жеткілікті қаттылыққа, беріктікке, 
сенімділікке, ыстыққа және жеңіл салмаққа ие болуы тиіс, ал қабырғалар 
арқылы жылу шығынын азайту және ұшақтың конструкция элементтерін 
қыздырудан қорғау үшін — жеткілікті жылу оқшаулағышы болуы тиіс. 
[3,14,18] 
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Мұнай жүйелері. (1.49-сурет) авиациялық ЖКД май жүйесінің мақсаты 
және оған қойылатын негізгі талаптар. 

Авиациялық қозғалтқыш күрделі жағдайларда жұмыс істейді және 
үйкелетін беттерді майлау жүйесінің жоғары тиімділігін, қозғалтқыш 
тіректерін салқындатуды және үйкеліс өнімдерін жанасатын қозғалмалы 
бөліктерден шығаруды талап етеді. 

Авиациялық қозғалтқыштың (АҚ) үйкелетін бөлшектері арасында 
үйкеліс бар және оны азайту үшін арнайы майлар бар. Авиациялық 
қозғалтқыштарда қолданылатын майлар өте қиын жағдайда жұмыс істейді. 
Майдың әртүрлі үйкеліс түйіндерінде қызатын температурасы гетерогенді. 
Ең жоғары температураға цилиндр-поршеньдің үйкелетін жұбы арасында қол 
жеткізіледі. Жоғарғы поршеньдік сақинада ол 300°C дейін жетуі мүмкін. 

Майды қыздыратын орташа температура 115-125°C дейін жетеді. 
Қазіргі заманғы авиациялық қозғалтқыштарда қолданылатын майлау 

майларына талаптар қойылады: 
- Май барлық жұмыс режимдерінде қозғалтқыштарды сенімді майлауы 

тиіс. Таңдалған маймен жұмыс істеу кезінде қозғалтқыштың тозуы 
белгіленген шамалардан аспауға тиіс. 

- май пайдалану кезінде оның қасиеттерінің өзгеруіне көп ұшырамауы 
керек. 

Авиациялық қозғалтқышты майлау жүйесі кез келген эволюция кезінде 
үйкелетін бөлшектердің сенімді майлануын қамтамасыз ететіндей етіп 
орындалады. Сонымен қатар, майлау жүйесі қозғалтқыш элементтерін 
коррозиядан қорғайды. Егер май жүйесінде май берудің қысқа мерзімді 
сәтсіздігі орын алса, онда бұл қозғалтқыштың тез қызып кетуіне, 
мойынтіректердің бұзылуына, ТРД роторының кептеліп қалуына, поршеньді 
қозғалтқыштың байланыстырушы шыбықтарының үзілуіне әкеледі. Ұшу 
кезінде май жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі ұшу кезінде ерекше жағдайға 
әкелуі мүмкін, мысалы, қозғалтқышты тоқтату немесе өрт. 

Мұнай жүйесі әдетте қажетті май қорын орналастыруға арналған 
резервуарды, радиаторды, салқындатқыш майды, майды ішкі майлау 
жүйесіне жіберетін сорғыларды және ыстық майды қозғалтқыштан радиатор 
арқылы резервуарға, су төгетін шүмектерге, термометрлерге, қысым 
өлшегіштерге, сүзгілерге және құбырларға шығарады. 

Қазіргі авиацияда май жүйесінің екі негізгі схемасы кең таралды: Бір 
тізбекті және қос тізбекті. 

Бірінші схеманың май жүйесінде май жол бойында айналады: 
резервуар - қозғалтқыш - радиатор-резервуар. 

Екінші схеманың май жүйесінде май қозғалады: қозғалтқыш - 
радиатор-қозғалтқыш, резервуардан майдың бір бөлігі ғана ағып кетеді. 
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1-май ыдысы  
2-май сорғы  
3-май сүзгісі  
4 және 11-құлыптау клапандары 
5-азайту клапаны 
6-манометр  
7-радиатор  
8, 9, 10, 13, 14 және 15-май соратын сорғылар 

Сурет 1.49. Қозғалтқыштың май жүйесінің схемасы  
 

Бірінші типтегі май жүйесі негізінен реактивті қозғалтқыштары бар 
ұшақтарда, ал екінші түрі турбопропты қозғалтқыштары бар ұшақтарда 
қолданылады. 

Турбожет қозғалтқышының майлау жүйесі поршеньдік немесе 
турбопропты қозғалтқышқа қарағанда әлдеқайда қарапайым, өйткені оның 
майлау элементтері аз; турбожет қозғалтқышы арқылы майды сору 
поршеньге қарағанда 5-7 есе аз. Сондықтан турбожет қозғалтқышының 
майлау жүйесінің май ыдысы кішкентай және кейде қозғалтқыштың 
дизайнына қосылады; кейбір жағдайларда мұндай жүйелер радиатордың 
көмегімен майды қосымша салқындатуды қажет етпейді. 
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Авиациялық майлар. Техниканың түріне қарай авиациялық майларды 
қолдану салалары бойынша ұшақтардың поршеньдік және газтурбиналық 
қозғалтқыштарына және тікұшақтардың әртүрлі агрегаттарына арналған 
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асырылады. Үйкеліс тораптарының қызып кетуін болдырмау үшін май 
қозғалтқыштың келесі элементтеріне үздіксіз жеткізіледі: мойынтіректер, 
редукторлар, контактілі тығыздағыштар және саңылаулы қосылыстар. Жылу 
шығарудың ең жоғары деңгейі — осьтік жүктемені қабылдайтын ЖКД 
роторларының радиалды-тіректі шарикті мойынтіректерінде, сондықтан 
оларға басқа с элементтеріне қарағанда көбірек май жеткізіледі; 1 

Ұшу аппараттарының реактивті қозғалтқыштарына арналған майлар 
мұқият тексеруден өтеді. Майдың сапасын бағалау кезінде пайдаланудың 
ықтимал шарттары мен оның қозғалтқыштағы жұмысының қауырттылығы 
ескеріледі. 

Турбореактивті қозғалтқыштарға арналған майлау майлары мынадай 
талаптарға жауап беруі тиіс: 

- 50-ден +200°С-қа дейінгі жұмыс температуралары шегінде ең аз тозған 
қозғалтқыштың барлық тораптары мен агрегаттарын сенімді майлау; 

- жұмсақ тұтқырлық-температура қисығы және төмен температурада 
жақсы сору (майдың іске қосу қасиеттері қозғалтқышты -50°C температураға 
дейін қыздырусыз сенімді іске қосуды қамтамасыз етуі керек); 

- біртекті және тұрақты фракциялық құрам, бұл фракциялардың 
минималды булануын анықтайды және қозғалтқыштың бүкіл жұмыс 
уақытында майдың тұтқырлық сипаттамаларын сақтайды (тар фракциялық 
құрамдағы майлау майларын қолданған жөн); 

- 150-200°C және одан жоғары жұмыс температурасында жоғары 
тотығуға қарсы қасиеттері және қозғалтқыштағы минималды тотығу; 

- ең төменгі көбіктену, жоғары өзін-өзі тұтату температурасы;  
- металдарға, қорытпаларға, резеңке техникалық бұйымдарға, 

жабындарға, желімдерге және басқа материалдарға қатысты агрессивтілік 
емес. 

Турбовинттік қозғалтқыштарға арналған авиациялық майлар. 
Турбопропты қозғалтқыштардың дизайн ерекшеліктері оларда көп сатылы 
берілістердің (редукторлардың) болуымен байланысты, олар көп күш 
жұмсауға арналған және жоғары жылдамдықта жұмыс істейді. Мұндай 
жүктемелерге төтеп беру жұмыс тәжірибесін көрсетеді, тұтқырлығы жоғары 
майлар болуы мүмкін. Сондықтан турбопропты қозғалтқыштар үшін турбожет 
қозғалтқыштарына қарағанда тұтқырлығы жоғары майлар қолданылады. 

Турбовинттік қозғалтқыштарға арналған майларға қойылатын талаптар 
мынадай: 

- жұмсақ тұтқырлық-температура қисығы және төмен температурада 
жақсы сору; 

- жоғары тозуға қарсы және тозуға қарсы қасиеттері; 
- жоғары температура (150-175°С) және ауамен және әртүрлі авиациялық 

материалдармен жанасу жағдайларында тотығуға төзімділік; 
- металдарға, қорытпаларға, резеңкелерге, жабындарға, желімдерге және 

басқа да конструкциялық материалдарға қатысты инерттілік; 
- минималды көбіктену және булану. 
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Бұл қозғалтқыштарды майлау үшін мұнай және синтетикалық майлар 
қолданылады. МС-8п және МС-20 авиациялық майларын тұтыну 
орындарында араластыру арқылы алынатын май қоспалары негізгі майлау 
материалдары болып табылады (мас. үлесі, %): 75:25; 50:50; 25:75. Май 
қоспаларының құрамында МС-8рк майын қолдануға рұқсат етіледі. Жоғары 
сапалы МС-8п майын қолдану арқасында май қоспаларының сапасы едәуір 
артады. Май қоспалары МГ ведомстволық нұсқаулығына сәйкес олардың 
сапасын дайындайды және бақылайды. 

Тікұшақтарға арналған авиациялық майлар. Тікұшақтарда 
қозғалтқыштарды, трансмиссия редукторларын және бұрама төлкелерінің 
топсаларын маймен майлайды. МИ-6 және МИ-10 тікұшақтарының 
қозғалтқыштарында МС-8п және МС-8рк майлары, МИ-2 және МИ-8 
тікұшақтарында — Б-ЗВ синтетикалық майы, МИ-26 тікұшағының күш 
қондырғысының турбокомпрессорлық бөлігінде ИПМ-10 синтетикалық 
изопарафин майы қолданылады. Перспективалы және жаңадан жобаланатын 
тікұшақтардың қозғалтқышы мен редукторында ПТС-225 синтетикалық 
майын пайдалану ұсынылады. 

Тікұшақтардың трансмиссиялық редукторларын майлау үшін сапа 
деңгейі төмен түрлі мақсаттағы майлардың кең ассортименті пайдаланылады. 
Тұтқырлығы төмен мотор майларының майлау қабілеті жеткіліксіз, ал 
тұтқырлығы жоғары мұнай майларының төмен температуралы қасиеттері 
қанағаттанарлықсыз болғандықтан, май қоспалары беріліс редукторларын 
майлау үшін кеңінен қолданылады. 

Үйкелетін беттерді майлау тәсілдері. Үйкеліс қондырғыларының 
жұмыс жағдайына және майды ысқылайтын беттерге жеткізу мүмкіндігіне 
байланысты майлаудың келесі әдістері бөлінеді. 

Қысыммен майлау. Мұнай сорғысы шығаратын қысым астындағы май 
корпустар мен бөліктердегі арнайы арналар арқылы тікелей ысқылайтын 
беттерге түседі. Осылайша, әдетте, жетектер мен редукторлардың сырғанау 
мойынтіректері майланады. 

Ағынды сумен майлау. Қысыммен май арнайы саптамалар-жиклерлер 
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ЖКД роторларының тіректері арқылы майды қажетті айдауға 
байланысты мойынтіректердің шеңбері бойынша біркелкі Орнатылатын 
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Шашырату арқылы майлау (көпіршік). Май қозғалтқыштың 
қозғалмалы және айналмалы бөлшектерімен шашырайды, тірек қуыстарында, 
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тамшыларға ұсақталады. Май тамшылары үйкелетін беттер арасындағы 
саңылауларға енеді немесе оларға орналасады. Сонымен қатар май жағылады 
подшипниктері және тісті жетек. ГТД ауа-май қуыстарында майлы тұманның 
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болуына байланысты жабысқақ май бөлшектерді коррозиядан сақтайтын 
пленкамен жабады. [4,19,20,22] 

ЖКД-ның отын жүйелері (1.50-сурет) мыналарды қамтамасыз етуі 
тиіс: 

1.Қозғалтқышты реттеудің таңдалған заңдарына сәйкес отынның дәл 
және автоматты дозасы. 

 
 

 
 

Сурет 1.50. Отын жүйесі 
 
2.Атмосфералық жағдайға қарамастан, қозғалтқышты жерде және ауада 

оңай және сенімді іске қосыңыз. 
3.Кенді қабылдау және күрт жинау кезінде қозғалтқыштың тұрақты 

жұмысы. 
4.Ұшудың барлық режимдері мен биіктіктерінде отынды мұқият және 

біркелкі тозаңдату. 
5.Отын беруді тоқтату арқылы қозғалтқышты сенімді тоқтату. 
6.Өрт қауіпсіздігі. 
7.Қозғалтқыштың жұмыс режимдерін басқарудың қарапайымдылығы, 

бір тұтқаға (кенге) дейін. 
8.Реттегіш элементтер мен сүзгілерге мерзімді техникалық қызмет 

көрсетудің қарапайымдылығы. 
Әрбір ЖКД екі отын жүйесін қамтиды: негізгі және іске қосу. Форсаж 

камералары бар ТЖҚ – да үшінші отын жүйесі бар-Форсаж. 
Отынның негізгі деректері. 
1. Отын сорты. Коммерциялық авиацияда турбореактивті отынның екі 

түрі пайдаланылады: (Jet A-1) және (Jet A). Отынның екі түрі де керосин 
болып табылады. Реактивті отынның тағы бір түрі (Jet В). Бұл өте төмен 
температуралы аймақтарды қоспағанда, өте сирек қолданылатын керосинмен 
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бензин қоспасы. Бірін-бірі алмастыратын отын ретінде ТС-1 немесе РТ 
ресейлік отыны пайдаланылады. 

2. Мұздату нүктесі алдын-ала кристалдану температурасына дейін 
салқындатылған парафиннің соңғы кристалының балқу температурасы 
ретінде анықталады. (Jet A-1) үшін мұздату нүктесі максимум-47С құрайды. 
(Jet A) үшін (Jet A-1) арасындағы негізгі айырмашылық-40С құрайтын 
жоғары мұздату нүктесі. 

Отынның ұшақ багынан қозғалтқышқа дейін үздіксіз ағынын сақтау 
және оның майлау қасиеттерін сақтау мақсатында бактардағы отын 
температурасы бақыланады және қату нүктесінен жоғары ұсталады. 
Осылайша, әсіресе ұшудың ұзақ қашықтықтағы ӘК-де (мысалы, А340) 
қозғалтқыштан бак-қа жылытылған отынды қайтару қамтамасыз етіледі. 
Сонымен қатар, отын сүзгісіне кірер алдында отын да қызады. 

3. Жану температурасы. (Jet A) және (Jet A-1) ең төменгі тұтану 
температурасы 38С-қа тең. осылайша, отын будың пайда болуы үшін кем 
дегенде осы температураға дейін қыздырылуы керек. ЖКД-да тұтану тұрақты 
қысым кезінде жүреді, сондықтан поршеньді қозғалтқыштарда пайда 
болатын ең жоғары қысым болмайды. Бұл төмен октанды отынды 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

4. Тұтқырлық-бұл сұйықтықтың таралуына төзімділігі. Реактивті 
отынның тұтқырлығы бар, бұл оны майлау материалы ретінде пайдалануға 
мүмкіндік береді. Отын отын сорғыларының, клапандардың, шығын 
өлшегіштердің және жетектердің қозғалмалы бөліктерін майлау (және 
салқындату) үшін қолданылады. Жаңа майлаудың (және салқындатқыштың) 
тұрақты ағынының болуы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін 
компоненттерді жасауға мүмкіндік береді. 

Отынның тұтқырлық қасиеттерінің кемшілігі-суспензиядағы ластануды 
ұзақ уақыт сақтау мүмкіндігі. Сондықтан қозғалтқышқа кірмес бұрын отын 
міндетті түрде сүзілуі керек. 

5. Құбылмалылық-бұл булану үрдісі. Кейбір жағдайларда отынның бұл 
қасиеті үлкен мәнге ие. Жоғары құбылмалылығы бар отын қозғалтқышты 
төмен температурада іске қосу немесе жоғары биіктікте ұшу кезінде қайта 
іске қосу үшін қолайлы қасиеттерге ие. Бірақ жоғары құбылмалылық оны 
сақтау кезінде отынның булануының себебі болып табылады. Осылайша, 
отынның құбылмалылығы белгілі бір шектерде сақталады. 

6. Отынның тазалығы, ластанудың көптеген түрлерінің болмауы отын 
жүйесіне жоғары дәлдікпен енгізілген компоненттерді енгізудің қажетті 
шарты болып табылады. Суға жақын тұтқырлық пен салыстырмалы 
тығыздық жанармайға суспензияда шашыраңқы ластануды сақтауға 
мүмкіндік береді. Бұл оларды табу мен жоюда қиындықтар туғызады. Кір 
бөлшектерін, коррозия өнімдерін сүзгіде ұстап тұру керек және оларды одан 
әрі мөлшерлеу және беру жүйесіне жібермеу керек. 

Қозғалтқышқа орнатылған отынды тарату жүйесі (1.51-сурет) (ВД 
сорғыларынан ОКС-қа дейін және басқа да тұтынушылар жоғары қысымды 
отын жүйесі ретінде қарастырылады) тазартылған отынды жану және 
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гидросұйық ретінде қысыммен жеткізеді. Жүйе жанармайды пайдалану үшін 
тиісті температура мен қысыммен қамтамасыз етеді.  

CFM56 отбасының қозғалтқыштарының мысалында отынды тарату 
жүйесі келесі компоненттерден тұрады (олар арқылы отынның өту тізбегінде 
көрсетілген): отын сорғысы; отын-май радиаторы (TMR); отын сүзгілері; 
отын құю құрылғысы (сонымен қатар қозғалтқыш пен отын беру АБЖ 
құрамына кіреді); отын шығыны датчигі; отын коллекторының 
компоненттері; отын саптамалары. [1,2,4,7,21,23] 
 

 
Сурет 1.51. ТРДД тобының отын тарату жүйесі (CFM56) 

 
Ұшақтың ауа баптау жүйесі (ЕАВ) тіршілікті қамтамасыз етудің 

борттық жүйесі болып табылады және жолаушылар мен экипаждың қалыпты 
тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін деңгейде ұшақтың 
герметикалық кабинасындағы ауа температурасы мен қысымын ұстап тұруға 
арналған. 

Кабиналардың герметикалығы олардың конструктивтік орындалуын, 
люктер мен есіктерде тығыздағыштардың болуын, ЕАВ-дан тұрақты үрлеуді 
қамтамасыз етеді.  

Турбокомпрессоры бар ашық ауа цикліндегі А-320 ұшағының 
кондиционерлеу жүйесі, жоғары қысымды желідегі ылғалды бөлудің ілмекті 
схемасы және кабиналық ауаны ішінара рециркуляциялау. Оның схемалық 
диаграммасы 1.52 суретте көрсетілген. 

ЕАВ-да ауаны іріктеу қозғалтқыштардың компрессорларынан, ӘКҚ-
дан немесе жоғары қысымды ауаның жердегі көзінен жүргізілуі мүмкін. 
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Әуе кемесінен ауаны таңдау кезінде оның шығыны: ыстық күнде 
(+38°C) 3300 кг/сағ; суық күнде (-23°C) 4500 кг/сағ; қалыпты күнде (-5-тен 
+30°C) 2950 кг/сағ. 

Жүйеге ауа берудің номиналды мәндері: жерде – 3970кг/сағ, ұшуда-
2940кг / сағ. 80 шегінде беруді өзгерту мүмкін .Нормадан 120%. 
Салқындатудың бір блогы ажыратылған жағдайда ауа беру нормадан 60% - 
ға дейін төмендетіледі. 

Ұшу кезінде ЕАВ істен шыққан кезде фюзеляждың төменгі сол 
жағында орналасқан арнайы ауа жинағыш арқылы жылдамдық қысымынан 
ауа беру қамтамасыз етіледі. Ауа жинағыш ұшқыштың командасы бойынша 
ашылады, бұл ретте ұшқыш ұшу биіктігін төмендетуі тиіс (3048 м кем). 
Жүйеде Қозғалтқыштар мен ӘКҚ ажыратылған кезде жерүсті 
кондиционерінен ауа беру көзделген. Осы екі жағдайда да ауа тікелей суық 
ауа коллекторына жіберіледі. 

Жүйе JAR, 25.831 (А) және (С) нормаларына сәйкес ұшудың барлық 
режимдерінде, оның ішінде штаттан тыс жағдайларда жолаушылар салоны 
мен экипаж кабинасын желдетуді қамтамасыз етеді. 

Ағын реттегіштері арқылы сақина сызығынан жүйеге таңдалған ауа екі 
бірдей тәуелсіз салқындату қондырғыларына (Pack-ам) жеткізіледі. Шығыс 
реттегіштерін позицияларға ауыстыруға болады: 

- "Төмен "("төмен", 80%), бұл жолаушылар саны азайған кезде немесе 
қоршаған орта жағдайлары мүмкіндік берген кезде ұшқыштың қалауы 
бойынша отынды үнемдеу мақсатында таңдалуы мүмкін; 

- "Normal "("нормалар", 100%), бұл қалыпты пайдалану жағдайларына 
сәйкес келеді; 

- "Жоғары "("жоғары", 120%) – қоршаған ортаның өте ыстық 
жағдайында немесе түтінді кетіру үшін таңдалады; 

– "жабық" - орнатуды өшіру үшін. 
Егер "нормалар" немесе "төмен" режимі таңдалса және ауаны 

салқындату қондырғыларының біреуі істен шықса, басқа қондырғының 
желісіндегі ағын реттегіші автоматты түрде "жоғары"режиміне өтеді. 

Схемасы көрсетілген салқындату қондырғысының құрамына (1.53-
сурет) бастапқы ауа-ауа жылу алмастырғыш, негізгі ауа-ауа жылу 
алмастырғыш, үш доңғалақты Турбо салқындату машинасы (ТХУ), жылу 
алмастырғыш-қызып кету, жылу алмастырғыш-конденсатор және ылғал 
бөлгіш кіреді. 
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Сурет 1.52. Ұшақтың ауа баптау жүйесінің схемасы 
А-320 

 
Салқындату қондырғыларынан суық ауа кабинаның еденінің астына 

орнатылған суық ауа коллекторына беріледі, онда ол рециркуляциялық 
ауамен араласады. Жер асты кеңістігіне кіретін кабиналық ауа 
рециркуляциялық желдеткіштермен сүзгілер арқылы сорылады және кері 
клапандар арқылы коллекторға беріледі. Рециркуляциялық ауаның шығыны 
жиынтықтан 37-ден 51% - ға дейін (қалыпты жағдайда) құрайды 
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Сурет 1.52. Ұшақтың ауа баптау жүйесінің схемасы 
А-320 

 
Салқындату қондырғыларынан суық ауа кабинаның еденінің астына 

орнатылған суық ауа коллекторына беріледі, онда ол рециркуляциялық 
ауамен араласады. Жер асты кеңістігіне кіретін кабиналық ауа 
рециркуляциялық желдеткіштермен сүзгілер арқылы сорылады және кері 
клапандар арқылы коллекторға беріледі. Рециркуляциялық ауаның шығыны 
жиынтықтан 37-ден 51% - ға дейін (қалыпты жағдайда) құрайды 

 

 
 
 
 

 
Сурет 1.53. Салқындату қондырғысының (Pack) немесе екінші 

салқындату қондырғысының схемасы 
 
Суық және ыстық ауа коллекторларынан ауа араласады және тарату 

жүйесіне кіреді (1.54-сурет). Жолаушылар салоны шартты түрде екі аймаққа 
бөлінеді – алдыңғы және артқы. Осы аймақтарға ауа беру және олардағы 
температураны реттеу тәуелсіз жүргізіледі. Дайындалған ауа әрбір аймақта 
кабинаның жер асты бөлігінде оң және сол борттары бойынша орналасқан 
құбырлар арқылы бөлінеді. 

Осы құбырлардан ауа салонның жоғарғы аймағына ауа беретін 
салонның ұзындығы бойынша біркелкі бөлінген құбырларға түседі. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-

Жоғарғы саңылаулар арқылы ауа жіберу 
2-төменгі саңылаулар арқылы ауа жіберу 
3-жоғарғы аймаққа ауа беру құбыры  
4-салоннан ауаны шығару  
5-алдыңғы (артқы) аймаққа ауа жіберетін сол жақ құбыр  

Сурет 1.54. Ұшақтың жолаушылар салонына ауа беру схемасы 
А-320 
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Жүк сөрелерінің үстінде және астында орналасқан жоғарғы және 
төменгі саңылаулар арқылы ауа кабинаға түседі. Ауаның жер асты кеңістігіне 
шығуы қабырға жанындағы төменгі аймақта жүргізіледі. 

Бұл жүйенің артықшылықтары келесі түпнұсқа дизайн шешімдері 
болып табылады: 

1. Кабиналық ауаны рециркуляциялау режимі-жолаушылар санына 
байланысты; 

2. Қозғалтқыштың жұмыс режиміне байланысты ауаны таңдау 
компрессордың 5-ші немесе 9-шы сатысында жүзеге асырылады; 

3. Ұшуда тіпті екі қозғалтқыш істен шыққан жағдайда да ауаның 
берілуін қамтамасыз ету (ашылатын авариялық ауа жинағыштар арқылы 
сыртқы ауаны салонға тікелей жинау есебінен)); 

4. Автоматтандырылған жүйе (басқару жоспарында). 
Авариялық жағдай туындаған кезде, кабинаның желдетуін тез тоқтату 

үшін, қозғалтқышта өрт болған және кабинаға ауа өткізгіштерден ЕАВ-қа 
түтін берілген кезде үш жүрісті құбыржолдарды немесе клапандарды лезде 
жабатын, жапқышты ашу-жабу қалыпты режимінде бірқалыпты басқаратын 
авариялық жапқыштар болады. 

Ауа баптау жүйесінің авариялық режимі электр қозғалтқышының 
мәжбүрлі режимде жабылуына ғана жұмысын көздейді. Сондай-ақ, төтенше 
жағдайлар кезінде түтін болған жағдайда кабинаны желдетуге қызмет ететін 
жылдамдық қысымынан желдету бағдарламасы жұмыс істейді. Ол үшін 
ұшқыш ұшақтың биіктігін 4000 м-ге дейін төмендетіп, кабинаны босатып, 
желдету жүйесін қосуы керек. [1,2,27] 

Қозғалтқышты іске қосу жүйесі. Іске қосу үшін Сығылған ауа, ауа 
стартері және электр энергиясы қажет. Қозғалтқыштар ӘКҚ (APU) қосалқы 
күш қондырғысынан, жер үсті көзінен ауаның көмегімен немесе сөндірілген 
қозғалтқыштан ауа алуды пайдалану арқылы іске қосылуы мүмкін. 
Қозғалтқышты және қосалқы қуатты қондырғыны іске қосу.  

GRD (жердегі) қозғалтқыш қосқышы (қозғалтқышты іске қосу режимі) 
жағдайында аккумулятордың шинасынан шыққан Тұрақты ток электр қуаты 
қозғалтқыштан ауаны таңдау клапанын жабу және іске қосу клапанын ашу 
үшін басқару сигналын беру үшін қолданылады, нәтижесінде коллектордан 
келетін Сығылған ауа стартерді айналдыра бастайды. Іске қосу клапаны 
жабылмаған кезде, бақылау тақтасының орталық панелінде орналасқан Сары 
start VALVE OPEN сигнализациясы (іске қосу клапаны ашық) ерекшеленеді. 
Стартер-бұл N2 компрессорын (жоғары қысымды) көмекші агрегаттардың 
жетек қорабының редукторы арқылы айналдыратын ауа турбинасы бар 
қозғалтқыш. N2 айналу саны IDLE (аз газ режимі) күйіне ауыстырылған 
қозғалтқышты іске қосу тұтқасында 20% - ға дейін көтерілгенде, ай жану 
камерасына отын береді және жанармай тұтанады, нәтижесінде қозғалтқыш 
іске қосылады. Өшіру жылдамдығында (N2 номиналды айналу мәнінің 46%) 
іске қосу режимдерін ауыстырып-қосқышты ұстап тұрған электромагнитке 
қуат беру тоқтатылады, бұл қозғалтқышты іске қосу режимдерін ауыстырып-
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Жүк сөрелерінің үстінде және астында орналасқан жоғарғы және 
төменгі саңылаулар арқылы ауа кабинаға түседі. Ауаның жер асты кеңістігіне 
шығуы қабырға жанындағы төменгі аймақта жүргізіледі. 

Бұл жүйенің артықшылықтары келесі түпнұсқа дизайн шешімдері 
болып табылады: 

1. Кабиналық ауаны рециркуляциялау режимі-жолаушылар санына 
байланысты; 

2. Қозғалтқыштың жұмыс режиміне байланысты ауаны таңдау 
компрессордың 5-ші немесе 9-шы сатысында жүзеге асырылады; 

3. Ұшуда тіпті екі қозғалтқыш істен шыққан жағдайда да ауаның 
берілуін қамтамасыз ету (ашылатын авариялық ауа жинағыштар арқылы 
сыртқы ауаны салонға тікелей жинау есебінен)); 

4. Автоматтандырылған жүйе (басқару жоспарында). 
Авариялық жағдай туындаған кезде, кабинаның желдетуін тез тоқтату 

үшін, қозғалтқышта өрт болған және кабинаға ауа өткізгіштерден ЕАВ-қа 
түтін берілген кезде үш жүрісті құбыржолдарды немесе клапандарды лезде 
жабатын, жапқышты ашу-жабу қалыпты режимінде бірқалыпты басқаратын 
авариялық жапқыштар болады. 

Ауа баптау жүйесінің авариялық режимі электр қозғалтқышының 
мәжбүрлі режимде жабылуына ғана жұмысын көздейді. Сондай-ақ, төтенше 
жағдайлар кезінде түтін болған жағдайда кабинаны желдетуге қызмет ететін 
жылдамдық қысымынан желдету бағдарламасы жұмыс істейді. Ол үшін 
ұшқыш ұшақтың биіктігін 4000 м-ге дейін төмендетіп, кабинаны босатып, 
желдету жүйесін қосуы керек. [1,2,27] 

Қозғалтқышты іске қосу жүйесі. Іске қосу үшін Сығылған ауа, ауа 
стартері және электр энергиясы қажет. Қозғалтқыштар ӘКҚ (APU) қосалқы 
күш қондырғысынан, жер үсті көзінен ауаның көмегімен немесе сөндірілген 
қозғалтқыштан ауа алуды пайдалану арқылы іске қосылуы мүмкін. 
Қозғалтқышты және қосалқы қуатты қондырғыны іске қосу.  

GRD (жердегі) қозғалтқыш қосқышы (қозғалтқышты іске қосу режимі) 
жағдайында аккумулятордың шинасынан шыққан Тұрақты ток электр қуаты 
қозғалтқыштан ауаны таңдау клапанын жабу және іске қосу клапанын ашу 
үшін басқару сигналын беру үшін қолданылады, нәтижесінде коллектордан 
келетін Сығылған ауа стартерді айналдыра бастайды. Іске қосу клапаны 
жабылмаған кезде, бақылау тақтасының орталық панелінде орналасқан Сары 
start VALVE OPEN сигнализациясы (іске қосу клапаны ашық) ерекшеленеді. 
Стартер-бұл N2 компрессорын (жоғары қысымды) көмекші агрегаттардың 
жетек қорабының редукторы арқылы айналдыратын ауа турбинасы бар 
қозғалтқыш. N2 айналу саны IDLE (аз газ режимі) күйіне ауыстырылған 
қозғалтқышты іске қосу тұтқасында 20% - ға дейін көтерілгенде, ай жану 
камерасына отын береді және жанармай тұтанады, нәтижесінде қозғалтқыш 
іске қосылады. Өшіру жылдамдығында (N2 номиналды айналу мәнінің 46%) 
іске қосу режимдерін ауыстырып-қосқышты ұстап тұрған электромагнитке 
қуат беру тоқтатылады, бұл қозғалтқышты іске қосу режимдерін ауыстырып-

 
 
 
 

қосқышқа OFF күйіне оралуға, қозғалтқыштан ауа алу клапанын белгіленген 
күйге қайтаруға және іске қосу клапанын жабуға мүмкіндік береді. 

Қозғалтқышты тоқтату кезінде іске қосу режимдерін ауыстырып-
қосқышты ұстап тұрған электромагнит қозғалтқыштың айналу жылдамдығы 
N2 номиналды айналу мәнінің 30% - ынан төмен түскенше ажырату күйінде 
болады. N2 қозғалтқышының жылдамдығы 20% - ға дейін төмендегенше 
стартерді қайта қосу мүмкін емес. [1,2,27] 

Тұтану жүйесі. Айнымалы ток желісінен қуат алатын екі жоғары 
қуатты тұтату жүйесі бар. Engine Start (қозғалтқышты іске қосу режимдері) 
қосқышының GRD (жер режимі) жағдайында іске қосу клапаны ашық, 
қозғалтқыштан ауа алу клапаны жабық және қозғалтқышты іске қосу тұтқасы 
IDLE (аз газ режимі) күйіне орнатылған кезде электр қуаты таңдалған шамға 
(шамдарға) беріледі. CONT позициясы (үздіксіз) ұшу және қону үшін және 
қозғалтқыштың мұздануға қарсы жүйесін қоспас бұрын қолданылады. Бұл 
таңдалған шамның (шамдардың) көмегімен қозғалтқышқа құстар немесе мұз 
түскен жағдайда жалынның үзілуінен немесе ұшудың ең қиын кезеңдері 
кезінде қозғалтқышқа кіре берістегі ауа ағынының күтпеген үзілуінен 
қосымша қорғаныс береді. FLT (Ұшу режимі) жағдайында қозғалтқышты 
іске қосу тұтқасы IDLE күйіне (аз газ режимі) орнатылған кезде энергия екі 
шамға да беріледі. Бұл позиция ауада ұшыру үшін және күшті турбуленттілік 
пен орташа және жоғары қарқындылықтағы мұздану жағдайында ұшу үшін 
қолданылады. 

IGN l позициясы (сол жақ шам), онда тұтану жүйесіне айнымалы ток 
шинасынан қуат беріледі, тек сол жақ шамға Жоғары кернеу беріледі. IGN R 
(оң жақ шам) позициясы, онда оталдыру жүйесіне қуат айнымалы токтың 
резервтік шинасынан келеді, тек оң жақ шамға жоғары кернеуді береді. 

Тұтану жүйесін таңдау қосқышы екі қозғалтқышта да, сол жақта да, оң 
жақта да, шамда да қолдануды таңдайды. Engine Start (қозғалтқышты іске 
қосу режимі) қосқышы FLT (ұшу) күйінде болған кезде, тұтану жүйесін 
таңдау қосқышы жүйелерді таңдауға әсер етпейді. 

В-787 ұшағында қозғалтқышты және АПУ (APU) іске қосу 
функциялары келесі ұрпақтардың в-737 ұшақтарының отбасында АПУ үшін 
сәтті қолданылған әдіске сәйкес орындалады. Осы әдіске сәйкес генераторлар 
Стартер режимінде жұмыс істейді, ал іске қосу тәртібі бастапқы 
түрлендіргіштермен басқарылады.  

Оңтайлы іске қосу режимін алу үшін іске қосу түрлендіргіштері 
трансформацияланған электр энергиясымен стартер генераторларын 
қамтамасыз етеді (кернеу мен жиілікті орнатыңыз). Қозғалтқышты іске қосу 
және vsu түрлендіргіштері кабинаны үрлеу компрессорының электр 
қозғалтқышы үшін қуат реттегіші ретінде қызмет етеді. Әдетте, ӘК - дегі 
генераторлар да, қозғалтқыштағы генераторлар да оңтайлы іске қосу режимі 
үшін қолданылады. 

Осыған қарамастан, генератор дұрыс жұмыс істемеген жағдайда, 
қалған жұмыс істейтін генераторды қозғалтқышты іске қосу үшін 
пайдалануға болады, бірақ баяу қарқынмен.  
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ӘКҚ іске қосу үшін тек бір генератор қажет. ӘКҚ іске қосу үшін 
энергия көзі ұшақтың аккумуляторы, әуеайлақтық қоректендіру көзі немесе 
қозғалтқыштан жетегі бар генератор болуы мүмкін.  

Марш қозғалтқышын іске қосуға арналған энергия көзі ұшақтың 
алдыңғы жағында орналасқан ӘКҚ генераторы, іске қосылған қозғалтқыштан 
электр энергиясымен қоректенетін генератор немесе 115 VAC (Volts 
Alternating Current – айнымалы ток Вольты) кернеуімен әуеайлақтық 
қоректендірудің екі көзі болуы мүмкін. Қажет болса, жылдам іске қосу үшін 
ұшақтың артқы жағында орналасқан аэродромдық қуат коннекторларын 
пайдалануға болады.  

Ауа параметрлерін бақылау жүйесі. В-787 ұшағының электрлік 
конфигурациясында кабинаны үрлеу компрессорларының өндірілетін қуаты 
тиімділікті арттыру үшін төмен қысымды ауаны салқындату қондырғылары 
арқылы өтеді. Электр қозғалтқыштарының реттелетін қуаты ұшақтың 
энергия шығынын одан әрі оңтайландыруға мүмкіндік береді, ол берілген 
Сығылған ауадан артық қуат өндіруді қажет етпейді, содан кейін оны басқару 
клапандары арқылы толық бақылауға мүмкіндік береді, бұл энергияны 
жоғалтуға әкеледі. Абсолютті реттеумен байланысты энергия шығынын жою 
отын шығынын жақсартуға әкеледі, ал ауа параметрлерін бақылау жүйесі 
арқылы ауа шығынын ең аз энергия шығындарына қол жеткізу және сонымен 
бірге ауа шығынын қанағаттандыру үшін жолаушылар санына сәйкес 
реттеуге болады. [1,2,27] 

Қосалқы күш қондырғысы. Дәстүрлі конфигурациядағыдай, ауаны 
қабылдамай электр конфигурациясындағы қосалқы қондырғы фюзеляждың 
құйрығына орнатылады, бірақ ол тек электр энергиясын шығарады. 
Нәтижесінде, бұл дәстүрлі конфигурациядағы vsu-ға қарағанда әлдеқайда 
қарапайым, өйткені сығылған ауаны таңдаумен байланысты барлық 
элементтер жоқ. Бұл сенімділіктің айтарлықтай жақсаруына және ӘКҚ-ға 
қызмет көрсетуді оңайлатуға әкелуі тиіс.  

Сонымен қатар, в-787 электр жүйесінің айнымалы жиілігінің қасиетін 
қолдана отырып, vsu тиімділікті арттыру үшін айнымалы жылдамдықта 
жұмыс істейді. Жұмыс жылдамдығы номиналды жылдамдықтың 15 
пайыздық диапазонындағы қоршаған орта температурасына байланысты.  

Boeing 787 ұшағының ауасын таңдамай конфигурациядан күтілетін 
басты артықшылық-қозғалтқыштың неғұрлым тиімді циклын алу және 
қосымша қуат өндіру, электр энергиясын беру және пайдалану нәтижесінде 
отын шығынын азайту. 

Сондай – ақ, күрделі ауа беру жүйесін жою ұшақтарға жиі техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу қажеттілігін азайтады, сондай-ақ әуе кемесінің 
сенімділігін жақсартады деп күтілуде, өйткені қозғалтқышты орнату кезінде 
аз бөлшектер қажет болады; IDG (интегралды Drive Generator-кіріктірілген 
жетегі бар Генератор), құбырлар, алдын-ала салқындату қондырғылары, 
клапандар, құбырлардағы қысымның жоғарылауынан және шамадан тыс 
қыздырудан қорғайтын құрылғылар болмайды; сонымен қатар қарапайым 
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ӘКҚ іске қосу үшін тек бір генератор қажет. ӘКҚ іске қосу үшін 
энергия көзі ұшақтың аккумуляторы, әуеайлақтық қоректендіру көзі немесе 
қозғалтқыштан жетегі бар генератор болуы мүмкін.  

Марш қозғалтқышын іске қосуға арналған энергия көзі ұшақтың 
алдыңғы жағында орналасқан ӘКҚ генераторы, іске қосылған қозғалтқыштан 
электр энергиясымен қоректенетін генератор немесе 115 VAC (Volts 
Alternating Current – айнымалы ток Вольты) кернеуімен әуеайлақтық 
қоректендірудің екі көзі болуы мүмкін. Қажет болса, жылдам іске қосу үшін 
ұшақтың артқы жағында орналасқан аэродромдық қуат коннекторларын 
пайдалануға болады.  

Ауа параметрлерін бақылау жүйесі. В-787 ұшағының электрлік 
конфигурациясында кабинаны үрлеу компрессорларының өндірілетін қуаты 
тиімділікті арттыру үшін төмен қысымды ауаны салқындату қондырғылары 
арқылы өтеді. Электр қозғалтқыштарының реттелетін қуаты ұшақтың 
энергия шығынын одан әрі оңтайландыруға мүмкіндік береді, ол берілген 
Сығылған ауадан артық қуат өндіруді қажет етпейді, содан кейін оны басқару 
клапандары арқылы толық бақылауға мүмкіндік береді, бұл энергияны 
жоғалтуға әкеледі. Абсолютті реттеумен байланысты энергия шығынын жою 
отын шығынын жақсартуға әкеледі, ал ауа параметрлерін бақылау жүйесі 
арқылы ауа шығынын ең аз энергия шығындарына қол жеткізу және сонымен 
бірге ауа шығынын қанағаттандыру үшін жолаушылар санына сәйкес 
реттеуге болады. [1,2,27] 

Қосалқы күш қондырғысы. Дәстүрлі конфигурациядағыдай, ауаны 
қабылдамай электр конфигурациясындағы қосалқы қондырғы фюзеляждың 
құйрығына орнатылады, бірақ ол тек электр энергиясын шығарады. 
Нәтижесінде, бұл дәстүрлі конфигурациядағы vsu-ға қарағанда әлдеқайда 
қарапайым, өйткені сығылған ауаны таңдаумен байланысты барлық 
элементтер жоқ. Бұл сенімділіктің айтарлықтай жақсаруына және ӘКҚ-ға 
қызмет көрсетуді оңайлатуға әкелуі тиіс.  

Сонымен қатар, в-787 электр жүйесінің айнымалы жиілігінің қасиетін 
қолдана отырып, vsu тиімділікті арттыру үшін айнымалы жылдамдықта 
жұмыс істейді. Жұмыс жылдамдығы номиналды жылдамдықтың 15 
пайыздық диапазонындағы қоршаған орта температурасына байланысты.  

Boeing 787 ұшағының ауасын таңдамай конфигурациядан күтілетін 
басты артықшылық-қозғалтқыштың неғұрлым тиімді циклын алу және 
қосымша қуат өндіру, электр энергиясын беру және пайдалану нәтижесінде 
отын шығынын азайту. 

Сондай – ақ, күрделі ауа беру жүйесін жою ұшақтарға жиі техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу қажеттілігін азайтады, сондай-ақ әуе кемесінің 
сенімділігін жақсартады деп күтілуде, өйткені қозғалтқышты орнату кезінде 
аз бөлшектер қажет болады; IDG (интегралды Drive Generator-кіріктірілген 
жетегі бар Генератор), құбырлар, алдын-ала салқындату қондырғылары, 
клапандар, құбырлардағы қысымның жоғарылауынан және шамадан тыс 
қыздырудан қорғайтын құрылғылар болмайды; сонымен қатар қарапайым 

 
 
 
 

және сенімді әуе кемесі алмастырылған қосалқы электр қондырғысынан 
Сығылған ауа болмайды.  

В-787 ауа іріктеуінсіз Конфигурация сонымен қатар жалпы 
сенімділіктің жоғарылауын, шығындардың төмендеуін және өнімділіктің 
жоғарылауын қамтамасыз ететін жоғары қуатты және қозғалтқыштардың 
заманауи электроникасымен сипатталады. Сонымен, бұл конфигурация 
ұшақтың массасын азайтуды, бөлшектер санын азайтуды және жүйені 
қарапайым орнатуды білдіреді. [1,2,27] 

 
№ 1 Өзіндік жұмыс 
1. Турбиналық ротор дискілерінің саны неге байланысты ? 
2. Күш корпусының элементтеріне қандай күштер әсер етеді ? 
3. Турбина білігі не үшін қызмет етеді ? 
4. Қозғалтқыш роторы дегеніміз не ? 
5. Диск тербелістерінің қандай формалары бар? 
6. Газ компрессорының білігіне қандай күштер әсер етеді? 
7. Осьтік компрессор роторының қандай түрлерін білесіз? 
8. Иық пышақтарына қандай статикалық жүктемелер әсер етеді? 
9. Турбина біліктері қандай материалдан жасалады? 
10. Сіз саптаманың негізгі элементтерін білесіз бе? 
 
№ 1 практикалық жұмыс қозғалтқышты көзбен шолып қарауды 

орындау 
Жұмыстың мақсаты: визуалды тексеру, қозғалтқыштың суспензиясы 

мен коррозиясын тексеру кезінде зақымдануды немесе бұзылуларды іздеуді 
үйрену. 

Жалпы ережелер: 
Тексеру мақсаттары: 

Қозғалмалы 
бөліктері 

Қалыпты жұмыс жағдайы және дұрыс орналасуы, 
реттелуі, оңай қозғалуы, механикалық кернеусіз және 
жұмыс жүрісінің барлық диапазонында кептеліп 
қалмауы, ақауы және ластануы, шекті тозуы және 
жарықтары, коррозиясы, деформациясы және басқа да 
көзбен шолып зақымдары болмауы тиіс. 

Бөлшектер / 
Бөлшектер 

Орнатудың сенімділігі, бетінің жағдайы, тазалығы, 
материалдың шаршауына немесе шамадан тыс 
жүктемелерге байланысты деформациялар мен 
жарықтардың болмауы, сондай-ақ дәнекерлеу, Коррозия 
және басқа да визуалды зақым. 

Құбырлар Орнатудың сенімділігі, икемділігі, тазалығы және 
тығыздығы, жарықтар, майысулар, сынықтар, 
тегістеулер, абразиялар және басқа да визуалды 
зақымдардың болмауы. 

Сым Қондырғының сенімділігі, тазалығы, салбыраудың 
болмауы, коннекторлардың коррозиясы мен бұзылуы, 



108  
 
 
 

оқшаулаудың бұзылуы, қызып кету және басқа да 
визуалды зақым. 

Бұрандалы 
қосылыстар 

Орнатудың сенімділігі, бояудың контуры мен тұтастығы, 
визуалды зақымдардың болмауы. 

Сүзгілер Сүзгілер мен экрандар таза және бөгде заттарсыз болуы 
керек. Қажет болса, тазалаңыз және ауыстырыңыз. 

 
Жұмысты орындау тәртібі: 
Температураның әсерінен болатын өзгерістерді бағалаңыз. 
"Тексеру кезінде келесі элементтерді мұқият тексеру керек: 
- шығару жүйесі; 
- қабылдау жүйесі; 
- қозғалтқыш моторы; 
- жылу қорғайтын жеңдер; 
- маслорадиатор; 
- желдеткіш шлангілер (карбюраторлар, май бактары); 
- отын магистральдары; 
- су радиаторы; 
- салқындату жүйесінің магистральдары; 
- маслофильтр". 
Болттар мен жаңғақтарды қатайту сәттерін дәл қадағалаңыз. Бұрандалы 

қосылыстарды қатайтудың шамадан тыс немесе жеткіліксіз моменті 
қозғалтқыштың қатты зақымдалуына әкелуі мүмкін. 

Іс-қимыл тәртібі: 
1. Қозғалтқыштың аспа нүктелерін бекітудің сенімділігіне және 

жарықтарды қоса алғанда, зақымданудың жоқтығына тексеру. 
2. Бекіту және түйісу аймағындағы картер мен редукторды бекіту 

элементінің тартылуының әлсіреуін көрсететін қара дақтардың болмауына 
тексеріңіз. 

3. Қозғалтқыштың тіректерін зақымданудың, оның ішінде тозудың, 
жарықтардың болмауын және жоғары температураның әсерінен тексеріңіз. 

4. Қозғалтқыштың қозғалтқышын жарықтардың жоқтығына тексеріңіз. 
5. Түйіндерді коррозияның бар-жоғын тексеріңіз. 
 
№ 2 тәжірибелік жұмыс Қозғалтқышты сынамалау 
Жұмыстың мақсаты: қозғалтқышты сынау процедураларын орындау 
Қауіпсіздік техникасы: 
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде әуе винті және басқа айналмалы 

және жүктелген бөліктер өмірге қауіп төндіретін жарақат тудыруы мүмкін. 
Қозғалтқыштың жұмыс аймағында қауіпсіздікті қамтамасыз етіңіз. 
Оператордың құзыреттілігіне көз жеткізіңіз. 

Күйіп қалу қаупі! Салқындатылмаған салқындату жүйесінде 
радиатордың клапан қақпағын ашуға тыйым салынады. Қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін қақпақты шүберекпен жауып, баяу ашыңыз. Қақпақты 
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оқшаулаудың бұзылуы, қызып кету және басқа да 
визуалды зақым. 

Бұрандалы 
қосылыстар 

Орнатудың сенімділігі, бояудың контуры мен тұтастығы, 
визуалды зақымдардың болмауы. 

Сүзгілер Сүзгілер мен экрандар таза және бөгде заттарсыз болуы 
керек. Қажет болса, тазалаңыз және ауыстырыңыз. 

 
Жұмысты орындау тәртібі: 
Температураның әсерінен болатын өзгерістерді бағалаңыз. 
"Тексеру кезінде келесі элементтерді мұқият тексеру керек: 
- шығару жүйесі; 
- қабылдау жүйесі; 
- қозғалтқыш моторы; 
- жылу қорғайтын жеңдер; 
- маслорадиатор; 
- желдеткіш шлангілер (карбюраторлар, май бактары); 
- отын магистральдары; 
- су радиаторы; 
- салқындату жүйесінің магистральдары; 
- маслофильтр". 
Болттар мен жаңғақтарды қатайту сәттерін дәл қадағалаңыз. Бұрандалы 

қосылыстарды қатайтудың шамадан тыс немесе жеткіліксіз моменті 
қозғалтқыштың қатты зақымдалуына әкелуі мүмкін. 

Іс-қимыл тәртібі: 
1. Қозғалтқыштың аспа нүктелерін бекітудің сенімділігіне және 

жарықтарды қоса алғанда, зақымданудың жоқтығына тексеру. 
2. Бекіту және түйісу аймағындағы картер мен редукторды бекіту 

элементінің тартылуының әлсіреуін көрсететін қара дақтардың болмауына 
тексеріңіз. 

3. Қозғалтқыштың тіректерін зақымданудың, оның ішінде тозудың, 
жарықтардың болмауын және жоғары температураның әсерінен тексеріңіз. 

4. Қозғалтқыштың қозғалтқышын жарықтардың жоқтығына тексеріңіз. 
5. Түйіндерді коррозияның бар-жоғын тексеріңіз. 
 
№ 2 тәжірибелік жұмыс Қозғалтқышты сынамалау 
Жұмыстың мақсаты: қозғалтқышты сынау процедураларын орындау 
Қауіпсіздік техникасы: 
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде әуе винті және басқа айналмалы 

және жүктелген бөліктер өмірге қауіп төндіретін жарақат тудыруы мүмкін. 
Қозғалтқыштың жұмыс аймағында қауіпсіздікті қамтамасыз етіңіз. 
Оператордың құзыреттілігіне көз жеткізіңіз. 

Күйіп қалу қаупі! Салқындатылмаған салқындату жүйесінде 
радиатордың клапан қақпағын ашуға тыйым салынады. Қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін қақпақты шүберекпен жауып, баяу ашыңыз. Қақпақты 

 
 
 
 

тез ашу қайнаған салқындатқыштың шығарылуына және күйіп қалуына 
әкелуі мүмкін. 

Мотор майы мен салқындатқыш сұйықтықты толтырмас бұрын, 
қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 

Жұмысты орындау тәртібі: 
Қозғалтқышты сынамалауға дайындау: 
- Пайдалану сұйықтықтарының (мотор майы, салқындатқыш, отын) 

деңгейін тексеру. 
- Мотор бөлігінде бөгде заттардың (оның ішінде құралдардың) 

болмауын тексеру. 
- Әуе винтінің Бекітілу сенімділігін тексеріңіз. 
- Ұшақ дөңгелектерін бекіту үшін тиісті қалыптарды орнатыңыз. 

Ауалық бұрам аймағының тазалығы мен қауіпсіздігін тексеру. 
Сынамалау рәсімі: 
1. Жанармай беруді қосыңыз (жанармай шүмегін ашыңыз). 
2. Байытқышты қосыңыз. 
3. Кенді бос жүріс жағдайына орнату. 
4. Борттық кернеуді қосыңыз. 
5. Екі тұтану тізбегін қосыңыз. 
6. Батырмасын басу оталдырғыш. 10 секундтан артық емес ұстаңыз, 

содан кейін 2 минут салқындатыңыз. 
7. Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін майдың қысымын тексеріңіз. 

Майдың қысымы 10 секундтан кешіктірілмей пайда болуы керек. 
8. Қозғалтқышты 2000 айн/мин режимінде 2 минут бойы жылытуды 

орындау. Содан кейін майдың температурасы 50 ° C жеткенге дейін 2500 
айн/мин режимінде жылытуды жалғастырыңыз. 

9. Майдың температурасы мен қысымын тексеріңіз. Тұрақты 
температура мәні 50 ° C-тан жоғары және 2 бардан жоғары қысым кезінде 
қозғалтқыштың жұмыс режимін арттыруға болады. 

10. Тұтану жүйесін пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тексеріңіз. 
11. Қысқа сынақты максималды режимде орындаңыз және максималды 

жылдамдықты тексеріңіз. Қозғалтқыштың ең жоғары айналымдары 
пайдаланылатын ауалық бұрамға байланысты (қараңыз . Ұшуды пайдалану 
жөніндегі басшылық). 

12. Максималды режимнен кейін салқындатқыштың цилиндр 
бастарында қайнатылуын болдырмау үшін қозғалтқышты қысқа 
салқындатыңыз. Салқындату салқындату жүйесі мен отын жүйесінде бу 
тығындарының пайда болуын болдырмау үшін қажет. 

13. Өшіру қозғалтқыш. Алдырғышты және шығарып кілті. 
14. Су сорғысының тығыздағыштарын тексеріңіз. Су тығыздағышын 

өндіруші салқындатқыштың аздап ағып кетуіне мүмкіндік береді. Егер ағып 
кету рұқсат етілгеннен асып кетсе, безді ауыстыру керек. 

Рұқсат етілген ағып кету: 
Тұрақты температура мәндерінде қозғалтқышты бес минут ішінде 

сынап көріңіз. Қозғалтқышты тоқтатыңыз, отты өшіріңіз және қозғалтқышты 
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байқаусызда іске қосудан қорғаңыз. Қозғалтқыш тоқтағаннан кейін бір минут 
ішінде бақылау тесігінде тамшы түзілуіне жол берілмейді. Әйтпесе, майлы 
тығыздағышты ауыстыру қажет. 

15. Егер сүзгі ауыстырылса, онда сынаудан кейін суық қозғалтқышта 
қолыңызбен көтеру керек. 

16. Қозғалтқыштың май, отын және салқындатқыш сұйықтық ағуының 
болмауын тексеріңіз. Анықталған кезде жойыңыз. 

 
№ 3 практикалық жұмыс Майлау жүйесін тексеру 
Жұмыстың мақсаты: майдың деңгейін тексеру және толтыру 
Сақтық шаралары және дайындық жұмыстары: 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Электр тогының соғу қаупі! Тұтануды өшіріңіз. Батареяны 

ажыратыңыз. 
Майдың жерге және ағынды суларға түсуіне жол бермеңіз-бұл ауыз 

судың ластануын тудыруы мүмкін. Пайдаланылған майды 
мамандандырылған өңдеу орталығына тапсыру қажет. 

Май деңгейін тексермес бұрын, картерде май қалдықтары жоқ екенін 
тексеріңіз. 

 
Жұмысты орындау тәртібі: 

 
1-Май багының қақпағы  
2-май багының зондтары 
 

1.44 сурет -Пьезоэлемент Мұнай-деңгейін тексеру және толтыру 
1. Май деңгейін тексеру алдында картерден май багына майды қайтару 

үшін ауа винтін қолмен айналу бағыты бойынша бірнеше айналымға 
бұраңыз. 
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байқаусызда іске қосудан қорғаңыз. Қозғалтқыш тоқтағаннан кейін бір минут 
ішінде бақылау тесігінде тамшы түзілуіне жол берілмейді. Әйтпесе, майлы 
тығыздағышты ауыстыру қажет. 

15. Егер сүзгі ауыстырылса, онда сынаудан кейін суық қозғалтқышта 
қолыңызбен көтеру керек. 

16. Қозғалтқыштың май, отын және салқындатқыш сұйықтық ағуының 
болмауын тексеріңіз. Анықталған кезде жойыңыз. 

 
№ 3 практикалық жұмыс Майлау жүйесін тексеру 
Жұмыстың мақсаты: майдың деңгейін тексеру және толтыру 
Сақтық шаралары және дайындық жұмыстары: 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Электр тогының соғу қаупі! Тұтануды өшіріңіз. Батареяны 

ажыратыңыз. 
Майдың жерге және ағынды суларға түсуіне жол бермеңіз-бұл ауыз 

судың ластануын тудыруы мүмкін. Пайдаланылған майды 
мамандандырылған өңдеу орталығына тапсыру қажет. 

Май деңгейін тексермес бұрын, картерде май қалдықтары жоқ екенін 
тексеріңіз. 

 
Жұмысты орындау тәртібі: 

 
1-Май багының қақпағы  
2-май багының зондтары 
 

1.44 сурет -Пьезоэлемент Мұнай-деңгейін тексеру және толтыру 
1. Май деңгейін тексеру алдында картерден май багына майды қайтару 

үшін ауа винтін қолмен айналу бағыты бойынша бірнеше айналымға 
бұраңыз. 

 
 
 
 

2. Бұранданың айналуын май багына ауа түскенге дейін орындау қажет, 
бұл май багының қақпағы (1) ашық болғанда сипатты шайқау дыбысымен 
сүйемелденеді. 

3. Май багының зондын алыңыз (2). 
4. Май деңгейі зондтағы "max" және "min" белгілерінің арасында болуы 

керек және ешқашан минималды белгіден төмен болмауы керек.  
5. Ұзақ ұшу алдында ескерту ең үлкен резервті қамтамасыз ету үшін 

майды максималды деңгейге дейін қосыңыз. Стандартты жұмыс жағдайында 
май деңгейі максималды және минималды белгілер арасында болуы керек. 
Жоғары деңгейде желдеткіш фитинг арқылы май шығарылады. "Max" және 
"min" белгілерінің арасындағы айырмашылық – 0,45 литр. 

6. Қажет болса, май қосыңыз. Ескерту майды пайдалану жөніндегі 
Нұсқаулыққа және Si-912-016 "пайдалану сұйықтықтарын таңдау", 
қолданыстағы басылымға сәйкес қолданыңыз. 

7. Май багының зондындағы май деңгейін тексеріңіз. 
8. Зондты май багына орнатыңыз және қақпақты (1) қолыңызбен 

қатайтыңыз. 
9. Қозғалтқышты сынауды орындау қажет: 
9.1. Қозғалтқышты 5 минут ішінде тұрақты температура мәндерінде 

сынап көріңіз. (май температурасы 50...70ОС). 
9.2. Қозғалтқышты тоқтатыңыз. 
9.3. Қозғалтқышты суытыңыз. 
9.4. Тексеру жүйесі тұрғысында болмаған подтеканий. 
9.5. Май деңгейін тексеріп, қажет болған жағдайда қосыңыз. 
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Жалпы ережелер:  
Шаңды жұмыс жағдайында ауа сүзгісіне қызмет көрсету қысқа жұмыс 
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Ауа сүзгісін тазарту кезінде бензин, бу, каустикалық сұйықтықтар, 
күшті жуғыш заттар, абразивті тазартқыштар және жоғары қысымды 
қолдануға тыйым салынады. 

Ауа сүзгісін кептіру кезінде ашық отты, сығылған ауаны және жылу 
зеңбіректерін пайдалануға тыйым салынады. 

Жаңа ауа сүзгісін орнатпас бұрын қону беттерін майсыздандыру керек 
және жоғалудың алдын алу үшін мұздату керек. 
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Ауа сүзгісін тазалау және ауыстыру тәртібі: 
Тазалау үшін (қараңыз 1-сурет және 2-сурет) немесе ауыстыру 

(қараңыз. Сурет 3) әуе сүзгі мынадай орындау қажет: 
1. Ауа сүзгісінің бетінен кірді жұмсақ щеткамен абайлап алыңыз. 
 
 

 
1.44 сурет -Пьезоэлемент Ауа сүзгісін тазарту 

 
Сурет 2. Тазалаудан кейін 

 
2. "K&N" ауа сүзгілерін тазартқышты сүзгі элементінің бетіне жағыңыз 

және 10 минутқа қалдырыңыз. 
3. Ауа сүзгісін ішкі жағынан төмен қысыммен сумен шайыңыз. Ауа 

сүзгісін мәжбүрлі түрде құрғатыңыз. 
4. Тазалаудан кейін майды сүзгінің әр бетіне жағыңыз. 5-10 минуттан 

кейін сүзгі элементі майға малынған және біркелкі Бургундия түсіне ие 
болады. 

Ескерту: ауа сүзгісін сіңдіру үшін ешқашан беріліс, дизель немесе 
мотор майларын пайдаланбаңыз, өйткені олар ылғалды сіңіреді. 

5. Қажет болса, сүзгіні ауыстырыңыз (3-сурет). Ауа фильтрі болуы тиіс 
тіркелген қамыт және законтрен. Қону беттерін майсыздандыру керек.  
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1-Ауа сүзгісі  
2-сым сым  
3-Карбюратор 

      Сурет 3. Ауа сүзгісін ауыстыру 
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2-ТАРАУ ҰШУ АППАРАТТАРЫ МЕН АВИАЦИЯЛЫҚ 
ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ 

ЖӨНДЕУ 
 
1. Жалпы мәліметтер. 
 
ӘК пайдалану процесінде олардың тораптары, агрегаттары мен 

бөлшектері олардың техникалық жай - күйіне, демек олардың пайдалану 
сенімділігі мен жұмысқа қабілеттілігіне әр түрлі әсер ететін бірқатар 
факторлардың тұрақты әсерін сезінеді. Екінші тарауда біз әк және АҚ 
техникалық жай-күйінің өзгерістерімен және жекелеген тораптарды 
жөндеумен, ӘК-де орындалатын техникалық қызмет көрсетудің жалпы 
ережелерімен танысамыз. [36] 

 
2.2 ӘК ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫНЫҢ  АҚ ТЕХНИКАЛЫҚ 

ЖАЙ-КҮЙІНІҢ ӨЗГЕРУІНЕ ӘСЕРІ 
 
Пайдаланудың нақты жағдайларын сипаттайтын және ӘК техникалық 

жай-күйіне әсер ететін факторлардың барлық алуан түрлілігін объективті 
және субъективті деп бөлуге болады. 

Объективті: қоршаған ортаның әсері, механикалық және басқа да 
сыртқы әрекеттер функционалды жүйелердің құрылымдық элементтеріне 
және компоненттеріне. 

Субъективті адамдарға белгілі бір дәрежеде адамға тәуелді адамдар 
жатады. Бұған жобалау кезіндегі конструктивтік шешімнің схемасын 
таңдауды; материалдар мен элементтер конструкциясын таңдауды; қалыпты 
пайдалану режимдерін; техникалық қызмет көрсету стратегиясын, әдістері 
мен режимдерін және т. б. жатқызуға болады. Әдетте, бұл факторлар кенеттен 
істен шығудың себептері болып табылады. 

Екінші жағынан, ӘК-нің техникалық жай-күйінің өзгеруіне әсер ететін 
факторларды объектілердің бастапқы сапасын айқындайтын құрылымдық-
өндірістік және пайдалану деп бөлуге болады, бұл пайдалану процесінде 
техникалық жай-күйдің өзгеруін көрсетеді. 

Құрылымдық және өндірістік факторларға мыналар жатады: 
- схемалық және құрылымдық шешімдерді, элементтер мен 

материалдарды таңдау; 
- бөлшектер мен тораптарды дайындау, объектілерді құрастыру және 

сынау технологиясы; 
- өндіріс сапасы; 
- ағымдағы және шығу бақылауының сипаттамалары. 
ӘК техникалық жай-күйі мен сенімділігінің өзгеруінде пайдалану 

факторлары шешуші рөл атқарады. Бұл жұмыс барысында осы сенімділік 
деңгейі анықталады. 
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Әуе кемелері жер үсті көлік түрлерінің жұмысынан айтарлықтай 
ерекшеленетін ерекше жағдайларда пайдаланылады. Бұл ерекшелік 
келесідей: 

- жұмыс жағдайларының едәуір асқынуы, яғни қолданыстағы 
жүктемелер санының және олардың абсолютті шамаларының (температура, 
қысым, діріл және т. б.) артуы.); 

- ӘК әсер ететін факторлардың (кернеудің, температураның) уақыты 
мен кеңістігіндегі жылдам өзгеруі); 

- осы факторлардың өзгеруінің кең ауқымы (аэродинамикалық жүктеме, 
шамадан тыс жүктеме, температура және т.б.). [28,29,30,31] 

Әк және АҚ техникалық жай-күйіне әсер ететін пайдалану 
факторларының сыныптамасы 

Пайдалану факторларын бірнеше топқа бөлуге болады. 
Жүктейтін (объективті) факторлар топтары, яғни ӘК қолдану 

ерекшеліктерімен және оны ұшуда пайдалану жағдайларымен байланысты 
факторлар: 

1. Сыртқы жүктемелер: аэродинамикалық жүктемелер, шамадан тыс 
жүктеме, қысым, діріл, акустикалық жүктемелер, аэродинамикалық қыздыру, 
жұмыс істеп тұрған электр қондырғысынан қыздыру, электр жүктемелері. 

2. Авиациялық қозғалтқыштар мен функционалдық жүйелердің жұмыс 
режимдері. 

Сыртқы жағдайларды сипаттайтын факторлар тобы: 
Климаттық жағдайлар. Бұған атмосфералық ауаның температурасы, 

қысымы мен ылғалдылығы, олардың тәуліктік және жылдық ауытқуы, 
трассаның биіктігі мен ұзындығы бойынша өзгеруі мен ауытқуы, жауын-
шашын (жаңбыр, қар, мұз, тұман), ауаның агрессивті заттармен (тұз, сілті 
және т.б.) қанықтылығы жатады. 

Әуеайлақтардың жай-күйін сипаттайтын жағдайлар: атмосфераның 
шаңдануы, ұшу-қону жолақтары мен рульдеу жолдарының жабын сапасы, 
олардың тазалық дәрежесі, оларда жауын-шашынның болуы және т. б. 

Биологиялық факторлар: көгеру, жәндіктер, кеміргіштер, құстар. 
Көгеру органикалық шыққан материалдардың шіріп кетуіне әкеледі. 
Кеміргіштер мен жәндіктер жүйелер мен қондырғыларды ластайды, 
оқшаулауды, өңдеу бөлшектерін жейді және т. б. Құстар қозғалтқышқа кіреді, 
әйнектер мен теріні зақымдайды. 

Адам факторларының топтары: 
1. Ұшуды пайдалану шарттары, ұшу құрамы жұмысының сапасы: ұшу 

және қону саны, ұшу режимдерін және қозғалтқыштардың жұмыс 
режимдерін пайдалану, ұшудың ерекше жағдайларында және ерекше 
жағдайларында дұрыс әрекет ете білу, ұшуға дұрыс дайындала білу және оны 
дұрыс есептей білу және т. б. Бұл факторлар ұшу құрамының оқытылу және 
жаттықтыру дәрежесіне байланысты. 

2. Техникалық қызмет көрсету сапасы: пайдалануды ұйымдастыру, 
инженерлік-техникалық құрамның біліктілігі, қызмет көрсету және жөндеу 
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бойынша жұмыстардың сапасы мен уақтылы орындалуы, тасымалдау және 
сақтау ерекшеліктері. 

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде 
бір жағынан ӘК жүйелерінің, агрегаттары мен тораптарының жай-күйі 
жақсарады және ақаулықтар (майларды енгізу, параметрлерді реттеу және 
т.б.) ескертіледі, екінші жағынан, жұмысты сапасыз орындау нәтижесінде 
олардың техникалық жай-күйі нашарлауы және тіпті ақаулық пайда болуы 
мүмкін. 

Агрегаттар мен жүйелердің техникалық жағдайына әсер ету сипатына 
байланысты факторлардың тағы екі бөлек тобын бөлуге болады. 

1. Қолданылатын материалдардың сапасы (жанар-жағармай және т. б.): 
олардың тотығу және қартаю дәрежесі, бөгде бөлшектермен ластануы, 
ылғалдың болуы және т. б. 

2. Сағат факторлары. Бұл ең алдымен қартаю процесі, яғни 
материалдардың физика-химиялық қасиеттерінің баяу өзгеру процесі. 
Қартаю процесінің жылдамдығы сыртқы факторлардың әсерінен өзгеруі 
мүмкін: жылу, діріл, оттегі, озон, ылғал және т. б. 

Көптеген материалдар үшін қартаю процесі материалдар қасиеттерінің 
нашарлауының көрінетін белгілерінсіз жүреді. Бұл өзгерістер жинақталады 
және кейбір жағдайларда кенеттен секіруге-жойылуға әкелуі мүмкін. 
Көбінесе қартаю процесіне ұйымына берілу органикалық текті материалдар. 

ӘК болуы мүмкін үш жағдайдың әрқайсысында (ұшуда, жерде, 
техникалық қызмет көрсету кезінде) оның жүйелері мен агрегаттарына осы 
Жай-күйге тән факторлар тобы әрекет етеді, бұл ретте осы факторлардың 
әсер ету дәрежесі әртүрлі. 

Ұшуда әк жүйелеріне, агрегаттары мен бөлшектеріне оны ұшуда 
пайдалану ерекшеліктерімен және жағдайларымен байланысты пайдалану 
факторлары, климаттық факторлар және ұшу құрамының жұмысымен, ЖЖМ 
сапасымен байланысты факторлар әсер етеді. 

Жердегі ӘК әсер ететін факторларға Климаттық, биологиялық, сағаттық 
факторлар, әуеайлақтардың жай-күйі және т. б. жатады. 

Пайдалану факторларының объектілердің техникалық жай-күйіне әсері 
бөлшектердің бұзылуы, ескіруі және агрегаттардың реттелуі нәтижесінде 
олардың параметрлерінің номиналынан ауытқу түрінде көрсетіледі. Бұл 
факторлар баяу сәтсіздіктердің себептері болып табылады. [29,30,31,33,34] 

АТ өнімдерінің зақымдануы мен істен шығуын процестердің 
физикалық мәні мен олардың көріну сипатының біркелкілігі қағидаты 
бойынша жіктеу. 

Бұл операциялық факторлар объектілердің техникалық жағдайын 
өзгертетін және өнімділіктің толық немесе ішінара жоғалуына әкелетін 
әртүрлі процестердің жүруін анықтайды. Құрылғылардың жұмысын 
нашарлататын процестердің үш негізгі түрі бар: жылдам жүретін процестер, 
орташа жылдамдық процестері және баяу жүретін процестер. 

Жылдам ағып жатқан процестерде әдетте секундтармен өлшенетін 
өзгеру жиілігі болады. Бұл процестер машина циклінде аяқталады және 
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бойынша жұмыстардың сапасы мен уақтылы орындалуы, тасымалдау және 
сақтау ерекшеліктері. 

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде 
бір жағынан ӘК жүйелерінің, агрегаттары мен тораптарының жай-күйі 
жақсарады және ақаулықтар (майларды енгізу, параметрлерді реттеу және 
т.б.) ескертіледі, екінші жағынан, жұмысты сапасыз орындау нәтижесінде 
олардың техникалық жай-күйі нашарлауы және тіпті ақаулық пайда болуы 
мүмкін. 

Агрегаттар мен жүйелердің техникалық жағдайына әсер ету сипатына 
байланысты факторлардың тағы екі бөлек тобын бөлуге болады. 

1. Қолданылатын материалдардың сапасы (жанар-жағармай және т. б.): 
олардың тотығу және қартаю дәрежесі, бөгде бөлшектермен ластануы, 
ылғалдың болуы және т. б. 

2. Сағат факторлары. Бұл ең алдымен қартаю процесі, яғни 
материалдардың физика-химиялық қасиеттерінің баяу өзгеру процесі. 
Қартаю процесінің жылдамдығы сыртқы факторлардың әсерінен өзгеруі 
мүмкін: жылу, діріл, оттегі, озон, ылғал және т. б. 

Көптеген материалдар үшін қартаю процесі материалдар қасиеттерінің 
нашарлауының көрінетін белгілерінсіз жүреді. Бұл өзгерістер жинақталады 
және кейбір жағдайларда кенеттен секіруге-жойылуға әкелуі мүмкін. 
Көбінесе қартаю процесіне ұйымына берілу органикалық текті материалдар. 

ӘК болуы мүмкін үш жағдайдың әрқайсысында (ұшуда, жерде, 
техникалық қызмет көрсету кезінде) оның жүйелері мен агрегаттарына осы 
Жай-күйге тән факторлар тобы әрекет етеді, бұл ретте осы факторлардың 
әсер ету дәрежесі әртүрлі. 

Ұшуда әк жүйелеріне, агрегаттары мен бөлшектеріне оны ұшуда 
пайдалану ерекшеліктерімен және жағдайларымен байланысты пайдалану 
факторлары, климаттық факторлар және ұшу құрамының жұмысымен, ЖЖМ 
сапасымен байланысты факторлар әсер етеді. 

Жердегі ӘК әсер ететін факторларға Климаттық, биологиялық, сағаттық 
факторлар, әуеайлақтардың жай-күйі және т. б. жатады. 

Пайдалану факторларының объектілердің техникалық жай-күйіне әсері 
бөлшектердің бұзылуы, ескіруі және агрегаттардың реттелуі нәтижесінде 
олардың параметрлерінің номиналынан ауытқу түрінде көрсетіледі. Бұл 
факторлар баяу сәтсіздіктердің себептері болып табылады. [29,30,31,33,34] 

АТ өнімдерінің зақымдануы мен істен шығуын процестердің 
физикалық мәні мен олардың көріну сипатының біркелкілігі қағидаты 
бойынша жіктеу. 

Бұл операциялық факторлар объектілердің техникалық жағдайын 
өзгертетін және өнімділіктің толық немесе ішінара жоғалуына әкелетін 
әртүрлі процестердің жүруін анықтайды. Құрылғылардың жұмысын 
нашарлататын процестердің үш негізгі түрі бар: жылдам жүретін процестер, 
орташа жылдамдық процестері және баяу жүретін процестер. 

Жылдам ағып жатқан процестерде әдетте секундтармен өлшенетін 
өзгеру жиілігі болады. Бұл процестер машина циклінде аяқталады және 

 
 
 
 

келесі циклде қайтадан пайда болады. Оларға түйіндердің тербелісі, 
жылжымалы қосылыстардағы үйкеліс күштерінің өзгеруі, жұмыс 
жүктемелерінің ауытқуы және түйіндердің әр уақытта бір-біріне орналасуына 
әсер ететін және машинаның циклін бүгетін басқа процестер жатады. 

Жылдам жүретін процестердің пайда болуы механизмдердің жұмысы 
кезінде, бағыттаушы элементтерде үйкеліс кезінде және т. б. пайда болатын 
күрделі физикалық өзара әрекеттесулерге байланысты. 

ӘК-де жылдам өтетін процестерге мыналарды жатқызуға болады: 
- айналатын Қозғалтқыштар мен агрегаттар массаларының тепе-

теңсіздігінен туындаған тербелістер; 
- механикалық тербелістерге де, параметрлік қозуға да байланысты 

құбырлардың тербелісі; 
- мойынтіректердегі, агрегаттардың жылжымалы элементтеріндегі, 

мысалы, сорғылардағы үйкеліс күштерінің өзгеруі; 
- сорғымен біркелкі көрсетілмеу нәтижесінде жұмыс сұйықтығының 

қысымының пульсациясы; газдың шығатын ағынынан туындаған 
акустикалық тербелістер. 

Орташа жылдамдық процестері машинаның үздіксіз жұмысы кезінде 
жүреді және олардың ұзақтығы әдетте минуттармен немесе сағаттармен 
өлшенеді. Олар машинаның бастапқы параметрлерінің біркелкі өзгеруіне 
әкеледі. Бұл параметрлік немесе баяу ақаулар мен ақаулардың пайда болуын 
анықтайды. 

Мысал ретінде ұшу жүйелеріндегі қоршаған орта температурасы мен 
жұмыс сұйықтығының өзгеруін; Қозғалтқыштар мен корпустың жұмыс 
қондырғыларының температурасының өзгеруін; герметикалық кабиналардың 
ішіндегі және сыртындағы ауа қысымының өзгеруін келтіруге болады. 
Барлық осы өзгерістер қайтымды процестерге жатады. 

Осы типтегі қайтымсыз процестерден жұмыс сұйықтығының 
физикалық қасиеттерінің өзгеру процесін атауға болады, оның барысы 
температураның жоғарылауымен жеделдетіледі; органикалық 
материалдардың, резеңке және басқа процестердің физикалық қасиеттерінің 
өзгеруі. 

Баяу процестер машинаны пайдалану кезеңінде жүреді. Мұндай 
процестерге үйкелісті сезінетін барлық жұмыс элементтерінің жүйелі тозуы; 
мойынтіректерді бұзу; планердің құрылымдық элементтері, агрегаттар, 
құбырлар, қосылыстар; коррозия; резеңке бұйымдардың, Пластмассалардың 
қартаюы және т. б. 

Бұл процестер материалдардың шаршауына, агрегаттардың, 
механизмдердің дәлдігіне, қозғалтқыштардың, Сорғылардың және басқа 
өнімдердің тиімділігінің өзгеруіне әсер етеді. 

Қолданыстағы жүктемелерге және жүретін процестердің физикалық 
мәніне байланысты АТ өнімдерінің әдеттегі істен шығуы мен зақымдануын 
келесі топтарға жіктеуге болады: 

1. Пайдалануда бірнеше рет қайталанатын жүктемелердің әсерінен 
туындаған жарықтар, деформациялар және бұзылулар. Бұл сәтсіздіктер мен 
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зақымданулар шаршататын жарықтар түрінде кең таралған. Олар корпуста 
және ішкі қуат жиынтығының элементтерінде пайда болады. Шоғырланған 
жүктемелердің әсер ету аймағында (мысалы, шасси ілмегі мен 
жапқыштардың тораптары), сондай-ақ кернеулердің шоғырлану орындарында 
(мысалы, лонжерондардағы қалыңдығының өзгеруі) Қанаттың күш беретін 
панельдеріндегі өте қауіпті жарықтар. 

2. Пайдаланудағы әуе кемелерінің артық жүктемелері жағдайларынан 
туындаған жарықтар, деформациялар және қираулар түріндегі зақымданулар. 
Олар жергілікті емес, бірақ планердің негізгі бөліктерінің жалпы қалдық 
зақымдануы. Шамадан тыс жүктемелер өрескел қону, найзағай аймағына 
және турбулентті атмосфераға түсу, қолайсыз маневрлік жүктемелер және т. 
б. нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 

3. Лак-бояу және басқа да қорғаныш жабындарының коррозиялық 
зақымдануы және бұзылуы. 

4. Ауыспалы пайдалану жүктемелерінің ұзақ уақыт әсерінен пайда 
болатын механикалық тозудың әртүрлі түрлері, мысалы, жылжымалы 
қосылыстар мен тойтармалы тігістер, құрылымдық элементтердің тозуы және 
т. б. 

5. Органикалық материалдардан (шыны, резеңке, пластмасса және т.б.) 
жасалған бөлшектердің қартаюы нәтижесінде пайда болатын ақаулар. 

Қартаю процесіне климаттық факторлар (жауын-шашын, температура 
және оның өзгеруі, күн радиациясы, ылғалдылық және т.б.), қоршаған орта 
факторлары (атмосфераның тұздармен қанықтылығы, шаң, кір және т. б.) 
ықпал етеді. Бұл процесс жасырын түрде жүреді және көбінесе кенеттен 
зақымдану түрінде болады. [28,29,30,31,33,34] 

6. Техникалық және коммерциялық қызмет көрсету, жөндеу және т. б. 
кезіндегі немқұрайлылықтан туындаған терінің, еденнің және басқа 
элементтердің әртүрлі механикалық зақымдануы. 

Аталған ақаулар мен зақымданулар АТ өнімдерінің ұзақ мерзімділігіне 
әсер етеді және жөндеу аралық және тағайындалған ресурстарды шектейді. 

Азаматтық авиацияда қазіргі уақытта ат жөндеуінің келесі түрлері 
қолданылады. 

1. Ағымдағы жөндеу. 
2. Күрделі жөндеу. 
3. Регламенттелген жөндеу. 
4. Қалпына келтіру жөндеу. 
 Жөндеудің алғашқы екі түрі ГОСТ терминологиясына сәйкес келеді. 

Үшінші түрі-реттелетін жөндеу-оның мақсаты бойынша күрделі жөндеуге 
жатқызылуы мүмкін, бірақ ұшу кезінде белгілі бір жиілікпен орындалатын 
жөндеу нысандарының күрделілігіне байланысты күрделі жөндеуден 
әлдеқайда аз. [40,47,48,55,56] 

Қалпына келтіру жөндеуі пайдалану процесінде зақымданудан кейін, 
мысалы, ҰА бөгде заттармен соқтығысқаннан кейін немесе бейімделмеген 
қону алаңына мәжбүрлі қону кезінде қатты соққы нәтижесінде ат 
бұйымдарының жарамдылығын немесе жұмысқа қабілеттілігін қалпына 
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зақымданулар шаршататын жарықтар түрінде кең таралған. Олар корпуста 
және ішкі қуат жиынтығының элементтерінде пайда болады. Шоғырланған 
жүктемелердің әсер ету аймағында (мысалы, шасси ілмегі мен 
жапқыштардың тораптары), сондай-ақ кернеулердің шоғырлану орындарында 
(мысалы, лонжерондардағы қалыңдығының өзгеруі) Қанаттың күш беретін 
панельдеріндегі өте қауіпті жарықтар. 

2. Пайдаланудағы әуе кемелерінің артық жүктемелері жағдайларынан 
туындаған жарықтар, деформациялар және қираулар түріндегі зақымданулар. 
Олар жергілікті емес, бірақ планердің негізгі бөліктерінің жалпы қалдық 
зақымдануы. Шамадан тыс жүктемелер өрескел қону, найзағай аймағына 
және турбулентті атмосфераға түсу, қолайсыз маневрлік жүктемелер және т. 
б. нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 

3. Лак-бояу және басқа да қорғаныш жабындарының коррозиялық 
зақымдануы және бұзылуы. 

4. Ауыспалы пайдалану жүктемелерінің ұзақ уақыт әсерінен пайда 
болатын механикалық тозудың әртүрлі түрлері, мысалы, жылжымалы 
қосылыстар мен тойтармалы тігістер, құрылымдық элементтердің тозуы және 
т. б. 

5. Органикалық материалдардан (шыны, резеңке, пластмасса және т.б.) 
жасалған бөлшектердің қартаюы нәтижесінде пайда болатын ақаулар. 

Қартаю процесіне климаттық факторлар (жауын-шашын, температура 
және оның өзгеруі, күн радиациясы, ылғалдылық және т.б.), қоршаған орта 
факторлары (атмосфераның тұздармен қанықтылығы, шаң, кір және т. б.) 
ықпал етеді. Бұл процесс жасырын түрде жүреді және көбінесе кенеттен 
зақымдану түрінде болады. [28,29,30,31,33,34] 

6. Техникалық және коммерциялық қызмет көрсету, жөндеу және т. б. 
кезіндегі немқұрайлылықтан туындаған терінің, еденнің және басқа 
элементтердің әртүрлі механикалық зақымдануы. 

Аталған ақаулар мен зақымданулар АТ өнімдерінің ұзақ мерзімділігіне 
әсер етеді және жөндеу аралық және тағайындалған ресурстарды шектейді. 

Азаматтық авиацияда қазіргі уақытта ат жөндеуінің келесі түрлері 
қолданылады. 

1. Ағымдағы жөндеу. 
2. Күрделі жөндеу. 
3. Регламенттелген жөндеу. 
4. Қалпына келтіру жөндеу. 
 Жөндеудің алғашқы екі түрі ГОСТ терминологиясына сәйкес келеді. 

Үшінші түрі-реттелетін жөндеу-оның мақсаты бойынша күрделі жөндеуге 
жатқызылуы мүмкін, бірақ ұшу кезінде белгілі бір жиілікпен орындалатын 
жөндеу нысандарының күрделілігіне байланысты күрделі жөндеуден 
әлдеқайда аз. [40,47,48,55,56] 

Қалпына келтіру жөндеуі пайдалану процесінде зақымданудан кейін, 
мысалы, ҰА бөгде заттармен соқтығысқаннан кейін немесе бейімделмеген 
қону алаңына мәжбүрлі қону кезінде қатты соққы нәтижесінде ат 
бұйымдарының жарамдылығын немесе жұмысқа қабілеттілігін қалпына 

 
 
 
 

келтіруге және қолдауға арналған. Бұл жағдайда және одан әрі "қалпына 
келтіру" термині оларды қалыпты пайдалану немесе зақымдау нәтижесінде 
жоғалған бұйымдардың қасиеттерін бастапқы күйіне немесе техникалық 
шарттарға сәйкес келетін күйге келтіру мақсатында жөндеу процестерін 
білдіреді. 

Жөндеудің алғашқы үш түрі жоспарлы жөндеуге, төртіншісі - 
жоспарланбаған жөндеуге жатады. Алайда, егер ЛА кейіннен күрделі 
жөндеуді орындау үшін оны зауытқа айдау үшін алдымен қалпына келтіру 
жөндеуіне ұшыраса, онда бұл екі түрдің тіркесімін күрделі жөндеу 
жұмыстарына жатқызуға болады. 

Қазіргі уақытта ат жөндеу кезінде келесі әдістер қолданылады: жеке 
(иесізденбеген), иесіздендірілген (біріктірілген), аралас. 

Жеке (иесіздендірілмеген) әдіспен жөндеуден кейін монтаждау кезінде 
бөлшектер, тораптар, агрегаттар сол негізгі жөндеу объектісінің бұрынғы 
орындарына орнатылады.  Иесіздендірілген (агрегаттық) әдіспен жөндеуден 
кейін монтаждау кезінде бөлшектерді, тораптарды, агрегаттарды жөндеуге 
дейін тұрған жөндеудің нақты негізгі объектісінің бұрынғы орындарына 
орнату міндетті емес. Осы әдіс кезінде аттас бөлшектерді, тораптарды, 
агрегаттарды бір негізгі объектіден екіншісіне ауыстыруға немесе АА 
зауытының айналым қорына жеке беруге, қорларды қалпына келтіру, 
толықтыру үшін пайдалану кәсіпорындарына жіберуге жол беріледі. Аралас 
әдіспен негізгі жөндеу объектісінің бөлшектерінің, тораптарының, 
агрегаттарының кейбір бөлігі жеке әдіспен, екінші бөлігі иесіздендірілген 
әдіспен жөнделеді. Аралас жөндеу әдісі ең көп таралған. 

Азаматтық авиациядағы әуе тасымалдарының, әсіресе жаппай 
жолаушылар тасымалдарының үнемі өсіп отыратын көлемі бірінші 
орындардың біріне АТ-ны пайдаланудың жоғары тиімділігі кезінде ұшу 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету талабын қояды. АА зауыттары үшін осындай 
міндетті қою ең алдымен жөндеуден кейін АТ-ның жоғары пайдалану 
сенімділігін қамтамасыз етуді білдіреді. 

Сенімділік   -пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау 
және тасымалдау режимдеріне және шарттарына сәйкес белгіленген 
пайдалану көрсеткіштерінің мәндерін белгіленген шектерде сақтай отырып, 
объектінің берілген функцияларды орындау қасиеті. 

Сенімділік-бұл объектінің мақсатына және оны пайдалану 
жағдайларына байланысты неғұрлым қарапайым қасиеттердің жиынтығымен 
сипатталуы мүмкін күрделі қасиет: сенімділік, беріктік, тұрақтылық және 
қауіпсіздік. 

Сенімділік дегеніміз-at объектісінің белгілі бір уақыт ішінде немесе 
белгілі бір жұмыс уақытында жұмыс қабілеттілігін үздіксіз сақтау қасиеті. 

Беріктік дегеніміз-техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі 
орнатылған шекті күйдің басталуына дейін жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін 
at объектісінің қасиеті. 

Жөндеуге жарамдылық деп ат объектісінің оның істен шығуының, 
зақымдануының алдын алуға және себептерін анықтауға және жөндеу мен 
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техникалық қызмет көрсету арқылы олардың салдарын жоюға бейімделуден 
тұратын қасиеті түсініледі. 

 Сақтау деп ат объектісінің сақтау (және тасымалдау) мерзімі ішінде 
және одан кейін жарамды және жұмысқа қабілетті жай-күйді үздіксіз сақтау 
қасиеті түсініледі. 

Сенімділіктің негізгі көрсеткіштері екі қарама-қарсы ұғым: өнімділік 
және сәтсіздік. [50,51,53,54] 

Өнімділік-бұл жұмыс параметрлерінің белгіленген мәндерінде берілген 
функцияларды орындай алатын объектінің күйі. Сенімділік үшін екінші 
дәрежелі қалған параметрлер тек жұмыс жағдайына әсер етуі мүмкін. 

Сенімділікті бағалау кезінде объектінің нормативтік-техникалық 
құжаттамасында белгіленген деңгейден асатын сыртқы әсерлердің әсерінен 
объектінің жарамдылығын бұзудан тұратын оқиғамен сипатталатын 
зақымдану ұғымы да қолданылады. Зақымдану айтарлықтай болуы мүмкін 
және жұмыс қабілеттілігінің бұзылуының себебі және объектінің жұмыс 
қабілеттілігі сақталатын маңызды емес. 

Ақаулықты жою мүмкіндігі тұрғысынан объектілер екі сыныпқа 
бөлінеді: қалпына келтірілетін және қалпына келтірілмейтін. Қалпына 
келтірілетін-бас тартқаннан кейін қалпына келтіру түбегейлі жүзеге 
асырылатын және көзделетін объект. Қалпына келтірілмейтін-бұл істен 
шыққан жағдайда қалпына келтіру техникалық мүмкін емес немесе 
экономикалық тұрғыдан мүмкін емес объект. [1,2,3,4,6,7,8,25,26,27,2829] 

Слесарлық-механикалық өңдеу авиажөндеу өндірісінде негізінен беткі 
ақаулар мен ақауларды - забойларды, сызықшаларды, шегендеуді, 
коррозияны жою үшін қолданылады. Өңдеу түрін таңдау құрылымдық 
ақаулардың сипатына және бөліктің материалына, сондай-ақ бетінің қажетті 
тазалығына (кедір-бұдырлығына) байланысты. Пішінді түзету және бөліктің 
ақауларын жою аралау, бұрау, фрезерлеу, орналастыру, кесу, тегістеу, 
жылтырату, тегістеу және т. б. 

Белгілеу-технологиялық операция Сызбадан немесе үлгіден 
(шаблоннан және т.б.) Өлшем сызықтарын (суреттер, нүктелер және т. б.) 
жұмыс бөлігінің бетіне ауыстыру болып табылады. 

Таңбалау кезінде өлшеу құралдары қолданылады: сызғыштар, 
сызғыштар, квадраттар, кернерлер, циркульдер, калиперлер, өлшеуіштер, 
штангалар. Көбінесе арнайы таңбалау тақталары, төсеніштер, ұялар, ілгектер, 
қысқыштар және т. б. қолданылады. 

Кесу-металдың бір бөлігін екінші бөлігінен ажыратумен байланысты 
металдарды кесу арқылы суық өңдеу операциясы. Ол жарамсыз бөлікті 
немесе оның бөлігін қалпына келтіруге жарамды бөліктен ажырату үшін 
материалдарды өрескел дайындау үшін қолданылады. Кесу кескіштің 
көмегімен орындалады, оның жұмыс бөлігі қайрау бұрышы бар сына түрінде 
болады: Болат пен қола үшін 600 – 700; жезден, мыс, мырыштан 450; 
алюминий үшін 400, сондай - ақ балғамен және пневматикалық балғамен. 
Қазіргі уақытта кесу көбінесе кесу машинасында, гильотинде немесе электр 
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техникалық қызмет көрсету арқылы олардың салдарын жоюға бейімделуден 
тұратын қасиеті түсініледі. 

 Сақтау деп ат объектісінің сақтау (және тасымалдау) мерзімі ішінде 
және одан кейін жарамды және жұмысқа қабілетті жай-күйді үздіксіз сақтау 
қасиеті түсініледі. 

Сенімділіктің негізгі көрсеткіштері екі қарама-қарсы ұғым: өнімділік 
және сәтсіздік. [50,51,53,54] 

Өнімділік-бұл жұмыс параметрлерінің белгіленген мәндерінде берілген 
функцияларды орындай алатын объектінің күйі. Сенімділік үшін екінші 
дәрежелі қалған параметрлер тек жұмыс жағдайына әсер етуі мүмкін. 

Сенімділікті бағалау кезінде объектінің нормативтік-техникалық 
құжаттамасында белгіленген деңгейден асатын сыртқы әсерлердің әсерінен 
объектінің жарамдылығын бұзудан тұратын оқиғамен сипатталатын 
зақымдану ұғымы да қолданылады. Зақымдану айтарлықтай болуы мүмкін 
және жұмыс қабілеттілігінің бұзылуының себебі және объектінің жұмыс 
қабілеттілігі сақталатын маңызды емес. 

Ақаулықты жою мүмкіндігі тұрғысынан объектілер екі сыныпқа 
бөлінеді: қалпына келтірілетін және қалпына келтірілмейтін. Қалпына 
келтірілетін-бас тартқаннан кейін қалпына келтіру түбегейлі жүзеге 
асырылатын және көзделетін объект. Қалпына келтірілмейтін-бұл істен 
шыққан жағдайда қалпына келтіру техникалық мүмкін емес немесе 
экономикалық тұрғыдан мүмкін емес объект. [1,2,3,4,6,7,8,25,26,27,2829] 

Слесарлық-механикалық өңдеу авиажөндеу өндірісінде негізінен беткі 
ақаулар мен ақауларды - забойларды, сызықшаларды, шегендеуді, 
коррозияны жою үшін қолданылады. Өңдеу түрін таңдау құрылымдық 
ақаулардың сипатына және бөліктің материалына, сондай-ақ бетінің қажетті 
тазалығына (кедір-бұдырлығына) байланысты. Пішінді түзету және бөліктің 
ақауларын жою аралау, бұрау, фрезерлеу, орналастыру, кесу, тегістеу, 
жылтырату, тегістеу және т. б. 

Белгілеу-технологиялық операция Сызбадан немесе үлгіден 
(шаблоннан және т.б.) Өлшем сызықтарын (суреттер, нүктелер және т. б.) 
жұмыс бөлігінің бетіне ауыстыру болып табылады. 

Таңбалау кезінде өлшеу құралдары қолданылады: сызғыштар, 
сызғыштар, квадраттар, кернерлер, циркульдер, калиперлер, өлшеуіштер, 
штангалар. Көбінесе арнайы таңбалау тақталары, төсеніштер, ұялар, ілгектер, 
қысқыштар және т. б. қолданылады. 

Кесу-металдың бір бөлігін екінші бөлігінен ажыратумен байланысты 
металдарды кесу арқылы суық өңдеу операциясы. Ол жарамсыз бөлікті 
немесе оның бөлігін қалпына келтіруге жарамды бөліктен ажырату үшін 
материалдарды өрескел дайындау үшін қолданылады. Кесу кескіштің 
көмегімен орындалады, оның жұмыс бөлігі қайрау бұрышы бар сына түрінде 
болады: Болат пен қола үшін 600 – 700; жезден, мыс, мырыштан 450; 
алюминий үшін 400, сондай - ақ балғамен және пневматикалық балғамен. 
Қазіргі уақытта кесу көбінесе кесу машинасында, гильотинде немесе электр 

 
 
 
 

қайшыларында, пневматикалық диірмендерде өңдеумен алмастырылады, бұл 
өнімділікті 4-5 немесе одан да көп есе арттырады. 

Материалдарды кесу - (кесу) кесу кезіндегідей соққы салдарынан кесу 
күшімен емес, басу арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс құралдары  

қол қайшылар, қол қайшылар, сым кескіштер, құбыр кескіштер және т. 
б. Қол қайшылар қалыңдығы 1,5 мм дейін болат табақтарды кесу үшін 
қолданылады. Металдарды кесу үшін газ, анод-механикалық, электрлік және 
басқа да өңдеу түрлері, сондай-ақ әртүрлі пневматикалық құралдар 
қолданылады. 

Түзету-деформациясы бар материалдарды, дайындамаларды және 
бөлшектерді түзету операциясы (майысу, деформация, иілу, бұрау). Ол 
бөлшек материалының құрамына, оны термиялық өңдеуге, ақаулық 
мөлшеріне және бөліктің мөлшеріне байланысты суық және ыстық күйде 
жүзеге асырылады. Рихтовка – шыңдалған бөлшектерді шыңдалған 
бойкалары бар балғалармен түзету. 

Металды, бөлшектерді ию қысқыштарда немесе арнайы 
механизмдердің, айлабұйымдардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Аралау-бөлшекті қажетті пішін мен мөлшерде беру, конъюгацияны 
бекіту үшін файлдармен кесу арқылы металды өңдеу. 

Аралау-сызбаға сәйкес бөліктің пішінін және өлшемін беру үшін 
слесарлық өңдеу түрі. Кесу үшін алдымен белгілеу, болашақ тесіктің ортасын 
кесу, содан кейін бұрғылау және кесу, сайып келгенде, таңбалау тәуекеліне 
дейін кесу жүзеге асырылады. 

Припасовка – нақты қалыптастыру бөлшектер тесіктер (проймой), 
басқа (вкладышу). Әдетте алдымен ойық өңделеді, содан кейін лайнер. 

Бұрғылау-бұл бөліктегі тесіктерді алу үшін кесу арқылы металл өңдеу 
әдісі. Ол бұрғылармен жасалады, олар ерекшеленеді: спираль (цилиндрлік 
немесе конустық білікпен) және арнайы. Бұрғылау станоктарында немесе 
дрельдердің көмегімен (қол, электр, пневматикалық, коловорот, сызатшалар) 
бұрғылау жүргізіледі.  

Зенковка-цилиндрлік немесе пішінді тесіктер мен ойықтардың 
жиектерін өңдеу әдісі (фаскаларды алу) жұмыс құралы-зенковка (цилиндрлік, 
конустық, соңы). 

Қайта өңдеу-бұрғылау, штамптау, құю, соғу арқылы алынған өрескел 
өңделген тесіктердің қабырғаларын металл өңдеу әдісі, олардың бетінің 
сапасы мен өңдеу тазалығын жақсарту үшін. Жұмыс құралы-бағалаушы. 
Зенкер негізгі кесу және калибрлеу бөліктері бар конустық білікке арналған 
бұрғылауға өте ұқсас.  

Орналастыру-алдын-ала өңделген тесіктердің беттерін кесу арқылы 
әрлеу әдісі. Жұмыс құралы-көп қырлы кескіш құралдар. Цилиндрлік, 
конустық, ашылатын және жалған тістері бар.  

Созылу немесе микробағдарлама таза, сәл тығыздалған беті бар тесік 
алу үшін қолданылады. Жұмыс құралы-диаметрі білікке қарай өсетін тістері 
бар цилиндрлік өзек болып табылатын тартпа (микробағдарлама).  
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Бұранданы кесу. Шүмектер-ішкі және өліктер үшін - сыртқы жіптер 
үшін. Шүмектің жұмыс және құйрық бөліктері бар (бекіту үшін), жұмыс 
бөлігінде қоршау және калибрлеу элементтері бар. Метрикалық, дюймдік 
және құбырлы жіптерді ажыратыңыз. Олар жиынтықтармен шығарылады 
(өрескел, орташа және таза). Олар конустық және цилиндрлік болып 
бөлінеді. Конустық-тесіктер арқылы, терең тесіктер үшін цилиндрлік.  

Жылтырату бөлшектердің беттерін түпкілікті әрлеу үшін 
қолданылады. Алынатын металл қабаты шамалы. Жылтырату кезінде 
бөліктің шаршау күші артады. Тиісті Жылтырату шеңберлерін (киіз, сирек 
киіз, тері, ұнтақтар мен пасталар) қолдана отырып, алдын-ала және түпкілікті 
жылтыратуды ажыратыңыз. Шеңберлер пасталармен майланады.  

Бұрау токарлық және револьверлік станоктарда, жартылай 
автоматтарда, автоматтарда, мамандандырылған станоктарда (токарлық-кесу 
және т.б.) әртүрлі конфигурациялы және мақсаттағы кескіштердің көмегімен 
жүзеге асырылады. 

Тегістеу-тозу, коррозия іздерін жою үшін қолданылады. беттерді одан 
әрі өңдеуге дайындау үшін (мысалы, гальваникалық жабын). Тегістеу 
машиналары дөңгелек тегістеу, ішкі тегістеу, орталықсыз, тегістеу, қайрау 
және арнайы болып бөлінеді. 

Тойтармамен жөндеу. Шегендеу – бұл операция алынған 
ажырамайтын қосылыстар көмегімен тойтарма шегелер қолданылады құру 
үшін неразъемного және жылжымайтын қосылыстар элементтері 
конструкциялар немесе бөлшектерді. Ол суық, ыстық және аралас болып 
бөлінеді.  

Тойтармалы тігіс-конструкция элементтерінің немесе тетіктердің 
тойтармалар көмегімен қосылатын орны. Олар тойтармалардың 
параллель немесе шахмат орналасуымен бір және көп қатарлы. 

Жапсырма -конструкция элементтері бір-біріне жапсырылатын 
байланыс.  

Түйісу-бұл буынның жоғарғы және төменгі жағында орналасқан бір 
немесе екі қабаттасуды қолдана отырып, екі элементтің қосылуы. Көбінесе 
бір қабаттасу арқылы байланыс пайда болады, әсіресе фюзеляждың 
қаптамасын бекіту кезінде қосылыстың бұл түрі жиі кездеседі; қанаттар мен 
басқа агрегаттар жақтауға.  

Стрингер-бұл қосылыс, онда қабық стрингерге, шпангоутқа, нервураға 
салынып, оларға бекітіледі.  

Тойтармалар берік, тығыз және тығыз болуы мүмкін.  
Берік тігістер-бір қосылатын элементтен екіншісіне үлкен күш беруге 

арналған тойтармалы қосылыстар.  
Берік-тығыз тігістер-жеткілікті беріктікпен берілген тығыздықты 

қамтамасыз ететін тойтармалы қосылыстар. Олар ҰА күштік схемасына 
енгізілген герметикалық конструкцияларда қолданылады.  

Тығыз тігістер-бұл аз жүктеме кезінде қосылыстардың тығыздығын 
қамтамасыз ететін қосылыстар.  
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Бұранданы кесу. Шүмектер-ішкі және өліктер үшін - сыртқы жіптер 
үшін. Шүмектің жұмыс және құйрық бөліктері бар (бекіту үшін), жұмыс 
бөлігінде қоршау және калибрлеу элементтері бар. Метрикалық, дюймдік 
және құбырлы жіптерді ажыратыңыз. Олар жиынтықтармен шығарылады 
(өрескел, орташа және таза). Олар конустық және цилиндрлік болып 
бөлінеді. Конустық-тесіктер арқылы, терең тесіктер үшін цилиндрлік.  

Жылтырату бөлшектердің беттерін түпкілікті әрлеу үшін 
қолданылады. Алынатын металл қабаты шамалы. Жылтырату кезінде 
бөліктің шаршау күші артады. Тиісті Жылтырату шеңберлерін (киіз, сирек 
киіз, тері, ұнтақтар мен пасталар) қолдана отырып, алдын-ала және түпкілікті 
жылтыратуды ажыратыңыз. Шеңберлер пасталармен майланады.  

Бұрау токарлық және револьверлік станоктарда, жартылай 
автоматтарда, автоматтарда, мамандандырылған станоктарда (токарлық-кесу 
және т.б.) әртүрлі конфигурациялы және мақсаттағы кескіштердің көмегімен 
жүзеге асырылады. 

Тегістеу-тозу, коррозия іздерін жою үшін қолданылады. беттерді одан 
әрі өңдеуге дайындау үшін (мысалы, гальваникалық жабын). Тегістеу 
машиналары дөңгелек тегістеу, ішкі тегістеу, орталықсыз, тегістеу, қайрау 
және арнайы болып бөлінеді. 

Тойтармамен жөндеу. Шегендеу – бұл операция алынған 
ажырамайтын қосылыстар көмегімен тойтарма шегелер қолданылады құру 
үшін неразъемного және жылжымайтын қосылыстар элементтері 
конструкциялар немесе бөлшектерді. Ол суық, ыстық және аралас болып 
бөлінеді.  

Тойтармалы тігіс-конструкция элементтерінің немесе тетіктердің 
тойтармалар көмегімен қосылатын орны. Олар тойтармалардың 
параллель немесе шахмат орналасуымен бір және көп қатарлы. 

Жапсырма -конструкция элементтері бір-біріне жапсырылатын 
байланыс.  

Түйісу-бұл буынның жоғарғы және төменгі жағында орналасқан бір 
немесе екі қабаттасуды қолдана отырып, екі элементтің қосылуы. Көбінесе 
бір қабаттасу арқылы байланыс пайда болады, әсіресе фюзеляждың 
қаптамасын бекіту кезінде қосылыстың бұл түрі жиі кездеседі; қанаттар мен 
басқа агрегаттар жақтауға.  

Стрингер-бұл қосылыс, онда қабық стрингерге, шпангоутқа, нервураға 
салынып, оларға бекітіледі.  

Тойтармалар берік, тығыз және тығыз болуы мүмкін.  
Берік тігістер-бір қосылатын элементтен екіншісіне үлкен күш беруге 

арналған тойтармалы қосылыстар.  
Берік-тығыз тігістер-жеткілікті беріктікпен берілген тығыздықты 

қамтамасыз ететін тойтармалы қосылыстар. Олар ҰА күштік схемасына 
енгізілген герметикалық конструкцияларда қолданылады.  

Тығыз тігістер-бұл аз жүктеме кезінде қосылыстардың тығыздығын 
қамтамасыз ететін қосылыстар.  

 
 
 
 

Тойтармалар орнына жақындауға байланысты тойтармалар 
ажыратылады:  

 - екі жақты тәсілмен-екі басына қол жетімділік екі жағынан ашық;  
- бір жақты көзқараспен - жабу басына қол жетімділік ашық.  
Тойтармаларды механикаландыру дәрежесі бойынша тойтарманы 

ажыратады:  
- қолмен-қолмен және тасымалданатын қысқыштармен тойтару; 

механикаландырылған-пневматикалық балғалармен немесе престермен 
тойтару;  

- машинамен-престеу немесе ұрғылау әрекеттегі стационарлық 
жабдықта тойтару;  

- автоматты-арнайы престеу немесе соққы машиналарында 
орындалады.  

Соққылардың қай жағында жасалғанына байланысты тойтарыс 
берудің екі әдісі бар - түзу және кері. 

 Тікелей тойтарыс беру әдісі жаңадан пайда болған (жабылатын) 
бастың балғамен соғуымен сипатталады. Бұл әдістің артықшылықтары: 
тойтармалы қосылыстың жоғары беріктігі; тойтармалы элементтердің бетінің 
жақсы сапасы; тойтармалау процесінде некенің төмен пайызы. 

Тойтарманың кері әдісі соққылардың тойтарманың ендірілген басына 
тигізетіндігімен сипатталады, ал жабылатын бас тойтарманың өзегін жаппай 
тегіс бетке қою нәтижесінде пайда болады. Кері әдіспен жасалған 
тойтармалы қосылыстың беріктігі тікелей әдіспен жасалған ұқсас 
қосылыстың беріктігінің 85% құрайды. Кері тойтарыс беру әдісінің 
артықшылығы-қол жетпейтін жерлерде тойтарыс беру кезінде тойтарманы 
тесікке оңай салу мүмкіндігі.  

Дәнекерлеу арқылы жөндеу. МЕМСТ 2601-44 бойынша металдарды 
дәнекерлеу - бұл металл бұйымдарды жергілікті қыздыра отырып, оларды 
балқытылған немесе қамыр тәрізді (пластикті) күйге дейін (қолданусыз 
немесе механикалық күш қолданып) бір-бірлеп қосу процесі. 

Дәнекерлеудің жіктелуі дәнекерлеу әдістерін, дәнекерлеу процесінің 
түрлерін немесе физика-механикалық принциптерін қамтиды. 

Дәнекерлеу - Бұл дәнекерлеу арқылы жасалған объектінің, өнімнің 
бөліктерінің, элементтерінің қосылуы. Дәнекерленген қосылыстардың негізгі 
түрлері: бөкселер, қабаттасу, таңба, бұрыш. 

Дәнекерлеу-сұйық металл қатайғаннан кейін немесе қысым әсерінен 
дәнекерленетін құрылымдық элементтердің бөлшектері жабысқаннан кейін 
дәнекерлеу процесінің нәтижесінде пайда болатын дәнекерленген 
қосылыстың бөлігі. Көлденең қиманың пішіні бойынша тігістер мынадай 
түрге ие: қалыпты, күшейтілген; қолданыстағы күшке қатысты тігістің 
орналасуына байланысты-маңдай, қаптал және Қиғаш; кеңістікте орналасуы 
бойынша-төменгі, жоғарғы немесе көлденең, тік, тікбұрышты, қиғаш 
бұрышты, бұйра және т. б. 

Тігістердің түрлері: 
1. кеңістіктегі позиция бойынша-төменгі көлденең, тік, төбелер.  
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2. қолданыстағы күштерге қатысты-маңдай, қаптал, аралас және Қиғаш. 
Қапталдық тігістің ұзындығы бойынша кернеулер біркелкі бөлінбейді, 
тігістердің шеткі учаскелері көбірек жүктеледі, Сондықтан қапталдық 
тігістерді жобалау кезінде олардың ұзындығы 50 катетке тең болады.  

3. ұзындығы бойынша-үздіксіз және үзік-үзік тігістер. Үзіліссіз тігістер 
қосылыс тығыз болмауы керек және беріктікке байланысты қатты тігіс қажет 
болмаған жағдайда қолданылады. Үзік-үзік тігістің жеке учаскелерінің 
ұзындығы 50 ÷ 150 мм, учаскелер арасындағы қашықтық, әдетте, учаскенің 
ұзындығынан 1,5 ÷ 2,5 есе көп.  

4. балқытылған металдың мөлшері мен дөңес дәрежесі бойынша 
қалыпты, вогнуты, дөңес. 

Дәнекерлеу әдісін таңдау. Дәнекерлеу әдісін таңдағанда мыналарды 
ескеру қажет: дәнекерленген өнімнің мақсаты, қолданылатын металдың 
дәнекерленуі, өндіріс шарттары мен сипаты, дәнекерленген қосылыстың 
дизайн ерекшеліктері, температура әсерінің сипаты, дәнекерленген өнім мен 
дәнекерлеудің коррозияға төзімділігі, құрылымның салмағының жоғарылауы 
және басқа параметрлер.  

Аргон доғасы, электр доғасы, оттегі ацетилені, байланыс және т. б. 
Термоядролық дәнекерлеу газ немесе доғалы болуы мүмкін. Газды 

дәнекерлеу жұқа қабырғалы болат конструкциялар үшін, түсті металдар мен 
қорытпалардан жасалған бұйымдар үшін қолданылады және төмен өнімділік 
пен температураның айтарлықтай әсеріне байланысты шектеулі 
қолданылады. Газбен дәнекерлеу жанармайға байланысты келесі сорттарға 
ие: оттегі-ацетилен (КАС), оттегі-сутегі (ӘКК), оттегі-бензол - бензині 
(КББС), пропан-бутан (ПБС), метан (МС). 

Дәнекерлеудің кең таралған түрі-доғалық, оның бірнеше түрі бар.  
Электр доғалы дәнекерлеу (ЭМӨ) - тұрақты немесе ауыспалы токпен 

қоректенетін электр доғасының жануы кезінде бөлінетін жылу қосылған 
элементтерді еріту үшін қолданылатын бір бөліктен тұратын қосылыстарды 
алу процесі. 

Аргонодуговая сварка.  Балқытылған металды тотығудан қорғау үшін 
дәнекерлеуді қорғаныс бейтарап газ ортасында жүргізуге болады, ол тек 
дәнекерлеу аймағында қоршаған жергілікті атмосфера түрінде үздіксіз газ 
беру арқылы жасалады. Ол үшін азот, аргон, сутегі, гелий, көмірқышқыл 
газын қолдануға болады. Жұқа қабырғалы жауапты бөлшектер мен титан 
қорытпаларынан жасалған бөлшектер үшін азот пен оттегі қоспасынсыз таза 
аргон қолданылады. 

Қысыммен дәнекерлеу-дәнекерлеудің кең таралған әдісі, оның беріктігі 
мен техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша бірқатар 
артықшылықтары бар. Себебі, қысыммен дәнекерлеудің кейбір түрлері 
(байланыс және ролик) аз өнімді тойтару процесін алмастырады. Дәнекерлеу 
процестерін оңай механикаландыруға және автоматтандыруға болады.  

Дәнекерлеу Бөлшектерді дәнекерлеу машинасының электродтарымен 
тығыз басқан кезде және олар арқылы өтетін ток оларды қыздырған кезде 
қабаттасу үшін жасалады. Байланыс орнында қосылған бөліктер арасында 
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2. қолданыстағы күштерге қатысты-маңдай, қаптал, аралас және Қиғаш. 
Қапталдық тігістің ұзындығы бойынша кернеулер біркелкі бөлінбейді, 
тігістердің шеткі учаскелері көбірек жүктеледі, Сондықтан қапталдық 
тігістерді жобалау кезінде олардың ұзындығы 50 катетке тең болады.  

3. ұзындығы бойынша-үздіксіз және үзік-үзік тігістер. Үзіліссіз тігістер 
қосылыс тығыз болмауы керек және беріктікке байланысты қатты тігіс қажет 
болмаған жағдайда қолданылады. Үзік-үзік тігістің жеке учаскелерінің 
ұзындығы 50 ÷ 150 мм, учаскелер арасындағы қашықтық, әдетте, учаскенің 
ұзындығынан 1,5 ÷ 2,5 есе көп.  

4. балқытылған металдың мөлшері мен дөңес дәрежесі бойынша 
қалыпты, вогнуты, дөңес. 

Дәнекерлеу әдісін таңдау. Дәнекерлеу әдісін таңдағанда мыналарды 
ескеру қажет: дәнекерленген өнімнің мақсаты, қолданылатын металдың 
дәнекерленуі, өндіріс шарттары мен сипаты, дәнекерленген қосылыстың 
дизайн ерекшеліктері, температура әсерінің сипаты, дәнекерленген өнім мен 
дәнекерлеудің коррозияға төзімділігі, құрылымның салмағының жоғарылауы 
және басқа параметрлер.  

Аргон доғасы, электр доғасы, оттегі ацетилені, байланыс және т. б. 
Термоядролық дәнекерлеу газ немесе доғалы болуы мүмкін. Газды 

дәнекерлеу жұқа қабырғалы болат конструкциялар үшін, түсті металдар мен 
қорытпалардан жасалған бұйымдар үшін қолданылады және төмен өнімділік 
пен температураның айтарлықтай әсеріне байланысты шектеулі 
қолданылады. Газбен дәнекерлеу жанармайға байланысты келесі сорттарға 
ие: оттегі-ацетилен (КАС), оттегі-сутегі (ӘКК), оттегі-бензол - бензині 
(КББС), пропан-бутан (ПБС), метан (МС). 

Дәнекерлеудің кең таралған түрі-доғалық, оның бірнеше түрі бар.  
Электр доғалы дәнекерлеу (ЭМӨ) - тұрақты немесе ауыспалы токпен 

қоректенетін электр доғасының жануы кезінде бөлінетін жылу қосылған 
элементтерді еріту үшін қолданылатын бір бөліктен тұратын қосылыстарды 
алу процесі. 

Аргонодуговая сварка.  Балқытылған металды тотығудан қорғау үшін 
дәнекерлеуді қорғаныс бейтарап газ ортасында жүргізуге болады, ол тек 
дәнекерлеу аймағында қоршаған жергілікті атмосфера түрінде үздіксіз газ 
беру арқылы жасалады. Ол үшін азот, аргон, сутегі, гелий, көмірқышқыл 
газын қолдануға болады. Жұқа қабырғалы жауапты бөлшектер мен титан 
қорытпаларынан жасалған бөлшектер үшін азот пен оттегі қоспасынсыз таза 
аргон қолданылады. 

Қысыммен дәнекерлеу-дәнекерлеудің кең таралған әдісі, оның беріктігі 
мен техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша бірқатар 
артықшылықтары бар. Себебі, қысыммен дәнекерлеудің кейбір түрлері 
(байланыс және ролик) аз өнімді тойтару процесін алмастырады. Дәнекерлеу 
процестерін оңай механикаландыруға және автоматтандыруға болады.  

Дәнекерлеу Бөлшектерді дәнекерлеу машинасының электродтарымен 
тығыз басқан кезде және олар арқылы өтетін ток оларды қыздырған кезде 
қабаттасу үшін жасалады. Байланыс орнында қосылған бөліктер арасында 

 
 
 
 

үлкен қарсылыққа байланысты жылудың едәуір мөлшері шығарылады, оның 
әсері дәнекерленген бөліктердің металл бөлігінің еруіне және байланыс 
орындарында дәнекерлеу нүктесінің пайда болуына әкеледі. Токты 
ажыратқаннан кейін дәнекерленген нүкте электродтардан балқытылған 
ядроның кристалдануына дейін және нүктеге жақын аймақта пластикалық 
деформацияға дейін қысым жасайды: содан кейін қысым алынып, іргелес 
аймақта дәнекерлеу циклі қайталанады.  

Роликті дәнекерлеу-нүктелік дәнекерлеудің бір түрі, нүктелік 
дәнекерлеу сияқты материалдардан тығыз дәнекерленген қосылыстарды 
алуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда дәнекерленген бөліктер екі 
электродтың арасында қысылады, олардың біреуі жетекші - үлкен ролик 
және басқарылатын шағын ролик. Жетекші ролик электр қозғалтқышынан 
айналады. Үйкеліс нәтижесінде дәнекерленген бөліктер роликтер арқылы 
үздіксіз қозғалады. Бөлшектер пневматикалық цилиндрмен басылады. 
Дәнекерлеу кезінде нүктелер бір-бірімен диаметрінің жартысынан кем емес 
қабаттасады. Тығыз тігіс пайда болады.  

Бөлшектерді дәнекерлеу арқылы қалпына келтіру. Дәнекерлеу-бұл 
металл немесе металл емес материалдардың бөлшектерін олардың 
арасындағы бос орынды сұйық дәнекермен толтыруына байланысты 
балқымай бір бөліктен тұратын қосылыс жасау процесі.   

Дәнекерлеу кезінде бөлшектердің материалдары сұйық дәнекермен 
өзара әрекеттеседі, яғни. материал мен дәнекерлеудің өзара диффузиясы бар.  

Дәнекерлеу кезінде бөлшектер дәнекерлеуге қарағанда аз диффузияға 
ұшырайды. Жұқа қабырғалы бөлшектерді, сондай-ақ қалыңдығы әртүрлі 
бөлшектерді қосуға болады. Дәнекерлеу кезінде негізгі материал (металл) 
дәнекерлеу кезіндегідей ерімейді. Бөлшектер мен олардың элементтерінің 
қосылыстарының тігісі капиллярлық саңылауды дәнекерлеу арқылы 
толтырылған кезде пайда болады.  

Дәнекерлеуге қарағанда дәнекерлеудің артықшылықтары: 
1) негізгі материалдың химиялық құрамы, құрылымы және 

механикалық қасиеттері сақталатын бөлшектердің еруі мен төмен қызуы 
жоқ;  

2) жұқа қабырғалы материалдарды қоса алғанда, әртүрлі қалыңдықтағы 
әртүрлі материалдардан жасалған бөлшектерді қосу мүмкіндігі;  

3) қосылым тазалығы, мөлшері мен пішінін сақтау;   
4) ешқандай қалдық деформация, беріктігі жоғары және байланыс 

тығыздығы;  
5) технологиялық қарапайымдылық және жоғары технологиялық 

өнімділік. 
Дәнекерлеудің кемшіліктері:  
1) кейбір жағдайларда негізгі материалға қатысты қосылыс беріктігінің 

төмендеуі;   
2) дәнекерлеу кезіндегі сияқты мүмкін емес, дәнекерленген 

қосылыстардың сапасын объективті бағалау жеткілікті;  
3) қымбат және сирек кездесетін металдар негізінде дәнекерлерді 
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пайдалану кезінде материалдардың жоғары құны мен тапшылығы. 
[28,31,33,34,35,49,51,54] 

ӘК техникалық қызмет көрсетудің технологиялық процестері. АТ 
пайдалану процесінде, егер бұл қажет болса және мүмкін болса, оның 
жарамды және жұмысқа қабілетті жай-күйін қолдауға және жаңартуға 
байланысты жұмыстар кешені орындалады.  

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының мақсатына байланысты 
келесі түрлерге бөлуге болады: 

1. Техникалық жағдайды бақылау бойынша жұмыстар: 
- визуалды ақаулық; 
- бұзбайтын бақылаудың физикалық әдістерін қолдана отырып 

дефектация; 
- объектілердің жай-күйінің параметрлерін тексеру; 
- объектілердің жұмыс істеуін және жұмыс параметрлерін тексеру. 
2. Обновительные жұмыс: 
- жөндеу; 
- реттеу; 
- бекіту жұмыстары; 
- бөлшектеу-монтаждау арқылы Бұйымдарды ауыстыру. 
3. Жанармай құю-майлау-дайындық: 
- майды ауыстыру және жаңарту; 
- ЖЖМ, арнайы сұйықтықтар мен газдарды құю және қосымша құю; 
- кабиналарды кондиционерлеу; 
- бұйымдарды консервілеу. 
4. Тазалау жұмыстары: 
- бетіндегі ластануды жою; 
- бұйымдарды тазалау және жуу (мысалы, сүзгілер); 
- мұздануды тазарту; 
- коррозияны тазарту; 
- ылғалдың жиналуын жою; 
- өнімдерді қайта іске қосу. 
5. Қосалқы жұмыстар: 
- қызмет көрсету объектілеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету; 
-қызмет көрсету үшін бөлшектеу-монтаждау жұмыстары; 
- қызмет көрсету алдында бұйымдарды тазалау; 
- ұшақты көтеру және "ілу" ; 
- жұмыс орны мен құралдарды дайындау және жинау. 
6. Ұшу алдындағы дайындық жұмыстары. 
Жұмыстардың көпшілігі пайдаланылатын ӘК-нің барлық дерлік 

түрлерінде қайталанатындай және ӘК-нің әрбір түрі үшін белгіленген 
регламентке сәйкес орындалатындай болып табылады. Олар тән. Олардың 
конструкциясының немесе пайдалану шарттарының ерекшеліктеріне қарай 
ӘК жекелеген үлгілерінде ғана орындалатын жұмыстар атиптік емес 
жұмыстарға жатады. Типтік жұмыстар тізбесінің болуы жаңадан құрылатын 
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пайдалану кезінде материалдардың жоғары құны мен тапшылығы. 
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жарамды және жұмысқа қабілетті жай-күйін қолдауға және жаңартуға 
байланысты жұмыстар кешені орындалады.  
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1. Техникалық жағдайды бақылау бойынша жұмыстар: 
- визуалды ақаулық; 
- бұзбайтын бақылаудың физикалық әдістерін қолдана отырып 

дефектация; 
- объектілердің жай-күйінің параметрлерін тексеру; 
- объектілердің жұмыс істеуін және жұмыс параметрлерін тексеру. 
2. Обновительные жұмыс: 
- жөндеу; 
- реттеу; 
- бекіту жұмыстары; 
- бөлшектеу-монтаждау арқылы Бұйымдарды ауыстыру. 
3. Жанармай құю-майлау-дайындық: 
- майды ауыстыру және жаңарту; 
- ЖЖМ, арнайы сұйықтықтар мен газдарды құю және қосымша құю; 
- кабиналарды кондиционерлеу; 
- бұйымдарды консервілеу. 
4. Тазалау жұмыстары: 
- бетіндегі ластануды жою; 
- бұйымдарды тазалау және жуу (мысалы, сүзгілер); 
- мұздануды тазарту; 
- коррозияны тазарту; 
- ылғалдың жиналуын жою; 
- өнімдерді қайта іске қосу. 
5. Қосалқы жұмыстар: 
- қызмет көрсету объектілеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету; 
-қызмет көрсету үшін бөлшектеу-монтаждау жұмыстары; 
- қызмет көрсету алдында бұйымдарды тазалау; 
- ұшақты көтеру және "ілу" ; 
- жұмыс орны мен құралдарды дайындау және жинау. 
6. Ұшу алдындағы дайындық жұмыстары. 
Жұмыстардың көпшілігі пайдаланылатын ӘК-нің барлық дерлік 

түрлерінде қайталанатындай және ӘК-нің әрбір түрі үшін белгіленген 
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жұмыстарға жатады. Типтік жұмыстар тізбесінің болуы жаңадан құрылатын 

 
 
 
 

ӘК түрлеріне техникалық қызмет көрсетудің базалық бағдарламасын 
қалыптастыру процесін жеңілдетеді. 

ҰА конструкцияларының типтік ақаулары. Ең көп таралған түрі-
тозу (ақаулар мен ақаулары бар бөліктердің жалпы санының 20-30% ) )  

ҰА тойтарма, болт, бұрандалы қозғалмайтын алмалы-салмалы 
қосылыстары тозуға ұшырайды. Көптеген бөліктерде коррозия, эрозия пайда 
болады, қартаю байқалады, шаршау кезінде жарықтар пайда болады.  

Авиациялық конструкция элементтерінің тозып кету себептері туралы 
статистикалық деректер (кесте.1): 

                                                                                                          1‑кесте. 

Кернеу хабының түрі  жалпы санынан %  
қирау 

Галтели және сақиналы жырашықтар 30 
Тәуекелдер, шұңқырлар мен раковиналар 18 
бұранданы;  13 
Тесіктер  14 
Дәнекерленген тігістер 5 
Технологиялық кемшіліктер (ақаулар) 20 

 
ҰА бөлшектелгенге дейін алдын ала ақауын анықтау жүргізіледі. Бұл 

ретте ҰА техникалық құжаттамасы зерделенеді. Ұшу оқиғалары және 
олардың алғышарттары туралы, ЛА-ның "болтанкаға", найзағай аймағына 
түсуі туралы жазбаларға; планердің күштік элементтерін жөндеу туралы 
жазбаларға ерекше назар аудару қажет. 

ҰА сыртқы тексеру жүргізіледі, оның нивелирлеу деректері мен 
жүйелердің жұмыс қабілеттілігі тексеріледі; қосылыстарда люфттер мен 
кептелістердің болуы анықталады, тығыздамалардағы герметикалығы, 
деформациясы, бұзылуы, коррозиясы және т. б. анықталады. Тексеру қатаң 
белгіленген маршрут бойынша орындалады. 

Негізгі ақаулық ҰА-ны толық бөлшектегеннен, жуғаннан және 
тазалағаннан кейін жүргізіледі. Ақаулықтар мен ақаулардың пайда болуы 
ықтимал жерлер Мұқият ақаулыққа ұшырайды. 

Ақаудың ерекшеліктері келесі факторларды анықтайды: 
- бөлшектердің, тораптардың және конструкция элементтерінің 

габариттік өлшемдері; 
- ақау объектілерінің алуан түрлілігі; 
- жылжымалы (алмалы-салмалы және алынбайтын) жылжымайтын 

қосылыстардың көп мөлшерінің болуы; 
- бөлшектерді, тораптарды және әртүрлі материалдардың элементтерін, 

оларды өңдеу тәсілдері мен түрлерін дайындау үшін қолдану; 
- пайдалану кезінде әртүрлі жүктемелердің бөлшектеріне, тораптарына 

және элементтеріне әсері; 
- жасырын ақаулар мен ақаулардың болуы; 
- ақау табу үшін қиын тәсілдердің болуы; 
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- бөлшектердің, түйіндердің және элементтердің үлкен номенклатурасы 
мен саны; 

- авиажөндеу өндірісінде әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану 
қажеттілігі, ОТС; 

- ақау сапасы үшін жоғары жауапкершілік. 
Ең үлкен көлем-визуалды бақылау және техникалық өлшеу, әртүрлі 

стендтер қолданылады. Негізгі ақаулықтың барлық нәтижелері ақаулық 
карталарына жазылады. Жарамсыз бөлшектер некеге алынып тасталады.  
Ақау табу нәтижелері бойынша ақау анықтаушы жөндеу жұмыстарының 
көлемі туралы карта-нарядта тиісті жазбалар жүргізеді. 
[31,33,34,38,47,48,49,51,52,53,54] 

Ұшақ планерін жөндеудің типтік технологиялық процестері 
Үлгілік технологиялық процестерге қойылатын негізгі талаптар: 

- бұйымдардың пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету немесе арттыру; 
- конструкциялардың беріктігі мен қаттылығын сақтау немесе арттыру; 
- қажетті бөліктер мен ыдыстарда герметикалықты қамтамасыз ету; 
- аэродинамикалық, геометриялық және салмақтық сипаттамалардың рұқсат 
етілген шегінде сақтау немесе өзгерту; 
- жөндеуге ең аз шығындарды қамтамасыз ету; 
- жөндеудің ең аз ұзақтығын қамтамасыз ету; 
- жөндеу жұмыстарын орындау үшін қауіпсіз жағдайлар жасау. [45,46,47] 

Фюзеляж-ұшақтың ең көп жүктелген бөлігі. Оған мынадай 
жүктемелер қолданылады (топтар бойынша): 

1. қанаттан, қанаттан, шассиден, күштік қондырғылардан; 
2. жер бетіне бөлінген аэродинамикалық күштер; 
3. отыннан, агрегаттардан, жүктерден, жолаушылардан алынатын 

массалық күштер; 
4. өз дизайнынан жаппай бөлінген күштер; 
5. герметикалық бөліктердегі ішкі қысым күштерінен түсетін 

жүктемелер. 
1-топ бойынша: жүктемелер шоғырланған және әртүрлі жерлерде 

бекіту түйіндеріне әсер етеді. 
2-топ бойынша: жалпы шағын жүктемелерді қамтиды, бірақ жергілікті 

аэродинамикалық күштер үлкен жергілікті разрядтардың салдарынан үлкен 
болуы мүмкін (мысалы, шамдарда). 

3 топ бойынша: шоғырланған және таратылған болуы мүмкін. 
4-топқа сәйкес: олар аз мөлшердегі күштерді қамтиды, өйткені 

фюзеляждың массасы ұшақтың ұшу массасымен салыстырғанда аз. 
5-топ бойынша: жүктеме қысымның айырмашылығымен анықталады 

және үлкен мәндерге жетуі мүмкін. 
Фюзеляж дизайнының ерекшеліктері айтарлықтай Жалпы өлшемдер 

мен масса, көлденең қима, күрделі конфигурация, әртүрлі материалдарды 
қолдану, иллюминаторлар, есіктер, люктер үшін көптеген кесулер болып 
табылады. [28,30,43] 
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- бөлшектердің, түйіндердің және элементтердің үлкен номенклатурасы 
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- жөндеу жұмыстарын орындау үшін қауіпсіз жағдайлар жасау. [45,46,47] 

Фюзеляж-ұшақтың ең көп жүктелген бөлігі. Оған мынадай 
жүктемелер қолданылады (топтар бойынша): 

1. қанаттан, қанаттан, шассиден, күштік қондырғылардан; 
2. жер бетіне бөлінген аэродинамикалық күштер; 
3. отыннан, агрегаттардан, жүктерден, жолаушылардан алынатын 

массалық күштер; 
4. өз дизайнынан жаппай бөлінген күштер; 
5. герметикалық бөліктердегі ішкі қысым күштерінен түсетін 

жүктемелер. 
1-топ бойынша: жүктемелер шоғырланған және әртүрлі жерлерде 

бекіту түйіндеріне әсер етеді. 
2-топ бойынша: жалпы шағын жүктемелерді қамтиды, бірақ жергілікті 

аэродинамикалық күштер үлкен жергілікті разрядтардың салдарынан үлкен 
болуы мүмкін (мысалы, шамдарда). 

3 топ бойынша: шоғырланған және таратылған болуы мүмкін. 
4-топқа сәйкес: олар аз мөлшердегі күштерді қамтиды, өйткені 

фюзеляждың массасы ұшақтың ұшу массасымен салыстырғанда аз. 
5-топ бойынша: жүктеме қысымның айырмашылығымен анықталады 

және үлкен мәндерге жетуі мүмкін. 
Фюзеляж дизайнының ерекшеліктері айтарлықтай Жалпы өлшемдер 

мен масса, көлденең қима, күрделі конфигурация, әртүрлі материалдарды 
қолдану, иллюминаторлар, есіктер, люктер үшін көптеген кесулер болып 
табылады. [28,30,43] 

 
 
 
 

Қанат-бұл ұшақтың жоғары жүктелген бөлігі. Қанатта 
аэродинамикалық және жаппай күштер әрекет етеді. Таратылған 
аэродинамикалық жүктеме Қанаттың ауа ағынымен әрекеттесуі нәтижесінде 
пайда болады. Бұл жүктеме корпусқа қысым және разряд күштері түрінде 
әсер етеді. Массалық жүктемелер-бұл Қанаттың, отынның, агрегаттардың 
ішінде орналасқан немесе сыртынан қанатқа бекітілген массаларының 
ауырлығы мен инерциясы. Инерциялық күштер үдеулер пайда болған кезде, 
қисық рейстерде, қону кезінде жермен байланыста болған кезде әрекет етеді. 

Қанаттың құрылымы мен оған орналастырылған отынның массалық 
жүктемелері бөлінеді, ал агрегаттардың жүктемелері шоғырланған. 
Лонжерон қанаттары иілу моментін лонжерон белдіктерімен, 
моноблоктармен немесе кессонмен – барлық бөлімдердегі жоғарғы және 
төменгі панельдермен қабылдайды. 

Лонжерондық қанаттар фюзеляжбен тек лонжерондармен түйіседі, ал 
фюзеляждың бортындағы стрингерлер мен қаптама үзіледі. Моноблоктық 
қанаттар фюзеляжбен барлық күштік элементтермен - қаптамамен, 
стрингерлермен және қабырғалармен, яғни монолиттің (кессонның) 
фюзеляжбен жанасу контуры бойынша түйіседі. 

Қанат дизайнының ерекшеліктері: айтарлықтай өлшемдер мен масса, 
күрделі конфигурация, әртүрлі материалдарды қолдану, механикаландыру 
элементтерінің болуы. 

Құйрық қауырсындарының элементтері-оларға аэродинамикалық және 
жаппай күштер әсер етеді. [28,30,43] 

Қаптама аэродинамикалық жүктемені және қысымның төмендеуінен 
жүктемені қабылдайды, бұралу және иілу үшін жұмыс істейді. 

Планердің қуат элементтері тойтарма, дәнекерлеу, желімдеу, болттар, 
бұрандалар және аралас әдіс арқылы өзара байланысты. Болат қуат 
элементтерін қосу үшін негізінен нүктелік дәнекерлеу қолданылады. 

Планердің қуат элементтерін жөндеудің 4 әдісі бар: 
1- қосымша бөлшектерді орнатпай ақаулықтар мен ақауларды жою 

(конструкцияда көзделмеген); 
2 – Күштік элементтің ақаулы учаскесіне күшейткіш жапсырмалар-

күшейткіштер салу арқылы; 
3-қуат элементінің жойылған ақаулы бөлігінің орнына кірістіруді 

орнату және жөнделетін жерге төсем салу; 
4-арматуралар мен төсемдерді орнатпай, ақаулы қуат элементін толық 

немесе ішінара ауыстыру. 
1-тәсілге мыналар жатады: ұсақ механикалық зақымдануларды 

(сызаттарды, забойларды), коррозияны тазалау; жарықтардың ұштарын 
бұрғылау; деформацияланған учаскені түзету; жаймалау, тесіктерді 
бұрғылау; бұранданы кесу немесе түзету және т. б.   

Жөндеудің 2-ші әдісінде ҰА сызбаларында көзделмеген қосымша 
бөлшектерді – күшейткіштерді, жапсырмаларды дайындаумен және 
орнатумен байланысты тиісті есептеулер мен конструктивтік зерттеулер 
жүргізу талап етіледі. 
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Арматура тұрақтылықты, қаптаманың қаттылығын, нервтердің 
қабырғаларын, шпангоуттарды, ұшқыштарды жоғалтқан кезде орнатылады. 
Арматуралар әртүрлі профильдер болуы мүмкін. Электродтар күш 
элементтерінің жеке бөлімдерін нығайту үшін қолданылады. 

 3-ші әдіс бөліктің ақаулы бөлігін алып тастау қажет болған кезде 
қолданылады. Бұл жағдайда зақымдалған аймақты белгілеу және алып 
тастау, кірістіру мен қабаттасуды белгілеу және дайындау, кірістіруді, 
қабаттасуды немесе қабаттасуды орнату жүзеге асырылады. Алдымен тиісті 
есептеулер мен дизайн жасау қажет. 

Жөндеудің 4-ші тәсілі кезінде толық немесе ішінара ақаулы күш 
элементі ауыстырылады және жарамсыз деп танылған заттың (Стрингер, 
шпангоут, нервюра, қаптама табағы немесе оның бөлігі, қабырға немесе сөре, 
лонжерон белдігі және т.б.) орнына жаңасын орнату жүргізіледі. көбінесе 
жөндеу кезінде жоғарыда аталған әдістердің бірнешеуі бір уақытта 
қолданылады. Жөндеу бөлшектерінің, күшейту элементтерінің, жапсырмалар 
мен оларды бекіту бөлшектерінің өлшемдері беріктікке есептеулермен 
анықталады. 

ҰА планерінің күштік элементтерін жөндеу БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ 
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН техникалық құжаттамаға сәйкес; жарамды 
жабдықтар мен құралдарды қолдана отырып; тек кондициялық 
материалдарды пайдалана отырып жүргізілуі тиіс. [28,30,43] 

Лонжерондарды жөндеу олардың деформациясы кезінде сөрелерді 
статикалық түзетуді; қабырғалардың деформацияланған учаскелеріне 
күшейткіштерді түзетуді және орнатуды; жарықтардың ұштарын бұрғылауды 
және қабырғаларға жапсырмалар орнатуды; қабырғаның бұзылған учаскесін 
алып тастауды және жекелеген жағдайларда сөренің, белдіктің, қабырғаның 
зақымдалған учаскесін орнатуды және күшейте отырып, қосымша бетті 
орнатуды көздейді. (қосымшаны қараңыз). [28,30,43,47] 

Стрингерлерді жөндеу лонжерондарды жөндеуге ұқсас, өйткені 
олардың ақаулықтары мен ақаулары бірдей: деформация, жарықтар, 
механикалық зақымданулар және бұзылыстар. Соңғы жағдайда жойылған 
учаске алынып тасталады және оның орнына сол лайнер орнатылады, ол 
тиісті қабаттасулармен немесе ұқсас профильмен күшейтіледі. Стрингерлерді 
немесе олардың учаскелерін ауыстыру, жөндеу кезінде көрші стрингерлердің 
жіктері бір қимада сәйкес келмеуін қадағалау қажет, жіктерді стрингерлердің 
ауқымы – ұзындығы бойынша тарату қажет. Ұсақ жарықтардың ұштары Ø = 
2-3мм бұрғымен бұрғыланады. Сөрелердің, стрингерлер қабырғаларының 
шамалы зақымдануы кезінде (жыртылу, терең коррозия) немесе елеулі 
деформация кезінде күшейткіш жапсырмалар орнатылады. Деформация 
сызаттарды анықтау және деформацияны жою үшін міндетті бақылау кезінде 
түзету арқылы жойылады. (қосымшаны қараңыз). 

Нервтерді жөндеу. Жөндеу кезінде нервтерді, оның жекелеген 
бөліктерін, шұлықты, ортаңғы бөлігін немесе білікшені екі жақты күшейте 
отырып, түйісу орындарының қабаттасуымен толық немесе ішінара 
ауыстыруға болады. Бұзылған жерлер кесіліп, орнына лайнерлер 
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Арматура тұрақтылықты, қаптаманың қаттылығын, нервтердің 
қабырғаларын, шпангоуттарды, ұшқыштарды жоғалтқан кезде орнатылады. 
Арматуралар әртүрлі профильдер болуы мүмкін. Электродтар күш 
элементтерінің жеке бөлімдерін нығайту үшін қолданылады. 

 3-ші әдіс бөліктің ақаулы бөлігін алып тастау қажет болған кезде 
қолданылады. Бұл жағдайда зақымдалған аймақты белгілеу және алып 
тастау, кірістіру мен қабаттасуды белгілеу және дайындау, кірістіруді, 
қабаттасуды немесе қабаттасуды орнату жүзеге асырылады. Алдымен тиісті 
есептеулер мен дизайн жасау қажет. 

Жөндеудің 4-ші тәсілі кезінде толық немесе ішінара ақаулы күш 
элементі ауыстырылады және жарамсыз деп танылған заттың (Стрингер, 
шпангоут, нервюра, қаптама табағы немесе оның бөлігі, қабырға немесе сөре, 
лонжерон белдігі және т.б.) орнына жаңасын орнату жүргізіледі. көбінесе 
жөндеу кезінде жоғарыда аталған әдістердің бірнешеуі бір уақытта 
қолданылады. Жөндеу бөлшектерінің, күшейту элементтерінің, жапсырмалар 
мен оларды бекіту бөлшектерінің өлшемдері беріктікке есептеулермен 
анықталады. 

ҰА планерінің күштік элементтерін жөндеу БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ 
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН техникалық құжаттамаға сәйкес; жарамды 
жабдықтар мен құралдарды қолдана отырып; тек кондициялық 
материалдарды пайдалана отырып жүргізілуі тиіс. [28,30,43] 

Лонжерондарды жөндеу олардың деформациясы кезінде сөрелерді 
статикалық түзетуді; қабырғалардың деформацияланған учаскелеріне 
күшейткіштерді түзетуді және орнатуды; жарықтардың ұштарын бұрғылауды 
және қабырғаларға жапсырмалар орнатуды; қабырғаның бұзылған учаскесін 
алып тастауды және жекелеген жағдайларда сөренің, белдіктің, қабырғаның 
зақымдалған учаскесін орнатуды және күшейте отырып, қосымша бетті 
орнатуды көздейді. (қосымшаны қараңыз). [28,30,43,47] 

Стрингерлерді жөндеу лонжерондарды жөндеуге ұқсас, өйткені 
олардың ақаулықтары мен ақаулары бірдей: деформация, жарықтар, 
механикалық зақымданулар және бұзылыстар. Соңғы жағдайда жойылған 
учаске алынып тасталады және оның орнына сол лайнер орнатылады, ол 
тиісті қабаттасулармен немесе ұқсас профильмен күшейтіледі. Стрингерлерді 
немесе олардың учаскелерін ауыстыру, жөндеу кезінде көрші стрингерлердің 
жіктері бір қимада сәйкес келмеуін қадағалау қажет, жіктерді стрингерлердің 
ауқымы – ұзындығы бойынша тарату қажет. Ұсақ жарықтардың ұштары Ø = 
2-3мм бұрғымен бұрғыланады. Сөрелердің, стрингерлер қабырғаларының 
шамалы зақымдануы кезінде (жыртылу, терең коррозия) немесе елеулі 
деформация кезінде күшейткіш жапсырмалар орнатылады. Деформация 
сызаттарды анықтау және деформацияны жою үшін міндетті бақылау кезінде 
түзету арқылы жойылады. (қосымшаны қараңыз). 

Нервтерді жөндеу. Жөндеу кезінде нервтерді, оның жекелеген 
бөліктерін, шұлықты, ортаңғы бөлігін немесе білікшені екі жақты күшейте 
отырып, түйісу орындарының қабаттасуымен толық немесе ішінара 
ауыстыруға болады. Бұзылған жерлер кесіліп, орнына лайнерлер 

 
 
 
 

орнатылады, содан кейін олар ауыстырылатын аймақтың конфигурациясы 
мен формасына сәйкес қабаттасулармен күшейтіледі. Сөрелер мен 
жапсырмаларды, жүйкелер мен қаптамаларды шегелеу бір мезгілде 
жүргізіледі. Сөрелерді жиектеу орындарындағы және тесіктердегі жарықтар 
ұштарында Ø = 2-3 мм бұрғымен бұрғыланады. Деформация және 
орнықтылықтың жоғалуы шақпаққа қарсы күшейткіштерді – профильдерді 
немесе бұрыштарды түзету және орнату арқылы жойылады. Сөрелері 
престелген профильдерден жасалған нервтерді жөндеу стрингерлерді 
жөндеуге ұқсас. 

Шпангоуттарды жөндеу. Шпангоуттардың ақаулары мен ақаулары 
нервтердің ақауларына ұқсас, сондықтан оларды жөндеу әдістері бірдей. 
Сөрелерде жарықтар болған кезде жарықтардың ұштары Д= 2-3 мм бұрғымен 
бұрғыланады. Шпангоут қабырғасының тұрақтылығы жоғалған кезде 
"хлопунның"максималды осі бойынша күшейткіш профиль орнатылады. 
Шпангоуттардың жекелеген бұзылған учаскелері буындарда күшейтуші 
жапсырмаларды міндетті түрде орнатумен ауыстырылады. 
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Тойтарылған тігістердің беріктігі бұзылған жағдайда – қонудың 
әлсіреуі немесе тойтармалардың бұзылуы кезінде-Жөндеу жұмыстарын 
жүргізу қажет. Жойылған тойтармалар жаңаларына ауыстырылады, әлсіреген 
қону – қатайтылады, бұл тойтармалы қосылыстың беріктігін арттыруға 
мүмкіндік береді. Зерттеулер көрсеткендей, тойтармаларды 
көтеру 0.6м.0.45 =Δh  кезінде статикалық төзімділік тартусыз қосылысқа 
қарағанда 4,5 – 4,7 есе артады. Одан әрі сол тарту әсерін береді үшін елеулі 
нагартовки материалды шекаралары бойынша тесіктер мен білім 
микрожарықтардың. Осыған сүйене отырып, әлсіреген тойтармаларды тарту 
ұсынылады, яғни.қосымша тойтарманы қолдана отырып, ипотека басының 
биіктігін 0,2 – 0,35 мм-ге азайту.  

Бұл жағдайда тесікке тойтармалы шыбықтың тығыздығы қалпына 
келтіріледі, осылайша тойтармалы қосылыстың статикалық төзімділігі 
артады. Егер тойтармаларды тарту кезінде қонудың әлсіреуі жойылмаса, 
оларды ауыстыру қажет. [28,30,39,56] 

Планердің күштік элементтерін дәнекерлеу арқылы жөндеу 
Құрылымдық элементтерді жөндеу кезінде, оларды жасау кезіндегідей, 

дәнекерлеудің әртүрлі түрлері қолданылады: оттегі-ацетилен, аргон доғасы, 
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электр доғасы, нүкте. Жұмыс кезінде дәнекерлеу кезінде жарықтар пайда 
болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда оны кейіннен күшейте отырып, осы 
аймақты кесіп, ауыстыру ұсынылады. 

Егер жарықшақ дәнекерлеу жігі арқылы өтпесе, жарықшақтың ұштары 
арасындағы элементтердің бетін тиісті дайындау жүргізіледі: тоттануға 
қарсы жабынды алу, тоттанудан тазарту, кірден, майдан жуу және т. б. Содан 
кейін, Егер элемент материалының сынуы маңызды болса, дәнекерлеу үшін 
ойық дайындалады және соңында жарықшақты дәнекерлеу, тігісті өңдеу 
және бақылау (визуалды, бұзылмайтын бақылауды қолдану арқылы) жүзеге 
асырылады. Егер дәнекерлеу тігісінің бойында жарықтар болса, 
жарықшақтың ұштары бұрғыланады, тігіс тегістеу тасының көмегімен 
өңделеді, жарықшақтың ұзындығы бойымен жаңа дәнекерлеу үшін ойық 
дайындалады, содан кейін дәнекерлеу, тігісті өңдеу және бақылау жүзеге 
асырылады. Егер жарықшақ дәнекерлеу арқылы өтетін болса, онда жұмыс 
бірінші жағдайда көрсетілгендей орындалады. Сонымен қатар, жарықшақтың 
үлкен бөлігінде тігіс өңделеді. 

"Бөлшектерді дәнекерлеу арқылы жөндеудің технологиялық процесі 
мыналарды қамтиды: 

- бөлшектерді дәнекерлеуге дайындау; 
- прихватку; 
- дәнекерлеу процесінің өзі; 
"соңғы әрлеу және бақылау". 
Бөлшектерді дәнекерлеуге дайындау. Бөлшектердің жарықшақтарының 

ұштары кернеудің шоғырлануын азайту және жарықшақтың қайта бөлінуі 
үшін D= 1,5 – 2,5 мм бұрғымен бұрғылануы керек.  

Жұқа қабырғалы бөлшектер тігіске арналған жиектерді едәуір кеспей 
дәнекерленеді, бірақ жиектерінде деформациялар, механикалық 
зақымданулар, қабыршақтар, коррозия, ластану болмауы керек.  

Қалың қабырғалы бөлшектерде дәнекерлеу кезінде дәнекерлеу жігі 
жағынан жиектері арамен тазалануы және тазалануы тиіс. Қалың қабырғалы 
бөліктердегі жарықтарды дәнекерлеу үшін жарықшақ V-тәрізді ойық құра 
отырып, бүкіл тереңдікке арналған үшбұрышты қырғышпен таңдалады. 
Дәнекерлеу алдында барлық бөлшектер құм, химиялық, ультрадыбыстық 
және майсыздандырылған. Күйген жері, жарықтар тобы, коррозиясы бар 
бөліктің бөліктерін алып тастау тегістеу дөңгелегі, фреза, Гауһар-электрлік 
немесе анодты-механикалық кесу арқылы жүзеге асырылады. 
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Сурет 2.1. Оларды дәнекерлеуге дайындауға арналған бөлшектер 

жиектерінің пішіндері 
 

Кесу орындары бұлдыр және бұлдыр болуы керек. Қашықтағы бөліктің 
орнына кірістіру немесе төсеу кесіліп, реттеледі, қажет болған жағдайда 
бекіту бөлшектері (буги), орамалдар, арматуралар дайындалады. 
Арматураның өлшемдері тең беріктікке есептеулермен анықталады. 

Дәнекерлеу бөлшектердің дәнекерленген элементтерінің өзара 
орналасуын бекіту үшін жасалады. 

Бөлшектегі жарықтарды дәнекерлеу бір ұшынан екінші ұшына қарай 
жарықшақтың контуры бойынша жүргізіледі. Егер дәнекерлеу жарықшаққа 
параллель болса, онда жарықшақты дәнекерлеу осы тігістен, содан кейін 
жарықшақтың бойымен жүзеге асырылады және қайтадан тігіске 
шығарылады. Егер жарық тігіс арқылы өтетін болса, онда оны дәнекерлеу екі 
кезеңде жүзеге асырылады: алдымен жарық оның ұшынан тігіске дейін, 
содан кейін екінші ұшынан тігіске дейін, содан кейін тігіс арқылы. Егер 
жарықшақ тігістің бір жағында болса, онда оны дәнекерлеу көрсетілгендей 
жасалады, бірақ бір кезеңде. 

АТ құбырлы конструкцияларын (моторлы, Редукторлы рамалар, шасси 
тораптары және т.б.) жөндеу кезінде жергілікті деформациялар (майысулар) 
орындарына жапсырманы дәнекерлеу арқылы салынады. Егер майысқан 
жерде жарықтар болса, онда жөндеу кесілген буждың көмегімен жүзеге 
асырылады. 

Дәнекерленген қосылыстардың беріктігін, сенімділігі мен беріктігін 
арттыру әдістері. 

Дәнекерлеудің беріктігін, төзімділігін, сенімділігі мен беріктігін келесі 
жолдармен арттыруға болады: шашыратқыштарды, төсемдерді, 
арматураларды, Буксирлерді, "мұртты" дәнекерлеу, кернеу 
концентраторларын жою үшін тегіс ауысулар жасау үшін біркелкі емес 
жерлерді аралау, дәнекерлеу аймағында металды тегістеу, тегістеу, 
біріктірілген дәнекерлеуді енгізу, жаңа бөлшектерді термиялық өңдеу. 

Планердің күштік элементтерін жөндеу басталғанға дейін оның сапасы 
зертханада сыналатын үлгілерде тексеріледі және содан кейін ғана жөндеу 
жүргізуге рұқсат етіледі. 

Алайда, ла планерінің көптеген қуат элементтері үшін дәнекерлеуге 
тыйым салынады немесе өте шектеулі. Жөндеу кезінде ЛА планерінің күштік 
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элементтерін дәнекерлеуге, мүмкін болатын қосалқы қондырғылардың 
санына шектеулер бар. 

Зақымдалған құрылымдық элементтерді дәнекерлеу арқылы жөндеу 
кезінде келесі әдістер қолданылады:  

1.Конструкцияда көзделмеген қосымша бөлшектерді орнатпай ақауды 
жою. Бұл әдіс рұқсат етілген ұзындықтағы жарықтарды дәнекерлеуді 
қамтиды.  

2. Зақымдалған аймаққа күшейткіш жапсырмаларды салу. Келте 
құбырдың шығыс бөлігінің бетінде жарықтар пайда болған кезде (1) оның 
ұзындығына және орналасуына байланысты ұштарын бұрғылағаннан және 
жарықшақты дәнекерлегеннен кейін 10 мм кем емес жарықшақты жаба 
отырып, қондырма (2) орнату тағайындалады.  

Құбыр ішіне буж орнатумен және төрт тығын тігісімен бекітумен 
жөндеуге болады. 

3. Жөнделетін учаскені күшейтумен немесе күшейтусіз зақымдалған 
элементті толық немесе ішінара ауыстыру. Ақаулы аймақ тесіктер, жарықтар 
болған кезде жойылады. [28,31,32,34,40,56,57] 

Ла планер панельдерін дәнекерлеу арқылы жөндеу.  
Панельдерде ақаулар болуы мүмкін: бұзылу, жарықтар, деформация, 

қаптаманың агрегатпен байланысының бұзылуы, Коррозия және т. б. Бұл 
ақаулардың бір бөлігі дәнекерлеу арқылы жойылады. Сонымен, болат немесе 
титан панельдің төсеніштері, арматуралары мен төсеніштері Дәнекерлеу 
арқылы орнатылады. Қалыңдығы 0,15 ÷ 0,5 мм болатын кішкене қабықтың 
жарықтары олардың ұштары бұрғыланғаннан кейін дәнекерленеді. Кәрез 
толтырғышы қалып қойған (қосылысы босаған) кезде қалыңдығы 0,05 ÷ 0,1 
мм гофр, жөндеу кезінде вафельді табақты қаптамаға дәнекерлейді. 

Барлық дайындық жұмыстары (Белгілеу, кесу, жиектерді өңдеу, 
дайындау және өндіру және т.б.) бұрын көрсетілгендерге ұқсас. Жөндеу 
кезінде дәнекерлеу флюспен немесе флюссіз (жылыту пешіне 
орналастырылған герметикалық контейнерде, аргон ортасында дәнекерлеу) 
жүргізілуі тиіс.  Бұл жағдайда мыс-никель немесе күміс негізіндегі 
сатушылар қолданылады. Қаптаманың және агрегаттың беттері коррозия 
іздерінен, майлы дақтардан, кірден және т. б. химиялық тазартудан өтеді. 

Қаптама мен агрегат тез тотықтырғыш қабықтармен жабылған, 
сондықтан беттерді дайындау мен дәнекерлеу арасындағы уақыт аз болуы 
керек. Дәнекерлеу арнайы шланг арқылы аргон беріле отырып, герметикалық 
контейнерлерде панельді жалпы қыздыру арқылы жүзеге асырылады. 
Қыздыру дәнекерлеуді балқыту температурасына дейін біркелкі жүзеге 
асырылады және жөнделетін буындар мен жарықтарды толтырады. 
Дәнекерлеу кезінде панельдерді термиялық өңдеу де жүзеге асырылады:  

- 9000с дейін қыздыру және 10-20 минут ұстау.; 
- 900С дейін салқындату;  
— салқындату жүйесі арқылы азотты өткізу арқылы - 900 С-700С 

суықпен өңдеу және 3 сағат ұстау.;  



135 
 
 
 

элементтерін дәнекерлеуге, мүмкін болатын қосалқы қондырғылардың 
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болған кезде жойылады. [28,31,32,34,40,56,57] 
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Барлық дайындық жұмыстары (Белгілеу, кесу, жиектерді өңдеу, 
дайындау және өндіру және т.б.) бұрын көрсетілгендерге ұқсас. Жөндеу 
кезінде дәнекерлеу флюспен немесе флюссіз (жылыту пешіне 
орналастырылған герметикалық контейнерде, аргон ортасында дәнекерлеу) 
жүргізілуі тиіс.  Бұл жағдайда мыс-никель немесе күміс негізіндегі 
сатушылар қолданылады. Қаптаманың және агрегаттың беттері коррозия 
іздерінен, майлы дақтардан, кірден және т. б. химиялық тазартудан өтеді. 

Қаптама мен агрегат тез тотықтырғыш қабықтармен жабылған, 
сондықтан беттерді дайындау мен дәнекерлеу арасындағы уақыт аз болуы 
керек. Дәнекерлеу арнайы шланг арқылы аргон беріле отырып, герметикалық 
контейнерлерде панельді жалпы қыздыру арқылы жүзеге асырылады. 
Қыздыру дәнекерлеуді балқыту температурасына дейін біркелкі жүзеге 
асырылады және жөнделетін буындар мен жарықтарды толтырады. 
Дәнекерлеу кезінде панельдерді термиялық өңдеу де жүзеге асырылады:  

- 9000с дейін қыздыру және 10-20 минут ұстау.; 
- 900С дейін салқындату;  
— салқындату жүйесі арқылы азотты өткізу арқылы - 900 С-700С 

суықпен өңдеу және 3 сағат ұстау.;  

 
 
 
 

- 6000с дейін қыздыру және 1 сағат ұстау; бөлме температурасына дейін 
салқындату. Дәнекерлеу сапасы визуалды және жөндеу басталғанға дейін 
үлгілерді сынаумен бақыланады.                                                                                          

Планердің күштік элементтерінің желім қосылыстарын жөндеу. 
Желім қосылыстары әуе құрылысында кеңінен қолданылады. "Таза" 

ығысу немесе "таза" үзілісте жұмыс істейтін жабысқақ қосылыстар ең күшті.  
Сондықтан планердің күш элементтерін жөндеу алдында осы жүктемелерге 
есептеулер жүргізу қажет. 

Жөндеудің технологиялық процесі мыналарды қамтиды: беттерді 
дайындау, Желімді қолдану, ашық экспозиция, бөлшектерді қосу, Желімді 
емдеу, желімдеу сапасын бақылау. Дайындық кезінде ақаулы аймақты алып 
тастау, жарықтардың ұштарын бұрғылау, деформацияланған аймақты түзету, 
коррозияны тазарту қажет. 

 

 
 

Сурет 2.2. Авиациялық конструкцияларды дайындау және жөндеу 
кезіндегі үлгілік желім қосылыстары 

 
 Тазалау шабермен және зімпара терімен жүргізіледі, содан кейін 

органикалық еріткіштермен жуылады және майсыздандырылады. Алюминий 
және титан қорытпаларының беттерін күкірт қышқылында майсыздандыруға 
болады. Мұндай дайындықтан кейін желім 6-8 сағаттан кешіктірілмей 
қолданылуы керек. Желім щеткамен, шпательмен, бүріккіш пистолетпен 
қолданылады. Жабысқақ пленка жалғанған жерлердің арасына салынады. 
Содан кейін еріткіштерді (олардың булануын) жою үшін экспозиция беріледі, 
өйткені жылытылатын желім қатайған кезде олар көбіктеніп, төмен беріктігі 
мен жылу төзімділігі бар пленка түзеді. Желім әр қабатты екі кезеңмен 
қолданғаннан кейін кептіріледі, 18-20 ° C температурада ұсталады, пеште 45 
÷ 90 ° C температурада қызады. Желімді кептірудің жалпы уақыты-1 сағат. 

Жылжуға жұмыс істейтін желім қосылысының беріктігі мына формула 
бойынша тексеріледі: 
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ксР - желім қосылымына жүктеме;  

ксl,вкс  - желімнің ені мен ұзындығы; 

вτ  - жабысқақ қосылыстың ығысу беріктігі. 
Күш созылу немесе қысу үшін жұмыс істейтін параққа әсер етеді  

рллл σlδ=Р  -13 
мұнда  

рσ - парақтағы созылу (қысу) кернеуі; 

лл lδ  - желімдеу орнындағы парақтың қалыңдығы мен ұзындығы. 
Біз алған кезде лР=Ркс  

рлл σlδ=τlв  кскскс (14) 
бірақ , лl=lкс иеміз   

кс
кс τ

σδ
=в рл                        (15) 

Кернеумен сдτ  жұмыс істейтін Парақ үшін парақтағы ығысу күші 
сдτlδ=Т ллл  -16 

 мұндағы лл lδ  -қабаттасудың ұзындығы (жабысқақ тігіс) және 
парақтың қалыңдығы.  

Шарттары равнопрочности, т. е.    ксл Р=Т   
сдкскскс τlδ=τlв лл  +17 

 бірақ лl=lкс біз аламыз   

кс

сд
кс τ

τδ
=в л  -18 

Планердің күштік элементтерінің бекітпе қосылыстарын жөндеу 
Бекіту бөлшектерінің ақаулықтары мен ақауларына мыналар жатады: 

бұзылу, жарықтар, бастиектердің бұрамасы мен қырларының бұзылуы, 
жіптің тартылуы, забойлар, деформация, тозу, коррозия, коррозияға қарсы 
жабынның бұзылуы. ОТС кезінде шпонкалар мен штифтерде мыналар 
анықталады: қираулар мен жарықтар; ұсақтау, тозу және тойтару; 
механикалық зақымданулар, деформация; коррозия және т. б. ОТС визуалды 
және техникалық өлшемдермен жүргізіледі. Қалпына келтіру слесарлық-
механикалық өңдеу (тазалау, аралау, тесу, фрезерлеу немесе сүргілеу), 
термоөңдеу, гальваникалық жабындармен жүргізіледі. Сынықтар мен 
жарықтар бар барлық бөлшектер қабылданбайды. Сынықтар мен жарықтар 
қосылыстың шамадан тыс тартылуынан, бөлшектердің термиялық өңделуінің 
бұзылуынан, дәнекерлеу кезінде болттар мен бұрандалардың қону 
шарттарының сақталмауынан, сондай-ақ жұмыс кезінде айтарлықтай 
шамадан тыс жүктемелерден болады. Жіптің үзілуі мен тартылуы құрастыру 
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ксР - желім қосылымына жүктеме;  

ксl,вкс  - желімнің ені мен ұзындығы; 

вτ  - жабысқақ қосылыстың ығысу беріктігі. 
Күш созылу немесе қысу үшін жұмыс істейтін параққа әсер етеді  

рллл σlδ=Р  -13 
мұнда  

рσ - парақтағы созылу (қысу) кернеуі; 

лл lδ  - желімдеу орнындағы парақтың қалыңдығы мен ұзындығы. 
Біз алған кезде лР=Ркс  

рлл σlδ=τlв  кскскс (14) 
бірақ , лl=lкс иеміз   

кс
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Кернеумен сдτ  жұмыс істейтін Парақ үшін парақтағы ығысу күші 
сдτlδ=Т ллл  -16 

 мұндағы лл lδ  -қабаттасудың ұзындығы (жабысқақ тігіс) және 
парақтың қалыңдығы.  

Шарттары равнопрочности, т. е.    ксл Р=Т   
сдкскскс τlδ=τlв лл  +17 

 бірақ лl=lкс біз аламыз   
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=в л  -18 

Планердің күштік элементтерінің бекітпе қосылыстарын жөндеу 
Бекіту бөлшектерінің ақаулықтары мен ақауларына мыналар жатады: 

бұзылу, жарықтар, бастиектердің бұрамасы мен қырларының бұзылуы, 
жіптің тартылуы, забойлар, деформация, тозу, коррозия, коррозияға қарсы 
жабынның бұзылуы. ОТС кезінде шпонкалар мен штифтерде мыналар 
анықталады: қираулар мен жарықтар; ұсақтау, тозу және тойтару; 
механикалық зақымданулар, деформация; коррозия және т. б. ОТС визуалды 
және техникалық өлшемдермен жүргізіледі. Қалпына келтіру слесарлық-
механикалық өңдеу (тазалау, аралау, тесу, фрезерлеу немесе сүргілеу), 
термоөңдеу, гальваникалық жабындармен жүргізіледі. Сынықтар мен 
жарықтар бар барлық бөлшектер қабылданбайды. Сынықтар мен жарықтар 
қосылыстың шамадан тыс тартылуынан, бөлшектердің термиялық өңделуінің 
бұзылуынан, дәнекерлеу кезінде болттар мен бұрандалардың қону 
шарттарының сақталмауынан, сондай-ақ жұмыс кезінде айтарлықтай 
шамадан тыс жүктемелерден болады. Жіптің үзілуі мен тартылуы құрастыру 

 
 
 
 

кезінде қайта тарту мен қиғаштықтан, дайындау кезінде немесе құрастыру 
үшін бөлшектерді таңдау кезінде жіп өлшемдерінің сақталмауынан, 
дайындау кезінде дұрыс емес материалдан пайда болады. 

Бұрандалар, бұрандалар мен жаңғақтардың бастарының қырларын бұзу 
ақаулы кілттер мен бұрағыштарды қолданудың салдары болып табылады. 

Бекіту бұйымдарының ақауын анықтау визуалды және өлшеу 
құралдарының – калибрлердің, тығындардың, микрометрлердің, 
индикаторлық нутромерлердің көмегімен бояу әдісі мен түрлі 
дефектоскоптарды қолдана отырып жүргізіледі. 

Алмалы-салмалы жылжымалы қосылыстарды жөндеу екі тәсілмен 
жүргізіледі: 

- бөлшектердің тозған өлшемдерін қалпына келтіру; 
- жөндеу өлшемдері бар бөлшектерді қолдану. 
1-ші әдіспен металл тозған беттерге гальваникалық жабынмен, мысалы, 

хроммен, мыспен жабыстырылады. Бұл байланыс бөліктерінің мөлшерін 
қалпына келтіруге, демек оларды отырғызуға қол жеткізеді. Кейде болт 
немесе бұранданың тозуы кезінде оны ауыстырады және осылайша тесік 
диаметрі болмаған жағдайда немесе ол рұқсат етілген шектерде болса, 
қонуды қалпына келтіреді. 

Екінші әдіс тесіктерді механикалық өңдеуді (орналастыру, бұрғылау) 
диаметрі бойынша жөндеу өлшемдеріне дейін қарастырады. Диаметрі 
үлкейтілген тесіктерге құрастыру кезінде қалыпты диаметрмен 
салыстырғанда бірдей мөлшерде ұлғайтылған жөндеу өлшемдері бар болттар 
мен бұрандалар орнатылады. Бұл қосылыста қажетті қонуды қамтамасыз 
етеді. 

Жіп лермен және шүмекпен түзетіледі. 
Біріктірілген құрылымдық элементтер әртүрлі металдар мен 

қорытпалардан жасалған. Болттар, жаңғақтар, шайбалар және тоқтататын 
бөлшектер (шайбалар, шплинттер, сымдар) негізінен болаттан жасалады. 

Бұрандалы қосылыстарды жөндеу кезінде келесі негізгі талаптар 
сақталады: 

- сызбаларда қарастырылған қону қосылыстарда өзгеріссіз сақталуы 
керек; 

- жанасатын беттердің кедір-бұдырлығы сызбалардың талаптарына 
сәйкес келуі тиіс 

- қосылатын бөлшектердің беттерінің тозуға төзімділігі сызбаларда 
қарастырылғаннан төмен болмауы керек; 

- беріктік сипаттамалары жөндеуге дейінгі деңгейден төмен болмауы 
керек. 

Бұрандалы қосылыстардың бөлшектері техникалық диагноз нәтижелері 
бойынша қабылданбаған кезде ауыстырылады. Өлшемдер тозу кезінде 
қалпына келтіріледі, нәтижесінде жабылатын және жабылатын беттердің 
өлшемдері сызбаларда белгіленген рұқсаттардан асып кетті, бірақ ақаулық 
белгілерінің шекті мәндерінен аспады. 
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Тесік тозған кезде оны орналастырады. Барлық жағдайларда тесік 
диаметрінің ұлғаюы минималды болуы керек. Бір жағынан, тесік диаметрінің 
өсуі қуат секіргіштерінің азаюына әкеледі, екінші жағынан, кернеу 
концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін. 

Үйлесімділікті қамтамасыз ету. Бұрандалы қосылыстың сенімді 
жұмысының маңызды шарты-оның туралануы. Алынбалы бөлшектерді 
жөндеу кезінде сорғыштық машинаны қолдану арқылы қамтамасыз етіледі, 
жоғары дәлдіктегі конъюгациялар үшін бұрғылау немесе бұрғылау 
қолданылады. Сәйкессіздік есептелмеген жүктемелердің пайда болуына және 
қосылыстар элементтерінің деформациясына әкелуі мүмкін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 2.3. Бір тесіктің қисаюымен болтты қосылыс 

 
Шанышқыдағы оң жақ тесік біліксіз болып шықты, оның осі бүкіл 

қосылыстың осіне бұрышпен бағытталған. 
Болтты орнатқан кезде бөлім кесіледі, ал шанышқының материалы 

болат болтқа қарағанда жұмсақ болса, Болттың жіптері зақымдалмауы 
мүмкін 

Жүктеме кезінде жұмыс кезінде Р учаскесінде болттың денесі тірек 
болмайды және ол бүгіле бастайды. Сәйкес болған кезде болт тек кесу үшін 
жұмыс істейтін еді. Сол жағдайда болт қосымша иілу үшін жұмыс істейді. 
Сонымен қатар, күш-жігерді қайта бөлу шанышқының сол жақ көзінің 
шамадан тыс жүктелуіне әкеледі, созылу және мыжылу деформациялары 
артады. Сәйкессіздік қосылыстың жеке элементтерінің шамадан тыс 
жүктелуіне әкеледі. Тозу процесінің қарқыны артып, қосылыстың қызмет ету 
мерзімі қысқарады. 
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Тесік тозған кезде оны орналастырады. Барлық жағдайларда тесік 
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Сурет 2.4.Бұрандалы қосылыстың осінің қисаюы. 
 
Негіз тозбайтын тесіктердің бірі немесе коаксиалды саңылауы бар 

жақын орналасқан құрылымдық элементтің тесігі болуы мүмкін. 
Бұрандалы қосылыстарды жөндеудің маңызды ерекшелігі-Болттың, 

бұранданың, бұранданың ұзындығын дұрыс таңдау қажеттілігі. Жөндеу 
кезінде Болттың ұзындығы қатайтылған пакеттің қалыңдығы айтарлықтай 
өзгерген кезде өзгереді: арматуралық элементті, лайнерлерді, қосымша 
тығыздағыштарды орнатқан кезде, бекітілген элементтерді геометриялық 
өлшемдері өзгерген басқалармен ауыстырған кезде. 

AH+h+S=L  -19 
S  - пакет қалыңдығы; 
h  - жуғыштың қалыңдығы;  
H  - жаңғақ биіктігі; 
A  - Болттың шығыңқы бөлігінің ұзындығы.     А = 1,5 – 2,0 жіп.   
Жөндеу кезінде болттардың өлшемдері болт қабылдайтын 

жүктемелерді ескере отырып жеке анықталады. 
Қосылымды қатайту. Бекіту моменті бұрандалы қосылыстың жұмыс 

істеуін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Жөндеу нұсқаулықтарында 
әрбір нақты қосылыс үшін тартылу сәті көрсетіледі. Оның мәні қосылыс 
қабылдаған жүктемелерге, болт пен гайканың мөлшері мен материалына 
байланысты. Нормаланған қатайту моменті болмаған жағдайда оны формула 
бойынша есептеуге болады: 

  3070040 dσ,,=M т 20% 
тσ - болт материалының аққыштық шегі; 

d  - болт жіптерінің сыртқы диаметрі. 
Егер тарту моменті сызбаларда көрсетілсе, тарифтелген немесе 

динамометриялық кілттер қолданылады. Қалған қосылыстарды қатайту үшін 
қалыпты құрал қолданылады, бұл қолмен басудың орташа күшін қамтамасыз 
етеді. 

Планердің құрама қосылыстарын жөндеу 
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Аралас қосылыстарға мыналар жатады: желімделген, желімделген, 
желімделген, желім бұрандалы. Бұл қосылыстар құрылымдардың беріктігі 
мен сенімділігін арттырады. 

Желімделген қосылыстар сұйық немесе паста желімімен дәнекерлеу 
арқылы, желім пленкасымен дәнекерлеу арқылы, дәнекерлеуден кейін 
қосылыстың саңылауларына желім енгізу арқылы жүзеге асырылады. 

ОТС кезінде металдың өзіне де, нүктелі дәнекерлеуге де, желімдеуге де 
тән ақаулар анықталады. 

Желіммен жабылған, желіммен болтталған және желіммен 
винттерлген:  

1. желімделген бөліктерде диаметрі бекіту бөліктерінің диаметрінен аз 
тесіктер бұрғыланады, желім полимерленгеннен кейін тесіктер номиналды 
мөлшерге дейін бұрғыланады және оларға тойтармалар, болттар немесе 
бұрандалар орнатылады; 

2. тойтармалар, болттар немесе бұрандалар паста тәрізді Желімді 
немесе желім үлдірін термиялық өңдеу алдында орнатылады. 

Біріктірілген қосылыстар жоғары шаршау мен соққы күшіне, 
коррозияға қарсы тұрақтылыққа, пайдалану сенімділігіне және төмен 
тығыздыққа ие. Табақтардың қалыңдығы 1-1,5 м болған кезде желімделген 
қосылыстардың беріктігі дәнекерлеу және желімдеу беріктігінен 50%-ға 
жоғары, ал қалыңдығы 3-4 мм болған кезде дәнекерлеуден 15-20% - ға 
жоғары болады. Дәнекерлеуден кейін желімді қолдану (D16T материалы 
үшін) желіммен дәнекерлеу кезінде алынған беріктікпен салыстырғанда кесу 
беріктігін 1-10% арттырады. 

Аралас тігісті бұзатын жүктеме: 
ΣРω=Р комб <21 

ω  - редукциялау коэффициенті (кестелерде 0,90,5 ÷=ω  ); 
ΣР - тігістерге кіретін қосылыстар түрлерінің жиынтық бұзушы 

жүктемесі; 
21Σ Р+Р=Р    -22 

2Р,Р1  - жікке кіретін бекіту бөлшектерінің (тойтармалар, бұрандалар, 
бұрандалар, дәнекерлеу немесе желім) бұзушы жүктемелері. 

Желімделген қосылыстар үшін қолданылатын желімдер келесі 
қасиеттерге ие болуы керек: 

а) дәнекерлеу процесіне кедергі келтірместен дәнекерлеу 
машинасының электродтарының қысымымен жақсы сұйықтық пен байланыс 
алаңынан сығу мүмкіндігі; 

б) желім қабатындағы кеуектілік пен қуыстарды және дәнекерленген 
нүктелердегі ақауларды шығармау; 

в) алюминий қорытпалары үшін олардың қасиеттерін өзгертпей, бөлме 
температурасында немесе жылытумен қатаю; 

г) байланыстырушы элементтерді мықтап байланыстыратын желім 
қабатын жасаңыз; 
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бұрандалар, дәнекерлеу немесе желім) бұзушы жүктемелері. 

Желімделген қосылыстар үшін қолданылатын желімдер келесі 
қасиеттерге ие болуы керек: 

а) дәнекерлеу процесіне кедергі келтірместен дәнекерлеу 
машинасының электродтарының қысымымен жақсы сұйықтық пен байланыс 
алаңынан сығу мүмкіндігі; 

б) желім қабатындағы кеуектілік пен қуыстарды және дәнекерленген 
нүктелердегі ақауларды шығармау; 

в) алюминий қорытпалары үшін олардың қасиеттерін өзгертпей, бөлме 
температурасында немесе жылытумен қатаю; 

г) байланыстырушы элементтерді мықтап байланыстыратын желім 
қабатын жасаңыз; 

 
 
 
 

д) желіммен дәнекерленген қосылыста желім қатайғаннан кейін 
Анодтау жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. 

Желімдер қолданылады: ВК-1, ВК-1мс, К-4с, ВК-9, К-153, КЛН-1. 
Кабиналардың әйнектелуін жөндеу. Әйнектеу ақаулары және оларды 

жою. 
Ұшақтардың кабиналарын шынылау аэродинамикалық күштерден, 

қысым мен температураның төмендеуінен болатын үлкен кернеулердің 
тікелей әсеріне ұшырайды. Бұл факторлар әйнектің қасиеттерін өзгертеді. 
Ұшу кезінде әйнектердің, әсіресе герметикалық салондар мен кабиналардың 
бұзылуы ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Экипаж кабиналары мен 
жолаушылар салондарын шынылау үшін бағдарланған және бағдарланбаған 
түрдегі СО-95 және СО-120 маркалы органикалық шынылар, органикалық 
шыныларға қарағанда жылуға төзімділігі жоғары, бірақ сонымен бір мезгілде 
айтарлықтай сынғыштығы бар силикатты шынылар қолданылады, сондықтан 
триплексті – силикатты шынының екі қабатынан және олардың арасындағы 
бутварлы қабаттан тұратын біріктірілген шыныны жиі пайдаланады. Бутвар-
бұл органикалық әйнектің өте жұмсақ қабаты. Триплексті шынылар 
тұманнан және мұзданудан қорғау үшін электрлік жылытумен дайындалады. 

Көзілдіріктің бағыты олардың пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін 
жасалады. Бағдарлау процесі әйнек парағы жұмсарғанға дейін қызады және 
бір жазықтықта екі өзара перпендикуляр немесе көптеген бағытта созылады. 
Жұмсарту температурасы 950С және 1200С әйнек маркасында көрсетілген. 
Созылған түрінде Парақ салқындатылып, оның күйін бекітеді. Бағытталған 
әйнектер жоғары механикалық қасиеттерге ие, кернеу концентраторларына 
аз сезімтал және крекингке бейім емес. 

Органикалық әйнек ақаулары: 
Сызаттар-тексеру кезінде айқын көрінетін механикалық зақым. 

Шамалы ені мен тереңдігі бар нәзік сызаттар шаш деп аталады. Олар 
аэродромдағы ауа ағынымен көтерілген құм-қиыршық шаңның әсерінен, 
сондай-ақ Қызмет көрсететін персоналдың әйнектерін ұқыпсыз пайдалану 
нәтижесінде пайда болады. 

Забойлар-қатты заттармен соғылған кезде пайда болатын механикалық 
зақымданулар. Олардың кішкентай ұзындығы және әртүрлі құрылымы бар. 
Ұшақтың әрбір түрі үшін ұшақ кабиналарының органикалық шынысындағы 
сызаттардың тереңдігі, ұзындығы, ені ТШ қатаң анықталған. 

Жарықтар арқылы және өтпестен. Олар кездейсоқ соққылардан, 
сондай-ақ әйнектерді дайындау мен орнатудың белгіленген технологиясынан 
ауытқу нәтижесінде пайда болады. Қуат көзілдірігіндегі жарықтар 
қабылданбайды. 

"Күміс" - параллель немесе кездейсоқ орналасқан және белгілі бір 
жарықта әйнекке күміс жылтыр беретін көптеген жарық жолақтары табылған 
әйнек бетінің бөліктері. Кейде әйнектің бетінде жеке "күмістер"пайда болуы 
мүмкін. "Күміс" белгілі бір мәннен асатын созылу кернеулерінің әсерінен 
пайда болады және әйнектерді жасау немесе орнатудың белгіленген 
технологиясынан ауытқу нәтижесінде пайда болады. 
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Ақауын анықтау көзбен шолып және оптикалық бақылау құралдарын 
қолдана отырып жүргізіледі. 

Биік және жүрдек ұшақтардың шынылауында қираулар, сынулар, 
деформациялар," күмістеу " анықталған кезде шынылар ақауға алынады. 
Жоғары емес, жылдам емес ҰА шыныларын, сондай-ақ рұқсат етілген 
шектерден тыс ақаулары мен ақаулары бар тұрмыстық жабдықтың 
бөлшектерін: сызаттарды, сызаттарды жою үшін жылтыратумен; 
"күмістеуді" жою үшін термомеханикалық өңдеумен; жарықтардың ұштарын 
бұрғылаумен және оларды эпоксидті желіммен құюмен; жапсырмаларды, 
жапсырмаларды желімдеумен; алдын ала қыздыра отырып түзетумен және т. 
б. жөндеуге болады. Әйнектеудің жарамсыз бөлшектерінің бір бөлігі АЖЗ-да 
дайындалуы мүмкін. 

Планердің герметикалық бөліктерін жөндеу 
Планердің герметикалық бөліктерін жөндеу процесінде тігісті 

герметизациялауға байланысты кейбір қосымша операциялармен шегелеудің 
жалпы технологиялық процестері қолданылады, олар ішкі және сыртқы 
болуы мүмкін. 

Қосылыстар мен бөліктер орындарының герметикалығы мынадай 
әдістермен айқындалады: 

- сығылған ауаны немесе ауа қоспасын басқа газдармен (амиак, фреон, 
азот және т.б.) бөлімге айдау арқылы. Кессон бактарын сынау үшін отын 
айдалады; 

- жіктің сыналатын учаскесінде вакуум жасау, бөлік конструкциясының 
элементі. 

Бөліктердің герметикалығын тексеру арнайы қондырғыдан үрлеу және 
T уақытын анықтау арқылы жүргізіледі, осы уақыт ішінде кабинадағы қысым 
оның ағуы нәтижесінде бастапқыдан нР  соңына конР  дейін төмендейді . Сынақ 
кезінде белгілі бір уақыт аралығында бөлімдегі қысымның рұқсат етілген 
айырмашылығы (әдетте 1 сағатқа дейін). 

конРР=Р н  (23) 
нР  - МПа сынау алдындағы бөліктегі қысым; 
конР - МПа сынағынан кейінгі бөліктегі қысым 

Сынақ барысында белгілі бір уақыт аралығында қысым белгіленеді. 
Нәтижелер бойынша қысым мөлшерініңΔP  төмендеу уақыты анықталатын 
графиктер  tf=Ркон  жасалады. Нақты уақыт фактt  техникалық шарттармен .. утt  
берілгеннен кем болмауы қажет , яғни.    фактt ..утt   

Ағып кету (в чм /3 ) шамасы саңылаусыз учаскелер арқылы уақыт 
бірлігінде өтетін жұмыс затының (ауаның, газдың, сұйықтықтың) мөлшеріне 
байланысты және мынадай формула бойынша айқындалады: 

Δt
ΔPV=V от

ут
60                        (24) 

отV - сыналатын бөліктің көлемі, 3м  ; 
ΔР  - қысымдар ауытқуы, МПа ; 
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Ақауын анықтау көзбен шолып және оптикалық бақылау құралдарын 
қолдана отырып жүргізіледі. 

Биік және жүрдек ұшақтардың шынылауында қираулар, сынулар, 
деформациялар," күмістеу " анықталған кезде шынылар ақауға алынады. 
Жоғары емес, жылдам емес ҰА шыныларын, сондай-ақ рұқсат етілген 
шектерден тыс ақаулары мен ақаулары бар тұрмыстық жабдықтың 
бөлшектерін: сызаттарды, сызаттарды жою үшін жылтыратумен; 
"күмістеуді" жою үшін термомеханикалық өңдеумен; жарықтардың ұштарын 
бұрғылаумен және оларды эпоксидті желіммен құюмен; жапсырмаларды, 
жапсырмаларды желімдеумен; алдын ала қыздыра отырып түзетумен және т. 
б. жөндеуге болады. Әйнектеудің жарамсыз бөлшектерінің бір бөлігі АЖЗ-да 
дайындалуы мүмкін. 

Планердің герметикалық бөліктерін жөндеу 
Планердің герметикалық бөліктерін жөндеу процесінде тігісті 

герметизациялауға байланысты кейбір қосымша операциялармен шегелеудің 
жалпы технологиялық процестері қолданылады, олар ішкі және сыртқы 
болуы мүмкін. 

Қосылыстар мен бөліктер орындарының герметикалығы мынадай 
әдістермен айқындалады: 

- сығылған ауаны немесе ауа қоспасын басқа газдармен (амиак, фреон, 
азот және т.б.) бөлімге айдау арқылы. Кессон бактарын сынау үшін отын 
айдалады; 

- жіктің сыналатын учаскесінде вакуум жасау, бөлік конструкциясының 
элементі. 

Бөліктердің герметикалығын тексеру арнайы қондырғыдан үрлеу және 
T уақытын анықтау арқылы жүргізіледі, осы уақыт ішінде кабинадағы қысым 
оның ағуы нәтижесінде бастапқыдан нР  соңына конР  дейін төмендейді . Сынақ 
кезінде белгілі бір уақыт аралығында бөлімдегі қысымның рұқсат етілген 
айырмашылығы (әдетте 1 сағатқа дейін). 

конРР=Р н  (23) 
нР  - МПа сынау алдындағы бөліктегі қысым; 
конР - МПа сынағынан кейінгі бөліктегі қысым 

Сынақ барысында белгілі бір уақыт аралығында қысым белгіленеді. 
Нәтижелер бойынша қысым мөлшерініңΔP  төмендеу уақыты анықталатын 
графиктер  tf=Ркон  жасалады. Нақты уақыт фактt  техникалық шарттармен .. утt  
берілгеннен кем болмауы қажет , яғни.    фактt ..утt   

Ағып кету (в чм /3 ) шамасы саңылаусыз учаскелер арқылы уақыт 
бірлігінде өтетін жұмыс затының (ауаның, газдың, сұйықтықтың) мөлшеріне 
байланысты және мынадай формула бойынша айқындалады: 

Δt
ΔPV=V от

ут
60                        (24) 

отV - сыналатын бөліктің көлемі, 3м  ; 
ΔР  - қысымдар ауытқуы, МПа ; 

 
 
 
 

Δt  - қысымның өзгеру уақыты, мин  . 
Ішкі тігісті герметизациялау УТЛ лак таспасының, тиоколды 

жабынның немесе У-20а-Л таспасының көмегімен жүзеге асырылады. 
Беттік герметизация тігісті әртүрлі герметиктермен герметизациялау 

арқылы тойтармадан кейін жасалады. 
Герметикалық шегендеудің технологиялық процесі мынадай негізгі 

операциялардан тұрады: дайындау және алдын ала құрастыру; тесіктерді 
бұрғылау және зенковка жасау; қосылыстарды бөлшектеу; тығыздағыш 
таспаны салу; түпкілікті құрастыру және шегендеу; жіктердің 
герметикалығын тексеру; қосымша герметизация. 

Дайындау және алдын-ала құрастыру. 
Зақымдалған жерлер мен ауыстырылатын тойтармаларды алып 

тастағаннан кейін ескі герметик Мұқият алынып, іргелес беттер тазаланады. 
Алдын-ала құрастыру процесінде біріктірілген бөліктер олардың арасындағы 
алшақтық артық 0,2м,  болмайтындай етіп бір-біріне мықтап бекітілген . Егер 
герметизациялау үшін герметик таспасы қолданылса, онда рамка бойымен 
салынған қағаз таспаның көмегімен жасалады. Қағаз таспасының қалыңдығы 
қолданылатын герметикалық таспаның қалыңдығына тең болуы керек. 

Бекітілген парақтар бекітетін болттармен бекітіледі, ол үшін тесіктер 
80-100 ММ қадаммен бұрғыланады. Болттар мен бақылау қысқыштарын 
орнатқаннан кейін тойтармалар үшін тесіктер бұрғыланады. Жасырын 
тойтармалар үшін саңылауларды санақтауды бастиектің 0,05-0,2 мм шегінде 
шығуына кепілдік беретін тіреумен санақтаумен жүргізу қажет. Бастарды 
суға батыруға жол берілмейді.   

Бөлшектерді гермотлепка алдында дайындау. 
Кейін қиыстыру парақтарын біріктіру бұзып тастайды, заусенцы, 

жоңқа, мұқият обезжиривают бетінен болады укладываться 
герметизирующая жаңалықтар.  

Майсыздандыру жүргізіледі бензин "галоша" немесе Б-70. Бензин 
кептірілгеннен кейін, бірақ 10 минуттан кешіктірмей, герметикалық таспа 
біріктірілген бөліктердің біріне қолданылады. Таспа тығыз, әжімдер мен 
қатпарларсыз жатуы керек, оны жылтыратылған болат роликпен орау керек 
(роликті илеу алдында бензинмен шайыңыз). 

Таспалардың байланысы бос, түйіспесіз болуы керек. Буын 
тойтармалар арасында орналасуы керек және ТИОКОЛДЫ МУФТАМЕН 
жабылуы керек. Тығыздағыш таспаның ені 3-5 мм болуы керек.жақтаудың 
енінен үлкен (стрингер, шпангоут және т. б.). Таспаны өткір пышақпен кесу 
керек-оны жыртуға қатаң тыйым салынады. 

Соңғы құрастыру және тойтару. Жөнделген табақтарды 
герметикалайтын таспаны салғаннан кейін бір сағаттан аспайтын уақыт 
ішінде дайындалған орынға орналастырады. Парақтар бекітілген кезде бірдей 
болттармен бекітіледі. Тығыздау таспасындағы тесіктер диаметрі 
тойтарманың диаметрінен 0,2 мм кіші жылтыратылған аралықпен тесіледі. 
Герметиктің Шилоға жабысып қалуына байланысты оны жұмыс процесінде 
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суға салып, бензинде тазарту қажет. Қосылымды бөлшектеу және қайта 
жинау жағдайында герметикалық таспаны ауыстыру қажет. 

Тойтармалар пакетті алдын-ала қатайту арқылы жасалуы керек. 
Тойтармалар мен тойтармалар үшін тесіктерді тойтармалар процесінде 
тиоколды пастамен майлау керек. Тойтару табақтың керілуі қамтамасыз 
етілетіндей ретпен жүргізіледі. 

Жапсырылған герметикаланған таспамен жалғауларды тойтару 48 сағат 
ішінде аяқталуы тиіс. 

Бұрандалы және бұрандалы қосылыстарды герметизациялау. 
Тығыздықты алдын ала сынау. Тойтару аяқталғаннан кейін тігіс артық 
қысым немесе вакуум жасай отырып, герметикалыққа сыналады. Ағып кету 
құрылғылардың көрсеткіштері бойынша немесе тігіс жағылған сабын көбігі 
арқылы анықталады. Герметикалық емес тойтармалар ендірме басының 
биіктігі 0,2-0,3 мм-ге азайғанша тартылады. Егер осыдан кейін тығыздық 
қалпына келмесе, тойтармалар ауыстырылады, жаңа тойтармалар бірдей 
мөлшерде қойылады, оны У-20 шұңқырымен немесе АК-069 қалың 
топырағымен алдын-ала жабады. 

Герметикалыққа сынау екі кезеңде жүргізіледі. Тойтару жұмыстары 
аяқталғаннан кейін тігістің герметикалығын вакуумдық әдіспен жергілікті 
тексеру жүргізіледі. Әдістің мәні-арнайы мөлдір қақпақпен жабылған тігістің 
кішкене бөлігінде вакуумдық сорғының көмегімен вакуум пайда болады. 
Бақыланатын тігіс бензинмен сүртіліп, сабынды көбікпен жабылған. Егер 
тігіс ағып кетпесе, онда сорғыш астындағы вакуум пайда болған кезде ағып 
кететін жерлерде сабын көпіршіктері пайда болады. 

Герметикалықты түпкілікті тексеру тексерілетін көлемде (кабинада, 
фюзеляжда және т.б.) артық қысым жасау арқылы жүзеге асырылады. 
Саңылаусыздықты 0,1 кгс/см2 дейінгі артық қысымның ҰА әрбір түрі үшін 
анықталған қысымның түсу уақыты бойынша анықтайды. Егер уақыт 
белгіленгеннен аз болса, онда ағып кететін орынды тауып, оны сабынды 
көбікпен жауып, көпіршіктердің пайда болуын бақылау керек. Сынақ 
аяқталғаннан кейін сабын көбігін бензинмен алып тастайды және бұйымның 
бетін құрғатып сүртеді. 

Шассиді жөндеу. Шасси ҰА жоғары жүктелген және жауапты 
конструктивтік элементтері болып табылады. Пайдалану кезінде оларға 
соққы жүктемелері, атмосфералық жағдайлар әсер етеді, олар тозуға 
ұшырайды, буындардағы олқылықтар артады. Металл емес материалдар-
қартаю. Амортстойкалар осьтік күштерді, иілуді, бұралуды, жоғары ішкі 
қысымды қабылдайды. Доңғалақтардың шиналары мен камералары қону 
кезінде және тегіс емес бетке бұру кезінде соққылардан айтарлықтай ішкі 
және сыртқы қысымды сезінеді. Доңғалақтардың тежегіш құрылғыларының 
элементтері пайдалану процесінде тозуға ұшырайды. Шассидің ОТС кезінде 
мыналар анықталады: қираулар мен жарықтар; кенжарлар, сызаттар мен 
тәуекелдер; деформация; тозу; қызып кету; Коррозия және қорғаныш 
жабындарының бұзылуы; резеңке, былғары бөлшектер мен конструкция 
элементтерінің қартаюы. ОТС негізінен визуалды және техникалық 
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суға салып, бензинде тазарту қажет. Қосылымды бөлшектеу және қайта 
жинау жағдайында герметикалық таспаны ауыстыру қажет. 

Тойтармалар пакетті алдын-ала қатайту арқылы жасалуы керек. 
Тойтармалар мен тойтармалар үшін тесіктерді тойтармалар процесінде 
тиоколды пастамен майлау керек. Тойтару табақтың керілуі қамтамасыз 
етілетіндей ретпен жүргізіледі. 

Жапсырылған герметикаланған таспамен жалғауларды тойтару 48 сағат 
ішінде аяқталуы тиіс. 

Бұрандалы және бұрандалы қосылыстарды герметизациялау. 
Тығыздықты алдын ала сынау. Тойтару аяқталғаннан кейін тігіс артық 
қысым немесе вакуум жасай отырып, герметикалыққа сыналады. Ағып кету 
құрылғылардың көрсеткіштері бойынша немесе тігіс жағылған сабын көбігі 
арқылы анықталады. Герметикалық емес тойтармалар ендірме басының 
биіктігі 0,2-0,3 мм-ге азайғанша тартылады. Егер осыдан кейін тығыздық 
қалпына келмесе, тойтармалар ауыстырылады, жаңа тойтармалар бірдей 
мөлшерде қойылады, оны У-20 шұңқырымен немесе АК-069 қалың 
топырағымен алдын-ала жабады. 

Герметикалыққа сынау екі кезеңде жүргізіледі. Тойтару жұмыстары 
аяқталғаннан кейін тігістің герметикалығын вакуумдық әдіспен жергілікті 
тексеру жүргізіледі. Әдістің мәні-арнайы мөлдір қақпақпен жабылған тігістің 
кішкене бөлігінде вакуумдық сорғының көмегімен вакуум пайда болады. 
Бақыланатын тігіс бензинмен сүртіліп, сабынды көбікпен жабылған. Егер 
тігіс ағып кетпесе, онда сорғыш астындағы вакуум пайда болған кезде ағып 
кететін жерлерде сабын көпіршіктері пайда болады. 

Герметикалықты түпкілікті тексеру тексерілетін көлемде (кабинада, 
фюзеляжда және т.б.) артық қысым жасау арқылы жүзеге асырылады. 
Саңылаусыздықты 0,1 кгс/см2 дейінгі артық қысымның ҰА әрбір түрі үшін 
анықталған қысымның түсу уақыты бойынша анықтайды. Егер уақыт 
белгіленгеннен аз болса, онда ағып кететін орынды тауып, оны сабынды 
көбікпен жауып, көпіршіктердің пайда болуын бақылау керек. Сынақ 
аяқталғаннан кейін сабын көбігін бензинмен алып тастайды және бұйымның 
бетін құрғатып сүртеді. 

Шассиді жөндеу. Шасси ҰА жоғары жүктелген және жауапты 
конструктивтік элементтері болып табылады. Пайдалану кезінде оларға 
соққы жүктемелері, атмосфералық жағдайлар әсер етеді, олар тозуға 
ұшырайды, буындардағы олқылықтар артады. Металл емес материалдар-
қартаю. Амортстойкалар осьтік күштерді, иілуді, бұралуды, жоғары ішкі 
қысымды қабылдайды. Доңғалақтардың шиналары мен камералары қону 
кезінде және тегіс емес бетке бұру кезінде соққылардан айтарлықтай ішкі 
және сыртқы қысымды сезінеді. Доңғалақтардың тежегіш құрылғыларының 
элементтері пайдалану процесінде тозуға ұшырайды. Шассидің ОТС кезінде 
мыналар анықталады: қираулар мен жарықтар; кенжарлар, сызаттар мен 
тәуекелдер; деформация; тозу; қызып кету; Коррозия және қорғаныш 
жабындарының бұзылуы; резеңке, былғары бөлшектер мен конструкция 
элементтерінің қартаюы. ОТС негізінен визуалды және техникалық 

 
 
 
 

өлшеулердің көмегімен жүргізіледі. СК қолданылатын түрлердің ішіндегі ең 
бастысы-шассидің Болат бөлшектерін магниттік бақылау. 

Шассидің амортстойкасын жөндеу 
Амортқа төзімді бөлшектердің негізгі ақаулары мен ақаулары: 
- негізгі материал мен дәнекерлеу жіктерінің бұзылуы мен жарықтары;  
- тозу, деформация, бітелулер, сызаттар, қауіптер, коррозия және 

коррозияға қарсы жабынның бұзылуы.  
Рұқсат етілген шамадағы жарықтар жарықтардың ұштары 

бұрғыланғаннан және дәнекерлеу үшін учаске кесілгеннен кейін 
қайнатылады.  

Зарядтау фитингтерін ауыстыру дәнекерлеу арқылы жүзеге асырылады. 
Қондырғының сенімділігінің жоғары талаптарына байланысты дәнекерлеу 
әрдайым қолданыла бермейді.  

Поршеннің, цилиндрдің тозу, тойтару, коррозия, ұсақ механикалық 
зақымдану нәтижесінде жұмыс істейтін беттері кедір-бұдырлы болады.  

Жөндеу слесарлық-механикалық өңдеу – тегістеу терісімен тазарту, 
тегістеу, тегістеу, жылтырату арқылы жүзеге асырылады. Цилиндрдің ішкі 
беттері хромдалуы мүмкін. Амортбағанның басқа металл бөлшектері 
слесарлық-механикалық өңдеу, дәнекерлеу, ЛБЖ жағу арқылы қалпына 
келтіріледі. Зарядтау клапандары, білік қораптары сүртіледі. Егер дәнекерлеу 
тігісінде жарықтар болса, жарықшақтың ұштары бұрғылаумен бұрғыланады  
Ǿ 2÷2,5 мм, жарықшағы бар тігістің бөлігі оның бүкіл тереңдігіне 
шығарылады, содан кейін дайындалған ойық бойымен дәнекерлеу жүзеге 
асырылады. Бұл жағдайда тігіс жарықтың әр ұшынан 8÷10 мм қабаттасады. 
Кейде жарықшақ бар тігіске "мұртты" дәнекерлеу арқылы жойылады. 
Дәнекерлеу арқылы жөндеу сапасы визуалды және магниттік дефектоскопта 
бақыланады. 

 

 
Сурет 2.5.Дәнекерленген 

жік 

Амортбағанды құрастыру кезінде 
манжеттердің жаңа герметикалық пакеті мұқият 
таңдалады және өзек поршенімен бірге 
цилиндрге мұқият енгізіледі. Жөндеуден кейін 
жиналған амортстойка беріктікке, 
герметикалыққа және цилиндрдегі манжеттердің 
үйкеліс күшін немесе поршеньді орнынан 
түйістіру үшін қажетті амортизатордағы 
қысымды анықтауға сыналады. 

 
Амортизатордың беріктігін сынау броневаннада жүргізіледі. Ол үшін 

амортстойка штуцермен жоғары орнатылады және жұмыс ортасымен жұмыс 
ортасынан 5-10мм бойы 53 жұмыс қысымынан артық қысыммен 
сығымдалады. Амортбағанды герметикалыққа сынау кезінде ол ваннаға 
көлденең, штуцермен жоғары төселеді, бұл тек фактіні ғана емес, сондай-ақ 
герметикалықтың орнын да анықтауға мүмкіндік береді. 
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Ванна суда 0,3% хромпик ерітіндісімен немесе маймен МВП  ( МВП - 
вазелин аспапты майы) толтырылады.  

Сынақ екі кезеңде жүргізіледі: 
-цилиндрдегі ауаның немесе азоттың қысымы жұмыс қысымынан 1,5-

2,5 есе асып, 3-5 сағат әсер етеді.; 
-жұмыс қысымы 5-7 сағатқа дейін төмендейді. 
Зарядталмаған Р амортизатордағы үйкеліс күші  

  G+РРF=Р 12  +25 
F - көтеру цилиндрінің поршеньінің көлденең қимасы, 2см  ;  

1Р - көтерудің стендтік цилиндрі штокының сыналатын амартизатормен 
жанасқанға дейін орын ауыстыруы кезіндегі қысым, МПа-да;  

2Р  - сыналатын амортизатордың цилиндрінің МПа-ға жылжуы болатын 
қысым;  

G - сыналатын амортизатор цилиндрінің массасы, кг.  
Сынақ цилиндрі тігінен поршеньмен төмен орнатылып, жұмыс 

қоспасымен толтырылады. Өлшеу 10-15 қосымша қысудан кейін жүргізіледі. 
Манжеттердің үйкеліс күші пакеттегі аралық сақиналарды таңдау арқылы 
өзгереді. Кейде көрсетілген сынақ амортизаторды престің көмегімен толық 
инсульт үшін 5-10 есе қысу арқылы жасалады. Поршеньнің екі соңғы 
соққысы кезінде тегіс қисықтары болуы керек тікелей және кері 
қозғалыстардың күш диаграммасы алынады. ЛА-ның әртүрлі түрлері үшін 
шарт сақталуы керек 

105
..

.. ÷=
Р+Р
Р+Р

к.опн

н.о.пк 26. 

мұндағы к.о.н.о.,к.п.пн Р,Р,Р,Р .. -сәйкесінше поршеньнің алға және кері 
жүрісіндегі бастапқы және соңғы қысым. [28,31,32,34,40,56,57] 

Дөңгелектерді жөндеу. Дөңгелектердің ақауын табу кезінде мынадай 
ақаулар мен ақаулар анықталады: қираулар, жарықтар, забойлар, сызаттар, 
тозу, қызып кету, барабандардың, ребордтардың, осьтердің, 
мойынтіректердің, тежегіштердің коррозиясы; қақпақтардың бұзылуы, үзілуі, 
кесілуі, тесілуі, тозуы және қартаюы; камералардың тесілуі, үйкелуі, 
қартаюы, қатпарлары. ОТС техникалық өлшеулерді және СК басқа түрлерін 
пайдалана отырып, көзбен шолып жүргізіледі. 

Негізгі металл бөліктері үшін люминесцентті, түсті, магниттік бақылау 
қолданылады. 

Барабандарда, ребордтарда, осьтерде тозу, коррозия іздері, ұсақ 
механикалық зақымданулар анықталған кезде жөндеу слесарлық-
механикалық өңдеу және қорғаныс жабындарын қалпына келтіру арқылы 
жүргізіледі. Егер барабан материалы, ребордтар дәнекерлеуге мүмкіндік 
берсе, жөндеу жұмыстары оның көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Қалыптық тежегіштердің фрикциялық таспаларының бекітпелері 
босаған жағдайда тойтармаларды тарту жүргізіледі. Таспаларды 
қабылдамаған кезде олар тойтарма және ұңғылау арқылы ауыстырылады. 
Қалыптардың барабандардың қабырғаларына жанасуын тексеру бақылау 
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Ванна суда 0,3% хромпик ерітіндісімен немесе маймен МВП  ( МВП - 
вазелин аспапты майы) толтырылады.  
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2,5 есе асып, 3-5 сағат әсер етеді.; 
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  G+РРF=Р 12  +25 
F - көтеру цилиндрінің поршеньінің көлденең қимасы, 2см  ;  
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қысым;  
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үшін салынған бор сызықтарының абразиясы бойынша анықталады. Бекіту 
бетінің кем дегенде 80% болуы керек. 

 Камералық тежегіштердің тежегіш қалыптары жөндеу кезінде өзгеруі 
мүмкін. Ауыстыру кезінде олар станокта тартылады. Басқа жағдайларда 
жөндеу слесарлық-механикалық өңдеу көмегімен жүргізіледі. 

Дискілі тежегіштер слесарлық-механикалық өңдеу көмегімен 
жөнделеді. 

Барлық тежегіштер жөндеуден және құрастырудан кейін жеке немесе 
доңғалақтары бар жинақта герметикалығына, жұмыс қабілеттілігі мен тежеу 
тиімділігіне сыналады: (тежеу уақыты 2 с – тан аспайды; тежемеу уақыты-1,5 
с-тан аспайды). 

Қақпақтар мен камералардың ақауын анықтау көзбен шолып және 
өлшеу құралдарының көмегімен жүргізіледі. Шиналарды кесу, тесу тереңдігі 
зондпен анықталады, тозу мөлшері калипермен анықталады. Кейбір 
жағдайларда шиналарда ұзындығы 25 мм-ге дейін және кордовой матасына 
дейін кесуге, тесуге рұқсат етіледі. 

Кейбір ҰА дөңгелектері көлденең параллель призмаларда 
(эквилибраторда) теңгеруге тексеріледі. Теңгерімсіздікті жоюға резеңке 
шайбаларды шиналар бетінің ішкі жағына желімдеу арқылы қол жеткізіледі. 

Құрастырудан кейін шассидің әрбір жиынтығы стендтегі кинематиканы 
тексеруден өтеді. Бұл ретте өлшеулер жүргізіледі, шассидің тиімді жұмыс 
істеуі үшін қажетті параметрлерді реттеу, яғни өлшемдер, қысым, 
саңылаулар, күштер, люфттер және т.б. өлшенеді және реттеледі, алдыңғы 
аяқты бұру тетігінің, шассиді жинау мен шығарудың тиімділігі тексеріледі. 

Арнайы тірек төлкемен жарақталған шасси доңғалағы жиегінің 
теңгерімсіздігін анықтау үшін теңдестіру станогының екі параллель 
пышақтарына орнатылады және қолмен айналдыруға келтіріледі. Егер 
теңгерімсіздік болса және жоғарғы позицияда айналудың түпкілікті өшуі 
болса, жиектің жеңіл нүктесі болады, төменгі жағында – ауыр. 

Бормен жеңіл нүкте белгіленеді және егер конструкция мүмкіндік 
берсе, тиісті жүкті таңдау немесе металл жиегінен (ауыр нүктеде) алып 
тастау арқылы жиекті теңдестіреді. 

Жиектің теңгерімсіздігін жоятын теңестіруші жүк оны жиекке салу 
нүктесінде сенімді бекітіледі (жиекті теңестіруге оны бұрғылау арқылы да 
қол жеткізуге болады). 

Дисбалансы бар доңғалақ ұшу мен қону кезінде ұшақтың үлкен дірілін 
тудырады, сондықтан оны пайдалануға рұқсат етілмейді. 

Шассиді құрастыру. Шасси жеке тораптар бойынша жиналады: 
амортстойкалар, көтеру-шығару цилиндрлері, дөңгелектер және т.б. шасси 
жүйесінде бұл аралық тораптық сынақтар жүргізу қажеттілігіне байланысты. 
Әрбір жиналған амортстойка герметикалыққа тексеріледі, штоктың 
қозғалысы кезінде үйкеліс күштері бақыланады, кейбір типтегі доңғалақтар 
тепе-теңдікте болады, доңғалақтардың реттелуіне стендтік тексеру 
жүргізіледі. Соңғы түйінді құрастырудан кейін шасси толығымен жиналады. 
Жинау-шығарудың (кері бұрылу, бұрылу, кинематикалық буындардың 
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күрделі кеңістіктік қозғалысы) күрделі кинематикалық схемалары кезінде 
жөндеу цехындағы арнайы стендте шассидің жиналған негізгі және алдыңғы 
тіректері кинематиканың ТШ сәйкестігін тексереді. Бұл жұмыс барлық 
сілтемелер арасындағы бос жерлерді байланыстардың траекториясын, 
шығарылған позицияның кинематикалық құлыптарын орнатудың дәлдігін, 
бекітілген және шығарылған позициядағы бекіту бөліктерінің дұрыс 
орналасуын тексеруге, дабыл жүйесін алдын-ала тексеруге мүмкіндік береді. 
Жөндеу цехындағы мұндай тексерулер ұшақта орнату және жұмыс уақытын 
қысқартуға мүмкіндік береді. [28,29,38,40,44] 

ҰА күш қондырғыларының агрегаттары мен тораптарын жөндеу, 
құрастыру және сынау (қозғалтқыштарсыз) 

ҰА күштік қондырғыларында құрамы мен шамасы бойынша әр түрлі 
жүктеме әрекет етеді – әр түрлі режимдердегі тартым, реактивті сәт, ауа 
ағыны, жаппай күштер, тербелістер, қысым мен температураның ауытқуы 
және т. б. 

Оларға қозғалтқыштар, ЛА-ға тозақ орнатуға арналған пилондар, 
амортизаторлар және бекіту бөлшектері жатады. Ақау табу кезінде мынадай 
ақаулықтар мен ақаулар анықталады: тораптардың, құбырлардың, өзектердің, 
болттардың бұзылуы мен жарықтары; өзектердің деформациясы; 
рамалардың, пилондардың, болттардың қосылыстарының жұмыс беттерінің 
тозуы және жабысуы; фреттинг-коррозия (микро ауысулар – тербелістер 
жағдайында жұмыс істейтін бөлшектерге тән). Бұзылудың негізгі себебі-
шаршау және коррозиялық процестер; қызып кету; механикалық 
зақымданулар (бітелулер, сызаттар, қиғаштар); коррозияға қарсы жабынның 
бұзылуы және т. б. ОТС көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, магнитті 
және люминисцентті бақылаумен жүргізіледі. Кішкене жарықшақтарды (10 
мм-ге дейін) дәнекерлеу тігісінде немесе рамалық құбырдың денесінде 
олардың ұштарын алдын-ала бұрғылау арқылы дәнекерлеуге рұқсат етіледі. 
Кейбір жағдайларда жөнделген объектінің беріктігін түзету, дәнекерлеу 
арқылы арттыру үшін Құбырға буж орнатуға, мұртты дәнекерлеуге, 
дәнекерлеу жігін қосымша өңдеуге жол беріледі. Жол берілетін механикалық 
зақымданулар, фреттинг-коррозия, тозу және шегендеу іздері, коррозия 
кейіннен коррозияға қарсы жабындарды қалпына келтіре отырып, слесарлық-
механикалық өңдеу арқылы жойылады. Тесіктердің сопақтығын жою 
кейіннен жөндеу өлшемдері бар бекіту бөлшектерін орната отырып, оларды 
сыпыру арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс беттерінің өлшемдерін қалпына 
келтіру гальваникалық немесе басқа жабындармен жүргізіледі. Бекіту 
тораптары саңылауларының диаметрін 0,1 мм-ден аспайтын ұлғайтуға жол 
беріледі. 

Резеңке амортизаторлар әдетте әр жөндеу кезінде немесе белгілі бір 
мерзімде өзгереді. Дискілі және серіппелі амортизаторлар техникалық 
жағдайларда берілген жүктеме жағдайында қысу шамасына тексеріледі. 
Сығымдауды өлшеу арнайы машиналарда жүргізіледі. Жаңа мотор 
рамаларын кесу кезінде әр түрлі жазықтықтағы бірнеше тесіктердің бір 
уақытта туралануын сақтау және секіргіштердің рұқсат етілген өлшемдері 
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күрделі кеңістіктік қозғалысы) күрделі кинематикалық схемалары кезінде 
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Жөндеу цехындағы мұндай тексерулер ұшақта орнату және жұмыс уақытын 
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ҰА күш қондырғыларының агрегаттары мен тораптарын жөндеу, 
құрастыру және сынау (қозғалтқыштарсыз) 

ҰА күштік қондырғыларында құрамы мен шамасы бойынша әр түрлі 
жүктеме әрекет етеді – әр түрлі режимдердегі тартым, реактивті сәт, ауа 
ағыны, жаппай күштер, тербелістер, қысым мен температураның ауытқуы 
және т. б. 

Оларға қозғалтқыштар, ЛА-ға тозақ орнатуға арналған пилондар, 
амортизаторлар және бекіту бөлшектері жатады. Ақау табу кезінде мынадай 
ақаулықтар мен ақаулар анықталады: тораптардың, құбырлардың, өзектердің, 
болттардың бұзылуы мен жарықтары; өзектердің деформациясы; 
рамалардың, пилондардың, болттардың қосылыстарының жұмыс беттерінің 
тозуы және жабысуы; фреттинг-коррозия (микро ауысулар – тербелістер 
жағдайында жұмыс істейтін бөлшектерге тән). Бұзылудың негізгі себебі-
шаршау және коррозиялық процестер; қызып кету; механикалық 
зақымданулар (бітелулер, сызаттар, қиғаштар); коррозияға қарсы жабынның 
бұзылуы және т. б. ОТС көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, магнитті 
және люминисцентті бақылаумен жүргізіледі. Кішкене жарықшақтарды (10 
мм-ге дейін) дәнекерлеу тігісінде немесе рамалық құбырдың денесінде 
олардың ұштарын алдын-ала бұрғылау арқылы дәнекерлеуге рұқсат етіледі. 
Кейбір жағдайларда жөнделген объектінің беріктігін түзету, дәнекерлеу 
арқылы арттыру үшін Құбырға буж орнатуға, мұртты дәнекерлеуге, 
дәнекерлеу жігін қосымша өңдеуге жол беріледі. Жол берілетін механикалық 
зақымданулар, фреттинг-коррозия, тозу және шегендеу іздері, коррозия 
кейіннен коррозияға қарсы жабындарды қалпына келтіре отырып, слесарлық-
механикалық өңдеу арқылы жойылады. Тесіктердің сопақтығын жою 
кейіннен жөндеу өлшемдері бар бекіту бөлшектерін орната отырып, оларды 
сыпыру арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс беттерінің өлшемдерін қалпына 
келтіру гальваникалық немесе басқа жабындармен жүргізіледі. Бекіту 
тораптары саңылауларының диаметрін 0,1 мм-ден аспайтын ұлғайтуға жол 
беріледі. 

Резеңке амортизаторлар әдетте әр жөндеу кезінде немесе белгілі бір 
мерзімде өзгереді. Дискілі және серіппелі амортизаторлар техникалық 
жағдайларда берілген жүктеме жағдайында қысу шамасына тексеріледі. 
Сығымдауды өлшеу арнайы машиналарда жүргізіледі. Жаңа мотор 
рамаларын кесу кезінде әр түрлі жазықтықтағы бірнеше тесіктердің бір 
уақытта туралануын сақтау және секіргіштердің рұқсат етілген өлшемдері 

 
 
 
 

мен бекіту түйіндері көздерінің қалыңдығын сақтау қажет. 
[28,29,30,34,38,40,42,56,57] 

Металл Отын және май бактарын жөндеу 
Резервуарларда қысым мен температура айырмашылығынан түсетін 

жүктемелер, жаппай жүктемелер, діріл және т. б. ОТС кезінде бактарда 
мыналар анықталады: бұзылулар мен жарықтар, герметикалығы, 
деформациясы, механикалық зақымдануы, бекіту орындарындағы қажалуы, 
лбө коррозиясы мен бұзылуы. ОТС оптикалық құралдарды қолдана отырып 
және саңылаусыздыққа сынаумен көзбен шолып жүргізіледі. ОТС алдында 
бактардан ЖЖМ қалдықтарын алып тастау, ыстық сумен шаю және бірнеше 
сағат бойы құрғақ бумен булау қажет. Бактар слесарлық-механикалық өңдеу, 
тойтару, дәнекерлеу, ЛББ ауыстыру арқылы жөнделеді.  

Бұзылған және жарамсыз учаскелер кесіледі, жаңалары дайындалады, 
орнатылады, бекітіледі және дәнекерлеу арқылы қайнатылады. Жарықтар 
ұштарында бұрғыланып, қайнатылады. Бактарды жөндеу кезінде 
конструкцияның қаттылығын арттыру үшін олардың шеттерін міндетті түрде 
жиектеп жиектеу арқылы дөңгелек және эллипстік люктерді орнатуға рұқсат 
етіледі. 

Деформация түзету, созу, сыртқы жапсырмаларды орнату арқылы 
жойылады. Бак 5 мин бойы 0,02 МПа ауа қысымымен герметикалыққа 
сыналады. Бұл ретте бак су құйылған ваннаға батырылады  немесе ағып 
кетпейтін жерлерді анықтау үшін сабынды көбікпен сабынды. 

Жұмсақ отын бактарын жөндеу 
ОТС кезінде резинаның тесілуі, кесілуі, үзілуі, қажалуы, қатпарлануы, 

ісінуі, қартаюы анықталады. Жөндеу көбінесе дөңгелек, эллипс пішінді бір 
жақты немесе екі жақты төсемдерді орнату арқылы жүзеге асырылады. 
Зақымдалған аймақты алып тастағанда, төсеніштерден басқа, кірістіргіш 
желімделеді. Жөндеу алдында резервуар мұқият жуылады және кептіріледі.  
Жұмсақ резервуарларды жөндеудегі негізгі өңдеу-бұл байланыс. Жөндеуден 
кейін жұмсақ бактар да герметикалыққа, ал кейде отынға төзімділікке 
сыналады. 

Майлы радиаторларды жөндеу 
Жылдам емес ҰА-да ауа – май радиаторлары, ал жылдамдықты ҰА-да 

отын-май радиаторлары қолданылады. Радиаторлар резервуарлармен бірдей 
жүктемелерді сезінеді және ауа немесе отын ағынын қосымша қабылдайды. 
ОТС көзбен шолып және герметикалығын сынау және сыйымдылықты 
тексеру көмегімен жүргізіледі. ОТС кезінде мыналар анықталады: бұзылулар 
мен жарықтар; деформация, механикалық зақымданулар; көміртекті 
бөлшектердің тұнбасы, соталардың балқуы; коррозия және коррозияға қарсы 
жабынның бұзылуы. 

Жөндеу слесарлық-механикалық өңдеу, дәнекерлеу және СКП, 
гальваникалық жабындарды ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Жөндеуге 
дейін радиаторлар арнайы стендтерде жуылады. Жуу сапасы жұмыс 
сұйықтығының тазалығы, сүзгілердің ластануы, паспорттық және нақты 
сыйымдылыққа сәйкестігі бойынша анықталады. Герметикалықты тексеру 
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кезінде радиаторға қысыммен ауа беріледі0,2− 0,5МПа  . Ал радиатор ваннаға 
коррозияға қарсы заттар қосылған суға батырылады. Ауа көпіршіктерінің 
пайда болуы ағып кету орнын көрсетеді. Жөндеу кезінде секциялар мен 
жекелеген ұяшықтарды ауыстыру жүргізіледі. Ақаулы учаске ерітіліп, 
алынып тасталады, жаңасы орнатылып, дәнекерленеді. Жекелеген 
ұяшықтарды ауыстыруға рұқсат етіледі, бірақ олардың жалпы санының 3% - 
ынан аспайды. Ернеудің жарықтары, ойықтары, терең майысулары 
дәнекерленеді, дөңгелек және сопақ жапсырмаларды дәнекерлеу көмегімен 
орнату жүргізіледі. Жарықтардың ұштары алдын ала бұрғыланады, тесіктің 
шеттері араланады. Түтіктердің рұқсат етілген деформациясы арнайы 
мандрелмен түзету арқылы жойылады. 

Жөндеуден кейін радиаторлар ыстыққа төзімділікке, беріктікке, дірілге 
төзімділікке, герметикалыққа сыналады. Термостатистикалық сынақтар 
радиаторды кептіру шкафында немесе құрғақ бумен 15-30 мм 
дейін С0120100   қыздыру арқылы, содан кейін оны суық суға тез батыру 
арқылы жүргізіледі. Беріктігі мен дірілге төзімділігін сынау 0,3-0,6 МПа 
қысыммен және 60-700С су температурасында 1-3 минут бойы сығымдалып, 
содан кейін қысымды 0,2-0,4 МПА-ға дейін төмендетіп, 20-40 минут ұстап 
тұрады. Стендтің тербеліс жиілігі 30-40Гц, тербеліс амплитудасы 1-2мм. 
Соңғысы герметикалыққа сынақ жүргізеді. 

Гидрогаздық жүйелердің құбырлары мен агрегаттарын жөндеу 
Агрегаттар мен құбырларға жұмыс ортасының ішкі қысымы, осы 

қысымдардың пульсациясы, тербелістер, монтаждау және температуралық 
кернеулер әсер етеді. Жердегі және ұшудағы планер элементтері мен 
құбырлар арасындағы температура айырмашылығы 1600с жетуі мүмкін. Ең 
көп кездесетін ақаулар: ағып кету, тозу, бөлшектердің коррозиясы, 
деформация, механикалық зақым және т. б. 

Тығыздықтың екі түрі бар: сыртқы және ішкі. 
Сыртқы ағып кету-бұл жұмыс істейтін зат қосылыстың тығыздығы 

немесе бөлшектер материалының жетілмегендігі арқылы жүйеден өздігінен 
сыртқа шығарылып, оның жұмысының бұзылуына әкелетін жағдай. 

Ішкі ағып кету-бұл жұмыс істейтін зат қосылыстың тығыздығы немесе 
жеке агрегаттардың ішкі бөліктері материалының жетілмегендігі арқылы 
агрегаттың бір қуысынан екіншісіне өздігінен ағып, жүйенің жұмысының 
бұзылуына әкелетін жағдай. 

Сыртқы герметикалығы құбыржолдардың, агрегаттар корпусының 
немесе арматура бөлшектерінің бұзылуынан, жарықтарынан; тығыздағыш 
элементтердің-манжеттердің, сақиналардың, төлкелердің тозуынан, 
ескіруінен; жалғау орындарындағы гайкалар, штуцерлердің тартылу 
сәттерінің шамасының әлсіреуінен немесе бұзылуынан болады. Ол 
элементтерде сұйықтық тамшыларының болуымен немесе газдар ағып 
жатқан кезде жүйеде қысымның күрт төмендеуімен көзбен анықталады. 

Ішкі ағып кету үйкелетін беттердің тозуынан немесе жүйенің 
агрегаттарының ішкі бөліктері – клапандар, крандар, қуат цилиндрлері және 
т.б. материалдарының тұтастығының бұзылуынан туындайды және осы 
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кезінде радиаторға қысыммен ауа беріледі0,2− 0,5МПа  . Ал радиатор ваннаға 
коррозияға қарсы заттар қосылған суға батырылады. Ауа көпіршіктерінің 
пайда болуы ағып кету орнын көрсетеді. Жөндеу кезінде секциялар мен 
жекелеген ұяшықтарды ауыстыру жүргізіледі. Ақаулы учаске ерітіліп, 
алынып тасталады, жаңасы орнатылып, дәнекерленеді. Жекелеген 
ұяшықтарды ауыстыруға рұқсат етіледі, бірақ олардың жалпы санының 3% - 
ынан аспайды. Ернеудің жарықтары, ойықтары, терең майысулары 
дәнекерленеді, дөңгелек және сопақ жапсырмаларды дәнекерлеу көмегімен 
орнату жүргізіледі. Жарықтардың ұштары алдын ала бұрғыланады, тесіктің 
шеттері араланады. Түтіктердің рұқсат етілген деформациясы арнайы 
мандрелмен түзету арқылы жойылады. 

Жөндеуден кейін радиаторлар ыстыққа төзімділікке, беріктікке, дірілге 
төзімділікке, герметикалыққа сыналады. Термостатистикалық сынақтар 
радиаторды кептіру шкафында немесе құрғақ бумен 15-30 мм 
дейін С0120100   қыздыру арқылы, содан кейін оны суық суға тез батыру 
арқылы жүргізіледі. Беріктігі мен дірілге төзімділігін сынау 0,3-0,6 МПа 
қысыммен және 60-700С су температурасында 1-3 минут бойы сығымдалып, 
содан кейін қысымды 0,2-0,4 МПА-ға дейін төмендетіп, 20-40 минут ұстап 
тұрады. Стендтің тербеліс жиілігі 30-40Гц, тербеліс амплитудасы 1-2мм. 
Соңғысы герметикалыққа сынақ жүргізеді. 

Гидрогаздық жүйелердің құбырлары мен агрегаттарын жөндеу 
Агрегаттар мен құбырларға жұмыс ортасының ішкі қысымы, осы 

қысымдардың пульсациясы, тербелістер, монтаждау және температуралық 
кернеулер әсер етеді. Жердегі және ұшудағы планер элементтері мен 
құбырлар арасындағы температура айырмашылығы 1600с жетуі мүмкін. Ең 
көп кездесетін ақаулар: ағып кету, тозу, бөлшектердің коррозиясы, 
деформация, механикалық зақым және т. б. 

Тығыздықтың екі түрі бар: сыртқы және ішкі. 
Сыртқы ағып кету-бұл жұмыс істейтін зат қосылыстың тығыздығы 

немесе бөлшектер материалының жетілмегендігі арқылы жүйеден өздігінен 
сыртқа шығарылып, оның жұмысының бұзылуына әкелетін жағдай. 

Ішкі ағып кету-бұл жұмыс істейтін зат қосылыстың тығыздығы немесе 
жеке агрегаттардың ішкі бөліктері материалының жетілмегендігі арқылы 
агрегаттың бір қуысынан екіншісіне өздігінен ағып, жүйенің жұмысының 
бұзылуына әкелетін жағдай. 

Сыртқы герметикалығы құбыржолдардың, агрегаттар корпусының 
немесе арматура бөлшектерінің бұзылуынан, жарықтарынан; тығыздағыш 
элементтердің-манжеттердің, сақиналардың, төлкелердің тозуынан, 
ескіруінен; жалғау орындарындағы гайкалар, штуцерлердің тартылу 
сәттерінің шамасының әлсіреуінен немесе бұзылуынан болады. Ол 
элементтерде сұйықтық тамшыларының болуымен немесе газдар ағып 
жатқан кезде жүйеде қысымның күрт төмендеуімен көзбен анықталады. 

Ішкі ағып кету үйкелетін беттердің тозуынан немесе жүйенің 
агрегаттарының ішкі бөліктері – клапандар, крандар, қуат цилиндрлері және 
т.б. материалдарының тұтастығының бұзылуынан туындайды және осы 

 
 
 
 

қондырғылардың жұмыс уақытына немесе олардың функционалды 
тиімсіздігіне байланысты анықталады. 

ОТС көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, магнитті және СК басқа 
да түрлерімен жүргізіледі. 

Құбырларды жөндеу. Құбырлардың негізгі ақаулары мен ақаулары-
қираулар (үзінділер), жарықтар, деформация, коррозия, гофр, бұралу, 
тойтару, ысқылау (тозу), ұсақ механикалық зақымданулар (сызаттар, 
кенжарлар, тәуекелдер), ниппельдің батып кетуі, құбыр мен ниппель 
арасындағы үлкен саңылау, ниппельдің бұзылуы және т. б. 

Құбыржолдардың ақауын анықтау көзбен шолып және оптикалық 
немесе өлшеу құралдарын қолдана отырып жүргізіледі. 

Құбырлардың сопақтығы % коэффициентпен бағаланады: 

                              100
1

21 
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 мұндағы D1 және D2-сәйкесінше өзара перпендикуляр бағытта 
анықталған құбыр қимасының ең үлкен және ең кіші өлшемдері. 

Құбыр 10%3 ÷=К өткізгіштер жөндеусіз пайдалануға жіберіледі, 
15%10 ÷=К жөндеу кезінде түзетумен жүргізіледі. 15 МПа жоғары қысым 

кезінде жұмыс істейтін құбырлардың сопақ қималарын өңдеуге тыйым 
салынады. Құбырлардың қисық учаскелерінде (Сығылған аймақта) гофрлерді 
анықтау олардың биіктігі мен қадамын өлшеу арқылы жүргізіледі. Қысымы 
15 МПа жоғары болған кезде жұмыс істейтін құбырларда, сондай-ақ диаметрі 
14 мм кем құбырларда гофраларға жол берілмейді және мұндай құбырларды 
жөндеуге болмайды. 

Ысқылау, тоттану және тойтарыс іздері, ұсақ механикалық 
зақымданулар зімпара терімен тазалаумен жойылады, металдың Елеулі 
кедір-бұдырлығы алдын ала шабермен немесе егеумен жойылады. Құбырдың 
соңындағы қиғаштар құбырдың ішіне салынған арнайы мандрелдің 
көмегімен жеңіл балғаның соққыларымен жойылады; сәйкес келмейтін үлкен 
габаритті құбырдың шетінен үлкен қашықтықта ауданы бойынша едәуір 
қиғаштар сорғыштың көмегімен дәнекерленген немесе майысудың 
ортасында дәнекерленген ілмекке түзетіледі. 

АМцМ, АМгМ-ден жасалған құбырлардың тегіс майысуы ішкі 
мандрелдердің көмегімен немесе ол арқылы әртүрлі диаметрлі болат 
шарларды қолмен тарту немесе 5+20 МПа сұйықтық қысымымен цилиндрлік 
калибрді итеру арқылы жойылады. Шарлардың диаметрі максималды 
деформация орнында құбырдың қабырғалары арасындағы ең аз қашықтыққа 
тең өлшемнен және сызба бойынша құбырдың ішкі диаметріне дейін (минус 
1 мм) таңдалады. Калибрді итеру кезінде күрделі иілу формасы немесе 
деформацияланған бөліктің едәуір ұзындығы бар құбырлардың майысуы 
жойылады. 

Мұз қатуға қарсы, өртке қарсы жүйелердің, жылыту және желдету 
жүйелерінің құбыржолдарын жөндеу кезінде құбыржолдардың жекелеген 
учаскелерін дәнекерлеу, дәнекерлеу, қаңылтыр, плат, жапсырмалар 
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көмегімен жөндеуді жүргізуге рұқсат етіледі. Кішкентай мыс түтіктерін 
күміс немесе жезден дәнекерлеу арқылы жөндеуге болады. 

Құбырлардың бұзылуы, бұралуы, айырмашылығы 1 мм-ден астам; 
қабырғаларының 0,3 мм-ден астам жіңішкеруі; ниппельдегі жонғылаудың 
жұқаруы және т. б. болған кезде жарамсыз деп танылуы тиіс. 

Барлық дюриттер әр жөндеу кезінде міндетті түрде ауыстырылады. Бұл 
резеңке қартаюының шағын күнтізбелік уақытына, орнату және пайдалану 
кезіндегі деформацияға, жұмыс ортасының әсеріне және т. б. байланысты. 

Шлангілерді ауыстыру олардың техникалық жай-күйі қанағаттанғысыз 
болған кезде немесе олардың қызмет етуінің күнтізбелік мерзімі өткен соң 
жүргізіледі. 

ОТС кезінде мыналар анықталады: резеңкенің ішінен немесе сыртынан 
бұзылуы мен жарылуы, қабыршақтануы және ісінуі, механикалық 
зақымдануы және қажалуы, резеңкенің қартаюы, ұштықтың бұрамасының 
үзілуі және т. б. 

Гидрогаздық жүйелер агрегаттарын жөндеу 
Агрегаттарға жұмыс немесе ұшу режимдері өзгерген кезде үлкен 

ауытқулары бар жұмыс ортасының жоғары ішкі қысымы, ҰА 
конструкцияларынан меншікті тербелістер, атмосфералық жағдайлардың 
өзгеруі, жұмыс температурасының Елеулі ауытқуы әсер етеді. 

Ерекшелігі, жүйелердің агрегаттарында шағын өлшемді өлшемдері бар 
жұмыс беттерін өңдеудің жоғары сыныптары бар. 

Жөндеу кезінде өңдеудің келесі түрлері қолданылады: тегістеу, 
тегістеу, жылтырату, артикуляциялық бөлшектерді жеке бекіту қолданылады. 

Агрегат бөлшектерінің негізгі ақаулары мен ақаулары: 
- материал тұтастығының бұзылуы-сыртқы тексеру және СК қолдану 

арқылы анықталатын қирау мен жарықтар (магнитті, бояу әдісі, 
люминисцентті, ультрадыбыстық, ток-құйынды және т. б.).); 

- сыртқы қарау және техникалық өлшеулермен айқындалатын 
үйкелетін беттердің тозуы, кенжарлар, сызаттар, тәуекелдер, өлшемдердің, 
пішіндердің, бет тазалығының өзгеруі; 

 - деформация-сыртқы қараумен және техникалық өлшеулермен 
анықталатын иілу (штоктар, білікшелер, тұтқалар); 

- сыртқы тексеру арқылы анықталатын тығыздағыш элементтердің 
(сақиналар, манжеттер, төсемдер, мембраналар, диафрагмалар) бұзылуы, 
тозуы, қартаюы; 

- сыртқы қарау және СК қолданумен анықталатын коррозияға қарсы 
жабындардың коррозиясы және бұзылуы. 

Жүйе агрегаттарын ақаулауға және жөндеуге арналған ТШ өте қатал. 
Жөнделген агрегаттар міндетті түрде сынақтан және реттеуден, 

беріктікке, герметикалыққа, жұмысқа қабілеттілікке және ТШ барлық 
өлшенетін параметрлерінің шамаларына сәйкестікке сынаудан өтеді. 

Крандарды жөндеу. Негізінен золотник түріндегі крандар 
қолданылады. Корпустың, жеңнің, Кранның жұмыс беттеріндегі аздап тозу, 
қауіптер, коррозия шойынмен сүртіледі. Кран корпусының жұмыс 
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көмегімен жөндеуді жүргізуге рұқсат етіледі. Кішкентай мыс түтіктерін 
күміс немесе жезден дәнекерлеу арқылы жөндеуге болады. 

Құбырлардың бұзылуы, бұралуы, айырмашылығы 1 мм-ден астам; 
қабырғаларының 0,3 мм-ден астам жіңішкеруі; ниппельдегі жонғылаудың 
жұқаруы және т. б. болған кезде жарамсыз деп танылуы тиіс. 

Барлық дюриттер әр жөндеу кезінде міндетті түрде ауыстырылады. Бұл 
резеңке қартаюының шағын күнтізбелік уақытына, орнату және пайдалану 
кезіндегі деформацияға, жұмыс ортасының әсеріне және т. б. байланысты. 

Шлангілерді ауыстыру олардың техникалық жай-күйі қанағаттанғысыз 
болған кезде немесе олардың қызмет етуінің күнтізбелік мерзімі өткен соң 
жүргізіледі. 

ОТС кезінде мыналар анықталады: резеңкенің ішінен немесе сыртынан 
бұзылуы мен жарылуы, қабыршақтануы және ісінуі, механикалық 
зақымдануы және қажалуы, резеңкенің қартаюы, ұштықтың бұрамасының 
үзілуі және т. б. 

Гидрогаздық жүйелер агрегаттарын жөндеу 
Агрегаттарға жұмыс немесе ұшу режимдері өзгерген кезде үлкен 

ауытқулары бар жұмыс ортасының жоғары ішкі қысымы, ҰА 
конструкцияларынан меншікті тербелістер, атмосфералық жағдайлардың 
өзгеруі, жұмыс температурасының Елеулі ауытқуы әсер етеді. 

Ерекшелігі, жүйелердің агрегаттарында шағын өлшемді өлшемдері бар 
жұмыс беттерін өңдеудің жоғары сыныптары бар. 

Жөндеу кезінде өңдеудің келесі түрлері қолданылады: тегістеу, 
тегістеу, жылтырату, артикуляциялық бөлшектерді жеке бекіту қолданылады. 

Агрегат бөлшектерінің негізгі ақаулары мен ақаулары: 
- материал тұтастығының бұзылуы-сыртқы тексеру және СК қолдану 

арқылы анықталатын қирау мен жарықтар (магнитті, бояу әдісі, 
люминисцентті, ультрадыбыстық, ток-құйынды және т. б.).); 

- сыртқы қарау және техникалық өлшеулермен айқындалатын 
үйкелетін беттердің тозуы, кенжарлар, сызаттар, тәуекелдер, өлшемдердің, 
пішіндердің, бет тазалығының өзгеруі; 

 - деформация-сыртқы қараумен және техникалық өлшеулермен 
анықталатын иілу (штоктар, білікшелер, тұтқалар); 

- сыртқы тексеру арқылы анықталатын тығыздағыш элементтердің 
(сақиналар, манжеттер, төсемдер, мембраналар, диафрагмалар) бұзылуы, 
тозуы, қартаюы; 

- сыртқы қарау және СК қолданумен анықталатын коррозияға қарсы 
жабындардың коррозиясы және бұзылуы. 

Жүйе агрегаттарын ақаулауға және жөндеуге арналған ТШ өте қатал. 
Жөнделген агрегаттар міндетті түрде сынақтан және реттеуден, 

беріктікке, герметикалыққа, жұмысқа қабілеттілікке және ТШ барлық 
өлшенетін параметрлерінің шамаларына сәйкестікке сынаудан өтеді. 

Крандарды жөндеу. Негізінен золотник түріндегі крандар 
қолданылады. Корпустың, жеңнің, Кранның жұмыс беттеріндегі аздап тозу, 
қауіптер, коррозия шойынмен сүртіледі. Кран корпусының жұмыс 

 
 
 
 

беттеріндегі ақаулар 0,1 мм тереңдікке дейін тегістеу арқылы жойылады. Бұл 
жағдайда 0,05 – 0,08 мм металл қабаты алынады. Тегістеуден кейін беттерді 
тегістеу және жылтырату жүзеге асырылады. Тегістегіштер жұмсақ 
материалдардан (шойын, мыс, қола және т.б.) жасалады. абразивті заттар 
ретінде тегістеу және жылтырату пасталары және т. б. қолданылады. 

Золотникті крандардың жұмыс беттері химиялық никельдеу арқылы 
қалпына келтіріледі. Термиялық өңдеуден кейін никель-фосфор жабынының 
тозуына жоғары төзімділік, қолданылатын қабаттың біркелкілігі, бетінің 
жоғары кедір-бұдырлығын алу үшін тегістеу және тегістеу мүмкіндігі. 
Жөндеуден және құрастырудан кейін крандар беріктікке, жұмысқа 
қабілеттілікке, золотникті жылжыту үшін күшті анықтауға және оның 
қозғалысының тегістігіне сыналады. 

Клапандарды жөндеу. Әр түрлі қауіпсіздік, кері, азайту, түсіру және 
клапандардың басқа түрлері қолданылады. Жұмыс саңылауының қабаттасу 
формасына сәйкес клапандар корпус, жалпақ, сфералық (шар) және плунжер 
болып бөлінеді. 

ОТС кезінде мыналар анықталады: бұзылулар мен жарықтар, тозу және 
жабысу, механикалық зақымданулар, деформация, коррозия және коррозияға 
қарсы жабынның бұзылуы. Жөндеу кезінде, сондай-ақ бұрын көрсетілген 
агрегаттарда тазалау, ажарлау, тегістеу, мөлшерлеу, ысқылау, гальваникалық 
және басқа да жабындар қолданылады. Жөндеу мен құрастырудан кейін 
клапандар герметикалығы мен жұмысқа қабілеттілігіне сыналады, ал 
механикалық өңдеуден өткен немесе негізгі бөлшектері ауыстырылған 
клапандар беріктікке сыналады. 

Сорғыларды (сорғы станцияларын) жөндеу. Сорғылардың негізгі 
бөліктері бетінің кедір-бұдырлығының жоғары кластарымен жасалған. 
Қондырғылар айтарлықтай қысыммен жұмыс істейді, сұйықтықтың көп 
мөлшерін өздері арқылы өткізеді. Тән ақаулар мен ақаулар: бұзылулар мен 
жарықтар, тозу және кавитациялық раковиналар; механикалық 
зақымданулар; деформация, коррозия және коррозияға қарсы жабынның 
бұзылуы. ОТС визуалды, техникалық өлшеулердің, магниттік және басқа да 
бақылау түрлерінің көмегімен жүргізіледі. Бөлшектерді қалпына келтіру 
негізінен слесарлық-механикалық өңдеу, гальваникалық және басқа жабын 
түрлерімен жүзеге асырылады. Слесарлық-механикалық өңдеуде тазалау, 
тегістеу, ысқылау және жылтырату ерекше орын алады. Негізгі талап-жоғары 
өңдеу дәлдігі. Бөлшектердің бір бөлігі жеке немесе жұптасып таңдауды, 
өңдеуді, селективті құрастыруды қажет ететінін ескеру қажет. Агрегаттар 
жиналғаннан кейін арнайы стендтерде реттеуге, илектеуге және сынауға 
жатады. Олардың тығыздығы, өнімділігі, қысымы және басқа да бірқатар 
параметрлер анықталады. 

Гидрокүшейткіштерді жөндеу. Конструкцияның күрделілігі, 
бөлшектерді дайындаудың жоғары дәлдігі, олардың өңдеу сыныптары және 
бетінің кедір-бұдырлығы жөндеуге қойылатын жоғары талаптарға әсер етеді. 
ОТС кезінде мыналар анықталады: бүлінулер мен жарықтар, тозу және 
механикалық зақымданулар, деформация, Коррозия және бөлшектердің 
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коррозияға қарсы жабынының бұзылуы. ОТС визуалды, техникалық 
өлшеулердің, магниттік және басқа да СК түрлерінің көмегімен жасалады. 
Жөндеу процесінде бөлшектердің соқтығысу мүмкіндігін, коррозияның 
пайда болуын, жұпталған бөлшектердің жиналуын болдырмау қажет. 
Мысалы, жөндеу кезінде золотник және плунжер жұптарының бөлшектері 
АМГ-10 майымен толтырылған арнайы контейнерлерде сақталады. 
бөлшектерді қалпына келтіру негізінен слесарлық-механикалық өңдеу, 
гальваникалық және басқа жабын түрлерімен жүзеге асырылады. 
Бөлшектердің жұмыс беттерін тегістеу, тегістеу, тегістеу, әрлеу және 
жылтырату, жеке бөлшектерді жеке бекіту, оларды жұптасып өңдеу (жең мен 
орауыш, плунжер және ұя) ерекше орын алады. Гидрокүшейткіштерді 
құрастыру процесінде оның жекелеген жұп бөлшектерін селективті 
құрастыру да қолданылады. Арнайы стендтерде гидрокүшейткіштер 
реттеуден, домалатудан және сынақтан өтеді.  Осылайша бөлу штогын 
(золотник жабынын), атқарушы штокты ауыстыру жылдамдығын, штоктарды 
шығару және жинау мөлшерін реттеу және т.б., жұмыс қысымынан 1,5 – 1,7 
есе жоғары қысым кезінде беріктікке сынау және жұмыс қысымы кезінде 
герметикалыққа сынау, жұмыс параметрлерін өлшеуге арналған сынақ 
жүргізіледі. 

Аккумуляторларды жөндеу. Негізгі ақаулар мен ақаулар: 
- зарядтау штуцері мен кері клапан ауданындағы герметикалығы; 
- штуцерлердегі бұранданың тозуы және бұзылуы; 
- гайкалардағы кілттің қырларын бұзу; 
- кенжарлар мен сызаттар, деформация, коррозия. 
Ақауын анықтау көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, 

саңылаусыздыққа сынаумен, магнитті бақылаумен, рентгенбақылау 
жүргізіледі. Бөлшектерді қалпына келтіру слесарлық-механикалық өңдеу 
арқылы жүзеге асырылады. Жарықтар болған кезде бөліктер қабылданбайды. 
Штуцерлерде жіп үзілген кезде олар ауыстырылады. Резеңке диафрагма, 
басқа резеңке бөлшектері сияқты, әр жөндеу кезінде ауыстырылады. 
Тоттануға қарсы жабынды қалпына келтіру жүргізіледі. 

Гидроаккумуляторларды герметикалығына сынау жұмыс 
сұйықтығымен жүргізіледі. Астауша диафрагмасыз беріктікке сыналады. 
Ауаны (газды) улаудың болмауы су ваннасында 15-200С температурада 
тексеріледі. 

Баллондарды жөндеу. Негізгі ақаулар мен ақаулар: 
- механикалық зақымданулар (кенжарлар, сызаттар); 
- коррозия; 
- деформация. 
Баллондардың ішіндегі ақауын анықтау үшін оптикалық аспаптар 

(бароскоптар, эндоскоптар), сондай-ақ рентгендік бақылау қолданылады. 
Қалған беттер көзбен шолып қарауға, жекелеген бөлшектер – техникалық 
өлшеулерге, тұтастай баллондар – өлшеуге, беріктігі мен герметикалығына 
сынауға жатады. 

Баллондарды толық разрядталғанға дейін бөлшектеуге болмайды. 
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коррозияға қарсы жабынының бұзылуы. ОТС визуалды, техникалық 
өлшеулердің, магниттік және басқа да СК түрлерінің көмегімен жасалады. 
Жөндеу процесінде бөлшектердің соқтығысу мүмкіндігін, коррозияның 
пайда болуын, жұпталған бөлшектердің жиналуын болдырмау қажет. 
Мысалы, жөндеу кезінде золотник және плунжер жұптарының бөлшектері 
АМГ-10 майымен толтырылған арнайы контейнерлерде сақталады. 
бөлшектерді қалпына келтіру негізінен слесарлық-механикалық өңдеу, 
гальваникалық және басқа жабын түрлерімен жүзеге асырылады. 
Бөлшектердің жұмыс беттерін тегістеу, тегістеу, тегістеу, әрлеу және 
жылтырату, жеке бөлшектерді жеке бекіту, оларды жұптасып өңдеу (жең мен 
орауыш, плунжер және ұя) ерекше орын алады. Гидрокүшейткіштерді 
құрастыру процесінде оның жекелеген жұп бөлшектерін селективті 
құрастыру да қолданылады. Арнайы стендтерде гидрокүшейткіштер 
реттеуден, домалатудан және сынақтан өтеді.  Осылайша бөлу штогын 
(золотник жабынын), атқарушы штокты ауыстыру жылдамдығын, штоктарды 
шығару және жинау мөлшерін реттеу және т.б., жұмыс қысымынан 1,5 – 1,7 
есе жоғары қысым кезінде беріктікке сынау және жұмыс қысымы кезінде 
герметикалыққа сынау, жұмыс параметрлерін өлшеуге арналған сынақ 
жүргізіледі. 

Аккумуляторларды жөндеу. Негізгі ақаулар мен ақаулар: 
- зарядтау штуцері мен кері клапан ауданындағы герметикалығы; 
- штуцерлердегі бұранданың тозуы және бұзылуы; 
- гайкалардағы кілттің қырларын бұзу; 
- кенжарлар мен сызаттар, деформация, коррозия. 
Ақауын анықтау көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, 

саңылаусыздыққа сынаумен, магнитті бақылаумен, рентгенбақылау 
жүргізіледі. Бөлшектерді қалпына келтіру слесарлық-механикалық өңдеу 
арқылы жүзеге асырылады. Жарықтар болған кезде бөліктер қабылданбайды. 
Штуцерлерде жіп үзілген кезде олар ауыстырылады. Резеңке диафрагма, 
басқа резеңке бөлшектері сияқты, әр жөндеу кезінде ауыстырылады. 
Тоттануға қарсы жабынды қалпына келтіру жүргізіледі. 

Гидроаккумуляторларды герметикалығына сынау жұмыс 
сұйықтығымен жүргізіледі. Астауша диафрагмасыз беріктікке сыналады. 
Ауаны (газды) улаудың болмауы су ваннасында 15-200С температурада 
тексеріледі. 

Баллондарды жөндеу. Негізгі ақаулар мен ақаулар: 
- механикалық зақымданулар (кенжарлар, сызаттар); 
- коррозия; 
- деформация. 
Баллондардың ішіндегі ақауын анықтау үшін оптикалық аспаптар 

(бароскоптар, эндоскоптар), сондай-ақ рентгендік бақылау қолданылады. 
Қалған беттер көзбен шолып қарауға, жекелеген бөлшектер – техникалық 
өлшеулерге, тұтастай баллондар – өлшеуге, беріктігі мен герметикалығына 
сынауға жатады. 

Баллондарды толық разрядталғанға дейін бөлшектеуге болмайды. 
 

 
 
 

Майдың оттегі аймағына түсуі жарылысты тудыруы мүмкін. 
Өрт қоспалары адам ағзасына және қоршаған ортаға қауіпті әсер 

етеді. 
Баллондарды беріктігі мен герметикалығына сынау арнайы стендтерде 

жүргізіледі. 
Жөндеу кезінде баллондарды жуу, тоттану іздерін жою, бөлшектерді 

слесарлық-механикалық өңдеу жүргізіледі. Жөндеу процесінде 
баллондардың жекелеген бөлшектері ауыстырылады, олардың тоттануға 
қарсы жабындары қалпына келтіріледі. Жөндеуден кейін Баллондарға тиісті 
таңба салынады, техникалық құжаттама ресімделеді, трафарет толтырылады, 
онда нөмірі, салмағы, сынақ және жұмыс қысымының шамасы, келесі сынақ 
мерзімі, жөндеу жүргізген кәсіпорынның индексі көрсетіледі. 

Сынақтардан кейін қосымша тапсырыстар бойынша жөндеуге түскен 
агрегаттар кемінде 3 жыл мерзімге консервациядан өтеді, агрегаттар 
қапталады және пайдалану кәсіпорындарына жіберіледі. Қалған агрегаттар 
кейіннен ҰА-ға монтаждау үшін құрастыру цехтарын жинақтауға беріледі. 
[28,29,30,34,38,40,42,56,57] 

ЛА басқару жүйелерін жөндеу 
Пайдалану кезінде басқару жүйесінің бөлшектеріне мынадай 

жүктемелер қолданылады: рульдерден, элерондардан, триммерлерден, 
қанатты механизациялаудан топсалы сәттер; ұшқыш немесе Басқару 
автопилоты жасайтын күштер; діріл; инерциялық; массалық; атмосфераның 
қысымы мен температурасының ауытқуы және т. б. 

ОТС кезінде мыналар анықталады: иінтіректердің бұзылуы, 
деформациясы, тартқыштардың, тербелгіштердің, роликтердің жарықтары, 
тартқыштардың, роликтердің, катушкалардың, мойынтіректердің, 
тростардың, шынжырлардың тозуы; тростардың бітелуі және созылуы, 
бөлшектердің механикалық зақымдануы. Басқару бөлшектерінің ОТС 
техникалық өлшеулердің және СК басқа түрлерінің (люминисценттік, 
рентген, капиллярлық және т.б.) көмегімен визуалды жүргізіледі. 

Ақаулықтар мен ақаулардың пайда болу себептері ҰА пайдалану 
кезінде басқару жүйесіндегі шамадан тыс жүктемелер, конструктивтік-
өндірістік кемшіліктер (есептеулердегі қателер, материалдарды, 
мойынтіректерді, тростарды дұрыс таңдамау), дайындау кезінде 
технологиялық процестердің бұзылуы (тростарды жеткіліксіз тарту, 
құрастыру кезінде бөлшектерді қайта тарту, мойынтіректерді жеткіліксіз 
завальцовкалау), сапасыз техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу 
(мойынтіректерде немесе буын бөлшектерінде майлаудың болмауы, басқару 
органдарын уақтылы немесе дәл емес реттеу) болып табылады. Жөндеуден 
кейінгі барлық басқару элементтері беріктік, беріктік талаптарына, ал 
гермобөлімдерде-герметикалыққа сәйкес келуі керек. 

Басқару бөлшектерін қалпына келтіру кезінде өңдеудің мынадай 
түрлері қолданылады: слесарлық-механикалық (тазалау, түзету, бұру, 
фрезерлеу, бұрғылау, тегістеу); тойтару, дәнекерлеу және дәнекерлеу; 
гальваникалық және жабындардың басқа да түрлері және т. б. Құрастыру 
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кезінде бөлшектердің бір бөлігін (мысалы, тартым) бастапқы қалыпқа қарсы 
1800-ге бұра отырып орнатуға, яғни бұрын жұмыс істемеген беттерді 
пайдалануға рұқсат етіледі. Құрастыру кезінде тартымдарды, тростарды және 
басқару жүйелерінің басқа элементтерін герметизациялауды қамтамасыз 
етуге ерекше назар аударылуы тиіс. Бұл арнайы резеңке гофрленген 
қақпақтарды, резеңке жеңдерді, лайнерлерді және т. б. орнату арқылы жүзеге 
асырылады. Құрастыру процесінде саңылаулар анықталады және реттеледі, 
басқару элементтеріндегі үйкеліс күші, кабельдердің кернеуі, қозғалыс күші 
мен тегістігі және т. б.  Герметикалау орындары мен элементтері 0,05-0,1 
МПа қысыммен тиісті сынақтардан өтеді.  

Тростар бір жіпте тіпті бір жіп үзілген немесе үзілген кезде, жіптер 
немесе жіптер ісінген кезде, жіптердің қажалуы, сорғыштың шамадан тыс 
рұқсат етілген шамасы кезінде жарамсыз болады. 

Тандерлер 0,65 мм – ден жоғары радиалды люфта, бойлық-0,15 мм-ден 
жоғары болғанда бракқа шығарылады. 

Бағыттаушы роликтердің біркелкі тозуына 1 мм – ге дейін, жиегі 
бойынша бүйірден соғуға-1-ден 1,5 мм-ге дейін жол беріледі. 

Иілісі 2% - дан асатын тартымдар бракқа шығарылады. Тереңдігі 
майысу арналған тартым артық емес 0, 5мм. Тозу, сызаттар, қауіптер, 
коррозия тегістеу терісімен тазаланады. Тарту ұштарын ауыстыруға, 
тойтармаларды тартуға рұқсат етіледі. Айналдыру кезінде роликтерде 
"қысылу" болмауы керек және "кептелусіз"еркін айналуы керек. 

Кабель сымдарын жөндеу. Тростар көбінесе мерзімінен бұрын істен 
шығады, жөндеу кезінде жарамсыз болады; сымдарды ауыстыруға тура 
келеді. Көптеген жөндеу кәсіпорындары оны өздері жасайды. Басқару 
сымдары үшін КСАН типті Тростар (бұрылмайтын Болат авиациялық 
арқандар) қолданылады. Коррозияны болдырмау үшін кабельдер 
мырышталған, коррозияға қарсы және антифрикциялық қосылыстармен 
сіңдірілген. Бухталарда жеткізілетін Тростар алдын ала тартылуға жатады. 
Бұл жүктемедегі жіптер мен жіптер тартылғандықтан, кабель 
ұзартылғандықтан, жұмыс істеп тұрған сымға орнатылған кезде оның 
кернеуінің едәуір әлсіреуіне және тіпті бүкіл сымның жұмысының 
жоғалуына әкелуі мүмкін. 

Алдын ала сору арнайы құрылғыларда жүргізіледі. Кабельдің әр 
диаметрі мен түріне қалыпты күш орнатылады. Кабель 20-50 минут жүктеме 
астында ұсталады. Шығару процесінде кабель ұзартылған сайын жүктеме 
төмендейді және оны көбейту керек. Басқару сымына кіретін тростардың 
ұштары ұштықтарға арнайы станокта қысу арқылы бітеледі. Жаншылған 
ұштықтағы бітеу сапасы рентгенографиямен, бітеу беріктігіне сынақтармен 
және бұзушы әдістермен бақыланады. 

Рентген пленкасында сымның ұшына ену тереңдігі айқын көрінеді, ол 
әр типтегі тығыздағыш үшін қатаң реттеледі. Егер арқан шықса у шекара 
бақылау саңылаулары 2, бітеу мүшелер жарамсыз деп табылады, т. к. 
пайдалану процесінде орын алуы мүмкін ығысу тиіс. Әрбір арқанды бітеу 
сапасы арнайы сынақ стендтерінде ұштықтарға күш салу арқылы да 
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тексеріледі. Кабельге төтеп беруі керек күш өндіріс технологиясымен 
келісіледі. 

Партиядан шыққан тростардың шамамен 5 пайызы сапасыз бітелген 
ұштықтары бар сымдарды пайдалану мүмкіндігін болдырмау үшін бұзушы 
бақылауға ұшырайды. Сынау жару машиналарында жүргізіледі. 
Технологияда алшақтық әрекеттері қарастырылған. Жасалғаннан кейін 
кабельдер 5-10 минут ішінде пластикалық маймен сіңдірілген. қосымша 
коррозияға қарсы қорғаныс және кабельдерге коррозияға қарсы қасиеттер 
беру үшін. 

Кабель сымдарын құрылымға орнатқан кезде оның қалыпты жұмыс 
істеуінің негізгі шарты кернеу екенін есте ұстаған жөн. Болат кабель және 
алюминий парақтарынан жасалған планердің дизайны әр түрлі сызықтық 
кеңею коэффициенттеріне ие және температура өзгерген кезде кабельдің 
кернеу күші өзгереді. Кернеудің шамадан тыс артуы сым элементтерінің 
шамадан тыс жүктелуіне әкеледі, әлсіреу кабельдердің салбырауына және 
қолайсыз үлкен бос жүрістің пайда болуына әкеледі. Кернеу тензометр 
көмегімен өлшенеді. Кабельдердің әр түрі мен мөлшері үшін қоршаған 
ауаның температурасына байланысты олардың кернеу графигі беріледі. 

Кабель сымдарының дизайнына тірек роликтері кіреді. Роликтердің жиі 
кездесетін ақаулары: жарықтар, ребордтарды бояу, мойынтіректердің тозуы, 
белгіленген рұқсаттардан асып кетеді. Мұндай жағдайларда жөндеу кезінде 
роликтер жаңаларына ауыстырылады. Алынбайтын жабдықтың ақауын табу 
немесе монтаждау кезінде арқанның роликке дұрыс оралуына назар 
аударыңыз. Кабель оның айналу жазықтығындағы роликке оралуы керек. 
[28,29,30,34,38,40,41,42,47] 

Мойынтіректерді жөндеу. Мойынтіректерде өте қатаң ТШ және 
оларды жөндеуге қойылатын талаптар бар. Сонымен, кез-келген типтегі және 
мөлшердегі мойынтіректерді бөлшектеу тікелей соққыларсыз жүзеге 
асырылуы керек, тек престердің, арнайы мандрельдердің, құрылғылардың 
көмегімен және төтенше жағдайларда кесу, мандрел және т. б. Жылжымалы 
подшипниктерді жөндеудің технологиялық процесінің барлық кезеңдерінде 
олар бөлшектелмеуі керек. Мойынтіректерді сақтау олардың бөлшектерінің 
шатастырылуын, бөлшектердің коррозиясын жасау және пайда болу 
мүмкіндігін болдырмауы керек. Мойынтіректерді бір-бірінен бөлек арнайы 
жабық ыдыста сақтау керек, ал кейбіреулері үнемі МС – 20 немесе МК-8 
майына батырылады. Жуу кезінде ластануды жою тек Нейлон щеткасымен 
немесе щеткамен жүзеге асырылады. Жуу МС-20 немесе МК-8 қыздырылған 
майы немесе арнайы жуу ерітіндісі бар ванналарда жүзеге асырылады. 

ОТС капиллярлық және басқа да СК түрлерінің магниттік, рентгендік 
бақылау (жабық мойынтіректер) көмегімен визуалды, техникалық 
өлшеулермен жүзеге асырылады. 

ОТС кезінде мыналар анықталады: бұзылулар мен жарықтар; 
материалдың сынуы және боялуы; бринеллирлеу, тозу және тойтару; 
деформация; механикалық зақымданулар; қызып кету; люфттер; кептеліп 
қалу және "қысылу"; коррозия және тоттануға қарсы жабынның бұзылуы 
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және т. б. Отырғызу және сыртқы беттерін, сақиналарды, қақпақтарды 
қалпына келтіру кезінде брустармен, тоттануды, майысуды, механикалық 
зақымдануларды тегістеу терісімен, кейіннен ысқылап немесе жылтырату 
арқылы тазалауға рұқсат етіледі. Отырғызу беттерін гальваникалық 
жабындармен қалпына келтіруге болады (хром, мыс). Алмалы-салмалы 
подшипниктердің: сақиналардың, жартылай сақиналардың, шариктердің 
(екіден көп емес), роликтердің (үштен көп емес), инелердің (5% артық емес), 
сепараторлардың бөлшектерін ауыстыруға жол беріледі. Бірақ сонымен бірге 
алмастырғыш бөлшектер жөндеуге арналған ТШ-ға қатаң сәйкес келуі керек. 

Басқару жүйесінің подшипниктерін жөндеу кезінде подшипниктердің 
бітеуін кернеумен үш есеге дейін және әр жағынан екі есеге дейін 
тығыздаумен қалпына келтіруге рұқсат етіледі. Басқа мойынтіректерде осьтік 
люфт анықталған кезде мойынтірек түйінінде оралған Бітеуішті қайта орауға 
жол беріледі. 

Консистенттік майлауды ауыстыру МК-8 майы бар май ваннасында 
100-1200С температураға дейін қыздыру және кейіннен пресс-
тавотницалардың көмегімен жаңа майлауды престеу арқылы жүргізіледі. 

Мойынтіректерді орнату престердің, арнайы құрылғылардың, 
мандрельдердің, жеңдердің, тесіктердің және т. б. көмегімен жүзеге 
асырылады. Кейбір жағдайларда мойынтіректерді орнату сақиналарды 1000С 
аспайтын температураға дейін қыздыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 
Орнату кезінде бөлшектердің зақымдалуын, бұрмалануларды, люфттерді 
және басқа да ақаулар мен ақаулардың болмауын, сондай-ақ технологияның 
қатаң сақталуын қатаң бақылау қажет. 

Мойынтіректердің бір бөлігі обьектілермен, АТ бұйымдарымен 
жинақта сынаудан және сынаудан өтеді, бір бөлігі жеке-жеке. 
Мойынтіректерді сақтау 10 күннен бірнеше жылға дейін әртүрлі кезеңдерде 
жүзеге асырылады. Консервациялайтын құралдар ретінде: МК-8, МС-20 
майлары, к-17 сұйық майлау және СКҚ және т. б. қолданылады. СКҚ 
майлаудан подшипниктерді қайта іске қосу 90-1200С температураға дейін 
қыздырылған майы бар ваннада, содан кейін бензинде жуу, ал К-17 
майлаудан тек бензинде жуу арқылы жүргізіледі. Консервілейтін 
Майлағыштардың басқа түрлері алынып тасталмайды және мойынтіректер 
тікелей өнімдерге орнатылуы мүмкін. [28,29,30,34,56,57] 

Құйрық және шеткі арқалықтарды жөндеу 
Жұмыс істеп тұрған қаптамасы бар стрингерлік үлгідегі арқалықтардың 

конструкциялары. Көлденең жиынтыққа шпангоуттар кіреді, олардың 
кейбіреулері күшейтілген. Стрингерлер бойлық жүктемелерді қабылдайды 
және қаптаманы қысу жұмысын жеңілдетеді, оның критикалық кернеулерін 
арттырады, созылу және қысу үшін жұмыс істейді. Қаптау сәулеге әсер ететін 
және иілу, моменттер мен көлденең күштерді құрайтын негізгі жүктемелерді 
қабылдайды. Шпангоуттар Арқалық майысқан кезде пайда болатын қаптама 
мен стрингерлерден радиалды күштермен жүктеледі. 

Негізгі ақаулар мен ақаулар: бұзылулар мен жарықтар; деформация; 
тойтармалардың әлсіреуі; бекіту болттары үшін тесіктердің тозуы; 
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және т. б. Отырғызу және сыртқы беттерін, сақиналарды, қақпақтарды 
қалпына келтіру кезінде брустармен, тоттануды, майысуды, механикалық 
зақымдануларды тегістеу терісімен, кейіннен ысқылап немесе жылтырату 
арқылы тазалауға рұқсат етіледі. Отырғызу беттерін гальваникалық 
жабындармен қалпына келтіруге болады (хром, мыс). Алмалы-салмалы 
подшипниктердің: сақиналардың, жартылай сақиналардың, шариктердің 
(екіден көп емес), роликтердің (үштен көп емес), инелердің (5% артық емес), 
сепараторлардың бөлшектерін ауыстыруға жол беріледі. Бірақ сонымен бірге 
алмастырғыш бөлшектер жөндеуге арналған ТШ-ға қатаң сәйкес келуі керек. 

Басқару жүйесінің подшипниктерін жөндеу кезінде подшипниктердің 
бітеуін кернеумен үш есеге дейін және әр жағынан екі есеге дейін 
тығыздаумен қалпына келтіруге рұқсат етіледі. Басқа мойынтіректерде осьтік 
люфт анықталған кезде мойынтірек түйінінде оралған Бітеуішті қайта орауға 
жол беріледі. 

Консистенттік майлауды ауыстыру МК-8 майы бар май ваннасында 
100-1200С температураға дейін қыздыру және кейіннен пресс-
тавотницалардың көмегімен жаңа майлауды престеу арқылы жүргізіледі. 

Мойынтіректерді орнату престердің, арнайы құрылғылардың, 
мандрельдердің, жеңдердің, тесіктердің және т. б. көмегімен жүзеге 
асырылады. Кейбір жағдайларда мойынтіректерді орнату сақиналарды 1000С 
аспайтын температураға дейін қыздыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 
Орнату кезінде бөлшектердің зақымдалуын, бұрмалануларды, люфттерді 
және басқа да ақаулар мен ақаулардың болмауын, сондай-ақ технологияның 
қатаң сақталуын қатаң бақылау қажет. 

Мойынтіректердің бір бөлігі обьектілермен, АТ бұйымдарымен 
жинақта сынаудан және сынаудан өтеді, бір бөлігі жеке-жеке. 
Мойынтіректерді сақтау 10 күннен бірнеше жылға дейін әртүрлі кезеңдерде 
жүзеге асырылады. Консервациялайтын құралдар ретінде: МК-8, МС-20 
майлары, к-17 сұйық майлау және СКҚ және т. б. қолданылады. СКҚ 
майлаудан подшипниктерді қайта іске қосу 90-1200С температураға дейін 
қыздырылған майы бар ваннада, содан кейін бензинде жуу, ал К-17 
майлаудан тек бензинде жуу арқылы жүргізіледі. Консервілейтін 
Майлағыштардың басқа түрлері алынып тасталмайды және мойынтіректер 
тікелей өнімдерге орнатылуы мүмкін. [28,29,30,34,56,57] 

Құйрық және шеткі арқалықтарды жөндеу 
Жұмыс істеп тұрған қаптамасы бар стрингерлік үлгідегі арқалықтардың 

конструкциялары. Көлденең жиынтыққа шпангоуттар кіреді, олардың 
кейбіреулері күшейтілген. Стрингерлер бойлық жүктемелерді қабылдайды 
және қаптаманы қысу жұмысын жеңілдетеді, оның критикалық кернеулерін 
арттырады, созылу және қысу үшін жұмыс істейді. Қаптау сәулеге әсер ететін 
және иілу, моменттер мен көлденең күштерді құрайтын негізгі жүктемелерді 
қабылдайды. Шпангоуттар Арқалық майысқан кезде пайда болатын қаптама 
мен стрингерлерден радиалды күштермен жүктеледі. 

Негізгі ақаулар мен ақаулар: бұзылулар мен жарықтар; деформация; 
тойтармалардың әлсіреуі; бекіту болттары үшін тесіктердің тозуы; 

 
 
 
 

механикалық зақымданулар; коррозия және коррозияға қарсы жабынның 
бұзылуы. 

Дефектация бояу және магниттік бақылау әдісін қолдана отырып, 
көзбен, техникалық өлшеулермен жүргізіледі.  

Қирау мен жарықтар көбінесе ұшу оқиғалары мен қатты қонудан кейін 
пайда болады. Деформация кейде осындай өлшемдерге жетуі мүмкін, бұл 
пучка нивелирлеу сипаттамалары бойынша мүмкін болатын ауытқулардан 
асып түседі. Мұндай жағдайларда пучка жаңасымен ауыстырылады, оны 
түзету және орнату қажет. Қаптаманың, стрингерлердің, шпангоуттардың 
шамасы бойынша рұқсат етілетін жарықтары ұштарында бұрғыланады және 
жапсырмалармен күшейтіледі. Бекіту тораптарындағы жарықтарды кейіннен 
жіктерді өңдей отырып, электр доғалы және аргон доғалы Дәнекерлеумен 
дәнекерлеуге рұқсат етіледі. 

Бекіткіш болттар үшін тесіктердің мөлшері мен пішіні өзгерген кезде 
олар сыпырғыштармен ашылады, содан кейін диаметрлердің жөндеу 
өлшемдері бар болттар орнатылады. 

Артқы білік тіректерінің үйлесімділігі ақауды анықтау кезінде 
тіректерге арнайы тығындарды орнату арқылы тексеріледі. Сорғыштығын 
тексеру диаметрі 0,3 — 0,6 мм сұлы сымының (ішегінің) керілуінің 
көмегімен жүргізіледі. Сымның бір ұшы аралық редуктордың осіне 
(фланецке) қатаң бекітіледі, ал екіншісі негізгі редуктордың осі бойымен 
құйрық білігіне қатаң түрде 150-250 кН күшпен динамометрмен тартылады. 
Осьтен 1 мм-ден аспайтын ауытқуға жол беріледі. Егер ауытқу 1 мм-ден 
асатын болса, онда тірек ауыстырылады. 

Білік тірегін ауыстыру реті: 
- ақаулы тіректі алып тастаңыз; 
- құйрық арқалығын фюзеляжбен түйістіру; 
- нивелирдің көмегімен (реперлік нүктелер бойынша) тікұшақты ұшу 

желісіне көтергіштерге қою); 
- сымға жаңа тіректі салыңыз ,оны кіші диаметрлі екі болтпен бекітіңіз 

(тесіктер шпангоуттағы ескі тесіктерге бұрғыланады); 
- қалған тесіктерді бұрғылап, тіректі шпангоутқа бекітіңіз; 
- бақылау болттарын алып тастаңыз, тіректегі тесіктерді көбейтіңіз 

және екі тойтармамен бекітіңіз; 
- жаңа тіректің сәйкестігін тексеріңіз. 
Артқы арқалықтарды ауыстыру кезінде тікұшақ ұшу сызығына 

қойылады. Сым жолы тікұшақтың құйрық білігінің осі бойымен созылады. 
Пучка кіші диаметрлі бірнеше болт-бекіткіштерге орнатылады. 

Бұрын пр, ХР және ХВ соңғы сәуледен жүктеу жағдайларын 
модельдейтін момент сәулеге қолданылады. Жүктеме Тандер көмегімен 
кабельді тарту арқылы жасалады. Кабельдің бір ұшы жердегі якорьге, ал 
екіншісі сәуленің жалған (монтаж) терминалына бекітіледі. 

Трансмиссия агрегаттарын жөндеу. Беріліс редукторлар мен 
біліктерді қамтиды. Редукторлар жаппай, ауыспалы динамикалық – діріл 
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жүктемелерін, моменттерді қабылдайды. Біліктер, осы жүктемелерден басқа, 
иілу, қысу және созылу күштерін қабылдайды. 

ОТС кезінде трансмиссия агрегаттарында мынадай ақаулар мен 
ақаулар кездеседі: 

- бөлшектердің бұзылуы, жарықтары; 
- тозу, бояу, бринеллерлеу, тістегершіктерді, біліктерді, кардандарды, 
мойынтіректерді және т. б. шегендеу; 
- деформация, секцияларды, біліктерді бұрау; 
- бөлшектердің жұмыс және жұмыс істемейтін беттерінің кенжарлары, 
сызаттары, қатерлері; 
- бөлшектердің тоттануы және тоттануға қарсы жабынының бұзылуы1; 
- бұранданың үзілуі, түйреуіштердің тартылуы; 
- майшалардың, сақтандыру клапандарының герметикалығы; 
- мойынтіректердің, муфталардың немесе тежегіштердің қатты қызуы. 
Жөндеуге арналған ТШ беріктікті, сенімділікті және беріктікті 

қамтамасыз етуді талап етеді. Берілістің негізгі бөліктері чиптер, жарықтар 
және әртүрлі бұзылулар анықталған кезде қабылданбайды. 

Тістердің цементтелген қабатын бірлі-жарым бояуға тереңдігі 0,3 мм-ге 
дейін және ауданы 5мм2-ден аспайтын, бірақ бір тістегі үш тісте 3-5 нүктеден 
аспайтын мөлшерде жол беріледі. 0,05-0,1 мм-ге дейін,ал 0,05-0,1 мм-ге дейін 
бринелирлеуді шабермен,ажарлау терісімен тазалаумен шығаруға рұқсат 
етіледі. Отырғызу шарттарын сақтау үшін жекелеген бөлшектердің беттері 
кейіннен тегістей отырып, өлшемдік металл жабудан өтеді. Жұмыс 
беттеріндегі 0,2 мм дейінгі тереңдіктегі және жұмыс істемейтін беттердегі 0,5 
мм дейінгі кенжарлар, сызаттар, қауіптер, коррозия тазартумен жойылады. 
Салқындату қабырғаларындағы жарықтарды аралау рұқсат етіледі, бірақ 
салқындату алаңының 1% - нан аспауы тиіс. Трансмиссия агрегаттарының 
кейбір бөлшектерін жөндеу кезінде олардың бетін қатайту, қатты майлаумен 
жабу, оксидті фосфаттау қолданылады. 

Бітелуі, коррозиясы, үлкен көлемді кенжарлары бар мойынтіректер 
жарамсыз болады. Рұқсат етілген люфттер: - роликті мойынтіректер үшін: 
радиалды – 0,05-дейін).08мм; шарикті мойынтіректердегі осьтік люфттер-
0,01-0,02 мм дейін; артқы білік секцияларын соғу – 0,5 мм дейін; 
секцияларды бұрауға және майыстыруға жол берілмейді. Жіптің бетін 
міндетті түрде түзете отырып, бір бекіту бөлшегінде бір – екіден артық емес 
бұранда ойықтарының жарылуына, бітелуіне рұқсат етіледі. Қызып кету 
анықталған кезде (жүгіру түсі) бөлшектер ауыстырылуы керек. 

ОТС көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, магнитті, рентгендік 
бақылаумен және т. б. жүргізіледі. Қалпына келтіру слесарлық-механикалық 
өңдеу, гальваникалық және басқа да жабын түрлерімен жүргізіледі. 

Құрастыру кезінде бекіткіштің бұрандалы бөлшектерін қатайту 
сәттерінің шамасын сақтау үшін динамометриялық, тарифтелген кілттерді 
пайдалану қажет. Бөлшектердің бір бөлігі жеке сәйкестендіруді және басқа 
өңдеу бөліктерімен бірге жұмыс істеуді қажет етеді, ал бөліктердің бір бөлігі, 
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жүктемелерін, моменттерді қабылдайды. Біліктер, осы жүктемелерден басқа, 
иілу, қысу және созылу күштерін қабылдайды. 

ОТС кезінде трансмиссия агрегаттарында мынадай ақаулар мен 
ақаулар кездеседі: 

- бөлшектердің бұзылуы, жарықтары; 
- тозу, бояу, бринеллерлеу, тістегершіктерді, біліктерді, кардандарды, 
мойынтіректерді және т. б. шегендеу; 
- деформация, секцияларды, біліктерді бұрау; 
- бөлшектердің жұмыс және жұмыс істемейтін беттерінің кенжарлары, 
сызаттары, қатерлері; 
- бөлшектердің тоттануы және тоттануға қарсы жабынының бұзылуы1; 
- бұранданың үзілуі, түйреуіштердің тартылуы; 
- майшалардың, сақтандыру клапандарының герметикалығы; 
- мойынтіректердің, муфталардың немесе тежегіштердің қатты қызуы. 
Жөндеуге арналған ТШ беріктікті, сенімділікті және беріктікті 

қамтамасыз етуді талап етеді. Берілістің негізгі бөліктері чиптер, жарықтар 
және әртүрлі бұзылулар анықталған кезде қабылданбайды. 

Тістердің цементтелген қабатын бірлі-жарым бояуға тереңдігі 0,3 мм-ге 
дейін және ауданы 5мм2-ден аспайтын, бірақ бір тістегі үш тісте 3-5 нүктеден 
аспайтын мөлшерде жол беріледі. 0,05-0,1 мм-ге дейін,ал 0,05-0,1 мм-ге дейін 
бринелирлеуді шабермен,ажарлау терісімен тазалаумен шығаруға рұқсат 
етіледі. Отырғызу шарттарын сақтау үшін жекелеген бөлшектердің беттері 
кейіннен тегістей отырып, өлшемдік металл жабудан өтеді. Жұмыс 
беттеріндегі 0,2 мм дейінгі тереңдіктегі және жұмыс істемейтін беттердегі 0,5 
мм дейінгі кенжарлар, сызаттар, қауіптер, коррозия тазартумен жойылады. 
Салқындату қабырғаларындағы жарықтарды аралау рұқсат етіледі, бірақ 
салқындату алаңының 1% - нан аспауы тиіс. Трансмиссия агрегаттарының 
кейбір бөлшектерін жөндеу кезінде олардың бетін қатайту, қатты майлаумен 
жабу, оксидті фосфаттау қолданылады. 

Бітелуі, коррозиясы, үлкен көлемді кенжарлары бар мойынтіректер 
жарамсыз болады. Рұқсат етілген люфттер: - роликті мойынтіректер үшін: 
радиалды – 0,05-дейін).08мм; шарикті мойынтіректердегі осьтік люфттер-
0,01-0,02 мм дейін; артқы білік секцияларын соғу – 0,5 мм дейін; 
секцияларды бұрауға және майыстыруға жол берілмейді. Жіптің бетін 
міндетті түрде түзете отырып, бір бекіту бөлшегінде бір – екіден артық емес 
бұранда ойықтарының жарылуына, бітелуіне рұқсат етіледі. Қызып кету 
анықталған кезде (жүгіру түсі) бөлшектер ауыстырылуы керек. 

ОТС көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, магнитті, рентгендік 
бақылаумен және т. б. жүргізіледі. Қалпына келтіру слесарлық-механикалық 
өңдеу, гальваникалық және басқа да жабын түрлерімен жүргізіледі. 
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өңдеу бөліктерімен бірге жұмыс істеуді қажет етеді, ал бөліктердің бір бөлігі, 

 
 
 
 

мысалы, беріліс жұбы, бірге орнатуды қажет етеді. Сондықтан, броньдау 
кезінде осындай бөлшектердің бірі брондалады, ал екіншісі-бу бөлмесі. 
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тығындарында салқындатқыштың, ластанудың және басқа да бөгде 
бөлшектердің герметикалығын және болмауын анықтау үшін айдалады. 
Трансмиссияның барлық агрегаттары жиналғаннан кейін арнайы стендтерде 
прокаттауға және сынауға, ал артқы біліктер де теңгеруге жатады. 

Қисаю автоматтарын жөндеу 
Көлбеу машинаға: тірек бұрандасы мен ұшқыштан берілетін күштер, 

діріл және басқа жүктемелер қолданылады. ОТС кезінде мыналар 
анықталады: бұзылу және жарықтар, тозу, тойтару, фреттинг-коррозия және 
коррозия; деформация, механикалық зақымданулар және коррозияға қарсы 
жабынның бұзылуы. ОТС көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, магнитті 
және СК басқа да түрлерімен жүргізіледі. 
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және коррозия шабермен және зімпара терімен тазартылады. 0,5 мм-ден 
астам тозған кезде төлкелер ауыстыруға жатады. Ол үшін ескі тойтармалар 
бұрғыланады, жаңа жеңдер орнатылады, тойтармалар жасалады, содан кейін 
жүгірткі токарьға салынады. Көлбеу бағыттаушы машинаның тозуы 0,06 мм-
ге дейін болған кезде өлшемді хромдау және тегістеу жүзеге асырылады. 
Жалпы ауданы 100 мм2-ге дейінгі тереңдігі 1,5 мм-ге дейінгі тақтайшаның 
майысуын жоймай рұқсат етіледі2. 

Жұмыс беттеріндегі сызаттар, кенжарлар, қауіптер мен тоттану 0,2 мм 
тереңдікке дейін, жұмыс істемейтін беттерде – 0,5 мм жойылады. Бекіту 
бөлшектері бұрандаларының бір жіптерін үзуді шүмекпен немесе леркамен 
түзету арқылы жоюға рұқсат етіледі. Қажетті отырғызуды қамтамасыз ету 
үшін бекіту бөлшектерін өлшемдік хромдауға жол беріледі. Құрастыру 
кезінде түйіндік, содан кейін агрегаттық құрастыру орындалады. Нығыздау 
мойынтіректердің раковина жүргізіледі кезінде оның жылыту пештің до70-
900С ішінде 10-15мин. 
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Квадрат көмегімен көлбеу машинаны реттеу кезінде монтаж плитасы 
20-ға дейінгі дәлдікпен көлденеңінен орнатылады. Істікке қисаю автоматы 
орнатылады, ал оның бағыттаушысы плитаға бекітіледі. Бұл ретте 
бағыттауыштың фланеціндегі бағыттама мен НП әріптері (ұшу бағыты) 
плитадағы қатермен сәйкес келуін қадағалау қажет. Содан кейін тікұшақтың 
белгілі бір түрі үшін (әдетте 45-600) "үйіндіден" белгілі бір бұрышқа алға 
қарай қисайған машинаның табақшасы орнатылады. Содан кейін машинаның 
табақшасының көлбеу бұрышы алға, артқа, солға, оңға +50 дәлдікпен 
реттеледі.  Бұл ретте, сақтауға, талапты қамтамасыз ету саңылаудың 3-5мм 
арасындағы тарелкой және басқа да бөлшектермен кезінде агрегатты қисаюы 
тәрелкелер да шеткі. [28,29,30,34,38,40]. 

Тікұшақтың тірек, құйрық бұрандаларын (және ұшақтың әуе 
бұрандаларын) жөндеу) 

Бұрандаларға аэродинамикалық массалық, инерциялық, діріл және 
басқа жүктемелер қолданылады. Винт қалақтары орталықтан тепкіш Инерция 
күшінің осьтік компонентінен созылу күштерін, тербеліс және айналу, 
бұралу және т. б. жазықтықтардағы иілу және ығысуды сезінеді. 

ОТС анықталған кезде:  
- бұзылулар мен жарықтар; тозу және шегендеу, бринеллирлеу, 

деформация;  
- қаптама секцияларының бітелуі және қалып қоюы; механикалық 

зақымданулар;  
- коррозия және фреттинг-коррозия, коррозияға қарсы жабындардың 

бұзылуы.  
ОТС көзбен шолып, техникалық өлшеулермен, магнитті, 

ультрадыбыстық, рентгенбақылау және т. б. жүргізіледі.   
Бөлшектерді қалпына келтіру слесарлық-механикалық өңдеу, 

Дәнекерлеу, желімдеу; гальваникалық және басқа да жабын түрлерімен 
жүзеге асырылады. 

Тірек бұранда қалақтарының көптеген түрлерінің кепілдік ресурсы 
тағайындалғанға тең, сондықтан пайдалану кәсіпорнында немесе АА 
зауыттарында ағымдағы жөндеу жүргізіледі, онда ұсақ механикалық 
зақымдануларды, коррозияны тазалауға, тозуға қарсы жиектерді, мұздануға 
қарсы элементтерді, жекелеген секцияларды ауыстыруға, жекелеген 
элементтерді Дәнекерлеуге және желімдеуге және т. б. жол беріледі.  

 Бұрандалар бөлшектерінің едәуір бөлігі белгіленген ресурсқа ие, 
бұранданың өзі тағайындалған ресурстан аз, сондықтан жөндеу кезінде 
олардың жұмыс мәндерін бақылау қажет.  

Көтергіш бұрамның қалақтарында саңылаусыздыққа галоид әдісімен 
тексеру жүргізіледі (кессон бактарды саңылаусыздыққа тексеруге ұқсас). Бұл 
әдіс пышақтардың ұшақтарында жарықтардың болуын тексереді. Ауа немесе 
газдар қоспасы (фреон, азот) 0,05 МПа қысыммен лонжеронға құйылады. 
Содан кейін қысым өлшегішпен бақыланады. Қысымның төмендеуі ағып 
кетудің бар екенін көрсетеді. Лонжеронға таза фреонды немесе оның азот пен 
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Содан кейін қысым өлшегішпен бақыланады. Қысымның төмендеуі ағып 
кетудің бар екенін көрсетеді. Лонжеронға таза фреонды немесе оның азот пен 

 
 
 
 

ауа қоспасын құю кезінде лонжеронды галоидты ағын іздегіштің көмегімен 
бақылауға болады. 

Бұрандалар төлкелерінің негізгі бөлшектерінде жарықтар анықталған 
жағдайда бөлшектер жарамсыз болады. Тозу, тойтару, бринеллирлеуге 
бөлшектердің жұмыс беті ауданының 15-25% – да 0,05 мм тереңдікке дейін, 
кенжарлар мен сызаттар-жұмыс беттерінде 0,1 мм тереңдікке дейін және 
жұмыс істемейтін беттерде 0,5 мм тереңдікке дейін жол беріледі. 
Сепараторлардың роликтерін кейіннен қайта соғып ауыстыруға рұқсат 
етіледі. Роликтер қатаң түрде бір топқа таңдалуы керек (Өлшем дәлдігі 0,003 
мм дейін). Барлық мойынтіректерде майлауды басу керек. 

Жүк көтергіш жүйенің кейбір агрегаттарын жөндеу кезінде әр түрлі 
қатайту түрлері қолданылады (бункерлердегі шарлармен дірілдеу, 
пневматикалық жарылыс), қатты майлау, оксидті фосфаттау. 

Тіреуіш бұранданың қалақтарының ұштығы мен құйрық бөліктерінде 
тереңдігі 0,1-0,2 мм дейін коррозияны, 0,2 – 0,8 мм дейін майысуды тегістеу 
терісімен тазалауға рұқсат етіледі. 

Көтергіш бұрандалардың төлкелерін жөндеу кезінде арнайы стендтерде 
және токарлық станоктарда арнайы айлабұйымдарда (механикалық үшін) 
жүзеге асырылатын демпферлердің бөлшектерін өңдеуге ерекше назар 
аударылады. 

Лонжерондарда 100 мм-ге дейін бойлық бағытта ұзындығы 0,25 – 0,30 
мм тереңдікке дейін, көлденеңінде-25 мм-ге дейін кенжарларды, сызаттарды 
және коррозияны ажарлау терісімен тазалау арқылы жоюға рұқсат етіледі. 
Егер ұялы толтырғыштың жергілікті зақымдануы болса да, құйрық бөліктері 
қаптамасының тесіктерін жоюға рұқсат етіледі. Тесілу шамасы 20х20мм 
артық емес. Саны-бір бөлікке бір-екі. Пробоины заделываются наклепкой 
дюралевых заплат. Ол үшін бояу жақпасы алынып тасталады, тесіктің 
шеттері өңделеді, 15 мм тесікті жаба отырып жамылғы кесіледі. Кесілген 
патчтан камера алынады. Патчтар мен тесіктердің шеттері алдымен 
бензинмен майсыздандырылады. "Калоша", 10-15мин, содан кейін 5-7мин 
ацетонмен ұсталады. Жағылады желім ПУ-2 ұсталады 10-20мин. Патчқа 
калька, жіңішке резеңке және желімделетін бетінің 0,05-0,1 МПа жүктемесі 
қолданылады (t=180С кезінде 24 сағат ұстау). Содан кейін бояу қолданылады. 

Ұзындығы 20 мм-ге дейінгі құйрық бөліктерінің жарықтары 
анықталған кезде олардың ұштары бұрғыланады және жоғарыда көрсетілген 
тәсілмен екі жақты жамау салынады. 

Тірек бұрамының қалақтарын жөндеу кезінде жеке секцияларды, 
қорғаныс шыңдауларын ауыстыруға жол беріледі. Жөндеуден кейін 
пышақтардың салмақ моменттері тексеріледі.  

Құйрық винтінің қалақтарында тереңдігі 0,2-0,4 мм кенжарларды, 
сызаттарды, тоттануды және тереңдігі 0,6-0,8 мм майысуларды жоюға рұқсат 
етіледі. Забойлар, сызаттар және коррозия ажарлау терісімен, Желімді бітеме 
- шымшумен, қаптаманың қалып қоюы – Желімді енгізумен және кейін 
қалып қою орнына жүктемені қолданумен жойылады. 
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Қалақтың шыны-пластик қаптамаларын авиалдан немесе 
дюралюминийден жасалған қалыптарды орнатумен жөндеуге рұқсат етіледі. 
Олар тірек бұрандасының пышақтарына ұқсас желімделген. 

Жөндеуден кейін артқы және тірек бұрандалардың қалақтары, егер 
олардың салмағы өзгерсе, арнайы құрылғыларда теңдестіріледі. 

НВ және ХВ төлкелері әртүрлі жабдықтарды қолдана отырып, арнайы 
плиталарда жиналады. НВ төлкесін құрастыру түйіндік және жалпы 
құрастыруды қамтиды: осьтік топсалар, қалақтарды бұру тұтқалары, 
демпферлер жиналады. Бұранданың корпусы істікке қойылады, оған 
кронштейннің көлденең ілмектері арқылы қосылады. Тік және осьтік 
ілмектер орнатылады, демпферлер, пышақтардың бұрылу тұтқалары 
орнатылады. Құрастыру кезінде реттеу жұмыстары жүргізіледі. Жиналған 
НВ төлкесі герметикалығына тексеріледі. 

Бақылау кезінде ХВ төлкесінің герметикалығына, қалақтарды 
орнатудың бір қадамынан екіншісіне ауыстыруға гидравликалық сынау 
жүргізіледі. Мұндай сынақтар арнайы гидростендтердің көмегімен 
жүргізіледі. Жиналған жеңнің пышақтары бар геометриялық параметрлерін 
реттеу және тексеру келесі кезеңдерге бөлінеді: 

- пышақтардың орнату бұрыштарын тексеру және реттеу; 
- пышақтардың айналу жазықтығынан шығуын тексеру және реттеу; 
- айналу жазықтығында қалақтардың шығуын тексеру және реттеу; 
- бұранданы оның диаметрі бойынша тексеру және реттеу. 
Орнату бұрыштары бұранданың белгілі бір радиустарында олардың 

жұмыс позицияларында бұрыш өлшегішпен тексеріледі. Бұранданың 
қадамына байланысты ауытқулар өте қатал (+100с және-30С аспайды). 
Бұрыштар қалақтарды жеңдердің басқа стакандарына ауыстырумен, 
жекелеген қалақтарды немесе жеңнің бөлшектерін ауыстырумен реттеледі. 

Бұранда қалақтарының соғылуы артқы жиегі бойынша тексеріледі. 
Пышақтардың бұранданың диаметрінен ауытқуы анықталады. Реттеу 
корпустағы тіректерді ауыстыру немесе толтыру арқылы жүзеге асырылады. 

Айналу жазықтығындағы пышақтардың шығуы осы бұранданың 
пышақтарының әр жұбының ыдырау бұрыштарын бір-бірімен салыстыру 
немесе астын сызу арқылы тексеріледі. Айналу жазықтығындағы қалақтар 
қалақтарды, жеңдердің бөлшектерін, стақандарды ауыстырумен реттеледі. 

Содан кейін арнайы қондырғыда құйрық бұрандасын статикалық 
теңдестіру жүзеге асырылады. 0,03-тен 0,08 мН-ге дейін теңгеруге рұқсат. 
Теңгерімсіздік қосымша теңдестіру жүктері мен плиталарды орнату арқылы 
жойылады. Теңгерімсіздікті жою үшін жеңіл қуысқа салынатын қажетті жүк: 

Сынама жүк ретінде мастика, замазка, изолента, металдан жасалған 
қалқыма киім-кешектер қолданылады. 

ХВ және НВ динамикалық теңдестіру қозғалтқыштар жұмыс істеген 
кезде тікелей тікұшақта жүргізіледі. Динамикалық теңгерімсіздік 
пышақтардың ЦТ бұранданың айналу жазықтығынан ығысқан кезде немесе 
пышақтардың бұрыштарын орнатуда айтарлықтай айырмашылық болған 
кезде пайда болады. Пышақтарды орнату бұрыштарын реттеу немесе 
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Қалақтың шыны-пластик қаптамаларын авиалдан немесе 
дюралюминийден жасалған қалыптарды орнатумен жөндеуге рұқсат етіледі. 
Олар тірек бұрандасының пышақтарына ұқсас желімделген. 

Жөндеуден кейін артқы және тірек бұрандалардың қалақтары, егер 
олардың салмағы өзгерсе, арнайы құрылғыларда теңдестіріледі. 

НВ және ХВ төлкелері әртүрлі жабдықтарды қолдана отырып, арнайы 
плиталарда жиналады. НВ төлкесін құрастыру түйіндік және жалпы 
құрастыруды қамтиды: осьтік топсалар, қалақтарды бұру тұтқалары, 
демпферлер жиналады. Бұранданың корпусы істікке қойылады, оған 
кронштейннің көлденең ілмектері арқылы қосылады. Тік және осьтік 
ілмектер орнатылады, демпферлер, пышақтардың бұрылу тұтқалары 
орнатылады. Құрастыру кезінде реттеу жұмыстары жүргізіледі. Жиналған 
НВ төлкесі герметикалығына тексеріледі. 

Бақылау кезінде ХВ төлкесінің герметикалығына, қалақтарды 
орнатудың бір қадамынан екіншісіне ауыстыруға гидравликалық сынау 
жүргізіледі. Мұндай сынақтар арнайы гидростендтердің көмегімен 
жүргізіледі. Жиналған жеңнің пышақтары бар геометриялық параметрлерін 
реттеу және тексеру келесі кезеңдерге бөлінеді: 

- пышақтардың орнату бұрыштарын тексеру және реттеу; 
- пышақтардың айналу жазықтығынан шығуын тексеру және реттеу; 
- айналу жазықтығында қалақтардың шығуын тексеру және реттеу; 
- бұранданы оның диаметрі бойынша тексеру және реттеу. 
Орнату бұрыштары бұранданың белгілі бір радиустарында олардың 

жұмыс позицияларында бұрыш өлшегішпен тексеріледі. Бұранданың 
қадамына байланысты ауытқулар өте қатал (+100с және-30С аспайды). 
Бұрыштар қалақтарды жеңдердің басқа стакандарына ауыстырумен, 
жекелеген қалақтарды немесе жеңнің бөлшектерін ауыстырумен реттеледі. 

Бұранда қалақтарының соғылуы артқы жиегі бойынша тексеріледі. 
Пышақтардың бұранданың диаметрінен ауытқуы анықталады. Реттеу 
корпустағы тіректерді ауыстыру немесе толтыру арқылы жүзеге асырылады. 

Айналу жазықтығындағы пышақтардың шығуы осы бұранданың 
пышақтарының әр жұбының ыдырау бұрыштарын бір-бірімен салыстыру 
немесе астын сызу арқылы тексеріледі. Айналу жазықтығындағы қалақтар 
қалақтарды, жеңдердің бөлшектерін, стақандарды ауыстырумен реттеледі. 

Содан кейін арнайы қондырғыда құйрық бұрандасын статикалық 
теңдестіру жүзеге асырылады. 0,03-тен 0,08 мН-ге дейін теңгеруге рұқсат. 
Теңгерімсіздік қосымша теңдестіру жүктері мен плиталарды орнату арқылы 
жойылады. Теңгерімсіздікті жою үшін жеңіл қуысқа салынатын қажетті жүк: 

Сынама жүк ретінде мастика, замазка, изолента, металдан жасалған 
қалқыма киім-кешектер қолданылады. 

ХВ және НВ динамикалық теңдестіру қозғалтқыштар жұмыс істеген 
кезде тікелей тікұшақта жүргізіледі. Динамикалық теңгерімсіздік 
пышақтардың ЦТ бұранданың айналу жазықтығынан ығысқан кезде немесе 
пышақтардың бұрыштарын орнатуда айтарлықтай айырмашылық болған 
кезде пайда болады. Пышақтарды орнату бұрыштарын реттеу немесе 

 
 
 
 

пышақтарды, бөлшектерді, көзілдіріктерді, жеңдерді ауыстыру, ауыстыру 
арқылы жойылады. [28,29,30,34,38,40,42]. 

Авиациялық қозғалтқыш жөндеу объектісі ретінде АҚ-ны жобалау, 
өндіру және пайдалану объектісі ретінде айқындайтын факторлармен: 
конструкциясымен, дайындау технологиясымен, ЭК (конструкциялық 
элементтердің) тозу процестерін негіздейтін жұмыс жағдайларымен, істен 
шығулардың, ақаулықтар мен ақаулардың түрлері мен қайталануымен, 
жөндеудің көлемі мен мазмұнымен едәуір дәрежеде байланысты жөндеуден 
кейінгі сенімділікпен, жөндеу технологиялығымен, жөндеу үнемділігімен 
сипатталады. Сондықтан жөндеу объектісі ретінде АҚ сипаттамасын ашатын 
факторлар құрылымдық, өндірістік, технологиялық және пайдалану болып 
бөлінеді. 

Қан қысымының конструктивті жетілу деңгейі тозу мен коррозия 
процестерін, материалдардың шаршау бөлшектерін жинақтауды анықтайды. 

ЭҚ қалпына келтірудің сенімділігі, ресурстары, технологиялық әдістері 
мен құралдары, көлемі, еңбек сыйымдылығы, ұзақтығы мен құны АҚ-ның 
конструктивті жетілуіне, оның ішінде оның жөндеуге жарамдылығы мен 
жөндеу технологиясына байланысты. АҚ-ның жөндеуге жарамдылығының 
сипаттамаларына конструктивті факторлардың әсері техникалық қызмет 
көрсетуге және жөндеуге кететін уақыт, еңбек және қаражат шығындарының 
өзгеруінен (ТҚ және Ж), сондай-ақ ҚЭ беріктігінің өзгеруінен және 
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деформация, жабындар, механикалық өңдеудің таза және әрлеу түрлері 
қолданылады. Дәнекерлеу үшін деформациялар мен қалдық кернеулердің 
минималды деңгейін қамтамасыз ететін технологиялық процестер мен 
режимдерді қолдану қажет. 

Техникалық жағдайы бойынша ТҚК және Р жоспарлы-алдын алу 
жүйесі (ресурстық) және ТҚК және Р жүйесі кезінде жөндеудің мерзімділігі, 
көлемі мен мазмұны айтарлықтай ерекшеленеді. Бірінші жағдайда АҚ 
бөлшектеуден сынаққа дейін жөндеудің толық циклынан өтеді, ал екінші 
жағдайда-кіріс бақылаудан, ақ ішінара бөлшектеуден, жекелеген жөндеуді 
талап ететін тораптарды жөндеуден немесе ауыстырудан және т. б. өтеді. 
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АҚ-ны жөндеу объектісі ретінде сипаттайтын негізгі көрсеткіштер 
пайдалану сенімділігі, жөндеу технологиялылығы және жөндеудің өзіндік 
құны көрсеткіштері болып табылады. [34,38,40,56,57]. 

Ақаулардың ақауларын технологиялық жіктеу және 
авиақозғалтқыш тораптарын жөндеудің технологиялық процестерінің 
үлгілік элементтері. 

Технологиялық тұрғыдан қозғалтқыштың ақауларын топтарға жіктеуге 
болады:  

1. Бөлшектердің ақаулары: 
- беттік-үйлестірудің, беттердің пішіні мен өлшемдерінің бұрмалануы, 

беткі қабаттың бұзылуы; 
- көлемді-шаршаудың жинақталуы, құрылымдық өзгерістер. 
2. Түйін ақаулары: 
- құрастыру базаларына қатысты жұмыс беттерінің үйлестірілуінің 

бұзылуы және базалық беттердің өздерінің дәлдігі; 
- түйіннің жұмыс қасиеттерінің есептеуден ауытқуы (тығыздықтың 

бұзылуы, теңгерімсіздік). 
Беттік ақаулар металдың беткі қабатында бөлінеді. Ішкі кернеулерге, 

жұмыс ортасының немесе конъюгацияланған беттің әсеріне байланысты 
беткі қабат оның астында орналасқан металл қабаттарының қасиеттерінен 
өзгеше қасиеттерге ие (қаттылық, микро қаттылық, құрылым және т. б. 

Мұндай ақаулардың мысалы-коррозия, бітелу, Надир, шаш, тырнақ, 
эрозия. Беткі ақаулардың пайда болуы мен дамуына беткі қабаттың сапасы 
және, ең алдымен, қалдық кернеулер мен бетінің кедір-бұдырлығы қатты 
әсер етеді. 

Көлемді ақаулар үлкен тереңдікті қамтиды. Оларды жою айтарлықтай 
технологиялық қиындықтар туғызады және әрдайым мүмкін емес. Металл 
көлемінде шаршау, термиялық шаршау, сырғу, интеркисталлит және 
интеркристаллит коррозиясы жиналады. 

Түйіндердің ақаулары өзара алмастырудың шектеулі болуына, 
бөлшектердің қателіктерінің қолайсыз үйлесуіне, қолданыстағы 
жүктемелердің толық есепке алынбауына және жұмыс кезінде оларды қайта 
бөлуге, орнату қателіктеріне, өңдеу мен құрастырудың сәтсіз тағайындалған 
әдістеріне байланысты пайда болады. Мысал ретінде Болттың жеткіліксіз 
тартылуына, дәнекерлеу тігісінің тығыздығына, роторлардың 
теңгерімсіздігіне, бөлшектердің шамадан тыс соғуына, дұрыс емес 
тартылуына байланысты көп бұрандалы қосылыстағы қаттылықтың 
өзгеруіне байланысты бұрандалы қосылыстың түйісуін ашуға болады. 

Ақаулардың жоғарыда келтірілген классификациясына сәйкес 
түйіндерді жөндеудің технологиялық процестерінің типтік элементтері өзара 
байланысты операциялардың келесі жалпыланған схемасында ұсынылуы 
мүмкін: 

- жөндеуге дайындық; 
- бөлшектерді қалпына келтіру (қалпына келтіру), пысықтау және 

ауыстыру; 
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- тораптарды тораптық өңдеу және пысықтау; 
- тораптарды сынау және бақылау. 
Жөндеуге дайындықтың негізгі мазмұны-жөндеуге бөлшектер мен 

түйіндерді жинақтау. 
Бұған ақаумен анықталған жұмыстардың сипатына сәйкес 

технологиялық жабдықтар мен жарақтарды дайындау және жөндеу кіреді. 
Қалпына келтіру жөндеу процесінде бөлшектердің ақаулары 

жойылады. Жою жер үсті ақаулар ұласады жойып, шағын көлемінің металды, 
оқшауланған, әдетте, үлкен учаскелерінде беті.  

Сонымен қатар, бетінің бүлінбеген жерлерін өңдеу Байланыс, майлау, 
ағу жағдайларын нашарлатады, қауіпсіздік маржасын азайтады, сондықтан 
қажет емес. Бетті жаппай өңдеу өлшемге төзімділік шегінде немесе алынған 
қабаттың орнына жаңасы қолданылған жағдайларда (мысалы, хромдау 
арқылы пішін мен өлшемді қалпына келтіру) негізделген. тәуекелдер, 
кенжарлар, беткі коррозия, орнату (жапсыру) іздері ұсақ кесекті егеулердің, 
жылтыратқыштардың, шаберлердің, ажарлау білеулерінің, терілердің және 
ысқылау пасталарының көмегімен қолмен тазартылып, кейіннен 
жылтыратылады. Егер механикалық тазарту отырғызудың бұзылуына әкелуі 
мүмкін болса, химиялық ерітінділер нүктелік ақауларды жою үшін 
қолданылады. Өңделген беттер коррозиядан қорғалуы керек. Майлау 
жағдайларын бұзбау үшін төлкелердің жұмыс беттеріндегі таяз қауіптер 
микрокүкірт арқылы тазартылады; дөңгелек тәуекелдер соңына дейін 
шығарылмайды, ал олардың шеттерінен қабыршақтар тазартылады. Егер 
беткі ақауларды тазалау арқылы жою мүмкін болмаса, жөндеу өлшеміне 
дейін механикалық өңдеу (тегістеу, тегістеу, ысқылау), дәнекерлеу (әдетте 
корпустық бөлшектерде) немесе ауыстыру (төлке, қалақтар, дискілер) 
қолданылады. 

Көлемді ақаулар, мүмкін болған жағдайда, механикаландырылған 
слесарлық құралмен (пневмо -, электр бұрғымен) немесе металл кесетін 
станоктарда жойылады. Мұнда металдың едәуір үлкен көлемін алып тастау 
керек. Дәнекерлеу (жарықтарды дәнекерлеу) және бөлшектерді ауыстыру 
(Кристалл аралық коррозия, жылу соққысы) кеңінен қолданылады. 

Пысықтау өнеркәсіп бюллетеньдері бойынша орындалады. 
Бөлшектерді ауыстыру және онымен байланысты таңдау және бекіту, 

әдетте, бөлшектерді қабылдамау жағдайында жүзеге асырылады. Жаңа 
бөліктер түйіннің жұмыс параметрлерін бұзбауы керек. Бөлшектерді таңдау 
өнімділік, тепе-теңдік, қону, центрлеу, жұмыс бойынша түйіннің жұмыс 
параметрлеріне арналған ТТ-ға сәйкес жүзеге асырылады. 

Қалпына келтірілген, өзгертілген және ауыстырылған бөліктерден 
жиналған түйіннің жұмыс параметрлері TT-ге сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл, 
мысалы, компрессордың жұмыс пышақтарын ішінара ауыстыру кезінде 
болады. Өз қалақтарының ұштарында және ақаулардың орнына орнатылған 
соққылар әртүрлі болуы мүмкін және ТТ шегінен шығады. Жиі жиналған 
ротор ТТ-ны рұқсат етілген теңгерімсіздік бойынша қанағаттандырмайды. 
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Түйіндердің нақты жұмыс параметрлерін тексеру және алу үшін 
бөліктер жиналған түйінде өңделеді (түйінді өңдеу). Оның көмегімен 
түйіндердің ақаулары жойылады. Жоғарыда келтірілген мысалдарда 
ротордың пышақтарының ұштарын тегістеу немесе рұқсат етілген 
теңгерімсіздікті қамтамасыз ету операциялары (дискілерден металды алу, 
пышақтарды ауыстыру) түйіндік өңдеу болады. 

Түйінді өңдеуді жиналған түйінде орындауға болады. Бірақ соңында 
жиналған түйін өңдеу аймағына кіруді жиі жауып, оны түбегейлі мүмкін 
емес етеді. 

Түйінді өңдеуге қажетті түйіндегі бөлшектердің жұмыс жағдайын 
имитациялауға технологиялық құрастыру арқылы қол жеткізіледі.  Ол 
бұрандалы болттар мен олардың жаңғақтарын қоспағанда, түйіннің өз 
бөліктерінен жасалады. Бірнеше сорғыш осы бөліктердің серпімді және 
беріктік қасиеттерін төмендетеді. Олардың орнына технологиялық болттар 
мен олардың жаңғақтары орнатылады. 

Барлық жағдайларда технологиялық құрастыру (өңдеу және бақылау 
кезінде) түйіннің құрылымдық элементтерінің қажетті жағдайын жасайды, 
олардың жұмыс параметрлері тек жинақтауда көрінеді: біліктердегі, 
дискілердегі және лабиринттердегі призмалық болттар үшін дәл тесіктер, 
жұмыс дөңгелектерінің сыртқы беттері, біліктердің, саптама аппараттарының 
қону беттері және т. б. Технологиялық құрастыру негізінде саңылаулар, 
құрастыру базалары мен жұмыс беттерінің базаларға қатысты соғылуы, 
лабиринттер сөрелерінде соғылуы, жауырындардың тартылуы тексеріледі. 
Өлшеу нәтижелері ведомостарға енгізіледі және қажет болған кезде нақты 
соққылардың, өзара орналасу сызбасының шамалары түрінде бөлшектерге 
таңбаланады. Бұл таңбалар механикалық өңдеу және құрастыру 
операцияларында салыстыру кезінде қолданылады. 

Сынау және бақылау тораптарды жөндеуді аяқтайды. Бұл 
операцияларда алдыңғы жөндеу жұмыстарының барлық кешені қол 
жеткізген түйіндердің барлық жұмыс параметрлері түпкілікті тексеріледі: 
тығыздық, тепе-теңдік, олқылықтар, негізгі беттердің соғылуы. Мұндай 
тексерулерде түйіндердің шығу сипаттамалары және олардың TT сәйкестігі 
түйіндік өңдеуді тексеруге қарағанда белгіленеді. Соңғылары тораптарды 
жөндеу бағыты мен мазмұнын анықтайды. 

Бақылау кезінде әмбебап өлшеу құралдарымен қатар арнайы бақылау-
сынау жабдығы пайдаланылады, мысалы, ротор мен статор элементтерінің 
өлшемдерін микрометриялық және индикаторлық құралдармен өлшеуге 
болады. Жанармай инжекторларының өнімділігін, таралу бұрышын және 
басқа параметрлерді тексеру үшін арнайы жабдық қажет. 

Тораптарды сынауда роторларды теңгеру ерекше орын алады. 
Теңгерімсіздік талаптары турбина мен компрессорды жөндеудің 

технологиялық процесіне ерекше із қалдырады. Теңгерімсіздікті шектеу 
ротордың жылдамдығына байланысты. Айналу жиілігі 5000об / мин дейінгі 
ротор үшін теңгерімсіздікке жол беріледі м4ммк . Роторлар мен олардың 
бөліктерінің қалдық теңгерімсіздіктерінің шамаларын ТТ жөндеуге береді. 
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Түйіндердің нақты жұмыс параметрлерін тексеру және алу үшін 
бөліктер жиналған түйінде өңделеді (түйінді өңдеу). Оның көмегімен 
түйіндердің ақаулары жойылады. Жоғарыда келтірілген мысалдарда 
ротордың пышақтарының ұштарын тегістеу немесе рұқсат етілген 
теңгерімсіздікті қамтамасыз ету операциялары (дискілерден металды алу, 
пышақтарды ауыстыру) түйіндік өңдеу болады. 
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жиналған түйін өңдеу аймағына кіруді жиі жауып, оны түбегейлі мүмкін 
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Түйінді өңдеуге қажетті түйіндегі бөлшектердің жұмыс жағдайын 
имитациялауға технологиялық құрастыру арқылы қол жеткізіледі.  Ол 
бұрандалы болттар мен олардың жаңғақтарын қоспағанда, түйіннің өз 
бөліктерінен жасалады. Бірнеше сорғыш осы бөліктердің серпімді және 
беріктік қасиеттерін төмендетеді. Олардың орнына технологиялық болттар 
мен олардың жаңғақтары орнатылады. 

Барлық жағдайларда технологиялық құрастыру (өңдеу және бақылау 
кезінде) түйіннің құрылымдық элементтерінің қажетті жағдайын жасайды, 
олардың жұмыс параметрлері тек жинақтауда көрінеді: біліктердегі, 
дискілердегі және лабиринттердегі призмалық болттар үшін дәл тесіктер, 
жұмыс дөңгелектерінің сыртқы беттері, біліктердің, саптама аппараттарының 
қону беттері және т. б. Технологиялық құрастыру негізінде саңылаулар, 
құрастыру базалары мен жұмыс беттерінің базаларға қатысты соғылуы, 
лабиринттер сөрелерінде соғылуы, жауырындардың тартылуы тексеріледі. 
Өлшеу нәтижелері ведомостарға енгізіледі және қажет болған кезде нақты 
соққылардың, өзара орналасу сызбасының шамалары түрінде бөлшектерге 
таңбаланады. Бұл таңбалар механикалық өңдеу және құрастыру 
операцияларында салыстыру кезінде қолданылады. 

Сынау және бақылау тораптарды жөндеуді аяқтайды. Бұл 
операцияларда алдыңғы жөндеу жұмыстарының барлық кешені қол 
жеткізген түйіндердің барлық жұмыс параметрлері түпкілікті тексеріледі: 
тығыздық, тепе-теңдік, олқылықтар, негізгі беттердің соғылуы. Мұндай 
тексерулерде түйіндердің шығу сипаттамалары және олардың TT сәйкестігі 
түйіндік өңдеуді тексеруге қарағанда белгіленеді. Соңғылары тораптарды 
жөндеу бағыты мен мазмұнын анықтайды. 

Бақылау кезінде әмбебап өлшеу құралдарымен қатар арнайы бақылау-
сынау жабдығы пайдаланылады, мысалы, ротор мен статор элементтерінің 
өлшемдерін микрометриялық және индикаторлық құралдармен өлшеуге 
болады. Жанармай инжекторларының өнімділігін, таралу бұрышын және 
басқа параметрлерді тексеру үшін арнайы жабдық қажет. 

Тораптарды сынауда роторларды теңгеру ерекше орын алады. 
Теңгерімсіздік талаптары турбина мен компрессорды жөндеудің 

технологиялық процесіне ерекше із қалдырады. Теңгерімсіздікті шектеу 
ротордың жылдамдығына байланысты. Айналу жиілігі 5000об / мин дейінгі 
ротор үшін теңгерімсіздікке жол беріледі м4ммк . Роторлар мен олардың 
бөліктерінің қалдық теңгерімсіздіктерінің шамаларын ТТ жөндеуге береді. 

 
 
 
 

Жол берілетін теңгерімсіздік бірқатар технологиялық операциялармен 
қамтамасыз етіледі: 

- салмақ сәті бойынша қалақтарды таңдау; 
- салыстырумен берілістегі соғудың; 
- жинақта ротор торабын механикалық өңдеу; 
- дискілерді, біліктерді, жұмыс дөңгелектерін бөлек және білікпен 

аралық теңдестіру және т. б. 
Бұл операциялардың жиынтығы неғұрлым кең болса, теңгерімсіздікті 

шектеу соғұрлым қатаң болады. 
Әр түрлі қозғалтқыштардағы роторлар мен олардың бөліктерін 

теңдестірудің жалпы саны 1-ден 20-ға дейін. Бұл технологиялық процестің 
схемасын айтарлықтай өзгертеді: әр теңдестіру түйінді жинау мен 
бөлшектеуге, бөлшектердің өзара орналасуын технологиялық қамтамасыз 
етуге және жөндеудің технологиялық процесінде өз орнына байланысты. 
Роторлар мен олардың құрамдас бөліктерін динамикалық теңгерімдеу әдетте 
ротор бөлшектерін ауыстыру, тапсыру және бақылау сынақтарына құрастыру 
кезінде жүргізіледі. Тепе-теңдікке сызбаларда көрсетілген жерлерде металды 
алып тастау, теңдестіру элементтерін таңдау және реттеу, түйін бөлшектерін 
қайта орналастыру арқылы қол жеткізіледі. 

Түйіндерді сынау және бақылау көбінесе технологиялық құрастырумен 
қамтамасыз етіледі. 

Сынақтар аяқталғаннан кейін торап бөлшектерін түпкілікті таңбалау 
жүргізіледі (өзара орналасу сызықтарын, жиынтық нөмірін жағу), торап 
бөлшектеледі және тораптық құрастыруға дайындалады.  

Қозғалтқышты жөндеуге қабылдау 
Жөндеуге ресурсы таусылған немесе тораптары мен бөлшектерінің 

ақаулары бар қозғалтқыштар келеді, оларды жою тек авиажөндеу 
кәсіпорындарында жүргізілуі мүмкін. Қозғалтқышты жөндеуге тапсыру 
қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді. Қабылдау-тапсыру актісін 
ресімдегеннен кейін қозғалтқыш бөлшектеу цехына жіберіледі. 

Жөндеуге келіп түскен қозғалтқыш май құйылғаннан, барлық 
жүйелердің агрегаттары, құбырлар мен электр коллекторлары алынғаннан, 
сондай-ақ механизмдер орналасқан қуыстағы барлық жетекші саңылауларды 
сөндіргеннен кейін жалпы жууға жіберіледі. Жалпы жуудан кейін 
қозғалтқыш бөлшектеу аймағына түседі. Қозғалтқыштың әр түрінің өзіндік 
құрылымдық ерекшеліктері бар, олар оны бөлшектеу процесін анықтайды. 
Алдымен қозғалтқыш түйіндерге бөлініп, содан кейін түйіндерді 
бөлшектейді. 

Жөндеу кезінде қозғалтқышты бөлшектеу дәрежесі жөндеу түріне 
байланысты. Күрделі жөндеу кезінде қозғалтқыш толық бөлшектеледі, ал 
ағымдағы жөндеу кезінде қозғалтқыш ішінара бөлшектеледі, бұл жекелеген 
тораптарды немесе агрегаттарды жөндеуге байланысты. 

Қозғалтқышты бөлшектегеннен кейін оның бөліктері тазаланады, 
жуылады және коррозияға қарсы өңделеді. Қозғалтқыштың жуылған 
бөлшектері ақау табу учаскесіне жіберіледі. Бөлшектердің техникалық 
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жағдайын анықтау немесе олардың ақауларын анықтау-бұл техникалық 
шарттардың талаптарына сәйкес оларды әрі қарай пайдалануға 
жарамдылығын анықтау процесі. 

Ақаулықты анықтау процесінде бөліктер әдетте үш топқа бөлінеді: 
жарамды, жөндеуді қажет ететін және жарамсыз. Жарамсыз деп танылған 
бөлшектер басқалардан оқшауланады және тиісті құжаттарды ресімдегеннен 
кейін сынықтар қоймасына жіберіледі. Жөндеусіз жарамды деп танылған 
бөлшектер жинақтауға жіберіледі. Жөндеуді қажет ететін бөліктер оларды 
қалпына келтіру үшін тиісті учаскелерге немесе шеберханаларға жіберіледі. 

Бөлшектер ақаулы немесе жөндеуге рұқсат етілген ақаулардың 
сипаттамалары қозғалтқыштың әр түрі үшін тиісті техникалық шарттармен 
анықталады. [28,29,30,34,38,40,42,56,57]. 

Редукторлар мен жетектердің бөлшектерін жөндеу редукторлардың 
(TVD үшін), қозғалтқыш жүйелері жетектерінің Цилиндрлік және конустық 
берілістерінің жұмысын қалпына келтіруге дейін азаяды. 

ТВД редукторларын жөндеу редуктор иінді корпусын, бұранда білігін, 
спутник корпусын, іріктеу корпусын, берілістерді, осьтер мен роликтерді 
қалпына келтіруден тұрады. 

Редуктордың иінді білігінің, бұранданың білігінің, спутник 
корпусының және сұрыптау корпусының жиі кездесетін ақаулары: жарықтар, 
ұсақ қауіптер, бітелулер, қоқыстар, коррозия іздері. Жарықтары бар 
бөлшектер қабылданбайды. Забойлар, бұзақылар мен тәуекелдер шабермен 
немесе ажарлау төсемімен тазартылады. Тазартылған жерлерде негізгі беті 
бар тегіс өту жолдары болуы тиіс. Көрсетілген ақауларды алты есе 
үлкейтетін лупа көмегімен жойғаннан кейін тазарту орындарын тексереді. 
Тазартылған жерлер ТУ-ға сәйкес жергілікті масқараланады. 

Біліктің саңылауларына бекіту тегістеу төсемімен тазаланады.  
Тереңдігі 0,15 мм-ге дейінгі спутниктер корпусындағы соққылар, 

шұңқырлар, қауіптер тегістеу матасымен тазаланады, хромдалады, содан 
кейін сурет бойынша өлшемдерге дейін тегістеледі. 

Бұл жағдайда хром қабаты 0,75 мм-ден аспауы керек. 
Іріктеу корпусының саңылауларындағы иілу сызбада көрсетілген 

өлшемдердің азаюына жол бермей тазаланады. 
Редуктордың берілістерінің тән ақауы-жүгіру жолының жұмыс 

бетіндегі бояу мен жарықтар, сондай-ақ жұмыс бетіндегі редукторлардың 
тістерін бояу.  

Бояу мен жарықтар шаршау сипатындағы ақаулар болып табылады 
және үлкен байланыс жүктемелерінде ұзақ уақыт жұмыс істеу нәтижесінде 
пайда болады. 

Жүгіру жолдарында боялған редукторлар қабылданбайды. Тістің 
жұмыс бетіндегі нүктелі бояуы бар берілістер стандартпен салыстырылады. 
Егер нүктелік бояу аймағы стандарт бойынша белгіленгеннен үлкен болса. 
Тісті орнату кезінде тістің екінші жағымен жұмыс істеу үшін 180о бұрылады. 
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жағдайын анықтау немесе олардың ақауларын анықтау-бұл техникалық 
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Планетарлық механизмнің осьтері мен санау корпусының тән 
ақаулары: жүгіру жолдарындағы бояу және жарықтар. Боялған және 
жарылған бөлшектер қабылданбайды. 

Авиациялық қозғалтқыш жүйелері агрегаттарының жетектерінің 
бөлшектерін жөндеу жетектердің бөлшектеріндегі ақауларды жоюдан, 
сондай-ақ құрастыру кезінде Цилиндрлік және конустық берілістердің іліну 
сапасын бақылаудан тұрады. 

Жарықтары бар бөлшектер қабылданбайды. Тісті тістердегі нүктелік 
бояу стандарттармен салыстырылады. Анықтамалық ақаудан асқан жағдайда, 
бөлік қабылданбайды. 

Саңылаулардағы Наклеп келесі жылтыратумен тазалаумен жойылады. 
Мойынтіректерді отырғызу орындарындағы қауіптер, шамалы 

соққылар Тегістеу арқылы қалпына келтіріледі, содан кейін қону беттерін 
хромдайды. 

Доңғалақтардың тістерін дұрыс тарту және бастапқы шеңбердегі 
осьтердің дұрыс өзара орналасуы тістердің бояумен орналасуын тексеру 
арқылы анықталады. Ол үшін доңғалақтардың бірінің (жетегінің) тістеріне 
жұқа бояу қабаты (Берлин азуры) қолданылады, доңғалақты орнына қойып, 
жол бойымен бұрылады. Сонымен қатар, екінші редуктор (қозғалмалы) 
дөңгелектер айналған кезде айқын басып шығару үшін тістерге аздап қысым 
жасау үшін аздап баяулайды. 

Цилиндрлік берілістер үшін, дұрыс тартылған кезде, бояу ізі тістің 
бүкіл ұзындығы бойымен және оның ортасында биіктікте орналасуы керек 
(бастапқы шеңбер бойымен). 

Конустық берілістер үшін тістерді жұқа ұштарына жақын ұстаған жөн. 
Конустық берілістерді бояуға тексерген кезде, Егер саусақ ізі тістің 

аяғы мен жоғарғы жағында жыртылып, кішкентай модульде орналасса, ілгек 
қанағаттанарлық деп саналады. 

Егер басып шығару жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмесе, 
ілінісу қалыңдығы бойынша реттеу сақиналарын таңдау арқылы реттеледі. 
ТШ шегінде ілгекті қамтамасыз ету үшін шайбалар мен сақиналарды 
тегістеуге қатаң тыйым салынады. 

Қозғалтқыш жүйелері агрегаттарының жөнделген редукторлары мен 
жетек тораптары қозғалтқышты жалпы құрастыруға бағытталады [40,42,46]. 

ЖКД компрессорын жөндеу  
ГТ Д компрессорын жөндеу статор мен ротор бөлшектерін қалпына 

келтіруді қамтиды.  
Осьтік компрессордың статорын жөндеу корпусты, пышақтарды және 

түзеткіш құрылғылардың жартылай сақиналарын қалпына келтіруден 
тұрады.  

Компрессор корпусының жиі кездесетін ақаулары: түзеткіш 
құрылғылардың сақиналарындағы тальк қабатының жарықтары, бітелулері 
және зақымдануы (чиптері).  

Жарықтар доғалы электр дәнекерлеуімен қайнатылады, содан кейін 
қайнатылған жерді тегістеу төсемімен тазалайды.  
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Забойларды, тоттануды және бояуларды жою 140-180 түйіршікті 
зімпара матамен тазалаумен жүргізіледі. Алдыңғы және артқы фланецтердің 
эллипстикасы, сондай-ақ статордың жартылай сақиналары арнайы 
құрылғылардың көмегімен түзетумен жойылады.  

Жөнделген компрессор статоры герметикалығын тексереді. Ол үшін 
компрессор корпусындағы бар тесіктерді штепсельдермен, сондай-ақ 
алдыңғы және артқы фланецтерді арнайы штепсельдермен жауып, қысым 
өлшегішті бар тесіктердің біріне бұрап, ауа желісінің шлангісін жалғау керек. 
1 атм ауа қысымымен компрессор корпусының герметикалығын 1 мин бойы 
тексеру, бұл ретте барлық дәнекерленген жіктерді, штуцерлердің бұрандалы 
қосылыстарын, компрессор корпусының жартысының төсемдермен түйісетін 
жерлерін сабынды ерітіндімен жағу.  

Сабын ерітіндісінің құрамы келесідей: 1 литр техникалық суға 10 г 
бейтарап сабын (балалар), 10 г глицерин, 0,3 г ультрамарин алынады.  

Корпус жартысының түйіскен жерінде бойлық фланецтердің астынан 
ауаның бірлі-жарым көпіршіктерінің пайда болуына жол беріледі. Басқа 
жерлерде ауа көпіршіктерінің бөлінуіне жол берілмейді.  

Жартылай сақиналардың пышақтарындағы ұсақ шұңқырлар файлмен 
тазаланады, содан кейін тазартылған жерлерді 120-200 тегістеуішпен 
тегістейді. Бұл операциялар иық пышақтарын алып тастамай жасалады.  

Кіру және шығу жиектеріндегі кенжарлар негізгі металға тегіс өтулерді 
сақтай отырып тазартылады.  

Жеке кеуектер, раковиналар және пиллинг түріндегі тальк қабатының 
зақымдануы (сынуы) компрессордың түзеткіш аппараттарының жұмыс 
сақиналарында және жартылай сақиналарында болады.  

Жартылай сақинаның жартысының бірінде тальк қабатын бояған кезде 
тальк бетін қалпына келтіру жартылай сақинаның екі жартысында (оң және 
сол жақта) жүзеге асырылады. Ішкі сақиналардың тальк - талған беттерін 
бұрғылағаннан кейін олардың беттерінің соғуын тексереді, ол 0,6 мм-ден 
аспауы тиіс. Статордың, компрессордың барлық бөліктерін қалпына 
келтіргеннен кейін оны құрастырыңыз. Жиналған компрессор статорында 
компрессордың жұмыс сақиналарының диаметрлері, түзеткіш 
құрылғылардың сақиналары және компрессордың алдыңғы және артқы 
фланецтерінің қону беттерінің диаметрлері тексеріледі.  

Компрессор роторын жөндеу  
Осьтік компрессордың роторын жөндеу күректерді, дискілерді, 

цапфаларды, лабиринтті сақиналарды қалпына келтіруді, сондай-ақ 
компрессор роторы білігінің қону беттерін қалпына келтіруді қамтиды. 
Компрессор пышақтарының ең тән ақаулары:  

- пышақтардың ұзаруы (созылуы) центрифугалық күштерден туындауы 
мүмкін және барлық пышақтардың ұштарын ротордың осы сатысының 
қажетті диаметріне Тегістеу арқылы жойылады, содан кейін оны 
теңдестіреді;  

- жауырынның ұшындағы және арқасындағы кенжарлар, жауырынның 
кіріс және шығыс жиектеріндегі кенжарлар. Тереңдігі 0,2 мм - ге дейінгі 
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бұрғылағаннан кейін олардың беттерінің соғуын тексереді, ол 0,6 мм-ден 
аспауы тиіс. Статордың, компрессордың барлық бөліктерін қалпына 
келтіргеннен кейін оны құрастырыңыз. Жиналған компрессор статорында 
компрессордың жұмыс сақиналарының диаметрлері, түзеткіш 
құрылғылардың сақиналары және компрессордың алдыңғы және артқы 
фланецтерінің қону беттерінің диаметрлері тексеріледі.  

Компрессор роторын жөндеу  
Осьтік компрессордың роторын жөндеу күректерді, дискілерді, 

цапфаларды, лабиринтті сақиналарды қалпына келтіруді, сондай-ақ 
компрессор роторы білігінің қону беттерін қалпына келтіруді қамтиды. 
Компрессор пышақтарының ең тән ақаулары:  

- пышақтардың ұзаруы (созылуы) центрифугалық күштерден туындауы 
мүмкін және барлық пышақтардың ұштарын ротордың осы сатысының 
қажетті диаметріне Тегістеу арқылы жойылады, содан кейін оны 
теңдестіреді;  

- жауырынның ұшындағы және арқасындағы кенжарлар, жауырынның 
кіріс және шығыс жиектеріндегі кенжарлар. Тереңдігі 0,2 мм - ге дейінгі 

 
 
 
 

алюминий қалақшалардың астауы мен арқасындағы және тереңдігі 0,3-0,5 
мм-ге дейінгі Болат қалақшаның ұшынан 2/3 аспайтын ұзындықта 
орналасқан және саны үшеуден аспайтын кенжарлар шабермен немесе 
файлмен тазартылады. Тазарту қаламның бетімен жуылады, содан кейін 
тазарту орнын жылтыратады.  

Забойларды жиектің бүкіл ұзындығы бойынша тазалау учаскесінде 
бетінің біркелкі өтуін қамтамасыз ете отырып, надфилдермен тазалайды. 
Тазалаудан кейін пышақтардың шеттері жылтыратылады.  

Шырша құлыпының ойықтарындағы жарықтар, әдетте, ең көп 
жүктелген компрессорлардың соңғы сатыларында кездеседі. Мұндай 
ақаулары бар иық пышақтары ақаулы.  

Пышақтардың эрозиясы қозғалтқышты пайдалану кезінде оларға шаң, 
құм, ұсақ бөгде бөлшектердің түсуі нәтижесінде пайда болады. Эрозия 
көбінесе алюминий қорытпаларының пышақтарында болады. Бұл жағдайда 
иық пышақтарының беті ең кішкентай "бөртпемен" немесе қауіптермен 
жабылған. Эрозию жауырын (кедір) жояды бетін тазалау шабером немесе 
надфилем кейін жылтыратылған. Эрозия тереңдігі 0,1 мм-ден аспауы керек. 
Өлшемдері мен сипаты рұқсат етілгеннен асатын ақаулар болған кезде иық 
пышақтарын ауыстыру жүзеге асырылады. Егер мұндай иық пышақтарының 
Саны кез-келген сатыдағы дискідегі жалпы санның 20% - ынан асса, онда 
осы сатыдағы иық пышақтары толығымен, қалған жағдайларда ішінара 
ауыстырылады.  

Ішінара ауыстыру үш кезеңнен тұрады:  
- ақауы бар жауырындарды алып тастау; 
- жаңа иық пышақтарын таңдау; 
- қалақтарды дискіге қою.  
Тігістің ұштарына қатысты шығуына жол берілмейді. Әр фланецте 

сегізден аспайтын жарықтары бар шүмек аппаратын жөндеуге рұқсат етіледі. 
Бұл ретте қатар орналасқан үш тесікте жарықтарды жоюға жол берілмейді 
және шүмек аппараты жарамсыз болады.  

Қалақтарды ішінара ауыстырғаннан кейін компрессор роторы 
динамикалық теңдестірілмейді. Ротордың кез-келген сатысының 
пышақтарын толығымен ауыстырған кезде олардың ұштары тесіліп, 
тегістеледі.  

Ротор дискілерінің лабиринттерінің тарақтарының соғылуы ротордың 
майысуынан немесе тарақтардың жергілікті өндірілуінен туындайды. Жөндеу 
сыртқы бетін тегістеу арқылы жүзеге асырылады, содан кейін түзеткіш 
аппараттың ішкі диаметрін дайындайды.  

Компрессор роторын жөндеу сапасын түпкілікті бақылау кенжарларды, 
сызғыштарды, майысуларды, надирлерді, коррозияны және басқа да 
механикалық зақымдануларды анықтау мақсатында жүргізіледі. Барлық 
сатылардың қалақтарының, құлыптардың, лабиринттердің және 
мойынтіректерге арналған біліктердің мойын беттерінің жағдайына ерекше 
назар аударылады.  

Кейін қалпына келтіру бөлшектер компрессордың жүргізеді, оның 
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жинау.  
Жиналған компрессор қозғалтқыштың жалпы құрастыру аймағына 

жіберіледі. 
 Жану камераларын жөндеу 
ЖКД жану камералары үш түрге бөлінеді: жеке, сақиналы және аралас. 
Барлық жағдайларда жану камералары қалыңдығы 0,5-3,0 мм ыстыққа 

төзімді және ыстыққа төзімді Парақ материалдарынан жасалады. 
Жану камераларының бөліктері жоғары температура, жиі жылу алмасу 

және діріл жүктемелерінде жұмыс істейді. Уақыттың тұрақсыздығына және 
бөлшектердің жекелеген бөліктеріндегі температура өрісінің біркелкі 
болмауына байланысты материал сонымен қатар қайталанатын статикалық 
жүктемелерді қабылдайды және жылу кернеулерін сезінеді. Жұқа қабырғалы 
бөліктердің беткі қабаттары газ коррозиясымен қатар, жекелеген жерлерде 
абразивті тозуға және эрозияға ұшырайды. 

Жұқа қабырғалы жерлердегі және дәнекерлеу тігістеріндегі жарықтар 
бір және топтық, тік сызықты және қисық сызықты болуы мүмкін. 

Жөндеу кезінде жоюға жататын бөлшектердегі жарықтардың мөлшері 
мен саны белгілі бір бөліктің жөнделетін бөлігінің қаттылығы мен беріктігін 
сақтау талаптарымен анықталады. 

Жарықтарды жою үшін электр доғасы, аргон доғасы және оттегі-
ацетилен дәнекерлеу қолданылады. Дәнекерлеу түрі әр жағдайда ТШ сәйкес 
таңдалады. Жарықтарды дәнекерлеу алдында оның ұштарын алдын ала 
бұрғылау және ТУ сәйкес жарықтардың шеттерін V-тәрізді кесу жүргізіледі. 

Жарықшақты дәнекерлеу жарықшақтың соңынан 5-8 ММ орналасқан 
нүктеден басталады. Бұл дәнекерлеу процесінде жарықшақтың мүмкін 
дамуын болдырмайды. Толтырғыш материал дәнекерленген бөліктің 
материалынан сым түрінде жасалады. 

Дәнекерлеу арқылы жарықтарды жойғаннан кейін, тігіс негізгі 
материалмен 50x4x6 тегістеу дөңгелегі мен тегістеу төсемімен бір деңгейге 
дейін тазаланады. 

Жану камерасының бөлшектерін бұзу олардың біркелкі емес қызуының 
салдары болып табылады, бұл негізінен жеке саптамалардың қалыпты 
жұмысының бұзылуынан болады. Жану камерасының бөлшектерін бұзу 
түзету арқылы жойылады. Түзету әр нақты бөлік үшін жасалған арнайы 
мандрелдердің көмегімен жүзеге асырылады. 

Бөлшектерді түзету ақауға байланысты суық және ыстық болуы мүмкін 
(бөлікті қыздыру850− 9000С ). 

Компрессор роторының артқы білігіне және турбина білігіне тірек 
ретінде орнатылған подшипниктер астындағы розеткалар мен шахталар 
температураның жоғарылауына және майлаудың болмауына байланысты 
пайда болады. 

Бұл жағдайда мойынтіректер астындағы ұяларда тереңдігі 0,05 мм-ге 
дейін және эллипстігі 0,2 мм-ге дейін хроммен номиналды мөлшерге дейін 
қалпына келтіріледі; 0,2 мм-ден асатын тесіктер мен өндіріс кезінде корпус 
қабылданбайды, өйткені бұл ақауларды жою корпус қабырғасының 
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жинау.  
Жиналған компрессор қозғалтқыштың жалпы құрастыру аймағына 

жіберіледі. 
 Жану камераларын жөндеу 
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Жану камераларының бөліктері жоғары температура, жиі жылу алмасу 

және діріл жүктемелерінде жұмыс істейді. Уақыттың тұрақсыздығына және 
бөлшектердің жекелеген бөліктеріндегі температура өрісінің біркелкі 
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жүктемелерді қабылдайды және жылу кернеулерін сезінеді. Жұқа қабырғалы 
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Жұқа қабырғалы жерлердегі және дәнекерлеу тігістеріндегі жарықтар 
бір және топтық, тік сызықты және қисық сызықты болуы мүмкін. 

Жөндеу кезінде жоюға жататын бөлшектердегі жарықтардың мөлшері 
мен саны белгілі бір бөліктің жөнделетін бөлігінің қаттылығы мен беріктігін 
сақтау талаптарымен анықталады. 

Жарықтарды жою үшін электр доғасы, аргон доғасы және оттегі-
ацетилен дәнекерлеу қолданылады. Дәнекерлеу түрі әр жағдайда ТШ сәйкес 
таңдалады. Жарықтарды дәнекерлеу алдында оның ұштарын алдын ала 
бұрғылау және ТУ сәйкес жарықтардың шеттерін V-тәрізді кесу жүргізіледі. 

Жарықшақты дәнекерлеу жарықшақтың соңынан 5-8 ММ орналасқан 
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дамуын болдырмайды. Толтырғыш материал дәнекерленген бөліктің 
материалынан сым түрінде жасалады. 

Дәнекерлеу арқылы жарықтарды жойғаннан кейін, тігіс негізгі 
материалмен 50x4x6 тегістеу дөңгелегі мен тегістеу төсемімен бір деңгейге 
дейін тазаланады. 

Жану камерасының бөлшектерін бұзу олардың біркелкі емес қызуының 
салдары болып табылады, бұл негізінен жеке саптамалардың қалыпты 
жұмысының бұзылуынан болады. Жану камерасының бөлшектерін бұзу 
түзету арқылы жойылады. Түзету әр нақты бөлік үшін жасалған арнайы 
мандрелдердің көмегімен жүзеге асырылады. 

Бөлшектерді түзету ақауға байланысты суық және ыстық болуы мүмкін 
(бөлікті қыздыру850− 9000С ). 

Компрессор роторының артқы білігіне және турбина білігіне тірек 
ретінде орнатылған подшипниктер астындағы розеткалар мен шахталар 
температураның жоғарылауына және майлаудың болмауына байланысты 
пайда болады. 

Бұл жағдайда мойынтіректер астындағы ұяларда тереңдігі 0,05 мм-ге 
дейін және эллипстігі 0,2 мм-ге дейін хроммен номиналды мөлшерге дейін 
қалпына келтіріледі; 0,2 мм-ден асатын тесіктер мен өндіріс кезінде корпус 
қабылданбайды, өйткені бұл ақауларды жою корпус қабырғасының 

 
 
 
 

әлсіреуімен және хромның шамадан тыс қалың және нәзік қабаттарының 
қолданылуымен байланысты. 

Жану камерасының құйындыларында көміртегі мен таяз коррозия 
кездеседі. Нагар қозғалтқыштың жұмысы кезінде бұралу жеңінің ұшына 
қойылады, ол кейіннен агломерацияланып, қатты жабынды құрайды. Күлді 
кетіру металл щеткамен жасалады. Егер күйе щеткамен алынып тасталмаса, 
онда бұралудың соңы машинаға салынады. Бұрамалағыш төлкесінің шетінің 
қалыңдығының аз болуына байланысты қақалинаны ағытпамен алып 
тастағаннан кейін бұрамалағыш төлкесінің бұзылуы мүмкін. Мұндай ақаумен 
жеңдер қабылданбайды. 

Бұралғыштардағы таяз коррозиясы бар жерлерді суланған шүберекпен 
сүртеді  керосинде. 

Жану камерасының бөліктері қалпына келтірілгеннен кейін оны 
құрастырады. Жөндеу және құрастыру сапасын бақылау мойынтіректерге 
арналған орындықтардың соғуын анықтауға және ТШ сәйкес жану 
камерасының қуыстарының тығыздығын тексеруге дейін азаяды. 

Жану камерасы қуыстарының герметикалығын тексеру 10 минут бойы 
қысым 2см/1кк4+  кезінде ауамен жүргізіледі. Ауаның ағып кетуіне жол 
берілмейді. 

Жөнделген жану камералары қозғалтқышты жалпы жинау учаскесіне 
жіберіледі. 

ЖКД турбинасын жөндеу 
Турбинаны жөндеу жұмыс қалақтарын, дискілерді, дефлекторларды, 

турбина білігін, сондай-ақ шүмек аппараттарының бөлшектерін қалпына 
келтіруден тұрады. 

Турбиналық пышақтар үлкен қуат, жылу, термоциклді және діріл 
жүктемелерін сезінеді, жану өнімдеріне агрессивті әсер етеді және жұмыс 
кезінде қозғалтқыштың газ жолына түсетін бөгде бөлшектерден жиі зақым 
алады. Соның салдарынан газ турбиналарының қалақтарында мынадай 
ақаулар кездеседі: әртүрлі жерлердегі жарықтар, қалақтардың үзілуі, майысу, 
күйдіру, эрозия, ұштардағы Надирлар, кенжарлар және т.б. жарықтары бар 
турбиналардың қалақтары, күю, майысу, ұштардағы Надирлар және терең 
кенжарлар ауыстыруға жатады. 

Қалақтардағы ұсақ кенжарлар орналасқан жеріне байланысты 
жойылады. Артқы және шұңқырдың бетінде забойлар Жылтырату 
машинасында киіз шеңбердің көмегімен тазаланады (180-200 түйіршікті 
абразивті ұнтақпен немесе ГОИ пастасымен жабылған) негізгі бетімен 
шайылады. 

Жауырынның кіру және шығу жиектеріндегі кенжарлар материалды 
жиектер бойымен 0,1 мм тереңдіктен асатын тереңдікке дейін алып тастау 
арқылы жойылады, бұл ретте қаламның бетіне тегіс өтуді қамтамасыз етеді. 
Әдетте, бөренелерді жоюға қауырсын ұзындығының 2/3 бөлігінен аспайтын 
жерде рұқсат етіледі. 

Қаламның кіріс жиектеріндегі кенжарларды алып тастағанда, 
материалдың қосымша қабатын (0,1 мм) алу қажеттілігі кенжарлардың болуы 
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соңғысын орналастыру орындарында кернеудің жоғары концентрациясына 
әкелетіндігімен байланысты. Артқы немесе шұңқырдың бетінде 
кенжарлардың болуы кернеудің аз концентрациясын тудырады (бірінші 
жағдайға қарағанда шамамен 5-6 есе аз). Осыған байланысты, пышақтардың 
кіріс және шығыс жиектерін тазарту сапасына көп көңіл бөлу керек. 

Скапула беттерінің эрозиясы скапула бетінің кедір-бұдырлығын 
беретін ең кішкентай депрессия түрінде қалыптасады. Иық пышақтарының 
эрозиясының себебі-газ ағынының әсерінен иық пышақтарына өте күшті 
шөгінділердің түсуі. 

Эрозия іздерін 140-200С тегістеуіш шүберекпен қолмен алып тастауға 
рұқсат етіледі, содан кейін ГОИ пастасымен жылтыратылады. 

Жауырындардың бетінде жойылмайтын ақаулар (жарықтар, күйдіру, 
майысу) болған кезде жарамсыз деп танылған жауырындарды жаңа немесе 
жұмыс істеген, бірақ одан әрі пайдалануға жарамды жауырындарға 
ауыстырады. 

Турбиналық пышақтарды ауыстыру толық немесе ішінара болуы 
мүмкін. Иық пышақтарын толық ауыстыру қабылданбаған иық 
пышақтарының саны дискідегі барлық иық пышақтарының 20-25% болған 
кезде жүзеге асырылады. Көп сатылы роторлар үшін, әдетте, дискілердің 
бірінің пышақтарының 20% - дан астамын ауыстыру толық деп аталады. 
Жауырындарды толық ауыстыру кезінде жауырындардың жаңа жиынтығын 
таңдау жүргізіледі, содан кейін жауырындардың ұштарын тегістеу 
жүргізіледі. 

Жаңа иық пышағын таңдау қабылданбаған салмақты ескере отырып 
жүзеге асырылады, ал салмақ айырмашылығы 0,3-0,6 г аспауы керек. 
Жоғарғы шек көп сатылы турбиналардың пышақтарына, ал төменгі жағы бір 
сатылы турбиналарға жатады. Егер қабылданбаған скапуланың салмағын 
анықтау мүмкін болмаса, оның механикалық зақымдалуына байланысты 
жаңа скапуланы таңдау бірдей төзімділікпен диаметрлі қарама-қарсы 
скапуланың салмағына сәйкес жасалады. Салмағы бойынша иық 
пышақтарын таңдау ротордың динамикалық тепе-теңдігін айтарлықтай 
жеңілдетеді және жеңіл салмақты теңдестіруді қажет етеді. Жауырындарды 
0,05-0,1 г дейінгі дәлдікпен өлшейді. Қалақтарды толық ауыстырған кезде 
салмақ бойынша іріктеу турбинаның қалақтары жиынтыққа жұптасып 
таңдалатындығында. Бірдей салмақтағы пышақтардың әр жұбы турбиналық 
дискінің диаметрлі қарама-қарсы ойықтарына орнатылады. 

Дегенмен, иық пышақтарын жұптастыру өте қиын. Сонымен қатар, 
пышақтардың ұштарын орнатқаннан кейін тегістеу белгілі бір дәрежеде 
пышақтарды таңдаудың бастапқы жағдайын бұзады. 

Турбина қалақтарының жиынтығын таңдаудың қарапайым әдісі-
жарамды деп танылған иық пышақтары салмақ жоғалту тәртібімен өлшенеді 
және үстелге қойылады. Содан кейін пышақтар турбиналардың дискісіне бір-
бірін теңестіретін етіп орнатылады. Іс жүзінде олар осылай жасайды: бірінші 
шпатель (максималды салмақ) дискінің бірінші ойығына орнатылады, ал 
екіншісі диаметрлі қарама – қарсы, үшіншісі үшінші ойыққа, төртіншісі 
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соңғысын орналастыру орындарында кернеудің жоғары концентрациясына 
әкелетіндігімен байланысты. Артқы немесе шұңқырдың бетінде 
кенжарлардың болуы кернеудің аз концентрациясын тудырады (бірінші 
жағдайға қарағанда шамамен 5-6 есе аз). Осыған байланысты, пышақтардың 
кіріс және шығыс жиектерін тазарту сапасына көп көңіл бөлу керек. 

Скапула беттерінің эрозиясы скапула бетінің кедір-бұдырлығын 
беретін ең кішкентай депрессия түрінде қалыптасады. Иық пышақтарының 
эрозиясының себебі-газ ағынының әсерінен иық пышақтарына өте күшті 
шөгінділердің түсуі. 

Эрозия іздерін 140-200С тегістеуіш шүберекпен қолмен алып тастауға 
рұқсат етіледі, содан кейін ГОИ пастасымен жылтыратылады. 

Жауырындардың бетінде жойылмайтын ақаулар (жарықтар, күйдіру, 
майысу) болған кезде жарамсыз деп танылған жауырындарды жаңа немесе 
жұмыс істеген, бірақ одан әрі пайдалануға жарамды жауырындарға 
ауыстырады. 

Турбиналық пышақтарды ауыстыру толық немесе ішінара болуы 
мүмкін. Иық пышақтарын толық ауыстыру қабылданбаған иық 
пышақтарының саны дискідегі барлық иық пышақтарының 20-25% болған 
кезде жүзеге асырылады. Көп сатылы роторлар үшін, әдетте, дискілердің 
бірінің пышақтарының 20% - дан астамын ауыстыру толық деп аталады. 
Жауырындарды толық ауыстыру кезінде жауырындардың жаңа жиынтығын 
таңдау жүргізіледі, содан кейін жауырындардың ұштарын тегістеу 
жүргізіледі. 

Жаңа иық пышағын таңдау қабылданбаған салмақты ескере отырып 
жүзеге асырылады, ал салмақ айырмашылығы 0,3-0,6 г аспауы керек. 
Жоғарғы шек көп сатылы турбиналардың пышақтарына, ал төменгі жағы бір 
сатылы турбиналарға жатады. Егер қабылданбаған скапуланың салмағын 
анықтау мүмкін болмаса, оның механикалық зақымдалуына байланысты 
жаңа скапуланы таңдау бірдей төзімділікпен диаметрлі қарама-қарсы 
скапуланың салмағына сәйкес жасалады. Салмағы бойынша иық 
пышақтарын таңдау ротордың динамикалық тепе-теңдігін айтарлықтай 
жеңілдетеді және жеңіл салмақты теңдестіруді қажет етеді. Жауырындарды 
0,05-0,1 г дейінгі дәлдікпен өлшейді. Қалақтарды толық ауыстырған кезде 
салмақ бойынша іріктеу турбинаның қалақтары жиынтыққа жұптасып 
таңдалатындығында. Бірдей салмақтағы пышақтардың әр жұбы турбиналық 
дискінің диаметрлі қарама-қарсы ойықтарына орнатылады. 

Дегенмен, иық пышақтарын жұптастыру өте қиын. Сонымен қатар, 
пышақтардың ұштарын орнатқаннан кейін тегістеу белгілі бір дәрежеде 
пышақтарды таңдаудың бастапқы жағдайын бұзады. 

Турбина қалақтарының жиынтығын таңдаудың қарапайым әдісі-
жарамды деп танылған иық пышақтары салмақ жоғалту тәртібімен өлшенеді 
және үстелге қойылады. Содан кейін пышақтар турбиналардың дискісіне бір-
бірін теңестіретін етіп орнатылады. Іс жүзінде олар осылай жасайды: бірінші 
шпатель (максималды салмақ) дискінің бірінші ойығына орнатылады, ал 
екіншісі диаметрлі қарама – қарсы, үшіншісі үшінші ойыққа, төртіншісі 

 
 
 
 

үшінші ойыққа диаметрлі қарама – қарсы және т. б. Әдетте, осындай 
таңдаудан кейін жалпы теңгерімсіздік аз болады және турбина роторының 
динамикалық теңдестірілуімен оңай жойылады. 

Дегенмен, салмақ бойынша емес, салмақ бойынша таңдау жасаған 
дұрыс. Осындай қалақтардың жұпымен жабдықталған турбинаның роторы 
қалақтарды салмақтық іріктеуге қарағанда анағұрлым дәлдікпен 
динамикалық теңдестіріледі. 

Салмақ моменттері бойынша иық пышақтарын таңдау арнайы 
құрылғының көмегімен жүзеге асырылады. Дегенмен, бірдей сәттегі иық 
пышақтарын жұптасып таңдау салмақ бойынша жұптасып таңдаудан кем 
емес. 

Салмақ моменті бойынша қалақтарды таңдауды қолдану 
қозғалтқыштың бір немесе екі қалағын кейіннен динамикалық теңдестірусіз 
ауыстыруға мүмкіндік береді. Қабылданбағанның орнына ауыстыру жасаған 
сәтті жасайтын шпательді таңдау керек. 

Қозғалтқыштардың турбиналары мен компрессорларының қалақтары 
жөндеуден кейін міндетті түрде өз тербелістерінің жиілігіне тексеріледі. 
Тексеру арнайы қондырғыда жүргізіледі. 

Техникалық шарттардың талаптарынан жоғары немесе төмен меншікті 
тербеліс жиілігі бар күректер жөндеу технологиясының ұсыныстарына 
сәйкес металды ішінара алу жолымен өңделеді. 

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде турбина дискілері күректер 
арқылы ағып жатқан кезде жиектің бір бөлігін жуатын ыстық газдардың 
жылуымен, жылу өткізгіштік заңдары бойынша турбинаның пышақтарынан 
таралатын жылумен және басқа ыстық бөлшектер шығаратын жылумен 
жылытылады. Дискіге сонымен қатар пышақтардан берілетін меншікті 
центрифугалық және жалпы күштер әсер етеді. Орталықтан тепкіш 
күштердің кернеулеріне дискінің радиусындағы температура 
айырмашылығына байланысты дискіде пайда болатын жылу кернеулері 
қосылады. Мұның бәрі дискіде әртүрлі ақаулардың пайда болуына әкеледі. 

Турбина дискілерінің ең тән ақаулары: күйіктер, ұсақ шұңқырлар, 
сызаттар, диск бетіндегі қиғаштар, түйісу беттеріндегі соққылар мен 
қазбалар, турбина дискісінің ойықтарындағы жарықтар, дискінің қызып кетуі 
және т. б. 

Диск бетіндегі күйіктер ТШ сәйкес электрохимиялық (анодтық-сілтілі) 
өңдеумен алынады. Ұсақ кенжарлар, сызаттар және т.б. - Жылтырату. 

Тереңдігі 0,1 мм дейінгі задирларды тазарту арқылы, ал тереңірек 
задирларды – станокта тесу арқылы жояды. 

Жарылған дискілер жарамсыз. Дискінің қызып кетуі қозғалтқышты 
пайдалану ережелері бұзылған жағдайда турбина қалақтарының қызып 
кетуімен қатар жүреді. Қызып кететін дискілер жарамсыз. 

Ақауларды жойғаннан кейін дискінің бетіне ТШ сәйкес 
электрохимиялық өңдеу жүргізіледі. Электрохимиялық өңдеуден кейін 
арнайы қондырғыларда соңғы және қону беттерін Жылтырату жүзеге 
асырылады. 
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Ротор білігінің тән ақаулары: шыбықтардағы жіптердің бұзылуы, 
шыбықтардың қонуының әлсіреуі, түйреуіштердегі кілттердің қырлары, 
майысулар, шұңқырлар, сызаттар, күйіктер, цилиндрлік беттерде және 
біліктің ішкі қуысында коррозия, біліктің саңылауларына жабысу. 

Біліктің ақаулы түйреуіштері ауыстырылады. Цилиндрлік беттердегі 
елеусіз майысулар, кенжарлар, күйіктер тиісті өлшемдерді сақтай отырып 
тазартылады. 

Турбинаның білігі ТШ сәйкес бақылау өлшемдеріне ұшырайды, 
бақылау өлшемдерінің нәтижелері кестеге енгізіледі. 

Саптама аппараттарының бөлшектерін жөндеу саптама 
аппараттарының ішкі, сыртқы сақиналары мен пышақтарын қалпына 
келтіруге дейін азаяды. 

Шүмек сақиналарының ең тән және жиі кездесетін ақаулары: 
- СА ішкі және сыртқы сақиналарындағы жарықтар; 
- эллипстік, са сақиналарының беттерінің соғылуы; 
- СА бөлшектеріндегі майысу, майысу және кенжарлар іздері; 
- CA сақиналарын бұзу. 
Шүмек аппаратының сыртқы сақинасындағы жарықтар, әдетте, скапула 

астындағы ойықтарда пайда болады және ойықтардан қозғалтқыштың осі 
бойынша бағытта таралады. Сол сақиналарда құлыптау сақинасының 
астындағы тесік бойымен шеңбер бойымен жарықтар пайда болады. Шаршау 
сипатындағы мұндай жарықтар температура кернеулерінің ең жоғары 
концентрациясында пайда болады. Электр доғалы дәнекерлеу арқылы 
жарықтарды жойыңыз. 

Жауырынның бетіндегі металдың нүктелі күйіп кетуіне оның 
жауырынның бір жағы бетінің 50% - на 0,2 мм-ден аспайтын тереңдігінде 
ақаулар шығу жиегінен 10 мм ені аймағында орналаспаған және олар қарама-
қарсы жақтарға сәйкес келмеген жағдайда жол беріледі. Күйіп кету 
тазалаумен, содан кейін жылтыратумен жойылады. 

0,6-дан 2 мм-ге дейін деформациясы бар иық пышақтарын өңдеу керек. 
Жауырынның бар коробление астам 2мм, мүшелер жарамсыз деп табылады. 

Күрекшені тегістеу күрекшенің ұзындығы бойынша біркелкі жеңіл 
балғаның соққыларымен текстолитті ою арқылы жүзеге асырылады. 

Турбинаның барлық сатыларындағы шүмек аппараттарын құрастыру 
кезінде қалақтарды орнатуды тексеруге және олардың арасындағы өту 
қималарын өлшеуге көп көңіл бөлінеді. 

Жөнделген сопло аппараттары бақылаулық тексеруге жатады және 
өлшеу нәтижелері кестеге енгізіледі. 

Авиациялық қозғалтқыштардың роторларын теңдестіру 
Пайдалану процесінде авиациялық қозғалтқыштар роторларының 

теңгерілуі, әдетте, орталықтан тепкіш күштердің, бөлшектердегі 
температуралық және қалдық кернеулердің, күйіктің пайда болуының, 
тозудың және коррозияның әсерінен массалардың белгілі бір қайта бөлінуіне 
байланысты біртіндеп бұзылады. Роторларды жөндеу кезінде материал 
ротордың жекелеген жерлерінен алынады, оның кейбір бөліктері 
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ауыстырылады және алынатын қосылыстардың аралығына байланысты 
ротордың бір бөлігі екіншісіне қатысты жылжиды. Мұның бәрі жөндеуден 
кейін роторлардың теңгерімсіздігі кейбір жағдайларда рұқсат етілгеннен 10 
еседен асатын айтарлықтай мәнге жетеді. 

Осылайша, оны жөндеу кезінде қозғалтқыштың роторларын теңестіру 
өндіріс кезіндегідей міндетті болып табылады. 

Роторды оның құрылымдық формалары мен басқа да ерекшеліктеріне 
қарамастан теңдестіру мақсатына қол жеткізіледі, егер роторды 
деформацияламаса, діріл тудыратын тіректерге динамикалық жүктемелер 
белгілі бір минимумға дейін азаяды. 

Ротордың теңгерімсіздік дәрежесі әдетте теңгерімсіздік деп аталады. 
Теңгерімсіздік-бұл теңгерілмеген масса салмағының оның айналу осіне 
дейінгі қашықтыққа көбейтіндісі . 

Осылайша, динамикалық теңдестіру осы күштердің шамаларын 
анықтаудан тұрады, ал осындай мақсаттарға арналған қондырғылар 
теңдестіру машиналары деп аталады.  

Ротор айналған кезде оның тепе-тең емес массалары центрифугалық 
күштерді дамытады, ал ротор көлденең жазықтықта өлшенетін тербеліске 
түседі. 

Теңдестірілмеген массаның орнын немесе теңгерімсіздік бағытын 
(орнын) анықтау үшін машинаның электр схемасында түрлендіргіш, неонды 
(инерциясыз шам) және стробоскоптың лимбы көзделген. Стробоскоптың 
неон шамы трансформатордан импульстік токпен қоректенеді және ротордың 
бір айналымында бір рет жанып, тепе-теңдік роторымен бірдей бұрыштық 
жылдамдығы бар аяқ бетінің белгілі бір бөлігін жарықтандырады. 
Датчиктердегі ең үлкен ток ротордың теңгерілмеген массасы көлденең 
жазықтықты кесіп өткен кезде пайда болатындығына байланысты, 
стробоскоптың шамы импульстік трансформатордағы ең үлкен ток кезінде, 
яғни теңгерілмеген масса көлденең жазықтықта өтетін кезде жанады. 
Жыпылықтайтын шам ротордың әр айналымы үшін бірдей санды лимбада 
жарықтандырады. Ротордың айналу саны олардың тепе-теңдігінде тұрақты 
болғандықтан, инерциясыздығына байланысты стробоскоптың шамы үздіксіз 
жанып тұрады және Дискінің лимбінде бірдей санды жарықтандырғанда, 
лимб қозғалыссыз болып көрінеді. Лимбадағы жарықтандырылған Сан 
ротордағы теңгерімсіздік орнын көрсетеді. 

Роторды теңестіру қалақтарды, теңдестіру жүктерін ауыстыру, 
материалды алу, цапфаларды ауыстыру және т. б. Әрбір нақты жағдайда 
теңдестіру әдісі ротордың дизайнымен анықталады. 

Қозғалтқышты құрастыру 
Қозғалтқышты жалпы құрастыру-ЖКД-ның жұмыс параметрлерін ғана 

емес, оның сенімділігін де анықтайтын жөндеудің аса жауапты процестерінің 
бірі. 

Құрастыру процесінің негізгі элементі құрастыру операциясы болып 
табылады. Әрбір құрастыру операциясы үшін технологиялық карта 
жасалады, онда жиналған түйіннің нөмірі мен атауы, құрастыру 
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операциясының реттік нөмірі және жиналған түйіннің схемасымен құрастыру 
жұмыстарының сипаттамасы, түйінге кіретін бөліктердің нөмірлері беріледі. 

Операциялық жұмыс картасында олар қандай жабдықты 
құрастыратындығын және қандай құрылғылар, құралдар мен құрылғылар 
қолданылатындығын көрсетеді. 

Қозғалтқыштарды құрастырудың келесі әдістері бар:  
1. Бөлшектер мен тораптардың толық өзара алмасуы кезінде құрастыру. 
2. Сызба және ТШ (селективті құрастыру) талаптарын орындау үшін 

бірқатар бөлшектер мен тораптарды арнайы іріктеу жолымен өзара 
алмастырылуы шектелген кезде құрастыру. 

3. Жеке құрастыру. 
Құрастырудың соңғы түрі авиажөндеу кәсіпорындарында кеңінен 

қолданылады. Бұл құрастыру әдісімен әр түйін жөндеуден кейін бастапқы 
өндірісінде тұрған бөлшектер мен түйіндерден жиналады. Сонымен қатар, 
жөндеу кезінде ақаулы бөліктердің орнына жаңа немесе жөндеу бөлшектері 
қойылады. Бұл жағдайда қосылыстың жеке орналасуы жасалады. 

Бөлшектерді таңдау әдісі жөндеу практикасында шектеулі түрде 
қолданылады және сол атаудағы бөлшектердің көп мөлшері болған кезде 
ғана қолданылады, мысалы, TVD редукторының планетарлық механизмінің 
роликтері. 

Бөлшектерді толығымен ауыстыру арқылы құрастыру әдісі де 
шектеулі. Бөлшектерді ауыстырған жағдайда, ТШ сәйкес қажетті саңылауды 
немесе созуды қамтамасыз ету үшін қону беттерін мұқият таңдау жасалады. 
Егер бөлшектерді таңдау қажетті қонуға жете алмаса, онда бөліктердің 
бірінің өлшемдері екіншісінің өлшеміне сәйкес келеді. Сәйкес 
операцияларды құрастыру кезінде неғұрлым аз болса, құрастыру процесі 
соғұрлым жақсы болатындығын ескеру қажет. 

Технологиялық құрастыру процесі қозғалтқыштың дизайн 
ерекшеліктерімен анықталады, бұл процесті барлық газ турбиналық 
қозғалтқыштар үшін бірдей деп көрсетуге мүмкіндік бермейді. 

Қозғалтқышты жинау жинаудың технологиялық процесімен көзделген 
қатаң реттілікпен жүргізілуі тиіс. Бұл жинаушыларды қателіктерден 
құтқарады. 

Қозғалтқышты жинау аяқталғаннан кейін оны маймен айдау жүргізілуі 
тиіс. Бұл май арналарын мүмкін болатын ластанудан тазарту және 
қозғалтқыштың алғашқы сәтінде ысқылайтын беттерді майлаумен 
қамтамасыз ету үшін жасалады. 

Жөнделген қозғалтқыштарды сынау және консервациялау 
Жөндеуден кейін қозғалтқышты сынау жөндеу сапасын анықтау және 

қозғалтқыштың пайдалануға жарамдылығын анықтау мақсатында 
жүргізіледі. 

Қозғалтқыштарды сынау қозғалтқыштарды жөндеу кезіндегі 
техникалық процестің соңғы және өте маңызды кезеңі болып табылады. 
Өзінің мақсаты бойынша ЖКД сынақтары мынадай негізгі түрлерге бөлінеді: 
өткізу, бақылау, қосымша және ұзақ. 
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операциясының реттік нөмірі және жиналған түйіннің схемасымен құрастыру 
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1. Ұсынушы сынақтар (бөлшектерді сынауға және автоматиканы 
ішінара жөндеуге арналған). 

2. Өткізу сынағына ақауларды жою және құрастыру бойынша жөндеу 
жұмыстары толық көлемде орындалған барлық қозғалтқыштар тартылады.  

3. Қозғалтқышты бақылау сынақтары екінші құрастырудың (іріктеуден 
кейін) сапасын және оның деректерінің техникалық шарттарға сәйкестігін 
тексеру мақсатын көздейді. 

Әрбір жөнделген қозғалтқыштың өткізу және бақылау сынақтары 
құрастырудың дұрыстығын тексеруге, қозғалтқыштың техникалық 
шарттарында көзделген жұмыс параметрлерін: тартым, отын мен майдың 
жұмсалуы, газдар мен майдың температурасы, қабылдағыштық, дірілді қайта 
жүктеу, помпаждың болмауы және т. б. сынақтар мен тексерулер жүргізуге 
мүмкіндік береді. 

Өткізу және бақылау сынақтарында көбінесе мынадай ақаулар 
анықталады: жинақтау қателері, құрастыру қателіктері, қозғалтқыштың 
қалақтары мен ыстық трактінің бөлшектерін бастапқы "өңдеу" салдарынан 
ротор теңгерімінің бұзылуы. 

Өткізу немесе бақылау сынағы кезінде, сондай-ақ өткізу сынағынан 
кейін іріктеу кезінде жекелеген бөлшектер, тораптар немесе агрегаттар 
өзгертілетін немесе қайта жөнделетін қозғалтқыштар тиісті бағдарламалар 
бойынша 4 қосымша сынақтан өтеді. 

Қосымша сынақтың сәтті өтуі кезінде қозғалтқыш тоқтаусыз тапсыру 
немесе бақылау сынағына ауыстырылуы мүмкін. 

Жөндеу сапасын бақылау мақсатында, әсіресе Қозғалтқыштың жаңа 
түрін жөндеудің бастапқы кезеңінде, жөнделген партиядан таңдалған 
қозғалтқыштың 5 ұзақ сынағы жүргізіледі. 

Әдетте ұзақ сынақ қозғалтқыштың бір ресурсының ұзақтығына ие. 
Ұзақ сынақтар үшін, әдетте, бөлшектер мен түйіндер ең толық және күрделі 
жөндеуден өткен қозғалтқыш таңдалады. Көбінесе ұзақ мерзімді сынақ 
(тексеру) объектілері бөлшектер мен тораптарды жөндеудің әзірленген және 
алдын ала эксперименттік тексерілген жаңа әдістері болып табылады. 
[28,29,30,34,38,40,42,56,57]. 

Авиациялық қозғалтқыштарды сынау моторлы-сынақ 
станциясында (МАЖ) жүргізіледі. 

Сынақ станциясының жабдығы мен өлшеу аспаптары ТШ-да 
көрсетілген дәлдікпен қозғалтқыш өлшемдерін өлшеуді қамтамасыз етуге 
тиіс. 

ТББ сынаған және қабылдаған, тікелей ұшаққа орнату үшін жіберілетін 
қозғалтқыштар үш айға консервациялануы тиіс. Қоймаларда сақтауға 
арналған қозғалтқыштар неғұрлым ұзақ мерзімге консервацияланады. 

Ұшу аппараттары жүйелерінің агрегаттарын жөндеу 
Қазіргі заманғы ұшақ белгілі бір жүйеге жататын және тиісті 

функцияларды орындайтын көптеген әртүрлі қондырғылармен 
жабдықталған. Бұл гидравликалық және әуе, Отын және май жүйелерінің 
қондырғылары, биік жабдықтар және т. б. 
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Агрегаттар жөндеуге қозғалтқышпен немесе ұшақпен бірге, сондай-ақ 
егер олар қандай да бір себептермен қозғалтқыштан немесе ұшақтан алынса, 
бөлек түседі. Жөндеуге жеке келіп түскен агрегатқа қозғалтқыштан немесе 
ұшақтан мерзімінен бұрын алу себебі туралы акт болуға тиіс. 

Авиажөндеу өндірісі жағдайында ұшақтан немесе қозғалтқыштан 
алынған агрегаттар учаскеге немесе агрегаттарды жөндеу цехына түседі. 
Жөндеуге жиі түсетін агрегат бөлшектеу алдында сыналады. Құрылғыны 
алдын-ала сынау қондырғының ақауларын анықтауға және сол арқылы оның 
техникалық жағдайын анықтауға мүмкіндік береді. Шынында да, кейбір 
ақауларды оның бөлшектерін кейінгі тексеруден гөрі тестілеу кезінде 
анықтау оңайырақ. Мысалы, қосылыстардың ағып кетуі сияқты ақау тек 
сынақ кезінде анықталуы мүмкін. 

Үлкен жөндеу бағдарламасымен агрегаттарды жөндеудің ағымдық 
желісін ұйымдастыруға болады. Бұл ретте ағындық желілер бір типті немесе 
конструкциялық орындалуы бойынша жақын агрегаттарды жөндеу бойынша 
бөлінуі және мамандандырылуы мүмкін, мысалы: отын сорғылары, май 
жүйелерінің агрегаттары, оның ішінде сүзгілер мен ауа бөлгіштер, 
командалық-отын агрегаттары (ТВД үшін) және реттегіштердің отын 
сорғылары (ТРД үшін), гидрокүшейткіштер мен күштік цилиндрлер, крандар 
мен клапандар. Әрбір осындай сызық дайын циклге сәйкес жасалады. Ол: 
ақауды, жөндеуге жинақтауды, жөндеуді, жинақтауға жинақтауды және 
агрегаттарды жалпы құрастыруды қамтиды. Көрсетілген технологиялық 
процестер орындалатын жұмыс орындары бір ағымда рет-ретімен 
орналасқан. Әдетте желіде дефектерлер, жинаушылар, жөндеушілер және 
слесарь-құрастырушылар жұмыс істейді. Олар құрылғының кез-келген 
дизайны үшін технологиялық процестің бір бөлігін орындауды талап етеді. 
Агрегаттарды жөндеу кезіндегі мамандандыру жөндеу сапасы мен еңбек 
өнімділігін арттырады және бір желіде агрегаттардың 10-15 түріне дейін 
жөндеуге мүмкіндік береді. 

Агрегаттарды жөндеудің ағынды желілерін ұйымдастыру кезінде 
жиналған агрегаттарды бөлшектеуді, жууды және жөндеуден кейін сынауды 
жекелеген учаскелерде жүргізеді. Себебі, бұл процестер арнайы бөлмелер 
мен арнайы жабдықты қажет етеді. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай жөндеуді 
ұйымдастыру экономикалық тұрғыдан тиімді және жөндеудің жоғары 
сапасын қамтамасыз етеді. 

Агрегаттарды бөлшектеу, жуу, тазалау және ақауын табу 
Ұшақтан немесе қозғалтқыштан алынған агрегаттар бөлшектеу 

учаскесіне түседі. Әр типтегі агрегатты бөлшектеу бөлшектеу үшін 
операциялық технологияға сәйкес жүзеге асырылады. Агрегаттар 
бөлшектелетін жұмыс орындары тез алынатын, тозбайтын құрылғылармен 
жабдықталады, бұл агрегаттарды жұмыс уақытының ең аз шығынымен 
бөлшектеуге мүмкіндік береді. 

Бөлшектеу процесінде агрегаттардың ашық арналарына бөгде 
заттардың түсу мүмкіндігін болдырмау мақсатында бітеуіштер орнатылады. 
Кейде агрегаттарды бөлшектеу кезінде бөлшектелген түйіннің толық 
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сорғылары (ТРД үшін), гидрокүшейткіштер мен күштік цилиндрлер, крандар 
мен клапандар. Әрбір осындай сызық дайын циклге сәйкес жасалады. Ол: 
ақауды, жөндеуге жинақтауды, жөндеуді, жинақтауға жинақтауды және 
агрегаттарды жалпы құрастыруды қамтиды. Көрсетілген технологиялық 
процестер орындалатын жұмыс орындары бір ағымда рет-ретімен 
орналасқан. Әдетте желіде дефектерлер, жинаушылар, жөндеушілер және 
слесарь-құрастырушылар жұмыс істейді. Олар құрылғының кез-келген 
дизайны үшін технологиялық процестің бір бөлігін орындауды талап етеді. 
Агрегаттарды жөндеу кезіндегі мамандандыру жөндеу сапасы мен еңбек 
өнімділігін арттырады және бір желіде агрегаттардың 10-15 түріне дейін 
жөндеуге мүмкіндік береді. 

Агрегаттарды жөндеудің ағынды желілерін ұйымдастыру кезінде 
жиналған агрегаттарды бөлшектеуді, жууды және жөндеуден кейін сынауды 
жекелеген учаскелерде жүргізеді. Себебі, бұл процестер арнайы бөлмелер 
мен арнайы жабдықты қажет етеді. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай жөндеуді 
ұйымдастыру экономикалық тұрғыдан тиімді және жөндеудің жоғары 
сапасын қамтамасыз етеді. 

Агрегаттарды бөлшектеу, жуу, тазалау және ақауын табу 
Ұшақтан немесе қозғалтқыштан алынған агрегаттар бөлшектеу 

учаскесіне түседі. Әр типтегі агрегатты бөлшектеу бөлшектеу үшін 
операциялық технологияға сәйкес жүзеге асырылады. Агрегаттар 
бөлшектелетін жұмыс орындары тез алынатын, тозбайтын құрылғылармен 
жабдықталады, бұл агрегаттарды жұмыс уақытының ең аз шығынымен 
бөлшектеуге мүмкіндік береді. 

Бөлшектеу процесінде агрегаттардың ашық арналарына бөгде 
заттардың түсу мүмкіндігін болдырмау мақсатында бітеуіштер орнатылады. 
Кейде агрегаттарды бөлшектеу кезінде бөлшектелген түйіннің толық 

 
 
 
 

бөлшектерін сақтау қажет. Мұны істеу үшін, мысалы, көптеген spool 
жұптары арнайы сорттарға жұппен (spool бар жең) орналастырылады.  

Зақымдануды болдырмау, бөлшектеу кезінде агрегаттар бөлшектерінің 
жинақтылығын сақтау мақсатында, сондай-ақ тасымалдауға, тазалауға және 
жууға ыңғайлы болу үшін бөлшектелген агрегаттардың бөлшектері арнайы 
сұрыптарға салынады. 

Бөлшектегеннен кейін агрегаттардың бөлшектері жуылады және 
тазартылады. Агрегаттардың бөлшектерін жуу және тазалау ванналарда 
арнайы жуу сұйықтықтарымен жүргізіледі. 

Тазартылған бөлшектер агрегаттардың әрбір нақты бөлігі үшін 
операциялық технологияға сәйкес дефектирленеді. Ақаулықтың нәтижелері 
арнайы картаға енгізіліп, бөліктің жұмысын қалпына келтіру әдісі 
тағайындалады. 

Агрегаттардың бөлшектеріндегі жарықтарды анықтау үшін физикалық 
бақылау әдістері қолданылады: магниттік, люминесцентті, бояу әдісі, 
люминесцентті-түсті, электр индуктивті. Бөлшектердегі коррозия, қауіптер, 
сызаттар, бітелулер және ұқсас сыртқы зақымданулар сыртқы тексеру 
арқылы немесе 5 және 10 есе үлкейтетін бинокулярлық үлкейткіш көмегімен 
анықталады. Біріктірілген бөлшектердің беттерінің тозуы микрометриялық 
өлшеумен анықталады. Осы мақсатта индикаторлық нутромерлер, 
пневморотаметрлер, аспаптық микроскоптар (МИМ, БИМ және УиМ-21), 
оптикалық ұзындық өлшегіштер қолданылады. 

Плунжерлік типтегі агрегаттарды жөндеу 
Қазіргі заманғы авиациялық қозғалтқыштарда плунжер түріндегі 

қондырғылар негізінен отын сорғылары болып табылады. Жанармай 
сорғыларындағы ақаулардың себептері көбінесе отынның ластануы және 
сорғыларды пайдалану кезінде технологияның бұзылуы болып табылады. 
Плунжер типті агрегаттар бөлшектерінің ең тән ақаулары мынадай: серво 
поршень өзегінің тесіктеріндегі надирлер мен тәуекелдер, золотник 
гильзасының ішкі және сыртқы диаметрлері бойынша тәуекелдер, 
плунжердегі тәуекелдер және оның сыртқы диаметрі бойынша тозуы, 
плунжердің сфералық бетінің өндірілуі, тозуы, плунжерлер үшін сорғы 
роторының тесіктеріндегі қазбалар, подшипниктер сепараторының 
зақымдануы. Сондай-ақ бөлшектердің коррозиясы, серіппелердің 
серпімділігі мен жоғалуы, бітеуіштер, болттар, жаңғақтарда коррозияға 
қарсы қорғаныстың зақымдануы байқалады. 

Цилиндр бетінің аздап тозуы бар плунжерлерді жөндеу цилиндрлік 
бетті сақиналы шойын төсеніштерімен қалпына келтіруден тұрады. 

Плунжерлерді жөндеу өлшемдеріне дейін өңдеу: тегістеу, тегістеу және 
түпкілікті аяқтау. 

Тозу жоғарылаған кезде плунжердің цилиндрлік беті пішінді 
түзеткеннен кейін өлшемді хромдауға ұшырайды (бір жағына 0,05 мм дейін), 
содан кейін бетінің қажетті мөлшері мен тазалығына дейін сүртіледі. 

Плунжердің сфералық бетіндегі конус тәрізді тозуды қалпына келтіру 
пішінді шойын ұнтақтарымен жүзеге асырылады. 
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Сорғылардың роторларындағы плунжерлер үшін саңылауларды 
олардың диаметрлері бір селективті топтың шегінен шықпайтындай етіп 
хонингирлеу немесе арнайы ысқылау арқылы қалпына келтіреді. 

Жөндеу кезінде барлық золотниктер мен төлкелер жетілдіру 
станоктарында арнайы пасталармен сүртіледі. Аяқтау процесі жұмыс 
беттерін жылтыратумен аяқталады. Рұқсат етілетін саңылаулар 
золотниктерді жеке іріктеумен және олардың өлшемдерін ысқылау арқылы 
жетілдірумен қамтамасыз етіледі. 

ТКТ прецезиондық бөлшектерін жөндеу-ЖКД жөндеудің ең күрделі 
бөлігі және орындаушылардың жоғары білікті арнайы жабдықтары мен 
құрылғыларының болуын талап етеді. 

Тісті агрегаттарды жөндеу 
Қозғалтқыштардың май жүйесінде май айналымын жүзеге асыру үшін 

әдетте бір айдау және бірнеше сору қадамдары бар әртүрлі дизайндағы 
беріліс сорғылары қолданылады. 

Майдың жеткіліксіз сүзілуі және оның жоғары өнімділігі мен қысымы 
кезінде қатты бөлшектердің сорғы қуысына енуі сорғының сору және айдау 
сатыларының құдықтарының қабырғалары мен түбінде металлдың пайда 
болуына, сызылуына және сілтіленуіне ықпал етеді. 

Уақыт өте келе пайда болатын май сорғыларының қалыпты 
жұмысының бұзылуы сорғы корпустарында редукторлардың орналасуының 
бұзылуына, ұялар мен құдықтардың беткі қабатының тозуына, қысымды 
төмендететін клапанның ағып кетуіне, сорғы редукторларының тозуына 
байланысты. 

Редукциялық клапанның ағып кетуіне сыртқы бөлшектердің клапанның 
астына түсуі, Розетка клапандарының жұмыс беттерінің өндірілуі және 
коррозиясы себеп болуы мүмкін. Клапанның жұмыс беттерін, сондай-ақ 
соққыларды, қауіптер мен коррозияны тазарту арқылы жояды, содан кейін 
клапанды ұяға түпкілікті ысқылайды. Шар клапандарының тән ақауы-бұл 
доптың коррозиясы. Бұл жағдайда доп әдетте жаңасына ауыстырылады. 

Тістері тозған редукторлар ауыстырылуы керек. 
Ұңғымалардың соңғы бетіндегі надирлер мен қауіптер осы бетті 

арнайы кескішпен немесе кескішпен бірдей пішінді шойын тартқышпен 
Тегістеу арқылы жойылады. Тегістелгеннен кейін құдық түбінің 
перпедикулярлығын тексеру тегістеу сияқты пішінде жасалған калибрдің 
көмегімен бояудың ізімен бақыланады. Бояудың ізі біркелкі болуы керек 
және бүкіл аумақтың кемінде 70% құрайды. 

Коловрат және орталықтан тепкіш типтегі агрегаттарды жөндеу 
Коловрат сорғыларында (мысалы, БНК-10, БНК-12 және т.б.) ротордың 

қола тіректерінің (тіректерінің) тозуы және тербеліс түйінінің бөлшектерінің 
коррозиясы байқалады. Тозуды өлшеу, Коррозия және басқа сыртқы зақым – 
сыртқы тексеру арқылы анықтайды. Тозған кезде подпятников жоғары 
рұқсат етілген және оларды уақытында ауыстыруды жүргізеді. Коррозия, 
ұсақ шұңқырлар, қауіптер, тербеліс түйінінің бөлшектеріндегі сызаттар ұсақ 
құмырамен тазаланады. Корпустың саңылауларындағы конус жіптері 
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Сорғылардың роторларындағы плунжерлер үшін саңылауларды 
олардың диаметрлері бір селективті топтың шегінен шықпайтындай етіп 
хонингирлеу немесе арнайы ысқылау арқылы қалпына келтіреді. 

Жөндеу кезінде барлық золотниктер мен төлкелер жетілдіру 
станоктарында арнайы пасталармен сүртіледі. Аяқтау процесі жұмыс 
беттерін жылтыратумен аяқталады. Рұқсат етілетін саңылаулар 
золотниктерді жеке іріктеумен және олардың өлшемдерін ысқылау арқылы 
жетілдірумен қамтамасыз етіледі. 

ТКТ прецезиондық бөлшектерін жөндеу-ЖКД жөндеудің ең күрделі 
бөлігі және орындаушылардың жоғары білікті арнайы жабдықтары мен 
құрылғыларының болуын талап етеді. 

Тісті агрегаттарды жөндеу 
Қозғалтқыштардың май жүйесінде май айналымын жүзеге асыру үшін 

әдетте бір айдау және бірнеше сору қадамдары бар әртүрлі дизайндағы 
беріліс сорғылары қолданылады. 

Майдың жеткіліксіз сүзілуі және оның жоғары өнімділігі мен қысымы 
кезінде қатты бөлшектердің сорғы қуысына енуі сорғының сору және айдау 
сатыларының құдықтарының қабырғалары мен түбінде металлдың пайда 
болуына, сызылуына және сілтіленуіне ықпал етеді. 

Уақыт өте келе пайда болатын май сорғыларының қалыпты 
жұмысының бұзылуы сорғы корпустарында редукторлардың орналасуының 
бұзылуына, ұялар мен құдықтардың беткі қабатының тозуына, қысымды 
төмендететін клапанның ағып кетуіне, сорғы редукторларының тозуына 
байланысты. 

Редукциялық клапанның ағып кетуіне сыртқы бөлшектердің клапанның 
астына түсуі, Розетка клапандарының жұмыс беттерінің өндірілуі және 
коррозиясы себеп болуы мүмкін. Клапанның жұмыс беттерін, сондай-ақ 
соққыларды, қауіптер мен коррозияны тазарту арқылы жояды, содан кейін 
клапанды ұяға түпкілікті ысқылайды. Шар клапандарының тән ақауы-бұл 
доптың коррозиясы. Бұл жағдайда доп әдетте жаңасына ауыстырылады. 

Тістері тозған редукторлар ауыстырылуы керек. 
Ұңғымалардың соңғы бетіндегі надирлер мен қауіптер осы бетті 

арнайы кескішпен немесе кескішпен бірдей пішінді шойын тартқышпен 
Тегістеу арқылы жойылады. Тегістелгеннен кейін құдық түбінің 
перпедикулярлығын тексеру тегістеу сияқты пішінде жасалған калибрдің 
көмегімен бояудың ізімен бақыланады. Бояудың ізі біркелкі болуы керек 
және бүкіл аумақтың кемінде 70% құрайды. 

Коловрат және орталықтан тепкіш типтегі агрегаттарды жөндеу 
Коловрат сорғыларында (мысалы, БНК-10, БНК-12 және т.б.) ротордың 

қола тіректерінің (тіректерінің) тозуы және тербеліс түйінінің бөлшектерінің 
коррозиясы байқалады. Тозуды өлшеу, Коррозия және басқа сыртқы зақым – 
сыртқы тексеру арқылы анықтайды. Тозған кезде подпятников жоғары 
рұқсат етілген және оларды уақытында ауыстыруды жүргізеді. Коррозия, 
ұсақ шұңқырлар, қауіптер, тербеліс түйінінің бөлшектеріндегі сызаттар ұсақ 
құмырамен тазаланады. Корпустың саңылауларындағы конус жіптері 

 
 
 
 

босатылған кезде, отынды жеткізу және бұру үшін, толық жіптері бар 
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жарықтар, жіптердің зақымдануы кездеседі. Бүріккіш құрылғының 
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Саптамалардың бөлшектеріндегі сызықшаларды, кенжарларды және 
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Гидрокүшейткіштер мен күштік цилиндрлерді жөндеу. Гидро 
күшейткіш жөндеуге өте жоғары талаптар қойылатын ұшақтың 
гидрожүйесінің аса жауапты агрегаттарының бірі болып табылады. 
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пайда болады. Осы себеп бойынша туындайды ішкі негерметичность с 
перетеканием сұйықтықтың поршню, инеге золотнику.  

Золотник тізбегі мен атқару штогы элементтерінің майысуы, 
цилиндрдің мыжылған қабырғалары және т.б. түріндегі өрескел зақымдары 
бар гидрокүшейткіштер жөндеуге жатпайды және жарамсыз болады. 
Жөндеуге түскен гидрокүшейткіштер толық бөлшектенеді, барлық 
бөлшектерді мұқият тазалау мен жууды, микрометриялық өлшеуді 
(өлшеулердің бақылау карталарына сәйкес), бөлшектердің тозу дәрежесін 
анықтауды және физикалық бақылау әдістерімен бақылауды жүргізеді. 

Цилиндрдің өлшемдері 0,008-0,018 мм-ден аспайтын түпкілікті 
тегістеуге рұқсат етілген өлшемді хроммен қалпына келтіріледі. Цилиндр 
айнасын түпкілікті ысқылау белгіленген рұқсаттарды және бетінің∇ 10  
тазалығын алғанға дейін ГОИ пастасын пайдалана отырып жүргізіледі . Бұл 
жағдайда сопақ және конус белгіленген мәннен аспауы керек. 

Пайдаланудан кейін спул және поршень буы тозуы мүмкін. Металл 
эрозиясына байланысты шпангоут пен гильзаның ойықтары бойынша 
қауіптер, сызаттар, тозу. Жөндеу кезінде жеке фитинг ауқымында жеңдер 
үшін шпангоуттардың селективті таңдауы қолданылады, ол келесідей 
орындалады. 

Микрометриялық өлшеудің деректері бойынша, басқа 
гидрокүшейткіштерде оларды қиыстырғаннан кейін золотниктерді немесе 
плунжерлерді пайдалану мүмкіндігі белгіленеді. Осыдан кейін, жеңдер 
белгіленген мөлшерге дейін тегістеледі және орауыш немесе плунжер жұбы 
жиналады. Жөндеудің бұл әдісі сізге бұрын жұмыс істеген катушкаларды 
қолдануға және ең аз шығындармен оның жұмысының сенімділігін 
қамтамасыз ете отырып, қуат көзін қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 

Егер гильзаның өлшемдері белгіленген шекті өлшемдерге сәйкес 
келмесе, онда оларды ысқылағаннан кейін алынған өлшемдер бойынша 
жөндеу рұқсаттары бар 12хнва болаттан жаңа золотниктер дайындалады. 
Егер бұл үшін қажетті жағдайлар болмаса, онда тозған жеңдер 
ауыстырылады. 

Гидрокүшейткіштерді жөндеуден кейін жинау белгіленген 
технологияға сәйкес жүргізіледі. Сүртуге және жетілдіруге ұшыраған барлық 
бөлшектер керосинмен немесе бензинмен мұқият жуылады. Біріктірілетін 
бөлшектерді жинау алдында таза бензинмен жуады және ауада кептіреді, 
содан кейін оларды таза майлықтармен сүртеді және жұмыс сұйықтығымен 
сулайды. Барлық құрастыру жұмыстары күдері немесе миткал қолғаптарында 
орындалуы керек. 

Жиналған қуат көздері арнайы стендте тексеріледі. 
Гидрокүшейткіштерді тексерудің мақсаты бөлу штогының реттелуін, 
сезімталдық аймағын, атқарушы штоктың қозғалыс жылдамдығын, атқарушы 
штокпен ұсталатын ең жоғары күшті, атқарушы шток жүрісінің шамасын, 
құю және берудің Автоматты клапандарының жұмысын, тарату золотнигінің 
тоқтатқышының жұмысын тексеру және герметикалығын сынау болып 
табылады. 
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Қуат цилиндрлері-бұл сұйықтықтың немесе ауаның энергиясын 
поршеньнің механикалық түзу немесе өзара қозғалысына айналдыруға 
арналған атқарушы элементтер. Жұмыс кезінде қуат цилиндрлерінің 
элементтерінде сызаттар, цилиндрлер айнасы мен өзек бетінің тозуы, жеке 
және топтық тығыз орналасқан нүктелер мен раковиналардың коррозиялық 
зақымдануы, тығыздағыш манжеттердің, сақиналардың, тығыздағыштардың 
тозуы немесе қартаюы салдарынан цилиндрлердің тығыздығының бұзылуы 
түрінде ақаулар пайда болады. 

Цилиндрлердің айна бетіндегі таяз сызаттар тазалыққа 10  дейін 
тазарту арқылы жойылады . 

Цилиндр айнасының үлкен бетінде орналасқан айтарлықтай 
механикалық зақымданулар мен коррозиялық раковиналар хроммен 
жойылады. Бұл жағдайда цилиндрлер диаметрі 0,2-0,3 мм-ден аспайтын етіп 
тегістеледі және тегістеледі, сондықтан беріктіктің айтарлықтай төмендеуі 
болмайды. 

Цилиндрлерді хромдаудан бұрын коррозиялық жерлерден тотығу 
іздерін кетіру үшін тұз қышқылының ерітіндісінде міндетті түрде маринадтау 
жүргізіледі.  Цилиндр айнасындағы хром қабаты 0,2-0,25 мм-ден аспауы 
керек. Цилиндрлерді хромдағаннан кейін олар цилиндрдің негізгі металының 
сутегі сынғыштығының көрінісін жою үшін екі сағат бойы 
температурада С0250  май ваннасында термиялық өңделеді. Хромдалғаннан 
кейін цилиндр айнасы тегістеледі және кейіннен өңделеді. 

Жөндеу жұмыстарын және құрастыруды орындағаннан кейін күштік 
цилиндрлер ең жоғарғы жұмыс қысымынан 50% асатын қысым кезінде 
герметикалыққа сыналады, ал механикалық өңдеуден өткен цилиндрлер - 
беріктікке сыналады. 

Ұшақ жүйелерінің крандары мен клапандарын жөндеу 
Крандар тарату құрылғылары болып табылады және сұйықтық немесе 

ауа ағынын сорғыдан жұмыс істейтін қуыстарға бағыттауға, сондай-ақ 
сұйықтықты немесе ауаны жұмыс істемейтін қуыстардан шығаруға арналған. 
Қазіргі заманғы ұшақтар жүйелерінде жұмыс элементтері айналмалы немесе 
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туындаған ішкі ағып кету. 
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Корпуста нығыздалған кран корпусының немесе гильзаның жұмыс 
бетінде шамалы тозу және таяз қауіптер кезінде ақаулар жұмыс бетін шойын 
ысқылау арқылы жойылады. Елеулі тозу немесе Надирлар ақаудың сипатына, 
тозу шамасына және кранның конструкциясына байланысты диаметрі 0,1-ден 
0,3 мм-ге дейінгі металды алып тастау арқылы тегістеу немесе өрістету 
арқылы жойылады. Тегістеу мен орналастырудан кейін өңделген бетті 
тегістеу және жылтырату арқылы аяқтаңыз. 

Тегістеу немесе әрлеу-бұл абразивті немесе беттік-белсенді заттарды 
немесе тегістеуіштерді қолдана отырып, жоғары дәлдікпен бетті өңдеу 
процесі. Тегістеу материалы ретінде әр түрлі байланыстырғыш заттармен 
немесе сұйықтықтармен араласқан материалдар қолданылады: стеарин, 
олеин қышқылы, керосин, скипидар және т. б. 

Жөндеуден кейін крандар беріктікке, саңылаусыздыққа бақылау 
сынақтарынан өтеді, золотниктің жылжуына және оның қозғалысының 
тегістігіне күш анықталады. Сынаудан кейін крандардың барлық қуыстары 
жұмыс сұйықтығымен толтырылады, ал фитингтер суға батырылады. 

Ұшақтардың гидравликалық және әуе жүйелерінде әртүрлі мақсаттағы 
клапандар қолданылады: автоматты түрде түсіру, қауіпсіздік, кері, төтенше 
жағдай, төмендету және т. б. 

Клапандардың істен шығуы негізінен коррозиядан, клапанның немесе 
орындықтың жұмыс бетінің өндірілуінен, серіппелердің әлсіреуінен немесе 
сынуынан, жылжымалы бөліктердің кептелуінен, корпустың бұзылуынан, 
қартаюдан және сыртқы тығыздағыштардың бұзылуынан болады. 

Егер серіппелер нормадан жоғары бұзылса немесе кішірейсе, жарықтар 
мен терең коррозия болса, серіппелер ауыстырылуы керек. 

Жаңа серіппелерді сұлы сымынан немесе 50хфа-дан суық күйде 
мандрелге орау арқылы жасауға болады. Коррозияның пайда болуын 
болдырмау үшін жаңа серіппелер мырышпен немесе кадмиймен жабылуы 
керек. 

Коррозия бетінен алынған жаңа серіппелер мен серіппелер клапанға 
орнатылмас бұрын, есептелген мәнге дейін қысу арқылы икемділікке 
тексеріледі. Серіппелерді арнайы қондырғыда тексеріңіз. 

Клапандар корпустарындағы коррозияны, қатерлерді және 
кенжарларды тазалау, жылтырату және кейіннен корпусты Анодтау арқылы 
жояды. Бұранданың бұзылуы немесе жарықтар болған кезде клапандар 
қабылданбайды. 

Гидравликалық және әуе жүйесінің клапандары жөндеуден кейін де, 
жаңалары да арнайы стендте герметикалығы мен іске қосылуының 
анықтығына сынаудан өтеді. Күштік бөлшектер ауыстырылған немесе 
ақауларды жою мақсатында корпустарды механикалық өңдеу жүргізілген 
клапандар ғана беріктікке сыналады. 

Агрегаттарды құрастыру және сынау 
Агрегаттың әрбір түрін Құрастырудың технологиялық процесінің 

ерекшеліктері осы агрегатты жөндеуге арналған құрастыру 
технологияларында көрсетілген. 
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Қондырғылар кез-келген жөндеу немесе аяқтау жұмыстарын жүргізуге 
қатаң тыйым салынған арнайы жұмыс орындарында жиналады. Құрастыруға 
келіп түскен бөлшектер, сондай-ақ құрастырылуы аяқталмаған тораптар мен 
агрегаттар арнайы қаптармен жабылады. Агрегаттың жиналуына қарай 
сыртқы саңылауларды, қуыстарды, штуцерлерді тығындармен жабады, бұл 
ұсақ бекіту бөлшектерінің, шплинттердің және т. б. түсуінен қорғайды. 
Жаңғақтар, шайбалар, тығыздағыштар және басқа да ұсақ бөлшектер жұмыс 
орнына осы қондырғыны жинауға қажетті мөлшерде беріледі. 

Агрегаттарды жинау кезінде олардың тораптары мен бөлшектерін 
зақымданудан қорғау қажет. Бұған құрылғы әдетте орнату фланецімен 
бекітілген тәуекелсіз құрылғыларды қолдану арқылы қол жеткізіледі. 

Қазіргі заманғы ұшақтардың жеке бөліктері олардың дизайнында өте 
күрделі болғандықтан, құрастыру процесінде олар жеке жиналған түйіндерді 
сынап, оларды қажетті параметрлерді алу үшін реттей отырып, оның сапасын 
бақылайды. 

Агрегаттарды жөндеу кезінде бақылау сапасын арттыру мақсатында 
барлық агрегатты немесе оның негізгі неғұрлым күрделі тораптарын бақылау 
аралығын орындайды. 

Жиналған агрегаттар текшелік сынақтарға ұшырайды, оның мақсаты 
агрегаттың жұмыс параметрлерін тексеру болып табылады. Текшелік 
сынақтар процесінде орындалатын міндеттер бойынша олар екі түрге 
бөлінеді: домалату және бақылау сынақтары. 

Сынақ деп аталады, оның барысында жүктеме қолданылмай және 
қондырғының жұмыс параметрлерін өлшеусіз агрегат бөлшектерін бастапқы 
өңдеу жүзеге асырылады. Әрбір нақты қондырғы үшін жұмыс ұзақтығы 
технологияда көрсетілген. 

Агрегаттарды бақылау сынағы деп оның ұшақтағы немесе 
қозғалтқыштағы жұмысын сипаттайтын барлық параметрлерді өлшей 
отырып, жұмыс жүктемесінде жұмыс істеп тұрған және реттелген агрегатты 
сынау деп аталады. Тексерілетін қондырғылардың негізгі жұмыс 
параметрлері: айналымдардың минималды және максималды саны, 
Сұйықтық пен ауа қысымы, өнімділік, температура сипаттамалары, барлық 
режимдердегі жұмыс тұрақтылығы, коннекторлар мен тығыздағыштардың 
тығыздығы және т. б. 

Бақылау сынақтарын арнайы стендтерде жүргізеді. Сынақ стендтері 
агрегаттың жұмысын осы агрегат ұшақта немесе қозғалтқышта жұмыс 
істейтіндерге ұқсас жағдайларда тексеруді қамтамасыз етеді. Қолданыстағы 
стендтер әрбір агрегатты сынау үшін қажетті барлық жүйелермен және 
бақылау аспаптарымен жабдықталған. Құрылымдық орындаудың күрделілігі 
және агрегаттарды барлық жұмыс параметрлері бойынша тексеру қажеттілігі 
бір агрегатты бірнеше стендтерде тексеруді талап етеді. 

Агрегаттарды сынағаннан кейін барлық ашық арналарды, штуцерлер 
мен фланецтердегі тесіктерді бітеуіштермен жабады, бітеуіштерді жасырады 
және пломбылайды. Реттеу элементтері толтырылады, зақымдалған бояу 
қалпына келтіріледі. ТШ сәйкес буып-түйілген агрегат торапты құрастыруға 
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немесе қозғалтқышты (ұшақты) жалпы құрастыруға немесе пайдалану 
бөлімшелеріне жіберу үшін қоймаға беріледі. 

Агрегаттардың тісті түйісулеріндегі саңылауды, ілгекті және 
соғуды бақылау 

Жұптасқан доңғалақтардың тістері арасындағы бүйірлік алшақтық Бір 
доңғалақтың екінші доңғалақпен еркін айналуын қамтамасыз етеді. Ол 
қызған кезде берілістің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет. Цилиндрлік 
дөңгелектер үшін бүйірлік алшақтық тістердің бағытына перпендикуляр 
қимада, екі конъюгацияланған доңғалақтың негізгі цилиндрлеріне жанасатын 
жазықтықта, ал конустар үшін - бөлу конусының үлкен түбіндегі тістердің 
бүйір беттеріне қалыпты түрде анықталады. Бүйірлік алшақтық зонд немесе 
индикатор көмегімен бастапқы шеңбердің радиусында өлшенеді. Зонд 
бастапқы шеңбер аймағында ілулі доңғалақтардың жұптарының тістерінің 
арасына енгізіледі, ал берілістердің бірі айналу жағына, ал екіншісі қарама - 
қарсы бағытта қысылады. Саңылау үш-төрт нүктеде өлшенеді және 
дөңгелектерді бұру арқылы алынған орташа мән жазылады.  

Индикатор Бір доңғалақтың екіншісіне қатысты бұрыштық қозғалысын 
анықтайды, бұл қозғалысты бүйірлік аралықтан алады. Индикатордың өзегі 
доңғалақтардың біреуінің тісіне бастапқы шеңбердің радиусында орналасқан 
нүктеде басылады, ал екінші доңғалақ қозғалыссыз бекітіледі. Еркін 
дөңгелекті шайқау кезінде бүйірлік алшақтыққа сәйкес келетін индикатор 
көрсеткісінің оқылуын белгілеңіз.  

Бір қалыптылығын қосу және айналу тісті доңғалақтардың тексереді 
сезіледі айналуы барысында бір дөңгелегі. Бұл жағдайда кептелу және 
серпіліс болмауы керек. 

Доңғалақ тістерінің дұрыс ілінуі және осьтердің өзара орналасуы 
тістердің бояумен орналасуын тексеру арқылы анықталады. Ол үшін 
доңғалақтардың бірінің (жетегінің) тістері жұқа бояумен (Берлин лапис 
лазули) майланып, жол бойымен бұрылады. Сонымен қатар, екінші доңғалақ 
сәл өзгеше із алу үшін тістерге аз қысымды дөңгелектерді айналдыру кезінде 
аздап баяулайды. Тістерді жақсы ұстаған кезде, жетек доңғалағының тісіндегі 
із ілінісу сызығында орналасуы керек және оның ұзындығы тіс ұзындығының 
60-70% құрауы керек. Доңғалақтардың осьтері арасындағы қашықтық рұқсат 
етілгеннен үлкен болса, із тістің басына, ал кішірек болса - тістің түбіне 
ауысады. Соңғы екі жағдайда да тістердің орналасуы қанағаттанарлықсыз 
және түйін қабылданбайды. Тістің ұзындығына қатысты басып шығарудың 
бір жақты орналасуы редукторлардың осьтерінің қисаюын көрсетеді. 

Дәлдік нормалары байланыс нүктесінің салыстырмалы мөлшерімен 
пайызбен анықталады. Тістің ені бойынша дәлдік нормалары үзілістерді 
алып тастағанда іргелес іздердің шеткі нүктелері арасындағы қашықтықтың 
тістің толық еніне қатынасы арқылы анықталады. Тістің биіктігінде дәлдік 
нормалары тістің бүкіл ұзындығы бойынша орналасқан нүктенің орташа 
биіктігінің тістің жұмыс биіктігіне қатынасы арқылы анықталады. 

Қате басып шығарумен сипатталатын қателер жұп дөңгелектерді 
таңдау арқылы жойылады. Слесарлық қиыстыруға жол берілмейді.  
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немесе қозғалтқышты (ұшақты) жалпы құрастыруға немесе пайдалану 
бөлімшелеріне жіберу үшін қоймаға беріледі. 

Агрегаттардың тісті түйісулеріндегі саңылауды, ілгекті және 
соғуды бақылау 

Жұптасқан доңғалақтардың тістері арасындағы бүйірлік алшақтық Бір 
доңғалақтың екінші доңғалақпен еркін айналуын қамтамасыз етеді. Ол 
қызған кезде берілістің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет. Цилиндрлік 
дөңгелектер үшін бүйірлік алшақтық тістердің бағытына перпендикуляр 
қимада, екі конъюгацияланған доңғалақтың негізгі цилиндрлеріне жанасатын 
жазықтықта, ал конустар үшін - бөлу конусының үлкен түбіндегі тістердің 
бүйір беттеріне қалыпты түрде анықталады. Бүйірлік алшақтық зонд немесе 
индикатор көмегімен бастапқы шеңбердің радиусында өлшенеді. Зонд 
бастапқы шеңбер аймағында ілулі доңғалақтардың жұптарының тістерінің 
арасына енгізіледі, ал берілістердің бірі айналу жағына, ал екіншісі қарама - 
қарсы бағытта қысылады. Саңылау үш-төрт нүктеде өлшенеді және 
дөңгелектерді бұру арқылы алынған орташа мән жазылады.  

Индикатор Бір доңғалақтың екіншісіне қатысты бұрыштық қозғалысын 
анықтайды, бұл қозғалысты бүйірлік аралықтан алады. Индикатордың өзегі 
доңғалақтардың біреуінің тісіне бастапқы шеңбердің радиусында орналасқан 
нүктеде басылады, ал екінші доңғалақ қозғалыссыз бекітіледі. Еркін 
дөңгелекті шайқау кезінде бүйірлік алшақтыққа сәйкес келетін индикатор 
көрсеткісінің оқылуын белгілеңіз.  

Бір қалыптылығын қосу және айналу тісті доңғалақтардың тексереді 
сезіледі айналуы барысында бір дөңгелегі. Бұл жағдайда кептелу және 
серпіліс болмауы керек. 

Доңғалақ тістерінің дұрыс ілінуі және осьтердің өзара орналасуы 
тістердің бояумен орналасуын тексеру арқылы анықталады. Ол үшін 
доңғалақтардың бірінің (жетегінің) тістері жұқа бояумен (Берлин лапис 
лазули) майланып, жол бойымен бұрылады. Сонымен қатар, екінші доңғалақ 
сәл өзгеше із алу үшін тістерге аз қысымды дөңгелектерді айналдыру кезінде 
аздап баяулайды. Тістерді жақсы ұстаған кезде, жетек доңғалағының тісіндегі 
із ілінісу сызығында орналасуы керек және оның ұзындығы тіс ұзындығының 
60-70% құрауы керек. Доңғалақтардың осьтері арасындағы қашықтық рұқсат 
етілгеннен үлкен болса, із тістің басына, ал кішірек болса - тістің түбіне 
ауысады. Соңғы екі жағдайда да тістердің орналасуы қанағаттанарлықсыз 
және түйін қабылданбайды. Тістің ұзындығына қатысты басып шығарудың 
бір жақты орналасуы редукторлардың осьтерінің қисаюын көрсетеді. 

Дәлдік нормалары байланыс нүктесінің салыстырмалы мөлшерімен 
пайызбен анықталады. Тістің ені бойынша дәлдік нормалары үзілістерді 
алып тастағанда іргелес іздердің шеткі нүктелері арасындағы қашықтықтың 
тістің толық еніне қатынасы арқылы анықталады. Тістің биіктігінде дәлдік 
нормалары тістің бүкіл ұзындығы бойынша орналасқан нүктенің орташа 
биіктігінің тістің жұмыс биіктігіне қатынасы арқылы анықталады. 

Қате басып шығарумен сипатталатын қателер жұп дөңгелектерді 
таңдау арқылы жойылады. Слесарлық қиыстыруға жол берілмейді.  

 
 
 
 

Радиалды және осьтік соққылар индикатормен тексеріледі (өлшеу 
негізі-доңғалақтың бастапқы шеңбері). Ол үшін диаметрі шамамен 1,7 
модуль болатын роликтер немесе шарлар қолданылады, ал индикатор өзегі 
роликтің немесе доптың сыртқы бетіне жеткізіледі. 

Жөндеу мен құрастырудан кейін барлық агрегаттар жөндеу процесінде 
қалпына келтірілген және ауыстырылған бөлшектер мен тораптардың дұрыс 
құрастырылуын және жұмыс істеуін тексеру үшін домалатылады.  

Домалату арнайы бағдарлама бойынша моторсыз стендтерде 
жүргізіледі. Т-1 немесе ТС-I сүзілген отынды ылғал, сілтілік және 
қышқылдық іздерінсіз пайдалану үшін. Жүгіру екі кезеңде жүзеге 
асырылады:  

-50% отыннан және 50% МК-22 немесе МС-20 майынан тұратын 
қоспада;  

- тек отын қолданылады. Бірінші айналымда әр режимдегі сорғының 
жұмыс ұзақтығын, режимдердің өзгеруін, жұмыс сұйықтығының 
температурасын, сүзгілердің тазалығын және стендтің сору сорғыларынан 
пайда болатын қысымды бақылайды. Айналдыру ұзақтығы 15-70 минутты 
құрайды және үйкелетін бөліктердің санына байланысты. Екінші кезеңде 
сорғының берілуін тексеріңіз.  

Сынғаннан кейін сорғылар, егер олар пайда болса, ақауларды анықтау 
және жою мақсатында бөлшектеуге жатады. [28, 29, 30, 34, 38, 40, 42, 48, 49, 
50, 56, 57]. 

 
2.3 АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАНЫ ТЕХНИКАЛЫҚ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ  
 
Ұшу қауіпсіздігі жөніндегі жоғары талаптарға байланысты техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу (Тқкж) жөніндегі жұмыстарды орындауға әуе 
кемесінің (ӘК) нақты үлгісіндегі Тқкж жөніндегі жұмыстардың белгілі бір 
түрлеріне тиісті кәсіптік, авиациялық-техникалық даярлығы, авиациялық 
техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі ұйымдарға 
берілген тиісті куәлігі немесе тиісінше сертификаттық талаптары бар, 
"Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі 
туралы" 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 
1-тармағының 41-58) тармақшасына сәйкес әзірленген (әуе 07.07.2020 ж.) 

Авиациялық техниканы техникалық пайдалануды ТҚК және АТ 
жөніндегі ұйым немесе ұшуды инженерлік-авиациялық қамтамасыз етуді 
жүзеге асыратын авиация персоналы жүргізеді. 

Ұшуды инженерлік-авиациялық қамтамасыз ету мынадай міндеттерді 
жүзеге асырады: 

- авиакәсіпорындардың жарамды және ұшуға дайындалған әуе 
кемелеріне қажеттілігін уақтылы, толық және сапалы қанағаттандыру; 

- ПҚ-ға қойылатын талаптарды, АТ-ны мақсаты бойынша тиімді және 
қауіпсіз пайдаланудың техникалық шарттары мен кепілдіктерін орындау. 
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АТ ТҚ және Ж жөніндегі ұйым мынадай функцияларды жүзеге 
асырады: 

- АТ ТҚ және АТ ұйымдастыру және орындау (оның ішінде - ат 
ресурсын қалпына келтіру), оны пысықтау, тексеру және қарау, АТ және 
оның ТҚ және жөндеу сапасын бақылау-пайдалану және жөндеу 
құжаттамасының талаптарына сәйкес; 

- ат істен шығуы мен ақаулықтарын іздеу және жою, ұшуда және жерде 
анықталған авиациялық техниканың істен шығуы мен ақаулары туралы 
деректерді жинау, есепке алу және өңдеу; 

- авиациялық техниканың сенімділігін талдау, техникалық пайдалану 
тәжірибесін талдау және қорыту, оның ТҚК және жөндеу - ұшу қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және өз қызметін жетілдіру мақсатында авиациялық 
инциденттердің, ат істен шығулары мен ақауларының алдын алу жөніндегі 
іс-шаралармен; 

- жарнамалық-талап ету жұмыстарын жүргізу, at жеткізушілеріне өз 
өнімдерінің кемшіліктерін жою туралы талаптар қою; 

- ӘК ұшу-техникалық сипаттамаларының ұшуды пайдалану жөніндегі 
басшылық талаптарына сәйкестігін бақылау; 

- техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде ӘК күзетін 
қамтамасыз ету; 

- ат жағдайын бақылаудың прогрессивті технологияларын әзірлеуге 
және іске асыруға, оны жөндеуге және жөндеуге, еңбек пен өндірісті 
ұйымдастыруға қатысу; 

- авиациялық техниканың пайдалану және жөндеу құжаттамасын 
жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

- авиациялық техниканың пайдалану және жөндеу құжаттамасына өз 
қажеттілігінің орындалуын қамтамасыз ету, оны жүргізу және 
сәйкестендіруші (өлшемді) құжаттаманы қоса алғанда сақталуын қамтамасыз 
ету; 

- ат пысықтаулары, инженерлік-авиациялық қызметтің (бұдан әрі - 
АТЖ) қызметі, әуе кемелері паркінің құрамы, жай-күйі, пайдаланылуы мен 
қозғалысы, материалдық мүлік, қосалқы бөлшектер мен жабдықтар бойынша 
белгіленген есепке алу мен есептілік нысандарын жүргізу; 

- қызметкерлердің Нормативтік еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 
және Тқкж өндірісін ұйымдастыру, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 
қорғау, өндірісті қажетті үй-жайлармен, жабдықтармен, қосалқы 
бөлшектермен және авиатехникалық мүлікпен қамтамасыз ету, оларды ұстау, 
сақтау, пайдалану және қызмет көрсету бойынша шараларды жүзеге асыру; 

- зақымдалған Кемелерді эвакуациялау және қалпына келтіру 
жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу; 

- оқу техникалық базасын ұйымдастыру және жарақтандыру, АТЖ 
персоналын техникалық даярлауды және авиациялық техникада 
мамандардың тағылымдамасын ұйымдастыру; 
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АТ ТҚ және Ж жөніндегі ұйым мынадай функцияларды жүзеге 
асырады: 

- АТ ТҚ және АТ ұйымдастыру және орындау (оның ішінде - ат 
ресурсын қалпына келтіру), оны пысықтау, тексеру және қарау, АТ және 
оның ТҚ және жөндеу сапасын бақылау-пайдалану және жөндеу 
құжаттамасының талаптарына сәйкес; 

- ат істен шығуы мен ақаулықтарын іздеу және жою, ұшуда және жерде 
анықталған авиациялық техниканың істен шығуы мен ақаулары туралы 
деректерді жинау, есепке алу және өңдеу; 

- авиациялық техниканың сенімділігін талдау, техникалық пайдалану 
тәжірибесін талдау және қорыту, оның ТҚК және жөндеу - ұшу қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және өз қызметін жетілдіру мақсатында авиациялық 
инциденттердің, ат істен шығулары мен ақауларының алдын алу жөніндегі 
іс-шаралармен; 

- жарнамалық-талап ету жұмыстарын жүргізу, at жеткізушілеріне өз 
өнімдерінің кемшіліктерін жою туралы талаптар қою; 

- ӘК ұшу-техникалық сипаттамаларының ұшуды пайдалану жөніндегі 
басшылық талаптарына сәйкестігін бақылау; 

- техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде ӘК күзетін 
қамтамасыз ету; 

- ат жағдайын бақылаудың прогрессивті технологияларын әзірлеуге 
және іске асыруға, оны жөндеуге және жөндеуге, еңбек пен өндірісті 
ұйымдастыруға қатысу; 

- авиациялық техниканың пайдалану және жөндеу құжаттамасын 
жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

- авиациялық техниканың пайдалану және жөндеу құжаттамасына өз 
қажеттілігінің орындалуын қамтамасыз ету, оны жүргізу және 
сәйкестендіруші (өлшемді) құжаттаманы қоса алғанда сақталуын қамтамасыз 
ету; 

- ат пысықтаулары, инженерлік-авиациялық қызметтің (бұдан әрі - 
АТЖ) қызметі, әуе кемелері паркінің құрамы, жай-күйі, пайдаланылуы мен 
қозғалысы, материалдық мүлік, қосалқы бөлшектер мен жабдықтар бойынша 
белгіленген есепке алу мен есептілік нысандарын жүргізу; 

- қызметкерлердің Нормативтік еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 
және Тқкж өндірісін ұйымдастыру, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 
қорғау, өндірісті қажетті үй-жайлармен, жабдықтармен, қосалқы 
бөлшектермен және авиатехникалық мүлікпен қамтамасыз ету, оларды ұстау, 
сақтау, пайдалану және қызмет көрсету бойынша шараларды жүзеге асыру; 

- зақымдалған Кемелерді эвакуациялау және қалпына келтіру 
жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу; 

- оқу техникалық базасын ұйымдастыру және жарақтандыру, АТЖ 
персоналын техникалық даярлауды және авиациялық техникада 
мамандардың тағылымдамасын ұйымдастыру; 

 
 
 
 

- АТЖ кадрларын іріктеу және орналастыру, әрбір қызметкердің өзінің 
қызметтік міндеттеріне жауапты қатынасын қалыптастыру бойынша жүйелі 
жұмыс жүргізу. 

ӘК техникалық пайдалану кезінде қажет: 
- ӘК, негізгі және жинақтаушы бұйымдарға арналған нормативтік 

құжаттарда белгіленген, оның ішінде ұшуда және жерде ат жұмыс режимдері 
бойынша пайдалану шектеулерін сақтау; 

- техникалық қызмет көрсету және сақтау кезінде жұмысты уақтылы, 
толық және дұрыс орындау; 

-осы үлгідегі ӘК қолдануға көзделген жанар-жағармай материалдарын, 
арнайы сұйықтықтарды, газдарды, шығыс материалдарын пайдалану; 

- бөлшектерді өздігінен ашылудан, бұралудан және түсуден қорғайтын 
алмалы-салмалы қосылыстарды түзету ережелерін сақтау; 

-қозғалтқыштарды іске қосу және сынау, бөлшектеу-монтаждау 
жұмыстары, сүйрету және тиеу (түсіру) кезінде, кедергілермен соқтығысудан 
ӘК зақымданудан сақтандырады; 

- ӘК тұрағын тек осы мақсаттарға арналған және/немесе жарамды 
жасанды және топырақты жолақтарды, жолдарды, алаңдарды пайдалану; 

-авариялық - құтқару жабдығының (бұдан әрі-АЖЖ) жиынтықтарын 
жарамды күйде және мақсаты бойынша пайдалануға әзірлікте ұстау, ӘК ұшу 
жарамдылығы нормаларына сәйкес ӘК-де тасымалданатын борттық АЖЖ 
ТҚК және ӘК ТҚК құралдарын жүзеге асыру; 

- инерциялық жүйені қосқан сәттен бастап оны жұмыс режиміне 
ауыстырғанға дейін тұрақта ӘК жағдайының өзгеруіне және электр 
қоректендіруді сөндіруге жол бермеу; 

- ӘК-ні қоршаған ортаның (қар, мұз, су, шаң) бұзушы әсерінен қорғау 
жөніндегі шараларды қолдану. 

ӘК-де жұмыс аяқталғаннан кейін орындаушылар тапсырманы орындау 
орнында (бөліктерде, люктерде, ауа жинау құрылғыларында, кабиналарда) 
бөлшектердің, аспаптардың, басқа да бөгде заттардың қалмағанын тексереді. 

Нақты үлгідегі ӘК техникалық қызмет көрсету кезінде тек жарамды, 
тиісті ПҚ талаптарына жауап беретін арнайы машиналарды, энергия 
көздерін, жүк көтергіш механизмдерді, жылытқыштарды, Жалпы 
қолданылатын жерде қызмет көрсетудің басқа да құралдарын пайдалануға 
жол беріледі. Көрсетілген құралдардың жарамдылығын растау тәртібін 
пайдаланушы және Тқкж жөніндегі ұйым айқындайды. 

ИТП ат-ға техникалық қызмет көрсету үшін тартылған жалпы 
қолданыстағы жерде қызмет көрсету құралдарының пайдаланылуын 
бақылауды қамтамасыз етеді және әуе кемелеріне жерге тұйықтау және өрт 
сөндірудің штаттық құралдарымен жинақталмаған арнайы машиналарды 
ТҚК-ға жібермейді, жерде қызмет көрсету құралдарының қалыптан тыс 
жұмысына байланысты ықтимал авариялық жағдайларды жою жөнінде 
жедел шаралар қабылдайды. 

Ұзақтығы екі сағаттан астам ӘК тұрған кезде (Егер әк нақты үлгісінің 
ПҚ - да өзгеше көрсетілмесе), ал жаңбыр, қар жауған, боран, тұман, шаңды 
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бұрқасын кезінде-тұрақ ұзақтығына қарамастан, ауа жинағыштарға, толық 
және статикалық қысым жүйелерінің қабылдағыштарына, ӘК басқа 
жүйелеріне ПҚ-да көзделген қорғау құрылғыларын орнату қажет. 

Көрсетілген қорғау құрылғылары қызыл түске боялады және қызыл 
жұмсақ вымпелдері болады (ӘК белгіленген қорғау құрылғыларымен ұшып 
шығуын болдырмау мақсатында). Қорғаныш құрылғыларын орнату 
орындары қызыл (қызғылт сары) түске боялған ӘК-де қорғаныш 
құрылғылары қара түске боялады. Ұшу және ТҚК кезінде ӘК-ден алынатын 
қорғау құрылғылары олардың сақталуы мен жарамдылығын қамтамасыз 
ететін орындарда сақталады. 

Бұйымдарды бір ӘК-ден екіншісіне ауыстыру кезінде нақты 
жұмыстарды жүргізу технологиясы қолданылады, оларды егжей-тегжейлі 
әзірлеу, ұйымдастыру, тіркеу, ақпараттық сүйемелдеу және бақылау 
қамтамасыз етіледі. 

ӘК-де жиынтықтаушы бұйымдардың жаңғыртылған немесе жаңа 
үлгілерін орнату, пысықтауларды орындау, сондай-ақ ат конструкциясын 
өзгерту ӘК әзірлеушісі қолданысқа енгізген бюллетеньдер бойынша 
жүргізіледі. 

ӘК - нің бір функционалдық жүйесіне кіретін планердің, күш 
қондырғысының, авиациялық және радиоэлектрондық жабдықтың (бұдан 
әрі-А және РЭҚ) элементтеріне ТҚК-ны ТҚК және АТЖ жөніндегі ұйым 
немесе ӘК пайдаланушының инженерлік-техникалық құрамы қамтамасыз 
етеді. 

ӘК-дегі қауіпсіздік мақсатында оның ТҚК кезінде ӘК борттық желісі 
мынадай жағдайларда токтан ажыратылады: 

- ӘК-де А және РЭҚ бойынша бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын 
орындау кезінде; 

- тарату құрылғыларын (қораптарды) тексеру және тексеру кезінде); 
- электр тізбектерінде және борттық оттегі жүйесінде қалпына келтіру 

жұмыстары кезінде; 
- от қауіпті материалдарды пайдалана отырып, ӘК-де жұмыстарды 

орындау кезінде; 
- құрылғыларды пиротехникалық құралдармен жабдықтау (жару) 

кезінде. 
Көрсетілген жағдайларда экипаж кабинасында, әуеайлақтық және 

авариялық электрмен қоректендіру ажыратқыштарында, сондай-ақ электр 
энергиясының жерүсті көздерін қосу ажыратқыштарында "ток астына қосуға 
болмайды. Жұмыстар жүріп жатыр". 

"Қосуға болмайды (қол тигізбеңіз), жұмыстар жүріп жатыр)" деген 
мәтіні бар ЕСКЕРТУ вымпелдері тиісті жүйеде жиынтықтаушы бұйым, 
бөлшек алынған немесе оларды бөлшектеу (монтаждау) және реттеу 
жөніндегі жұмыстар орындалған кезде ӘК басқару органдарында және оның 
жүйелерінде ілінеді. 

Планердің аэродинамикалық сапасын сақтау мақсатында: 
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бұрқасын кезінде-тұрақ ұзақтығына қарамастан, ауа жинағыштарға, толық 
және статикалық қысым жүйелерінің қабылдағыштарына, ӘК басқа 
жүйелеріне ПҚ-да көзделген қорғау құрылғыларын орнату қажет. 

Көрсетілген қорғау құрылғылары қызыл түске боялады және қызыл 
жұмсақ вымпелдері болады (ӘК белгіленген қорғау құрылғыларымен ұшып 
шығуын болдырмау мақсатында). Қорғаныш құрылғыларын орнату 
орындары қызыл (қызғылт сары) түске боялған ӘК-де қорғаныш 
құрылғылары қара түске боялады. Ұшу және ТҚК кезінде ӘК-ден алынатын 
қорғау құрылғылары олардың сақталуы мен жарамдылығын қамтамасыз 
ететін орындарда сақталады. 

Бұйымдарды бір ӘК-ден екіншісіне ауыстыру кезінде нақты 
жұмыстарды жүргізу технологиясы қолданылады, оларды егжей-тегжейлі 
әзірлеу, ұйымдастыру, тіркеу, ақпараттық сүйемелдеу және бақылау 
қамтамасыз етіледі. 

ӘК-де жиынтықтаушы бұйымдардың жаңғыртылған немесе жаңа 
үлгілерін орнату, пысықтауларды орындау, сондай-ақ ат конструкциясын 
өзгерту ӘК әзірлеушісі қолданысқа енгізген бюллетеньдер бойынша 
жүргізіледі. 

ӘК - нің бір функционалдық жүйесіне кіретін планердің, күш 
қондырғысының, авиациялық және радиоэлектрондық жабдықтың (бұдан 
әрі-А және РЭҚ) элементтеріне ТҚК-ны ТҚК және АТЖ жөніндегі ұйым 
немесе ӘК пайдаланушының инженерлік-техникалық құрамы қамтамасыз 
етеді. 

ӘК-дегі қауіпсіздік мақсатында оның ТҚК кезінде ӘК борттық желісі 
мынадай жағдайларда токтан ажыратылады: 

- ӘК-де А және РЭҚ бойынша бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын 
орындау кезінде; 

- тарату құрылғыларын (қораптарды) тексеру және тексеру кезінде); 
- электр тізбектерінде және борттық оттегі жүйесінде қалпына келтіру 

жұмыстары кезінде; 
- от қауіпті материалдарды пайдалана отырып, ӘК-де жұмыстарды 

орындау кезінде; 
- құрылғыларды пиротехникалық құралдармен жабдықтау (жару) 

кезінде. 
Көрсетілген жағдайларда экипаж кабинасында, әуеайлақтық және 

авариялық электрмен қоректендіру ажыратқыштарында, сондай-ақ электр 
энергиясының жерүсті көздерін қосу ажыратқыштарында "ток астына қосуға 
болмайды. Жұмыстар жүріп жатыр". 

"Қосуға болмайды (қол тигізбеңіз), жұмыстар жүріп жатыр)" деген 
мәтіні бар ЕСКЕРТУ вымпелдері тиісті жүйеде жиынтықтаушы бұйым, 
бөлшек алынған немесе оларды бөлшектеу (монтаждау) және реттеу 
жөніндегі жұмыстар орындалған кезде ӘК басқару органдарында және оның 
жүйелерінде ілінеді. 

Планердің аэродинамикалық сапасын сақтау мақсатында: 

 
 
 
 

- Қанаттың, есіктердің, жармалардың, ағытпалардың, желдеткіштердің, 
Люк қақпақтарының басқару беттері элементтерінің дұрыс жанасуы; 

- бөлшектердің сыртқы беттеріндегі тойтармалар мен бекітпелердің 
әлсіреуін, күш элементтері мен қаптамадағы деформацияларды, сызаттарды, 
жарықтарды уақтылы жою; 

- қаптаманың лак-бояу жабынын жарамды күйде ұстау; 
- планердің бетін ластанудан уақтылы тазарту, қатты және лас 

заттардың (оның ішінде қатты, лас аяқ киіммен жүру) Қанат, фюзеляж, 
қанатша бойынша қозғалуына жол бермеу, оларға жұмсақ астарсыз 
бұйымдарды, бөлшектерді, құрал-саймандар мен жабдықтарды орналастыру; 

- мұзды жою кезінде қаптаманы зақымданудан қорғау. 
Коррозиялық зақымдануға ұшыраған ӘК конструкциясы мен жабдығы 

аймақтары үшін (авиациялық химиялық жұмыстар үшін пайдаланылатын 
гидроұшақтар мен әк бөлшектері, тораптары мен бұйымдары, сондай-ақ 
аккумуляторлық батареялар, санитариялық тораптар мен буфеттер 
орналасқан аймақтарда, конденсациялық ылғал, жаңбыр суы, жанар-
жағармай материалдары жиналатын жерлерде конструкция элементтері мен 
жабдықтар, арнайы заттар). сұйықтардың, химикаттардың, шаң мен кірдің, 
әртүрлі металдардың, металдың гигроскопиялық материалдармен жанасуы) 
көзделеді (оның ішінде ПҚ-да) және коррозияға қарсы қорғау шаралары 
(оның ішінде пайдалану процесінде) жүзеге асырылады. 

Борт жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігінің бұзылуының алдын алу 
мақсатында оларға ылғал мен арнайы әсер етеді. планер қосылыстарының 
және сұйықтықтары бар жүйелердің герметикалығы бақыланады, 
желдеткіштер, есіктер, люктердің қақпақтары уақтылы жабылады, 
дренаждық құрылғылардың жарамдылығы тексеріледі, оның жиналған 
жерлерінен ылғал алынады. 

ӘК-ні жуу және жинау, шығару (шығару) құрылғыларына, ауа 
қысымын қабылдағыштарға құю арқылы мұзды шығару алдында бітеуіштер 
орнатылады (тыстар киіледі). Жуу кезінде сұйықтықтың көрсетілген 
құрылғыларға, А және РЭҚ бұйымдарына және электр ажыратқыштарына 
түсуіне жол берілмейді. Егер мұндай жабдық сұйықтықтың әсеріне ұшыраса, 
ол тексерілуге және тексерілуге жатады. 

Бөлшектеу-монтаждау жұмыстары және Тқкж өндірісі кезінде Тқкж 
ұйымдары жөндеуді қамтамасыз етеді: 

- судың, шаңның, кірдің, ұсақ бөлшектердің, басқа да бөгде заттардың 
ашық қуыстарға және ажыратқыштарға, планер, қозғалтқыштар, А және РЭО 
жүйелерінің бұйымдары мен құбырларына түсуін болдырмайтын қорғау 
шараларын қолдану; 

- алынатын ұсақ бөлшектерді арнайы арналған жәшіктерде 
(сөмкелерде) сақтау); 

- бұйымдарды зақымданудан, соққыдан және сілкілеуден қорғайтын 
арнайы құралдарды қолдана отырып тасымалдау; 
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- монтаждау объектілерінің конфигурациясы мен өзара орналасуының, 
оларды бекітудің, контурлаудың, жиектеудің, металдандырудың, 
герметикалықтың белгіленген стандарттарын сақтау; 

- орнатылған бұйымдардың, сондай-ақ олар орнатылған жүйелердің 
жұмыс қабілеттілігі мен дұрыс жұмыс істеуін тексеру; 

- ӘК-де осы типке (серияға) сәйкес келетін, қажетті ілеспе құжаттамасы 
немесе таңбасы бар, тексерілген және монтаждауға дайындалған 
бөлшектерді, бұйымдарды, жабдықтарды орнату; 

- бір рет қолданылатын бөлшектерді (төсемдер, шплинттер және т. б.) 
қайта пайдалануды болдырмау.); 

- осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес Басқару жүйелерінің 
тартымдарындағы сақиналы жолақтарды белгілеу және түсі үшін планер 
және қозғалтқыш жүйелерінің бөлшектерін, құбыржолдарын, шлангілерін, 
баллондарын, бактарын тиісті құжаттамада белгіленген бояу мен таңбалауды 
қолдау (антенна құрылғыларының оқшаулағыштары, олардың ағытқыштары 
және радиолокаторлар антенналары); 

- ПҚ талаптарына сәйкес орындалған жұмыстардың сапасын бақылау. 
- ӘК жүйелері мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету кезінде: 
- бұйымдардың, тораптардың, коммуникациялар мен бөлшектердің 

жай-күйін және монтажын, олардың конструкциялары мен қосылыстарының 
герметикалығын, дренаждық шықпалардың тазалығын бақылау; 

-жүйелерге жанар-жағар май материалдарын, май және арнайы 
сұйықтықтарды құю, газдармен зарядтау, құйылатын өнімдердің белгіленген 
стандарттарға сәйкестігін тексеру; 

-жүйелер мен бұйымдардың жұмыс қабілеттілігі мен дұрыс жұмыс 
істеуін, олардың сүзгі элементтерін, бақылау-диагностикалық құрылғылар 
мен кешендерді тексеру; 

- жылжымалы буындарды бақылауды және оларды қажетті майлауды 
жүзеге асыру. 

. А және РЭҚ техникалық қызмет көрсету кезінде: 
- жоғары жиілікті сәулеленудің адамдарға зиянды әсерін 

болдырмайтын сақтық шараларын қамтамасыз ету; 
- аспапты тақталардың артындағы жұмыстарды орындағаннан кейін 

анероидты-мембраналы аспаптардың жұмыс қабілеттілігін, толық және 
статикалық қысым жүйелерінің герметикалығын тексеру барысында жүйе 
құбырларындағы қысымның өзгеруіне қойылатын ПҚ белгіленген 
талаптардың бұзылуына жол бермей тексеру; 

- толық және статикалық қысым жүйелерінің құбырларын Үрлеу 
кезінде олардан барлық аспаптар мен құрылғыларды ажырату; 

- электр сымдарының ұштарын оқшаулау, клеммдік қалыптарды, 
тарату құрылғыларын жабу; 

- сақтандырғыштарды, электр тізбектеріндегі желіні қорғау автоматын 
тек электр схемасында көзделген ток күшіне ғана орнатуға; 

- бұйымдардан қаптаманы және сақтандыру құрылғыларын оларды ӘК 
тікелей орнатар алдында немесе тексеру алдында алуға; 
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- монтаждау объектілерінің конфигурациясы мен өзара орналасуының, 
оларды бекітудің, контурлаудың, жиектеудің, металдандырудың, 
герметикалықтың белгіленген стандарттарын сақтау; 

- орнатылған бұйымдардың, сондай-ақ олар орнатылған жүйелердің 
жұмыс қабілеттілігі мен дұрыс жұмыс істеуін тексеру; 

- ӘК-де осы типке (серияға) сәйкес келетін, қажетті ілеспе құжаттамасы 
немесе таңбасы бар, тексерілген және монтаждауға дайындалған 
бөлшектерді, бұйымдарды, жабдықтарды орнату; 

- бір рет қолданылатын бөлшектерді (төсемдер, шплинттер және т. б.) 
қайта пайдалануды болдырмау.); 

- осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес Басқару жүйелерінің 
тартымдарындағы сақиналы жолақтарды белгілеу және түсі үшін планер 
және қозғалтқыш жүйелерінің бөлшектерін, құбыржолдарын, шлангілерін, 
баллондарын, бактарын тиісті құжаттамада белгіленген бояу мен таңбалауды 
қолдау (антенна құрылғыларының оқшаулағыштары, олардың ағытқыштары 
және радиолокаторлар антенналары); 

- ПҚ талаптарына сәйкес орындалған жұмыстардың сапасын бақылау. 
- ӘК жүйелері мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету кезінде: 
- бұйымдардың, тораптардың, коммуникациялар мен бөлшектердің 

жай-күйін және монтажын, олардың конструкциялары мен қосылыстарының 
герметикалығын, дренаждық шықпалардың тазалығын бақылау; 

-жүйелерге жанар-жағар май материалдарын, май және арнайы 
сұйықтықтарды құю, газдармен зарядтау, құйылатын өнімдердің белгіленген 
стандарттарға сәйкестігін тексеру; 

-жүйелер мен бұйымдардың жұмыс қабілеттілігі мен дұрыс жұмыс 
істеуін, олардың сүзгі элементтерін, бақылау-диагностикалық құрылғылар 
мен кешендерді тексеру; 

- жылжымалы буындарды бақылауды және оларды қажетті майлауды 
жүзеге асыру. 

. А және РЭҚ техникалық қызмет көрсету кезінде: 
- жоғары жиілікті сәулеленудің адамдарға зиянды әсерін 

болдырмайтын сақтық шараларын қамтамасыз ету; 
- аспапты тақталардың артындағы жұмыстарды орындағаннан кейін 

анероидты-мембраналы аспаптардың жұмыс қабілеттілігін, толық және 
статикалық қысым жүйелерінің герметикалығын тексеру барысында жүйе 
құбырларындағы қысымның өзгеруіне қойылатын ПҚ белгіленген 
талаптардың бұзылуына жол бермей тексеру; 

- толық және статикалық қысым жүйелерінің құбырларын Үрлеу 
кезінде олардан барлық аспаптар мен құрылғыларды ажырату; 

- электр сымдарының ұштарын оқшаулау, клеммдік қалыптарды, 
тарату құрылғыларын жабу; 

- сақтандырғыштарды, электр тізбектеріндегі желіні қорғау автоматын 
тек электр схемасында көзделген ток күшіне ғана орнатуға; 

- бұйымдардан қаптаманы және сақтандыру құрылғыларын оларды ӘК 
тікелей орнатар алдында немесе тексеру алдында алуға; 

 
 
 
 

- радиусы 150 мм кем иілгіш біліктердің бүгілуіне жол бермеу; 
-баллондарды (қысымы атмосфералық қысымға дейін төмендеген 

оттегі баллондарын) уақтылы тексеруді және сынауды қамтамасыз етуге, 
кейіннен оттегімен екі-үш рет жуғаннан кейін және кейіннен жұмыс 
қысымына дейін зарядтағаннан кейін пайдалануға жол беріледі; 

- электр желісінің зақымдалған сымдарын тек ыстық балқытып 
біріктіру (қышқыл қолданбай) немесе қысыммен қосу. Бір қимада бірнеше 
сымдарды жалғауға жол берілмейді. Желінің (тізбектің) электр сымдарының 
учаскелерін ауыстыруды тек сол типтегі тұтас сымдардан орындау керек. 
Жаңа сым қимасының ауданы алмастырылатын қиманың ауданына тең 
болуы тиіс, ерекшелік ретінде қиманың ең жақын үлкен ауданының сымын 
пайдалануға жол беріледі; 

- пиротехникалық құралдарды (пиропатрондарды, детонаторларды, 
жарық-сигнал зымырандарын) тасымалдауды құралдардың соғылуын және 
олардың капсюльдерін тесуін болдырмайтын ұяшықтармен жабдықталған 
металл ыдыста жүзеге асыру қажет; 

-триммерлердің (триммерлік әсердің) және ұшу тиегіштерінің, 
автопилоттың рульдік машиналарының және олардың тростық 
өткізгіштерінің электр механизмдерін басқару электр тізбектеріндегі 
бөлшектеу-монтаждау және қалпына келтіру жұмыстарынан кейін 
көрсетілген құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуін планерге қызмет көрсету 
жөніндегі мамандармен бірлесіп тексеру; 

- А және РЭО бұйымдарын жөндеу және олардың техникалық 
параметрлер нормаларына сәйкестігін тексеру бекітілген Құжаттама, тексеру 
қондырғылары, бақылау-тексеру аппаратурасы, құрал-саймандар және 
дайындалған мамандар болған кезде жүргізіледі; 

- гироскопиялық құрылғылары бар жүйелер мен аспаптардың жұмыс 
қабілеттілігі мен техникалық параметрлер нормаларына сәйкестігін 
бақылауды олар үшін белгіленген қыздыру уақытынан кейін жүзеге асыру; 

- инерциялық жүйелерді дайындау үшін орналасу орны мен азимут 
координаттарының геодезиялық белгілерін ӘК тұрағында анықтау; 

- тапсырманы орындау үшін ӘК-нің борттық тіркеушілердің 
шығындалатын ақпарат жеткізгішінің санымен жеткілікті жинақталуын 
қамтамасыз ету; 

- ақпарат жеткізгішін пайдалану уақытын (қалдығын) есепке алуды 
(тасымалдағыштың шектеулі қоры бар ұшу ақпаратының борттық 
тіркеушілері үшін) борт журналында жүргізуге. Борттық тіркеушінің 
пайдаланылмаған ақпарат жеткізгішін қайтару тәртібін пайдаланушы 
айқындайды. 

А және РЭҚ техникалық қызмет көрсету кезінде жол берілмейді: 
- ескерту вымпелы болған кезде борттық желіні немесе жүйенің 

электрмен қоректенуін қосуға; 
- жанармай құю немесе құю процесінде электр энергиясын қосу және 

өшіру және электр жабдықтарын тексеру; 
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-мембраналық-анероидты аспаптардың және ауа сигналдарының 
жүйелерінің электр қорегін олардың құбырларында сирету немесе артық 
қысым болған кезде сөндіруге;; 

- әуеайлақтық электрмен қоректендіру көздерінің штепсельдік 
ажыратқыштарын жүктемемен қосу және ажырату; 

- орнатылған ЭҚ-дан кем заряды бар борттық аккумуляторлық 
батареяларды пайдалану, қышқыл және сілтілі аккумуляторлық 
батареяларды бірге сақтау, қызмет көрсету және зарядтау; 

- белгіленген ЭҚ уақыттан тыс қоршаған ауаның төмен 
температуралары кезінде ӘК-де жарамды батареяларды сақтау; 

- жабдықты қосу схемасына өзгерістер енгізу және аппаратураны, 
аспаптарды, олардың бөлшектерін және бір үлгідегі (маркадағы) электр 
сымдарын басқа үлгідегі (маркадағы, модификациядағы) бұйымдарға 
ауыстыру, егер бұл ПҚ-да көзделмесе; 

- металдандыру далдаларының қима ауданын, термометрлердің 
компенсациялық сымдарының ұзындығын өзгерту, жгуттардың бортталуын 
бұзу, жоғары температурасы бар бұйымдардың бөлшектерімен сымдардың 
жанасуына жол беру; 

- электр машиналарына ПҚ талаптарына сәйкес келмейтін щеткалар 
орнатуға; 

- аспаптар мен бұйымдарды қышқылдармен, сілтілермен және басқа 
химикаттармен бірге сақтау; 

- энергия белсенді заттармен, май заттарымен, қышқылдармен, басқа 
газдармен жанасуын болдырмайтын шаралар қабылдамай оттегі жабдығымен 
жұмыс істеу; 

- ЭҚ-да көрсетілгендерден ерекшеленетін оттегі жүйесінің 
бұйымдарына ТҚК кезінде құрал-саймандарды, дәнекерлер мен 
майлағыштарды қолдану, зарядтау шлангілерін олардан оттегін шығарғанға 
дейін ажырату; 

- оттегімен зарядталған баллондарды басқа газдарға арналған 
баллондармен, қышқылдар мен май заттарына арналған сыйымдылықтармен 
бірге сақтау; 

- контакторларды, коллекторларды тазарту үшін, сондай-ақ 
щеткаларды сүрту үшін эмирленген қағазды пайдаланыңыз; 

- электр сымдарының жгуттарын оттегі, отын, май, гидравликалық 
және басқа да жүйелердің құбырларына бекіту; 

- сымдарды отын бактары орналасқан бөліктерде және жаңа ғана 
жанғыш сұйықтықтармен жуу жүргізілген орындарда дәнекерлеуге;; 

- бір істікшелі Болттың астына үштен артық сымды, сондай-ақ Қима 
ауданы бойынша айтарлықтай ерекшеленетін сымдарды қосу; 

- тізбектерінде конденсаторлары бар жабдықты тексеру үшін 
мегаомметрлерді қолдану (олардың бұзылуын болдырмау үшін); 

- ӘК-де ұшу ақпаратының борттық тіркеушілерінің пломбаланбаған 
лентаны созу механизмдерін (жинақтағыштарды, қосалқы кассеталарды) 
орнату. 
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-мембраналық-анероидты аспаптардың және ауа сигналдарының 
жүйелерінің электр қорегін олардың құбырларында сирету немесе артық 
қысым болған кезде сөндіруге;; 

- әуеайлақтық электрмен қоректендіру көздерінің штепсельдік 
ажыратқыштарын жүктемемен қосу және ажырату; 

- орнатылған ЭҚ-дан кем заряды бар борттық аккумуляторлық 
батареяларды пайдалану, қышқыл және сілтілі аккумуляторлық 
батареяларды бірге сақтау, қызмет көрсету және зарядтау; 

- белгіленген ЭҚ уақыттан тыс қоршаған ауаның төмен 
температуралары кезінде ӘК-де жарамды батареяларды сақтау; 

- жабдықты қосу схемасына өзгерістер енгізу және аппаратураны, 
аспаптарды, олардың бөлшектерін және бір үлгідегі (маркадағы) электр 
сымдарын басқа үлгідегі (маркадағы, модификациядағы) бұйымдарға 
ауыстыру, егер бұл ПҚ-да көзделмесе; 

- металдандыру далдаларының қима ауданын, термометрлердің 
компенсациялық сымдарының ұзындығын өзгерту, жгуттардың бортталуын 
бұзу, жоғары температурасы бар бұйымдардың бөлшектерімен сымдардың 
жанасуына жол беру; 

- электр машиналарына ПҚ талаптарына сәйкес келмейтін щеткалар 
орнатуға; 

- аспаптар мен бұйымдарды қышқылдармен, сілтілермен және басқа 
химикаттармен бірге сақтау; 

- энергия белсенді заттармен, май заттарымен, қышқылдармен, басқа 
газдармен жанасуын болдырмайтын шаралар қабылдамай оттегі жабдығымен 
жұмыс істеу; 

- ЭҚ-да көрсетілгендерден ерекшеленетін оттегі жүйесінің 
бұйымдарына ТҚК кезінде құрал-саймандарды, дәнекерлер мен 
майлағыштарды қолдану, зарядтау шлангілерін олардан оттегін шығарғанға 
дейін ажырату; 

- оттегімен зарядталған баллондарды басқа газдарға арналған 
баллондармен, қышқылдар мен май заттарына арналған сыйымдылықтармен 
бірге сақтау; 

- контакторларды, коллекторларды тазарту үшін, сондай-ақ 
щеткаларды сүрту үшін эмирленген қағазды пайдаланыңыз; 

- электр сымдарының жгуттарын оттегі, отын, май, гидравликалық 
және басқа да жүйелердің құбырларына бекіту; 

- сымдарды отын бактары орналасқан бөліктерде және жаңа ғана 
жанғыш сұйықтықтармен жуу жүргізілген орындарда дәнекерлеуге;; 

- бір істікшелі Болттың астына үштен артық сымды, сондай-ақ Қима 
ауданы бойынша айтарлықтай ерекшеленетін сымдарды қосу; 

- тізбектерінде конденсаторлары бар жабдықты тексеру үшін 
мегаомметрлерді қолдану (олардың бұзылуын болдырмау үшін); 

- ӘК-де ұшу ақпаратының борттық тіркеушілерінің пломбаланбаған 
лентаны созу механизмдерін (жинақтағыштарды, қосалқы кассеталарды) 
орнату. 

 
 
 
 

2.4 ӘК ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖАЛПЫ ТҮРЛЕРІ  
 
Регламенттерде ӘК-де қызмет көрсетудің жедел және мерзімді 

нысандарын орындау, сондай-ақ күнтізбелік мерзімдер бойынша техникалық 
қызмет көрсету, сақтау кезіндегі жұмыстар, маусымдық және арнайы 
жұмыстар көзделеді. 

Жедел ТҚК ұшақты қарсы алу, тұрақты қамтамасыз ету, қарап шығу 
және қызмет көрсету, ұшуды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды 
қамтиды. 

Жедел ТҚК оған кезеңдік техникалық қызмет көрсету нысандары 
арасындағы аралықтарда ӘК жарамдылығын, әзірлігін және пайдаланылуын 
қамтамасыз ететін дайындық жұмыстарының, ат техникалық жай-күйін қарау 
мен тексерудің жүйесін білдіреді. 

Жедел техникалық қызмет көрсету түрлерінің (бұдан әрі - ТҚК) 
құрамы, олардың мазмұны, тағайындау және орындау тәртібі нақты үлгідегі 
ӘК үшін ПҚ-мен айқындалады. 

Жедел ТҚК мыналарды қамтиды: 
Ақаулықтарды жою және жою 
- компоненттерді ауыстыру (мұндай компоненттерге Қозғалтқыштар 

мен әуе бұрандалары да жатады); 
- ТҚК бойынша жоспарлы жұмыстар (еңбекті көп қажет ететін 

тереңдетілген бақылауды талап етпейтін айқын 
зақымдануларды/бұзушылықтарды анықтау үшін көзбен шолуды қоса 
алғанда)); 

- конструкцияның, борттық жүйенің және қуатты қондырғының ішкі 
элементтеріндегі жұмыстар, оларды орындау үшін жылдам ашылатын 
панельдер/люктер арқылы қол жеткізуге болады; 

- ағымдағы жөндеу және күрделі емес модификациялар, олар 
айтарлықтай бөлшектеуді қажет етпейді және жабдықтар мен құралдардың 
қарапайым түрлерімен орындалуы мүмкін. 

ӘК мерзімді қызмет көрсетуді ПҚ-да белгіленген атқарым (ұшу, 
циклдар, қонулар саны) мәндері немесе уақыт аралықтары (қызметтің 
күнтізбелік мерзімдері) арқылы орындайды. Мерзімді ТҚК бойынша 
жұмыстар формаларға жинақталған. Әрбір нысандағы жұмыстардың 
мерзімділігі мен көлемі ТҚК регламентімен, ал операцияларды орындау 
технологиясы, қолданылатын бақылау құралдары, құрал - саймандар, 
құрылғылар мен материалдар-технологиялық нұсқаулармен белгіленеді. 

Істелген жұмыс пен күнтізбелік мерзімді есептеу ӘК пайдалану 
басталғаннан немесе соңғы жөндеуден бастап жүргізіледі. Алдыңғы қызмет 
көрсету кезінде пайдаланылған жұмыс істеуге рұқсат (Қызмет мерзімі) бұдан 
әрі ескерілмейді. 

Мерзімді ТҚК-нің әрбір нысаны алдын ала жұмыстардан (жұмыс 
орындарын дайындау, люктерді ашу, қоректендіруді қосу және басқалары), 
қарау және қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардан, қорытынды 
жұмыстардан (люктерді, бөліктерді жабу, ЖЖМ құю, иінтіректердің, 
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крандардың, экипаж кабинасындағы ажыратқыштардың жағдайын тексеру 
және т.б.) тұрады. 

Күнтізбелік мерзімдер бойынша мерзімді техникалық қызмет көрсету 
тиісті күнтізбелік кезең ішінде ұшақ ұшу бойынша мерзімді қызмет көрсетуді 
орындау үшін қажетті сағат санының 50% ұшпаған жағдайларда орындалады. 

ӘК сақтау кезінде техникалық қызмет көрсету сақтау мерзімдеріне 
байланысты орындалады және осындай жұмыстардан тұрады: 

- ұшақты сақтауға дайындау бойынша жұмыстар; 
- ұшақта әр 15 және 30 күн сайын орындалатын жұмыстар; 
- ұшақты сақтағаннан кейін ұшуға дайындау бойынша жұмыстар. 
Маусымдық техникалық қызмет көрсету ұшақта күзгі-қысқы және 

көктемгі-жазғы жағдайларда пайдалануға дайындық кезінде орындалады, 
олар мүмкіндігінше мерзімді техникалық қызмет көрсету нысандарымен 
бірге орындалады. 

Арнайы техникалық қызмет көрсету ұшақтың қарқынды турбулентті 
атмосферада және найзағай қызметі аймағында ұшқаннан кейін (рұқсат 
етілген пайдалану жүктемелерінен асқан кезде), қатты қонғаннан кейін және 
басқа да стандартты емес жағдайларда орындалады. Соңғы ерекше 
жағдайларда техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың көлемі мен 
мазмұны комиссияның шешімі бойынша айқындалады. 

ӘК-ні ұшуға дайындау кезінде орындалатын сипатты жұмыстар 
ӘК-ні ұшуға дайындау кезінде ұшуларды, атап айтқанда: инженерлік-

авиациялық, әуеайлақтық, штурмандық, коммерциялық, әуе қозғалысын 
басқару және т.б. қамтамасыз ететін қызметтердің мамандары қатысады, олар 
ӘК-де жұмыстар кешенін жүргізу қажеттілігімен айқындалады. Бұл ретте 
экипажға тағайындалатын ұшу кестесі мен ұшуға нақты тапсырма 
регламенттеуші болып табылады. Барлық қызметтердің нақты қызметі ұшу 
тұрақтылығының сақталуын және қызметтердің кінәсінен кідірістің 
болмауын қамтамасыз етеді. 

ӘК-ні ұшуға кешенді дайындау ӘК-ні техникалық даярлауды және 
экипажды даярлауды қамтиды. Техникалық даярлықты АТЖ орындайды, ол 
ұшуларды инженерлік-авиациялық қамтамасыз етуге жауапты болады және 
авиакәсіпорынның барлық басқа қызметтерінің қызметін бақылауға құқылы. 
АТЖ орындайтын дайындық мынадай негізгі жұмыстарды қамтиды: 

- регламентке сәйкес кезекті ТҚК орындау; 
- алдыңғы ұшуларда және ТҚК кезекті нысанын орындау кезінде 

табылған жүйелердің ақаулықтары мен істен шығуын жою; 
- жанармай, сұйықтық, газ құю; 
- ӘК салонын тазалау; 
- қысқы кезеңде ӘК бетінен қар мен мұзды жою; 
- кабиналардағы ауаны баптау; Қозғалтқыштар мен жүйелерді жылыту 

(қажет болған жағдайда); 
- экипаждың ӘК қарауы және қабылдауы; 
- құжаттарды рәсімдеу. 
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крандардың, экипаж кабинасындағы ажыратқыштардың жағдайын тексеру 
және т.б.) тұрады. 
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экипажға тағайындалатын ұшу кестесі мен ұшуға нақты тапсырма 
регламенттеуші болып табылады. Барлық қызметтердің нақты қызметі ұшу 
тұрақтылығының сақталуын және қызметтердің кінәсінен кідірістің 
болмауын қамтамасыз етеді. 

ӘК-ні ұшуға кешенді дайындау ӘК-ні техникалық даярлауды және 
экипажды даярлауды қамтиды. Техникалық даярлықты АТЖ орындайды, ол 
ұшуларды инженерлік-авиациялық қамтамасыз етуге жауапты болады және 
авиакәсіпорынның барлық басқа қызметтерінің қызметін бақылауға құқылы. 
АТЖ орындайтын дайындық мынадай негізгі жұмыстарды қамтиды: 

- регламентке сәйкес кезекті ТҚК орындау; 
- алдыңғы ұшуларда және ТҚК кезекті нысанын орындау кезінде 

табылған жүйелердің ақаулықтары мен істен шығуын жою; 
- жанармай, сұйықтық, газ құю; 
- ӘК салонын тазалау; 
- қысқы кезеңде ӘК бетінен қар мен мұзды жою; 
- кабиналардағы ауаны баптау; Қозғалтқыштар мен жүйелерді жылыту 

(қажет болған жағдайда); 
- экипаждың ӘК қарауы және қабылдауы; 
- құжаттарды рәсімдеу. 

 
 
 
 

Ұшуды қамтамасыз етуге қатысты жұмыстарды орындауға жауапты 
авиатехник-бригадир, бірінші кезекте ӘК-ні ұшуға дайындауға жауапты 
болады. Ұшуды қамтамасыз етуге қатысты жұмыстарды орындауды бастар 
алдында авиатехник-бригадир сол уақытқа дейін толық аяқталуы тиіс жедел 
нарядты тексеруге, борт журналын қайта қарауға және ӘК-ге қызмет 
көрсетуге арналған құжаттаманың дұрыс ресімделгеніне және жұмыстарды 
орындауға жауапты лауазымды адамдар қол қойғанына жеке көз жеткізуге 
міндетті. 

Әрбір ұшуды қамтамасыз етуге қатысты жұмыстар техникалық қызмет 
көрсету регламентіне қатаң сәйкестікте орындалады. Егер бұл ретте 
орындаушылар бұрын байқалмаған жекелеген зақымдануларды немесе 
ақауларды немесе техникалық талаптардан қандай да бір ауытқуларды 
байқаса, онда бригадир бұл туралы ауысым инженеріне баяндауға міндетті, 
ол техникалық жай-күйдің нормадан байқалған ауытқуларын жою тәртібін 
және барлық жұмыстардың аяқталу уақытын айқындайды. Инженер өз 
шешімін ауысым бастығына баяндайды. 

Өте жиі, Регламентте көрсетілген ұшуды қамтамасыз етуге қатысты 
жұмыстардан басқа, кейбір қосымша жұмыстарды орындау қажеттілігі 
туындайды, мысалы: ЖЖМ қосымша құю, арнайы. сумен жабдықтау, 
жүйелерді газбен толық зарядтау, ӘК бетінен қарды, қырауды, мұзды жою, 
кабиналардағы ауаны баптау (қыста – жылыту, жазда – салқындату), 
Қозғалтқыштар мен бұйымдарды жылыту, қозғалтқыштарды іске қосу және 
сынамалау үшін ӘК-ні перронға немесе алаңға сүйреу. 

Қазіргі заманғы жолаушылар ӘК пайдалану кезіндегі АТЖ-ның аталған 
міндеттері әртүрлі мамандардың ӘК-мен және жерүсті техникасымен өзара 
іс-қимылының күрделі процестерін білдіреді. Сондықтан АТЖ орындайтын 
міндеттердің жалпы кешеніндегі ең өзекті мәселе-ӘК ТҚК процестерін 
механикаландыру және автоматтандыру проблемасы. 

Экипажды алдын ала және ұшу алдындағы даярлау 
Әрбір ұшуға экипаждың Мұқият даярлығы сәйкес келуі тиіс, оның 

барлық мүшелері оның ұзақтығы мен мақсатына қарамастан, ұшуға 
дайындықты толық көлемде және сапалы орындауға міндетті. Ұшуға 
дайындық алдын ала және ұшу алдындағы болып бөлінеді. 

Өз кезегінде дайындықтың әр түрі дайындық жұмыстарынан, белгілі 
бір тексерулерден, жанармай құю мен жабдықтардан, сондай-ақ қорытынды 
жұмыстардан тұрады. Авиациялық техниканы ұшуға дайындау кезіндегі 
жұмыстар мен тексерулердің мазмұнын толығырақ қарастырайық. 

Ұшақтарды алдын ала дайындау, әдетте, ұшу күні қарсаңында 
жүргізіледі және дайындық жұмыстарынан, ұшудан кейінгі тексеруден, қарау 
кезінде анықталған ақауларды жоюдан және қорытынды жұмыстардан 
тұрады. 

Дайындық жұмыстары. Тексеру алдында авиациялық техниканы 
тарқатады, люктердің қақпақтары мен капоттарды алады. Сонымен қатар, 
олар жоғары орналасқан қондырғылар мен бөлшектерге жақындау үшін 
қажетті қадамдарды орнатады, тексеру үшін қажетті құралды таңдайды және 
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тексеру жабдықтарын конфигурациялайды. Жарықтар жиі пайда болатын 
жерлер мұқият жуылады және таза шүберекпен сүртіледі. Алынған қаптарды 
бүктейді және люктердің қақпақтарымен, капоттармен, тығындармен және 
қысқыштармен бірге арнайы бөлінген орындарда Мұқият бүктейді. 
Авиациялық техниканың жанында алдын ала көзделген орындарда маттар 
төселетін жылжымалы жұмыс үстелдерін, ал қанаттары мен фюзеляжға 
арнайы траптар орнатылады. 

Жұмыстың жылдамдығы және жабдықтың жұмысын тексеру үшін 
арнайы машиналарды пайдалану ыңғайлылығы көбінесе көрсетілген 
жабдықтың дұрыс орналасуына байланысты. Дайындық жұмыстары, әдетте, 
алдын-ала дайындыққа кететін еңбек шығындарының 15-20% құрайды. 

Авиациялық техниканы ұшудан кейінгі тексеруді қатысқан инженерлер 
мен техниктер орындайды. Осы ұшақтың ұшуына алдын ала дайындық 
жүргізуде, әрқайсысы өз мамандығы бойынша бірыңғай Регламентке және 
авиациялық техниканың осы түрін техникалық пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес. 

ӘК тіркеп сүйреу және рульдеу 
Әуеайлақ бойынша ӘК орнын ауыстыру рульдеумен және тіркеп 

сүйреумен орындалады. Руль дөңгелегін сүйретуге ауыстыру айтарлықтай 
отын үнемдеуге мүмкіндік береді, сондықтан рульдеу арқылы қозғалу тек 
төтенше жағдайларда жүргізілуі керек. 

Рульдеуді ӘК командирі немесе оның нұсқауы бойынша екінші ұшқыш 
орындай алады. Сүйреу әуе кемесін аэродром бойымен перронға, тұрақ 
орындарына, қозғалтқыштарды іске қосу сызығына (алдын-ала іске қосу), 
ангарға, ТҚК-нің мерзімді нысандарын орындау үшін арнайы тұрақтарға 
жылжыту үшін қажет. 

ӘК тіркеп сүйреу қозғалыс қызметі диспетчерінің рұқсатымен ғана 
орындалады, өйткені ол басқа ӘК үшін қауіпсіздікке қатер төндіруі мүмкін. 
Бұл жағдайда тіркеп сүйреуді орындайтын адам борттық радиостанцияның 
көмегімен диспетчермен тұрақты байланыс жасайды. Дәл тіркеп сүйреу 
тіркеп сүйреуге және осы әуеайлақтағы әк және көлік қозғалысының 
схемасына қатысты нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте орындалады. Тіркеп 
сүйреу туралы шешімді инженер немесе ауысым бастығы қабылдай алады, ол 
тиісті авиатехникті және осы тіркеп сүйреуді орындайтын бригаданың оған 
бағынысты құрамын тағайындайды. Бұл мамандар арнайы нұсқаулықтан 
өтіп, осы жұмыс түріне рұқсаты болуы керек. 

Азаматтық авиациядағы авиациялық оқиғаларды талдау олардың едәуір 
саны әуеайлақ бойынша ӘК сүйрету кезінде болатынын көрсетеді. Кейіннен 
қалпына келтіру жұмыстарын қажет ететін ӘК-нің зақымдануы және сынуы 
орын алады. Осыны ескере отырып, жедел қызмет көрсету өзгерістерінің 
құрамында көп қозғалысты авиакәсіпорындарда сүйрету бригадалары 
ұйымдастырылады. 

Оларға кіретін мамандар арнайы дайындықтан, тағылымдамадан өтеді 
және сынақтарды тапсырғаннан кейін ғана жұмысқа рұқсат алады. 
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алдын-ала дайындыққа кететін еңбек шығындарының 15-20% құрайды. 

Авиациялық техниканы ұшудан кейінгі тексеруді қатысқан инженерлер 
мен техниктер орындайды. Осы ұшақтың ұшуына алдын ала дайындық 
жүргізуде, әрқайсысы өз мамандығы бойынша бірыңғай Регламентке және 
авиациялық техниканың осы түрін техникалық пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес. 

ӘК тіркеп сүйреу және рульдеу 
Әуеайлақ бойынша ӘК орнын ауыстыру рульдеумен және тіркеп 

сүйреумен орындалады. Руль дөңгелегін сүйретуге ауыстыру айтарлықтай 
отын үнемдеуге мүмкіндік береді, сондықтан рульдеу арқылы қозғалу тек 
төтенше жағдайларда жүргізілуі керек. 

Рульдеуді ӘК командирі немесе оның нұсқауы бойынша екінші ұшқыш 
орындай алады. Сүйреу әуе кемесін аэродром бойымен перронға, тұрақ 
орындарына, қозғалтқыштарды іске қосу сызығына (алдын-ала іске қосу), 
ангарға, ТҚК-нің мерзімді нысандарын орындау үшін арнайы тұрақтарға 
жылжыту үшін қажет. 

ӘК тіркеп сүйреу қозғалыс қызметі диспетчерінің рұқсатымен ғана 
орындалады, өйткені ол басқа ӘК үшін қауіпсіздікке қатер төндіруі мүмкін. 
Бұл жағдайда тіркеп сүйреуді орындайтын адам борттық радиостанцияның 
көмегімен диспетчермен тұрақты байланыс жасайды. Дәл тіркеп сүйреу 
тіркеп сүйреуге және осы әуеайлақтағы әк және көлік қозғалысының 
схемасына қатысты нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте орындалады. Тіркеп 
сүйреу туралы шешімді инженер немесе ауысым бастығы қабылдай алады, ол 
тиісті авиатехникті және осы тіркеп сүйреуді орындайтын бригаданың оған 
бағынысты құрамын тағайындайды. Бұл мамандар арнайы нұсқаулықтан 
өтіп, осы жұмыс түріне рұқсаты болуы керек. 

Азаматтық авиациядағы авиациялық оқиғаларды талдау олардың едәуір 
саны әуеайлақ бойынша ӘК сүйрету кезінде болатынын көрсетеді. Кейіннен 
қалпына келтіру жұмыстарын қажет ететін ӘК-нің зақымдануы және сынуы 
орын алады. Осыны ескере отырып, жедел қызмет көрсету өзгерістерінің 
құрамында көп қозғалысты авиакәсіпорындарда сүйрету бригадалары 
ұйымдастырылады. 

Оларға кіретін мамандар арнайы дайындықтан, тағылымдамадан өтеді 
және сынақтарды тапсырғаннан кейін ғана жұмысқа рұқсат алады. 

 
 
 
 

Сүйретудің негізгі түрі - "мұрынды Алға". Жекелеген жағдайларда, мысалы, 
ӘК ангарға қою үшін "құйрығымен Алға"сүйретуге жол беріледі. 

Тіркеп сүйреу басталар алдында инженер немесе ауысым бастығы 
тіркеп сүйреуге арналған бригаданың техникалық құрамына нұсқама 
жүргізеді. Жергілікті жағдайлар мен ауа-райына, әуеайлақта басқа ӘК 
орналастыруға және сүйретудің ұсынылған маршрутында кедергілерге сәйкес 
жұмыстарды орындау ерекшеліктері көрсетіледі. Тіркеп сүйреу 
құралдарының жай-күйі, бригада мүшелерінің жұмысқа дайындығы 
тексеріледі. Қауіпсіздік талаптарын орындау ӘК-ні қарсы алу, рульдеу және 
тіркеп сүйреу кезінде адамдар мен авиациялық техниканың зақымдануын 
болдырмайды. 

ӘК сүйретуге жауапты адам жұмыс басталар алдында барлық 
мамандарды бағдармен, қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыруы 
және олардың орындалуын бақылауы тиіс. Тіркеп сүйреу процесінде 
басшылық құжаттармен белгіленген командалар орындалуы тиіс. Тіркеп 
сүйреу аймағында бөгде адамдардың болуын болдырмау керек. 

Рульдеу жылдамдығын руль жолының, ұшу-қону жолағының (ҰҚЖ) 
жай-күйіне, топыраққа, зақымданулардың болуына және көріну талаптарына 
байланысты ӘК командирі таңдайды. ҰҚЖ бойынша кесіп өтуге, рульдеуге 
және сүйретуге ерекше талаптар қойылады. Ол үшін қозғалыс қызметінің 
рұқсаты және онымен рация бойынша тұрақты байланыс қажет. 

Ұшақтардың арнайы жабдықтарын түзету (аспапты немесе механизмді 
тексеру және реттеу) қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес жүргізіледі: 

 1) авиациялық техникада сәулелену қарқындылығының бағытын, 
таралуын және бұйымның жұмыс режимін өзгерте алатын антенналар мен 
бұйымдарды орнату (ауыстыру) кезінде;  

 2) бұйымның осы үлгісін техникалық пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықта және осы бұйымдар орнатылған авиациялық техникаға 
техникалық қызмет көрсету регламенттерінде көзделген мерзімдерде жүзеге 
асырылады. 

 Арнайы жабдық бұйымдарының девиациясын анықтауды және 
азайтуды, девиация кестесін жасауды, сондай-ақ олардың болуын бақылауды 
авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету жөніндегі тиісті 
мамандарды тарта отырып, бөлімшелердің штурмандары немесе экипаж 
жүргізеді. 

 Әуеайлақ жағдайларында пайдалану жағдайларында реттеу үшін 
арнайы құрылғылары (бұрандалары) бар арнайы жабдық бұйымдарын 
инженердің міндетті бақылауымен реттеуге рұқсат етіледі. 

Ұшақтардың арнайы жабдықтарын пайдалану кезінде тыйым 
салынады:  

 1) егер бұл қолданыстағы техникалық құжаттамада көзделмесе, 
жабдықты қосу схемасына өзгерістер енгізуге және аппаратураны, 
аспаптарды, олардың бөлшектері мен бір үлгідегі (маркалы) электр 
сымдарын басқа үлгідегі (маркалы, модификацияланған) бұйымдарға 
ауыстыруға жол берілмейді; 
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 2) бұйымдардың элементтерін қайта монтаждау немесе қайта 
орналастыру және экрандау мен металдауды бұзу; 

 3) металдандыру сымдары мен далдаларының қимасын өзгертуге, 
сымдардың бос ұштарын оқшаулаусыз қалдыруға, жгуттардың бортовкасын 
бұзу; 

 4) аспаптар мен агрегаттарды қышқылдармен, сілтілермен және басқа 
да химикаттармен бірге сақтауға жол берілмейді; 

 5) амортизациясы бар арнайы жабдықталған шанақтары немесе 
контейнерлері жоқ жүк автомашиналарында аспаптар мен агрегаттарды 
тасымалдауға тыйым салынады; 

 6) схемада көзделгеннен көп токқа есептелген сақтандырғыштар мен 
Қорғау автоматтарын қолдануға жол берілмейді; 

 7) түйіспелерді, коллекторларды тазалау үшін, сондай-ақ щеткаларды 
ысқылау үшін зімпара қағазды пайдалануға жол берілмейді; 

 8) кернеу келіп тұрған бұйымдарда монтаждау және демонтаждау 
жұмыстарын орындауға міндетті; 

 9) авиациялық техниканың қалыпсыз жұмыс істеу себебі анықталмаған 
және жойылмаған кезде оны пайдалануға тыйым салынады. 

Радиожабдық 
 Радиожабдықты қарау және оған күтім жасау кезінде келесі негізгі 

ережелерді орындау керек:   
 1) фюзеляжішілік антенна сымы авиациялық техника 

конструкциясының элементтерінен кемінде 50 мм қашықтықта тірек 
оқшаулағыштарда төселуі тиіс; 

 2) радиожабдықтың кедергі деңгейі ұшақтың осы түрі үшін белгіленген 
нормалар шегінде болуы тиіс. Кедергілерден қорғайтын барлық құрылғылар 
жарамды болуы тиіс; 

 3) жұмыс істеп тұрған радиолокациялық станцияның сәулеленуін басқа 
авиациялық техникада ұқсас жабдық антенналарының, сондай-ақ жақын 
орналасқан адамдардың сәулелену мүмкіндігін болдырмайтындай етіп 
бағыттау. 

Тыйым салынады: 
 1) дайындаушы зауыттардың арнайы талаптарында көзделген 
Радиоаппаратура қондырғыларын жинақтауды бұзуға жол берілмейді; 

 2) Антенна құрылғыларының, олардың ағытпаларының және 
радиолокатор антенналарының оқшаулағыштарын технологияда көзделмеген 
бояумен бояуға жол берілмейді; 

 3) жұмыс режимінде аппаратура бұйымдарының қозғалмалы 
элементтерін баптау мен реттеуді жүргізу; 

 4) қызмет көрсетуші персоналды электр тогының зақымдануынан 
қорғауға арналған ақаулы құрылғылары бар радиожабдықты пайдалануға 
жол беруге міндетті;  

 5) бұйымдармен жұмыс істеу кезінде оларды жылу беруді 
нашарлататын заттармен жабуға жол берілмейді; 

 6) антенналар, олардың шағылыстырғыштары мен майысқан жерлері, 
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 2) бұйымдардың элементтерін қайта монтаждау немесе қайта 
орналастыру және экрандау мен металдауды бұзу; 

 3) металдандыру сымдары мен далдаларының қимасын өзгертуге, 
сымдардың бос ұштарын оқшаулаусыз қалдыруға, жгуттардың бортовкасын 
бұзу; 

 4) аспаптар мен агрегаттарды қышқылдармен, сілтілермен және басқа 
да химикаттармен бірге сақтауға жол берілмейді; 

 5) амортизациясы бар арнайы жабдықталған шанақтары немесе 
контейнерлері жоқ жүк автомашиналарында аспаптар мен агрегаттарды 
тасымалдауға тыйым салынады; 

 6) схемада көзделгеннен көп токқа есептелген сақтандырғыштар мен 
Қорғау автоматтарын қолдануға жол берілмейді; 

 7) түйіспелерді, коллекторларды тазалау үшін, сондай-ақ щеткаларды 
ысқылау үшін зімпара қағазды пайдалануға жол берілмейді; 

 8) кернеу келіп тұрған бұйымдарда монтаждау және демонтаждау 
жұмыстарын орындауға міндетті; 

 9) авиациялық техниканың қалыпсыз жұмыс істеу себебі анықталмаған 
және жойылмаған кезде оны пайдалануға тыйым салынады. 

Радиожабдық 
 Радиожабдықты қарау және оған күтім жасау кезінде келесі негізгі 

ережелерді орындау керек:   
 1) фюзеляжішілік антенна сымы авиациялық техника 

конструкциясының элементтерінен кемінде 50 мм қашықтықта тірек 
оқшаулағыштарда төселуі тиіс; 

 2) радиожабдықтың кедергі деңгейі ұшақтың осы түрі үшін белгіленген 
нормалар шегінде болуы тиіс. Кедергілерден қорғайтын барлық құрылғылар 
жарамды болуы тиіс; 

 3) жұмыс істеп тұрған радиолокациялық станцияның сәулеленуін басқа 
авиациялық техникада ұқсас жабдық антенналарының, сондай-ақ жақын 
орналасқан адамдардың сәулелену мүмкіндігін болдырмайтындай етіп 
бағыттау. 

Тыйым салынады: 
 1) дайындаушы зауыттардың арнайы талаптарында көзделген 
Радиоаппаратура қондырғыларын жинақтауды бұзуға жол берілмейді; 

 2) Антенна құрылғыларының, олардың ағытпаларының және 
радиолокатор антенналарының оқшаулағыштарын технологияда көзделмеген 
бояумен бояуға жол берілмейді; 

 3) жұмыс режимінде аппаратура бұйымдарының қозғалмалы 
элементтерін баптау мен реттеуді жүргізу; 

 4) қызмет көрсетуші персоналды электр тогының зақымдануынан 
қорғауға арналған ақаулы құрылғылары бар радиожабдықты пайдалануға 
жол беруге міндетті;  

 5) бұйымдармен жұмыс істеу кезінде оларды жылу беруді 
нашарлататын заттармен жабуға жол берілмейді; 

 6) антенналар, олардың шағылыстырғыштары мен майысқан жерлері, 
 

 
 
 

өзгертілген геометриялық пішіндері, жұмыс беті жабынының ақаулары бар 
толқын өткізгіштерді пайдалануға жол беруге міндетті; 

 7) аппаратураның жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру кезінде 
техникалық параметрлері техникалық сипаттамалар мен схемаларда 
көрсетілген деректерге сәйкес келмейтін бұйымдар мен материалдарды 
қолдануға міндетті; 

 8) радиожабдықты демонтаждау, сақтау және тасымалдау кезінде 
толқынжолдар мен құбыржолдардың штуцерлерінің ұштарын оларға 
шаңның, ылғалдың немесе бөгде заттардың түсуінен сақтайтын арнайы 
тығындармен жабылмауға тиіс. 

Аспапты жабдықтар 
Аспаптық жабдықты қарау және оған күтім жасау кезінде келесі негізгі 

ережелерді орындау керек: 
 1) барометрлік биіктік өлшегіштерді тексеруді және ҚР Көлік және 

коммуникация министрлігі бекіткен Нұсқаулық бойынша олардың 
көрсеткіштерінің түзетулерін есептеуді жүргізу; 

 2) техникалық құжаттамада көзделген типтер мен қималардың ғана 
құбыржолдары мен дюриттік қосылыстарын орнатуға жол берілмейді; 

 3) авиациялық техникаға компастардың девиациясына әсер ететін 
агрегаттарды немесе қосымша жабдықты әрбір орнатқаннан кейін және 
компастың жаңа жиынтығын орнатқаннан кейін компастардың девиациясын 
анықтауға және азайтуға; 

 4) бұл ретте күрт иілуге, бұралуға жол бермей, авиациялық аспаптарды 
қоректендіретін құбырлардың герметикалығын қамтамасыз етуге және 
оларды авиациялық техниканың конструктивтік элементтерімен жанасудан 
қорғауға міндетті; 

 5) иілгіш білікшелерде радиусы 150 мм-ден кем иілісі болмауы тиіс; 
 6) термометрлердің компенсациялық сымдарының бұйымдардың 

ыстық элементтеріне жанасуына жол бермеу; 
 7) авиациялық аспаптарды қоректендіру жүйесін үрлеу үшін 

қолданылатын сығылған ауаның қысымы 2кг/см2 аспауы тиіс. 
 Конструкциясына гироскопиялық элементтер кіретін бұйымдарды 

пайдалану және жөндеу кезінде осы элементтердің теңгерілуінің алдын алу 
үшін мынадай сақтық шараларын сақтау қажет: 

 1) жұмыс істемейтін және зарреттелген гироскоптары бар бұйымдарды 
сілкілеуге және соғуға жол бермеу; 

 2) гироскопиялық элементтерді қорғаудың арнайы шараларынсыз 
бұйымдарды тасымалдауға жол бермеуге міндетті. 

 Тыйым салынады:  
 1) аспап тақтайларының және құбыр желілерінің ернеулерінің 

амортизациясын бұзуға жол берілмейді; 
 2) авиациялық аспаптардың қоректендіру жүйелерін жуу және үрлеу 

үшін құбырлардың тоттануын тудыратын сұйықтықтарды немесе газдарды 
қолдануға жол берілмейді; 

 3) авиациялық техникадағы аспаптарды тексеру кезінде құбырлардағы 
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қысымды күрт өзгерту; 
 4) термометрлердің компенсациялық сымдарын қысқартуға немесе 

ұзартуға жол берілмейді; 
 5) борттық өздігінен жазатын құралдарға технологиялық нұсқаулармен 

көзделмеген таспаны орнатуға жол берілмейді. 
Оттегі жабдықтары 
 Оттегі жабдығын қарау және оған күтім жасау кезінде келесі 

ережелерді орындау:    
 1) барлық оттегі баллондарын Мемкенқадағалаукомының 

нұсқаулықтарына сәйкес тексеру және сынау; 
 2) оттегі жүйелерін монтаждауды оттегі жабдығымен жұмыс істеу 

қағидаларын білетін тұлғалар орындауы тиіс; маймен қосылу кезінде оттегі 
жарылыс қаупі бар екенін есте сақтау қажет; 

 3) оттегі жүйелеріне техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын 
құрал хромдалған, таза болуы тиіс және басқа жұмыстар үшін 
пайдаланылмауы тиіс. 

Тыйым салынады: 
 1) оттегі жабдығының жанында тұтану көздерін пайдалануға жол 

берілмейді; 
 2) жүйеде оттегі қысымы болған кезде құбыржолдардың 

ажыратқышымен байланысты қандай да бір жұмыстарды жүргізуге тыйым 
салынады; 

 3) борттық және тасымалданатын баллондарды рұқсат етілген шамадан 
жоғары қысымға дейін зарядтауға; ; 

 4) паспорттары және "медициналық оттегі" деген жазуы жоқ оттегін, 
сондай-ақ МЕМСТ талаптарын қанағаттандырмайтын оттегін зарядтау үшін 
пайдалануға жол берілмейді; 

 5) оттегі толтырылған баллондарды басқа газдармен бірге Сығылған 
күйде, қышқылдармен, майлармен және майлы заттармен үй-жайда сақтауға 
жол берілмейді; 

 6) баллондардың вентильдерін нұсқаулықта көзделмеген қандай да бір 
майлаумен майлауға жол берілмейді; 

 7) жарамдылық мерзімі өткен баллондарды пайдалануға жол 
берілмейді; 

 8) Электр өткізгіш бұрамаларының оттегі жүйесінің құбырларына 
жанасуына және бұрамалардың олармен бекітілуіне жол беруге міндетті; 

 9) оттегі құбырларын осы мақсат үшін көзделмеген дәнекерлермен 
дәнекерлеуге жол берілмейді. 

Электр жабдықтары 
 Электр жабдығын қарау және оған күтім жасау кезінде келесі негізгі 

ережелерді орындау: 
 1) борттық электр желісі токтан ажыратылған кезде электр 

құрылғыларын қарап-тексеруді жүргізуге; егер қарап-тексеру кернеумен 
орындалатын болса, қысқа тұйықталулар мен тоқпен зақымдануды 
болдырмау үшін ерекше сақтықты сақтауға міндетті; 
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қысымды күрт өзгерту; 
 4) термометрлердің компенсациялық сымдарын қысқартуға немесе 

ұзартуға жол берілмейді; 
 5) борттық өздігінен жазатын құралдарға технологиялық нұсқаулармен 

көзделмеген таспаны орнатуға жол берілмейді. 
Оттегі жабдықтары 
 Оттегі жабдығын қарау және оған күтім жасау кезінде келесі 

ережелерді орындау:    
 1) барлық оттегі баллондарын Мемкенқадағалаукомының 

нұсқаулықтарына сәйкес тексеру және сынау; 
 2) оттегі жүйелерін монтаждауды оттегі жабдығымен жұмыс істеу 

қағидаларын білетін тұлғалар орындауы тиіс; маймен қосылу кезінде оттегі 
жарылыс қаупі бар екенін есте сақтау қажет; 

 3) оттегі жүйелеріне техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын 
құрал хромдалған, таза болуы тиіс және басқа жұмыстар үшін 
пайдаланылмауы тиіс. 

Тыйым салынады: 
 1) оттегі жабдығының жанында тұтану көздерін пайдалануға жол 

берілмейді; 
 2) жүйеде оттегі қысымы болған кезде құбыржолдардың 

ажыратқышымен байланысты қандай да бір жұмыстарды жүргізуге тыйым 
салынады; 

 3) борттық және тасымалданатын баллондарды рұқсат етілген шамадан 
жоғары қысымға дейін зарядтауға; ; 

 4) паспорттары және "медициналық оттегі" деген жазуы жоқ оттегін, 
сондай-ақ МЕМСТ талаптарын қанағаттандырмайтын оттегін зарядтау үшін 
пайдалануға жол берілмейді; 

 5) оттегі толтырылған баллондарды басқа газдармен бірге Сығылған 
күйде, қышқылдармен, майлармен және майлы заттармен үй-жайда сақтауға 
жол берілмейді; 

 6) баллондардың вентильдерін нұсқаулықта көзделмеген қандай да бір 
майлаумен майлауға жол берілмейді; 

 7) жарамдылық мерзімі өткен баллондарды пайдалануға жол 
берілмейді; 

 8) Электр өткізгіш бұрамаларының оттегі жүйесінің құбырларына 
жанасуына және бұрамалардың олармен бекітілуіне жол беруге міндетті; 

 9) оттегі құбырларын осы мақсат үшін көзделмеген дәнекерлермен 
дәнекерлеуге жол берілмейді. 

Электр жабдықтары 
 Электр жабдығын қарау және оған күтім жасау кезінде келесі негізгі 

ережелерді орындау: 
 1) борттық электр желісі токтан ажыратылған кезде электр 

құрылғыларын қарап-тексеруді жүргізуге; егер қарап-тексеру кернеумен 
орындалатын болса, қысқа тұйықталулар мен тоқпен зақымдануды 
болдырмау үшін ерекше сақтықты сақтауға міндетті; 

 
 
 
 

 2) штепсельдік ажыратқыштарды (ШР және ШРГ) таза ұстауға, 
механикалық зақымдануға, бекітудің әлсіреуіне, тотығуға, оларға ылғалдың 
түсуіне жол бермеуге тиіс; 

 3) сақтандырғыштарды осы тізбектің электр схемасында көзделген ток 
күшіне ғана орнатуға жол берілмейді;   

 4) "ұшқынға"тексеруге жол бермей, тізбекте кернеудің бар-жоғын тек 
аспаппен анықтауға міндетті. 

Тыйым салынады: 
 1) тарату құрылғыларының электр қалқандарын, тарату қораптарын, 

аппаратура панельдерін ашық қалдыруға; 
 2) Электр энергиясы көздерін қосуға және өшіруге және отын құю 

және төгу кезінде, отын ағу кезінде электр жабдығын тексеруге; 
 3) отын бактары орналасқан бөліктерде және бензинмен шаю жаңадан 

жүргізілген орындарда сымдарды дәнекерлеуге жол берілмейді; 
 4) қышқыл дәнекерлеуді қолдану; 
 5) осы жүйе үшін қарастырылмаған жарықтандыру және сигналдық 

шамдарды, жартылай өткізгіш диодтарды және т. б. орнату; 
 6) пайдалану жағдайында желілерді Қорғау автоматтарын, 

ажыратқыштарды, ауыстырып қосқыштарды және ақаулықтарды жою үшін 
шеткі ажыратқыштарды ашуға және бөлшектеуге жол берілмейді; 

 7) технологияда көзделмеген оқшаулау материалдарын пайдалануға 
жол берілмейді; 

 8) бақылау разряды кезінде номиналдыдан 75% төмен сыйымдылығы 
бар борттық қышқыл аккумуляторларды пайдалануға жол берілмейді; 

 9) қышқыл және сілтілі аккумуляторларды бір жерде сақтауға немесе 
бір мезгілде зарядтауға; 

 10) сымдарды монтаждау схемасында көзделмеген орындарға 
жалғауға; ; 

 11) бір түйіспелі Болттың астына екіден артық сымды, сондай-ақ 
қимасы бойынша айтарлықтай ерекшеленетін сымдарды қосуға; 

 12) тізбектерінде конденсаторлары бар жабдықты тексеру үшін 
мегомметрлерді қолдануға (олардың тесілуін болдырмау үшін); 

 13) кернеуі (жиілігі) рұқсат шектеріне сыймайтын әуеайлақтық электр 
энергиясы көздерін пайдалануға жол берілмейді; 

 14) жүктемемен әуеайлақтық қоректендіру көзінің борттық 
штепсельдік ажыратқышын төсеуге және ағытуға жол берілмейді.  

ӘК-ге жанар-жағармай материалдарын құю, арнайы. сұйықтар, су 
және газбен зарядтау 

Ұшақ жүйелерін толтыру жауапты операция болып табылады, 
жүйелердің жұмыс қабілеттілігі, ұшу қауіпсіздігі оны орындау сапасына 
байланысты. 

ӘК-ге жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ), арнайы сұйықтықтар 
мен газдарды құюға қатысты жұмыстар АА басшылық құжаттарының 
талаптарына (ЖЖМ пайдалану мен сапасын бақылауға қатысты жанар-
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жағармай құюды ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтар 
мен ережелер және т.б.) сәйкес орындалады. 

ӘК функционалдық жүйелерінің жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігіне 
және оны сақтауға ЖЖМ құю сапасы айтарлықтай әсер етеді. 

ӘК-ге отын құю отын құюшылардың және орталықтандырылған май 
құю жүйесінің (ОҚО) көмегімен орындалуы мүмкін. 

Сыйымдылыққа қатысты жанармай құюшылар шағын (5 м3 дейін), 
орташа (6-12 м3), үлкен (13-25 м3) және әсіресе үлкен (25 м3 астам) 
сыйымдылығы бар жанармай құюшыларға таратылады. Көлік құралдары 
бойынша отын құйғыштар автомобиль, тіркеме, жартылай тіркеме және 
құрамдастырылған болып бөлінеді. 

Егер ұшу талаптары бойынша толық есептік отын құю талап етілсе, 
онда бактар немесе бактардың топтары жоғарыдан құю мойындары арқылы 
қосымша толтырылады. Сонымен қатар, пайдалану жалғасып жатқан 
ескірген конструкциялардың кейбір ұшақтарында төменнен қысыммен 
орталықтандырылған жанармай құю жүйесі жоқ және жоғарыдан бактардың 
мойындары арқылы толтырылады. Бұл ретте бактарды отынның ықтимал 
температуралық кеңеюі үшін толтырылмаған көлем қалатындай етіп толтыру 
қажет, ал май деңгейі бактардың өлшеу сызғыштары бойынша немесе экипаж 
кабинасындағы аспаптар бойынша бақыланады. Ашық тәсілмен құйғаннан 
кейін мойын тығындарын Мұқият жабу қажет. 

Жанармай жүйелерінің үлкен сыйымдылығы бар (100 тоннаға дейін 
және одан да көп) ауыр ұшақтарға жанармай құю процесі айтарлықтай 
уақытты қажет етеді. Жедел техникалық қызмет көрсету кезінде шолу және 
басқа жұмыстарды орындауға кететін уақыт жанармай құюға кететін 
уақыттан аз тағдырды құрайды. Жанармай құю кезінде бірқатар жұмыстарды 
орындау мүмкін емес екенін ескерсек, ұшақты ұшуға дайындаудың жалпы 
уақыты жанармай құю уақыты мен осы жұмыстарды орындау уақытынан 
тұрады. 

ЖЖМ-да механикалық қоспалар мен судың бар-жоғын тексеру мөлдір 
шыны ыдысты тұнбамен шайқау кезінде немесе ластануды бақылау 
құралының (ПҚЗ) көмегімен көзбен шолып жүргізіледі, оның Сүзгіш қалқасы 
арқылы отын (май) фазасы және механикалық қоспалар мен судың 
тұнбасымен пайда болған дақ эталондармен салыстырылады. 

Сонымен қатар, судың болуы лакмус сынағының немесе калий 
перманганатының тұнбасы бар мөлдір контейнерге түсіру арқылы 
тексеріледі. 

Егер рұқсат етілмейтін мөлшерде су немесе механикалық қоспалар 
табылса, оларды бактардан ӘК бактарындағы отынды (майды) толық 
ауыстыруға дейін жою және олардың ластану көздерін анықтау үшін дереу іс-
шаралар қабылдау қажет. 

ӘК ұшуға дайындау процесінде ӘК осы үлгісінің техникалық 
құжаттамасына сәйкес талап етілетін көлемге (массаға), қысымға дейін ӘК 
жүйелерінде жұмыс денесі ретінде пайдаланылатын арнайы 
сұйықтықтармен, сумен және газбен толтыру (зарядтау) орындалады. 



209 
 
 
 

жағармай құюды ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтар 
мен ережелер және т.б.) сәйкес орындалады. 

ӘК функционалдық жүйелерінің жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігіне 
және оны сақтауға ЖЖМ құю сапасы айтарлықтай әсер етеді. 

ӘК-ге отын құю отын құюшылардың және орталықтандырылған май 
құю жүйесінің (ОҚО) көмегімен орындалуы мүмкін. 

Сыйымдылыққа қатысты жанармай құюшылар шағын (5 м3 дейін), 
орташа (6-12 м3), үлкен (13-25 м3) және әсіресе үлкен (25 м3 астам) 
сыйымдылығы бар жанармай құюшыларға таратылады. Көлік құралдары 
бойынша отын құйғыштар автомобиль, тіркеме, жартылай тіркеме және 
құрамдастырылған болып бөлінеді. 

Егер ұшу талаптары бойынша толық есептік отын құю талап етілсе, 
онда бактар немесе бактардың топтары жоғарыдан құю мойындары арқылы 
қосымша толтырылады. Сонымен қатар, пайдалану жалғасып жатқан 
ескірген конструкциялардың кейбір ұшақтарында төменнен қысыммен 
орталықтандырылған жанармай құю жүйесі жоқ және жоғарыдан бактардың 
мойындары арқылы толтырылады. Бұл ретте бактарды отынның ықтимал 
температуралық кеңеюі үшін толтырылмаған көлем қалатындай етіп толтыру 
қажет, ал май деңгейі бактардың өлшеу сызғыштары бойынша немесе экипаж 
кабинасындағы аспаптар бойынша бақыланады. Ашық тәсілмен құйғаннан 
кейін мойын тығындарын Мұқият жабу қажет. 

Жанармай жүйелерінің үлкен сыйымдылығы бар (100 тоннаға дейін 
және одан да көп) ауыр ұшақтарға жанармай құю процесі айтарлықтай 
уақытты қажет етеді. Жедел техникалық қызмет көрсету кезінде шолу және 
басқа жұмыстарды орындауға кететін уақыт жанармай құюға кететін 
уақыттан аз тағдырды құрайды. Жанармай құю кезінде бірқатар жұмыстарды 
орындау мүмкін емес екенін ескерсек, ұшақты ұшуға дайындаудың жалпы 
уақыты жанармай құю уақыты мен осы жұмыстарды орындау уақытынан 
тұрады. 

ЖЖМ-да механикалық қоспалар мен судың бар-жоғын тексеру мөлдір 
шыны ыдысты тұнбамен шайқау кезінде немесе ластануды бақылау 
құралының (ПҚЗ) көмегімен көзбен шолып жүргізіледі, оның Сүзгіш қалқасы 
арқылы отын (май) фазасы және механикалық қоспалар мен судың 
тұнбасымен пайда болған дақ эталондармен салыстырылады. 

Сонымен қатар, судың болуы лакмус сынағының немесе калий 
перманганатының тұнбасы бар мөлдір контейнерге түсіру арқылы 
тексеріледі. 

Егер рұқсат етілмейтін мөлшерде су немесе механикалық қоспалар 
табылса, оларды бактардан ӘК бактарындағы отынды (майды) толық 
ауыстыруға дейін жою және олардың ластану көздерін анықтау үшін дереу іс-
шаралар қабылдау қажет. 

ӘК ұшуға дайындау процесінде ӘК осы үлгісінің техникалық 
құжаттамасына сәйкес талап етілетін көлемге (массаға), қысымға дейін ӘК 
жүйелерінде жұмыс денесі ретінде пайдаланылатын арнайы 
сұйықтықтармен, сумен және газбен толтыру (зарядтау) орындалады. 

 
 
 
 

ӘК-ні сыртқы ауаның төмен температуралары жағдайында ұшуға 
дайындау 

Қазіргі заманғы ӘК пайдаланудың кез келген климаттық 
жағдайларында оларды пайдалану мүмкіндіктерін ескере отырып 
жобаланады және дайындалады. Бірақ сыртқы ауаның төмен температурасы, 
қар мен мұздың болуы, сондай-ақ дауылды жел, қарлы борандар ӘК 
техникалық пайдалану жағдайларының күрделенуіне әкеледі, ӘК ұшуға 
дайындау кезінде оларды есепке алу қажеттілігін тудырады. 

Әуежайдың метеорологиялық қызметі осы шарттарды бақылауды 
қамтамасыз етеді және нақты іс-шараларды қабылдау үшін олар туралы 
барлық қызметтерді уақтылы жариялайды. Авиациялық кәсіпорынның 
басшылығы тиісті ескерту алған кезде ӘК-ге қызмет көрсетуді уақытша 
тоқтата тұруы және адамдардың қауіпсіздігі мен авиациялық техниканы 
сақтау үшін тиісті ескерту іс-шараларын қабылдауы мүмкін. 

Сыртқы ауаның төмен температурасы әк бетінің, айналатын 
қозғалтқыштардың кіру құрылғылары мен бөлшектерінің мұздануын, отын 
мен майлардың пайдалану қасиеттерінің, металдардан және әсіресе металл 
емес материалдардан (резеңке, пластмасса) жасалған бұйымдардың беріктік 
сипаттамаларының өзгеруін, металдар мен олардың қорытпаларынан 
жасалған бөлшектердің коррозиясын тудыруы мүмкін, қозғалтқыштардың 
іске қосылуын қиындатады. 

Агрегаттарды бекіту тораптарында, ауа жинағыштарда, май 
радиаторлары тоннельдерінде, Отын және май бактарының дренаж жүйесінің 
қоршауларында қар түсіп, мұз пайда болған кезде істен шығулар мен ақаулар 
пайда болуы мүмкін. 

Минус 10ºС-тан төмен температурада бірқатар қосылыстар үшін 
алдымен сұйықтықтың пайда болу аймағын жылыту ұсынылады, содан кейін 
қосылыстың гартерімен немесе тығыздағыш элементін ауыстыру арқылы 
ағып кетуді жою ұсынылады. 

Қуатты қондырғы жүйелеріндегі ылғалдың конденсациясы және қатуы 
құбырлардың бітелуіне және агрегаттардың істен шығуына әкелуі мүмкін, 
бұл әсіресе отын жүйелері үшін қауіпті. Ылғалдың конденсациясын азайту 
және аяз бен мұздың пайда болуын азайту үшін әк сақтау кезінде толық 
жанармай құйылған бактарды ұстау қажет. Сонымен қатар, сыртқы ауаның 
төмен температурасында отын жүйесіне қызмет көрсету кезінде отынның 
сапасын мұқият бақылау және отында, әсіресе отын сүзгілерінде мұздың 
пайда болуын болдырмау қажет, бұл қозғалтқыштарға отын беруді тоқтатуы 
мүмкін. 

Ұшақтың отын жүйелерінде мұздың пайда болуын болдырмау үшін екі 
әдіс кең таралған: отынға мұздануға қарсы қоспаларды қосу және отын 
сүзгілерін немесе мұз кристалдары отын жүйесінің істен шығуына әкелуі 
мүмкін басқа учаскелерді жылыту. Жанармайға қоспалар қосу мұздату 
температурасын төмендетеді және осылайша отында мұз кристалдарының 
пайда болуына жол бермейді. 
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Сыртқы ауаның төмен температуралары кезінде ӘК сенімді жұмысын 
қамтамасыз ету үшін жыл сайын күзгі кезеңде әк пайдалану және техникалық 
қызмет көрсету ерекшеліктері бойынша техникалық оқуды және ұшу және 
инженерлік-техникалық құрамның білімін тексеруді ұйымдастыра отырып, 
жеке құрам мен авиациялық техниканы қысқы пайдалануға дайындауды 
(маусымдық қызмет көрсету) жүргізеді. ӘК маусымдық қызмет көрсету 
әдетте техникалық қызмет көрсетудің кезеңдік нысанымен біріктіріледі, ал 
қысқы пайдалануға дайындығын кәсіпорын комиссиясы тексереді. 

Инженерлік-авиациялық қызмет мамандары сыртқы ауаның төмен 
температуралары жағдайында орындауға тиіс іс-шаралар ӘК нақты түрінің 
басшылық құжаттарымен және пайдалану құжаттамасымен айқындалған. 
Осылайша, авиациялық қозғалтқыштарды іске қосу ӘК ұшуды пайдалану 
басшылығының талаптарына сәйкес оларды алдыңғы жылытудан кейін ғана 
орындалады. Сондай-ақ бөлшектердің сынуын болдырмау мақсатында 
жылытылмаған қозғалтқыштың әуе винттерін (роторларын) бұруға тыйым 
салынады. 

Айта кету керек, авиациялық қозғалтқыштың кіріс каналының 
мұздануы қауіпті, өйткені ол қозғалтқыш компрессорының элементтерін мұз 
бөлшектерімен механикалық зақымдауға, сондай-ақ ауа жылдамдығының 
өрісін бұзуға әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде қозғалтқыштың дірілдеуіне 
және оның тұрақты жұмыс режимінің бұзылуына әкеледі. Сондықтан, 
қозғалтқышты іске қоспас бұрын, компрессордың кіріс арнасын мұзданудың 
жоқтығына мұқият қарап, қажет болған жағдайда қозғалтқышты жылы 
ауамен жылыту керек. 

Резеңке бұйымдар (шлангілер, дюриттер, амортизаторлар, пневматика) 
мұқият бақылауды қажет етеді. Сонымен қатар, төмен температура тиісті 
майларды, арнайы майларды қолдануды қажет етеді. әк нақты түрлері үшін 
арнайы нұсқаулықтарда пайдалануға рұқсат етілген Сұйықтықтар мен шығыс 
материалдарын. 

Ұшар алдында авиациялық қозғалтқыштарды жылыту 
Сыртқы ауаның төмен температурасы қозғалтқыштарды іске қосу 

процесін қиындатады. Теріс температурада қозғалтқышты іске қосу процесін 
қиындататын факторлардың қатарына майдың тұтқырлығын арттыру және 
мойынтіректердегі алшақтықты азайту арқылы қозғалтқыш білігін бұру 
кезінде үйкеліс кедергісінің жоғарылауы жатады. Бұл әсіресе тұтқырлығы 
жоғары майларда жұмыс істейтін және ысқылайтын көптеген жұптары бар 
поршеньді қозғалтқышты іске қосқан кезде қатты әсер етеді. 

Сондықтан, қозғалтқышты теріс температурада іске қосуды 
қиындататын факторларды жою үшін қозғалтқыш май бактарымен және май 
радиаторларымен бірге жер үсті жылжымалы немесе стационарлық 
жылытқыштардың көмегімен ыстық ауамен жылытылады. 

Іске қоспас бұрын қозғалтқыштарды жылыту қажет болатын 
Температура пайдаланылатын майдың қасиеттерін және қозғалтқыштың 
дизайн ерекшеліктерін ескере отырып таңдалады. 
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Сыртқы ауаның төмен температуралары кезінде ӘК сенімді жұмысын 
қамтамасыз ету үшін жыл сайын күзгі кезеңде әк пайдалану және техникалық 
қызмет көрсету ерекшеліктері бойынша техникалық оқуды және ұшу және 
инженерлік-техникалық құрамның білімін тексеруді ұйымдастыра отырып, 
жеке құрам мен авиациялық техниканы қысқы пайдалануға дайындауды 
(маусымдық қызмет көрсету) жүргізеді. ӘК маусымдық қызмет көрсету 
әдетте техникалық қызмет көрсетудің кезеңдік нысанымен біріктіріледі, ал 
қысқы пайдалануға дайындығын кәсіпорын комиссиясы тексереді. 

Инженерлік-авиациялық қызмет мамандары сыртқы ауаның төмен 
температуралары жағдайында орындауға тиіс іс-шаралар ӘК нақты түрінің 
басшылық құжаттарымен және пайдалану құжаттамасымен айқындалған. 
Осылайша, авиациялық қозғалтқыштарды іске қосу ӘК ұшуды пайдалану 
басшылығының талаптарына сәйкес оларды алдыңғы жылытудан кейін ғана 
орындалады. Сондай-ақ бөлшектердің сынуын болдырмау мақсатында 
жылытылмаған қозғалтқыштың әуе винттерін (роторларын) бұруға тыйым 
салынады. 

Айта кету керек, авиациялық қозғалтқыштың кіріс каналының 
мұздануы қауіпті, өйткені ол қозғалтқыш компрессорының элементтерін мұз 
бөлшектерімен механикалық зақымдауға, сондай-ақ ауа жылдамдығының 
өрісін бұзуға әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде қозғалтқыштың дірілдеуіне 
және оның тұрақты жұмыс режимінің бұзылуына әкеледі. Сондықтан, 
қозғалтқышты іске қоспас бұрын, компрессордың кіріс арнасын мұзданудың 
жоқтығына мұқият қарап, қажет болған жағдайда қозғалтқышты жылы 
ауамен жылыту керек. 

Резеңке бұйымдар (шлангілер, дюриттер, амортизаторлар, пневматика) 
мұқият бақылауды қажет етеді. Сонымен қатар, төмен температура тиісті 
майларды, арнайы майларды қолдануды қажет етеді. әк нақты түрлері үшін 
арнайы нұсқаулықтарда пайдалануға рұқсат етілген Сұйықтықтар мен шығыс 
материалдарын. 

Ұшар алдында авиациялық қозғалтқыштарды жылыту 
Сыртқы ауаның төмен температурасы қозғалтқыштарды іске қосу 

процесін қиындатады. Теріс температурада қозғалтқышты іске қосу процесін 
қиындататын факторлардың қатарына майдың тұтқырлығын арттыру және 
мойынтіректердегі алшақтықты азайту арқылы қозғалтқыш білігін бұру 
кезінде үйкеліс кедергісінің жоғарылауы жатады. Бұл әсіресе тұтқырлығы 
жоғары майларда жұмыс істейтін және ысқылайтын көптеген жұптары бар 
поршеньді қозғалтқышты іске қосқан кезде қатты әсер етеді. 

Сондықтан, қозғалтқышты теріс температурада іске қосуды 
қиындататын факторларды жою үшін қозғалтқыш май бактарымен және май 
радиаторларымен бірге жер үсті жылжымалы немесе стационарлық 
жылытқыштардың көмегімен ыстық ауамен жылытылады. 

Іске қоспас бұрын қозғалтқыштарды жылыту қажет болатын 
Температура пайдаланылатын майдың қасиеттерін және қозғалтқыштың 
дизайн ерекшеліктерін ескере отырып таңдалады. 

 
 
 
 

Майлау үшін тұтқырлығы жоғары май қолданылатын поршеньдік 
қозғалтқыштарды сыртқы ауа температурасы +5ºС – тан төмен, турбовинтті- 
– 15ºС-тан төмен температурада, ал турбожет қозғалтқыштарын - - 25ºС-тан 
төмен температурада қыздыру керек, өйткені оларды майлау кезінде 
тұтқырлығы төмен майлар қолданылады, сонымен қатар бұл 
қозғалтқыштарда жылжымалы үйкеліс кезінде жұмыс істейтін қосылыстар 
жоқ. 

Қозғалтқыштарды жылыту үшін көбінесе жылжымалы және өздігінен 
жүретін жылытқыштар қолданылады, олар қыздырылған ауа ағыны немесе 
оның сұйық отынның жану өнімдерімен қоспасы пайда болатын 
қондырғылар болып табылады. Жанармай жылытқыштарында жылу көзі 
ретінде жылу энергиясы қолданылады, ол отын (авиациялық керосин) 
жағылған кезде пайда болады. 

Негізгі міндет-майды +(20 ÷ 40)ºС температураға дейін қыздыру 
болғандықтан, ыстық ауа немесе газ-ауа қоспасы майдың негізгі бөлігі 
шоғырланған қозғалтқыш аймақтарына жеткізіледі. Мысалы, TVD-де бұл 
алдыңғы иінді корпус, май ыдысы және май радиаторы, TPD – де қозғалтқыш 
қондырғыларының жетектері (KPMA) және іске қосу қондырғылары. 

ТЖҚ - ны қыздыруды реактивті шүмектер немесе кіру жабдықтары 
арқылы қозғалтқыштың жолына ыстық ауаны енгізу арқылы да жасауға 
болады, ал майды жылыту уақыты аздап артады. Қозғалтқыш арқылы ауа 
айналымын қамтамасыз ету үшін Шығыс құрылғысының штепсельдері сәл 
ашық болуы керек. 

ЖКД-ны жылытуға дайындауды мынадай тәртіппен орындайды: 
- шығатын құбырлар мен кіріс құрылғыларына штепсельдерді 

орнатыңыз; 
- май радиаторларының ауа жинағыштарынан бітеуіштерді алып 

тастайды және май радиаторларының жармаларын ашады; 
- қысқы манжеттерді мотогондолаларға киіңіз; 
- ыстық ауаны жеткізу люктеріне жылытқыш жеңдерінің адаптерлерін 

жалғайды; 
- жылытқыштарды іске қосыңыз және өлшеу құралдарымен 

жылытқыштан шығатын ауа температурасын +(85÷90)ºС температурада 
реттеңіз; 

- жеңдерді жылытқыштарға жалғаңыз және қозғалтқышқа кіре берістегі 
майдың температурасына назар аудара отырып, жылытыңыз. 

Бұл үшін қажетті уақыт сыртқы ауа температурасына және желдің 
жылдамдығына байланысты және орташа -(30÷40)ºС температурада кем 
дегенде 1 сағатқа тең. 30 мин., - 40ºС төмен температурада 2 сағаттан кем 
емес. Қатты желмен жылыту уақыты артады. Жылы ауаның пайда болуын 
азайту және жылытуды тездету үшін осы жағдайларда электр 
қондырғыларын мұқият тазарту қажет. 

Қыздырудың соңында, майдың температурасы +30ºС-қа жақын болған 
кезде, бір жеңмен 2-3 минут ішінде ашық қанаттар арқылы. май 
таратқыштарды жылыту керек. 
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Майдың температурасы +10ºС-қа жеткеннен кейін, қыздырылған май 
ротор тіректері мен жетек мойынтіректеріне, сондай-ақ айналу реттегіші мен 
бұранданың жеңіне түсуі үшін ауа бұрандасын 3-4 айналымға бұру 
ұсынылады. Қозғалтқышқа кіре берістегі май температурасы-40ºС төмен 
болған кезде ауа винтін айналдыруға тыйым салынады, өйткені майдың 
жоғары тұтқырлығы нәтижесінде сорғылар зақымдалуы мүмкін. 

Егер қозғалтқыштарды қыздырудан кейін бірден іске қосу 
жүргізілмесе, онда қыздырғыштарды ажыратқаннан кейін жеңдерді ажырату 
және люктер мен капоттарды, май радиаторларының жармаларын жабу және 
олардың ауа жинағыштарына бітеуіштерді орнату, тыстарды бекіту қажет. Бұл 
жағдайда қозғалтқыштарды қосымша жылытусыз сақтауға болады және егер 
қозғалтқыштың кіреберісіндегі май температурасы +15ºС дейін төмендесе, 
оларды іске қосуға болады. 

Әсіресе төмен температураларда және жылыту құралдары болмаған 
кезде қозғалтқышты қайта іске қосу және аз газ режимінде +(70 ÷ 80)ºС 
температураға дейін жұмыс істеу арқылы қыздырылған күйде ұстап тұруға 
рұқсат етіледі. Егер мұндай жағдайларда ұзақ тұру көзделсе, майды 
бактардан, радиаторлардан және қозғалтқыштардың май жүйелерінен 
ағызған жөн. Келесі іске қосар алдында май бактарына +(70 ÷ 80)ºС дейін 
қыздырылған май құю және қозғалтқыш арқылы май айдау және май 
радиаторын толтыру үшін қозғалтқышты салқын айналдыру қажет. 

Барлық жағдайларда қозғалтқыштарды жылыту кезінде жылудың ең аз 
шығынына қол жеткізу керек, ол үшін капот люктерінде өтпелі жеңдердің 
тығыз қонуын және оларды тыспен сенімді жабуды қамтамасыз ету қажет. 
Жеңдер жарамды және жылытқыштардың келте құбырларымен тығыз 
жалғанған болуы тиіс. 

Электр қондырғысының көптеген істен шығуының себебі-бекіту 
түйіндерінде, басқару органдарында, ауа қабылдағыштарда, май 
радиаторларының туннельдерінде және т. б. қар мен мұздың пайда болуы. 
Олардың алдын алу үшін ауа жинағыштардың, май радиаторлардың, 
реактивті шүмектердің тоннелінде ұшып келгеннен кейін дереу бітеуіштер 
орнатылады. Іске қоспас бұрын қозғалтқыш роторының элементтерінің қатып 
қалмағанына көз жеткізу үшін қозғалтқыш білігін бұру керек. 

ӘК-нің, тұрақ орындарының және аралық жолдардың қар басуы мен 
мұздануы қозғалтқыштардың ауа жинағыштарына мұз сынықтарының түсуін 
тудырады, әсіресе реверсті қосу және жүрісте тіреуден бұрандаларды алу 
кезінде. 
 

Ұшақтың жерде мұздануы және оны жою жөніндегі іс-шаралар 
Қыста атмосферада су буы мен судың болуына байланысты ұшақтың 

бетін мұздату мүмкін. Бұл жағдайда мұз негізінен қанаттың, тіреуіш және 
фюзеляждың жоғарғы беттерінде пайда болады. 

Жердегі мұздау ұшу кезінде мұзданудан ерекшеленеді. Егер ұшу 
кезінде мұз, әдетте, ұшақтың алдыңғы бөліктерінде ғана пайда болса, онда 
жерде ол ұшақтың көп бөлігін қамтиды – әдетте Қанат пен тіреуіштің бүкіл 
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Майдың температурасы +10ºС-қа жеткеннен кейін, қыздырылған май 
ротор тіректері мен жетек мойынтіректеріне, сондай-ақ айналу реттегіші мен 
бұранданың жеңіне түсуі үшін ауа бұрандасын 3-4 айналымға бұру 
ұсынылады. Қозғалтқышқа кіре берістегі май температурасы-40ºС төмен 
болған кезде ауа винтін айналдыруға тыйым салынады, өйткені майдың 
жоғары тұтқырлығы нәтижесінде сорғылар зақымдалуы мүмкін. 

Егер қозғалтқыштарды қыздырудан кейін бірден іске қосу 
жүргізілмесе, онда қыздырғыштарды ажыратқаннан кейін жеңдерді ажырату 
және люктер мен капоттарды, май радиаторларының жармаларын жабу және 
олардың ауа жинағыштарына бітеуіштерді орнату, тыстарды бекіту қажет. Бұл 
жағдайда қозғалтқыштарды қосымша жылытусыз сақтауға болады және егер 
қозғалтқыштың кіреберісіндегі май температурасы +15ºС дейін төмендесе, 
оларды іске қосуға болады. 

Әсіресе төмен температураларда және жылыту құралдары болмаған 
кезде қозғалтқышты қайта іске қосу және аз газ режимінде +(70 ÷ 80)ºС 
температураға дейін жұмыс істеу арқылы қыздырылған күйде ұстап тұруға 
рұқсат етіледі. Егер мұндай жағдайларда ұзақ тұру көзделсе, майды 
бактардан, радиаторлардан және қозғалтқыштардың май жүйелерінен 
ағызған жөн. Келесі іске қосар алдында май бактарына +(70 ÷ 80)ºС дейін 
қыздырылған май құю және қозғалтқыш арқылы май айдау және май 
радиаторын толтыру үшін қозғалтқышты салқын айналдыру қажет. 

Барлық жағдайларда қозғалтқыштарды жылыту кезінде жылудың ең аз 
шығынына қол жеткізу керек, ол үшін капот люктерінде өтпелі жеңдердің 
тығыз қонуын және оларды тыспен сенімді жабуды қамтамасыз ету қажет. 
Жеңдер жарамды және жылытқыштардың келте құбырларымен тығыз 
жалғанған болуы тиіс. 

Электр қондырғысының көптеген істен шығуының себебі-бекіту 
түйіндерінде, басқару органдарында, ауа қабылдағыштарда, май 
радиаторларының туннельдерінде және т. б. қар мен мұздың пайда болуы. 
Олардың алдын алу үшін ауа жинағыштардың, май радиаторлардың, 
реактивті шүмектердің тоннелінде ұшып келгеннен кейін дереу бітеуіштер 
орнатылады. Іске қоспас бұрын қозғалтқыш роторының элементтерінің қатып 
қалмағанына көз жеткізу үшін қозғалтқыш білігін бұру керек. 

ӘК-нің, тұрақ орындарының және аралық жолдардың қар басуы мен 
мұздануы қозғалтқыштардың ауа жинағыштарына мұз сынықтарының түсуін 
тудырады, әсіресе реверсті қосу және жүрісте тіреуден бұрандаларды алу 
кезінде. 
 

Ұшақтың жерде мұздануы және оны жою жөніндегі іс-шаралар 
Қыста атмосферада су буы мен судың болуына байланысты ұшақтың 

бетін мұздату мүмкін. Бұл жағдайда мұз негізінен қанаттың, тіреуіш және 
фюзеляждың жоғарғы беттерінде пайда болады. 

Жердегі мұздау ұшу кезінде мұзданудан ерекшеленеді. Егер ұшу 
кезінде мұз, әдетте, ұшақтың алдыңғы бөліктерінде ғана пайда болса, онда 
жерде ол ұшақтың көп бөлігін қамтиды – әдетте Қанат пен тіреуіштің бүкіл 

 
 
 
 

жоғарғы бөлігі, сондай-ақ фюзеляждың беті. Сонымен қатар, мұздың аймаққа 
бөлінуі жиі біркелкі емес және желдің күші мен бағытына байланысты. 

Ұшақтың бетіне қойылған мұз Қанат пен тіреуіш пішінін бұрмалайды, 
теңсіздіктер пайда болады, нәтижесінде фронтальды қарсылық жоғарылайды, 
көтеру коэффициентінің максималды мәні және қанаттың аэродинамикалық 
қасиеттері төмендейді, бұл ұшу кезінде өте қауіпті. 

Егер қандай да бір себептермен Үзілудің қалыпты жылдамдығына 
жеткен кезде көтеру күшінің коэффициенті (СҚ) СҚ отр шамасына жетпесе. 
көтеру күші ұшақтың салмағынан аз болады, содан кейін оны көбейту үшін 
екі әдісті қолдануға болады: жүгіруді жалғастыру немесе шабуылдың үлкен 
бұрышына көшу арқылы Су коэффициентін арттыру арқылы жылдамдықты 
арттыру. Бұл екі жол да қауіп – қатермен байланысты: бірінші жағдайда ұшу-
қону жолағының ұзындығы жеткіліксіз болуы мүмкін, екінші жағдайда-
қанаттан ағынның бұзылуына қауіп төндіретін шабуылдың сыни бұрышына 
қол жеткізуге болады. 

Мұздатылған ұшақ жерден шықса да, бұл ұшу мен көтерілудің келесі 
кезеңдері қауіпсіз өтеді дегенді білдірмейді. 

Ағынның бұзылу қаупі сақталады, мысалы, көтерілу күшін арттыру 
қажет болған кезде, поршеньдік және турбовинттік қозғалтқыштардың 
жұмыс режимі өзгерген кезде, газдың ішінара азаюы кезінде бұрандалардан 
ауа ағынымен Қанаттың қосымша үрлеуі азаяды, бұл көтеру күшін азайтады. 

Ауа ағынының бұзылу қаупінен басқа, мұздатылған ұшақтың барлық 
басқару органдарының тиімділігін төмендету де маңызды. Атап айтқанда, 
элерондар орналасқан жерлерде Қанаттың мұздануы, сондай-ақ 
элерондардың өздері мұздануы ұшақтың көлденең басқарылуының күрт 
нашарлауына әкелуі мүмкін. 

Жер бетіндегі мұзданудан қорғау құралдары мынадай талаптарды 
қанағаттандыруы тиіс: жеткілікті түрде тиімді болуы, яғни мұз бен қарды 
толығымен алып тастап қана қоймай, олардың кейінгі тұндырылуына жол 
бермеуі, тым қымбат емес және еңбекті қажет ететін, коррозиялық қауіпті 
емес болуы тиіс. 

Ұшақтардың мұзданудан алдын алудың ең тиімді тәсілдерінің бірі 
оларды жабық тұрақтарда (ангарларда) сақтау (базалау) болып табылады. 
Алайда, бұл әдіс тым қымбат, өйткені іс жүзінде ұшақтар мен тікұшақтар 
ашық тұрақтарға негізделген, бұл жер үсті жағдайында мұзданудың алдын 
алудың басқа әдістері мен құралдарын пайдалану қажеттілігіне әкеледі. 

ӘК мұзданудан алдын алу үшін физикалық-химиялық әдіс қолданылуы 
мүмкін, ол беттерде ылғалдың шөгу мүмкіндігін жоюдан немесе пайда 
болған мұз бен қорғалатын бет арасындағы ілінісу күшін нөлге дейін 
азайтудан тұрады. 

ӘК бетіне шашыратылатын, төмен қату температурасымен жасалған 
мұз қатуға қарсы арнайы сұйықтықтар. Нәтижесінде ұшақтың қаптамасында 
қорғаныс үлдірі пайда болады, ол пайда болған мұзды жояды және ӘК 
өңделген беттерінің қайта мұздануына жол бермейді. 
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ТМД елдерінің азаматтық авиациясында қазіргі уақытта "Арктика-
200"мұздануға қарсы сұйықтығы кеңінен қолданылады. 

Сыртқы ауа температурасы минус 30ºС-қа дейін болғанда мұз 
шөгінділерін жою үшін сұйықтыққа көлемі бойынша 70% су қосылады. 
"Арктика-200" сұйықтығын үнемдеу мақсатында сыртқы ауа температурасы 
минус 5ºС-тан төмен болмаған кезде ұшақтың бетін "Арктика-
200"сұйылтылмаған сұйықтықпен дереу бүрку арқылы қыздырылған сумен 
мұз шөгінділерін алып тастауға рұқсат етіледі. Оны ӘК бетіне жағу үшін 
қазіргі уақытта қазіргі заманғы әуе кемелерінің жеткілікті үлкен беткі 
аудандарын сапалы және жылдам өңдеуді қамтамасыз ететін арнайы машина 
пайдаланылады. 

Мұзды сұйық салқындатқыштармен жою әдісі-ұшақтың бетін +50÷60ºс 
дейін қыздырылған сумен өңдеу. Әуе кемесінен мұз шөгінділерін жою үшін 
1,5 қысыммен сорғы қосылады...2 кг/см2 шланг арқылы мұздатылған бетке 
жылы су береді. Содан кейін өңделген беттер құрғақ және жұмсақ 
шүберекпен немесе күдері матамен сүртіледі. Мұзды шөгінділер алдымен 
фюзеляждан, содан кейін Қанат пен құйрықтан шығарылады. 

Газ тәрізді салқындатқышты қолдану жоғарыда қарастырылғаннан 
түбегейлі ерекшеленбейді. Жылы ауа +50÷60ºс температуралы арнайы 
жылытқыштардан мұздың ашық бетіне немесе қақпақпен жабылған 
кеңістікке жеңдермен беріледі. Жылы ауа көздері-жылдам жылытқыштар. 
Мұздың ӘК бетіне жабысуын азайтқаннан кейін мұзды шаш щеткаларымен 
тез тазартады. 

ӘК пайдалануда кеңінен қолдану ӘК бетінде пайда болған, су мен 
сұйықтықтың қоспасымен жылытылған мұзды жоюға негізделген әдісті 
тапты, бұл судың қату температурасын төмендетеді. Мұзды ыстық сумен 
алып тастау өте тиімді әдіс, алайда оның басты кемшілігі-ауа температурасы-
5ºС-тан төмен, әсіресе жел болған кезде, ӘК бетіндегі су тез қатып қалады, ал 
күн қайтадан мұз қабатымен жабылады. Бұл ретте рульдердің, элерондардың, 
жапқыштардың және т. б. ілу тораптарында судың түсуі және оның қатып 
қалуы мүмкін. Сондықтан төмен мұздату температурасы бар 
сұйықтықтардың су ерітінділері қолданылады: этил, изопропил спирттері, 
этиленгликоль, глицерин және т. б. Оларды алдын ала +50÷60ºс дейін 
қыздырады, бұл мұзды жоюды қамтамасыз етеді және ӘК бетіндегі судың 
келесі қатуын болдырмайды. 

Ұшақта құрғақ қар болған кезде, бетіне әлсіз адгезия күші бар, оны 
жердегі мұздану болмаған жағдайда алып тастау щеткалар мен жылу үрлеу 
машиналарының көмегімен механикалық жолмен жүргізілуі керек. Жер 
бетіндегі мұздану әлі де жалғасып жатқан жағдайда, жылу үрлеу машинасы 
қажетті қорғауды қамтамасыз ете алмайды, өйткені оны тікелей ұшу кезінде 
ұшақты басқару кезінде қолданғаннан кейін оның беті қайта мұздануға 
жатады. 

Барлық мүдделі тұлғалар күзгі, қысқы және көктемгі пайдалану 
жағдайларында жер бетіндегі мұзданудың пайда болу мүмкіндігін үнемі 
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ТМД елдерінің азаматтық авиациясында қазіргі уақытта "Арктика-
200"мұздануға қарсы сұйықтығы кеңінен қолданылады. 

Сыртқы ауа температурасы минус 30ºС-қа дейін болғанда мұз 
шөгінділерін жою үшін сұйықтыққа көлемі бойынша 70% су қосылады. 
"Арктика-200" сұйықтығын үнемдеу мақсатында сыртқы ауа температурасы 
минус 5ºС-тан төмен болмаған кезде ұшақтың бетін "Арктика-
200"сұйылтылмаған сұйықтықпен дереу бүрку арқылы қыздырылған сумен 
мұз шөгінділерін алып тастауға рұқсат етіледі. Оны ӘК бетіне жағу үшін 
қазіргі уақытта қазіргі заманғы әуе кемелерінің жеткілікті үлкен беткі 
аудандарын сапалы және жылдам өңдеуді қамтамасыз ететін арнайы машина 
пайдаланылады. 

Мұзды сұйық салқындатқыштармен жою әдісі-ұшақтың бетін +50÷60ºс 
дейін қыздырылған сумен өңдеу. Әуе кемесінен мұз шөгінділерін жою үшін 
1,5 қысыммен сорғы қосылады...2 кг/см2 шланг арқылы мұздатылған бетке 
жылы су береді. Содан кейін өңделген беттер құрғақ және жұмсақ 
шүберекпен немесе күдері матамен сүртіледі. Мұзды шөгінділер алдымен 
фюзеляждан, содан кейін Қанат пен құйрықтан шығарылады. 

Газ тәрізді салқындатқышты қолдану жоғарыда қарастырылғаннан 
түбегейлі ерекшеленбейді. Жылы ауа +50÷60ºс температуралы арнайы 
жылытқыштардан мұздың ашық бетіне немесе қақпақпен жабылған 
кеңістікке жеңдермен беріледі. Жылы ауа көздері-жылдам жылытқыштар. 
Мұздың ӘК бетіне жабысуын азайтқаннан кейін мұзды шаш щеткаларымен 
тез тазартады. 

ӘК пайдалануда кеңінен қолдану ӘК бетінде пайда болған, су мен 
сұйықтықтың қоспасымен жылытылған мұзды жоюға негізделген әдісті 
тапты, бұл судың қату температурасын төмендетеді. Мұзды ыстық сумен 
алып тастау өте тиімді әдіс, алайда оның басты кемшілігі-ауа температурасы-
5ºС-тан төмен, әсіресе жел болған кезде, ӘК бетіндегі су тез қатып қалады, ал 
күн қайтадан мұз қабатымен жабылады. Бұл ретте рульдердің, элерондардың, 
жапқыштардың және т. б. ілу тораптарында судың түсуі және оның қатып 
қалуы мүмкін. Сондықтан төмен мұздату температурасы бар 
сұйықтықтардың су ерітінділері қолданылады: этил, изопропил спирттері, 
этиленгликоль, глицерин және т. б. Оларды алдын ала +50÷60ºс дейін 
қыздырады, бұл мұзды жоюды қамтамасыз етеді және ӘК бетіндегі судың 
келесі қатуын болдырмайды. 

Ұшақта құрғақ қар болған кезде, бетіне әлсіз адгезия күші бар, оны 
жердегі мұздану болмаған жағдайда алып тастау щеткалар мен жылу үрлеу 
машиналарының көмегімен механикалық жолмен жүргізілуі керек. Жер 
бетіндегі мұздану әлі де жалғасып жатқан жағдайда, жылу үрлеу машинасы 
қажетті қорғауды қамтамасыз ете алмайды, өйткені оны тікелей ұшу кезінде 
ұшақты басқару кезінде қолданғаннан кейін оның беті қайта мұздануға 
жатады. 

Барлық мүдделі тұлғалар күзгі, қысқы және көктемгі пайдалану 
жағдайларында жер бетіндегі мұзданудың пайда болу мүмкіндігін үнемі 

 
 
 
 

ескеруге және оның ӘК бетінде пайда болуын болдырмаудың қажетті 
шараларын уақтылы жүргізуге тиіс. 

Кабиналардағы ауаны жерүсті кондиционерлеу 
Жолаушыларға жайлы қызмет көрсету элементтерінің бірі 

жолаушыларды отырғызу алдында жолаушылар кабинасындағы ауа 
температурасының жасанды өзгеруі болып табылады. Температураның 
өзгеруі кондиционерлермен жасалады: сыртқы ауаның төмен 
температурасында – жолаушылар кабинасын жылыту үшін, ал жоғары 
температурада – оны салқындату үшін. Кондиционер жолаушыларды 
отырғызудан 30-40 минут бұрын қосылады. 

Кондиционерлер борттық және жер үсті. Өз кезегінде, жердегі 
кондиционерлер тұрақты және жылжымалы болуы мүмкін. 

Борттық кондиционерлердің артықшылығы ұшақтардың жерде 
қозғалуы кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі болып табылады, өйткені олардың 
өнімділігі жердегі кондиционерлерден төмен. Ұшу кезінде борттық 
кондиционер ауаны салқындатуға арналған негізгі немесе қосалқы 
жабдықтың функцияларын орындайды. 

Ауаны салқындатуға рұқсат берілгеннен кейін әуеайлақ 
кондиционерлері компрессиялық (буландырғыш) және ауа Тоңазытқыш 
машиналары бар кондиционерлерге бөлінеді. 

Ауа қысымы бойынша жұмыс істейтін кондиционердің схемасына 
ауаны салқындатуға арналған қондырғылар кіреді-турбогенератор және ауа 
радиаторы, ал жылыту үшін компрессор немесе бензин жылытқышы 
қолданылады. 

Буландырғыш типтегі кондиционерде (сығымдау) буландырғыш, 
компрессор, конденсатор, салқындатқышпен ауаны салқындатуға арналған 
реттеу клапаны, сондай-ақ сұйық отынмен жұмыс істейтін ауа жылытқышы 
бар. 

Ауаны жылыту үшін жылытқыштар да қолданылады, олар розеткаға 
таза жылытылатын ауа береді. 

Осы мақсатта жылытқыштардың жеңдері кабиналардың дизайнында 
қарастырылған арнайы люктерге, ал егер олар болмаса, кіру есіктері арқылы 
қосылады. Бұл ретте ауа айналымын қамтамасыз ету үшін барлық есіктер мен 
жүк люктері жабық, ал пилоттар кабинасына есіктер мен фонарь 
желдеткіштері ашық болуы тиіс. Жылытқыштардан ауа +80°С аспайтын 
температурамен кабинадағы температура +15°с дейін көтерілгенге дейін 
беріледі. Ортасынан шыны матамен жабылған жеңдерді қолдануға тыйым 
салынады, өйткені бұл жағдайда шыны талшық ауамен бірге кабинаға 
енгізіледі, бұл қолайсыз. 

Кабиналарды жылыту кезінде, сондай-ақ қозғалтқыштарды жылыту 
кезінде жылытқыштың жанында жылытқыштың жұмысын бақылайтын және 
қолдарының астында жарамды өрт сөндіру құралдары бар авиатехник болуы 
тиіс. Жылытқыштың жеңдері жерде (қарда) жатпауын, бұралмауын және 
мыжылмауын қамтамасыз ету қажет. 
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Кабиналарды салқындату олардағы ауа температурасы +25°С жоғары 
болған кезде жасалады, ауа температурасы сыртқы ауа температурасынан 
5...8°С төмен болғанға дейін салқындатылады, бірақ +20°С-тан төмен 
болмайды, жолаушылар кабиналарындағы ауаны жылыту да, салқындату да 
жолаушыларды отырғызудан 1-2 минут бұрын аяқталуы керек 
[28,29,30,31,37,38,39,40,45,56,57]. 

 
2.5 АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

КӨРСЕТУ ПРОЦЕСТЕРІН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛДАРЫ 
 
Әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету процестерін 

механикаландыру және автоматтандыру проблемасы ИАҚ шешетін жалпы 
кешендегі неғұрлым өзекті міндеттердің бірі болып табылады. Бұл 
авиациялық тасымалдар көлемінің және халық шаруашылығында авиацияны 
қолдану жөніндегі жұмыстардың ұлғаюымен, пайдалануға берілетін жаңа 
авиациялық техниканың күрделенуімен, әуе кемелеріне техникалық қызмет 
көрсету және оларды ұшуға дайындау жөніндегі жұмыстар көлемінің 
ұлғаюымен түсіндіріледі. 

 
Сурет 2.6. ҰА ТҚ механикаландыру құралдарының түрлері 

 Техникалық қызмет көрсетуді механикаландыру құралдарына 
қойылатын негізгі және жалпы талаптар  

- әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсетудің мүмкін болатын ең аз 
уақытын қамтамасыз ету; 

- құрылғының қаншалықты үлкен қарапайымдылығы және пайдалану 
ыңғайлылығы; 

- ұзақ қызмет мерзімі және үнемділігі; 
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- жұмыстың сенімділігі және климаттық және метеорологиялық 
жағдайлардың өзгеруінің кең ауқымында тиімді пайдалану мүмкіндігі; 

- қызмет көрсететін персоналдың ең аз саны және оның қауіпсіз және 
зиянсыз жұмыс жағдайлары. 

Жалпы, механикаландыру құралдарының әр түрі сонымен қатар оның 
функционалды мақсатынан туындайтын бірқатар нақты талаптарды 
қанағаттандыруы керек. 

ӘК техникалық қызмет көрсетуді орындау кезінде еңбек өнімділігіне 
әсер ететін факторлардың бірі өндірістік процестерді механикаландыру және 
автоматтандыру болып табылады. 

Механикаландыру құралдарының сипаттамасы (2.6-сурет) 
Бірінші топқа жанармай құю машиналары, май құю машиналары, су 

құю машиналары, жуу машиналары және аралас жанармай құю машиналары 
кіреді. 

Жанармай құю машиналары-әуе кемелеріне жанармай, май, су және 
басқа сұйықтықтарды құюға арналған машиналар мен құрылғылар. Бұл 
машиналарда тиісті сұйықтықтарды орналастыруға арналған 
сыйымдылықтар, сорғылар, құбыржолдар мен жабатын крандар жүйелері, 
өлшеу аспаптары және таратушы құрылғылар болады. 

Отын құйғыштар отынды тасымалдауға, оны сүзуге және ӘК 
бактарына механикаландырылған құюға арналған. Сонымен қатар, олардың 
арнайы жабдықтары цистернаны кез-келген резервуардан толтыруға, 
цистернадағы отынды араластыруға және тарату шлангтарынан отынды 
сорып алуға мүмкіндік береді. Олар ретінде пайдаланылуы мүмкін айдау 
станциялары. 

Отын құюшының қандай да бір түрін таңдау әуе кемесінің отын 
бактарының сыйымдылығымен және ашық құю 10 минуттан аспайтындай, ал 
сорғылардың өнімділігі 1500 л/мин кем емес қысыммен құю жалғасатындай 
есеппен айқындалады. 

Май құйғыштар әуе кемелеріне суық немесе қыздырылған май құюға 
арналған. Май бактарының сыйымдылығы және май шығыны аз газ 
турбиналы қозғалтқыштары бар әуе кемелері үшін май құйғыштар пайдалану 
кәсіпорындары жұмысының кез келген қарқындылығы кезінде майға 
қажеттілікті толық көлемде қамтамасыз етеді. 

Су құйғыштар мен жуу машиналарында автомобиль шассиінде 
орналасқан суға арналған цистерналар және жуу эмульсиясына арналған 
бактар болады. Бұл машиналар санитарлық және тұрмыстық жабдықтар 
жүйесіне су құюға, сондай-ақ әуе кемелерін жууға арналған. 

Ұшақтарды мерзімді жуу-ұшақтың геометриялық пішінінің күрделілігі 
арқылы механикаландыруға келмейтін көп еңбекті қажет ететін қызмет 
көрсету процестерінің бірі. Әуежайларда ұшақтарды жуу үшін кеңінен 
қолдану автомобиль шассиіне орнатылған термос цистернасы болып 
табылатын арнайы машиналардың әртүрлі модификацияларын табады. 
Кабинаның және цистернаның арасында жұмыс жуғышты көтеруге арналған 
телескопиялық гидроцилиндрі бар көтергіш алаң орнатылған. 
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Әр түрлі модификацияларға арналған алаңның максималды биіктігі-3,6 
÷ 6,0 метр. Ұшақты жуу қолмен орындалады. Арнайы машиналар ұшақтарды 
мұздануға қарсы сұйықтықпен өңдеу және ұшақтың санитариялық 
тораптарын ыстық сумен толтыру үшін де пайдаланылады. 

Ұшақты жуу үшін жылжымалы жуу агрегаттары мен ұшақтың төменгі 
беттерін механикаландырылған жуу агрегаттары да пайдаланылады. 

Соңғысы механикалық жуу щеткаларын қолдану арқылы ұшақты жуу 
кезінде қол еңбегін ішінара жоюға мүмкіндік береді. 

Ұшақтарды ішкі тазарту үшін арнайы машиналар қолданылады, олар 
автомобиль шассиінен, жабық көтеру корпусынан, алдыңғы тартылатын 
және артқы көтеру алаңдарынан тұрады. Шанақ салмақ механизмімен және 
гидроцилиндрлермен ұшақтың кіру люктері деңгейіне биіктікке көтеріледі 
және жылжымалы алаңның көмегімен Люк табалдырығымен қосылады. 

Шанақтың ішінде мынадай жабдықтар орнатылған: кабиналарды 
жинауға арналған шаңсорғыш, буфет-асүй жабдығын жуу кезінде 
пайдаланылатын суға арналған электр қыздырғыштары бар сыйымдылықтар, 
қоқысқа арналған контейнерлер, жеңіл ұшақ мүкәммалына арналған 
стеллаждар (перделер, бас киімдер және т.б.), асүй жабдығын тексеруге және 
тәуліктің түнгі уақытында ұшақтың кабиналарын жарықтандыруға арналған 
тұрақты ток генераторы. Артқы көтеру алаңы шанақты жинау мүкәммалымен 
тиеу және қоқысы бар контейнерлерді түсіру үшін көзделген. 

Ұшақтардың дәретхана бөліктерін тазалау және оларды химиялық 
сұйықтықпен толтыру вакуум-сорғысы бар ағызу ыдысымен және химиялық 
сұйықтық пен жуу суына арналған ыдыстармен жабдықталған арнайы 
машиналардың көмегімен жүзеге асырылады. 

ӘК энергиямен жерүсті қоректендіру көздері 
Екінші топқа техникалық қызмет көрсету кезінде ӘК-ні электр 

энергиясымен қамтамасыз етуге арналған жылжымалы электр генераторлық 
станциялар мен электр тарату колонкалары жатады. 

ТҚК жүргізу кезінде және жер үсті жағдайларында (авиақозғалтқыштар 
жұмыс істемеген кезде) ұшақ жабдығының көптеген жүйелерінің 
жарамдылығын тексеру кезінде ұшақты энергияның әртүрлі түрлерімен: 
Электрлік, пневматикалық және гидравликалық қамтамасыз ету қажет. 

Электр энергиясы борттық жабдықтар мен аппаратураларды 
қоректендіру үшін, сондай-ақ авиациялық қозғалтқыштарды іске қосу үшін 
пайдаланылады. 

Бұл жағдайда кернеу тұрақты ток қажет 24(28,5), 48(57), 70 және 100В; 
кернеуі 208В және 115В айнымалы бір фазалы ток және кернеуі 208В және 
36В айнымалы үш фазалы ток. 1200-2000А ұшақ тұтынушыларының 
жұмысындағы ток күші. Ұшақтың электрмен қоректенуінде авиациялық 
қозғалтқыштарды электр стартерлік іске қосу процестері ерекше орын алады. 

Параметрлерде (кернеу, ток күші) және пайдаланылатын электр 
тогының сипатында (тұрақты, ауыспалы) алуан түрлілігіне байланысты жер 
үсті электрмен жабдықтау үшін арнайы электр көздері, жылжымалы электр 
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Әр түрлі модификацияларға арналған алаңның максималды биіктігі-3,6 
÷ 6,0 метр. Ұшақты жуу қолмен орындалады. Арнайы машиналар ұшақтарды 
мұздануға қарсы сұйықтықпен өңдеу және ұшақтың санитариялық 
тораптарын ыстық сумен толтыру үшін де пайдаланылады. 

Ұшақты жуу үшін жылжымалы жуу агрегаттары мен ұшақтың төменгі 
беттерін механикаландырылған жуу агрегаттары да пайдаланылады. 

Соңғысы механикалық жуу щеткаларын қолдану арқылы ұшақты жуу 
кезінде қол еңбегін ішінара жоюға мүмкіндік береді. 

Ұшақтарды ішкі тазарту үшін арнайы машиналар қолданылады, олар 
автомобиль шассиінен, жабық көтеру корпусынан, алдыңғы тартылатын 
және артқы көтеру алаңдарынан тұрады. Шанақ салмақ механизмімен және 
гидроцилиндрлермен ұшақтың кіру люктері деңгейіне биіктікке көтеріледі 
және жылжымалы алаңның көмегімен Люк табалдырығымен қосылады. 

Шанақтың ішінде мынадай жабдықтар орнатылған: кабиналарды 
жинауға арналған шаңсорғыш, буфет-асүй жабдығын жуу кезінде 
пайдаланылатын суға арналған электр қыздырғыштары бар сыйымдылықтар, 
қоқысқа арналған контейнерлер, жеңіл ұшақ мүкәммалына арналған 
стеллаждар (перделер, бас киімдер және т.б.), асүй жабдығын тексеруге және 
тәуліктің түнгі уақытында ұшақтың кабиналарын жарықтандыруға арналған 
тұрақты ток генераторы. Артқы көтеру алаңы шанақты жинау мүкәммалымен 
тиеу және қоқысы бар контейнерлерді түсіру үшін көзделген. 

Ұшақтардың дәретхана бөліктерін тазалау және оларды химиялық 
сұйықтықпен толтыру вакуум-сорғысы бар ағызу ыдысымен және химиялық 
сұйықтық пен жуу суына арналған ыдыстармен жабдықталған арнайы 
машиналардың көмегімен жүзеге асырылады. 

ӘК энергиямен жерүсті қоректендіру көздері 
Екінші топқа техникалық қызмет көрсету кезінде ӘК-ні электр 

энергиясымен қамтамасыз етуге арналған жылжымалы электр генераторлық 
станциялар мен электр тарату колонкалары жатады. 

ТҚК жүргізу кезінде және жер үсті жағдайларында (авиақозғалтқыштар 
жұмыс істемеген кезде) ұшақ жабдығының көптеген жүйелерінің 
жарамдылығын тексеру кезінде ұшақты энергияның әртүрлі түрлерімен: 
Электрлік, пневматикалық және гидравликалық қамтамасыз ету қажет. 

Электр энергиясы борттық жабдықтар мен аппаратураларды 
қоректендіру үшін, сондай-ақ авиациялық қозғалтқыштарды іске қосу үшін 
пайдаланылады. 

Бұл жағдайда кернеу тұрақты ток қажет 24(28,5), 48(57), 70 және 100В; 
кернеуі 208В және 115В айнымалы бір фазалы ток және кернеуі 208В және 
36В айнымалы үш фазалы ток. 1200-2000А ұшақ тұтынушыларының 
жұмысындағы ток күші. Ұшақтың электрмен қоректенуінде авиациялық 
қозғалтқыштарды электр стартерлік іске қосу процестері ерекше орын алады. 

Параметрлерде (кернеу, ток күші) және пайдаланылатын электр 
тогының сипатында (тұрақты, ауыспалы) алуан түрлілігіне байланысты жер 
үсті электрмен жабдықтау үшін арнайы электр көздері, жылжымалы электр 

 
 
 
 

агрегаттары (АПА) және орталықтандырылған электрмен жабдықтау 
жүйелері қолданылады. 

Қазіргі заманғы АПА жылжымалы электр агрегаттары автомобиль 
шассиіне орнатылған автономды электр станциялары болып табылады. 
Олардың әрқайсысы бір немесе бірнеше генераторларды айналдыратын ішкі 
жану қозғалтқышынан тұрады. 

Ұшақтарды энергиямен қоректендірудің орталықтандырылған жүйелері 
бір мезгілде ӘК көп санын электрмен қоректендірумен қамтамасыз етуге 
және жылжымалы электр агрегаттары мен қызмет көрсетуші персоналдың 
санын азайтуға мүмкіндік береді. Мұндай жүйелер өнеркәсіптік электр желісі 
бар әуежайларда жасалады. 

Гидравликалық энергия шассиді тазарту және шығару, шасси 
дөңгелектерін тежеу, айнымалы ток генераторлары мен басқа да қондырғылар 
сияқты маңызды функцияларды орындайтын әуе кемелерінің гидравликалық 
жетектерінің жарамдылығы мен жұмыс қабілеттілігін тексеру үшін 
қолданылады. 

Жылу техникалық машиналар 
Үшінші топқа Электр қондырғыларының жылытқыштары мен 

кондиционерлер кіреді. 
ӘК пайдалануға климаттық жағдайлар, атап айтқанда, қоршаған ауаның 

температурасы айтарлықтай әсер етеді. Кезінде минустық температураларда 
қозғалтқышты усложнен нашар испаряемости отын және арттыру 
тұтқырлығы жағармай материалдары. Ал қатты салқындатылған салонда 
және экипаж кабинасында жолаушылар мен экипаждың ұзақ тұруы іс жүзінде 
мүмкін емес. Ыстық Маусымда күн сәулесінің әсерінен ұшақ салонының 
ішіндегі ауа температурасы қоршаған ортаның температурасынан едәуір (10-
25ºС) асады және кейде 45-50ºС-қа жетуі мүмкін. Бұл суық сияқты, 
адамдардың ұшақта болуының физиологиялық және гигиеналық 
жағдайларын нашарлатады. 

Авиациялық қозғалтқыштардың іске қосылуын жеңілдету және 
ұшақтардың кабиналарында қажетті микроклиматты қамтамасыз ету үшін 
авиақозғалтқыштарды жылыту және кабиналардағы ауаны баптау (жылыту 
немесе салқындату) жүргізіледі. 

Әуежайларда қозғалтқыштарды жылыту және ауаны баптау үшін 
әртүрлі дизайнға ие арнайы қондырғылар қолданылады. Әуежайларда ең көп 
таралғаны жылжымалы жылу машиналары, қозғалтқыш жылытқыштары 
және аэродром ауа кондиционерлері болды. 

Аэродромдық ауа кондиционерлері қозғалтқыш жылытқыштарымен 
салыстырғанда ұшақтың кабиналарындағы ауаны жылытады және 
салқындатады. Сонымен қатар, олар жағымсыз иістерді жою және жұқпалы 
аурулардың барлық түрлерінің алдын алу үшін ұшақтардағы ауаны 
парфюмериялауға және зарарсыздандыруға мүмкіндік беретін жүйелермен 
жабдықталған. 

Аэродромдық кондиционерлер әуе кемелерінің кабиналарын 
салқындату үшін қолданылады, сондықтан олардың жабдықтарының негізгі 
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элементі Тоңазытқыш деп санауға болады. Кондиционерлерде ең көп 
таралған-булану түріндегі Тоңазытқыш машиналар. 

Автомобиль шассиіне орнатылған әуеайлақ кондиционерлері 
атмосфералық ауаның суық өнімділігі 30000-80000ккал / сағ 4500-7700м3/сағ 
қыздыруға және салқындатуға қабілетті. 

ӘК сығылған ауамен қамтамасыз ету құралдары 
Төртінші топқа аэроалаңдық компрессорлық станциялар, оттегіні қайта 

зарядтау және оттегіні қайта зарядтау станциялары және ауаазотайқұюшылар 
кіретін компрессорлық және зарядтау станциялары жатады. 

Қазіргі кезде Сығылған газдар кеңінен қолданылады: ауа, азот, оттегі. 
Сығылған ауа пневматикалық жетектерде қуат көзі ретінде, шасси 
доңғалақтарының пневматиктерін толтыру, есіктер мен люктерді тығыздау 
үшін қолданылады. Сонымен қатар, Сығылған ауа әуе кемелерін жөндеуде, 
пневматикалық құралдарды жүргізу, кабиналардың тығыздығын тексеру және 
басқа мақсаттар үшін кеңінен қолданылады. 

Азот бейтарап газ жүйелерінде шассидің амортизациялық тіректерін, 
аккумуляторларды, доңғалақ пневматиктерін толтыру үшін қолданылады. 
Оттегі биіктікте ұшу кезінде экипаждың, ал кейбір жағдайларда 
жолаушылардың, мысалы, жүрек жеткіліксіздігінен зардап шеккендердің 
өмірін қамтамасыз ету үшін қажет. 

Төмен қысымды компрессорлар кабиналардың тығыздығын тексеру 
үшін қолданылады. Олар доңғалақты шассиге орнатылған бір сатылы 
поршеньді компрессорлар. Компрессорлардың жетегі ішкі жану 
қозғалтқыштарынан жүзеге асырылады. 

Тұрақты жоғары қысымды компрессорлар негізінен ауа цилиндрлерін 
толтыру үшін қолданылады және ішкі жану қозғалтқышынан айналатын көп 
сатылы компрессорда бірнеше рет қысу нәтижесінде сығылған ауаның 
қысымын 40 МПа-ға дейін алуға мүмкіндік береді. 

Төмен қысымды компрессорлар мен жоғары қысымды компрессорлық 
станциялар әдетте стационарлық жақтауларға немесе қос осьтік тіркемелерге 
орнатылады және жиі қозғалуға бейімделмеген. Ұшақтарды сығылған ауамен 
жедел толтыру үшін автомобиль шассиіндегі ауа құйғыштар қолданылады. 

ӘК-ге Сығылған азотпен май құю ұқсас арнайы машиналарды, бірақ 
азоттық көлік баллондарының батареясымен жабдықталған және реттеуші 
аппаратураны тиісті баптай отырып жүргізіледі. 

Әуе кемелерін сүйрету құралдары 
Бесінші топқа сүйрегіштер мен АТ Тасымалдау құралдары жатады, 

оларға сүйрегіштер, сүйреткіштер және авиатехниканы сүйреу құралдары 
кіреді. 

Әуе кемелері әуежайлардың аумағы бойынша (стартқа және ұшу-қону 
жолағынан перронға және перроннан тасымалдау және т.б.) тұрақты түрде 
орын ауыстырады. ӘК орнын ауыстыру олардың жеке қозғалтқыштарының 
тартымы немесе тіркеп сүйреу құралдары арқылы жүзеге асырылады. 

Әуе кемесін сүйрету кеңінен қолданылады, өйткені бұл ретте әуежай 
ауданындағы Шу мен ауаның ластануы едәуір төмендейді, 



221 
 
 
 

элементі Тоңазытқыш деп санауға болады. Кондиционерлерде ең көп 
таралған-булану түріндегі Тоңазытқыш машиналар. 

Автомобиль шассиіне орнатылған әуеайлақ кондиционерлері 
атмосфералық ауаның суық өнімділігі 30000-80000ккал / сағ 4500-7700м3/сағ 
қыздыруға және салқындатуға қабілетті. 

ӘК сығылған ауамен қамтамасыз ету құралдары 
Төртінші топқа аэроалаңдық компрессорлық станциялар, оттегіні қайта 

зарядтау және оттегіні қайта зарядтау станциялары және ауаазотайқұюшылар 
кіретін компрессорлық және зарядтау станциялары жатады. 

Қазіргі кезде Сығылған газдар кеңінен қолданылады: ауа, азот, оттегі. 
Сығылған ауа пневматикалық жетектерде қуат көзі ретінде, шасси 
доңғалақтарының пневматиктерін толтыру, есіктер мен люктерді тығыздау 
үшін қолданылады. Сонымен қатар, Сығылған ауа әуе кемелерін жөндеуде, 
пневматикалық құралдарды жүргізу, кабиналардың тығыздығын тексеру және 
басқа мақсаттар үшін кеңінен қолданылады. 

Азот бейтарап газ жүйелерінде шассидің амортизациялық тіректерін, 
аккумуляторларды, доңғалақ пневматиктерін толтыру үшін қолданылады. 
Оттегі биіктікте ұшу кезінде экипаждың, ал кейбір жағдайларда 
жолаушылардың, мысалы, жүрек жеткіліксіздігінен зардап шеккендердің 
өмірін қамтамасыз ету үшін қажет. 

Төмен қысымды компрессорлар кабиналардың тығыздығын тексеру 
үшін қолданылады. Олар доңғалақты шассиге орнатылған бір сатылы 
поршеньді компрессорлар. Компрессорлардың жетегі ішкі жану 
қозғалтқыштарынан жүзеге асырылады. 

Тұрақты жоғары қысымды компрессорлар негізінен ауа цилиндрлерін 
толтыру үшін қолданылады және ішкі жану қозғалтқышынан айналатын көп 
сатылы компрессорда бірнеше рет қысу нәтижесінде сығылған ауаның 
қысымын 40 МПа-ға дейін алуға мүмкіндік береді. 

Төмен қысымды компрессорлар мен жоғары қысымды компрессорлық 
станциялар әдетте стационарлық жақтауларға немесе қос осьтік тіркемелерге 
орнатылады және жиі қозғалуға бейімделмеген. Ұшақтарды сығылған ауамен 
жедел толтыру үшін автомобиль шассиіндегі ауа құйғыштар қолданылады. 

ӘК-ге Сығылған азотпен май құю ұқсас арнайы машиналарды, бірақ 
азоттық көлік баллондарының батареясымен жабдықталған және реттеуші 
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Әуе кемелерін сүйрету құралдары 
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авиақозғалтқыштар ресурсының өнімсіз шығыны азаяды және авиациялық 
отынды айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізіледі. 
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мен гидрокүшейткіштер, пневматикалық Маталар және жүк көтергіш 
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телескопиялық сатылар, сатылар, көтергіш алаңдар мен доктар 
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пайдаланылады. Қарапайым және жиналмалы баспалдақтар, бүйірлік және 
аспалы қадамдар ұшақтың планері мен қондырғыларына 3 метр биіктікте 
қызмет көрсету үшін қолданылады. Бұл қаражат әдетте тікелей тұрақ 
орындарына орналастырылады. 

Конструкция элементтері 4-13 метр биіктікте орналасқан және көкжиек 
бойынша қызмет көрсету аймағының қысқа қашықтығында өздігінен 
жүрмейтін жылжымалы телескопиялық сатылар немесе жылжымалы сатылар 
пайдаланылады. 

16 метр биіктікте орналасқан ұшақтар тораптарының агрегаттарына 
қызмет көрсету, сондай-ақ Қызмет көрсетуші персонал бір тораптан 
екіншісіне немесе бірнеше ұшақ арасында салыстырмалы түрде жиі орын 
ауыстырған кезде топсалы жебесі бар өздігінен жүретін жылжымалы қызмет 
көрсету алаңдары немесе автомобиль телескопиялық мұнаралар 
қолданылады. 

Өздігінен жүретін қызмет көрсету алаңы 16 метр биіктікте ұшақ 
тораптарына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Ол автомобиль шассиіне 
орнатылады және екі секциялы топсалы жебе болып табылады. Жебенің 
жоғарғы бөлігінің соңында екі жұмыс алаңы бекітілген. Жебенің төменгі 
ұшы айналмалы платформаның бағанына бекітілген. Бум немесе бұрылыс 
платформасының жетегі гидравликалық цилиндрлермен және кабельдік 
механизмдермен жүзеге асырылады. Бум көлденең жазықтықта екі бағытта 
да 180º, тік жазықтықта төменгі буын 80º, ал жоғарғы жағы 256º айнала 
алады. 

Жұмыс алаңдарының жалпы жүк көтергіштігі 300 кг дейін. Олардың 
бірі салмағы 100 кг жүк көтеруге арналған лебедкамен жабдықталған. 

Алаңдарда сондай-ақ орнатылған: қашықтықтан басқару пульті 
қозғалысын жебенің, жарық шамдары және соңғы ажыратқыштар үшін 
автоматты түрде өшіру гидрожүйесі жетек кезінде негізінен жақындағанда 
алаңдарды ұшақпен. Жебенің кез келген жағдайында алаңшалар еденінің 
көлденең орналасуы жебе секцияларының ортасында орнатылған 
тұрақтандыру механизмімен қамтамасыз етіледі. Жебенің үлкен шығуы 
кезінде алаңның тұрақтылығына жылжымалы тіректерді-аутригерлер мен 
қарсы салмақты орнату арқылы қол жеткізіледі. 

Доктар жұмыс орындарының жетіспеушілігі және оларды техникалық 
жабдықтармен, материалдармен және құралдармен қамтамасыз етудің 
ауырлығы арқылы жеке қол жеткізу құралдарын қолдану тиімсіз болған 
кезде, регламенттік жұмыстардың көп еңбекті қажет ететін нысандары бар 
ұшақтарға қажет. 

Ұшақтардың доктары-бұл ұшақтың периметрі бойынша орналасқан 
стационарлық және жылжымалы палубалар мен баспалдақтар мен 
баспалдақтармен байланысқан алаңдар. Стационарлық платформалар әдетте 
ұшақтың алдыңғы жағын қоршайды. Доктардың құйрық аймақтары ұшақты 
қондырмаға айналдыру немесе одан шығару үшін жылжымалы етеді.  

ТҚК және ағымдағы жөндеу кезінде еңбек өнімділігін арттыру үшін 
доктар көтергіш-көлік құралдарының кешенімен жабдықталады. Оларға орам 
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алдындағы алаң аймағында және докта ұшақтың дөңгелектері үшін домалату, 
домалату тетіктері және бағыттаушылар, ұшақтың қарапайым немесе арнайы 
көтергіштері, көпір крандары, тальдер мен тельферлері бар кран-арқалықтар, 
такелаждық құрылғылар, көтергіш механизмдері бар және оларсыз 
арбашалар, сақтандыру және басқа да көтергіш механизмдер кіреді. 
[28,29,30,31,37, 38, 39, 40, 45, 56, 57]. 
 

2.6 ПАЙДАЛАНУ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА     
 
АТ ТҚКЖ бойынша пайдалану құжаттамасы (2.7-сурет) АТ ТҚКЖ 

ұйымдастыруға, оны пайдалануға және ұшуға жарамдылықта ұстауға, 
конструкцияны, пайдалану ережелерін зерделеуге, Тқкж бойынша 
жұмыстарды жоспарлау мен ресімдеуге, сондай-ақ ат жұмысы мен 
техникалық жай-күйін есепке алуға және есептілікті жүргізуге арналған. 

Пайдалану-техникалық құжаттама (ЭТҚ): нақты АТ-ны, оның 
параметрлері мен сипаттамаларын, схемаларын, конструкцияларын, басқа 
жүйелермен өзара іс-қимылын зерделеу және игеру; АТ және АЭС пен ПНҚ-
ны пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу қағидаларын 
зерделеу және меңгеру; әк және жүйелерге техникалық қызмет көрсету 
режимдерін айқындау; барлық кезеңдерде техникалық пайдалануды 
жоспарлау және ресімдеу; АТ-ның атқарымын, санын, қозғалысы мен 
техникалық жай-күйін есепке алу; дайындаушы зауыттардың нұсқаулары мен 
бюллетеньдері бойынша АТ-ны пысықтауды 

Пайдалану құжаттамасы жалпы басшылық және нормативтік, кемелік, 
жоспарлы, үлгілік және өндірістік құжаттама болып бөлінеді. 

Жалпы басшылық және нормативтік құжаттама 
Жалпы басшылық және нормативтік құжаттама-ӘК ұйымдастыру мен 

пайдалану тәртібінің жалпы мәселелерін регламенттейді, сондай-ақ тұтастай 
Тқкж жөніндегі ұйымның қызметін айқындайды және оны пайдалану 
қағидаларын белгілейді. 

Басқару құжаттары АА-ның барлық негізгі қызметін халық 
шаруашылығының саласы ретінде, оның даму перспективаларын, АА 
техникалық, экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштері мен 
сипаттамаларын дамыту және одан әрі жетілдіру жүретін негізгі бағыттарды 
айқындайды. 

ӘК техникалық пайдалану жүйесіндегі құжаттама 
ӘК ТЭ жүйесінің құрамдас бөліктерінің өзара байланысы, тұтастай ӘК 

паркі үшін және осы үлгідегі ӘК пайдаланатын әрбір авиакәсіпорын үшін ТЭ 
жүйесінің жұмыс істеу рәсімдері мен процестері осы жүйеде қолданылатын 
құжаттама негізінде жүзеге асырылады. ӘК типін техникалық пайдалануды 
орындайтын немесе қамтамасыз ететін әрбір кәсіпорында ӘК осы типіне 
техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің ұйымдастырушылық, 
нормативтік және техникалық ережелерін белгілейтін қажетті құжаттама 
болуы тиіс, олар: 
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Сурет 2.7. ТҚКЖ бойынша пайдалану құжаттамасының сыныптамасы 
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- ӘК техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пысықтау қолданыстағы 
құжаттама бойынша белгіленген мерзімде және белгіленген тәртіппен 
жүргізіледі; 

- техникалық персонал тиісті түрде дайындалған, ал пайдалану 
құжаттамасын пайдалану, есепке алу және сақтау белгіленген тәртіппен 
жүргізіледі; 

- әрбір ӘК ұшу жарамдылығы және белгіленген талаптар мен нормалар 
деңгейінде одан әрі пайдалану кезінде ӘК ұшу жарамдылығының сақталуын 
растайтын тиісті түрде ресімделген пайдалану құжаттамасы болады. 

Ұшу жарамдылығын сақтауды қамтамасыз ететін ӘК пайдалану және 
жөндеу құжаттамасы (бұдан әрі-пайдалану құжаттамасы) мыналарды қамтуы 
мүмкін: 

- әк және оның бөліктерінің техникалық жай-күйіне және (немесе) ӘК 
техникалық және ұшу пайдалану шарттарына қойылатын талаптарды 
белгілейтін нормативтік құжаттама. Бұған ӘК үлгісіндегі сертификат, 
жеткізудің техникалық шарттары, ҚР АА саласындағы уәкілетті ұйымның 
мемлекеттік стандарттары, нормалары, қағидалары мен нұсқаулықтары 
кіреді; 

- әк және оның бөліктеріне техникалық қызмет көрсету (жөндеу) 
кезінде жұмыстарды орындау ережелерін белгілейтін техникалық құжаттама. 
Бұған ұшақтың осы түріне және оның бөліктеріне тікелей қатысты әк және 
оның бөліктерінің пайдалану құжаттары, ұшу жарамдылығының 
бюллетеньдері мен директивалары, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, 
еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нұсқаулықтар кіреді; 

- әк және оның бөліктеріне техникалық қызмет көрсету кезінде 
жұмыстардың орындалуын есепке алу және (немесе) бақылау тәртібін немесе 
әк және оның бөліктерін ұшуды пайдалануды есепке алу және бақылау 
тәртібін белгілейтін ұйымдастыру құжаттамасы. Бұған әк және оның 
бөліктерін ұшу және (немесе) техникалық пайдалануды жүргізетін 
пайдаланушылар мен басқа да кәсіпорындардың өндірістік қызметінде 
пайдаланылатын ведомостар, актілер, карталар, анықтамалар, тізбелер, 
тапсырмалар, тапсырыстар және басқа да құжаттар кіреді. 

Әк және оның бөліктерінің техникалық пайдаланылуын және ұшу 
жарамдылығын қолдауды қамтамасыз ететін пайдалану құжаттамасының 
көрсетілген түрлерінің әрқайсысы мыналарды қамтуы мүмкін: 

- ӘК барлық түрлерін немесе бірнеше үлгілерін ұшу және техникалық 
пайдалану кезінде қолданылатын жалпы құжаттама; 

- ӘК тек осы үлгісін ұшу және техникалық пайдалану кезінде 
қолданылатын үлгілік құжаттама; 

- ӘК-нің және оның құрамдас бөліктерінің осы данасы үшін ғана 
жарамды және әрбір ӘК-нің ұшуға мемлекеттік тіркелуі мен жарамдылығын 
ресімдеу, ӘК-нің ( қозғалтқыштың, жиынтықтаушы бұйымның) істелген 
жұмысы мен техникалық жай-күйін есепке алу, ӘК-ні пайдаланушының 
кәсіпорны ішінде немесе басқа кәсіпорынға әртүрлі қызметтерге қабылдау 
және беру үшін қолданылатын өлшемдік құжаттама. 
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Пайдалану құжаттамасын жалпы, үлгілік және жоспарлы бөлу ӘК 
жеткізуге арналған шартқа техникалық талаптармен және қолданыстағы 
мемлекеттік және салалық нормативтік құжаттармен (стандарттар, 
нұсқаулықтар, ережелер және т.б.) белгіленеді. [37,38,39,40,41,45,46]. 

 
2.7 АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК - 

ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ, ЗАҢНАМАНЫ САҚТАУ  
 
Халықаралық Азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттары 

мен ұсынылатын практикасын, сондай-ақ азаматтық авиация саласындағы 
басқа да халықаралық ұйымдардың авиациялық қағидаларын қолдану 

1. Халықаралық Азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттары 
мен ұсынылатын практикасын Қазақстан Республикасының аумағында 
қолдану Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация 
қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті 
нормативтік құқықтық актілерді қабылдау, оларға қажетті өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу арқылы не оларда Халықаралық азаматтық авиация 
ұйымының (ИКАО) нақты стандарттары мен ұсынылатын практикасын 
қолдану жөніндегі сілтемелерді көрсете отырып жүзеге асырылады. 

2. Азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың 
авиациялық қағидалары, егер олар Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін 
пайдалану және авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмесе және көрсетілген авиациялық Қағидаларда 
көзделген талаптар Халықаралық Азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) 
Стандарттарында жазылған талаптардан төмен болмаса, Қазақстан 
Республикасының аумағында қолданылуы мүмкін. 

Азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың 
авиациялық қағидаларында қамтылған жекелеген талаптар Қазақстан 
Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілуі мүмкін. 

Үлгісі шет мемлекеттің авиациялық билік орындарымен 
сертификатталған азаматтық авиация әуе кемесін пайдаланушы азаматтық 
авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың авиациялық ережелерін 
ағылшын тілінде қолдануға құқылы. 

3. Азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың 
авиациялық стандарттары реттелуі Қазақстан Республикасының стандарттау 
саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын стандарттау жөніндегі 
құжаттарға жатпайды.  
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Халықаралық Азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттары 

мен ұсынылатын практикасын, сондай-ақ азаматтық авиация саласындағы 
басқа да халықаралық ұйымдардың авиациялық қағидаларын қолдану 

1. Халықаралық Азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) стандарттары 
мен ұсынылатын практикасын Қазақстан Республикасының аумағында 
қолдану Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация 
қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті 
нормативтік құқықтық актілерді қабылдау, оларға қажетті өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу арқылы не оларда Халықаралық азаматтық авиация 
ұйымының (ИКАО) нақты стандарттары мен ұсынылатын практикасын 
қолдану жөніндегі сілтемелерді көрсете отырып жүзеге асырылады. 

2. Азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың 
авиациялық қағидалары, егер олар Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін 
пайдалану және авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмесе және көрсетілген авиациялық Қағидаларда 
көзделген талаптар Халықаралық Азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) 
Стандарттарында жазылған талаптардан төмен болмаса, Қазақстан 
Республикасының аумағында қолданылуы мүмкін. 

Азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың 
авиациялық қағидаларында қамтылған жекелеген талаптар Қазақстан 
Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілуі мүмкін. 

Үлгісі шет мемлекеттің авиациялық билік орындарымен 
сертификатталған азаматтық авиация әуе кемесін пайдаланушы азаматтық 
авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың авиациялық ережелерін 
ағылшын тілінде қолдануға құқылы. 

3. Азаматтық авиация саласындағы халықаралық ұйымдардың 
авиациялық стандарттары реттелуі Қазақстан Республикасының стандарттау 
саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын стандарттау жөніндегі 
құжаттарға жатпайды.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ 2 Өзіндік жұмыс 
1. "Жөндеу" ұғымы қандай операциялардың жиынтығын білдіреді? 
2. Ат техникалық жұмысын қандай мамандар жүзеге асырады? 
3. АТЖ негізгі міндеттері? 
4. Пайдалану-техникалық құжаттаманың мақсатын атаңыз. 
5. ӘК-нің ұшып шығуына рұқсат беру құқығы мен рұқсаты кімге 

беріледі ? 
6. Клапандар қалай жөнделеді? 
7. Механикалық тозу нәтижесінде ЛА планерінің қандай ақаулары 

пайда болады? 
8. Әк планерінің қаптамасын ақаулау кезінде қандай өлшеу құралдары 

пайдаланылады? 
9. Қандай факторлар ӘК техникалық қызмет көрсетуіне байланысты 

емес? 
10. Механикаландыру құралдарын тізімдеңіз. 
 
№ 1 практикалық жұмыс қосылыстардың тығыздығын тексеру 
Жұмыстың мақсаты: қозғалтқышты тексеруді және ағып кетудің 

болмауы үшін жүйені үйренуді үйрену. Табылған кезде себебін анықтау 
керек жою. 

Жұмысты орындау тәртібі: 
1 қозғалтқышты тазалаңыз 
2 қозғалтқышты 5 минут ішінде тұрақты температурада сынап 

көріңіз(май температурасы 50...70ОС). 
3 тұтануды өшіріңіз және қозғалтқыштың өздігінен іске қосылуын 

болдырмаңыз. Ұшу аппаратына қатысты рұқсат етілмеген іс-қимылдардың 
мүмкін еместігін қамтамасыз ету. 

4 қозғалтқыш тоқтағаннан кейін ағып кетудің болмауын тексеріңіз. 
 

Су сорғысы Орындау тексеру су сорғысының тұрғысында болмаған 
подтеканий. 
Генератордың төменгі бөлігінде (су сорғысы астында) 
орналасқан басқару тесігі арқылы майдың ағып кетуі сорғы 
білігінің май тығыздағышының дұрыс жұмыс істемеуін және 
оны ауыстыру қажеттілігін білдіреді. Салқындатқыштың 
басқару тесігі арқылы ағуы сорғы білігінің су 
тығыздағышының дұрыс жұмыс істемеуін және оны 
ауыстыру және салқындатқыштың сапасын тексеру 
қажеттілігін білдіреді. 

Отын 
магистраль
дары 

Жанармай желілерін, қосылыстар мен бекіткіштерді 
тексеріңіз. Белгілердің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. 
Жол бермеңіз асқын кернеу бекітпе элементтері. Көрсетілген 
сәттерді қадағалаңыз. 
Жалғау (бекіту) аймағындағы Болат магистральдарды (2) 
ағулар мен жарықтардың жоқтығына тексеру жүргізу. 
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1 сур.қара.  
Жанармай 
сорғысы 

Сорғының жылу оқшаулағыш тығыздағышын ағып кетудің 
болмауын тексеріңіз. Сорғының желдеткіш штуцерінде 
қозғалтқыш өшірілгеннен кейін бір минут ішінде май 
шықпауы тиіс. Күмәнді жағдайларда қозғалтқыш жұмысының 
20 минуты ішінде аққан майдың көлемін тексеру қажет. Ол 
0,5 мл-ден аспауы керек. 

Салқындату 
жүйесінің 
шлангілері 

Суыту жүйесінің шлангілері мен қосылыстарын ағудың 
болмауын тексеріңіз. Қоршаған аймақтарды ағып кету 
іздерінің болмауын тексеріңіз. 

Майлау 
жүйесінің 
шлангілері 

Майлау жүйесінің барлық шлангтарын тексеріңіз. Жасайтын 
магистраль – от, бак к маслорадиатору және маслонасосу 
қозғалтқыш. Қайтарылатын магистраль - от қозғалтқыш 
картерінің к маслобаку. Сорғыдан қадам реттегішіне дейін 
жоғары қысымды май беру желісін тексеріңіз. 

Қысқыштар
, иілімдер 

Барлық шлангтарды, әсіресе қысқыштар мен қосылыстар 
аймағында кеуектілік, зақым және сынықтардың болмауын 
тексеріңіз. Зақымдануы байқалған кезде орындау қажет 
ауыстыруды шланг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-отын магистральдары   
2-қосылыстар 

1.44 сурет - пьезоэлемент отын магистральдары мен қосылыстары 
 
№ 2 тәжірибелік жұмыс Қозғалтқыштың қысылуын тексеру 
Жұмыстың мақсаты: қозғалтқыштың қысылуын өлшеу, 

ақаулықтарды анықтау кезінде қысуды тексеру 
Жалпы ережелер: 
Қысуды өлшеу үшін келесі арнайы құрал мен жабдық қажет: 
- Ауа компрессоры (6 бар) 
- Екі қысым көрсеткіші 
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1 сур.қара.  
Жанармай 
сорғысы 
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Қысқыштар
, иілімдер 

Барлық шлангтарды, әсіресе қысқыштар мен қосылыстар 
аймағында кеуектілік, зақым және сынықтардың болмауын 
тексеріңіз. Зақымдануы байқалған кезде орындау қажет 
ауыстыруды шланг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-отын магистральдары   
2-қосылыстар 

1.44 сурет - пьезоэлемент отын магистральдары мен қосылыстары 
 
№ 2 тәжірибелік жұмыс Қозғалтқыштың қысылуын тексеру 
Жұмыстың мақсаты: қозғалтқыштың қысылуын өлшеу, 

ақаулықтарды анықтау кезінде қысуды тексеру 
Жалпы ережелер: 
Қысуды өлшеу үшін келесі арнайы құрал мен жабдық қажет: 
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- Диаметрі 1 мм ұзындығы 3 мм немесе қолданыстағы басылымның 
43.13 Ақпараттық шеңберіне сәйкес ұқсас өтетін жиклер. 

- Шамның саңылауына арналған Адаптер 
- Қосу шлангілері 
 Тексеру қысымның төмендеуі әдісімен жүзеге асырылады. 
Жұмысты орындау тәртібі Сур.1): 
1 қозғалтқышты 5 минут ішінде тұрақты температурада сынап көріңіз 

(май температурасы 50...70ОС). 
2 бірінші цилиндрдің поршеньін жұмыс инсультына орнатыңыз. 
3 шамды бұраңыз. Қозғалтқыштың ішіне кір мен бөгде заттардың 

түсуін болдырмау үшін шаралар қабылдау. 
4 адаптерді (1) шам саңылауына орнатыңыз және оған қысым 

көрсеткіштерін (2) Олардың арасында орналасқан (3) қысқышпен (В) 
қосыңыз. 

5 тұрақты қысымды 5,5...6 барға беріңіз және қысым көрсеткішінің 
көрсеткіштерін анықтаңыз (C). 

6 қалған цилиндрлерде тексеру жүргізіңіз. 
 

 
1-адаптер 
2-манометр  
3 - өтпелі жиклер  
4-компрессор  

1.44 сурет -Пьезоэлемент Қысуды тексеру 
 
Қысымның ең жоғары рұқсат етілген төмендеуі 25%, яғни 6 бардан 4,5 

барға дейін (D). Қысымның 25% - дан аз төмендеуі клапандар мен поршень 
сақиналарының жұмыс қабілеттілігін көрсетеді. №6 жұмысқа сәйкес өз 
орындарына шам орнату. Қысымның 25% - дан астам төмендеуі BRP-
Powertrain нұсқаулықтарына сәйкес ұшуға жарамдылықты қамтамасыз ету 
үшін жөндеуді немесе күрделі жөндеуді орындау қажеттілігін көрсетеді. 
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- Бөлшектердің жағдайын мұқият тексеріңіз. 
Ақаулықты іздеу кезінде қысуды тексеру қажет болуы мүмкін. Бұл 

тексеру үшін компрессорды пайдалану керек. Сығымдау мәндері 9-дан 12 
барға дейін болуы керек. См. Сур.2 

Іс-қимыл тәртібі 
1 қозғалтқышты 5 минут ішінде тұрақты температурада сынап көріңіз 

(май температурасы 50...70⁰с). 
2 шамды бұраңыз. 
3 компрессорды (1) шам саңылауына орнатыңыз және максималды 

қысым алғанға дейін тұтану өшіріліп, дроссель толығымен ашылған кезде 
қозғалтқышты стартермен айналдырыңыз. 

4 қалған цилиндрлерде тексеріп, нәтижелерін салыстырыңыз. 
 

 
1-компрессор 

Сурет 2.  Ақаулықтарды іздеу кезінде қысуды тексеру 
 
Цилиндрлер бойынша қысу мәндері 2 бардан артық ерекшеленбеуі 

тиіс. Егер цилиндрлердің кем дегенде біреуінде 6 бардан төмен болса, BRP 
Power train нұсқауларына сәйкес ұшу жарамдылығын қамтамасыз ету үшін 
тексеру, жөндеу немесе күрделі жөндеу қажет. 

- Қозғалтқыш бөлшектерін мұқият тексеріңіз. 
 
№ 3 практикалық жұмыс тұтану жүйесін тексеру 
Мақсаты: тұтану жүйесін тексеру-сымдарды тексеру, ұшқындарды 

тексеру және ауыстыру 
Жалпы ережелер: 
Қауіпсіздік техникасы: 
Электр тогының соғу қаупі! Алдырғышты және шығарып кілті! 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Жұмысты орындау тәртібі: 
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2 шамды бұраңыз. 
3 компрессорды (1) шам саңылауына орнатыңыз және максималды 

қысым алғанға дейін тұтану өшіріліп, дроссель толығымен ашылған кезде 
қозғалтқышты стартермен айналдырыңыз. 

4 қалған цилиндрлерде тексеріп, нәтижелерін салыстырыңыз. 
 

 
1-компрессор 

Сурет 2.  Ақаулықтарды іздеу кезінде қысуды тексеру 
 
Цилиндрлер бойынша қысу мәндері 2 бардан артық ерекшеленбеуі 

тиіс. Егер цилиндрлердің кем дегенде біреуінде 6 бардан төмен болса, BRP 
Power train нұсқауларына сәйкес ұшу жарамдылығын қамтамасыз ету үшін 
тексеру, жөндеу немесе күрделі жөндеу қажет. 

- Қозғалтқыш бөлшектерін мұқият тексеріңіз. 
 
№ 3 практикалық жұмыс тұтану жүйесін тексеру 
Мақсаты: тұтану жүйесін тексеру-сымдарды тексеру, ұшқындарды 

тексеру және ауыстыру 
Жалпы ережелер: 
Қауіпсіздік техникасы: 
Электр тогының соғу қаупі! Алдырғышты және шығарып кілті! 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Жұмысты орындау тәртібі: 

 
 
 
 

Сымдарды тексеру: 
1 барлық кабель қосқыштарын, олардың бекітілуі мен байланысының 

сенімділігін, коррозия мен зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет болған 
жағдайда ауыстыру. 

2 барлық жерге қосу нүктелерін коррозия мен зақымданудың болмауын 
тексеріңіз. Қажет болған жағдайда ауыстыру. 

3 электрондық блоктар мен тұтану датчиктерінің, зарядтау 
катушкаларының және тұтану ажыратқыштарының ажыратқыштарын 
коррозия мен зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда 
ауыстыру. 

4 электрондық блоктар мен жоғары вольтты катушкалардың 
коннекторларын коррозия мен зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет 
болған жағдайда ауыстыру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- шам ұшы 
2- жоғары вольтты катушкалар 
3- жоғары вольтты сым 
4- электрондық блок 
5- қосқыш 
6- жаппай сым 
7- экрандау корпусы 

1.44 сурет -Пьезоэлемент Тұтану жүйесі 
 
5 генератор мен түзеткіш реттегіштің коннекторларын, олардың 

бекітілуі мен байланысының сенімділігін, коррозия мен зақымданудың 
болмауын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда ауыстыру. 
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6 жерге қосу сымдарын, олардың Бекітілу сенімділігін, коррозияның 
немесе зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда 
ауыстыру. 

7 экрандаушы қаптаманы, бекіту сенімділігі мен массаға қосылуын, 
коррозияның немесе зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет болған 
жағдайда ауыстыру. 

8 барлық жоғары вольтты сымдарды, шам ұштарына қосылудың 
сенімділігін, коррозияның немесе зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет 
болған жағдайда ауыстыру. 

Ұшқындарды тексеру және ауыстыру: 
Сәйкес келмейтін шамдарды пайдалану дірілдің тұтануына және 

қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін. 
 Қозғалтқыштардың әртүрлі түрлері үшін әртүрлі ұшқын штепсельдері 

қолданылады, өйткені қозғалтқыш элементтеріне жылу жүктемелері, соның 
ішінде ұшқын штепсельдері де ерекшеленеді. Көптеген сынақтар барысында 
электродтарды күйіктен тазартуды және қызып кетпестен жұмыс істеуді 
қамтамасыз ететін шамдардың жылу диапазоны анықталды.  

Қорғасын отынында қозғалтқышты пайдалану (мысалы, AVGAS 100ll) 
шамның тозуына әкелуі мүмкін, сондықтан ауыстыру аралықтары азаяды. 

Қозғалтқышта тиісті шамдар орнатылғанын және олар үшін дұрыс шам 
кілтін пайдаланғанын тексеріңіз: 

 
Қозғалтқыш № каталогы 

бойынша 
Белгісі Кілт өлшемі 

912 A/F/UL 897255 DCPR 7E 16mm 
912 S/ULS 897940 DCPR 8E 16mm 

Ұшқындарды алу: 
Ұшқын штепсельдерін бұрап, оларды цилиндр нөмірі мен орналасқан 

жеріне сәйкес белгілеңіз. Әрқашан екі цилиндр шамын ауыстырыңыз және 
цилиндрлер арасындағы шамдарды өзгертпеңіз. 

Ұшқындарды тексеру 
Жылу диапазонын тексеріп, электродтар арасындағы алшақтықты 

реттеңіз. Шамдарды механикалық зақымданудың жоқтығына тексеріңіз. 
 

Электродтар арасындағы алшақтық 
Жаңа Тозу шегі 
0,6-0,7 мм 0,9 мм 

 
Электродтар арасындағы саңылауды тексеру Жаңа шамдарды орнату 

кезінде де жүргізілуі керек. Жүк тиеу және тасымалдау кезінде алшақтық 
өзгеруі мүмкін. 

Шамның түсі қозғалтқыштың жұмыс жағдайын көрсетеді: 
Шамның түсі Ақпарат 
Ашық қоңыр Шамдар мен қозғалтқыш параметрлері дұрыс 
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6 жерге қосу сымдарын, олардың Бекітілу сенімділігін, коррозияның 
немесе зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда 
ауыстыру. 

7 экрандаушы қаптаманы, бекіту сенімділігі мен массаға қосылуын, 
коррозияның немесе зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет болған 
жағдайда ауыстыру. 

8 барлық жоғары вольтты сымдарды, шам ұштарына қосылудың 
сенімділігін, коррозияның немесе зақымданудың болмауын тексеріңіз. Қажет 
болған жағдайда ауыстыру. 

Ұшқындарды тексеру және ауыстыру: 
Сәйкес келмейтін шамдарды пайдалану дірілдің тұтануына және 

қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін. 
 Қозғалтқыштардың әртүрлі түрлері үшін әртүрлі ұшқын штепсельдері 

қолданылады, өйткені қозғалтқыш элементтеріне жылу жүктемелері, соның 
ішінде ұшқын штепсельдері де ерекшеленеді. Көптеген сынақтар барысында 
электродтарды күйіктен тазартуды және қызып кетпестен жұмыс істеуді 
қамтамасыз ететін шамдардың жылу диапазоны анықталды.  

Қорғасын отынында қозғалтқышты пайдалану (мысалы, AVGAS 100ll) 
шамның тозуына әкелуі мүмкін, сондықтан ауыстыру аралықтары азаяды. 

Қозғалтқышта тиісті шамдар орнатылғанын және олар үшін дұрыс шам 
кілтін пайдаланғанын тексеріңіз: 

 
Қозғалтқыш № каталогы 

бойынша 
Белгісі Кілт өлшемі 

912 A/F/UL 897255 DCPR 7E 16mm 
912 S/ULS 897940 DCPR 8E 16mm 

Ұшқындарды алу: 
Ұшқын штепсельдерін бұрап, оларды цилиндр нөмірі мен орналасқан 

жеріне сәйкес белгілеңіз. Әрқашан екі цилиндр шамын ауыстырыңыз және 
цилиндрлер арасындағы шамдарды өзгертпеңіз. 

Ұшқындарды тексеру 
Жылу диапазонын тексеріп, электродтар арасындағы алшақтықты 

реттеңіз. Шамдарды механикалық зақымданудың жоқтығына тексеріңіз. 
 

Электродтар арасындағы алшақтық 
Жаңа Тозу шегі 
0,6-0,7 мм 0,9 мм 

 
Электродтар арасындағы саңылауды тексеру Жаңа шамдарды орнату 

кезінде де жүргізілуі керек. Жүк тиеу және тасымалдау кезінде алшақтық 
өзгеруі мүмкін. 

Шамның түсі қозғалтқыштың жұмыс жағдайын көрсетеді: 
Шамның түсі Ақпарат 
Ашық қоңыр Шамдар мен қозғалтқыш параметрлері дұрыс 

 
 
 
 

Барқыт қара Мүмкін себептері: 
- бай отын қоспасы 
- ауаның жеткіліксіз берілуі (ауа сүзгісінің 
бітелуі) 
- төмен қозғалтқыш температурасы 

Жылтыр қара Мүмкін себептері: 
- май ажыратқыш қалпақшалардың тозуы 
- рұқсат оталдыру 
- жану камерасына майдың түсуі 
- цилиндрлер мен поршень сақиналарының тозуы 

Балқытылған металл 
бөлшектері бар ақ 

Мүмкін себептері: 
- нашар қоспасы 
- клапандардың герметикалығы емес 

 
Ұшқындарды орнату: 
1. Әр орнатудан бұрын шамды және шамның ер-тоқымын тазалаңыз 

(мысалы, жылу пастасының қалдықтарын кетіру үшін). Тазартқыш көз мен 
теріні тітіркендіруі мүмкін. Көзге немесе теріге тиген кезде сумен шайыңыз. 
Жұтылған кезде улану пайда болуы мүмкін. 

2. Шамның жіптеріне жұқа жылу майын жағыңыз және суық 
қозғалтқышқа шам орнатыңыз. Тартылу сәті 20 Нм. Әрқашан екі цилиндр 
шамын ауыстырыңыз және цилиндрлер арасындағы шамдарды өзгертпеңіз. 
Жылу пастасын бүйірлік электродқа (1) немесе шамның юбкасының ұшына 
(2) тигізу тұтану проблемаларын тудыруы мүмкін. Алғашқы үш бұрылысты 
қоспағанда, жылу майын жіпке жұқа қабатпен жағыңыз. 

 
1-бүйірлік электрод 
2-юбка соңы 

Сурет 2. От алдыру білтесі 
 
 
№4 практикалық жұмыс Генератор белдігінің кернеуін тексеру 
Жұмыстың мақсаты: генератор белдігінің кернеуін тексеру және 

реттеу 
Жалпы ережелер: 
Егер қозғалтқышқа қосымша генератор орнатылса, онда оның 

бекітілуін және белдіктің кернеуін тексеру қажет. 
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1.44 сурет -Пьезоэлемент Белдік кернеуін тексеру 

 Белдік кернеуін реттеу: 

 
1-Болт М10 
2,3-Болт М8 

Сурет 2. Кернеуді реттеу 
 
Белдік кернеуін реттеу үшін сізге қажет: 
1. M10 (1) және M8 (2) және (3) болттарын босатыңыз. 
2. Генераторды көтеріп, M8 (3) 22nm болтын қатайтыңыз. 
3. М10 (1) 40 Нм болтты және М8 (2) 22 Нм болтты қатайтыңыз. 
 
Практикалық жұмыс № 5. Иінді біліктің тоқтауы 
Жұмыстың мақсаты: иінді білікті тоқтату процедурасын орындау 
Жалпы ережелер: 
Қауіпсіздік техникасы: 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Процедураны орындау үшін арнайы құрал қажет. Иінді білікке 

арналған бұранда әр қозғалтқышпен бірге келетін стандартты құрал 
жиынтығына кіреді. 

Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Штепсельді (1) m8x20 тығыздағыш сақинамен 2/4 цилиндрлер 

жағынан Картердің жартысынан шығарыңыз. 
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1.44 сурет -Пьезоэлемент Белдік кернеуін тексеру 

 Белдік кернеуін реттеу: 

 
1-Болт М10 
2,3-Болт М8 

Сурет 2. Кернеуді реттеу 
 
Белдік кернеуін реттеу үшін сізге қажет: 
1. M10 (1) және M8 (2) және (3) болттарын босатыңыз. 
2. Генераторды көтеріп, M8 (3) 22nm болтын қатайтыңыз. 
3. М10 (1) 40 Нм болтты және М8 (2) 22 Нм болтты қатайтыңыз. 
 
Практикалық жұмыс № 5. Иінді біліктің тоқтауы 
Жұмыстың мақсаты: иінді білікті тоқтату процедурасын орындау 
Жалпы ережелер: 
Қауіпсіздік техникасы: 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Процедураны орындау үшін арнайы құрал қажет. Иінді білікке 

арналған бұранда әр қозғалтқышпен бірге келетін стандартты құрал 
жиынтығына кіреді. 

Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Штепсельді (1) m8x20 тығыздағыш сақинамен 2/4 цилиндрлер 

жағынан Картердің жартысынан шығарыңыз. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.44 сурет -Пьезоэлемент Арнайы құрал: резъбовой стопор 

 

 
1- м8х20 бітеуіш 
2- құлыптау бұрандасы 
3- ұшатын шыбынның шығуы 
4-5-тұтану жүйесінің сенсоры 
6-иінді біліктің бетіндегі кесу 
7-м16х1,5х40 генераторының ұшқышын бекіту болты 

Сурет 2. Иінді біліктің тоқтауы 
 

2. Иінді білікті бұрап, 1 немесе 2 цилиндр поршеньін жоғарғы өлі 
нүктеге орнатыңыз және иінді білікті осы позицияда құлыптау бұрандасымен 
бекітіңіз (2) 240880 каталогындағы нөмір. 

Осы позицияға иінді білікті орнату үшін тұтану жүйесінің сенсорлары 
(4 және 5) арасында генератордың (3) ұшқышының шығатын доғасын 
орналастырыңыз. Иінді біліктің дұрыс орналасуымен бұрандалы тесік 
арқылы иінді біліктің щегінде (6) кесу көрінеді. 

3. Құлыптау бұрандасын (2) Картерге орнатыңыз. Бұранданы бұрап, 
құлыптау бұрандасының щек ойығына кіруін қамтамасыз ету үшін иінді 
білікті шайқау керек. Бұранданы қатайтыңыз (10нм тарту сәті). 

Жұмыс/тексеру аяқталғаннан кейін: 
4. Бекіткіш бұранданы (2) бұрап алыңыз да, штепсельді (1) M8x20 жаңа 

тығыздағыш сақинамен орнатыңыз (15 Нм тарту сәті). 
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5. Иінді біліктің айналу еркіндігін тексеріңіз. Генератор роторының 
болтын қолдануға болады (кілт 24 мм). 

 
Практикалық жұмыс№ 6. Салқындату жүйесі 
Мақсаты: салқындату жүйесін тексеру, салқындатқышты ауыстыру, 

салқындату жүйесін жуу, кеңейту ыдысын және құю ыдысын тексеру 
Жалпы мәліметтер. 
Қауіпсіздік техникасы: 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Ыстық салқындату жүйесінде клапан қақпағын ашуға тыйым салынады. 
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қақпақты шүберекпен жауып, баяу 
ашыңыз. Қақпақты тез ашу қайнаған салқындатқыштың шығарылуына және 
күйіп қалуына әкелуі мүмкін. 

Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Салқындату жүйесінің шлангілері: салқындату жүйесінің барлық 

шлангілерін (1) жоғары температуралар мен кеуектердің пайда болуына 
байланысты зақымданулардың, ағулардың, қатаюлардың болмауына 
тексеруді орындау; 

2. Су сорғысы: барлық қосылыстарды тексеріңіз: цилиндр бастарының 
жоғарғы және төменгі саптамалары және су сорғысының саптамалары (2); 

3. Расширительный бачок: тексеру расширительный бак (3) мәніне 
зақымданулардың болмауы. Резервуардың резеңке төсенішінің күйін 
тексеріңіз. 

4. Клапан қақпағы: клапан қақпағының тығыздағышын тексеріңіз (4), 
қысымды төмендететін клапан және тексеру клапаны. 

Салқындатқышты ауыстыру: 
Қолданыстағы нұсқаулықта ұсынылған салқындатқышты, сондай-ақ SI-

912-016 пайдаланыңыз. 
1. Клапан қақпағын ашыңыз 
2. Болтты (1) су сорғысының корпусынан тығыздағыш шайғышпен 

шығарыңыз (2). 
3. Салқындатқышты төгіңіз. Егер радиатор қозғалтқыштың астында 

орналасса, төменгі түтікті радиатордан ажырату керек. 
4 тот баспайтын болаттан жасалған болтты (1) Жаңа тығыздағыш 

шайбамен орнатыңыз. Тартылу сәті 10 Нм. 
5 Егер салқындатқыштың түрі өзгерсе (стандартты, сусыз), салқындату 

жүйесін жуу қажет. 
6 жаңа салқындатқышты кеңейту цистернасына құйыңыз (салқындату 

жүйесінің жоғарғы нүктесі).  
7 клапан қақпағын орнатыңыз. 
8 қозғалтқышты қысқа сынақтан өткізіп, салқындатқыштың деңгейін 

тексеріп, қажет болған жағдайда толтырыңыз. 
Салқындату жүйесін жуу: 
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5. Иінді біліктің айналу еркіндігін тексеріңіз. Генератор роторының 
болтын қолдануға болады (кілт 24 мм). 

 
Практикалық жұмыс№ 6. Салқындату жүйесі 
Мақсаты: салқындату жүйесін тексеру, салқындатқышты ауыстыру, 

салқындату жүйесін жуу, кеңейту ыдысын және құю ыдысын тексеру 
Жалпы мәліметтер. 
Қауіпсіздік техникасы: 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Ыстық салқындату жүйесінде клапан қақпағын ашуға тыйым салынады. 
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қақпақты шүберекпен жауып, баяу 
ашыңыз. Қақпақты тез ашу қайнаған салқындатқыштың шығарылуына және 
күйіп қалуына әкелуі мүмкін. 

Жұмысты орындау тәртібі: 
1. Салқындату жүйесінің шлангілері: салқындату жүйесінің барлық 

шлангілерін (1) жоғары температуралар мен кеуектердің пайда болуына 
байланысты зақымданулардың, ағулардың, қатаюлардың болмауына 
тексеруді орындау; 

2. Су сорғысы: барлық қосылыстарды тексеріңіз: цилиндр бастарының 
жоғарғы және төменгі саптамалары және су сорғысының саптамалары (2); 

3. Расширительный бачок: тексеру расширительный бак (3) мәніне 
зақымданулардың болмауы. Резервуардың резеңке төсенішінің күйін 
тексеріңіз. 

4. Клапан қақпағы: клапан қақпағының тығыздағышын тексеріңіз (4), 
қысымды төмендететін клапан және тексеру клапаны. 

Салқындатқышты ауыстыру: 
Қолданыстағы нұсқаулықта ұсынылған салқындатқышты, сондай-ақ SI-

912-016 пайдаланыңыз. 
1. Клапан қақпағын ашыңыз 
2. Болтты (1) су сорғысының корпусынан тығыздағыш шайғышпен 

шығарыңыз (2). 
3. Салқындатқышты төгіңіз. Егер радиатор қозғалтқыштың астында 

орналасса, төменгі түтікті радиатордан ажырату керек. 
4 тот баспайтын болаттан жасалған болтты (1) Жаңа тығыздағыш 

шайбамен орнатыңыз. Тартылу сәті 10 Нм. 
5 Егер салқындатқыштың түрі өзгерсе (стандартты, сусыз), салқындату 

жүйесін жуу қажет. 
6 жаңа салқындатқышты кеңейту цистернасына құйыңыз (салқындату 

жүйесінің жоғарғы нүктесі).  
7 клапан қақпағын орнатыңыз. 
8 қозғалтқышты қысқа сынақтан өткізіп, салқындатқыштың деңгейін 

тексеріп, қажет болған жағдайда толтырыңыз. 
Салқындату жүйесін жуу: 

 
 
 
 

Ыстық бу бет пен қолды күйдіруі мүмкін! Ыстық салқындату 
жүйесінде клапан қақпағын ашуға тыйым салынады. Қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін қақпақты шүберекпен жауып, баяу ашыңыз. 

1 жүйені 2 бар қысыммен таза сумен шайыңыз. Сусыз 
салқындатқышты қолданған кезде, жуғаннан кейін барлық суды төгу керек. 
Су қалдығы салқындатқыш сұйықтықты өндіруші көрсеткен ең жоғары 
рұқсат етілген шектен аспауы тиіс. Жуу үшін салқындату жүйесінің төменгі 
шлангісін (су сорғысы немесе радиатор) алып тастау керек. 

 
1-салқындату жүйесінің шлангілері 
2 - су сорғы 
3 - кеңейту ыдысы 
4-клапан қақпағы 

1.44 сурет -Пьезоэлемент Салқындату жүйесі 
 

 
1-тот баспайтын болаттан жасалған M6 болт  
2-су сорғы корпусы  

Сурет 2. Салқындатқышты ауыстыру 
 
2 жаңа салқындатқышты кеңейту цистернасына құйыңыз (салқындату 

жүйесінің жоғарғы нүктесі).  
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3 клапан қақпағын орнатыңыз. 
4 қозғалтқышты қысқа сынақтан өткізіп, салқындатқыштың деңгейін 

тексеріп, қажет болған жағдайда толтырыңыз. 
Кеңейту цистернасы, клапан қақпағы: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- қысымды төмендететін клапан 
2- кері клапан 
3- резеңке төсеу 
4- Серіппелі 
5- құю ыдысына штуцер 
6- іске қосу қысымы 
7- тығыздау беті 
8- келте құбырлар  

Сурет 3. Кеңейту ыдысы және клапан қақпағы 
 
Кеңейту цистернасы берілген қысымды ұстап тұруға арналған. 

Салқындатқыш қызған кезде қысымның жоғарылауы байқалады. Қысым 1,2 
барға жеткенде, қысымды төмендететін клапан (1) іске қосылады және 
салқындатқыш қондырғы (5) арқылы толып кететін резервуарға 
шығарылады. Сұйықтық салқындаған кезде қысымның төмендеуі байқалады, 
бұл тексеру клапанының ашылуына (2) және салқындатқыштың жүйеге қайта 
сіңуіне әкеледі. Ескі қозғалтқыштарда клапанның ашылу қысымы 0,9 бар 
клапан қақпақтары орнатылды. См. SI-912-020" ағымдағы модификациялар " 
қолданыстағы басылым. 

1. Клапанның қақпағы: резеңке тығыздағышты (3), серіппені (4) және 
қақпақтың екі клапанын зақымдану мен ағып кетудің болмауын тексеріңіз. 
Қажет болса, 1,2 бар қысыммен жаңа түпнұсқа клапан қақпағын орнатыңыз. 
Клапан қақпағы тоқтағанға дейін тартылуы тиіс. 

2. Кеңейткіш Бак: нығыздағыш беттің (7) және келтеқұбырлардың (8) 
жай-күйін тексеру. Бөшкелерді зақымданулар мен абразиялардың болмауын 
тексеріңіз. 

Құю ыдысы:  
1. Бөшкеде зақымданудың болмауын тексеру 
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3 клапан қақпағын орнатыңыз. 
4 қозғалтқышты қысқа сынақтан өткізіп, салқындатқыштың деңгейін 

тексеріп, қажет болған жағдайда толтырыңыз. 
Кеңейту цистернасы, клапан қақпағы: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- қысымды төмендететін клапан 
2- кері клапан 
3- резеңке төсеу 
4- Серіппелі 
5- құю ыдысына штуцер 
6- іске қосу қысымы 
7- тығыздау беті 
8- келте құбырлар  

Сурет 3. Кеңейту ыдысы және клапан қақпағы 
 
Кеңейту цистернасы берілген қысымды ұстап тұруға арналған. 

Салқындатқыш қызған кезде қысымның жоғарылауы байқалады. Қысым 1,2 
барға жеткенде, қысымды төмендететін клапан (1) іске қосылады және 
салқындатқыш қондырғы (5) арқылы толып кететін резервуарға 
шығарылады. Сұйықтық салқындаған кезде қысымның төмендеуі байқалады, 
бұл тексеру клапанының ашылуына (2) және салқындатқыштың жүйеге қайта 
сіңуіне әкеледі. Ескі қозғалтқыштарда клапанның ашылу қысымы 0,9 бар 
клапан қақпақтары орнатылды. См. SI-912-020" ағымдағы модификациялар " 
қолданыстағы басылым. 

1. Клапанның қақпағы: резеңке тығыздағышты (3), серіппені (4) және 
қақпақтың екі клапанын зақымдану мен ағып кетудің болмауын тексеріңіз. 
Қажет болса, 1,2 бар қысыммен жаңа түпнұсқа клапан қақпағын орнатыңыз. 
Клапан қақпағы тоқтағанға дейін тартылуы тиіс. 

2. Кеңейткіш Бак: нығыздағыш беттің (7) және келтеқұбырлардың (8) 
жай-күйін тексеру. Бөшкелерді зақымданулар мен абразиялардың болмауын 
тексеріңіз. 

Құю ыдысы:  
1. Бөшкеде зақымданудың болмауын тексеру 

 
 
 
 

2. Қақпақтағы желдеткішті тексеріңіз (1) (қараңыз SB-912-039 "құю 
ыдысының модификациясы" сервистік Бюллетені, қолданыстағы басылым). 

3. Сым кронштейнін (2) тексеріңіз. 
4. Қосылымды тексеріңіз (3). 
Салқындатқыштың деңгейін тексеру және толтыру 
Сақтық шаралары және қауіпсіздік техникасы:  
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 
Ыстық қозғалтқышта салқындату жүйесінің клапан қақпағын ашуға тыйым 
салынады. Қауіпсіздік үшін шүберекпен жауып, қақпақты баяу ашыңыз. 
Қақпақты тез ашу қайнаған салқындатқыштың шығарылуына және күйіп 
қалуына әкелуі мүмкін. 

Салқындатқыш - экологиялық қауіпті өнім  

 
 

Сурет 5. Салқындатқыш-деңгей мен толтыруды тексеру 
 

 1. Кеңейту цистернасында салқындату жүйесінің (1) клапан қақпағын 
ашыңыз (2). 

 2. Салқындатқыштың деңгейін тексеріңіз. Кеңейту ыдысы толығымен 
толтырылуы керек (қараңыз 1.44 сурет -Пьезоэлемент 
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 3. Салқындатқыштың тығыздығын гидрометрмен немесе гликоль 
тестерімен тексеріңіз. Түссіз немесе қоюландырылған салқындатқышты 
ауыстыру керек. 

 4. Пайдалану нұсқаулығында ұсынылған салқындатқышты пайдалануға 
рұқсат етіледі. Қажет болса, ұқсас құрамы бар салқындатқышты қосыңыз. 

 5. Клапан қақпағын қолыңызбен қатайтыңыз. Ескертпе: радиатордың 
қақпағы қақпақтың шығыңқы жерлерін мойын шығыңқы жерлеріне дейін 
тартылуы тиіс. 

Техникалық қызмет көрсету үшін арнайы құрал қажет (6-сурет): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1-гидрометр 
 2-Гликометр 

Сурет 6. Арнайы құрал 
 
6. Қозғалтқышты сынауды орындау қажет: 
6.1. Қозғалтқышты 5 минут ішінде тұрақты температура мәндерінде 

сынап көріңіз. (май температурасы 50...70ОС). 
6.2. Қозғалтқышты тоқтатыңыз. 
6.3 қозғалтқышты суытыңыз. 
6.4 жүйені ағудың жоқтығына тексеру. 
6.5 салқындатқыштың деңгейін тексеріп, қажет болған жағдайда 

қосыңыз 
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 3. Салқындатқыштың тығыздығын гидрометрмен немесе гликоль 
тестерімен тексеріңіз. Түссіз немесе қоюландырылған салқындатқышты 
ауыстыру керек. 

 4. Пайдалану нұсқаулығында ұсынылған салқындатқышты пайдалануға 
рұқсат етіледі. Қажет болса, ұқсас құрамы бар салқындатқышты қосыңыз. 

 5. Клапан қақпағын қолыңызбен қатайтыңыз. Ескертпе: радиатордың 
қақпағы қақпақтың шығыңқы жерлерін мойын шығыңқы жерлеріне дейін 
тартылуы тиіс. 

Техникалық қызмет көрсету үшін арнайы құрал қажет (6-сурет): 
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сынап көріңіз. (май температурасы 50...70ОС). 
6.2. Қозғалтқышты тоқтатыңыз. 
6.3 қозғалтқышты суытыңыз. 
6.4 жүйені ағудың жоқтығына тексеру. 
6.5 салқындатқыштың деңгейін тексеріп, қажет болған жағдайда 

қосыңыз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3-ТАРАУ АВИАЦИЯЛЫҚ ТЕХНИКАДА ЖҰМЫС ІСТЕУ 
КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 

 
3.1. Жалпы мәліметтер 
 
 ӘК техникалық қызмет көрсету тиісті МЕМСТ, өнеркәсіптік 

кәсіпорындар үшін өрт қауіпсіздігі жөніндегі, Қазақстан Республикасының 
азаматтық авиациясындағы өрт күзеті жөніндегі нормативтік құқықтық 
актілердің талаптарын сақтай отырып жүргізілуге тиіс. 

Ұшу қауіпсіздігі үшін АТЖ жауапкершілігі ӘК ұшу жарамдылығын, 
авиациялық техниканың техникалық және пайдалану қасиеттерін қолдау 
мақсатында ат техникалық пайдалану және ұшуды инженерлік-авиациялық 
қамтамасыз ету жөніндегі инженерлік-авиациялық Қызметке жүктелген 
функциялардың мазмұнымен айқындалады. 

 
3.2. ӘУЕ КЕМЕСІНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, 

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК 
ТЕХНИКАСЫ  

 
ӘК техникалық қызмет көрсетуді орындау кезінде жұмысшыларға 

мынадай қауіпті және зиянды өндірістік факторлар әсер етеді: 
1) қозғалатын ӘК, Арнайы автокөлік және өздігінен жүретін 

механизмдер; 
2) жылжымалы бұйымдар, дайындамалар мен материалдар; 
3) ӘК қорғалмаған жылжымалы элементтері (элерондар, қалқандар, 

интерцепторлар, триммерлер, шассилер, айналмалы бұрандалар, турбиналар, 
шығарылатын траптар және басқалар)); 

4) арнайы автокөлік (көтерілетін және түсетін кабиналар, люлькалар, 
шанақтар, сатылар, айналмалы платформалар), механизмдер (ұшақтардың 
тиеу-түсіру шығырлары, крандар) және өндірістік жабдықтар; 

5) ұшақтарда, тұрақтандырғышта, фюзеляжда ӘК техникалық қызмет 
көрсету жөніндегі жұмыстар кезінде және механикаландырылған 
көтергіштерді қолдана отырып биіктікте жұмыс істеу кезінде авиациялық 
техниканың құлайтын бұйымдары, құрал-саймандар мен материалдар; 

6) соққы толқыны (қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың, жанғыш 
сұйықтық буларының жарылуы)); 

7) авиақозғалтқыштардың пайдаланылған газдарының ағысы және 
оларға түскен заттар; 

8) қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырлардан шығатын 
газдар мен сұйықтықтардың ағатын ағыстары; 

9) жоғары жылдамдықпен қозғалатын ауа сору ағындары 
(авиақозғалтқыштар шүмегі аймағы); 

10) құлайтын ӘК (көтергіштерден немесе шассиді қате жинау кезінде); 
11) тегістелетін конструкциялар (борттық сатылар, басқыштар және 

басқа да Өндірістік жабдықтар); 
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12) жұмыс орнының немесе жұмыс аймағының кемінде 2 метр 
қашықтықта, биіктігі бойынша 1,3 метр және одан астам қоршалмаған 
айырымдарда орналасуы; 

13) жоғары сырғу (жұмыс істейтін персонал ауысатын ӘК, траптардың, 
басқыштардың, жалғамалы сатылардың және тұрақ орындарының 
жабындарының мұздануы, ылғалдануы және майлануы салдарынан)); 

14) ӘК техникалық қызмет көрсету аймағында ауаның жоғары 
шаңдануы мен газдануы; 

15) жабдықтар мен материалдардың авиациялық техникасы беттерінің 
жоғары немесе төмен температурасы; 

16) ӘК техникалық қызмет көрсету аймағындағы жоғары немесе төмен 
температура, ылғалдылық және ауаның қозғалғыштығы; 

17) шудың, дірілдің, ультра-инфрадыбыстың жоғары деңгейі; 
18) тұйықталуы адам денесі арқылы өтетін электр тізбегіндегі 

кернеудің жоғары мәні; 
19) статикалық электрдің жоғары деңгейі; 
20) жұмыс аймағындағы лазерлік сәулеленудің жоғары деңгейі; 
21) электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейі; 
22) Жұмыс аймағындағы иондаушы сәулелердің жоғары деңгейі; 
23) жұмысшының жер (еден) беттеріне қатысты едәуір биіктікте 

орналасуы); 
24) әк, жабдық және құрал беттеріндегі өткір жиектер, бұдырлар және 

кедір-бұдырлар; 
25) табиғи жарықтың болмауы немесе болмауы; 
26) жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы; 
27) ажырату объектілерінің фонмен төмен контрасты; 
28) жарықтың жоғары жарықтығы; 
29) тікелей жылтырлығы (тұрақ орындарын прожекторлық 

жарықтандыру, ӘК фаралары мен арнайы автокөліктің жарығы) және тұрақ 
орындары мен перронның бетіндегі төгілген Судан және басқа 
сұйықтықтардан шағылысқан жылтырлығы; 

30) жарық ағынының жоғары пульсациясы; 
31) ультракүлгін және инфрақызыл сәулелер ағынының жоғары деңгейі; 
32) репродуктивтік функцияға әсер ететін химиялық заттар (уытты, 

тітіркендіретін, сенсибилизациялайтын, канцерогенді, мутагенді); 
33) қолданылатын материалдардың құрамына кіретін жанар-жағармай 

материалдары, тыныс алу органдары, асқазан-ішек жолдары, тері қабаттары 
мен шырышты қабықтар арқылы организмге енетін арнайы сұйықтықтар мен 
улы химикаттар; 

34) шамадан тыс дене жүктемелері (статикалық және динамикалық) 
және жүйке-психикалық шамадан тыс жүктемелер (эмоциялық асқын 
кернеулер). 

Осы Қағидалардың 1 - тармағында көрсетілген қауіпті және зиянды 
өндірістік факторлардың деңгейлері ӘК-ге техникалық қызмет көрсету 
кезінде мемлекеттік стандарттарда (бұдан әрі-МЕМСТ), Электр 
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12) жұмыс орнының немесе жұмыс аймағының кемінде 2 метр 
қашықтықта, биіктігі бойынша 1,3 метр және одан астам қоршалмаған 
айырымдарда орналасуы; 

13) жоғары сырғу (жұмыс істейтін персонал ауысатын ӘК, траптардың, 
басқыштардың, жалғамалы сатылардың және тұрақ орындарының 
жабындарының мұздануы, ылғалдануы және майлануы салдарынан)); 

14) ӘК техникалық қызмет көрсету аймағында ауаның жоғары 
шаңдануы мен газдануы; 

15) жабдықтар мен материалдардың авиациялық техникасы беттерінің 
жоғары немесе төмен температурасы; 

16) ӘК техникалық қызмет көрсету аймағындағы жоғары немесе төмен 
температура, ылғалдылық және ауаның қозғалғыштығы; 

17) шудың, дірілдің, ультра-инфрадыбыстың жоғары деңгейі; 
18) тұйықталуы адам денесі арқылы өтетін электр тізбегіндегі 

кернеудің жоғары мәні; 
19) статикалық электрдің жоғары деңгейі; 
20) жұмыс аймағындағы лазерлік сәулеленудің жоғары деңгейі; 
21) электромагниттік сәулеленудің жоғары деңгейі; 
22) Жұмыс аймағындағы иондаушы сәулелердің жоғары деңгейі; 
23) жұмысшының жер (еден) беттеріне қатысты едәуір биіктікте 

орналасуы); 
24) әк, жабдық және құрал беттеріндегі өткір жиектер, бұдырлар және 

кедір-бұдырлар; 
25) табиғи жарықтың болмауы немесе болмауы; 
26) жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы; 
27) ажырату объектілерінің фонмен төмен контрасты; 
28) жарықтың жоғары жарықтығы; 
29) тікелей жылтырлығы (тұрақ орындарын прожекторлық 

жарықтандыру, ӘК фаралары мен арнайы автокөліктің жарығы) және тұрақ 
орындары мен перронның бетіндегі төгілген Судан және басқа 
сұйықтықтардан шағылысқан жылтырлығы; 

30) жарық ағынының жоғары пульсациясы; 
31) ультракүлгін және инфрақызыл сәулелер ағынының жоғары деңгейі; 
32) репродуктивтік функцияға әсер ететін химиялық заттар (уытты, 

тітіркендіретін, сенсибилизациялайтын, канцерогенді, мутагенді); 
33) қолданылатын материалдардың құрамына кіретін жанар-жағармай 

материалдары, тыныс алу органдары, асқазан-ішек жолдары, тері қабаттары 
мен шырышты қабықтар арқылы организмге енетін арнайы сұйықтықтар мен 
улы химикаттар; 

34) шамадан тыс дене жүктемелері (статикалық және динамикалық) 
және жүйке-психикалық шамадан тыс жүктемелер (эмоциялық асқын 
кернеулер). 

Осы Қағидалардың 1 - тармағында көрсетілген қауіпті және зиянды 
өндірістік факторлардың деңгейлері ӘК-ге техникалық қызмет көрсету 
кезінде мемлекеттік стандарттарда (бұдан әрі-МЕМСТ), Электр 

 
 
 
 

қондырғыларын орнату қағидаларында, санитарлық ережелер мен 
нормаларда, қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітілетін басқа да 
нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген шекті рұқсат етілген 
мәндерден аспауы тиіс. 

ӘК техникалық қызмет көрсету кезінде қолданылатын өндірістік 
жабдық МЕМСТ талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрылғылар ГОСТ 
талаптарына сәйкес келуі керек. 

Техникалық қызмет көрсету процесін қоршаған ортаның жанар-
жағармай материалдарының, арнайы сұйықтықтардың қалдықтарымен, 
сондай-ақ Шу мен электромагниттік сәулеленумен ластануын 
болдырмайтындай етіп ұйымдастыру керек. 

ӘК тұрақтарының орнынан ағынды сулар кәрізге жіберер алдында 
тазартылуы және залалсыздандырылуы тиіс. 

АТ ТҚ және жөндеу кезінде еңбекті қорғау жөніндегі жұмыс оны 
ұйымдастыру жөніндегі нормативтік ұйғарымдардың талаптарына сәйкес 
келуге және: 

1) еңбек заңнамасын сақтау; 
2) өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын, қажетті 

гигиеналық және санитарлық-тұрмыстық ыңғайлылықты жасау; 
3) еңбек жағдайлары ауыр және зиянды процестерді механикаландыру 

және автоматтандыру, қауіпсіздік техникасының тиімді құралдарын енгізу; 
4) жұмыскерлерді еңбек операцияларын орындаудың қауіпсіз 

тәсілдеріне оқыту және жұмыс өндірісінің осы үшін белгіленген кезеңдерінде 
оларға уақтылы және білікті нұсқама беру; 

5) еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың, нормалар мен 
нұсқаулықтардың сақталуына тиімді бақылауды қамтамасыз ету болып 
табылады. 

 Еңбекті қорғау жөніндегі жұмысқа басшылық жасауға, оның жалпы 
және нақты жай-күйіне, АА ұйымдары мен кәсіпорындарында, бөлімшелер 
мен буындарда, АТ ТҚ және жөндеуді жүзеге асыратын бригадалар мен 
топтарда еңбекті қорғау жөніндегі қолданыстағы нормалардың, ережелер мен 
талаптардың сақталуын күнделікті қадағалау мен бақылауға олардың 
басшылары (ат-да орындалатын жұмыстардың тікелей басшыларын қоса 
алғанда), сондай-ақ еңбекті қорғау жөніндегі штаттық қызметкерлер 
әрқайсысы үшін белгіленген міндеттер мен өкілеттіктер шегінде (кәсіпорын 
құжаттарымен және нормативтік актілерге 

Көрсетілген жауапкершілік әуе кемелерінің тұрақты және уақытша 
орналасу орындарында ат ТҚК жүргізу және жөндеу процестеріне 
қолданылады. [57,59,61] 

Барлық санаттағы және деңгейдегі қызметкерлер еңбекті қорғаудың 
белгіленген нормаларын, ережелері мен талаптарын сақтауға міндетті. 
Еңбекті қорғау жөніндегі нақты міндеттер кәсіпорынның АТ-ның әрбір түрі 
үшін, нақты операцияларға, жұмыстарға немесе мамандыққа (кәсіпке) 
әзірлейтін еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарда көрсетіледі. 
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1. Жүк көтергіш құрылғылар мен көлік құралдарының, қысыммен 
жұмыс істейтін ыдыстардың, Электр қондырғыларының, арнайы СҒҚ және 
технологиялық жабдықтарға арналған қорғау құралдарының техникалық 
жай-күйін бақылауды арнаулы қадағалау органдарының қолданыстағы 
құжаттары негізінде кәсіпорын құрамын айқындайтын лауазымды адамдар 
жүзеге асырады. 

2. Ат-дағы жұмыстардың әрбір қатысушысын оларды өндіруге тікелей 
қатысу уақытына арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғаныш 
құралдарымен қамтамасыз етеді. Көрсетілген мүлік пен құралдарды 
қамтамасыз ету, сақтау және қолдану тәртібі мен нормалары жекелеген 
нормативтік актілерде айқындалады. 

3. Азаматтық авиация кәсіпорнының (ұйымының) нақты объектілер, 
қызмет түрлері мен функциялары үшін қауіпсіздік техникасы жөніндегі 
нұсқаулықтарды әзірлеуге, нұсқамалар өткізуге және жұмыстар жүргізуге 
рұқсаттар (рұқсат) беруге жауапты, сондай - ақ Өндірістік аумақ пен 
объектілерде сигналдық (көрсеткіштер, белгілер, жазбалар және т.б.) және 
қорғау құралдарын дайындауды және орналастыруды жүзеге асыратын 
лауазымды адамдарының құрамы кәсіпорынның құжаттарымен 
айқындалады. 

4. Ат ТҚК және жөндеу процестерін қоса алғанда, ТҚК және Ж 
жөніндегі ұйым АА үшін осы мәселе бойынша нысаналы нұсқаулық 
құжаттардың талаптары негізінде және еңбек заңнамасының нормаларына 
сәйкес қызметкерлердің еңбек режимін регламенттеуді және реттеуді жүзеге 
асырады. 

5. АТЖ бөлімшелері мен Тқкж жөніндегі ұйымдардың қызметкерлері 
үшін түрлері мен мерзімдері тиісті нормативтік құжаттармен айқындалатын 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар жүргізіледі.  

Барлық басшы және инженер-техникалық қызметкерлер үш жылда 
кемінде бір рет еңбекті қорғау қағидалары бойынша, ал жұмысқа тұрған 
кезде - жұмыстың бірінші айы ішінде емтихан тапсыруға міндетті. 

6. Қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі жұмысқа басшылық 
жасауға, оның жалпы және нақты жай-күйіне, АА ұйымдары мен 
кәсіпорындарында, бөлімшелер мен буындарда, АТ ТҚ және жөндеуді жүзеге 
асыратын бригадалар мен топтарда табиғи ортаны қорғау жөніндегі 
қолданыстағы нормалардың, ережелер мен талаптардың сақталуын 
күнделікті қадағалау мен бақылауға олардың басшылары (ат-да орындалатын 
жұмыстардың тікелей басшыларын қоса алғанда) әрқайсысы үшін 
белгіленген міндеттер мен өкілеттіктер шегінде(кәсіпорынның құжаттарында 
және нормативтік актілерге сәйкес) жауапты болады. 

Көрсетілген жауапкершілік әуе кемелерінің тұрақты және уақытша 
орналасу орындарында ат ТҚК жүргізу және жөндеу процестеріне 
қолданылады. 

Барлық санаттағы және деңгейдегі қызметкерлер қоршаған табиғи 
ортаны қорғау бойынша белгіленген нормаларды, ережелер мен талаптарды 
сақтауға міндетті. Әрбір қызметкердің аталған мәселелер бойынша нақты 
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1. Жүк көтергіш құрылғылар мен көлік құралдарының, қысыммен 
жұмыс істейтін ыдыстардың, Электр қондырғыларының, арнайы СҒҚ және 
технологиялық жабдықтарға арналған қорғау құралдарының техникалық 
жай-күйін бақылауды арнаулы қадағалау органдарының қолданыстағы 
құжаттары негізінде кәсіпорын құрамын айқындайтын лауазымды адамдар 
жүзеге асырады. 

2. Ат-дағы жұмыстардың әрбір қатысушысын оларды өндіруге тікелей 
қатысу уақытына арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғаныш 
құралдарымен қамтамасыз етеді. Көрсетілген мүлік пен құралдарды 
қамтамасыз ету, сақтау және қолдану тәртібі мен нормалары жекелеген 
нормативтік актілерде айқындалады. 

3. Азаматтық авиация кәсіпорнының (ұйымының) нақты объектілер, 
қызмет түрлері мен функциялары үшін қауіпсіздік техникасы жөніндегі 
нұсқаулықтарды әзірлеуге, нұсқамалар өткізуге және жұмыстар жүргізуге 
рұқсаттар (рұқсат) беруге жауапты, сондай - ақ Өндірістік аумақ пен 
объектілерде сигналдық (көрсеткіштер, белгілер, жазбалар және т.б.) және 
қорғау құралдарын дайындауды және орналастыруды жүзеге асыратын 
лауазымды адамдарының құрамы кәсіпорынның құжаттарымен 
айқындалады. 

4. Ат ТҚК және жөндеу процестерін қоса алғанда, ТҚК және Ж 
жөніндегі ұйым АА үшін осы мәселе бойынша нысаналы нұсқаулық 
құжаттардың талаптары негізінде және еңбек заңнамасының нормаларына 
сәйкес қызметкерлердің еңбек режимін регламенттеуді және реттеуді жүзеге 
асырады. 

5. АТЖ бөлімшелері мен Тқкж жөніндегі ұйымдардың қызметкерлері 
үшін түрлері мен мерзімдері тиісті нормативтік құжаттармен айқындалатын 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар жүргізіледі.  

Барлық басшы және инженер-техникалық қызметкерлер үш жылда 
кемінде бір рет еңбекті қорғау қағидалары бойынша, ал жұмысқа тұрған 
кезде - жұмыстың бірінші айы ішінде емтихан тапсыруға міндетті. 

6. Қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі жұмысқа басшылық 
жасауға, оның жалпы және нақты жай-күйіне, АА ұйымдары мен 
кәсіпорындарында, бөлімшелер мен буындарда, АТ ТҚ және жөндеуді жүзеге 
асыратын бригадалар мен топтарда табиғи ортаны қорғау жөніндегі 
қолданыстағы нормалардың, ережелер мен талаптардың сақталуын 
күнделікті қадағалау мен бақылауға олардың басшылары (ат-да орындалатын 
жұмыстардың тікелей басшыларын қоса алғанда) әрқайсысы үшін 
белгіленген міндеттер мен өкілеттіктер шегінде(кәсіпорынның құжаттарында 
және нормативтік актілерге сәйкес) жауапты болады. 

Көрсетілген жауапкершілік әуе кемелерінің тұрақты және уақытша 
орналасу орындарында ат ТҚК жүргізу және жөндеу процестеріне 
қолданылады. 

Барлық санаттағы және деңгейдегі қызметкерлер қоршаған табиғи 
ортаны қорғау бойынша белгіленген нормаларды, ережелер мен талаптарды 
сақтауға міндетті. Әрбір қызметкердің аталған мәселелер бойынша нақты 

 
 
 
 

міндеттері мен өкілеттіктері оның лауазымдық нұсқаулығына енгізіледі. 
 Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа басшылық 

жасауға, оның жалпы және нақты жай-күйіне, АА ұйымдары мен 
кәсіпорындарында, бөлімшелер мен буындарда, АТ ТҚ және жөндеуді жүзеге 
асыратын бригадалар мен топтарда өрт қауіпсіздігі жөніндегі қолданыстағы 
нормалардың, қағидалар мен талаптардың сақталуын күнделікті қадағалау 
мен бақылауға олардың басшылары (ат-да орындалатын жұмыстардың 
тікелей басшыларын қоса алғанда) әрқайсысы үшін белгіленген міндеттер 
мен өкілеттіктер шегінде (кәсіпорынның құжаттарында және нормативтік 
актілерге сәйкес) жауапты болады. Көрсетілген жауапкершілік әуе 
кемелерінің тұрақты және уақытша орналасу орындарында ат ТҚК жүргізу 
және жөндеу процестеріне қолданылады. 

Барлық санаттағы және деңгейдегі қызметкерлер нормативтік 
құжаттарда белгіленген өрт қауіпсіздігі нормаларын, қағидалары мен 
талаптарын білуге және сақтауға міндетті. 

Әрбір қызметкердің аталған мәселелер бойынша нақты міндеттері мен 
өкілеттіктері оның лауазымдық нұсқаулығына енгізіледі. [57,59,61] 

Типтік жағдайда кәсіпорындарда өрт-алдын алу жұмыстарының 
кешенділігі мақсатында тиісті іс-шараларды әзірлеу және олардың жүзеге 
асырылуын бақылау үшін өрт-техникалық комиссиялар құрады. 

Тұрақты жұмыс істейтін өрт-алдын алу іс-шараларына мыналар 
жатады: 

1) барлық санаттағы қызметкерлердің қолданыстағы өрт қауіпсіздігі 
нормаларының, қағидалары мен талаптарының орындалуын ұйымдастыру 
және бақылау; 

2) өндірістік, әкімшілік, қойма және қосалқы үй-жайларда қатаң өртке 
қарсы режимді қамтамасыз ету. Бұл ретте әрбір жағдайда темекі шегуге 
арналған орындар, от жұмыстарын жүргізу, Жұмыс аяқталғаннан кейін үй-
жайларды қарау және жабу тәртібі айқындалуға тиіс; 

3) кәсіпорын құжаттарымен нақты объектілердің өрт қауіпсіздігіне 
жауапты нақты адамдардың құрамын нақты айқындау; 

4) өрт болған жағдайда персоналды объектілер мен жұмыстардың өрт 
қауіпсіздігі, адамдарды, әк және жабдықтарды эвакуациялау жөніндегі 
нұсқаулықтармен қамтамасыз ету; 

5) алғашқы өрт сөндіру құралдарын қолдану бойынша практикалық 
дайындықты қоса алғанда, барлық қызметкерлермен өртке қарсы нұсқамалар 
жүргізуді және өрт-техникалық минимум бағдарламалары бойынша оқытуды 
қамтамасыз ету; 

6) өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзудың тиімді алдын алу бойынша 
тұрақты профилактикалық жұмыс. 

Нақты объектілердің өрт қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлердің 
құрамы кәсіпорынның құжаттарымен анықталады. Бұл адамдардың 
қызметтік деректемелері объектілерде Орнатылатын тиісті көрсеткіштерде 
келтіріледі. Типтік жағдайда объектінің өрт қауіпсіздігіне жауапты 
қызметкер: 
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- объектіде белгіленген өртке қарсы режимнің сақталуын қамтамасыз 
ету; 

-жеке құрамға өртке қарсы Нұсқама және өрт-техникалық минимум 
бойынша сабақтар өткізу; 

- технологиялық жабдықтардың, айлабұйымдардың, жылыту, желдету 
құрылғыларының, электр қондырғыларының жарамдылығын, өрт қауіпсіздігі 
қағидаларына қатаң сәйкестікте ӘК-де жұмыстардың орындалуын қадағалау 
және анықталған өрт қауіпті ақаулықтар мен кемшіліктерді жоюға дереу 
шаралар қабылдау; 

- қолда бар құралдармен өрт сөндіру бойынша бағынышты құрамның 
іс-қимылын басқару; 

- МС-ны құрғақ шөптен, қоқыстан, пайдаланылған шүберектен, 
төгілген мұнай өнімдерінен тазартуды бақылау; 

- жұмыс орындары мен үй-жайлардың уақытында жиналуын, электр 
желісінің ажыратылуын қадағалау (нақты жағдайларда қосылған күйде 
болуы тиіс кезекші жарықтандырудан және электр қондырғыларынан 
басқа);); 

- объектіде бар өрт сөндіру, байланыс және сигнализация құралдарын 
жарамды күйде және тұрақты әзірлікте ұстауды қамтамасыз ету. 

АА кәсіпорнының (ұйымының) АТЖ барлық қызметкерлері үшін өртке 
қарсы нұсқаулықтар міндетті: 

- кіріспе (жұмысқа орналасу кезінде); 
2) жұмыс орнындағы бастапқы; 
- мерзімді (көктемгі-жазғы және күзгі-қысқы кезеңдегі жұмыстарға 

дайындық кезінде жылына екі рет). 
Қажетті нұсқамадан өтпеген адамдарды жұмысқа жіберуге тыйым 

салынады. 
7. Типтік жағдайда өрт болған жағдайда іс-қимылдардың жеделдігін 

арттыру үшін: 
- диспетчерлік құрамның, күзет қызметінің жұмыс орындарын хабарлау 

схемасымен және өрт сөндіру кезіндегі бөлімшелердің өзара іс-қимылымен, 
өрт күзетінің бөлімшелерімен және кезекшілерімен байланыс құралдарымен 
қамтамасыз ету; 

- барлық өндірістік және қызметтік үй-жайларда көрінетін жерлерде 
адамдарды эвакуациялау схемалары, ат, құжаттама, жабдықтар мен мүлік 
және өрт болған жағдайда қажетті басқа да іс-қимылдар орналастырылсын. 

8. Өндірістік үй-жайларда, ангарларда, қоймаларда, сақтау 
орындарында, ӘК жанында және ішінде, СНО сақтау алаңдарында, басқа да 
өрт қауіпті орындарда темекі шегуге тыйым салынады. Темекі шегуге өрт 
сөндіру құралдарымен жабдықталған арнайы жабдықталған орындарда 
рұқсат етіледі. Темекі шегуге рұқсат етілген немесе тыйым салынған 
орындарда стандартты көрсеткіштер ілінеді. 

9. Ашық алаңдарда және үй-жайларда ат Тқкж сақтау, өндіру және 
жөндеу кезінде тыйым салынады: 

- әк жерге тұйықтау құралын, өрт сөндіру құралдарының болуы мен 
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- объектіде белгіленген өртке қарсы режимнің сақталуын қамтамасыз 
ету; 

-жеке құрамға өртке қарсы Нұсқама және өрт-техникалық минимум 
бойынша сабақтар өткізу; 

- технологиялық жабдықтардың, айлабұйымдардың, жылыту, желдету 
құрылғыларының, электр қондырғыларының жарамдылығын, өрт қауіпсіздігі 
қағидаларына қатаң сәйкестікте ӘК-де жұмыстардың орындалуын қадағалау 
және анықталған өрт қауіпті ақаулықтар мен кемшіліктерді жоюға дереу 
шаралар қабылдау; 

- қолда бар құралдармен өрт сөндіру бойынша бағынышты құрамның 
іс-қимылын басқару; 

- МС-ны құрғақ шөптен, қоқыстан, пайдаланылған шүберектен, 
төгілген мұнай өнімдерінен тазартуды бақылау; 

- жұмыс орындары мен үй-жайлардың уақытында жиналуын, электр 
желісінің ажыратылуын қадағалау (нақты жағдайларда қосылған күйде 
болуы тиіс кезекші жарықтандырудан және электр қондырғыларынан 
басқа);); 

- объектіде бар өрт сөндіру, байланыс және сигнализация құралдарын 
жарамды күйде және тұрақты әзірлікте ұстауды қамтамасыз ету. 

АА кәсіпорнының (ұйымының) АТЖ барлық қызметкерлері үшін өртке 
қарсы нұсқаулықтар міндетті: 

- кіріспе (жұмысқа орналасу кезінде); 
2) жұмыс орнындағы бастапқы; 
- мерзімді (көктемгі-жазғы және күзгі-қысқы кезеңдегі жұмыстарға 

дайындық кезінде жылына екі рет). 
Қажетті нұсқамадан өтпеген адамдарды жұмысқа жіберуге тыйым 

салынады. 
7. Типтік жағдайда өрт болған жағдайда іс-қимылдардың жеделдігін 

арттыру үшін: 
- диспетчерлік құрамның, күзет қызметінің жұмыс орындарын хабарлау 

схемасымен және өрт сөндіру кезіндегі бөлімшелердің өзара іс-қимылымен, 
өрт күзетінің бөлімшелерімен және кезекшілерімен байланыс құралдарымен 
қамтамасыз ету; 

- барлық өндірістік және қызметтік үй-жайларда көрінетін жерлерде 
адамдарды эвакуациялау схемалары, ат, құжаттама, жабдықтар мен мүлік 
және өрт болған жағдайда қажетті басқа да іс-қимылдар орналастырылсын. 

8. Өндірістік үй-жайларда, ангарларда, қоймаларда, сақтау 
орындарында, ӘК жанында және ішінде, СНО сақтау алаңдарында, басқа да 
өрт қауіпті орындарда темекі шегуге тыйым салынады. Темекі шегуге өрт 
сөндіру құралдарымен жабдықталған арнайы жабдықталған орындарда 
рұқсат етіледі. Темекі шегуге рұқсат етілген немесе тыйым салынған 
орындарда стандартты көрсеткіштер ілінеді. 

9. Ашық алаңдарда және үй-жайларда ат Тқкж сақтау, өндіру және 
жөндеу кезінде тыйым салынады: 

- әк жерге тұйықтау құралын, өрт сөндіру құралдарының болуы мен 
 

 
 
 

жарамдылығын тексермей жұмысты бастау; 
- ӘК-ге өрт сөндіру, жерге тұйықтау және ұшқын сөндірудің көзделген 

құралдары жоқ арнайы машиналар мен көлік құралдарын жіберу; 
- ӘК-де жұмыс істеу кезінде ақаулы электр жылыту және электр 

жарықтандыру аспаптары мен қондырғыларын пайдалану; 
- бөлшектерді бояу, жуу және жуу жұмыстарын осы үшін 

жабдықталмаған үй-жайларда орындау; 
- жанғыш материалдары бар сыйымдылықтарды сақтауға, дәнекерлеу 

шамдарын жағуға, от жағуға, қоқысты жағуға, әк, өндірістік ғимараттар мен 
өзге де объектілердің жанында (тиісті құжаттармен белгіленгеннен аз 
қашықтықта) шөпті жағуға); 

- ангарларда, доктарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, 
оттегі бар баллондарды, майланған шүберектерді, автокөлік құралдарын 
сақтауға;; 

- тұрмыстық жабдықтардың заттарын, ӘК бөлшектері мен бөлшектерін 
отқа қауіпті материалдармен жуу және тазалау, 

- мұнай өнімдерін топыраққа (бетонға, асфальтқа) және бейімделмеген 
ыдысқа құю; 

- ангарда (үй-жайда) жұмыс істеу кезінде электр сымдарын қозғалыс 
жолында ангарлық көліктің ішінде орналастыру қажет, 

- әк (жабдықты) ангардан (үй-жайдан) шығару жолдарын үймелеу); 
- өрт сөндіру құралдарын (жабдықтарын) мақсатсыз пайдалану. 
Туындаған өртті байқаған кезде қызметкер бұл туралы дереу өрт 

сөндіру күзетінің кезекшісіне, диспетчерге, кез келген басшыға хабарлауға 
және қолда бар құралдармен өрт сөндіруге кірісуге міндетті. [57,58,59,61] 

 
3.3. ҰШУ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ 

НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ 
 
Инженерлік-авиациялық қамтамасыз етудің міндеттері және оны 

ұйымдастыру. "Ұшуларды инженерлік - авиациялық қамтамасыз ету" 
термині АТЖ қызметінің барлық құрауыштарының жинақталған атауы 
болып табылады, оның түпкі мақсаты - ҚР АА-ның жарамды және ұшуға 
дайындалған ӘК-ге ағымдағы және келешектегі қажеттіліктерін, оларды 
техникалық пайдаланудың қауіпсіздік, жүйелілік және үнемділік талаптарын 
қанағаттандыру. 

Ұшуды инженерлік-авиациялық қамтамасыз етудің практикалық 
мазмұны мынадай негізгі міндеттерді айқындайды: 

авиакәсіпорындардың жарамды және ұшуға дайындалған әуе 
кемелеріне қажеттілігін уақтылы, толық және сапалы қанағаттандыру; 

ПҚ-ға қойылатын талаптарды, АТ-ны мақсаты бойынша тиімді және 
қауіпсіз пайдаланудың техникалық шарттары мен кепілдіктерін орындау. 

Ұшуды инженерлік-авиациялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және 
жүзеге асыру АТЖ, оның құрылымдары мен мамандарының құзыретіне 
жатады. 



248  
 
 
 

Осы қызметке техникалық сараптама жүргізу, оны ғылыми және 
әдістемелік сүйемелдеу жөніндегі өкілеттіктер белгіленген тәртіппен 
авиациялық техниканы әзірлеушілерге беріледі. Ұшуды инженерлік-
авиациялық қамтамасыз етуді нормативтік реттеуді, оны инспекциялауды 
және бақылауды АА саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады. 
[57,58,59,61]. 

Ұшуға нақты ұшуды орындау үшін жеткілікті ресурс қалдығы мен 
қызмет ету мерзімі бар, техникалық шарттарға жауап беретін, тиісті 
құжаттарда (ЭРД) белгіленген тексеруден және дайындықтан өткен жарамды 
ӘК ғана рұқсат етіледі. 

Бұл жағдайда әуе кемесі жарамды деп саналады: 
планердің, қозғалтқыштардың және жиынтықтаушы бұйымдардың 

ресурс қалдығы және қызмет ету мерзімі бар, В тізбесіне сәйкес нөмірлік 
құжаттама бойынша толық жиынтықталған (формулярлар, Борт журналы 
және т. б.).); 

кемеде регламентте көзделген кезекті ТҚК орындалды, ақаулар мен 
олардың салдарлары жойылды; 

өндірістік-техникалық және нөмірлік құжаттама ресімделді, кеменің 
жарамдылығы карта-нарядтағы тиісті лауазымды тұлғалардың қолдарымен 
расталды. 

Ақаусыз ӘК ұшуға дайын деп есептеледі: 
планердің, қозғалтқыштардың және жиынтықтаушы бұйымдардың 

нақты ұшуды орындау үшін жеткілікті ресурс қалдығы және қызмет ету 
мерзімі болады; 

ӘК-ге ЖЖМ, газдар, арнайы сұйықтықтар құйылған, ұшуға берілген 
тапсырмаға және РО, РЭ және РЛЭ талаптарына сәйкес барлық қажетті 
компоненттермен жарақталған; 

ұшуды қамтамасыз ету бойынша жұмыстар орындалды және карта-
нарядта қол қоюмен ресімделді; 

ӘК экипажға карта - нарядта және борт журналында қол қою арқылы 
қабылдау-беруді ресімдеу арқылы берілді. 

Көрсетілген талаптар сақталмаған кезде ӘК ұшуға шығаруға тыйым 
салынады. 

Пайдаланушының жарамды ӘК қажеттілігі әуе тасымалдары мен 
авиациялық жұмыстардың көлемімен, ӘК пайдалану серпінімен-ұшуды 
жүргізу кестесімен айқындалады. 

Көрсетілген факторлармен АТЖ-ға талаптар қою үлгі жағдайда 
айқындалады: 

ӘК пайдалану жоспарын мұқият пысықтау, олардың жөндеуге және 
оған кетуі, оны сүйемелдеу және бақылау; 

ұшудағы жоспарлы үзілістерге ТҚК өндірісін бағдарлау, регламенттік 
жұмыстарды кезең-кезеңімен орындаудың тиімді нысандарын пайдалану; 

әк тіркеу паркінің қозғалыс кестесін, транзиттік рейстерді дайындауға 
және авиациялық жұмыстарды жоспарлауға қатысу; 

орындауға қабылданған қозғалыс кестесімен ӘК ағымдағы 
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Осы қызметке техникалық сараптама жүргізу, оны ғылыми және 
әдістемелік сүйемелдеу жөніндегі өкілеттіктер белгіленген тәртіппен 
авиациялық техниканы әзірлеушілерге беріледі. Ұшуды инженерлік-
авиациялық қамтамасыз етуді нормативтік реттеуді, оны инспекциялауды 
және бақылауды АА саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады. 
[57,58,59,61]. 

Ұшуға нақты ұшуды орындау үшін жеткілікті ресурс қалдығы мен 
қызмет ету мерзімі бар, техникалық шарттарға жауап беретін, тиісті 
құжаттарда (ЭРД) белгіленген тексеруден және дайындықтан өткен жарамды 
ӘК ғана рұқсат етіледі. 

Бұл жағдайда әуе кемесі жарамды деп саналады: 
планердің, қозғалтқыштардың және жиынтықтаушы бұйымдардың 

ресурс қалдығы және қызмет ету мерзімі бар, В тізбесіне сәйкес нөмірлік 
құжаттама бойынша толық жиынтықталған (формулярлар, Борт журналы 
және т. б.).); 

кемеде регламентте көзделген кезекті ТҚК орындалды, ақаулар мен 
олардың салдарлары жойылды; 

өндірістік-техникалық және нөмірлік құжаттама ресімделді, кеменің 
жарамдылығы карта-нарядтағы тиісті лауазымды тұлғалардың қолдарымен 
расталды. 

Ақаусыз ӘК ұшуға дайын деп есептеледі: 
планердің, қозғалтқыштардың және жиынтықтаушы бұйымдардың 

нақты ұшуды орындау үшін жеткілікті ресурс қалдығы және қызмет ету 
мерзімі болады; 

ӘК-ге ЖЖМ, газдар, арнайы сұйықтықтар құйылған, ұшуға берілген 
тапсырмаға және РО, РЭ және РЛЭ талаптарына сәйкес барлық қажетті 
компоненттермен жарақталған; 

ұшуды қамтамасыз ету бойынша жұмыстар орындалды және карта-
нарядта қол қоюмен ресімделді; 

ӘК экипажға карта - нарядта және борт журналында қол қою арқылы 
қабылдау-беруді ресімдеу арқылы берілді. 

Көрсетілген талаптар сақталмаған кезде ӘК ұшуға шығаруға тыйым 
салынады. 

Пайдаланушының жарамды ӘК қажеттілігі әуе тасымалдары мен 
авиациялық жұмыстардың көлемімен, ӘК пайдалану серпінімен-ұшуды 
жүргізу кестесімен айқындалады. 

Көрсетілген факторлармен АТЖ-ға талаптар қою үлгі жағдайда 
айқындалады: 

ӘК пайдалану жоспарын мұқият пысықтау, олардың жөндеуге және 
оған кетуі, оны сүйемелдеу және бақылау; 

ұшудағы жоспарлы үзілістерге ТҚК өндірісін бағдарлау, регламенттік 
жұмыстарды кезең-кезеңімен орындаудың тиімді нысандарын пайдалану; 

әк тіркеу паркінің қозғалыс кестесін, транзиттік рейстерді дайындауға 
және авиациялық жұмыстарды жоспарлауға қатысу; 

орындауға қабылданған қозғалыс кестесімен ӘК ағымдағы 
 

 
 
 

айналымының сәйкессіздігінің алдын алу және болдырмау; 
резервтік Қозғалтқыштар мен қосалқы бөлшектердің қажеттіліктерін 

жедел қанағаттандырудың сенімді тетіктерін қолдану. 
Ақаусыз ӘК қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында ӘК 

пайдаланушы/иесі қамтамасыз етуі тиіс: 
қолданыстағы құжаттардың талаптарына сәйкес келетін еңбек 

жағдайлары және өндірістік базаның жеткілікті технологиялық деңгейі; 
ӘК пайдалануды, олардың ТҚК мен жөндеуге кетуін, қозғалтқыштарды 

ауыстыру және пысықтауды орындау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау; 
ұшуларды инженерлік-авиациялық қамтамасыз етудің барлық 

процестерін өндірудің, ат жай-күйі мен ТҚК сапасын бақылаудың, 
жоспарлаудың, ұйымдастырудың және басқарудың тиімді технологияларын 
қолдану; 

қызметкерлердің кәсіби даярлығы және біліктілігінің осы салада 
қолданылатын стандарттарға сәйкестігі; 

әуе кемелерінің ТҚК жарамдылығы мен сапасына әсер ететін АТЖ-ның 
басқа да функцияларын орындау. 

Ұшу қауіпсіздігі. Ұшу қауіпсіздігі үшін АТЖ жауапкершілігі ӘК ұшу 
жарамдылығын, авиациялық техниканың техникалық және пайдалану 
қасиеттерінің кондициялылығын қолдау мақсатында ат техникалық 
пайдалану және ұшуларды инженерлік-авиациялық қамтамасыз ету жөніндегі 
инженерлік-авиациялық Қызметке жүктелген функциялардың мазмұнымен 
айқындалады. 

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі АТЖ қызметі өз негізінде 
болады: 

ПҚ қойылатын талаптар мен ережелерді, техникалық пайдалану 
нормалары мен шарттарын қатаң сақтау; 

авиациялық техникада ТҚК және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын 
жүргізу сапасы; 

тұрақты түрде (АТЖ - да-тоқсан сайын, АА саласындағы уәкілетті 
орган деңгейінде-жылына 1 рет) АТЖ-ның ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметінің қорытындыларын оны жинақталған талдау, 
қорытындылар мен шешімдер түрінде шығара отырып, ат сенімділігі мен ТЭ 
сапасының төмендеуінің тікелей және жанама себептерін алдын алу, анықтау 
және жою жөніндегі жұмыс. 

Пайдаланылатын ӘК ПҚ, нормалар мен стандарттар талаптарына 
сәйкестігін іріктеп қадағалауды АА саласындағы уәкілетті органның, ат 
әзірлеушілерінің және оны дайындаушылардың өкілдері жүзеге асырады. 

АА саласындағы уәкілетті органның және оның құрылымдарының 
өкілдері ҚР АА ұйымының техникалық қызметтерін және оларға меншік 
нысанына қарамастан Қазақстан Республикасы Азаматтық әуе кемелерінің 
техникалық жай-күйін кедергісіз инспекциялау, пайдаланушыдан және 
меншік иесінен техникалық қызметтер қызметі, сондай-ақ әуе кемелерін ұшу 
және техникалық пайдалану бөлігінде тегін ақпарат алу құқығын 
пайдаланады. 
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Пайдаланушыларда ӘК ұшу-техникалық сипаттамаларының ҰПН 
талаптарына сәйкестігін бақылауды ӘК экипаждары мен инженерлік-
техникалық персонал (ИТП) жүзеге асырады. 

Экипаж мүшелеріне әк жүйелерінің жұмысындағы ауытқуларды 
анықтау және борт журналында уақтылы жазу, ИТП - ға борт журналында, ат 
жұмысының параметрлерін тіркеуге арналған, сондай-ақ объективті бақылау 
құралдарымен тіркелген басқа құжаттарда жазылған ұшу-техникалық 
сипаттамалары, ұшу режимдері мәндерінің ауытқу себептерін талдау міндеті 
жүктеледі. 

Тиісті деңгейдегі АТЖ бөлімшелері өткізетін ұшу қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың уақтылы әзірленуі мен тиімділігі 
үшін жауапкершілік осы бөлімшелердің басшыларына жүктеледі. 

Ат істен шығуынан туындаған авиациялық оқиғалар мен инциденттерді 
тексеру, осы оқиғаларды есепке алу және талдау, авиациялық оқиғаға немесе 
инцидентке байланысты қандай да бір ұйымға оларды зерттеу және сараптау 
үшін әртүрлі объектілер мен компоненттерді жіберу тәртібі, мерзімдері мен 
шарттары-авиациялық оқиғалар мен инциденттерді тексеру қағидаларында 
регламенттеледі. Тергеудің мақсаты болған оқиғалардың себептерін анықтау, 
болашақта олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу және жүзеге 
асыру болып табылады. 

Авиациялық оқиғаға немесе оқыс оқиғаға байланысты емес 
жағдайларда ат бұйымдары мен құрауыштарын зерттеу және сараптау 
қажеттілігін - АА саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Көрсетілген 
жағдайларға авиациялық оқиғаға немесе инцидентке алып келмеген, бірақ 
ұшу қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін ат істен шығуы жатады, атап айтқанда: 

- алғаш рет немесе қайта анықталған, себебі анықталмаған немесе 
толық анықталмаған және олардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар 
әзірленбеген; 

- ат-да болған, олардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар 
(конструкцияны, дайындау немесе жөндеу технологиясын өзгерту, 
пысықтауды орындау және т.б. арқылы) іске асырылған, бірақ тиімсіз болып 
шықты. 

Ат бұйымдарына сараптама жасауға және оны жүргізу нәтижелері 
бойынша ресми қорытындылар беруге құқығы бар ұйымдарды АА 
саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Ат бұйымдарына ресми 
сараптамаларды дайындау, жүргізу және ресімдеу тәртібі авиациялық 
оқиғалар мен инциденттерді тексеру қағидаларымен регламенттеледі. 

Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету және заңсыз араласу актілерімен 
байланысты инциденттерді болдырмау мақсатында әуежайлар және АТ 
пайдаланушылары/иеленушілері ӘК қауіпсіздігіне арнайы тексеріп қарауды 
жүзеге асырады. Арнайы тексеріп қарауды жүргізу авиациялық қауіпсіздік 
органдары мен пайдаланушылар әзірлейтін жеке құжаттамамен 
регламенттеледі.  

Ұшу тұрақтылығы. Пайдаланушылардың ұшу тұрақтылығы үшін 
жауапкершілігі ұшу кестесімен берілген жарамды және пайдалануға 
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Пайдаланушыларда ӘК ұшу-техникалық сипаттамаларының ҰПН 
талаптарына сәйкестігін бақылауды ӘК экипаждары мен инженерлік-
техникалық персонал (ИТП) жүзеге асырады. 

Экипаж мүшелеріне әк жүйелерінің жұмысындағы ауытқуларды 
анықтау және борт журналында уақтылы жазу, ИТП - ға борт журналында, ат 
жұмысының параметрлерін тіркеуге арналған, сондай-ақ объективті бақылау 
құралдарымен тіркелген басқа құжаттарда жазылған ұшу-техникалық 
сипаттамалары, ұшу режимдері мәндерінің ауытқу себептерін талдау міндеті 
жүктеледі. 

Тиісті деңгейдегі АТЖ бөлімшелері өткізетін ұшу қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың уақтылы әзірленуі мен тиімділігі 
үшін жауапкершілік осы бөлімшелердің басшыларына жүктеледі. 

Ат істен шығуынан туындаған авиациялық оқиғалар мен инциденттерді 
тексеру, осы оқиғаларды есепке алу және талдау, авиациялық оқиғаға немесе 
инцидентке байланысты қандай да бір ұйымға оларды зерттеу және сараптау 
үшін әртүрлі объектілер мен компоненттерді жіберу тәртібі, мерзімдері мен 
шарттары-авиациялық оқиғалар мен инциденттерді тексеру қағидаларында 
регламенттеледі. Тергеудің мақсаты болған оқиғалардың себептерін анықтау, 
болашақта олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу және жүзеге 
асыру болып табылады. 

Авиациялық оқиғаға немесе оқыс оқиғаға байланысты емес 
жағдайларда ат бұйымдары мен құрауыштарын зерттеу және сараптау 
қажеттілігін - АА саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Көрсетілген 
жағдайларға авиациялық оқиғаға немесе инцидентке алып келмеген, бірақ 
ұшу қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін ат істен шығуы жатады, атап айтқанда: 

- алғаш рет немесе қайта анықталған, себебі анықталмаған немесе 
толық анықталмаған және олардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар 
әзірленбеген; 

- ат-да болған, олардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар 
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дайындалған әуе кемелерінің қажеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі 
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3.4. "ЭЙР АСТАНА" ЖӘНЕ  «SCAT» ӘУЕ 

КОМПАНИЯЛАРЫНДА ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНЕ (ӘК) ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРІМЕН ТАНЫСУ 
ЖӘНЕ ЗЕРДЕЛЕУ 

 
Инженерлік-техникалық қамтамасыз ету департаменті (ИТО) "Эйр 

Астана" және «SCAT»  компаниясының ірі департаменттерінің бірі болып 
табылады. 

Департаменттің міндеттеріне авиакомпанияның барлық флотына 
техникалық қызмет көрсету және ұшуға жарамдылығын қолдау, сондай-ақ 
компоненттерді, қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды жөндеу және қызмет 
көрсету кіреді. 

Департамент өз кемелеріне қызмет көрсетумен қатар халықаралық 
және жергілікті авиакомпанияларға техникалық қызмет көрсетеді. 

Бұл қызметті жүзеге асыру үшін инженерлік топқа бірнеше 
департаменттер мен бөлімдер кіреді, мысалы: 

Базалық техникалық қызмет көрсету департаменті 
Желілік техникалық қызмет көрсету департаменті 
Техникалық қызмет көрсетуді бақылау орталығы 
Техникалық жоспарлау бөлімі 
Техникалық сервис бөлімі 
Техникалық жабдықтау бөлімі 
Даму және тренингтер бөлімі 
- Сату бөлімі 
Ұшақтарды тазалау бөлімі 
Коммерциялық жоспарлау департаменті 
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Қаржылық бақылау департаменті 
Техникалық қызмет көрсету орталығы Еуропалық авиациялық 

қауіпсіздік агенттігінің (EASA) стандарттарына сәйкес сертификатталған. 
Ұшақтың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін белгілі бір уақыт аралығында 

айтарлықтай үлкен жұмыс тізімін орындау қажет. Интервалдар мен уақыт 
аралықтарына байланысты бұл жұмыстар чектер деп аталады. Олар шартты 
түрде екі үлкен түрге бөлінеді: желілік қызмет көрсету және негізгі қызмет 
көрсету. 

Желілік қызмет: 
 Ұшудан кейінгі тексеру және ұшу алдында тексеру. 40 минутты 

алады, 1 сертификатталған маман қатысады. 
 Күнделікті тексеру, әр 48 сағат сайын өткізіледі. 2 сағатты алады, 

ұшақтың интерьері бойынша 2-3 маман мен механик қатысады. 
 Weekly-check, аптасына 1 рет өткізіледі. 4 сағатты алады. 5 адам 

қатысады. Осы қызмет көрсету кезінде кеңейтілген жұмыс тізімі жасалады. 
Мысалы, сүзгілерді, майларды және т. б. ауыстыру. 

 A-check, әрбір 750 сағат сайын жүргізіледі. 6-10 сағатты алады. 
10-15 адам қатысады. Қажет болған жағдайда ұшақтың компоненттері мен 
құрылымын ауыстыру жүргізіледі: қозғалтқыштар, жапқыштар, шассилер 
және т.б. Аіг Astana мұндай жөндеу түрлерін Алматыдағы базада өз күшімен 
жүргізеді. 

Негізгі қызмет көрсету 
 C-check. Ол орташа есеппен 7500 сағаттан кейін жүзеге 

асырылады. Ұшақтың техникалық жағдайына байланысты 10-нан 40 күнге 
дейін уақыт кетеді. Күн сайын және тәулік бойы жұмыс істейтін 30-50 адам 
қатысады. Құрастыру стендтері орнатылған арнайы ангар қажет. 

 
3.5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ЕРЕКШЕ 

ТҮРЛЕРІМЕН ТАНЫСУ  
 
Авиациялық техникаға ТҚК ерекше түрлеріне қызмет көрсету жатады: 

маусымдық, арнайы, сақтау кезінде және төтенше метеожағдайларда. 
Авиациялық техникаға маусымдық ТҚК, егер бұл ПҚ-да көзделсе, ӘК-

ні күзгі-қысқы және көктемгі-жазғы кезеңдегі жұмыстарға дайындау кезінде 
орындалатын жұмыстардың бір бөлігі болып табылады. АТ-ны маусымдық 
дайындау туралы нақты нұсқаулар ӘК нақты үлгілері мен авиациялық 
техника бұйымдарының ПҚ тиісті бөлімдерінде келтіріледі. 

Типтік жағдайда авиациялық техникаға маусымдық ТҚК алдында 
болады немесе онымен бір мезгілде жүргізіледі: 

1) пайдаланушы мен ТҚ және Ж жөніндегі ұйымды алдағы 
маусымдағы жұмысқа дайындау жоспарын әзірлеу; 

2) маусымдық даярлық объектілерін қабылдау жөніндегі 
комиссияларды қалыптастыру; 

3) ӘК пайдалану ерекшеліктерін және АТ-ны алдағы кезеңде 
пайдалануға дайындау жөніндегі жұмыстардың мазмұнын зерделеу бойынша 



253 
 
 
 

Қаржылық бақылау департаменті 
Техникалық қызмет көрсету орталығы Еуропалық авиациялық 

қауіпсіздік агенттігінің (EASA) стандарттарына сәйкес сертификатталған. 
Ұшақтың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін белгілі бір уақыт аралығында 

айтарлықтай үлкен жұмыс тізімін орындау қажет. Интервалдар мен уақыт 
аралықтарына байланысты бұл жұмыстар чектер деп аталады. Олар шартты 
түрде екі үлкен түрге бөлінеді: желілік қызмет көрсету және негізгі қызмет 
көрсету. 

Желілік қызмет: 
 Ұшудан кейінгі тексеру және ұшу алдында тексеру. 40 минутты 

алады, 1 сертификатталған маман қатысады. 
 Күнделікті тексеру, әр 48 сағат сайын өткізіледі. 2 сағатты алады, 

ұшақтың интерьері бойынша 2-3 маман мен механик қатысады. 
 Weekly-check, аптасына 1 рет өткізіледі. 4 сағатты алады. 5 адам 

қатысады. Осы қызмет көрсету кезінде кеңейтілген жұмыс тізімі жасалады. 
Мысалы, сүзгілерді, майларды және т. б. ауыстыру. 

 A-check, әрбір 750 сағат сайын жүргізіледі. 6-10 сағатты алады. 
10-15 адам қатысады. Қажет болған жағдайда ұшақтың компоненттері мен 
құрылымын ауыстыру жүргізіледі: қозғалтқыштар, жапқыштар, шассилер 
және т.б. Аіг Astana мұндай жөндеу түрлерін Алматыдағы базада өз күшімен 
жүргізеді. 

Негізгі қызмет көрсету 
 C-check. Ол орташа есеппен 7500 сағаттан кейін жүзеге 

асырылады. Ұшақтың техникалық жағдайына байланысты 10-нан 40 күнге 
дейін уақыт кетеді. Күн сайын және тәулік бойы жұмыс істейтін 30-50 адам 
қатысады. Құрастыру стендтері орнатылған арнайы ангар қажет. 

 
3.5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ЕРЕКШЕ 

ТҮРЛЕРІМЕН ТАНЫСУ  
 
Авиациялық техникаға ТҚК ерекше түрлеріне қызмет көрсету жатады: 

маусымдық, арнайы, сақтау кезінде және төтенше метеожағдайларда. 
Авиациялық техникаға маусымдық ТҚК, егер бұл ПҚ-да көзделсе, ӘК-

ні күзгі-қысқы және көктемгі-жазғы кезеңдегі жұмыстарға дайындау кезінде 
орындалатын жұмыстардың бір бөлігі болып табылады. АТ-ны маусымдық 
дайындау туралы нақты нұсқаулар ӘК нақты үлгілері мен авиациялық 
техника бұйымдарының ПҚ тиісті бөлімдерінде келтіріледі. 

Типтік жағдайда авиациялық техникаға маусымдық ТҚК алдында 
болады немесе онымен бір мезгілде жүргізіледі: 

1) пайдаланушы мен ТҚ және Ж жөніндегі ұйымды алдағы 
маусымдағы жұмысқа дайындау жоспарын әзірлеу; 

2) маусымдық даярлық объектілерін қабылдау жөніндегі 
комиссияларды қалыптастыру; 

3) ӘК пайдалану ерекшеліктерін және АТ-ны алдағы кезеңде 
пайдалануға дайындау жөніндегі жұмыстардың мазмұнын зерделеу бойынша 

 
 
 
 

ИТП-мен сабақтар; 
4) өткен ұқсас Маусымда ат техникалық пайдалану және ТҚК және Р 

өндірісі тәжірибесімен алмасу жөніндегі техникалық конференция; 
5) АТ-ны алдағы кезеңде пайдалану ерекшеліктері бойынша ИТП 

білімін тексеру; 
6) Пайдаланушының және Тқкж жөніндегі ұйымның ғимараттары мен 

құрылыстарын, олардың стационарлық жабдықтарын, сондай - ақ өрт 
сөндіру, сигнал беру, байланыс, жылыту, су және электрмен жабдықтау 
құралдарын дайындау; 

7) осы кезеңде ӘК пайдалану үшін пайдаланылатын жалпы және 
арнайы қолданылатын СҒҚ дайындау және жөндеу; 

8)алдағы кезеңде пайдаланылмайтын авиатехникалық мүлікті сақтауға 
тапсыру.           

АТ-ны алдағы маусымда пайдалануға дайындау тәртібі мен 
мерзімдерін ТҚ және Ж жөніндегі пайдаланушылар мен ұйымдар белгілейді. 

Типтік жағдайда ӘК-де РО көзделген жұмыстарды және 
пайдаланушының және Тқкж жөніндегі ұйымның өндірістік қызметінің 
шарттарына байланысты, АТ-ны жоспарланған пайдалану орындарында 
пайдалану ерекшеліктерімен қосымша жұмыстарды орындайды. Маусымдық 
даярлық объектілерін қабылдауды жұмыс нәтижелері объектілердің 
маусымдық кезеңде пайдалануға дайындығы және ӘК пайдалануға рұқсат 
беру туралы қорытындысы бар актілермен ресімделетін пайдаланушы мен 
ТҚК және Ж жөніндегі ұйымның комиссиясы жүзеге асырады.  

Маусымдық кезеңде ӘК пайдалануға рұқсат беру туралы қорытынды 
маусымдық ТҚК карта-нарядында жүргізілуі мүмкін. Ресімделген карта-
нарядтардың негізінде ӘК формулярларына тиісті жазбалар енгізіледі 
("регламенттік жұмыстарды орындау"бөлімі). 

 Әк иелерінің өтінімдері бойынша жөндеудегі әуе кемелеріне 
маусымдық ТҚК жөндеуді жүргізетін кәсіпорын орындайды, бұл туралы әк 
формулярында тиісті жазба жүргізіледі. 

Арнайы ТҚК ұшудан кейін ерекше қиын жағдайларда (тиісті 
жағдайлардың тізбесі РО-да көрсетіледі), сондай-ақ жердегі қар немесе шаңы 
бар дауылды желдің әсеріне ұшыраған кемелерде, құрамы нақты үлгідегі ӘК 
үшін РО айқындалатын басқа жағдайларда жүргізіледі. Арнайы ТҚК түрлері 
бойынша жұмыстардың тізбесін нақты үлгідегі ӘК үшін РО белгілейді. 

РО-да көрсетілген күрделі жағдайлардың әсеріне ұшыраған әуе кемесін 
арнайы қызмет көрсетілгенге дейін ұшуға шығаруға тыйым салынады. ӘК 
ұшудан шеттету және арнайы ТҚК орындау үшін негіз болып табылады: 

1) әк командирінің экстремалды жағдайлардың әсері туралы борт 
журналына жазуы; 

2) әк қысылтаяң жағдайлардың әсері туралы объективті бақылау 
аспаптарының жазбалары; 

3) Төтенше жағдайлар әсерінен ӘК зақымдануы; 
4) ӘК-ге дауылды желдің әсері (қармен, шаңмен және т.б.). 
Төтенше әсерлерге ұшыраған ӘК-нің техникалық жай-күйін анықтау 
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үшін пайдаланушы комиссия құрады, ол болған оқиға туралы ақпаратты 
жинауды және талдауды жүргізеді, ӘК-ні қарап шығады және алынған 
нәтижелер бойынша ТҚК және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының 
қажетті көлемін айқындайды. 

Қажет болған жағдайда комиссия жұмысына басқа құзыретті ұйымдар 
мен органдардың мамандары тартылады. 

ӘК қарау кезінде анықталған ақаулар ақаулар ведомосінде тіркеледі. 
Нақты жағдайға сәйкес жұмыстарды орындағаннан кейін ӘК жарамдылығы 
олардың орындаушылары мен ТҚК басшысының жұмыс жүргізуге арналған 
карта-нарядтағы қолдарымен расталады. ӘК жөндеу қажет болған жағдайда 
комиссия тиісті қорытындымен акт жасайды. 

Арнайы ТҚК жұмыстарын пайдаланушының АТЖ бөлімшелері және 
нақты үлгідегі ӘК техникалық қызмет көрсетуге жауапты ТҚК және Ж 
жөніндегі ұйым орындайды. 

Пайдаланушының күшімен ӘК жарамдылығын қалпына келтіру мүмкін 
болмаған жағдайларда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын өзара 
уағдаластық негізінде қажетті мүмкіндіктері бар ТҚ және Ж жөніндегі 
ұйымдар орындайды. 

ӘК қауіпсіздігіне арнайы тексеру жүзеге асырылады: 
1) осы жұмыстарды жүргізуге арналған арнайы құжаттамада 

айқындалған жағдайларда ӘК-ні ұшуға дайындау кезінде; 
2) ӘК-де жарылғыш немесе басқа да қауіпті құрылғыларды орнату 

туралы хабарламалар немесе күдіктер болған кезде; 
3) Осы Ереженің 117-тармағында баяндалған жағдайда; 
4) ұшуда ӘК бортында заңсыз араласу актісі орындалғаннан кейін 

(басып алу және айдап әкету әрекеттері). 
ӘК қауіпсіздігіне арнайы тексеру жүргізуді борт журналында және 

оған арналған карта-нарядта жазбалармен ресімдейді. 
Сақтау кезінде қызмет көрсету 
РО белгілеген мерзімнен артық ұшудағы үзілістер кезінде әуе кемесін 

сақтауға қояды. Бұл жағдайда қажетті жұмыстарды орындауды ұйымдастыру 
тәртібін пайдаланушының ИАҚ айқындайды. 

 Әк және бұйымдардағы жұмыс көлемі оларды сақтауға ауыстыру 
кезінде, сақтаудан алу кезінде, сақтау мерзімдері – пайдалану 
құжаттамасында белгіленеді.  

Егер ӘК (бұйымның) сақтау мерзімі консервациялау мерзімінен асып 
кетсе, онда оны қайта консервациялау жүргізіледі. Егер оларды басқа 
құралдармен тасымалдау уақыты бұйымды консервациялаусыз сақтаудың ең 
аз мерзімінен асып кетсе, жөндеуге жіберілетін ӘК (бұйым) де 
консервациялауға жатады. 

АТЖ-да қайта консервациялауға жол берілмейтін бұйымдардың 
тізбесін АА саласындағы уәкілетті орган белгілейді. 

 Пайдаланушының АТЖ-да сақтаудағы ӘК мен бұйымдарды 
консервациялау және қайта консервациялау мерзімдерін есепке алу 
ұйымдастырылады. 
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 Консервацияланған ӘК алаңдарда (тұрақтарда) сақтайды, арқандап 
байлайды (егер бұл ПҚ-да көзделсе), жерге қосады, тыстар, бітеуіштер және 
сақтандыру құрылғыларын орнатады. ӘК сақтау кезінде қар, мұз, шаңды 
кетіруді, қаптарды кептіруді, кабиналар мен бөліктерді желдетуді, арқандап 
байлауды, жерге қосуды, өрт сөндіру тұрақтық құралдарын тексеруді қоса 
алғанда, онда РО көзделген жұмыстарды орындайды. Жүйелердің жұмысқа 
қабілеттілігін тексеру жөніндегі жұмыстардың көлемі ӘК-нің жай-күйі мен 
жинақтылығын (зақымданулардың, бөлшектелген бұйымдардың болуы және 
т.б.) ескере отырып, нақты жағдайларда айқындалады. ӘК жай-күйіне 
байланысты жұмыстар көлемінің қысқаруы жұмыстарды жүргізуге арналған 
карта-нарядқа қоса берілетін техникалық актіде құжатталады. 

Бұйымдар мен бөлшектерді сақтаудағы ӘК-ден басқа ӘК-ге ауыстыру 
осы Ереженің 66-тармағының талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Консервациялаудағы ӘК-ден алынған бұйымдар ПҚ талаптарына 
жауап беретін жағдайларда сақталады. Мұндай бұйымдардың биркаларында 
олар алынған ӘК нөмірлері, консервациялау және қайта консервациялау 
күндері көрсетіледі. ӘК-ге орнатуға арналған қоймалардан алынған 
бұйымдарды, сондай-ақ жөндеу қорының бұйымдарын консервацияланған 
күйде сақтайды. Бұл ретте жарамды және ақаулы бұйымдар бөлек сақталуы 
тиіс. 

Бұйымдарды (бөлшектерді) консервациялауды, қайта 
консервациялауды және қайта консервациялауды арнайы жабдықталған үй-
жайларда жүргізеді. 

ӘК-ні ұшуға дайындау кезінде сақтағаннан кейін оны 
консервациялайды, уақытша алынған бұйымдарды орнатады, жүйелердің 
жұмыс қабілеттілігі мен дұрыс жұмыс істеуін тексереді, ТҚК регламентінде 
көзделген басқа да жұмыстарды орындайды. 

Сақтауға дайындау, сақтау және ұшуға дайындау кезінде орындалған 
жұмыстар туралы әк және бұйымдардың формулярларының 
(паспорттарының) тиісті бөлімдеріне жазылады. 

АТ-ны консервациялаудың жинақталуы, мерзімі және сапасы үшін 
жауапкершілік АТЖ-ның нақты лауазымды адамдарына жүктеледі. Тиісті 
мамандардың міндеттерінің құрамына ат консервациялау және сақтау 
сапасына, оны консервациялау және қайта консервациялау мерзімдерінің 
сақталуына, сақтау процесінде ӘК-де (бұйымдарда) орындалған жұмыстар 
туралы формулярларға (паспорттарға) жазбалар енгізуге жүйелі бақылауды 
ұйымдастыруды қамтиды. 

Төтенше метеожағдайларда [экстремалды метеожағдайларға: ӘК-де 
жұмыс істейтін Инженерлік-Техникалық персоналдың қауіпсіздігіне қатер 
төндіретін дауылды жел, шаңды (құмды) дауыл, боран, найзағай, Нөсер, 
бұршақ, ауаның аса төмен (жоғары) температурасы және т.б.] жатады, ӘК-де 
ТҚК жұмыстарының тікелей басшысы олардың өндірісін уақытша тоқтата 
тұрады және персоналдың қауіпсіздігін, АТ және жердегі жабдықтың 
сақталуын қамтамасыз етудің тиісті шараларын қабылдайды. ТҚК жүргізу 
мүмкін болған жағдайда жұмыс басшылары жұмыс істеушілердің 
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қауіпсіздігін, жұмыстың қажетті сапасын және авиациялық техниканың 
сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 

Төтенше жағдайларда ӘК қызмет көрсету кезінде жұмыстарды 
орындаушылар міндетті: 

1) жүйелердің және алынған бұйымдардың ашық қуысына, ауаның 
статикалық және толық қысымын қабылдағыштарға, отын бактары мен 
ыдыстарының ішіне, кабиналарға, бөліктерге, судың, қар мен тозаңның 
жиналуына жол берілмейтін басқа да орындарға судың, қардың және 
тозаңның түсуін болдырмау жөнінде шаралар қабылдау; 

2) ӘК арқандап байлауға немесе күшті жел кезінде ӘК зақымдануын 
болдырмайтын кеменің осы үлгісі үшін ПҚ-да көзделген басқа да шараларды 
қабылдауға, доңғалақтардың астына тіреуіш қалыптар орнатуға, әуе кемесін 
басқару органдарын тоқтатуға; 

3) дұрыс орналастыру, қажет болған жағдайда ӘК жанында орналасқан 
құрылғыларды, бөліктер люктерінің қақпақтарын, ӘК сыртқы жылжымалы 
элементтерін, СНО, ат жай-күйін бақылаудың жердегі құралдарын бекіту, ӘК 
зақымданудан қорғау бойынша басқа да ықтимал шараларды қабылдау; 

4) суды оның жиналған жерінен ағызуға, кірді жинауға, ӘК тіректері 
штоктарының, басқа жүйелердің гидроцилиндрлерінің, үйкелетін беттерінің 
тазалығын тексеруге (қысылтаяң жағдайлардың әрекеті тоқтағаннан кейін); 

5) ПҚ-да келтірілген шектеулерден асатын желдің жылдамдығы кезінде 
ӘК-ні көтергіштерде қалдырмау және оларды көтермеу; 

6) қанаттағы, фюзеляждағы, гондоладағы, ауа жинау 
құрылғыларындағы қар жауған және боран болған кезде қар жиналуы және 
тығыздалуы мүмкін қуыстарды мұқият тексеріп, қардан тазарту (қысылтаяң 
жағдайлардың әрекеті тоқтағаннан кейін). 

Найзағай қызметі кезінде (әуеайлақ ауданында) ӘК-ге отын құюды 
тоқтату қажет. Кемеге ТҚК үшін жауапты орындаушы әк және оған қосылған 
жалпы қолданыстағы СНО жерге қосылғанына көз жеткізуге міндетті. 

Қоршаған ауаның төмен және жоғары температуралары кезінде ӘК 
техникалық қызмет көрсетуді нақты үлгідегі ӘК үшін ПҚ-да көзделген 
талаптар мен шектеулерді сақтай отырып жүргізу қажет. 

АА-ның әрбір ұйымында (әуежай, пайдаланушы, ТҚ және Ж жөніндегі 
ұйым) онда белгіленген дауыл туралы ескерту, хабарлау, шақыру және АТ 
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдарды алу тәртібіне сәйкес 
дүлей зілзалалар кезінде тиісті бөлімшелер персоналының іс-қимылдары 
туралы нұсқаулық әзірленеді. 

Дауылды ескерту немесе басқа қауіп туралы сигнал түскен кезде 
сигналды қабылдаған лауазымды тұлға бөлімшелердің тиісті басшыларын 
дереу хабардар етеді, олар аталған Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес 
бағынысты персоналдың іс-қимылын ұйымдастыруға міндетті. 

Табиғи апаттар кезінде АТЖ бөлімшелері басшыларының және аға 
лауазымды адамдарының өкімдерін әуежай, пайдаланушы және Тқкж 
жөніндегі ұйым басшысы бекіткен әуеайлақтағы АТ-ның сақталуын 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимыл схемасына сәйкес АТ-ның жедел 
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қауіпсіздігін, жұмыстың қажетті сапасын және авиациялық техниканың 
сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 

Төтенше жағдайларда ӘК қызмет көрсету кезінде жұмыстарды 
орындаушылар міндетті: 

1) жүйелердің және алынған бұйымдардың ашық қуысына, ауаның 
статикалық және толық қысымын қабылдағыштарға, отын бактары мен 
ыдыстарының ішіне, кабиналарға, бөліктерге, судың, қар мен тозаңның 
жиналуына жол берілмейтін басқа да орындарға судың, қардың және 
тозаңның түсуін болдырмау жөнінде шаралар қабылдау; 

2) ӘК арқандап байлауға немесе күшті жел кезінде ӘК зақымдануын 
болдырмайтын кеменің осы үлгісі үшін ПҚ-да көзделген басқа да шараларды 
қабылдауға, доңғалақтардың астына тіреуіш қалыптар орнатуға, әуе кемесін 
басқару органдарын тоқтатуға; 

3) дұрыс орналастыру, қажет болған жағдайда ӘК жанында орналасқан 
құрылғыларды, бөліктер люктерінің қақпақтарын, ӘК сыртқы жылжымалы 
элементтерін, СНО, ат жай-күйін бақылаудың жердегі құралдарын бекіту, ӘК 
зақымданудан қорғау бойынша басқа да ықтимал шараларды қабылдау; 

4) суды оның жиналған жерінен ағызуға, кірді жинауға, ӘК тіректері 
штоктарының, басқа жүйелердің гидроцилиндрлерінің, үйкелетін беттерінің 
тазалығын тексеруге (қысылтаяң жағдайлардың әрекеті тоқтағаннан кейін); 

5) ПҚ-да келтірілген шектеулерден асатын желдің жылдамдығы кезінде 
ӘК-ні көтергіштерде қалдырмау және оларды көтермеу; 

6) қанаттағы, фюзеляждағы, гондоладағы, ауа жинау 
құрылғыларындағы қар жауған және боран болған кезде қар жиналуы және 
тығыздалуы мүмкін қуыстарды мұқият тексеріп, қардан тазарту (қысылтаяң 
жағдайлардың әрекеті тоқтағаннан кейін). 

Найзағай қызметі кезінде (әуеайлақ ауданында) ӘК-ге отын құюды 
тоқтату қажет. Кемеге ТҚК үшін жауапты орындаушы әк және оған қосылған 
жалпы қолданыстағы СНО жерге қосылғанына көз жеткізуге міндетті. 

Қоршаған ауаның төмен және жоғары температуралары кезінде ӘК 
техникалық қызмет көрсетуді нақты үлгідегі ӘК үшін ПҚ-да көзделген 
талаптар мен шектеулерді сақтай отырып жүргізу қажет. 

АА-ның әрбір ұйымында (әуежай, пайдаланушы, ТҚ және Ж жөніндегі 
ұйым) онда белгіленген дауыл туралы ескерту, хабарлау, шақыру және АТ 
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдарды алу тәртібіне сәйкес 
дүлей зілзалалар кезінде тиісті бөлімшелер персоналының іс-қимылдары 
туралы нұсқаулық әзірленеді. 

Дауылды ескерту немесе басқа қауіп туралы сигнал түскен кезде 
сигналды қабылдаған лауазымды тұлға бөлімшелердің тиісті басшыларын 
дереу хабардар етеді, олар аталған Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес 
бағынысты персоналдың іс-қимылын ұйымдастыруға міндетті. 

Табиғи апаттар кезінде АТЖ бөлімшелері басшыларының және аға 
лауазымды адамдарының өкімдерін әуежай, пайдаланушы және Тқкж 
жөніндегі ұйым басшысы бекіткен әуеайлақтағы АТ-ның сақталуын 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимыл схемасына сәйкес АТ-ның жедел 

 
 
 
 

бағынысына бөлінген басқа қызметтер (арнайы көлік, ЖЖМ, әуеайлақтық 
және т.б.) қызметкерлерінің сөзсіз орындауына жатады.  [57,58,60,61] 
 

3.6 ТҚК-ДЕГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА ЖӘНЕ ОНЫ 
ТОЛТЫРУ ТӘРТІБІ 

 
Ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттаманың (ЖРБ) құрамына мынадай 

құжаттар кіреді: 
- ұйымдастыру (ережелер, жарғылар, нұсқаулықтар, ережелер және т. 

б.); 
- өкімдік (негізгі қызмет бойынша бұйрықтар, нұсқаулар, қаулылар, 

шешімдер және т. б.); 
- анықтамалық-ақпараттық (хаттамалар, актілер, жұмыс жоспарлары, 

баяндамалық және түсіндірме жазбалар, қызметтік хаттар, баяндамалар, 
есептер, анықтамалар, шолулар, шарттар және т.б.). 

Ұйымдық, нормативтік құқықтық актілерді белгілейтін, 
АТ және оның ТҚК және Р пайдаланудың техникалық және өзге де 

қағидалары пайдалану (жөндеу) құжаттамасы (ПҚ) немесе (ЭҚЖ) деп 
аталады. 

Өз кезегінде ЭРД бөлінеді: 
- жалпы (ӘК барлық түрлері үшін); 
- үлгілік (әуе кемесінің белгілі бір типі үшін)-ТЭРД; 
- өлшемдік (АТ нақты даналары үшін); 
- өндірістік-техникалық. 
Жалпы ПҚ-ға ұшуды жүргізу жөніндегі Ереже (ҚР АА ӘПЖН, осы 

Қағидалар және т.б.), мемлекеттік және салалық стандарттар үлгісіндегі 
құжаттар, АА уәкілетті ұйымының және авиакәсіпорынның авиациялық 
техниканы ТЭ ұйымдастыру мен қамтамасыз етудің жекелеген жалпы 
мәселелері жөніндегі құжаттары жатады. 

Үлгілік ПҚ олардың технологиялық және ақпараттық қамтамасыз ету 
мәселелерін айқындайтын ат нақты түрлерінің пайдалануын және ТҚК мен Р 
регламенттейтін құжаттарды қамтиды. Типтік ЭҚ негізгі түрлеріне мыналар 
жатады: 

- ұшуды пайдалану жөніндегі басшылық (құжатқа жауапты-Тапсырыс 
беруші және АТ әзірлеушісі); 

- экипаж мүшелерінің өзара іс-қимылы және жұмыс технологиясы 
жөніндегі Нұсқаулық (құжатқа жауапты-AT Тапсырыс беруші және 
әзірлеуші); 

- ұшақты (тікұшақты), қозғалтқышты, жиынтықтаушы бұйымды 
техникалық пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (нұсқаулықтар) [at (бас) 
дайындаушы-құжатқа жауапты)]; 

- техникалық қызмет көрсету регламенті (ат әзірлеуші-құжатқа 
жауапты және Тапсырыс беруші)); 

- авиациялық техникада жұмыстарды орындау бойынша 
Технологиялық нұсқаулар (құжатқа жауапты-AT (бас) Тапсырыс беруші 
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және дайындаушы)); 
- жүктеу және орталықтандыру бойынша нұсқаулық (at әзірлеуші-

құжатқа жауапты және Тапсырыс беруші); 
- ӘК, қозғалтқыш, бұйымды жөндеу жөніндегі басшылық (at (бас) 

дайындаушы - құжатқа жауапты)); 
- АА және авиакәсіпорындар комитетінің Ат нақты типтерін ТЭ 

ұйымдастыру және қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі құжаттары (құжатқа 
жауапты орган (ұйым) - құжаттың авторы); 

- бюллетеньдер (at (бас) дайындаушы - құжатқа жауапты)); 
- электр схемаларының, негізгі буындардың және жөндеу 

рұқсаттарының альбомдары (at (бас) дайындаушы-құжатқа жауапты)); 
- бұйымның бөлшектері мен тораптарының каталогы (at (бас) 

дайындаушы - құжатқа жауапты)); 
- қосалқы бөлшектер мен материалдар шығысының нормалары (at (бас) 

дайындаушы - құжатқа жауапты))); 
-қосалқы бөлшектердің, құрал-саймандардың және керек-жарақтардың 

ведомостары (пайдалану) (at (бас) дайындаушы-құжатқа жауапты). 
АТЖ-да, ТҚК және Р жөніндегі ұйым ТҚК регламенттерінің бақылау 

және жұмыс даналарын, технологиялық нұсқауларды (ӘК-ні, 
қозғалтқыштарды, бұйымдарды техникалық пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтарды), пооперациялық және кезеңдік ведомостарды, осы 
Қағидаларды және т. б. жүргізеді. 

Көрсетілген құжаттардың бақылау және жұмыс даналарына өзгерістер 
пайдаланушының АТЖ - ға, әуежайға және Тқкж ұйымына түзету туралы 
хабарлама келіп түскен сәттен бастап бес тәуліктен кешіктірілмей, ал 
уақытша орналасу орындарындағы ӘК бойынша 15 тәуліктен кешіктірілмей 
енгізіледі. Шұғыл жағдайларда телеграфтық хабарламалар бойынша 
өзгерістер дереу барлық даналарға, соның ішінде жұмысшыларға енгізіледі. 

ПҚ-ның Бақылау және жұмыс даналарын сақтау, беру және пайдалану, 
оларға өзгерістер енгізу тәртібі, сондай-ақ Пайдаланушының, әуежайдың 
және Тқкж жөніндегі ұйымның АТЖ-дағы ПҚ-ның жай-күйі үшін лауазымды 
адамдардың жауапкершілігі ИАҚ құжатымен айқындалады. 

Әрбір ӘК-нің мемлекеттік тіркелуін және ұшуға жарамдылығын 
ресімдеуге, кеменің (қозғалтқыштың, жиынтықтаушы бұйымның) істелген 
жұмысы мен техникалық жай-күйін есепке алуға, оны қабылдауға және 
беруге арналған құжаттама дайындаушы зауытта белгілі бір нөмірмен 
тіркелген ат-ның осы данасы үшін ғана жарамды, өлшемдік құжаттамаға 
жатады. 

Нөмірлік құжаттама азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым 
мен зауыттар беретін құжаттарды қамтиды.    

Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның құжаттарына 
азаматтық әуе кемесін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, ұшуға жарамдылық 
сертификаты, радиостанцияларды пайдалануға рұқсат, ұшақтың 
(тікұшақтың) санитариялық журналы, толық пайдаланғаннан кейін бір жыл 
бойы сақталатын Борт журналы жатады. 
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және дайындаушы)); 
- жүктеу және орталықтандыру бойынша нұсқаулық (at әзірлеуші-

құжатқа жауапты және Тапсырыс беруші); 
- ӘК, қозғалтқыш, бұйымды жөндеу жөніндегі басшылық (at (бас) 

дайындаушы - құжатқа жауапты)); 
- АА және авиакәсіпорындар комитетінің Ат нақты типтерін ТЭ 

ұйымдастыру және қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі құжаттары (құжатқа 
жауапты орган (ұйым) - құжаттың авторы); 

- бюллетеньдер (at (бас) дайындаушы - құжатқа жауапты)); 
- электр схемаларының, негізгі буындардың және жөндеу 

рұқсаттарының альбомдары (at (бас) дайындаушы-құжатқа жауапты)); 
- бұйымның бөлшектері мен тораптарының каталогы (at (бас) 

дайындаушы - құжатқа жауапты)); 
- қосалқы бөлшектер мен материалдар шығысының нормалары (at (бас) 

дайындаушы - құжатқа жауапты))); 
-қосалқы бөлшектердің, құрал-саймандардың және керек-жарақтардың 

ведомостары (пайдалану) (at (бас) дайындаушы-құжатқа жауапты). 
АТЖ-да, ТҚК және Р жөніндегі ұйым ТҚК регламенттерінің бақылау 

және жұмыс даналарын, технологиялық нұсқауларды (ӘК-ні, 
қозғалтқыштарды, бұйымдарды техникалық пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтарды), пооперациялық және кезеңдік ведомостарды, осы 
Қағидаларды және т. б. жүргізеді. 

Көрсетілген құжаттардың бақылау және жұмыс даналарына өзгерістер 
пайдаланушының АТЖ - ға, әуежайға және Тқкж ұйымына түзету туралы 
хабарлама келіп түскен сәттен бастап бес тәуліктен кешіктірілмей, ал 
уақытша орналасу орындарындағы ӘК бойынша 15 тәуліктен кешіктірілмей 
енгізіледі. Шұғыл жағдайларда телеграфтық хабарламалар бойынша 
өзгерістер дереу барлық даналарға, соның ішінде жұмысшыларға енгізіледі. 

ПҚ-ның Бақылау және жұмыс даналарын сақтау, беру және пайдалану, 
оларға өзгерістер енгізу тәртібі, сондай-ақ Пайдаланушының, әуежайдың 
және Тқкж жөніндегі ұйымның АТЖ-дағы ПҚ-ның жай-күйі үшін лауазымды 
адамдардың жауапкершілігі ИАҚ құжатымен айқындалады. 

Әрбір ӘК-нің мемлекеттік тіркелуін және ұшуға жарамдылығын 
ресімдеуге, кеменің (қозғалтқыштың, жиынтықтаушы бұйымның) істелген 
жұмысы мен техникалық жай-күйін есепке алуға, оны қабылдауға және 
беруге арналған құжаттама дайындаушы зауытта белгілі бір нөмірмен 
тіркелген ат-ның осы данасы үшін ғана жарамды, өлшемдік құжаттамаға 
жатады. 

Нөмірлік құжаттама азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым 
мен зауыттар беретін құжаттарды қамтиды.    

Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның құжаттарына 
азаматтық әуе кемесін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, ұшуға жарамдылық 
сертификаты, радиостанцияларды пайдалануға рұқсат, ұшақтың 
(тікұшақтың) санитариялық журналы, толық пайдаланғаннан кейін бір жыл 
бойы сақталатын Борт журналы жатады. 

 
 
 
 

Дайындаушы зауыттар әк және қозғалтқыштардың формулярларын, 
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 Дайындаушы зауыттар беретін ат бұйымдарының формулярлары мен 
паспорттары ат істелген жұмысты және оның техникалық жай-күйін есепке 
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айдау немесе ӘК басқа иесіне беру кезінде ғана алады. 

Уақытша әуеайлақтардан ӘК пайдалану кезінде формулярларды, 
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жұмысты есепке алу журналында (табелінде) жүргізіледі. Осындай 
әуеайлақтарға ұшып шығу сәтінде журналға кезекті техникалық қызмет 
көрсетуді жоспарлауға мүмкіндік беретін мәліметтерді енгізеді. 

Пайдаланушының АТЖ-да, ТҚК және Р жөніндегі ұйымдарда ӘК-ні 
пайдалануға қатысты формулярлардың (паспорттардың) бөлімдерін жүргізу 
әуе кемелерінің ТҚК және Р үшін жауапты қызметке (бөлімшеге) жүктеледі. 
Оларға жазбаларды формулярда келтірілген қағидаларға сәйкес қажетті 
өкілеттіктері бар қызметкерлер жүргізеді (олардың құрамы Тқкж жөніндегі 
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ұйымның құжаттарымен айқындалады). 
Жазбалар үшін негіз: 
1) рейстегі авиациялық техниканың жұмысы туралы анықтама, 
2) карта-нарядтар және техникалық қызмет көрсетуге нарядтар; 
3) ӘК ресурсын және оның бұйымдарын есепке алу карточкалары 

(сондай - ақ есепке алудың басқа да нысандары, оның ішінде-ақпаратты 
машиналық тасығыштарда); 

4) уақытша орналасу әуеайлақтарында жұмыс істеу кезінде ӘК 
жұмысын есепке алу журналына жазу; 

5) пысықтаулардың, қарап-тексерулердің, қайта жабдықтаудың, 
жөндеудің, басқа да жұмыстардың орындалғанын растайтын құжаттар. 

Жазбалар анық, қара түсті сиямен (пастамен) бояусыз және тазартусыз 
жасалады. Түзетулер түзетулер енгізетін адамдардың қолдарымен 
куәландыра отырып енгізіледі. 

Паспортқа жөндеу және жөндеу туралы жазба жұмыс жүргізілген 
кәсіпорындарда жасалады. Жұмыстардың орындалуы жауапты тұлғаның 
қолымен расталады. 

ӘК - де бір үлгідегі бұйымдарды кеңістікте орналасу индикациясын, 
ұшу жылдамдығы мен биіктігін, ӘК басқару жүйесі тетіктерінің жағдайын 
және т.б. орнату кезінде-бұйымның паспортына оны орнату орны (жүйе 
арнасына тиесілігі) туралы жазба енгізіледі. Бұл бұйымдардың 
номенклатурасы АА саласындағы уәкілетті орган бекіткен Тізбемен 
айқындалады. 

ӘК, қозғалтқыштардың формулярларына және бұйымдардың 
паспорттарына жедел ТҚК регламентінде көзделген жұмыстарды орындау 
туралы жазбалар енгізілмейді. 

Әк және қозғалтқыштардың формулярларындағы ұшу және жұмыс 
істеу туралы мәліметтер ай ішіндегі, сондай-ақ ӘК мерзімді қызмет көрсетуге 
беру сәтіндегі жиынтық мәліметтерді көрсетеді. 

ӘК уақытша орналасу әуеайлағында болған кезде ӘК атқарымын 
есепке алу журналында ұшу және бір күндегі атқарым туралы қорытынды 
мәліметтерді көрсетеді. 

Жинақтаушы бұйымдардың паспорттарында істелген жұмыс туралы 
мәліметтер Бұйымдарды ауыстыру кезінде көрсетіледі. 

Егер ат бұйымының формулярында қандай да бір бөлімнің барлық 
орындары пайдаланылса, онда толтырылғаннан өзгеше емес нысан бойынша 
формулярдың жалғасы басталады. Формулярдың жалғасуының титулдық 
парағында "жалғасы", ал толтырылған формулярдың титулдық парағында" 
жалғасы басталды "(күнін көрсетеді) жазылуы тиіс. Көрсетілген жазбалар 
қажетті өкілеттігі бар адамның қолымен және мөрмен куәландырылады. 

Формулярдың жалғасында толтырылған формулярдан әк немесе оның 
жабдығының істелген жұмысы (істелген жұмысы, қонулар, циклдар саны 
және т. б.), жөндеулер саны және т. б. туралы қорытынды (жалғастыруды 
бастаған сәтте) жазбалар енгізіледі. 
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бастаған сәтте) жазбалар енгізіледі. 

 
 
 
 

Формулярдың жалғасы толтырылған формулярға міндетті қосымша 
болып табылады және онсыз ресми құжаттың күші болмайды. Формулярдың 
жалғасы тігілуге және мөрленуге тиіс. 

Машиналық жеткізгіштердегі тиісті формулярлар (паспорттар) 
көлемінде өлшемдік құжаттаманы жүргізуді қамтамасыз ететін 
интеграцияланған компьютерлік жүйелерді пайдалану кезінде пайдаланушы 
кәсіпорынның ішіндегі қозғалыстан паспорттарды алып қоюға және оларды 
жеке үй-жайда сақтауға рұқсат етіледі. Электрондық формулярға (паспортқа) 
жазбалар енгізу кезінде тиісті өкілеттіктері бар тұлғалардың электрондық 
кодтарын (парольдерін) пайдалану қажет. 

Қағаз тасығыштарда формулярларды ресімдеу айына кемінде бір рет 
жүргізілуге тиіс. 

Типтік жағдайда қағаз тасығыштарда паспорттарды ресімдеу тек қажет 
болған жағдайда ғана (тиісті ат бұйымын басқа ұйымға берген кезде) 
жүргізілуі тиіс. 

Формулярларды (паспорттарды) ресімдеу ЭЕМ басып шығару түрінде 
қосымшаларды желімдеу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін. Көрсетілген 
жағдайда басып шығару форматы және олардағы ақпаратты ұсыну нысаны 
формулярдың (паспорттың) тиісті бөлімдеріне ұқсас болуы тиіс. 

Қағидаларда көрсетілмеген өлшем бойынша құжаттаманы 
(пайдаланылған ат есептен шығарылған бұйымдары және т.б.) сақтау 
мерзімдері АА комитетінің жеке құжатымен айқындалады. 

Формуляр (паспорт, заттаңба) жоғалған кезде формуляры (паспорты, 
заттаңбасы) жоғалған ат бұйымының техникалық жай-күйін тексереді және 
жоғалу фактісін тексереді. 

Әк-дегі формулярдың телнұсқасын (авиақозғалтқыш) авиакәсіпорынға 
(жөндеу кәсіпорны) жоғалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
бұйымның одан әрі пайдалануға жарамдылығын таныған комиссия актісінің 
негізінде береді. 

Жиынтықтаушы бұйымға паспорттың (заттаңбаның) телнұсқасын 
жоғалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде тиісті бұйымның техникалық 
жай-күйі және оны одан әрі пайдалану мүмкіндігі айқындалғаннан кейін 
қажетті өкілеттіктері бар маман ресімдейді (көрсетілген тұлғалардың құрамы 
құжатпен айқындалады). 

"Телнұсқа" деген сөз формулярдың (паспорттың, заттаңбаның) 
титулдық парағына жазылады құжаттың телнұсқасына жұмыс істелгенін, 
ТҚК және жөндеу орындалған күнді қоса алғанда, жоғалу фактісін тексеру 
кезінде белгіленген бұйымның сипаттамасын жазады. 

ӘК планерінің күштік элементтерінің формулярын жүргізуді (құжатпен 
ТҚ және Ж жөніндегі ұйым) нақты маманға жүктейді. 

Өлшемдік және кеме құжаттамасының (кеме құжаттамасы - ұшуды 
орындайтын ӘК бортында міндетті түрде болуы тиіс құжаттама) болуы мен 
дұрыс жүргізілуін пайдаланушының ИАҚ мамандары тексереді, олардың 
құрамын пайдаланушы айқындайды. ӘК бортында кеме құжаттарынсыз 
ұшуға тыйым салынады. 
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Өндірістік-техникалық құжаттама ақпаратты жоспарлау, есепке 
алу, ат пайдалану және өндірістік-шаруашылық қызмет бойынша әртүрлі 
есептерді жасау үшін пайдаланылады. 

Өндірістік-техникалық құжаттардың түрлері мен нысандары, оларды 
әзірлеу, жүргізу, ресімдеу және ұсыну тәртібі Мемлекеттік органдар мен 
авиакәсіпорынның тиісті шешімдерімен айқындалады.  

Авиациялық техниканың ТЭ кезінде қолданылатын өндірістік-
техникалық құжаттар өндірістік қызмет бағыттары, мақсаты (есепке алу, 
ақпараттық, есеп беру) және түрі (ведомостар, журналдар, актілер, 
анықтамалар, тізбелер, тапсырмалар, тапсырыстар және т.б.) бойынша 
жіктеледі. 

Өндірістік-техникалық құжаттама қызметтің негізгі бағыттары 
бойынша құжаттарды қамтиды: 

1) авиациялық техника бойынша (болуы, жай-күйі, қозғалысы, 
ресурстары); 

2) ат сенімділігі бойынша (талдаулар, техникалық және рекламациялық 
актілер, пысықтаулар, істен шығулар мен ақауларды есепке алу); 

3) авиациялық-техникалық даярлық және ТҚ-ға рұқсат беру бойынша; 
4) Еңбекті және қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша; 
5) жоспарлау бойынша (техникалық-экономикалық, өндірістік);  
6) авиациялық техникаға ТҚК, оны жөндеуге тапсыру және жөндеуден 

алу, ТҚК тиімділігі мен сапасын басқару жүйесі бойынша; 
7) ТҚК қамтамасыз ету, еңбекті және мүлік шығынын нормалау 

бойынша. 
Авиациялық техникаға ТҚК бойынша жұмыстарды есепке алу мен 

ресімдеудің негізгі құжаты жедел немесе мерзімді техникалық қызмет 
көрсетуге арналған карта-наряд болып табылады. Оны ТҚК жұмыстарының 
тікелей басшысына карт-нарядтарды есепке алу журналында тіркей отырып 
береді. 

Қажет болған жағдайларда карта-нарядқа басқа да есепке алу-тіркеу 
құжаттары (операция ведомостары, өлшеу карталары, ақауға наряд және т.б.) 
қоса беріледі, бұл туралы карта-нарядта көрсетіледі. Жұмысты, жұмыс тобын 
және олардың толық кешенін орындау карта-нарядта және оған қоса 
берілетін құжаттарда орындаушылар мен бақылаушы адамдардың 
қолдарымен расталуға тиіс. ТҚК жұмыстарының тікелей басшысы 
ресімделген карта-нарядты және оған қоса берілген құжаттарды тіркеу, өңдеу 
және сақтау үшін тапсырады. 

Әуе кемелеріне жедел ТҚК карта - нарядтары оларды ресімдегеннен 
кейін 24 айдан ерте емес, ал мерзімді ТҚК - кезекті күрделі (регламенттелген) 
жөндеуден ӘК алғаннан кейін, басқа кәсіпорындар мен ведомстволардың 
кемелері карта-нарядты ресімдегеннен кейін бір жылдан кейін жойылады. 

 
№ 3 Өзіндік жұмыс 
1.Өрттің алдын-алу шараларын атаңыз. 
2. Қоршаған ортаны қорғаудың қандай ережелері мен талаптары бар? 
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Өндірістік-техникалық құжаттама ақпаратты жоспарлау, есепке 
алу, ат пайдалану және өндірістік-шаруашылық қызмет бойынша әртүрлі 
есептерді жасау үшін пайдаланылады. 

Өндірістік-техникалық құжаттардың түрлері мен нысандары, оларды 
әзірлеу, жүргізу, ресімдеу және ұсыну тәртібі Мемлекеттік органдар мен 
авиакәсіпорынның тиісті шешімдерімен айқындалады.  

Авиациялық техниканың ТЭ кезінде қолданылатын өндірістік-
техникалық құжаттар өндірістік қызмет бағыттары, мақсаты (есепке алу, 
ақпараттық, есеп беру) және түрі (ведомостар, журналдар, актілер, 
анықтамалар, тізбелер, тапсырмалар, тапсырыстар және т.б.) бойынша 
жіктеледі. 

Өндірістік-техникалық құжаттама қызметтің негізгі бағыттары 
бойынша құжаттарды қамтиды: 

1) авиациялық техника бойынша (болуы, жай-күйі, қозғалысы, 
ресурстары); 

2) ат сенімділігі бойынша (талдаулар, техникалық және рекламациялық 
актілер, пысықтаулар, істен шығулар мен ақауларды есепке алу); 

3) авиациялық-техникалық даярлық және ТҚ-ға рұқсат беру бойынша; 
4) Еңбекті және қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша; 
5) жоспарлау бойынша (техникалық-экономикалық, өндірістік);  
6) авиациялық техникаға ТҚК, оны жөндеуге тапсыру және жөндеуден 

алу, ТҚК тиімділігі мен сапасын басқару жүйесі бойынша; 
7) ТҚК қамтамасыз ету, еңбекті және мүлік шығынын нормалау 

бойынша. 
Авиациялық техникаға ТҚК бойынша жұмыстарды есепке алу мен 

ресімдеудің негізгі құжаты жедел немесе мерзімді техникалық қызмет 
көрсетуге арналған карта-наряд болып табылады. Оны ТҚК жұмыстарының 
тікелей басшысына карт-нарядтарды есепке алу журналында тіркей отырып 
береді. 

Қажет болған жағдайларда карта-нарядқа басқа да есепке алу-тіркеу 
құжаттары (операция ведомостары, өлшеу карталары, ақауға наряд және т.б.) 
қоса беріледі, бұл туралы карта-нарядта көрсетіледі. Жұмысты, жұмыс тобын 
және олардың толық кешенін орындау карта-нарядта және оған қоса 
берілетін құжаттарда орындаушылар мен бақылаушы адамдардың 
қолдарымен расталуға тиіс. ТҚК жұмыстарының тікелей басшысы 
ресімделген карта-нарядты және оған қоса берілген құжаттарды тіркеу, өңдеу 
және сақтау үшін тапсырады. 

Әуе кемелеріне жедел ТҚК карта - нарядтары оларды ресімдегеннен 
кейін 24 айдан ерте емес, ал мерзімді ТҚК - кезекті күрделі (регламенттелген) 
жөндеуден ӘК алғаннан кейін, басқа кәсіпорындар мен ведомстволардың 
кемелері карта-нарядты ресімдегеннен кейін бір жылдан кейін жойылады. 

 
№ 3 Өзіндік жұмыс 
1.Өрттің алдын-алу шараларын атаңыз. 
2. Қоршаған ортаны қорғаудың қандай ережелері мен талаптары бар? 

 
 
 
 

3. Ашық алаңдарда және үй-жайларда АТ-ны сақтау, ТҚК жүргізу және 
жөндеу кезінде қандай іс-әрекеттерге тыйым салынады? 

4. АТЖ негізгі міндеттері? 
5. Қандай жағдайларда жарамды ӘК ұшуға дайын деп есептеледі? 
6. ТББ бөлімі қандай жұмыстарды орындайды? 
7. АТ-ның арнайы түрлерін тізімдеңіз 
8. Қандай жұмыс түрлері арнайы техникалық қызмет көрсетуді 

қамтиды? 
9. Өлшемді құжаттама қандай құжаттарды қамтиды? 
10. Өндірістік - техникалық құжаттама не үшін қолданылады? 
 
Практикалық жұмыс № 1 отын жүйесі 
Жұмыстың мақсаты: отын жүйесі мен оның элементтерін тексеру, 

карбюраторды синхрондау, механикалық синхрондау, пневматикалық 
синхрондау, қалқымалы камераны тексеру, жұмыс істемейтін реттеу, 
карбюраторды басқаруды тексеру 

Жұмысты орындау тәртібі: 
Карбюраторларды синхрондау: 
 Қозғалтқыштың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін дроссель 

клапандарын синхрондау қажет. Синхрондауды орындау кезінде басқару 
кабелінің кернеуін босату керек (дроссель тұтқасы реттелетін аялдамаға 
түседі). 

 Бос жүріс режимінде синхрондауды орындау үшін (1-сурет): кіріс 
коллекторларын бөлу үшін компенсациялық түтіктің (1) жалғағыш шлангісін 
(2) қысу қажет. Қозғалтқыштың жұмысы аздап өзгеруі керек. 

 
1.44 сурет -Пьезоэлемент Бос режимде синхрондау 

 
Механикалық синхрондау: 
Әуе винті, қозғалтқыштың айналмалы және жүктелген бөліктері өмірге 

қауіп төндіреді. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде барлық қауіпсіздік 
ережелерін сақтаңыз. 

Негізгі реттеу. Дроссельдің негізгі реттеуін синхрондау үшін сізге: 
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1. Тұтқаны бекіту түйінінен ажыратыңыз (4) (1). 
2. Тұтқаны (1) бос тоқтауға орнатыңыз (3). Тұтқыш кедергісіз еркін 

қозғалуы керек. 
3. Бос жүріс саны реттегіш бұранданы (2) аялдамада саңылау пайда 

болғанға дейін шығарыңыз. 
4. Реттеу бұрандасы (2) мен бос тоқтау (3) арасындағы 0,1 мм зондты (x 

саңылауы) салыңыз. Бұранданы сағат тілімен бұрап, саңылауды x 0,1 мм 
орнатыңыз. 

5. Зондты алып тастаңыз және реттеу бұрандасын сағат тілімен 1,5 
бұраңыз. 

6. Бос жүрісті қоспа сапасының бұрандасын (6) сағат тілі бағытымен 
тоқтағанша абайлап орап, содан кейін сағат тіліне қарсы 1,5 рет бұраңыз. 

7. Қайтару серіппесінің әсерінен дроссельдің толық ашылуын 
тексеріңіз (5). 

8. Дроссельді жапқыштардың бір уақытта ашылуын қамтамасыз ету 
үшін кабельдердің кернеуін реттеңіз. 

Екі карбюраторға да түзету жасаңыз 
Қадамдастыру. Бос жүріс тірегіне кенді орнату және келесі әрекеттерді 

орындау кезінде осы Ережені қамтамасыз ету: 
1. Кенді бос жүріс тірегіне орнатқаннан кейін дроссель жапқыш 

тұтқасын (1) тірекке (3) орнатыңыз. 
2. Басқару кабелін бекіту Түйініне қосыңыз (4) 
3. Тростарды қосқаннан кейін бос жүріс тірегіндегі кеннің қалпындағы 

тірек (3) рычагтың реттеу бұрандасына (2) тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз) 
4. Төмен жұмыс жылдамдығы редуктор бөліктерінің тозуына әкеледі. 

Жоғары жұмыс жылдамдығы қозғалтқышты іске қосуды қиындатады. 
Қозғалтқышты іске қосыңыз және бос жылдамдықты тексеріңіз. Қажет болса, 
бұранданың көмегімен реттеуді орындаңыз (2). 

5. Қозғалтқыш жұмысының біркелкілігін тексеріңіз. Қажет болса, бос 
қоспаның сапасын бұрандамен реттеңіз (6).  

Бұл әрекеттер екі карбюраторда да орындалады. 
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1. Тұтқаны бекіту түйінінен ажыратыңыз (4) (1). 
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5. Зондты алып тастаңыз және реттеу бұрандасын сағат тілімен 1,5 
бұраңыз. 
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бұранданың көмегімен реттеуді орындаңыз (2). 

5. Қозғалтқыш жұмысының біркелкілігін тексеріңіз. Қажет болса, бос 
қоспаның сапасын бұрандамен реттеңіз (6).  
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Сурет 2. Бос режимде синхрондау 
Пневматикалық синхрондау: 
Әуе винті, қозғалтқыштың айналмалы және жүктелген бөліктері өмірге 

қауіп төндіреді. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде барлық қауіпсіздік 
ережелерін сақтаңыз. Пневматикалық синхрондауды жасамас бұрын 
механикалық синхрондауды орындау керек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 3. 1 нұсқа 
 
Бос жүрісте пневматикалық синхрондауды орындау үшін(ағынның тең 

жылдамдығын баптау) тиісті шығын өлшегіш немесе вакуумметр (лер) 
қажет. 

Қосылудың келесі нұсқалары мүмкін (3, 4, 5, 6-сурет): 
1. Қысқыштарды алыңыз (3), содан кейін компенсациялық түтікті 

алыңыз (2) бұрыштық фитингтерден (4). 
2. Вакуумметрді (1) бұрыштық фитингтерге (4) түтіктердің көмегімен 

(5) қосыңыз. 
 

 
 

Сурет 4. 3. 2 нұсқа 
  



266  
 
 
 

1. Қысқышты (4) алыңыз, содан кейін шлангты (3) компенсациялық 
түтіктен (2) және бұрыштық фитингтен (5) алыңыз. 

2. Вакуумметрді (1) бұрыштық штуцерге (5) және компенсациялық 
түтікке (2) шлангілердің көмегімен (6) қосу. 

 

 
Сурет 5. 3 нұсқа 

 
1 штепсельдерді (1) м6х6 кіріс құбырларынан (2) бұрап, вакуумметрді 

қосыңыз. 
2 компенсациялық түтікті алыңыз (3) шлангтармен бірге (4) және 

фитингтерді өшіріңіз. 
3 синхрондаудан кейін Loctite 221 бекіткішін қолдана отырып, m6x6 (1) 

штепсельдерін орнатыңыз. 
 

 
 

Сурет 6. 4 нұсқа 
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Сурет 6. 4 нұсқа 
 

 
 
 
 

1. Вакуумметрді орнатыңыз. 
2. Шлангты (2) көрсетілген жерде арнайы қысқышты (1) пайдаланып 

қысыңыз. Өтемдік түтікті алып тастауға болмайды. 
3. Штепсельдерді бұраңыз (4). 
4. Тығыздағыш шайбалары бар M6 (5) фитингтерін орнатыңыз (6). 
5. Синхрондаудан кейін Loctite 221 бекіткішін пайдаланып, м6х6 (4) 

штепсельдерін орнатыңыз. 
Бос жүрісті тексеру: 
1. Тексеруді жүргізер алдында ұшу аппаратын тіреулер мен 

кергіштердің көмегімен бекітіңіз. 
Әуе винті, қозғалтқыштың айналмалы және жүктелген бөліктері өмірге 

қауіп төндіреді. Іске қосар алдында әуе винтінің аймағын қарап шығу қажет. 
Тексеру барысында әуе винтінің айналу аймағында қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету. 

2. Іске қосу және бос жылдамдықты тексеру. Қажет болса, түзетуді 
орындаңыз. 

Егер 1/2 айналымнан артық реттеу қажет болса, бос жүріс режимінен 
тоқтаған кезде жоғары жүктемелердің алдын алу үшін механикалық 
синхрондауды қайталау қажет. Егер жұмыс істемейтін жылдамдық жоғары 
болса, онда қоспаның мөлшерін бұранданы бір айналымға бұруға рұқсат 
етіледі. 

3. Тексеру нәтижесі қанағаттанғысыз болған жағдайда бос жүрісті 
жиклерлерді қарап шығу және қажет болған жағдайда тазарту қажет. Ластану 
мөлдір және желе тәрізді болуы мүмкін. Арналардың өткізу қабілетін 
тексеріңіз. 

Пайдалану режимдерін тексеру: 
Бос жүрісті реттегеннен және тексергеннен кейін бос жүрістен жоғары 

пайдалану режимдерін тексеру қажет. Қозғалтқыштың белгіленген ұшу 
қуатын немесе жылдамдығын дамытатындығына көз жеткізіңіз. 
Қозғалтқыштың жұмысын барлық пайдалану режимдерінде (бос жүрістен 
шарықтау режиміне дейін) тексеру, қажет болған жағдайда реттеу. 

Бос жүрістен жоғары пайдалану режимдерін тексеру үшін: 
1. Қозғалтқышты іске қосыңыз және жылытыңыз (қараңыз Пайдалану 

жөніндегі Нұсқаулық). Кенді шарықтау режиміне ауыстыру арқылы 
вакуумметрлердің көрсеткіштерін тексеріңіз. Егер көрсеткіштер әртүрлі 
болса, онда қажет: 

1.1. 1 қозғалтқышты өшіріңіз. 
1.2. Дроссельдік жапқыштар тұтқалары жүрісінің толықтығын тексеру 

және байытқыштардың "өшірулі"күйде екендігіне көз жеткізу. 
1.3. Қажет болса, тұтқаларды ұшу режиміне синхронды орнатуды 

қамтамасыз ету үшін реттеуді орындаңыз. 
2. Ұшу режимін орнатыңыз және вакуум өлшегіштердің көрсеткіштерін 

тексеріңіз. Көрсеткіштер бірдей болуы керек. Оқу айырмасы боуденнің 
тоқтауын реттеу арқылы өтелуі мүмкін (1). 

2.1. Өшіру қозғалтқыш. 
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2.2. Боуден аялдамасының гайкасын босатыңыз және бос жүрісті 
реттеу процедурасын орындаңыз. 

2.3. Барынша гайку. 
2.4. Тексеруді қайталау. 
3. Қажет болған жағдайда бос жүріс айналымдарын түпкілікті реттеуді 

орындау (2). 
4. Екі карбюраторда да түзетулер жасалады. 
5 өзгергенде реттеу орындау қажет барлық тексеру осы жұмыс. 
6. Бос режимдегі теңгерімсіздікті азайтуға арналған өтемдік түтікті 

орнатыңыз. 
7. Төсемі бар м3,5х5 (3) және М6х6 бітеуіштерін орнату (7-сурет) 
Қалқымалы камераны тексеру: 
Күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! Жұмысты бастамас 

бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін салқындауы керек. 

 
 

Сурет 7. Пайдалану режимдерін және бос жүрісті тексеру  
Қалқымалы камераны тексеру үшін сізге қажет: 
1. Карбюратор табанын алыңыз (1) 
2. Қалқымалы камераның кронштейнін алыңыз (2) 
3. Қалқымалы камераны (3) тығыздағышпен (4) және екі қалтқымен 

алыңыз. 
4. Қалқымалы камерадан (5) екеуін де алыңыз. 
5. Қалқымалы салмақты тексеріңіз 
6. Қалқымалы камераны ластану мен коррозияның болмауын 

тексеріңіз. 
Кез келген ластану анықталған жағдайда себебін анықтап, жою 

бойынша тиісті шаралар қабылдау қажет. Толық тексеру және тазалау отын 
жүйесіне қоса алғанда, карбюраторы. 

7. Қалқымалы камераны кері ретпен орнатыңыз. 
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8. Бос жүрісті реттеуді орындау 
Қалқымалы салмақты тексеру: 
Белгілі бір жағдайларда қалқымалы материалдың құрылымы бұзылуы 

мүмкін, бұл жанармайдың сіңуіне және қалқыманың салмағын арттыруға 
әкеледі. Қалтқылардың салмағын тексеру бұл сәтсіздікті анықтауға 
мүмкіндік береді. Бұл тексеру Жаңа қалқымалар үшін өзекті емес, өйткені 
олар отынмен байланыста болған жоқ. 

 
 

Сурет 8. Қалқымалы камера 
 
Қалқымалы салмақты тексеру үшін сізге қажет: 
1. Қалқандарды 1-2 минут құрғатыңыз. Тек құрғақ қалқымалардың 

салмағы тексеріледі. 
2. Калибрленген таразының көмегімен қалтқылардың салмағын 

тексеріңіз. Рұқсат етілген өлшеу қателігі 0,1 гр аспайды. 
3. Өлшеу нәтижесі қызмет көрсету хаттамасында жазылуы керек. Екі 

қалқыманың максималды рұқсат етілген салмағы-7 гр. 
4. Артық салмақ болған жағдайда барлық қалтқыларды ауыстырыңыз. 
Бос жүрісті реттеу: 
Егер қозғалтқыштың жұмыс істемейтін режимде қанағаттанарлық 

жұмысын алу мүмкін болмаса, жұмыс істемейтін саптаманы тексеріп, 
пневматикалық синхрондауды орындау қажет. 

Бос жүрісті реттеу қыздырылған қозғалтқышта орындалады. Бос 
жүрісті негізгі реттеу ең алдымен бос жүріс бұрандасымен (2) (дроссель 
жапқышының тіреуі) орындалады. 
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1. Қоспаның сапалық бұрандасын (4) сағат тілімен толығымен орап, 
содан кейін оны сағат тіліне қарсы 1,5 айналымға бұраңыз. 

2. Қоспа сапасының бұрандасын бұрап (4) максималды бос айналымға 
қол жеткізіңіз. 

3. Сапа бұрандасының оңтайлы орналасуы төңкерістердің төмендеуі 
басталған кезде позициялар арасындағы ортада болады. 

4. Бұрандамен бос жүрісті реттеуді орындаңыз (2) және қажет болса, 
қоспаның сапасын бұрандамен реттеуді қайталаңыз (4). Сапа бұрандасын 
сағат тілімен бұру қоспаны нашарлатады, сағат тіліне қарсы айналдыру 
қоспаны байытады. 

Карбюраторды басқаруды тексеру: 
Кабельдерді төсеу қозғалтқыштың немесе ұшақтың кез-келген 

қозғалысының карбюраторды басқаруға әсерін болдырмайтындай етіп 
жасалуы керек, өйткені бұл түзетулер мен синхрондаудың бұзылуына әкелуі 
мүмкін. 

Әр карбюраторды екі кабель басқарады. Дроссельді басқаруға арналған 
кабель түйінге қосылады (1). Байытқышты басқаруға арналған кабель түйінге 
қосылады (2). 

Әуе винті, қозғалтқыштың айналмалы және жүктелген бөліктері өмірге 
қауіп төндіреді. Басқару арқандары дроссельдік жапқыш пен байытқыш 
толық ашылып, жабылатындай етіп реттелуі тиіс. Арқандар мен тұтқалар 
кептеліп қалмауы керек. 

Әуе винті, қозғалтқыштың айналмалы және жүктелген бөліктері өмірге 
қауіп төндіреді. Басқару кабелі қосылмаған кезде дроссель толығымен ашық 
болады. Карбюраторды басқару кабельдері қосылмаған кезде ешқашан 
қозғалтқышты іске қоспаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 9. Карбюраторды басқаруды тексеру 
 

Карбюраторларды басқаруды тексеру үшін сізге: 
1. Кабельдер мен тұтқалардың қозғалыс еркіндігін тексеріңіз. 
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1. Қоспаның сапалық бұрандасын (4) сағат тілімен толығымен орап, 
содан кейін оны сағат тіліне қарсы 1,5 айналымға бұраңыз. 

2. Қоспа сапасының бұрандасын бұрап (4) максималды бос айналымға 
қол жеткізіңіз. 

3. Сапа бұрандасының оңтайлы орналасуы төңкерістердің төмендеуі 
басталған кезде позициялар арасындағы ортада болады. 

4. Бұрандамен бос жүрісті реттеуді орындаңыз (2) және қажет болса, 
қоспаның сапасын бұрандамен реттеуді қайталаңыз (4). Сапа бұрандасын 
сағат тілімен бұру қоспаны нашарлатады, сағат тіліне қарсы айналдыру 
қоспаны байытады. 

Карбюраторды басқаруды тексеру: 
Кабельдерді төсеу қозғалтқыштың немесе ұшақтың кез-келген 

қозғалысының карбюраторды басқаруға әсерін болдырмайтындай етіп 
жасалуы керек, өйткені бұл түзетулер мен синхрондаудың бұзылуына әкелуі 
мүмкін. 

Әр карбюраторды екі кабель басқарады. Дроссельді басқаруға арналған 
кабель түйінге қосылады (1). Байытқышты басқаруға арналған кабель түйінге 
қосылады (2). 

Әуе винті, қозғалтқыштың айналмалы және жүктелген бөліктері өмірге 
қауіп төндіреді. Басқару арқандары дроссельдік жапқыш пен байытқыш 
толық ашылып, жабылатындай етіп реттелуі тиіс. Арқандар мен тұтқалар 
кептеліп қалмауы керек. 

Әуе винті, қозғалтқыштың айналмалы және жүктелген бөліктері өмірге 
қауіп төндіреді. Басқару кабелі қосылмаған кезде дроссель толығымен ашық 
болады. Карбюраторды басқару кабельдері қосылмаған кезде ешқашан 
қозғалтқышты іске қоспаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 9. Карбюраторды басқаруды тексеру 
 

Карбюраторларды басқаруды тексеру үшін сізге: 
1. Кабельдер мен тұтқалардың қозғалыс еркіндігін тексеріңіз. 

 
 
 
 

2. Кабель тұтқаның тоқтаудан тоқтауға дейін толық қозғалуын 
қамтамасыз етуі керек. 

3. Кезде толық ашық дроссельной заслонке арасындағы саңылау 
қапталған тростың және барынша көңіл бөле құрайды 1мм. 

4. Карбюраторларды қосу және басқару түйіндерін мотор майымен 
тексеріп, майлаңыз. 

5. Қайтару серіппелерін және орнату тесіктерінің тозуын тексеріңіз. 
 
Практикалық жұмыс№ 2. Майлау жүйесі 
Жұмыстың мақсаты: майлау жүйесін тексеру, майды ауыстыру 

процедурасы, май сүзгісін ауыстыру, сүзгі компоненттерін тексеру, май 
багын тазарту, ауа штепсельдерін алып тастау және майлау жүйесін жуу 

Жалпы мәліметтер. 
Қосымша ақпарат алу үшін қараңыз. SI-912-010" майды ауыстыру", 

қолданыстағы басылым және сурет.1. 
 

 
1- Маслобак 
2-  Төгу тығыны М12х12 
3-  Маслорадиатор 
4-  Май сүзгі 

1.44 сурет -Пьезоэлемент Майлау жүйесі  
Қауіпсіздік: күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! 

Жұмысты бастамас бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін 
салқындауы керек. Электр тогының соғу қаупі! Алдырғышты және шығарып 
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кілті. Батареяның нөлдік терминалын өшіріңіз. Майдың шығынын анықтау 
үшін оны ауыстырмас бұрын майдың деңгейін тексеру қажет. 

 Майдың байқаусызда жоғалуын және клапанның жетек механизмінің 
зақымдалуын болдырмау үшін келесі талаптарды сақтау қажет: 

Майды ауыстырған кезде сору магистралінен, май радиаторынан және 
қайтару магистралінен майдың төгілуіне жол бермеу керек, өйткені бұл 
қажет емес және май жүйесінде ауа тығындарының пайда болуына әкеледі. 
См. SI-912-018 

Май сүзгісін ауыстыру және майды ауыстыру жүйеден және 
гидрокомпенсаторлардан майдың төгілуін болдырмау үшін тез және үзіліссіз 
орындалуы қажет. 

Майлау жүйесінің шлангілері мен қосылыстары қызмет көрсету кезінде 
бөлшектелмейді. 

 Майды ауыстыру: 
 Ауыстыру алдында май орындау қажет қыздыру қозғалтқыш. 
Майды ауыстыру үшін сізге қажет: 
1. Картерден майды шығару үшін ауа бұрандасын қолыңызбен 

бұраңыз.  
2. Жою контровочную сымға және вывернуть сливную тығынды. 

Пайдаланылған майды ағызып, экологиялық заңнамаға сәйкес тастаңыз. 
3. Майды әр ауыстырған кезде май сүзгісін ауыстырыңыз және сүзгі 

компоненттерін тексеріңіз. 
4. Тексеруден кейін табиғат қорғау заңнамасына сәйкес май сүзгісін 

кәдеге жаратыңыз. 
5. Орнату сливную тығынды жаңа төсеп. Тартылу сәті 25 Нм. Су 

төгетін штепсельді алыңыз. 
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және SI-912-016 "пайдалану 

сұйықтықтарын таңдау", қолданыстағы басылымдардың талаптарына сәйкес 
келетін фирмалық майды пайдалану қажет. 

Ауа штепсельдерінің пайда болуын болдырмау үшін иінді білікті 
бөлшектелген май жүйесімен бұруға тыйым салынады. 

Май жүйесін (магистральдар, май сорғысы, картердегі арналар) үрлеу 
үшін сығылған ауаны пайдалануға тыйым салынады. 

Майдың жерге және ағынды суларға түсуіне жол бермеңіз-бұл ауыз 
судың ластануын тудыруы мүмкін. Пайдаланылған майды 
мамандандырылған өңдеу орталығына тапсыру қажет. 

6. Жаңа май сүзгісін орнатыңыз. 
7. Май багына шамамен 3 литр жаңа май құйыңыз. 
8. Жүйені маймен толтыруды қамтамасыз ету үшін иінді білікті айналу 

бағытында (шамамен 20 революция) бұраңыз. 
Май сүзгісін ауыстыру: 
Қауіпсіздік: күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! 

Жұмысты бастамас бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін 
салқындауы керек. Майлау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін және майдың 
мәжбүрлі айналымын қамтамасыз ету үшін түпнұсқа ROTAX май сүзгісін 
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кілті. Батареяның нөлдік терминалын өшіріңіз. Майдың шығынын анықтау 
үшін оны ауыстырмас бұрын майдың деңгейін тексеру қажет. 

 Майдың байқаусызда жоғалуын және клапанның жетек механизмінің 
зақымдалуын болдырмау үшін келесі талаптарды сақтау қажет: 

Майды ауыстырған кезде сору магистралінен, май радиаторынан және 
қайтару магистралінен майдың төгілуіне жол бермеу керек, өйткені бұл 
қажет емес және май жүйесінде ауа тығындарының пайда болуына әкеледі. 
См. SI-912-018 

Май сүзгісін ауыстыру және майды ауыстыру жүйеден және 
гидрокомпенсаторлардан майдың төгілуін болдырмау үшін тез және үзіліссіз 
орындалуы қажет. 

Майлау жүйесінің шлангілері мен қосылыстары қызмет көрсету кезінде 
бөлшектелмейді. 

 Майды ауыстыру: 
 Ауыстыру алдында май орындау қажет қыздыру қозғалтқыш. 
Майды ауыстыру үшін сізге қажет: 
1. Картерден майды шығару үшін ауа бұрандасын қолыңызбен 

бұраңыз.  
2. Жою контровочную сымға және вывернуть сливную тығынды. 

Пайдаланылған майды ағызып, экологиялық заңнамаға сәйкес тастаңыз. 
3. Майды әр ауыстырған кезде май сүзгісін ауыстырыңыз және сүзгі 

компоненттерін тексеріңіз. 
4. Тексеруден кейін табиғат қорғау заңнамасына сәйкес май сүзгісін 

кәдеге жаратыңыз. 
5. Орнату сливную тығынды жаңа төсеп. Тартылу сәті 25 Нм. Су 

төгетін штепсельді алыңыз. 
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және SI-912-016 "пайдалану 

сұйықтықтарын таңдау", қолданыстағы басылымдардың талаптарына сәйкес 
келетін фирмалық майды пайдалану қажет. 

Ауа штепсельдерінің пайда болуын болдырмау үшін иінді білікті 
бөлшектелген май жүйесімен бұруға тыйым салынады. 

Май жүйесін (магистральдар, май сорғысы, картердегі арналар) үрлеу 
үшін сығылған ауаны пайдалануға тыйым салынады. 

Майдың жерге және ағынды суларға түсуіне жол бермеңіз-бұл ауыз 
судың ластануын тудыруы мүмкін. Пайдаланылған майды 
мамандандырылған өңдеу орталығына тапсыру қажет. 

6. Жаңа май сүзгісін орнатыңыз. 
7. Май багына шамамен 3 литр жаңа май құйыңыз. 
8. Жүйені маймен толтыруды қамтамасыз ету үшін иінді білікті айналу 

бағытында (шамамен 20 революция) бұраңыз. 
Май сүзгісін ауыстыру: 
Қауіпсіздік: күйіп қалу қаупі! Қозғалтқыштың ыстық бөліктері! 

Жұмысты бастамас бұрын қозғалтқыш қоршаған орта температурасына дейін 
салқындауы керек. Майлау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін және майдың 
мәжбүрлі айналымын қамтамасыз ету үшін түпнұсқа ROTAX май сүзгісін 

 
 
 
 

пайдалану керек. Тек осы сүзгілерде қажетті жұмыс қысымы бар қайта іске 
қосу клапаны болады. Майды әр ауыстырған кезде май сүзгісін бұрап, чиптер 
пайда болмай, корпусты арнайы құралмен ашу керек. 

 Процедураны орындау үшін арнайы құрал қажет: 
 

 
1-Май сүзгісіне арналған кілт  
2-кескіш 

Сурет 2. Арнайы құрал  
 
Май сүзгісін алу / орнату: 
Май сүзгісін алу / орнату үшін: 
1. Арнайы кілтті пайдаланып май сүзгісін алыңыз. 
2. Май сорғыш корпусының (1) байланыс бетін тазалаңыз (2). 
3. (3) май сүзгісін (4) мотор майымен майлаңыз. 
4. Қозғалтқышқа май сүзгісін орнатыңыз. 
5. Закрутить маслофильтр дейін жанасу төсем корпус сорғының. Сүзгі 

корпусына 270⁰ белгісін жасаңыз (C). 
6. Май сүзгісін 3/4 айналымға тартыңыз (270⁰) 
7. Пайдаланылған сүзгіні тексеріңіз. 
 
Сүзгі компоненттерін тексеру: 
 Сүзгі компоненттерін мұқият тексеру қажет. Тексеруді орындау 

қозғалтқыштың техникалық жай-күйі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді және қандай да бір істен шығудың ықтимал себебі туралы ақпарат 
береді. 
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1- байланыс беті 
2- май сорғысының корпусы 
3- төсеу 
4- май сүзгі 

Сурет 3. Май сүзгісін орнату 
 
Тексеру үшін қажет: 
1. Май сүзгісінің корпусын арнайы құралмен чиптер жасамай ашыңыз. 
2. Ағызуға қарсы клапанның мембранасын алыңыз. 
3. Сүзгі төсенішін пышақпен кесіңіз. 
4. Шығарып сүзгіш мат, қосу, выдавить майдың қалдықтары. 
5. Сүзгіш матты ашып, металл жаңқаларының, ластанудың бөгде 

бөлшектерінің және тозу өнімдерінің болмауын қарап шығыңыз. 
6. Сүзгі төсенішінің бетінде таза магнит ұстаңыз және магнитті 

металдың жоқтығына тексеріңіз. 
7. Жоғары тозудың болмауы үшін сүзгі Корпусы мен байланыс бетін 

тексеріңіз. 
8. Жоғары тозудың болмауы үшін сүзгі серіппелерін тексеріңіз. 
9. Байланыс аймағында зақымданудың болмауын тексеру үшін 

мембрананы тексеріңіз. 
 

BRP-Powertrain нұсқаулықтарына сәйкес ұшу жарамдылығын 
қамтамасыз ету үшін жез немесе қола қырыну немесе мойынтіректердің тозу 
өнімдері сияқты бөгде бөлшектердің көп мөлшері анықталған жағдайда 
қозғалтқышты жөндеу немесе күрделі жөндеу қажет. Егер сүзгі төсеніші 
бөгде бөлшектермен бітелген болса, онда май сүзгінің қайта іске қосу 
клапаны арқылы сүзгісіз қозғалтқышқа түседі. 

Түсініксіз бөлшектер табылған жағдайда: 
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1- байланыс беті 
2- май сорғысының корпусы 
3- төсеу 
4- май сүзгі 

Сурет 3. Май сүзгісін орнату 
 
Тексеру үшін қажет: 
1. Май сүзгісінің корпусын арнайы құралмен чиптер жасамай ашыңыз. 
2. Ағызуға қарсы клапанның мембранасын алыңыз. 
3. Сүзгі төсенішін пышақпен кесіңіз. 
4. Шығарып сүзгіш мат, қосу, выдавить майдың қалдықтары. 
5. Сүзгіш матты ашып, металл жаңқаларының, ластанудың бөгде 

бөлшектерінің және тозу өнімдерінің болмауын қарап шығыңыз. 
6. Сүзгі төсенішінің бетінде таза магнит ұстаңыз және магнитті 

металдың жоқтығына тексеріңіз. 
7. Жоғары тозудың болмауы үшін сүзгі Корпусы мен байланыс бетін 

тексеріңіз. 
8. Жоғары тозудың болмауы үшін сүзгі серіппелерін тексеріңіз. 
9. Байланыс аймағында зақымданудың болмауын тексеру үшін 

мембрананы тексеріңіз. 
 

BRP-Powertrain нұсқаулықтарына сәйкес ұшу жарамдылығын 
қамтамасыз ету үшін жез немесе қола қырыну немесе мойынтіректердің тозу 
өнімдері сияқты бөгде бөлшектердің көп мөлшері анықталған жағдайда 
қозғалтқышты жөндеу немесе күрделі жөндеу қажет. Егер сүзгі төсеніші 
бөгде бөлшектермен бітелген болса, онда май сүзгінің қайта іске қосу 
клапаны арқылы сүзгісіз қозғалтқышқа түседі. 

Түсініксіз бөлшектер табылған жағдайда: 
 

 
 
 

1. Майлау жүйесін шайыңыз 
2. Жаңа май сүзгісін орнатыңыз 
3. Қозғалтқышты сынап көріңіз. 
4. Орындауға тексеруден маслофильтра. 
 

 
1- май сүзгісінің корпусы  
2- май сүзгісінің қақпағы  
3- төсеу  
4- мембрана 
5- сүзгі төсеніш 
6- Серіппелі  

Сурет 4. 3. Май сүзгі 
 
Егер май жүйесінде ластану болса, май радиаторын ауыстырып, май 

жүйесін жуу керек. Жұмыс тәжірибесі негізінде бұл жағдайда қозғалтқышты 
жөндеу қажет. 

Май багын тазалау: 
Май багын тазарту үшін: 
1. Профильді қысқышты (2) ашыңыз және май багының қақпағын (3) 

тығыздағыш сақинамен (4) және магистральдармен бірге алыңыз. 
2. Май багының ішкі элементтерін алыңыз – сепаратор (5) және оның 

тірегі (6) 
3. Май багын (8) және оның элементтерін (5,6) тазартыңыз және 

зақымданудың болмауын тексеріңіз. 
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Май багының дұрыс жиналмауы қозғалтқыштың істен шығуына немесе 
бұзылуына әкелуі мүмкін. 

4. Су төгетін штепсельді (1) м12х12 жаңа тығыздағыш шайғышпен 
орнатыңыз. Тартылу сәті 25 Нм. 

5. Тығынды қысыңыз. 
6. Май багын кері тәртіпте жинаңыз. 
7. Жүйеден ауа штепсельдерін алыңыз. 
 

 
 
1 - су төгетін штепсель  
2-профиль қысқышы  
3-май багының қақпағы 
4-сақиналы сақина  
5-сепаратор  
6-сепаратор тірегі 
7 - тығыздағыш жуғыш 
8-май багының корпусы  

Сурет 5. Май багын тазалау 
 
Ауа тығындарын алып тастау: 
Майлау жүйесінен ауа штепсельдерін алып тастау қозғалтқыштың 

сенімді жұмыс істеуін және қызмет көрсету мерзімін қамтамасыз ететін өте 
маңызды процедура болып табылады және қолданыстағы басылым si-912-018 
"майлау жүйесінен ауа штепсельдерін алып тастау" қызмет көрсету 
нұсқаулығына сәйкес мұқият орындалуы керек. 

Ауа тығындарын май жүйесінен алып тастауды мынадай жағдайларда 
орындау қажет: 

- әрбір алғашқы іске қосар алдында (мысалы-күрделі жөндеуден кейін); 
- майлау жүйесі бөлшектелген және бөлшектелген қызмет көрсетуден 

кейін; 
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Май багының дұрыс жиналмауы қозғалтқыштың істен шығуына немесе 
бұзылуына әкелуі мүмкін. 

4. Су төгетін штепсельді (1) м12х12 жаңа тығыздағыш шайғышпен 
орнатыңыз. Тартылу сәті 25 Нм. 

5. Тығынды қысыңыз. 
6. Май багын кері тәртіпте жинаңыз. 
7. Жүйеден ауа штепсельдерін алыңыз. 
 

 
 
1 - су төгетін штепсель  
2-профиль қысқышы  
3-май багының қақпағы 
4-сақиналы сақина  
5-сепаратор  
6-сепаратор тірегі 
7 - тығыздағыш жуғыш 
8-май багының корпусы  

Сурет 5. Май багын тазалау 
 
Ауа тығындарын алып тастау: 
Майлау жүйесінен ауа штепсельдерін алып тастау қозғалтқыштың 

сенімді жұмыс істеуін және қызмет көрсету мерзімін қамтамасыз ететін өте 
маңызды процедура болып табылады және қолданыстағы басылым si-912-018 
"майлау жүйесінен ауа штепсельдерін алып тастау" қызмет көрсету 
нұсқаулығына сәйкес мұқият орындалуы керек. 

Ауа тығындарын май жүйесінен алып тастауды мынадай жағдайларда 
орындау қажет: 

- әрбір алғашқы іске қосар алдында (мысалы-күрделі жөндеуден кейін); 
- майлау жүйесі бөлшектелген және бөлшектелген қызмет көрсетуден 

кейін; 

 
 
 
 

- ашық май жүйесі кезінде иінді білік айналғаннан кейін (мысалы, 
майды ауыстыру кезінде); 

- май жүйесін немесе магистралдарды сығылған ауамен үрлегеннен 
кейін. 

Майлау жүйесін жуу: 
Қауіпсіздік: электр тогының соғу қаупі! Алдырғышты және шығарып 

кілті. Батареяның нөлдік терминалын өшіріңіз. 
1. Магистральдар: әуе кемесін өндірушінің нұсқауларына сәйкес 

майлау жүйесінің желілерін бөлшектеу және жуу. 
2. Маслобак: тазарту маслобак. 
3. Уақытша магистральдар: уақытша магистральдар (тек жуу үшін) 

радиаторды қоспай орнатылады. Қайтару желісі май багына емес, бөлек таза 
контейнерге қосылады. 

Бұл нұсқаулықты сақтамау жуу кезінде чиптердің май ыдысына және 
май таратқышқа түсуіне әкелуі мүмкін 

4. Толтыру: май багын шамамен 3 литр көлемінде мотор майымен 
толтырыңыз. 

Жүйені жуу үшін қажет: 
Ауаның сорылуын болдырмау үшін май багындағы май деңгейі 

қабылдау түтігінің ұшынан төмен түспеуі тиіс. 
1. Май багынан қозғалтқышқа жаңа Майды беру және қайтару 

магистралінен таза май пайда болғанға дейін қабылдау ыдысына ағызу үшін 
ауа винтін айналу бағыты бойынша қолмен бұраңыз. 

2. Жуу кезінде майдың берілуін бақылаңыз. Жуу процесі қайтару 
сызығынан таза май пайда болғанға дейін жүзеге асырылады. 

3. Ұшу аппаратын өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес таза 
магистральдар мен радиаторды орнату. 

4. Жаңа май сүзгісін орнатыңыз және май қосыңыз. 
 Батареяның теріс терминалын қосыңыз. Жүйеден ауа штепсельдерін 

алыңыз. 
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Глоссарий 
 
Авиакомпания-әуе кемелерін пайдаланушы сертификаты бар заңды 

тұлға. 
Авиациялық метеорологиялық станция-ұшу үшін пайдалануға 

жататын метеорологиялық мәліметтерді жасауға және бақылау жүргізуге 
арналған станция. 

Авиациялық жұмыстар-ауыл шаруашылығы, құрылыс, суретке 
түсіру, топографиялық түсірілім, әуе жарнамасы, бақылау және патрульдеу, 
іздеу және құтқару, ауадан репортаждар, парашютпен секіру, сыртқы аспада 
жүк тасымалдау және басқа да осындай қызмет көрсету түрлері сияқты 
салаларда қызмет көрсетудің мамандандырылған түрлерін қамтамасыз ету 
үшін пайдаланылатын әуе кемелерінің, планерлердің, дельтапландардың, әуе 
шарларының және басқа да ұшу аппараттарының ұшуы. 

Заңсыз араласу актілері-Қырғыз Республикасының әуе көлігі мен 
азаматтық авиациясының қауіпсіздігіне қатер төндіретін әрекеттер немесе 
әрекеттер. 

Әуеайлақтық метеорологиялық қызмет-ұшуларға метеорологиялық 
қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге арналған қызмет. 

Аэронавигациялық ақпарат-әуе кемелерінің ұшуын қамтамасыз ету, 
әуе қозғалысына қызмет көрсету және әуе қозғалысын басқару мақсаттары 
үшін деректерді жинау, талдау және өңдеу нәтижесінде алынған ақпарат. 

Аэронавигациялық қызмет көрсету-әуе қозғалысына қызмет 
көрсетумен, радиотехникалық жабдық пен байланыс құралдарын 
пайдаланумен, метеорологиялық қамтамасыз етумен, авариялық хабарлаумен 
және аэронавигациялық ақпаратты ұсынумен байланысты кешенді қызмет 
көрсету. 

Әуеайлақ-әуе кемелерінің келуіне, жөнелтілуіне және осы бет 
бойынша қозғалуына толық немесе ішінара арналған жер немесе су бетінің 
белгілі бір учаскесі (кез келген ғимараттарды, құрылыстар мен жабдықтарды 
қоса алғанда). 

Әуежай-жолаушыларды, багажды, жүктер мен поштаны қабылдауға 
және жөнелтуге, әуе кемелеріне, экипаждарға қызмет көрсетуге арналған 
және осы мақсаттар үшін қажетті жабдықтары мен персоналы бар 
әуеайлақты, аэровокзалды және құрылыстарды қамтитын кешен. 

Аэродинамикалық күштер мен моменттер - ауаның ондағы 
қозғалатын ұшаққа әсер етуінің нәтижесі. динамикалық сипаттағы бұл 
күштер аппараттардың ұшуын ауадан ауыр етеді. ұшақ бетінің әр элементіне 
гидродинамикалық қысыммен байланысты қалыпты кернеуден және үйкеліс 
күштерінен туындаған тангенс кернеулерінен тұратын беттік күштер әсер 
етеді. 

Біліктілік белгісі-авиация персоналы куәлігіндегі ақпаратты 
сақтаудың әртүрлі нысандарында іске асырылатын және оның бір бөлігі 
болып табылатын, осы куәлікке қатысты ерекше шарттар, құқықтар немесе 
шектеулер көрсетілетін жазба.  
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Глоссарий 
 
Авиакомпания-әуе кемелерін пайдаланушы сертификаты бар заңды 

тұлға. 
Авиациялық метеорологиялық станция-ұшу үшін пайдалануға 

жататын метеорологиялық мәліметтерді жасауға және бақылау жүргізуге 
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Авиациялық жұмыстар-ауыл шаруашылығы, құрылыс, суретке 
түсіру, топографиялық түсірілім, әуе жарнамасы, бақылау және патрульдеу, 
іздеу және құтқару, ауадан репортаждар, парашютпен секіру, сыртқы аспада 
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салаларда қызмет көрсетудің мамандандырылған түрлерін қамтамасыз ету 
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қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге арналған қызмет. 
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және аэронавигациялық ақпаратты ұсынумен байланысты кешенді қызмет 
көрсету. 

Әуеайлақ-әуе кемелерінің келуіне, жөнелтілуіне және осы бет 
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қоса алғанда). 

Әуежай-жолаушыларды, багажды, жүктер мен поштаны қабылдауға 
және жөнелтуге, әуе кемелеріне, экипаждарға қызмет көрсетуге арналған 
және осы мақсаттар үшін қажетті жабдықтары мен персоналы бар 
әуеайлақты, аэровокзалды және құрылыстарды қамтитын кешен. 

Аэродинамикалық күштер мен моменттер - ауаның ондағы 
қозғалатын ұшаққа әсер етуінің нәтижесі. динамикалық сипаттағы бұл 
күштер аппараттардың ұшуын ауадан ауыр етеді. ұшақ бетінің әр элементіне 
гидродинамикалық қысыммен байланысты қалыпты кернеуден және үйкеліс 
күштерінен туындаған тангенс кернеулерінен тұратын беттік күштер әсер 
етеді. 

Біліктілік белгісі-авиация персоналы куәлігіндегі ақпаратты 
сақтаудың әртүрлі нысандарында іске асырылатын және оның бір бөлігі 
болып табылатын, осы куәлікке қатысты ерекше шарттар, құқықтар немесе 
шектеулер көрсетілетін жазба.  

 
 
 
 

Қанатты механикаландыру-ұшу-қону сипаттамаларын жақсарту 
үшін ұшақтың көтеру күші мен кедергісін басқаруға арналған құрылғылар 
(жапқыштар, қалқандар, қанаттар және т.б.). 

Тағайындалған ресурс-объектінің мумиялық жұмысы, оған қол 
жеткізген кезде мақсатты пайдалану тоқтатылуы керек. 

Істелген жұмыс-бұйымды пайдалану және ұшу (қону) ұзақтығы 
немесе басқа бірліктерде. 

Бұзбайтын бақылау (нк) - бұйымды мақсаты бойынша пайдалану 
жарамдылығын бұзбайтын сапаны бақылау. 

Қанат нервтері-қаптама мен стрингерлерден аэродинамикалық 
жүктемені қабылдауға, оны лонжерондарға беруге және Қанат қимасына 
бейіннің берілген нысанын беруге арналған Қанат қаңқасының көлденең 
элементтері. 

Қанаттың қаптамасы-таңдалған профильге сәйкес жетілдірілген 
пішінді беретін, аэродинамикалық жүктемені тікелей қабылдайтын және оны 
Қанаттың бойлық және көлденең жиынтықтарының элементтеріне беретін 
Қанаттың бетін құрайтын элемент. 

Ұшақтың жамылғысы-бұл ұшақтың тұрақтылығы мен басқару 
органдары болып табылатын тірек беттер. 

Бұйымның техникалық жай-күйін анықтау-нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген әдістер мен құралдарды пайдалана 
отырып, бұйымның техникалық жай-күйін бақылау процесі. 

Орнитоптер-ауадан ауыр әуе кемесі, онда көтеру күші мен тарту 
құстың қанаттары сияқты қозғалатын қанаттар жасайды. 

Планер-ауадан ауыр қозғалтқышсыз аппарат, корпусқа қатысты 
бекітілген қанатты құрайтын көтеру күші. планердің қозғалысы оның салмақ 
күшінің компонентінің әсерінен жасалады. 

Қанаттың ауданы-оның аккорд жазықтығына проекциясының ауданы. 
Қанат аймағына ұшақтың фюзеляжына және мотогандолаға жазылған 
алаңның бір бөлігі де кіреді. 

Ұшақтың көтерілуі-ұшақтың көлбеу жолмен жоғары қарай тік 
сызықты қозғалысы. 

Далалық жөндеу - ұшақтардың мәжбүрлі қону орындарында 
орындалатын жөндеу және ұшақты пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік 
беретін күйге дейін толық қалпына келтіру немесе жөндеу зауытына айдау 
үшін ішінара қалпына келтіру мақсаты бар. 

Шекті жай-күй-объектінің мақсаты бойынша одан әрі қолдануға жол 
берілмейтін немесе орынсыз, не оның жарамды немесе жұмысқа жарамды 
жай-күйін қалпына келтіру мүмкін емес немесе орынсыз жай-күйі. 

Техникалық жағдайды болжау-алдағы уақыт аралығында өнімнің 
техникалық жағдайын анықтау процесі. болжаудың мақсаты қазіргі уақытта 
қол жетімді өнімнің күйі сақталатын уақыт аралығын анықтауға да болады. 

Қанат профилі-ұшақтың симметрия жазықтығына параллель 
жазықтықпен Қанаттың қиылысуынан алынған Қанат қимасының пішіні. 

Ұшақтың тепе - теңдігі-ұшудағы ұшақтың жағдайы, онда оған әсер 
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ететін күштер мен осы күштердің моменттері оның айналуын тудырмайды 
және біркелкі және түзу сызықты қозғалысты бұзбайды. 

Қанат аралығы-симметрия жазықтығына нормалармен өлшенген 
Қанаттың соңғы нүктелері арасындағы ең үлкен қашықтық. 

Ұшақ-ауадан ауыр ұшу аппараты, оның көтеру күші аппараттың басқа 
бөліктеріне қатысты қозғалмайтын Қанатпен оның ауасы ауадай қозғалғанда 
жасалады. ұшақтың ұшуы үшін қажетті тартым күш қондырғысымен 
жасалады. 

Қуатты қондырғы (ӘКҚ)- берілген пайдалану жағдайларында 
олардың сенімді жұмысын қамтамасыз ететін агрегаттары, жүйелері мен 
құрылғылары бар қозғалтқыштар жиынтығы. 

Бақылау жүйесі-тиісті құжаттамада белгіленген ережелер бойынша 
бақылау объектісімен өзара әрекет ететін бақылау құралдары мен 
орындаушылардың жиынтығы. 

Ұшақты басқару жүйесі - ұшқыштың ұшақты басқаруын қамтамасыз 
ететін электрлік, электрондық-есептеуіш, гидравликалық және механикалық 
құрылғылардың жиынтығы. 

Ұшақтың төмендеуі - ұшақтың траекториядан төмен қарай тік 
сызықты қозғалысы. 

Бақылау құралдары-бақылауды жүзеге асыру үшін қолданылатын 
бұйым немесе материал. 

Қызмет ету мерзімі-объектіні пайдаланудың басталуынан немесе оны 
белгілі бір түрдегі жөндеуден кейін қалпына келтіруден бастап шекті Жай-
күйге көшкенге дейінгі күнтізбелік ұзақтығы. 

Қанаттың жебелік қалпы-жебелік қалпымен анықталады, яғни 
ұшақтың симметрия жазықтығына Қанаттың 0,25 аккордына жататын 
байланыстырушы нүкте сызығына перпендикулярмен түзілетін бұрыш. 

Қанат стрингерлері-қаптаманы нығайтатын бойлық элементтер 
Фюзеляждың стрингерлері-көлденең жиынтықтың элементтерін-

шпангоуттарды өзара байланыстыратын фюзеляждың қаңқасының бойлық 
жиынтығының элементтері. 

Қанаттың тарылуы-түбір аккордының ұзындығының шеткі 
аккордтың ұзындығына қатынасы. 

Ағымдағы жөндеу-авиатехниканы жөндеуаралық ресурстың жұмыс 
істеуі ішінде жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ететін және авиациялық-
техникалық базаның күшімен орындалатын жөндеу. 

Техникалық диагностика-ақаулықтар мен істен шығулардың пайда 
болу мүмкіндігі туралы уақтылы ескерту мақсатында бұйымдардың 
техникалық жай-күйінің өзгеру белгілерін зерделеу, айқындау жөніндегі 
ғылым саласы. 

Техникалық ресурс-объектіні пайдаланудың басынан бастап немесе 
оны белгілі бір түрдегі жөндеуден кейін қалпына келтіруден бастап шекті 
Жай-күйге көшкенге дейінгі жұмыс істеуі. 

Техникалық қызмет көрсету - авиациялық техниканы ұшуға 
дайындау кезінде және пайдаланудың белгілі бір мерзімдері өткеннен кейін, 
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Техникалық диагностика-ақаулықтар мен істен шығулардың пайда 
болу мүмкіндігі туралы уақтылы ескерту мақсатында бұйымдардың 
техникалық жай-күйінің өзгеру белгілерін зерделеу, айқындау жөніндегі 
ғылым саласы. 

Техникалық ресурс-объектіні пайдаланудың басынан бастап немесе 
оны белгілі бір түрдегі жөндеуден кейін қалпына келтіруден бастап шекті 
Жай-күйге көшкенге дейінгі жұмыс істеуі. 

Техникалық қызмет көрсету - авиациялық техниканы ұшуға 
дайындау кезінде және пайдаланудың белгілі бір мерзімдері өткеннен кейін, 

 
 
 
 

сондай-ақ ағымдағы жөндеу және сақтау кезінде орындалатын жұмыстар 
кешені. 

Техникалық жай - күй (ақаусыздық, ақаулық, жұмысқа қабілеттілік 
және т.б.) - белгілі бір уақыт сәтінде осы объектіге техникалық құжаттамада 
белгіленген белгілермен сипатталатын объект қасиеттерін өндіру немесе 
пайдалану процесіндегі жиынтық. 

Шабуыл бұрышы - ауа ағынының бағыты мен Қанат хордасы 
арасындағы бұрыш. 

Қанаттың ұзаруы-Қанат алаңының Қанат ауданына қатынасы. 
Ұшақтың басқарылуы-ұшақтың басқару органдары арқылы 

ұшқыштың әрекетіне жауап беру қабілеті. 
Ұшақтың фюзеляжы-онда экипажды, жолаушыларды, жабдықтарды, 

жүктерді орналастыруға арналған ұшақ конструкциясының бөлігі. 
фюзеляжға Қанат пен өрік бекітіледі, кейде оған қозғалтқыштар орнатылады. 

Қанат аккорды-профильдің алдыңғы және артқы жиектерінің ең алыс 
екі нүктесін байланыстыратын түзу сызық. 

Ұшақтың шассиі-ұшақтың жерге, кеменің жартысына немесе суға 
ұшуы , қонуы, қозғалуы және тұруы үшін қажетті тіректер жүйесі. 

Фюзеляждың шпангоуттары-фюзеляждың көлденең жиынтығының 
элементтері, олар фюзеляжға көлденең қиманың берілген формасын береді, 
көлденең сұйықтықты қамтамасыз етеді, сонымен қатар жергілікті 
жүктемелерді қабылдайды. 
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Пайдаланылған қысқартулар 
 

ЖҚС                Желіні қорғау автоматы 
А және РЭО Авиациялық және радиоэлектрондық жабдықтар 
АНО                 Аэронавигациялық оттар 
AT                    Авиациялық техника 
АТП Авиациялық-техникалық дайындық 
ЖРМЛ Базалық тексеру-жөндеу метрологиялық зертханасы 
ВОФ Өзара алмасу қоры 
ҰҚЖ Ұшу-қону жолағы 
ӘК Әуе кемесі 
ЖЖМ Жанар-жағармай материалдары 
ИАС Инженерлік-авиациялық қызмет 
ИТП Инженерлік-техникалық персонал 
КПА Бақылау-тексеру аппаратурасы 
ЛАиД Ұшақ және Қозғалтқыштар 
ЖӘЖ Жергілікті әуе желілері 
ДСМ                Май құюшы 
МС   Тұрақ орны 
МТиК    ҚР Көлік және коммуникация министрлігі 
ӨКП Ұшуды жүргізу жөніндегі басшылық 
ҒТП Техникалық параметрлер нормалары 
ОКБ   КБ-конструкторлық бюро 
ОМТС    Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі 
ОРД   Ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттама 
ОКК   Сапаны бақылау бөлімі 
ПАНХ     Халық шаруашылығында авиацияны қолдану 
ПДО     Өндірістік-диспетчерлік бөлім 
ПДҚБ Кәсіпорынның өндірістік-диспетчерлік қызметі  
Онда және Р    Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
РД                    Рульдеу жолы 
РЛЭ     Ұшуды пайдалану жөніндегі басшылық 
РО Техникалық қызмет көрсету регламенті 
РЭ                    Техникалық пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 
Си                     Өлшеу құралдары  
СНО   Жерде қызмет көрсету құралдары 
СПУ        Ұшақ сөйлесу құрылғысы 
ТТ    Жанармай құюшы 
ТЭ Техникалық пайдалану 
ТКБ  КБ-конструкторлық бюро 
ТЭРД   Үлгілік пайдалану және жөндеу құжаттамасы 
ЦС    Орталықтандырылған жанармай құю жүйесі 
ЭД    Пайдалану құжаттамасы 
ЭРД Пайдалану және жөндеу құжаттамасы 
Онда   Техникалық қызмет көрсету 



283 
 
 
 

Пайдаланылған қысқартулар 
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КПА Бақылау-тексеру аппаратурасы 
ЛАиД Ұшақ және Қозғалтқыштар 
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ӨКП Ұшуды жүргізу жөніндегі басшылық 
ҒТП Техникалық параметрлер нормалары 
ОКБ   КБ-конструкторлық бюро 
ОМТС    Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі 
ОРД   Ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттама 
ОКК   Сапаны бақылау бөлімі 
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РД                    Рульдеу жолы 
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Онда және Р    Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
Оқу құралын авторлар ұжымы 1205000 – "Қозғалысты басқару және 

әуе көлігін пайдалану" мамандығы, техникалық және кәсіптік білім берудің 
"техник-механик" біліктілігі бойынша жаңартылған үлгілік оқу 
жоспарларының талаптарына сәйкес әзірледі. 

Осы оқулықтың, ұсынылған әдебиеттің материалдарын зерделеп, 
студент әуе кемелері мен авиациялық қозғалтқыштардың конструкциясы мен 
функционалдық жүйелері туралы нақты түсінік алады, конструкцияға 
арналған материалдарды олардың мақсаты мен пайдалану шарттары 
бойынша таңдай алады, ұшу аппараттары мен авиациялық қозғалтқыштарды 
жөндеу режимдерін, түрлері мен құралдарын жетілдіру жолдары мен 
әдістерін қолдана алады, қозғалтқыштағы ақаулар мен кемшіліктерді 
анықтай алады және оларды жоя алады, сондай-ақ ҰА мен АҚ-ға қызмет 
көрсету кезінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу қағидаларымен, 
қауіпсіздік  

Оқу құралын студенттер дәріс сабақтарында да, өз бетінше оқу үшін де 
қолдана алады. 

Сонымен қатар, оқу құралы шақырылады: 
- кәсіби модульдер бойынша алынған теориялық білімді жалпылау, 

жүйелеу, тереңдету, бекіту және дамыту; 
- студенттердің шығармашылық, өзіндік қабілеттерін дамыту; 
оқу және нормативтік әдебиеттерді талдау; 
- меңгерілген материалды жүйелеу және жалпылау және тәжірибеде 

қолдану білігін дамыту; 
- байқау, салыстыру, салыстыру, талдау, қорытынды жасау қабілеттерін 

қалыптастыру және дамыту. 
Оқу құралында көрсетілген материал келесі кәсіби модульдерді дамыту 

үшін қажетті негіз болады: 
"Авиациялық техниканың бөлшектері мен тораптарын жобалау"," 

дәнекерлеу жұмыстарын және слесарлық операцияларды орындау"," электр 
жүйелері мен авиациялық аспаптарды пайдалану"," ҰА мен ақ 
конструкциясы, негізгі жүйелер агрегаттары және олардың жұмыс 
қағидаттары"," пайдалану - техникалық құжаттаманы әзірлеу, авиациялық 
техникаға қызмет көрсетуге өндірістік - техникалық құжаттаманы жасау"," 
азаматтық авиация саласындағы нормативтік - құқықтық актілердің, 
заңнаманың талаптарын сақтау"," ӘК техникалық қызмет көрсету, 
диагностикалау және жөндеу әдістері"," ӘК техникалық пайдалану және 
жөндеу қағидаларын сақтау","әуе кемелеріне, авиациялық техникаға 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу теориясы мен практикасына және 
оларды пайдалануға қатысты бірқатар ақпаратты ашады. 

 
 



285 
 
 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 
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Осы оқулықтың, ұсынылған әдебиеттің материалдарын зерделеп, 
студент әуе кемелері мен авиациялық қозғалтқыштардың конструкциясы мен 
функционалдық жүйелері туралы нақты түсінік алады, конструкцияға 
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қағидаттары"," пайдалану - техникалық құжаттаманы әзірлеу, авиациялық 
техникаға қызмет көрсетуге өндірістік - техникалық құжаттаманы жасау"," 
азаматтық авиация саласындағы нормативтік - құқықтық актілердің, 
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5 қосымша  
техникалық пайдалану қағидаларына 

және азаматтық әуе кемелерін жөндеу 
Қазақстан Республикасының 

 
 

Әуе кемелерін сыныптау 
 
ИКАО стандарттарына сәйкес барлық ӘК жылдамдығы бойынша 5 

санатқа бөлінген. Осы шектеу негізінде ӘК қону минимумын және қонуға 
кіру параметрлерін айқындау жүргізіледі. Әк (Aircraft Approach Category 
ICAO) қонуға кіру схемаларын есептеу үшін жылдамдықтар (аспаптық) 
бойынша сыныптау мынадай кестеде ұсынылған (жоғарғы мәні сағатына 
километрде қалың қаріппен, төменгі мәні сағатына мильде, тораптарда 
көрсетілген). 

 

ӘК 
санаты 

Vat, 
км/ч 
knots 

Қонуға бет 
алудың бастапқы 
кезеңіне 
арналған 
жылдамдықтар 

Қонуға бет 
алудың 
соңғы 
сатысы 
үшін 
жылдамды
қ 

Көзбен шолып 
маневр жасауға 
арналған 
жылдамдық 
МАХЫ 
(шеңбер 
бойынша ұшу) 

Кезеңдерде екінші 
айналымға шығу 
кезіндегі 
жылдамдық шегі 

Аралық Түпкі 

A <169 
<91 

165/280 (205*) 
90/150 (110*) 

130/185 
70/100 

185 
100 

185 
100 

205 
110 

B 169/223 
91/120 

220/280 (260*) 
120/150 (140*) 

155/240 
85/130 

250 
135 

240 
130 

280 
150 

C) 224/260 
121 - 140 

295/445 
160/240 

215/295 
115/160 

335 
180 

295 
160 

445 
240 

D 261/306 
141/165 

345/465 
180/250 

240/345 
130/185 

380 
205 

345 
185 

490 
265 

E) . 307/390 
166/210 

345/465 
180/250 

285/425 
155/230 

445 
240 

425 
230 

510 
275 

Vat ең жоғары сертификатталған қону массасы кезінде қону 
конфигурациясындағы құлау жылдамдығынан 1.3 есе асатын ҰҚЖ 
табалдырығының қиылысу жылдамдығы. 

* кері байланыс схемасы мен "Ипподром" схемасы үшін максималды 
жылдамдық. 
 
Бұдан басқа, ӘК сыныбын айқындау үшін аэроторап (TERPs) 

аймағындағы аспаптар бойынша ұшулар үшін АҚШ стандарттарының әк 
жіктеу кестесін пайдалануға болады. Бұл жіктеу максималды 
сертификатталған масса (Vso) кезінде қону конфигурациясындағы құлау 
жылдамдығынан 1,3 есе жоғары аспаптық жылдамдық негізінде жүзеге 
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асырылады. Бұл жіктеу, әдетте, қонуға кіру кезінде параметрлерді есептеу 
үшін ұсынылған жылдамдықты қоспағанда, жоғарыда көрсетілген жіктеуге 
ұқсас: 

 

ӘК санаты 1.3 Vso
(түйіндер) 

1.3 Vso 
(км/сағ) 

А <91 <169 
В 91/120 169/223 
С 121 - 140 224/260 
D 141/165 261/306 
Е >165 307/390 

 
Ескерту. Е санаты тек әскери ӘК үшін 
 

ӘК санаты 
Көлік 
жылдамдығы, 
км/сағ 

ӘК түрі 

А <169 Ан-2, Ар-28, Л-410, тікұшақтар 

В 169-223 Як-40, Як-42, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-74, 
Ил-114 

С 224-260 Ан-32, Ил-76 

D 261-306 Ил-18, Ид-62, Ил-86, Ил-96, Ту-134, Ту-154, Ту-204, 
Ан-12, Ан-124 

Е 307-390  
 
 

Әуе кемелерінің сыныптары 
 

Әуе класы 
кеме 

Ең жоғары ұшу салмағы, т 
ұшақ тікұшақ 

1 75 және одан 10 және одан көп 
2 -30-дан -35-

йі
-5-тен -10-ға дейін 

3 -10-дан -20-
йі

-2-ден +1-ге дейін 
4 11-ге дейін 11-ге дейін 
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5 қосымша  
             кемелерін техникалық пайдалану және      

            азаматтық әуе кемелерін жөндеу  
                                Қазақстан Республикасының 

 
Код нөмірлері мен әріптер арқылы ұшақтардың жіктелуі 

Әуе кемесінің моделі Код Осы ұшақ үшін 
алаңның есептік 
ұзындығы (м) 

Қанат 
аралығ
ы (м) 

Негізгі шассидің 
сыртқы 
дөңгелектері 
арасындағы 
қашықтық (м) 

Веаvег DНС2 1А 381 14,6 3,3 
Тигбо Ваvег DНС2Т 1А 427 14,6 3,3 
Веесхсрафт А24R 1А 603 10,0 3,9 
А36 1А 670 10,2 2,9 
76 1А 430 11,6 3,3 
В55 1А 457 11,5 2,9 
В60. 1А 793 12,0 3,4 
В100 1А 579 14,0 4,3 
Вritten Norman 
Islander ВN2А 

1А 353 14,9 4,0 

Сеѕѕпа 152 1А 408 10,0 - 
172 1А 381 10,9 - 
180 1А 367 10,9 - 
185 1А 416 10,9 - 
Stationair 6 1А 543 10,9 - 
Турбо 6 1А 500 10,9 - 
Stationair 7 1А 500 10,9 - 
Турбо 7 1А 567 10,9 - 
Skylane 1А 479 10,9 - 
Турбо Skylane 1А 479 10,9 - 
310 1А 518 11,3 - 
310 Турбо 1А 507 11,3 - 
Golden Eagie 421С 1А 708 12,5 - 
Titan 404 1А 721 14,1 - 
Beechcraft Е18Ѕ 1В 753 15,0 3,9 
В80 1В 427 15,3 4,3 
С90 1В 488 15,3 4,3 
200 1В 579 16,6 5,6 
Otter DHC3 1B 497 17,7 3,7 
Short SC7-3 / ЅС7-3А 1В 616 19,8 4,6 
Twin Otter DH6 1B 695 19,8 4,1 
Dash 7 DHC7 1С 689 28,4 7,8 
Lear Jet 24F 2А 1005 10,9 2,5 
28/29 2А 912 13,4 2,5 
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Әуе кемесінің моделі Код Осы ұшақ үшін 
алаңның есептік 
ұзындығы (м) 

Қанат 
аралығ
ы (м) 

Негізгі шассидің 
сыртқы 
дөңгелектері 
арасындағы 
қашықтық (м) 

Short SD3-30 2В 1106 22,8 4,6 
NAMC YS11 2D    
Наwkegg Siddley 
NS125-400 

3А 1646 14,3 3,3 

НЅ125-600 3А 1646 14,3 3,3 
НЅ125-700 3А 1768 14,3 3,3 
Lear Jet 24D 3А 1200 10,9 2,5 
35А/36А 3А 1287/1458 12,0 2,5 
54 3А 1217 13,4 2,5 
55 3А 1292 13,4 2,5 
Canadair CL600 3В 1310 18,8 3,6 
Fokker F28-1 000 3B 1646 23,6 5,8 
F28-2 000 3В 1646 23,6 5,8 
Nord 262 3В 1260 21,9 3,4 
Антонов АN24 3С 1600 29,2 8,8 
Convair 240 3С 1301 28,0 8,4 
440 3С 1564 32,1 8,6 
580 3С 1341 32,1 8,6 
600 3С 1378 28,0 8,4 
640 3С 1570 32,1 8,6 
DC3 3С 1204 28,8 5,8 
DC4 3С 1542 35,8 8,5 
DС6А / 6В 3С 1375 35,8 8,5 
DС9-20 3С 1551 28,5 6,0 
Fokker F27-500 3С 1670 29,0 7,9 
F27-600 3С 1670 29,0 7,9 
F28-3 000 3С 1640 25,1 5,8 
F28-4 000 3С 1640 25,1 5,8 
F28-6 000 3С 1400 25,1 5,8 
50 3С 1355 29,0 8,0 
100 3С 1840 28,1 6,0 
ВАЕ-АТР 3D 1540 30,6 9,3 
Буффало DНС5D 3D 1471 29,3 10,2 
Airbus А300 В2 3D 1676 44,8 10,9 
Сіз 1-11-200 4С 1884 27,0 5,2 
1-11-300 4С 2484 27,0 5,2 
1-11-400 4С 2420 27,0 5,2 
1-11-475 4С 2286 28,5 5,4 
1-11-500 4С 2408 28,5 5,2 
В727-100 4С 2502 32,9 6,9 



289 
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Әуе кемесінің моделі Код Осы ұшақ үшін 
алаңның есептік 
ұзындығы (м) 

Қанат 
аралығ
ы (м) 

Негізгі шассидің 
сыртқы 
дөңгелектері 
арасындағы 
қашықтық (м) 

В727-200 4С 3176 32,9 6,9 
B737-100 4С 2499 28,4 6,4 
В737-200 4С 2295 28,4 6,4 
В737 Advanced-200 4С 2707 28,4 6,4 
В737-300 4С 2749 28,9 6,4 
В737-400 4С 2499 28,9 6,4 
Caravelle 12 4С 2600 34,3 5,9 
Concorde 4С 3400 25,5 8,8 
DС9-10 4С 1975 27,2 5,9 
DС9-30 4С 2134 28,5 6,0 
DС9-40 4С 2091 28,5 5,9 
DC9-50 4С 2451 28,5 5,9 
DC9-80 4С 2195 32,9 6,2 
Trident 1Е 4С 2590 29,0 7,3 
2Е 4С 2780 29,9 7,3 
3 4С 2670 29,0 7,3 
Viscount 800 4С 1859 28,6 7,9 
Airbus А300 В4 4D 2605 44,8 10,9 
А300-600 4D 2332 44,8 10,9 
А310 4D 1845 43,9 10,9 
А320-200 4D 2480 33,9 8,7 
В707-100 4D 2454 39,9 7,9 
В707 Advanced-100 4D 3206 39,9 7,9 
В707-200 4D 2697 39,9 7,9 
В707-300 4D 3088 44,4 7,9 
В707-400 4D 3277 44,4 7,9 
В720 4D 1981 39,9 7,5 
В757-200 4D 2057 38,0 8,7 
В767-200 4D 1981 47,6 10,8 
Canadair CL44D-4 4D 2240 43,4 10,5 
Convair 880 4D 2652 36,6 6,6 
880М 4D 2316 36,6 6,6 
990-30-5 4D 2788 36,6 7,1 
990-30-6 4D 2956 36,6 7,1 
DС8-43 4D 2947 43,4 7,5 
DС8-55 4D 3048 43,4 7,5 
DС8-61 4D 3048 43,4 7,5 
DС8-63 4D 3179 45,2 7,6 
DС10-10 4D 3200 47,4 12,6 
DC10-30 4D 3170 50,4 12,6 
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Әуе кемесінің моделі Код Осы ұшақ үшін 
алаңның есептік 
ұзындығы (м) 

Қанат 
аралығ
ы (м) 

Негізгі шассидің 
сыртқы 
дөңгелектері 
арасындағы 
қашықтық (м) 

DС10-40 4D 3124 50,4 12,6 
Ilyushin 18V 4D 1980 37,4 9,9 
62М 4D 3280 43,2 8,0 
Lockheed L100-20 4D 1829 40,8 4,9 
L100-30 4D 1829 40,4 4,9 
L188 4D 2066 30,2 10,5 
L1011-1 4D 2426 47,3 12,8 
L1011-100/200 4D 2469 47,3 12,8 
L1011-500 4D 2844 47,3 12,8 
TU134А 4D 2400 29,0 10,3 
TU154 4D 2160 37,6 12,4 
В747-100 4Е 3060 59,6 12,4 
В747-200 4Е 3150 59,6 12,4 
В747-300 4Е 3292 59,6 12,4 
В747-400 4Е 3383 64,9 12,4 
В747-SR 4Е 1860 59,6 12,4 
49747-SP 4Е 2710 59,6 12,4 
МD11 (Preliminary) 4Е 2926 51,7 12,5 
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Жердегі визуалды сигналдар 
 
Қонуға тыйым салу: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сары диагональдары бар қызыл түсті көлденең төртбұрышты 
сигналдық панель қонуға тыйым салынғанын және бұл тыйымның ұзартылуы 
мүмкін екенін білдіреді. 

 
Қонуға кіру немесе қону кезінде ерекше күтімді сақтау қажеттілігі: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бір сары диагоналі бар қызыл түсті көлденең шаршы сигналдық жайма 
маневрлеу алаңының қанағаттанғысыз жай-күйіне байланысты немесе қандай 
да бір басқа себептер бойынша қонуға кіру немесе қону кезінде ерекше 
сақтық сақтау қажет екенін білдіреді. 

Ұшу-қону жолақтары мен рульдеу жолдарын пайдалану: 
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Сигналдық алаңда орналастырылған ақ түсті гантель түріндегі 
көлденең белгі әуе кемелерінің қонуын, ұшып көтерілуін және рульдеуін 
ҰҚЖ мен РЖ-да ғана жүргізу керектігін білдіреді. 

Белгінің әрбір дөңгелек бөлігінде жүргізілген тік жолағы бар ақ түсті 
гантель түріндегі көлденең белгі әуе кемелері қонуды және ұшуды ҰҚЖ-да 
ғана орындауы тиіс, ал басқа маневрлерді орындау ҰҚЖ мен БЖЖ 
шектерімен ғана шектелмейді. 

 
Әуе кемелерінің ҰҚЖ және РЖ бойынша қозғалысы жабылды: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҰҚЖ мен БРЖ-ға немесе олардың бөліктеріне салынатын бір қарама-
қарсы түсті, сары немесе ақ крест түріндегі көлденең белгілер әуе 
кемелерінің қозғалысы үшін тыйым салынған аймақты білдіреді. 
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шектерімен ғана шектелмейді. 

 
Әуе кемелерінің ҰҚЖ және РЖ бойынша қозғалысы жабылды: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҰҚЖ мен БРЖ-ға немесе олардың бөліктеріне салынатын бір қарама-
қарсы түсті, сары немесе ақ крест түріндегі көлденең белгілер әуе 
кемелерінің қозғалысы үшін тыйым салынған аймақты білдіреді. 

 
 
 

 
 
 
 

Қону және ұшу бағыты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Көлденең ақ немесе қызғылт сары " Т "қону бағыты" Т " әрпінің 

бойлық бөлігіне параллель және оның көлденең бөлігіне қарай орындалатын 
әуе кемелерінің қону және ұшу бағытын көрсетеді. Түнгі уақытта "Т" 
отырғызатын орынды пайдаланған кезде ол жарықтандырылады немесе ақ 
оттармен жиектеледі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КДП-ға тігінен немесе оның жанында орналастырылған екі цифрдан 

тұратын үйлесім маневрлеу алаңындағы әуе кемесіне жақын жердегі 10 
градусқа дейін дөңгелектелген ондаған градуста көрсетілген ұшу бағытын 
көрсетеді. магниттік компас.http://ivo.garant.ru/ - 
/document/184736/entry/723http://ivo.garant.ru/ - /document/184736/entry/764 
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Ұшудың оң шеңбері: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оңға қарай иілген жебе түріндегі ашық түсті белгі қону алдында және 

ұшып көтерілгеннен кейін әуе кемесі оңға бұрылуды орындауы тиіс дегенді 
білдіреді. 

 
ӘҚҚ (ұшуды басқару) органы): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сары фонда тігінен орналасқан "С" Қара әрпі ӘҚҚ (ұшуды басқару) 

органының орналасқан жерін білдіреді. 
 
Планерлердің ұшуы орындалады: 
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Ақ түсті қос крест түріндегі белгі әуеайлақтың планерлердің ұшуы 
үшін пайдаланылатынын және мұндай ұшулардың қазіргі уақытта 
орындалатынын білдіреді. 

 
Ескертпе: жердегі көзбен шолу сигналдары сигнал беру алаңында 

орналастырылады, ол жағы кемінде 9 м шаршы нысанындағы тегіс көлденең 
бетті білдіреді. Сигнал беру алаңын 300 м биіктіктен барлық бағыттардан 10 
град астам бұрышпен көрінетіндей етіп орналастыру керек. үстінен тырна. 
Сигнал беру алаңының түсі пайдаланылатын сигналдық белгілердің түсімен 
қарама-қайшы болуы тиіс және ол ені кемінде 0,3 м ақ жолақпен қоршалуы 
тиіс. 
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5 қосымша  
кемелерін техникалық пайдалану және                         

азаматтық әуе кемелерін жөндеу  
                          Қазақстан Республикасының 

 
Бұйымдарды бояу түсі 

 
Жүйесі Бояу түсі 
Отын Сары 
Майлы Қоңыр 
Пневматикалық Қара 
Ауаны баптау Қара 
Мұздануға қарсы: 
ауа-жылу 
сұйық 

Қара 
Ашық қоңыр 
 

Гидравликалық Күкірт 
Өрт Қызыл 
Оттегі Көгілдір 
салқындату; Жасыл 
Сумен жабдықтау Жасыл 
Ауа қысымы: 
статикалық  
толық 

 
Ақ 
Қара 

Бейтарап газ Ақ 
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Әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету орындарын таңбалау 
ӘК техникалық қызмет көрсету орындарын таңбалау қызмет көрсетуші 

персоналды бағдарлау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арналған, ол 
ССТ 1 00212-76 сәйкес орындалған және белгіден және жазудан (кесте) 
тұрады. 1. 3.7) қызмет көрсету орнына тікелей жақын ӘК люктерінің сыртқы 
қаптамасында немесе қақпақтарында орналасқан. 

Қара түсті белгілер ашық беттерге, ал қара беттерге ақ түсті белгілер 
салынған. 

 
Құралды таңбалау 
Жеке пайдаланудағы құрал-сайман әуежай шифрінен, мамандық 

бойынша құрал-сайман шифрінен және жұмыстарды Орындаушының 
табельдік нөмірінен тұратын таңбамен таңбаланады. Жалпы пайдалану 
құралында табельдік нөмірдің орнына "О" индексі және аспаптық қойма 
тізімдемесі бойынша ғылыми нөмір қойылады. 

Әуежай шифрі оның телеграф индексінің соңғы үш әрпі бойынша 
анықталады. 

Мамандықтар бойынша құрал Шифры: 
Р-радиожабдық;  
Э-электр жабдығы;  
П-аспаптық жабдық;   
Ц-ұшақты (тікұшақты) және қозғалтқыштарды пайдалану;   
О - ортақ пайдалану құралы. 
 
Мысал. 
1. Алматы техникалық қызмет көрсету орталығының ұшақтарын 

(тікұшақтарын) және қозғалтқыштарын пайдалану жөніндегі авиатехниктің 
құралы, табельдік нөмірі 10 ЛАК Ц 10. 

2 сол әуежайда ортақ пайдалану құралы, тізімдеме бойынша есепке алу 
нөмірі 26 ЛАК О 26. 

Авиациялық жұмыстар үшін пайдаланылатын әк бортинженерінің 
(бортмеханигінің), бортрадистінің және авиатехнигінің пайдалануында ӘК 
бортында тұрақты болатын құрал ӘК тану белгісіне сәйкес келетін 
сандармен таңбаланады. 

Таңба жұмыс істемейтін бетке электрохимиялық, электрлік немесе 
механикалық тәсілмен қойылады және оның өшірілуіне қарай жаңартылады. 
Орындаушының әрбір құрал-сайман жәшігінде (құрал-сайман қоймасының) 
құрал-сайман қоймасы қызметкерінің қолымен куәландырылған құрал-
сайман тізімдемесі (нысан бойынша, құрал-сайман атауы, саны, шифры) 
болуы тиіс. 

 
 
 

 
 



300  
 
 
 

5 қосымша 
кемелерін техникалық пайдалану 

және  
азаматтық әуе кемелерін жөндеу 

Қазақстан Республикасының
 
Газдарға арналған жоғары қысымды ыдыстарды (Болат 

баллондарды) жазу, бояу және таңбалау  
 

Жазу 
 

Түсі 
бояу жазулар жолақтар 

Азот 
Аммиак 
Ацетилен 
Водород 
Оттегі 
 Сығылған ауа  
көмірқышқылды 
 жанғыш газ 
 жанбайтын газ 

Черный 
Желтый 
Белый 
Темно 
Жасыл 
Голубой 
Черный 
Красный 
Черный 

Сары 
 қара 
 қызыл  
Қызыл  
Черный 
белый 
желтый 
белтый 
сары 

Қоңыр 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Шар тәрізді бетінде баллонның мойнында таңба болуы тиіс: 
1) дайындаушы зауыттың тауар белгісі; 
2) зауыт нөмірі; 
3) Дайындалған күні (айы, жылы) және кезекті сынақ жылы (мысалы, 

05 90-95); 
4) термоөңдеу түрі (N-қалыпқа келтіру, V-босатумен қатаю); 
5) жұмыс қысымы Р және сынама гидравликалық П, МПА (кгс / см2); 
6) номиналды сыйымдылығы; 
7) номиналды салмағы; 
8) ТББ бақылаушысының индексі (нөмірі). 
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5 қосымша 
кемелерін техникалық пайдалану 

және  
азаматтық әуе кемелерін жөндеу 
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5 қосымша  
кемелерін техникалық пайдалану 

және   
азаматтық әуе кемелерін жөндеу  

Қазақстан Республикасының 
 
Авиациялық қозғалтқыштарды іске қосу кезінде берілетін 

командалар мен сигналдар 
 
1. Жалпы мәліметтер. 
 
1. Сипатталған командалар мен сигналдар ұшақтар мен тікұшақтарда 

газ турбиналық және поршеньдік қозғалтқыштарды іске қосу процесін 
басқаруға арналған: 

1) қозғалтқышты іске қосатын (іске қосатын) экипаж мүшесі мен іске 
қосуды қамтамасыз ететін авиатехник (сигнал беруші) арасында екі жақты 
байланыстың техникалық құралдары (АБҚ, радиостанция) болған және 
болмаған кезде); 

1) тәуліктің жарық және қараңғы уақытында; 
2) ұшу және инженерлік-техникалық персоналмен жабдықталады. 
2. Қозғалтқыштар солдан оңға қарай нөмірленген (экипаж 

кабинасындағы адамдарға қатысты). 
3. Іске қосушы сигнал береді: тәуліктің жарық уақытында ашық 

желкөзге созылған сол қолмен; қараңғы уақытта - аэронавигациялық 
оттардың (АНО) және рульдеу фараларының көмегімен. 

4. Егер іске қосушы экипаж кабинасында орналастыру шарттары 
бойынша сигнал берушімен көзбен байланыспаса, онда мұндай байланысты 
ӘК командирі (ИТП қозғалтқыштарын іске қосу кезінде - оның орнындағы 
маман) жүзеге асырады. 

5. Сигнал беруші әуе кемесінің командиріне жақсы көрінетін жұмыс 
орнында орналасады. Оң қозғалтқыштарды іске қосуды қамтамасыз ету 
кезінде сигнал беруші ӘК-нің оң жағына ауыса отырып, екінші пилотқа 
жақсы көрінуі тиіс. Сигнал берушінің жұмыс орындары РЛЭ-де және 
регламенттік жұмыстарды орындау жөніндегі технологиялық нұсқауларда 
толық көрсетілген.  

6. Сигнал беруші сигналдарды қолмен: Жарық уақытта - түрлі - түсті 
жезлдардың көмегімен немесе ашық түсті қолғаптармен; қараңғы уақытта-
электр фонарьларының, жарқыраған жезлдардың көмегімен береді. 

2. Екі жақты байланыстың техникалық құралдары болған кезде 
берілетін командалар 

Іске қосушы. Қозғалыс қызметінің диспетчерінен немесе ТҚК үшін 
жауапты ИАҚ маманынан (ИТП іске қосу кезінде) қозғалтқыштарды іске 
қосуға рұқсат алып, сигнал берушіден рұқсат сұрайды: 

"ІСКЕ ҚОСУҒА ДАЙЫН". Тәуліктің қараңғы уақытында АНО 
қосылады. 
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Сигнал беруші. Тұрақта барлығы қозғалтқыштарды іске қосуға дайын 
екендігіне және іске қосу үшін пайдаланылмайтын СЖҚ алып тасталғанына 
көз жеткізгеннен кейін: "іске қосуға рұқсат етемін". 

Іске қосушы. "ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫ ІСКЕ ҚОСУҒА 
ДАЙЫНДАЛУ". 

Сигнал беруші. Іске қосар алдында барлық дайындық жұмыстары 
орындалғанына көз жеткізгеннен кейін траптар алынып тасталды, тіреуіш 
қалыптар орнатылды (немесе егер рульдеу жүргізілсе, алынып тасталды): 
"траптар алынып тасталды, қалыптар орнатылды (алынып тасталды). ІСКЕ 
ҚОСУ БАР". 

Егер ұшақтарда поршеньді қозғалтқыштарды іске қосу кезінде 
бұрандаларды бұру қажет болса, онда іске қосушы тұтанудың өшірілгеніне 
көз жеткізіп, қосымша команда береді: 

"ТҰТАНУ ӨШІРУЛІ, ҚАЙТАЛАЙМЫН-ТҰТАНУ ӨШІРУЛІ. 
БҰРАНДАЛАРДЫ (БҰРАНДАНЫ) БҰРАҢЫЗ". 

Сигнал беруші: "бар, бұрандаларды (бұранданы) бұраңыз" деп жауап 
береді және бұралғаннан кейін: "бұрандалар бұрылды (бұранда 
бұрылды)"деп баяндайды. 

Іске қосушы. "ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДАН (БҰРАНДАЛАРДАН)". 
Сигнал беруші. Қауіпті аймақтарда адамдар жоқ екеніне көз жеткізіп, 

қозғалтқыштардан (винттерден) өз жұмыс орнына: "қозғалтқыштардан 
(ВИНТТЕРДЕН) бар". 

Іске қосушы. Қозғалтқыштарды іске қосқаннан және генераторларды 
борт желісіне қосқаннан кейін: "әуеайлақтық қоректендіруді өшіру" (егер ол 
қосылған болса). 

Сигнал беруші. "БАР АЭРОДРОМДЫ ӨШІРУ". Әуеайлақтық 
электрмен және ауамен қоректендіру көздерін ажыратқаннан кейін: 

"ӘУЕАЙЛАҚТЫҚ ҚОРЕКТЕНДІРУ СӨНДІРІЛДІ". 
Егер қозғалтқыштарды іске қосқаннан кейін рульдеу жүргізілсе, онда 

мынадай командалар мен сигналдар беріледі. 
Іске қосу:"байланыстың соңы, СПУ-ны өшіріңіз, сол жақта (оң жақта) 

визуалды байланысқа өтіңіз". 
Сигнал беруші: "СПУ өшіру бар. МЕН ВИЗУАЛДЫ БАЙЛАНЫСҚА 

АУЫСАМЫН". СПУ өшірілгеннен кейін ол көрсетілген орынды алады. 
ӘК командирі (екінші ұшқыш). Қозғалыс қызметінің диспетчерінен 

рульдеуге рұқсат алғаннан кейін жоғары көтерілген қолмен сигнал берушіден 
рульдеуге рұқсат сұрайды, жарқылдауық маякты қосады, қараңғы уақытта 
рульдеу фараларын қосады. 

Сигнал беруші. ӘК қозғалысына кедергілердің жоқтығына көз 
жеткізгеннен кейін, қауіпсіз орынға кетіп, бірақ ӘК командирінің (екінші 
пилоттың) көз алдында тұрып, "жол бос" сигналымен рульдеуге рұқсат етеді 
- оң қол шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, үлкен саусақ жоғары 
тартылған, сол қол төмен түсірілген. 

Қажет болған жағдайда сигнал беруші командалар (сигналдар) береді): 
1)"қозғалтқыштарды өшіру" -қолдар жоғары көтеріліп, қиылысады. 
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Сигнал беруші. Тұрақта барлығы қозғалтқыштарды іске қосуға дайын 
екендігіне және іске қосу үшін пайдаланылмайтын СЖҚ алып тасталғанына 
көз жеткізгеннен кейін: "іске қосуға рұқсат етемін". 

Іске қосушы. "ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫ ІСКЕ ҚОСУҒА 
ДАЙЫНДАЛУ". 

Сигнал беруші. Іске қосар алдында барлық дайындық жұмыстары 
орындалғанына көз жеткізгеннен кейін траптар алынып тасталды, тіреуіш 
қалыптар орнатылды (немесе егер рульдеу жүргізілсе, алынып тасталды): 
"траптар алынып тасталды, қалыптар орнатылды (алынып тасталды). ІСКЕ 
ҚОСУ БАР". 

Егер ұшақтарда поршеньді қозғалтқыштарды іске қосу кезінде 
бұрандаларды бұру қажет болса, онда іске қосушы тұтанудың өшірілгеніне 
көз жеткізіп, қосымша команда береді: 

"ТҰТАНУ ӨШІРУЛІ, ҚАЙТАЛАЙМЫН-ТҰТАНУ ӨШІРУЛІ. 
БҰРАНДАЛАРДЫ (БҰРАНДАНЫ) БҰРАҢЫЗ". 

Сигнал беруші: "бар, бұрандаларды (бұранданы) бұраңыз" деп жауап 
береді және бұралғаннан кейін: "бұрандалар бұрылды (бұранда 
бұрылды)"деп баяндайды. 

Іске қосушы. "ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДАН (БҰРАНДАЛАРДАН)". 
Сигнал беруші. Қауіпті аймақтарда адамдар жоқ екеніне көз жеткізіп, 

қозғалтқыштардан (винттерден) өз жұмыс орнына: "қозғалтқыштардан 
(ВИНТТЕРДЕН) бар". 

Іске қосушы. Қозғалтқыштарды іске қосқаннан және генераторларды 
борт желісіне қосқаннан кейін: "әуеайлақтық қоректендіруді өшіру" (егер ол 
қосылған болса). 

Сигнал беруші. "БАР АЭРОДРОМДЫ ӨШІРУ". Әуеайлақтық 
электрмен және ауамен қоректендіру көздерін ажыратқаннан кейін: 

"ӘУЕАЙЛАҚТЫҚ ҚОРЕКТЕНДІРУ СӨНДІРІЛДІ". 
Егер қозғалтқыштарды іске қосқаннан кейін рульдеу жүргізілсе, онда 

мынадай командалар мен сигналдар беріледі. 
Іске қосу:"байланыстың соңы, СПУ-ны өшіріңіз, сол жақта (оң жақта) 

визуалды байланысқа өтіңіз". 
Сигнал беруші: "СПУ өшіру бар. МЕН ВИЗУАЛДЫ БАЙЛАНЫСҚА 

АУЫСАМЫН". СПУ өшірілгеннен кейін ол көрсетілген орынды алады. 
ӘК командирі (екінші ұшқыш). Қозғалыс қызметінің диспетчерінен 

рульдеуге рұқсат алғаннан кейін жоғары көтерілген қолмен сигнал берушіден 
рульдеуге рұқсат сұрайды, жарқылдауық маякты қосады, қараңғы уақытта 
рульдеу фараларын қосады. 

Сигнал беруші. ӘК қозғалысына кедергілердің жоқтығына көз 
жеткізгеннен кейін, қауіпсіз орынға кетіп, бірақ ӘК командирінің (екінші 
пилоттың) көз алдында тұрып, "жол бос" сигналымен рульдеуге рұқсат етеді 
- оң қол шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, үлкен саусақ жоғары 
тартылған, сол қол төмен түсірілген. 

Қажет болған жағдайда сигнал беруші командалар (сигналдар) береді): 
1)"қозғалтқыштарды өшіру" -қолдар жоғары көтеріліп, қиылысады. 

 
 
 
 

2)" қозғалтқыштың (қозғалтқыштардың) айналымдарын азайту " - 
қолдар төмен түсірілген және алақандарымен жерге қараған, оң (оң 
қозғалтқыш үшін) немесе сол қол (сол қозғалтқыш үшін) жоғары-төмен 
шайқау жасайды. 

 
3. Екі жақты байланыстың техникалық құралдары болмаған кезде 

берілетін сигналдар 
Іске қосушы. Қозғалыс қызметінің диспетчерінен немесе ТҚК үшін 

жауапты ИАҚ маманынан (ИТП іске қосу кезінде) қозғалтқыштарды іске 
қосуға рұқсат алып, сигнал берушіден мұндай рұқсатты "іске қосуға дайын" 
сигналын бере отырып сұрайды - іске қосуға жататын қозғалтқыштың 
нөміріне сәйкес келетін санда қолындағы саусақтарын бүгеді, қараңғы 
уақытта Ано-ны қосады. 

Сигнал беруші. Тұрақта барлығы қозғалтқыштарды іске қосуға дайын 
екендігіне және іске қосу үшін пайдаланылмайтын СЖҚ алынып 
тасталғанына көз жеткізгеннен кейін "іске қосуға рұқсат етемін" деген сигнал 
береді - оң қол бас деңгейінде айналма қозғалыстар жасайды, сол қол - іске 
қосуға жататын қозғалтқыштың нөміріне сәйкес келетін мөлшерде бүгілген 
саусақтарымен бастың үстінен көтерілген. 

Іске қосушы. "Қозғалтқыштарды іске қосуға дайындалу" сигналын 
береді - қол алға-артқа қозғалыс жасайды, қараңғы уақытта - АНО сирек 
жыпылықтауы (қосу - ажырату аралығы 5-6 с). 

Сигнал беруші. Іске қосар алдында барлық дайындық жұмыстары 
орындалғанына, траптар алынғанына, тіреу қалыптары орнатылғанына 
(немесе егер рульдеу жүргізілсе, алынып тасталғанына) көз жеткізгеннен 
кейін "траптар алынып тасталды, қалыптар орнатылды (алынып тасталды). 
Іске қосу бар " -сол қол шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, оң 
қол төмен түсірілген, алға-артқа қозғалыс жасайды. 

Егер ұшақтарда поршеньді қозғалтқыштарды іске қосу кезінде 
бұрандаларды бұру қажет болса, онда іске қосушы тұтанудың өшірілгеніне 
көз жеткізіп, қосымша команда береді: 

"ТҰТАНУ ӨШІРУЛІ, ҚАЙТАЛАЙМЫН-ТҰТАНУ ӨШІРУЛІ. Бұранда 
(бұранда)"-қол айналмалы қозғалыс жасайды, қараңғы уақытта - АНО жиі 
жыпылықтайды (қосу - ажырату аралығы 1-2 с). 

Сигнал беруші: "бұрандаларды (бұрама) бұрау бар" деп жауап береді-
сол қол бүгілген және жоғары бағытталған, көлденеңінен созылған оң қол 
иық деңгейінде айналма қозғалыстар жасайды. Бұрылғаннан кейін сигнал 
береді: 

"Бұрандалар бұрылды (бұранда бұрылды)" - көлденеңінен созылған сол 
қол иық деңгейінде айналма қозғалыстар жасайды, оң қол төмен түсірілген. 

Іске қосушы. "Қозғалтқыштардан (БҰРАНДАЛАРДАН)" сигналын 
береді - қолды бүйірге қарай созады, қараңғы уақытта - рульдеу фарасымен 
сирек жыпылықтайды (қосу - ажырату аралығы 5 - 6 с). 

Сигнал беруші. Қауіпті аймақтарда адамдардың жоқтығына көз 
жеткізіп, қозғалтқыштардан (бұрамалардан) өз жұмыс орнына кетіп,- 
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"қозғалтқыштардан (БҰРАМАЛАРДАН) бар"деген сигнал береді—сол қол 
шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, оң қол - көлденеңінен 
созылған. 

Іске қосушы. Қозғалтқыштарды іске қосқаннан және генераторларды 
борт желісіне қосқаннан кейін "әуеайлақтық қоректендіруді өшіру" (егер ол 
қосылған болса) сигналын береді - қол жоғары-төмен шайқау жасайды, 
қараңғы уақытта - рульдеу фарымен жиі жыпылықтайды (қосу - ажырату 
аралығы 2 - 3 с). 

Сигнал беруші. "Әуеайлақтық қоректендіруді ажырату бар" сигналын 
береді - сол қол шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, көлденеңінен 
созылған оң қол жоғары-төмен шайқалу жасайды. Әуеайлақтық электрмен 
және ауамен қоректендіру көздерін ажыратқаннан кейін "әуеайлақтық 
қоректендіру сөндірілді" деген сигнал береді, иық деңгейінде бір жаққа қарай 
көлденең созылған сол қол жоғары-төмен қозғалыстар жасайды.  

Егер қозғалтқыштарды іске қосқаннан кейін рульдеу жүргізілсе, онда 
мынадай сигналдар беріледі.  

Іске қосушы. Сигнал берушінің оң жақтағы көрнекі байланысқа 
ауысуы қажет болған кезде алға созылған қолмен сигнал берушіге оң 
жақтағы орынға орналасуды көрсетеді. 

Сигнал беруші. Қажет болған жағдайда көрсетілген орынға ауысады. 
ӘК командирі (екінші ұшқыш). Қозғалыс қызметінің диспетчерінен 

рульдеуге рұқсат алғаннан кейін жоғары көтерілген қолмен сигнал берушіден 
рульдеуге рұқсат сұрайды, жарқылдауық маякты қосады, қараңғы уақытта 
рульдеу фараларын қосады. 

Сигнал беруші. ӘК қозғалысына кедергілердің жоқтығына көз 
жеткізгеннен кейін, қауіпсіз орынға кетіп, бірақ ӘК командирінің (екінші 
пилоттың) көз алдында тұрып, "жол бос" сигналымен рульдеуге рұқсат етеді 
- оң қол шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, үлкен саусақ жоғары 
тартылған, сол қол төмен түсірілген. Қажет болған жағдайда сигнал беруші 
сигнал береді: 

1)"қозғалтқыштарды өшіру" -қолдар жоғары көтеріліп, қиылысады. 
2)" қозғалтқыштың (қозғалтқыштардың) айналымын азайту " - қолдар 

төмен түсірілген және алақандарымен жерге қараған. Оң қол (оң қозғалтқыш 
үшін) немесе сол қол (сол қозғалтқыш үшін) жоғары-төмен шайқалу 
жасайды. 
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"қозғалтқыштардан (БҰРАМАЛАРДАН) бар"деген сигнал береді—сол қол 
шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, оң қол - көлденеңінен 
созылған. 

Іске қосушы. Қозғалтқыштарды іске қосқаннан және генераторларды 
борт желісіне қосқаннан кейін "әуеайлақтық қоректендіруді өшіру" (егер ол 
қосылған болса) сигналын береді - қол жоғары-төмен шайқау жасайды, 
қараңғы уақытта - рульдеу фарымен жиі жыпылықтайды (қосу - ажырату 
аралығы 2 - 3 с). 

Сигнал беруші. "Әуеайлақтық қоректендіруді ажырату бар" сигналын 
береді - сол қол шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, көлденеңінен 
созылған оң қол жоғары-төмен шайқалу жасайды. Әуеайлақтық электрмен 
және ауамен қоректендіру көздерін ажыратқаннан кейін "әуеайлақтық 
қоректендіру сөндірілді" деген сигнал береді, иық деңгейінде бір жаққа қарай 
көлденең созылған сол қол жоғары-төмен қозғалыстар жасайды.  

Егер қозғалтқыштарды іске қосқаннан кейін рульдеу жүргізілсе, онда 
мынадай сигналдар беріледі.  

Іске қосушы. Сигнал берушінің оң жақтағы көрнекі байланысқа 
ауысуы қажет болған кезде алға созылған қолмен сигнал берушіге оң 
жақтағы орынға орналасуды көрсетеді. 

Сигнал беруші. Қажет болған жағдайда көрсетілген орынға ауысады. 
ӘК командирі (екінші ұшқыш). Қозғалыс қызметінің диспетчерінен 

рульдеуге рұқсат алғаннан кейін жоғары көтерілген қолмен сигнал берушіден 
рульдеуге рұқсат сұрайды, жарқылдауық маякты қосады, қараңғы уақытта 
рульдеу фараларын қосады. 

Сигнал беруші. ӘК қозғалысына кедергілердің жоқтығына көз 
жеткізгеннен кейін, қауіпсіз орынға кетіп, бірақ ӘК командирінің (екінші 
пилоттың) көз алдында тұрып, "жол бос" сигналымен рульдеуге рұқсат етеді 
- оң қол шынтақтан бүгілген және жоғары бағытталған, үлкен саусақ жоғары 
тартылған, сол қол төмен түсірілген. Қажет болған жағдайда сигнал беруші 
сигнал береді: 

1)"қозғалтқыштарды өшіру" -қолдар жоғары көтеріліп, қиылысады. 
2)" қозғалтқыштың (қозғалтқыштардың) айналымын азайту " - қолдар 

төмен түсірілген және алақандарымен жерге қараған. Оң қол (оң қозғалтқыш 
үшін) немесе сол қол (сол қозғалтқыш үшін) жоғары-төмен шайқалу 
жасайды. 
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