Həmid Məmmədov
Mühazirə
1. Nəqliyyatın əsas vəzifəsi - xalq təsərrüfatının və əhalinin
yük və sərnişin daşımalarına olan tələbatının tam və vaxtında
ödənilməsi, nəqliyyat sisteminin işinin keyfiyyətinin və
səmərəliliyinin yüksəldilməsidir.Hər bir nəqliyyat növü: hava,
dəmiryolu, avtomobil, su (dəniz, çay), boru-kəmər nəqliyyatı
Respublikanın nəqliyyat sistemində mühüm rol oynayır və
ölkəmizin nəqliyyat-kommunikasiya proqramının tərkib
hissəsidir. Nəqliyyat növü üç əsas altsistemdən ibarətdir:
idarə etmə;
daşıma prosesi;
nəqliyyat prosesinin texniki təminatı - hərəkət
tərkibinin texniki istismarı.
İdarə etmə altsisteminin əsas vəzifəsi – xarici ( qonşu sahələr,
direktiv orqanlar, müştərilər, nəqliyyatın digər növləri) və
daxili ( daşımalar və texniki istismar) koordinasiya, hüquqi,
normativ və maliyyə təminatıdır.
Daşıma prosesinin əsas vəzifəsi- son məhsulun ( daşıma
həcmi, yüklərin nomenklaturası) vaxtında lazımi iqtisadi
(mənfəət, əmək tutumu, maya dəyəri), sosial (komfortabellik,
qənaət, sərnişinlərin daşınma vaxtı), ekoloji xarakteristikalarla
alınmalısıdır.
Texniki istismarın əsas vəzifəsi - nəqliyyat prosesini optimal
maddi və əmək məsrəfləri sərf etməklə, ekologiya tələblərinə
cavab verməklə işləmə qabiliyyətli hərəkət tərkibi ilə təmin
etməkdir.
Nəqliyyat vasitələrinin səmərəli istifadə olunma dərəcəsini
yüksəltmək üçün qabaqcıl texnika və texnologiyanı istehsalata
tətbiq etmək, işçilərin əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq, onların
ixtisaslaşma qabiliyyətini yüksəltmək. Texnoloji proseslərdə
yüksək dəqiqliyə və məhsuldarlığa malik müxtəlif təyinatlı
texniki vasitələrdən (avadanlıqlardan) istifadə etmək,
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müəssisənin bstehsalat-texniki bazasını zənginləşdirmək
lazımdır. Bununla yanaşı istismar əsnasında hərəkətin
təhlükəsizliyini yüksəltmək, nəqliyyatın ətraf mühitə mənfi
təsirlərini də azaltmaq lazımdır.
2. Nəqliyyat vasitələrinin və materialların istehcalı
sferası 
Nəqliyyat
vasitələrinin
texniki
istismarı  Kommersiya
istismarı
(daşımalar)  Daşımaların son məhsulu (daşıma həcmi,
nəqliyyat işi, maya dəyəri, gəlir).
Nəqliyyat vasitələrinin və materialların istehcalı sferasınəqliiat işinin potensial mümkünlüyünü təmin edir.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı- nəqliiat işinin
faktiki mümkünlüyünü təmin edir.
Kommersiya istismarı (daşımalar)- nəqliiat işinin
reallaşdırır.
3. Nəqliyyat vasitələrinin texniki cəhətdən saz vəziyyətdə
saxlanılması problemi texniki istismarda nəzərdən keçirilir.
Texniki istismarın ən vacib problemlərindən biri istismar
prosesində nəqliyyat vasitələrinin etibarlı işləmə
qabiliyyətini yüksəltməkdir. Əgər, sənaye bunu daha
yüksək göstəricilərə (istismar keyfıyyətlərinə) malik yeni
nıarkalı hərəkət tərkibi istehsal etməklə yerinə yetirirsə,
nəqliyyat vasitələri istismarda olarkən bu məsələ, texniki
istismarın üsullarını təkmilləşdirməklə təmin edilir. Bu isə
nəqliyyat vasitələrini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə
saxlamaq üçün texniki- istehsalat bazasının normal
fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Nəqliyyat vasitələrinin işləmə
qabiliyyətinin saxlanılması yollarından biri istismar
dövründə xidmətin (servisin) lazımı vəziyyətdə təşkil
edilməsidir. Bu, texniki qulluq və təmir sisteminin
əsaslarını həyata keçirməklə təmin edilir. Nəqliyyat
vasitələrinin texniki vəziyyətlərinin təyin olunmasında
xarici təzahürlərə (əlamətlərə) əsaslanan diaqnostika xüsusi
əhəmiyyət kəsd edir. Belə ki, hərəkət tərkibi sökülmədən
yüksək ehtimalla və inamla müayinə edilir. Nəqliyyat
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vasitələrinin istismar xərclərinin aşağı salınması
baxımından texniki təchizat məsələləri də texniki
istismarda nəzərdən keçirilir. İstismar (yanacaqlar, yağlar,
texniki mayebr) və texniki (ehtiyat hissələri, aqreqatlar,
mexanizmlər) materiallarının düzgün normalaşdırılması,
onlardan qənaətlə istifadə edilməsi yanacaq-enerji və
texniki resurslara müsbət təsir göstərir.
4.
Nəqliyyat vasitələrinin səmərəli istifadə olunma
dərəcəsini yüksəltmək üçün qabaqcıl texnika və
texnologiyanı istehsalata tətbiq etmək, işçilərin əmək
şəraitini
yaxşılaşdırmaq,
onların
ixtisaslaşma
qabiliyyətini yüksəltmək,texnoloji proseslərdə yüksək
dəqiqliyə və məhsuldarlığa malik müxtəlif təyinatlı
texniki vasitələrdən (avadanlıqlardan) istifadə etmək,
müəssisənin bstehsalat-texniki bazasını zənginləşdirmək
lazımdır. Bununla yanaşı istismar əsnasında hərəkətin
təhlükəsizliyini yüksəltmək, nəqliyyatın ətraf mühitə
mənfi təsirlərini də azaltmaq lazımdır.
Bu istiqamətlərdə yerinə yetiriiən iqtisadi, texniki və
təşkilati təsirlər vasitəsilə nəqliyyatın işləmə qabiliyyəti tələb
edilən səviyyədə saxlanılır ki, bununla da texniki istismar
məşğul olur. Texniki istismarın əsas vəzifəsi - nəqliyyat
prosesini optimal maddi və əmək məsrəfləri sərf etməklə,
ekologiya tələblərinə cavab verməklə işləmə qabiliyyətli
hərəkət tərkibi ilə təmin etməkdir. Müxtəlif avadanlıqlar və
üsullar vasitəsilə nəqliyyat parkının texniki vəziyyətinin
səmərəli şəkildə idarə edilməsi ilə məşğul olan elmə nəqliyyat
vasitələrinin texniki istismarı deyilir.
5. «Nəqliyyat vasitəlrinin texniki istismarı» bir elm kimi
nəqliyyat vasitələri parkının texniki vəziyyətinin daha da
səmərəli idarə edilməsinin yollarını və metodlarını müəyyən
edir və bu zaman aşağıdakı məqsədlər qoyulur:
nəqliyyat vasitələrinin istismar
etibarlılığının verilmiş səviyyəsinin saxlanması
və konstruksiyasının texniki imkanlarının tam
3

reallaşdırılması ilə daşımaların müntəzəmliyinin
və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
maddi və əmək məsrəflərinin
optimallaşdırılması;
hərəkət tərkibinin texniki vəziyyətinin
personala və ətraf mühitə mənfi təsirinin
minimuma endirilməsi.
«Nəqliyyat vasitəlrinin texniki istismarı» praktiki
fəaliyyət sahəsi kimi texniki, sosial, iqtisadi və təşkilati
tədbirlər kompleksi olub maddi və əmək resurslarının rasional
istifadəsi və personalın normal əmək və məişət şəraitinin təmin
edilməsi ilə nəqliyyat vasitələri parkının texniki saz vəziyyətdə
saxlanmasını təmin edir.
6.
«Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı»nda bir
çox texniki terminlər (işləmə qabiliyyəti, texniki qulluq, imtina,
təmir və s.) işlədilir.
Nəqliyyat vasitəsınin və ya onun elementinin texniki
vəziyyəti - onun istismar prosesində dəyişən, baxılan zaman
anında ölçülmüş və kəmiyyətcə qiymətləndirilmiş istismar
xüsusiyyətlərinin toplusu ilə təyin olynan (xarakterizə olunan)
vəziyyətdir. Nəqliyyat vasitəsınin texniki imkanlarını
qiymətləndirən parametrlərin texniki istismarın normalarına
müvafiq gəlmə dərəcəsi onun texniki vəziyyətini təyin edir.
Bu xüsusiyyətlər konstruktiv parametrlərin kəmiyyət
göstəriciləri- cari qiymətləri ilə xarakterizə olunur. Məsələn,
detalların ölçüləri, onlar arasında araboşluqları və s. Bir çox
aqreqat və mexanizmləri tam və ya qismən sökmədən onların
konstruktiv parametrlərinin bilavasitə ölçülməsi imkanı
məhduddur. Belə obyektlər üçün texniki vəziyyəti təyin etdikdə
dolayı və ya (xarici) diaqnostik parametrlər istifadə olunur.
Hərəkət tərkibi texniki cəhətdən sazdırsa, bu, o deməkdir ki,
onun bütün parametrləri texniki sənədlərdə verilmiş normativ
qiymətlərinə uyğundur. İşləmə qabiliyyəti − avtonəqliyyat
vasitəsinin (aqreqat, qovşaq, mexanizm və sistemlərinin) elə
bir vəziyyətidir ki, o, öz funksiyalarını texniki sənədlərin
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tələbləri ilə müəyyən olunmuş parametrlərlə yerinə yetirməyə
qabildir.
İmtina − avtonəqliyyat vasitəsinin işləmə qabiliyyətinin tam
və ya qismən itirməsi ilə baş verən hadisədir.İmtina zamanı
avtonəqliyyat vasitəsinin işi dayandırılır. İmtinanın baş verməsi
həmişə nasazlığın yaranması ilə əlaqədardır. Nasazlığın
yaranması heç də həmişə imtinanın baş verməsinə səbəb olmur.
Sazlıq- avtonəqliyyat vasitəsinin elə bir vəziyyətidir ki, onun
bütün parametrləri baxılan zaman anında texniki sənədlərdə
(standartlar, texniki şərtlər və b.) verilmiş tələblərə (normativ
qiymətlərə) uyğundur.
Nasazlıq − avtonəqliyyat vasitəsinin elə bir vəziyyətidir ki, o,
baxılan vaxt anında texniki sənədlərdə (standartlar, texniki
şərtlər və b.) müəyyən olunmuş tələblərin heç olmasa birinə
cavab vermir və ya uyğun deyildir.
Resurs – obyektin istismara başladığı andan son həddinə
(silinənə) qədər işləmə müddətinə (yürüşünə) deyilir. Obyektin
baxılan cari andan son həddinə (silinənə) qədər işləmə
müddətinə onun qalıq resursu (yürüşü) deyilir.
Texniki qulluq − nasazlıqların yaranmasının qarşısını
almaq (etibarlılığı yüksəltmək) və hissələrin yeyilməsini
azaltmaq (ömüruzunluğunu artırmaq), bununla da, avtomobili
uzun müddət texniki saz və işləməyə hazır vəziyyətdə
saxlamaq məqsədilə yerinə yetirilən profilaktik əməliyyatların
(yığışdırma, yuma, bərkitmə, nizamlama, yağlama və b.)
məcmusudur.
Təmir − işləmə qabiliyyətini itirmiş avtomobilin texniki
vəziyyətinin bərpasına yönəlmiş texniki təsirlərin (sökməyığma, mexaniki, termiki, qalvanik və s. üsullarla emal)
məcmusudur.
Avtonəqliyyat vasitəsinin cari təmiri − onun istismarı
prosesində baş verən imtina və nasazlıqların aradan
qaldırılmasıdır.
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7. Nəqliyyat vasitəsınin və ya onun elementinin texniki
vəziyyəti - onun istismar prosesində dəyişən, baxılan zaman
anında ölçülmüş və kəmiyyətcə qiymətləndirilmiş istismar
xüsusiyyətlərinin toplusu ilə təyin olynan (xarakterizə olunan)
vəziyyətdir. Nəqliyyat vasitəsınin texniki imkanlarını
qiymətləndirən parametrlərin texniki istismarın normalarına
müvafiq gəlmə dərəcəsi onun texniki vəziyyətini təyin edir.
Bu xüsusiyyətlər konstruktiv parametrlərin kəmiyyət
göstəriciləri- cari qiymətləri ilə xarakterizə olunur. Məsələn,
detalların ölçüləri, onlar arasında araboşluqları və s. Bir çox
aqreqat və mexanizmləri tam və ya qismən sökmədən onların
konstruktiv parametrlərinin bilavasitə ölçülməsi imkanı
məhduddur. Belə obyektlər üçün texniki vəziyyəti təyin etdikdə
dolayı və ya (xarici) diaqnostik parametrlər istifadə olunur.
8. İşləmə qabiliyyəti − avtonəqliyyat vasitəsinin (aqreqat,
qovşaq, mexanizm və sistemlərinin) elə bir vəziyyətidir ki, o,
öz funksiyalarını texniki sənədlərin tələbləri ilə müəyyən
olunmuş parametrlərlə yerinə yetirməyə qabildir.
Resurs – obyektin istismara başladığı andan son həddinə
(silinənə) qədər işləmə müddətinə (yürüşünə) deyilir. Obyektin
baxılan cari andan son həddinə (silinənə) qədər işləmə
müddətinə onun qalıq resursu (yürüşü) deyilir.
9. İmtina − avtonəqliyyat vasitəsinin işləmə qabiliyyətinin tam
və ya qismən itirməsi ilə baş verən hadisədir.İmtina zamanı
avtonəqliyyat vasitəsinin işi dayandırılır. İmtinanın baş verməsi
həmişə nasazlığın yaranması ilə əlaqədardır. Nasazlığın
yaranması heç də həmişə imtinanın baş verməsinə səbəb olmur.
Sazlıq- avtonəqliyyat vasitəsinin elə bir vəziyyətidir ki, onun
bütün parametrləri baxılan zaman anında texniki sənədlərdə
(standartlar, texniki şərtlər və b.) verilmiş tələblərə (normativ
qiymətlərə) uyğundur.
Nasazlıq − avtonəqliyyat vasitəsinin elə bir vəziyyətidir ki, o,
baxılan vaxt anında texniki sənədlərdə (standartlar, texniki
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şərtlər və b.) müəyyən olunmuş tələblərin heç olmasa birinə
cavab vermir və ya uyğun deyildir.
10. Texniki qulluq − nasazlıqların yaranmasının qarşısını
almaq (etibarlılığı yüksəltmək) və hissələrin yeyilməsini
azaltmaq (ömüruzunluğunu artırmaq), bununla da, avtomobili
uzun müddət texniki saz və işləməyə hazır vəziyyətdə
saxlamaq məqsədilə yerinə yetirilən profilaktik əməliyyatların
(yığışdırma, yuma, bərkitmə, nizamlama, yağlama və b.)
məcmusudur.
Təmir − işləmə qabiliyyətini itirmiş avtomobilin texniki
vəziyyətinin bərpasına yönəlmiş texniki təsirlərin (sökməyığma, mexaniki, termiki, qalvanik və s. üsullarla emal)
məcmusudur.
Avtonəqliyyat vasitəsinin cari təmiri − onun istismarı
prosesində baş verən imtina və nasazlıqların aradan
qaldırılmasıdır.
11. Keyfiyyət - müəyyən istismar şəraitində təyinatına görə
istifadə olunduqda obyektin (avtomobil, aqreqat, mexanizm,
sistem, material) verilmiş funksiyaları yerinə yetirməyə
yararlılıq dərəcəsini müəyyən edən xassələrin məcmuusudur.
İstismar xüsusiyyətləri (keyfiyyəti) - nəqliyyat vasitəsınin
konsruksiyasının mükəmməlliyinin və tələblərə uyğunluğunun,
habelə onun texniki vəziyyətinin meyarıdır.
İstismar xüsusiyyətləri – nəqliyyat vasitəsınin istifadə
prosesində ortaya çıxan və onun istismar imkanlarını müəyyən
edən texniki göstəricilərdir.
Şəkil -də keyfiyyət anlayışının struktur sxemi və
avtomobilin istismar keyfiyyətinə aid misal verilmişdir.
Ümumi halda keyfiyyət göstəricisinin avtomobilin
yürüşündən (xidmət müddətindən) asılı olaraq dəyişmə
qanunauyğunu nəzərdən keçirək (şəkil ).
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Şəkil . Keyfıyyət göstəricisinin (P)
avtomobilin işləmə müddətindən
və ya yürüşündən (t, l) asılı
olaraq dəyişmə qanunauyğunluğu

12. İstismar xüsusiyyətləri – nəqliyyat vasitəsınin istifadə
prosesində ortaya çıxan və onun istismar imkanlarını müəyyən
edən texniki göstəricilərdir.
Nəqliyyat
vasitələrinin
istismar
keyfıyyətləri
konstruksiyanm layihələndirilməsi zamanı nəzərdə tutulur,
istehsal prosesində (zavodda hazırlandıqda) isə təmin edilir.
Mövcud olan bütün nəqliyyat vasitələri üçün əsas istismar
keyfıyyətləri aşağıdakılardır:1.
Dinamikliyi və yanacaq
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qənaətliliyi; 2.
Hərəkətin təhlükəsizliyi; 3. Nəqliyyatın
dəyanətliyi və keçiriciliyi;
4. Yük götürmə qabiliyyəti və tutumu; 5. Etibarlılığı və
ömüruzuniluğu; 6. İmtinasızlığı və rahatlığı; 7. Məhsuldarlığı
və təmirə yararlılığı.
Bu göstərilən istismar keyfıyyətlərinin bir neçəsini qeyd
edək.
Yanacaq qənaətliliyi - avtomobilin öz funksiyasını (əsasən
daşımaları) minimum yanacaq sərfi ilə (vahid rıəqliyyat işinə
və ya yürüşə düşən) yerinə yetirə bilmə qabiliyyətinə deyilir.
Yanacaq qənaətliliyi saatlıq (Qc, kq/saat) və xüsusi (ge, q/(kVt ·
saat)) yanacaq sərfləri ilə qiymətləndirilir. Dinamiklik avtomobilin yük və sərnişin daşımalarını minimum vaxtda
yerinə yetirə bilmə qabiliyyətinə deyilir.
13. İstismar xüsusiyyətləri (keyfiyyəti) - nəqliyyat
vasitəsınin konsruksiyasının mükəmməlliyinin və tələblərə
uyğunluğunun, habelə onun texniki vəziyyətinin meyarıdır.
İstismar xüsusiyyətləri – nəqliyyat vasitəsınin istifadə
prosesində ortaya çıxan və onun istismar imkanlarını müəyyən
edən texniki göstəricilərdir.
İstismar keyfiyyətlərini qiymətləndirən parametrlərin
bəziləri (yükgötürmə qabiliyyəti, tutumu) istismar dövründə
praktiki olaraq dəyişmirlər. Lakin nəqliyyat vasitələrinin digər
keyfiyyət göstəriciləri isə (məsələn, dinamikliyi, məhsuldarlığı,
yanacaq qənaətliliyi və s.) yürüşdən və yaxud işləmə
müddətindən asılı olaraq dəyişirlər. Beləliklə, aydınlaşır ki, hər
hansı bir istismar keyfiyyəti bir və bir neçə parametrlə
qiymətləndirilir. Bu parametrlər nəqliyyat prosesində müxtəlif
hədlərdə
dəyişirlər.
Parametrlərin
belə
dəyişmə
qanunauyğunluqları bütün nəqliyyat növlərinin parametrlərində
də müşahidə olunur.
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14. Dinamiklik - avtomobilin yük və sərnişin daşımalarını
minimum vaxtda yerinə yetirə bilmə qabiliyyətinə deyilir.
Dinamiklik avtomobilin dartıcı keyfiyyətindən (dinamiki
faktordan), tormozların effektiv təsirindən, mühərrikin xüsusi
gücündən və s. göstəricilərindən asılıdır. Dinamiklik əsasən
texniki və istismar sürətləri ilə qiymətləndirilir:
L
vt 
,
t1  t2
L
L
vist 

t1  t2  t3 Tn
burada: L - avtomobilin t1 vaxtmda getdiyi yürüş, km; t1 avtomobilin hərəkət vaxtı, saat; t 2 - hərəkət gərginliyindən asılı
olaraq avtomobilin yol ayrıclarında (bəzən yollarda) dayanma
vaxtlarının cəmidir. t3 - yükləmə-boşaltma məntəqələrində və s.
səbəblərə görə avtomobilin boş dayanma müddətlərini nəzərə
alır; Tn - avtomobilin naryadda (işdə) olma vaxtı.
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(texniki sürət avtomobilin hərəkət vaxtındakı orta sürətinə
deyilir).
Sərnişin daşımalarında bəzən çatdırma sürətindən də
L
istifadə edilir: v 
,
t1  t2  tad
- aralıq məntəqələrdə avtobusun dayanma
tad
müddətlərinin cəmidir.
15. Yanacaq qənaətliliyi - avtomobilin öz funksiyasını
(əsasən daşımaları) minimum yanacaq sərfi ilə (vahid
rıəqliyyat işinə və ya yürüşə düşən) yerinə yetirə bilmə
qabiliyyətinə deyilir. Yanacaq qənaətliliyi saatlıq (Qc, kq/saat)
və xüsusi (ge, q/(kVt · saat)) yanacaq sərfləri ilə
qiymətləndirilir.
Q  1000
ge  c
Xüsusi yanacaq sərfi:
Ne
Ne- mühərrikin effektiv gücü, kVt.
Saatlıq yanacaq sərfı:
Qc = 3,6G/t,
burada: G - sərf edici cihazda verilmiş yanacağm miqdarı,
q-la; t-verilmiş yanacağın sərf olunma müddəti, san. ilə.
«Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı»nda yanacağın sərfı
hər 100 km yürüş üçün normalaşdırılır.
16.
İstismar prosesində hərəkət tərkibinin işləmə
qabiliyyəti sabit qalmır, onun texniki-iqtisadi parametrləri
aşağı düşür. Nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinin (NVTV)
dəyişməsinin xarici təzahürləri bunlardır: onun dinamiki
keyfıyyətləri pisləşir, mühərrikin işə salınması çətinləşir,
yanacaq sərfı artır, mexanizmlərin işində döyüntülər, səslər
əmələ gəlir və s. Bütün bunlar nəqliyyatın aqreqat və
sistemlərində gedən zərərli proseslərin nəticəsidir. Belə
proseslər isə fırlanan kütlələrin qeyri-müntəzəm paylanması,
mexanizmlərin elementləri (detalları) arasındakı texniki
şərtlərin, yük, sürət, temperatur rejimlərinin pozulması və s.
səbəblər üzündən əmələ gəlir. Zərərli proseslərin qarşısını
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tamamilə almaq mümkün deyil. Lakin istismar zamanı bu
proseslərirı sürətini bir sıra texniki tədbirlər (məsələn, TQ və
CT) vasitəsilə ləngitmək mümkündür.
Göründüyü kimi
istismar zamanı nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti
müxtəlif səbəblər təsirindərı dəyişir, ümumi halda bu səbəblər
aşağıdakılardır :
- detallarda yeyilmə prosesinin getməsi;
- hissələrdə korroziyanın əmələ gəlməsi;
- detalların təbii olaraq köhnəlmə prosesinə məruz
qalması.

17.Nəqliyyat vasitələrinin detalları müxtəlif yeyilmələrə
məruz qalırlar. Detallarda yeyilmənin baş vermə səbəbi onların
səthlərinin sürtünməyə məruz qalmalarıdır. Ümumiyyətlə üç
növ sürtünmə mövcuddur: a) diyirlənmə; b) sürüşmə
sürtünməsi və v) mürəkkəb sürtünmələr. Qarşılıqlı hərəkətdə
olan iki sürtünən səth arasında əmələ gələn müqavimətə
sürtünmə deyilir. Diyirlənmə sürtünməsi iki səth arasında
əmələ gələn elə sürtünməyə deyilir ki, həmin səthlərin toxunma
nöqtələrindəki sürətlərin qiymət və istiqaməti eyni olsun. Bu
sürtünmə ən çox kürəli və diyircəkli yastıqlar üçün
xarakterikdir. Sürtünmədə iştirak edən səthlərin toxunma
nöqtələrindəki sürətləri qiymət və yaxud istiqamətcə
fərqlənərsə belə səthlərin arasında əmələ gələn sürtünməyə
sürüşmə sürtünməsi deyilir. Sürüşmə sürtünməsi dirsəkli valın
əsas və şatun boyunlarında, paylayıcı valın yastıqlarnda daha
çox müşahidə edilir. Mürəkkəb sürtünmədə həm diyirlənmə və
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həm də sürüşmə sürtünməsi eyni zamanda baş verir. Buna görə
bu sürtünməyə bəzən qarışıq sürtünmə də deyilir. Belə
sürtünmə dişli çarx ötürmələrində meydana çıxır.
İstər sürtünmə prosesi və istərsə də detalların yeyilməsi bir
sıra amillərdən (deformasiyaların növündən və xarakterindən,
sürtünən səthlərin texniki vəziyyətindən, işləmə rejimindən,
şəraitindən və s.) asılıdır.
Sürtünmə prosesinin nəticəsində yeyilmə prosesi əmələ gəlir.
Detalların forma, çəki və ölçülərinin tədricən dəyişməsinə
yeyilmə prosesi deyilir. Yeyilmə prosesi təbii olaraq bütün
detallarda gedir.
Yeyilmə prosesinin məhsuluna (nəticəsinə) yeyilmə
deyilir. Yeyilmə kəmiyyətcə sürtünən detalların çəkilərinin və
ölçülərinin dəyişməsi ilə qiymətləndirilir.
18. Ümumiyyətlə üç növ sürtünmə mövcuddur: a)
diyirlənmə; b) sürüşmə sürtünməsi və v) mürəkkəb
sürtünmələr. Qarşılıqlı hərəkətdə olan iki sürtünən səth
arasında əmələ gələn müqavimətə sürtünmə deyilir.
Diyirlənmə sürtünməsi iki səth arasında əmələ gələn elə
sürtünməyə deyilir ki, həmin səthlərin toxunma nöqtələrindəki
sürətlərin qiymət və istiqaməti eyni olsun. Bu sürtünmə ən çox
kürəli və diyircəkli yastıqlar üçün xarakterikdir. Sürtünmədə
iştirak edən səthlərin toxunma nöqtələrindəki sürətləri qiymət
və yaxud istiqamətcə fərqlənərsə belə səthlərin arasında əmələ
gələn sürtünməyə sürüşmə sürtünməsi deyilir. Sürüşmə
sürtünməsi dirsəkli valın əsas və şatun boyunlarında, paylayıcı
valın yastıqlarnda daha çox müşahidə edilir. Mürəkkəb
sürtünmədə həm diyirlənmə və həm də sürüşmə sürtünməsi
eyni zamanda baş verir. Buna görə bu sürtünməyə bəzən
qarışıq sürtünmə də deyilir. Belə sürtünmə dişli çarx
ötürmələrində meydana çıxır.
Sürtünmənin kəmiyyətcə xarakteristikası sürtünmə əmsalı
f ilə qiymətləndirilir ki, bu da sürtünmə qüvvəsinim (F)
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detalların səthinə təsir edən xarici qüvvələrin normalına (N)
nisbəti kimi təyin edilir: f = F/N
Sürtünmə əmsalının qiyməti materialın keyfiyyətindən,
səthlərin yerdəyişmə sürətindən, onlara düşən yükdərı, yağların
fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən, verilmə üsulundan və s.-dən
asılıdır. Sürtünmə əmsalının (o cümlədən sürtünmə qüvvəsinin)
qiymətini aşağı salmaq üçün sürtünmə səthlərinin arasına yağ
vurulur. Sürtünən səthlərin arasında yağın iştirakına görə
detallarda üç növ sürtünmə müşahidə edilir: a) quru; b) mayeli
və v) sərhəd sürtünmələri.
Əgər sürtünmə qarşılıqlı əlaqədə detallarm bilavasitə
materialları arasında gedirsə (sürtünən səthlər arasında üçüncü
element yoxdur) belə sürtünməyə quru sürtünmə deyilir. Quru
sürtünnməyə ilişmə muftasındakı, tormoz sistemindəki
sürtünmələri misal göstərmək olar.
Əgər sürtünmə detalların səthləri arasında olan yağın
layları (molekulları) arasında gedirsə, yəni, yağ qatının
qalınlığı sürtünən səthlərin çıxıntılarının hündürlüyündən
böyükdürsə, bu halda əmələ gəbn sürtünməyə mayeli sürtünmə
deyilir. Mühərrikin və transmissiya aqreqatlarının detalları
arasındakı sürtünmə mayeli sürtünməyə misaldır.
Sərhəd sürtünməsi elə səthlər arasında əmələ gələn
sürtünməyə deyilir ki, həmin səthlər bir-birlərindən həddindən
çox nazik yağ təbəqəsi ilə ayrılırlar. Bu yağ təbəqəsinin
qalınlığı təxminən 0,1 mkm-na bərabər olur və özü də sürtünən
səthlərin materiallarının molekulyar ilişmə qüvvələrinin
təsirindən detalların üzərinə hopdurulur. Bu sürtünməyə misal
olaraq dişli çarxların dişləri arasındakı, kürəcikli yastıqlardakı
və ümumiyyətlə yüksək xüsusi təzyiqlərə məruz qalan
detallarda əmələ gələn sürtünmələri göstərmək olar.
Praktiki olaraq nəqliyyat vasitələrinin detallarında
qarışıq sürtünmə (yarım mayeli, yarım quru) gedir.
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19. Sürtünmə prosesinin nəticəsində yeyilmə prosesi əmələ
gəlir. Detalların forma, çəki və ölçülərinin tədricən
dəyişməsinə yeyilmə prosesi deyilir. Yeyilmə prosesi təbii
olaraq bütün detallarda gedir. Yeyilmə prosesinin məhsuluna
(nəticəsinə) yeyilmə deyilir. Yeyilmə kəmiyyətcə sürtünən
detalların çəkilərinin və ölçülərinin dəyişməsi ilə
qiymətləndirilir. Yeyilmə prosesi adətən yeyilmə sürəti və
yeyilmə gərginliyi (tempi, şiddəti) ilə xarakterizə edilir.
Yeyilmənin mütləq qiymətinin yeyilmə müddətinə olan
nisbətinə yeyilmə sürəti deyilir və mk/saat, mq/saat, mm3/saat
ilə ölçülür. Yeyilmənin mütləq qiymətinin vahid yürüşə və ya
vahid nəqliyyat işinə düşən miqdarına yeyilmə tempi deyilir,
mk/km, mk/t·km ilə ölçülür.
Yeyilmənin mütləq qiyməti dedikdə yeyilmə prosesi
nəticəsində detalın sürtünmə səthinə perpendikulyar
istiqamətdə xətti ölçüsünün dəyişməsi başa düşülməlidir.
20. Ümumiyyətlə, texnikada yeyilmənin müxtəlif növlərindən
istifadə edilir. Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarında
aşağıdakı yeyilmə növlərinə daha çox təsadüf edilir:
1. Mexaniki yeyilmə. 2. Molekulyar-mexaniki yeyilmə. 3.
Korrozion-mexaniki yeyilmə.
Mexaniki yeyilmənin özünün aşağıdakı növləri
mövcuddıır: a) abraziv yeyilmə; b) plastik deformasiya
nəticəsində yaranan yeyilmə; v) kövrək dağılma təsirindən
əmələ gələn yeyilmə; q) sürtünmə səthinin yorğunluğundan
törənən yeyilmə.
Sürtünmə səthləri arasına düşmüş kənar materialın
(elementar maddi bərk hissəciyin) kəsmə və ya cızma şəklində
əmələ gətirdiyi yeyilməyə abraziv yeyilmə deyilir. Normadan
bir neçə dəfə böyük yüklər altmda işbyən detallarda əmələ
gələn yeyil-məyə plastik deformasiya təsirindən yaranan
yeyilmə deyilir. Bu yeyilmənin xarakterik xüsusiyyəti odur ki,
burada detalların çəkisi sabit qalır, lakin ölçüləri dəyişir. ki,
yastıqlarm üzərinə çəkilmiş antifriksion qat yüksək qiyınətli
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yüklərin təsirindən sürüşmə istiqamətində öz yerini dəyişir.
Kövrək dağılmadan yaranan yeyilmənin mahiyyəti odur ki,
sürtünmə
nəticəsində
detalların səthləri kövrəkləşir, daha az kövrəkliyə malik
materialdan hazırlanmış detalın səthi ovulmağa başlayır. Bu
proses təkrar edildiyi üçün səthlərin yeyilməsi şiddətlənir.
Yorğunluq təsirindən əmələ gələn yeyilmə tez-tez yüksək
gərginliklərə məruz qalan səthlərdə müşahidə edilir. Bu
yeyilmə sürtünən səthlərdə mikroçatlamaların və yarıqların
törənməsi ilə xarakterizə edilir. Sürtünmənin səthlərində
detalların materiallarının molekulyar ilişmə qüvvələrinin
təsirindən yaranan yeyilməyə molekulyar-mexaniki yeyilmə
deyilir. Mexanizmlərin uyuşma dövrünə xas olan yeyilməni
molekulyar-mexaniki yeyilməyə misal göstərmək olar.
Süırtünən səthlərin materialları ilə ətraf mühitin (oksigenin)
qasrşılıqlı təsirindən əmələ gələn yeyilməyə korrozionmexaniki yeyilmə deyilir. Havanın oksigeni təsirindən
detalların səthlərində oksid təbəqəsi əmələ gəlir ki, bu da
mexaniki sürtünmə nəticəsində silinir. Bu proses daim təkrar
edilir. Korrozion-mexaniki yeyilmə mühərrikin silindr-porşen
qrupu detallarıııda müşahidə olunur (yanacaqlarda kükürdlü və
üzvi turşuların olması hesabına korroziya əmələ gəlir).
21.
İstismar
prosesində
detalların
yeyilmə
qanunauyğunluğu yürüşdən asılı olaraq şəkil ... -də
göstərilmişdir.
Yeyilmənin dəyişmə qrafikindən görünür ki, yeyilmə
prosesi avtomobilin yürüşünə görə təsadüfı xarakter daşıyır.
Bundan başqa o, bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir:
1. Yeyilmə prosesi fasiləsiz gedən prosesdir, yəni, zamanın
ən kiçik dəyişmələrinə raüvafıq olaraq detalların yeyilməsi
mövcuddur.
2. Yeyilmə prosesinin qrafiki monoton artan əyridir.
3. Hər hansı detal üçün yeyilmə prosesinin qrafiki üç
xarakterik dövrdən ibarətdir: a) uyuşma dövrü - l1 , b) normal
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istismar (yeyilmələr) dövrü - l2 , c) proqressiv yeyilmələr
(qəzalar) dövrü - l3 .

Şəkil... . Yeyilmə şiddətinin (J) yürüşdən (l) asılı
olaraq dəyişməsi.
Qrafikdən görünür ki, detalın yeyilmə dərəcəsi OA
sahəsində yüksəkdir (uyuşma dövründə). Detalların II dövrdə
(AB sahəsi) yeyilməsi normal yeyilmələr dövrü adlanır. Bu
dövr sabit yeyilmə gərginliyi ilə xarakterizə edilir.
Qrafikdən görünür ki, B nöqtəsindən sonra yeyilmə tempi
artır. Buna səbəb yağların keyfıyyətinin aşağı düşməsi və
nəticədə sürtünən səthlər arasındakı araboşluğun artmasıdır. III
dövrdə qəzalar baş verdiyi üçün ona bəzən qəza dövrü də
deyilir.
22. Yeyilmə gərginliyi sürtünmənin işindən və növündən
asılı olaraq dəyişir. Ümumi şəkildə yeyilmə gərginliyi
aşağıdakı riyazi ifadə ilə (analitik) qiymətləndirilir:
vl
dh
 cp m (1  k 2 п )
dS
 p
( )
burada: ds - sürtünən detalın xətti ölçülərinin dəyişməsi; l sürtünmə yolu; c və m- sürtünmə şəraitindən asılı olan sabit
kəmiyyətlərdir; p - səthlər arasında xüsusi təzyiq; k - yağ
qatları arasında hidrodinamik təzyiqin dəyişməsini təyin edən
17

əmsal; v - sürtünən səthlərin nisbi yerdəyişmə sürəti; μ - yağın
özlülüyü; lc - sürtünmə səthinin xətti ölçüsü; δ - sürtünən
səthlər arasındakı araboşluqdur.
vl
Riyazi ifadənin k 2 п üzvü yağ qatları vasitəsilə bir
 p
sürtünmə səthindən digərinə ötürülən sürtünmə işini göstərir.
vl
Quru sürtünmədə yağlama materialı olmadığı üçün. k 2 п =0
 p
olur. Bu halda quru sürtünmə şəraiti üçün yeyilmə
dh
 cp m
şiddətinin tənliyi aşağıdakı şəkli alır:
dS
Yəni, quru sürtünmədə yeyilmə şiddəti ancaq xüsusi
təzyiqdən asılıdır.
Əgər sürtünən səthlər arasındakı yağ qatı onları
vl
tamamilə bir-birbirindən ayırırsa, onda k 2 п  1 . Buna görə
 p
yeyilmə gərginliyi də sıfra yaxınlaşır.
23.
Detalların
yeyilmə
dərəcəsini
kəmiyyətcə
qiymətləndirmək üçün onun ədədi ölçüsünü aşağıdakı üsulların
biri ilə təyin edirlər:
1. Mikrometr və birbaşa müşahidəbr üsulları.2. Yeyilmə
məhsullarının yağda miqdarının təyin olunma üsulu.
3. Detalların çəkilərinin təyin olunma üsulu. 4. Spektral
analiz üsulu. 5. Süni bazalar yaratmaq üsulu.
6. Radioaktiv izotoplar üsulu.
24. Mikrometr üsulu öz sadəliyi ilə fərqlənir. Bu üsulun
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, detallann ölçüləri sınaqdan qabaq
və sonra ölçülür. Təyin edilmiş ölçülər arasındakı fərq detalın
yeyilmə dərəcəsini göstərir. Bu üsulun mənfi cəhəti odur ki,
ölçülər yüksək dəqiqliklə təyin edilə bilmir, çünki mikrometr
dəqiq cihaz deyil, həm də bu üsul mexanizmlərin sökülübyığümasmı tələb edir. Mexanizmlər hər dəfə yenidən yığıldıqda
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isə detallar uyuşma dövrünə müvafiq xarakterlə yeyilir ki, bu
da yeyilmənin mütləq qiymətinin təhrif olunmasına səbəb olur.
Bir sıra hallarda mexanizm və aqreqatlarda sökrməyığma işlərini aparmamaq üçün mikrometr üsulunun
təkmilləşdirilmiş formasından - birbaşa müşahidələr üsulundan
istifadə edilir. Bu üsulda sınaqdan keçirilən (yeyilməsi təyin
edilən) detalın üzərində nəzarət deşiyi açılır. İşləmə prosesində
həmin deşik kip bağlanır. Detalın yeyilmə dərəcəsi optik
cihazlar vasitəsilə ölçülür. Bunun üçün nəzarət deşiyi vaxtaşırı
açılır.
25.
Avtomobillərin texniki istismarında ən çox istifadə
olunan yeyilmənin təyin üsulu süni bazalar yaratmaq
üsuludur. Bu üsulun iki variantı mövcuddur: a) iz salma üsulu;
b) oyuq açma üsulu.
İz salma üsulunda sınaqdan keçirilən detalın səthində
almaz piramida ilə iz salınır. Piramidanın həndəsi forması elə
qəbul edilir ki, onun diaqonalının (sürtünən səth üzərində salınan iz romb şəklindədir) hündürlüyə olan nisbəti 7-yə
bərabərdir. Salınan izin ölçülərinin, xüsusən dərinliyinin
smaqdan sonra dəyişməsi (kiçilməsi) detalın yeyilmə
dərəcəsini təyin et-məyə imkan verir. Bu üsulda yeyilmənin
mütləq qiyməti diaqonalların sınaqdan əvvəl və sonrakı
qiymətləri arasındakı fərqin 7-yə bölünməsi kimi təyin edilir
(şəkil ,a). Bu üsulun mənfi cəhəti odur ki, almaz piramida ilə iz
saldıqda onun forması təhrif olunur. Bunu aradan götürmək
üçün oyuq açma üsulundan istifadə edilir.
Oyuq açma üsulu iz salma üsulunun təkmilləşdirilmiş
formasıdır. Burada sınaqdan keçirilən səthin üzərində fırlanan
kəski ilə 50-75 mkk dərinliyində və 2 mm uzunluğunda oyuq
açılır. İşləmə prosesində səth yeyildikcə oyuğun ölçüləri kiçilir
(şəkil ,b).
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Süni bazalar yatarmaq üsulu ilə
yeyilmənin təyin edilməsi. a) iz qoyma; b) oyuq açma
Oyuq açma üsulunda yeyilmənin mütləq qiyməti (mm-lə)
aşağıdakı riyazi ifadə hesablanır:
burada: l1 və l2 - oyuğun smaqdan qabaq və sonrakı
uzunluğudur, mm. r - kəskinin fırlanma radiusu, mm.
1
h  0,125(l 2  l12 ) ,
r
26. Deıtalların, hazırlandıqları materialların ətraf mühitlə
fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsiri nəticəsində dağılması prosesinə
korroziya deyilir. Metallarda gedən korroziya prosesini öz
xarakterinə görə iki qrupa bölürlər: a) elektrokimyəvi və b)
kimyəvi korroziya.
Elektrokimyəvi korroziya mikroqalvanik elementlərin
təsirindən elektrolitrlərdə, özü də metalların səthində və
detalların qovuşma yerlərində əmələ gəlir. Metalların səthi eyni
cinsli olmadığı üçün bu korroziya elektronların detalın bir
yerindən digərinə keçməsi ilə müşayiət edilir. Elektrolit kimi
su ilə sulfat turşusunun məhlulu qəbul edilir.
Elektrokimyəvi korroziya atmosfer şəraitində və maye
fazalarında gedən korroziyalara bölünür. Birincisi, metalın
səthində oturmuş yağış suyunun, qarın, rütubətin iştirakı ilə,
ikincisi isə elektrolitin alt qatlarında havanın oksigeni olmadan
gedir.
Elektrik cərəyanı yaranmadan kimyəvi reaksiyalarm
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iştirakı ilə gedən korroziyaya kimyəvi korroziya deyilir. Bu
korroziya da iki növdə özünü göstərir.
1. Quru qazların metalın səthinə təsirindən əmələ gələn
kimyəvi korroziya. Buna misal silindr divarlarında, klapanların
işçi səthlərində, yanma kamerasında yaranan
korroziyanı
göstərmək olar.
2. Qeyri-elektrolit mühitin içərisində əmələ gələn kimyəvi
korroziya. Neft məhsullarının iştirakı ilə (yanacaq bakının
divarlarında, qida sisteminin daxili hissələrində) metallarm
səthində gedən korroziya bu növ korroziyaya misal ola bilər.
Korroziyadan fərqli olaraq köhnəlmə prosesi qeyri-metallardan
hazırlanmış detallarda (şüşə, taxta, rezin və s.) daha sürətlə
gedir. Taxta materialından hazırlanmış detallar çürüyür, rezin
hissələr elastikliyini itirir, aşağı temperaturlarda isə
kövrəkləşir.
Köhnəlmə prosesinin əsas səbəbi ətraf mühitin
(temperaturun, günəş şüalarının, nəmliyin) detalların
materiallarına göstərdiyi aktiv təsirdir.
27.
İstənilən nəqliyyat vasitəsinin aqreqat və
mexanizmlərinin işiəmə müddəti müxtəlifdir. Çünki istismar
dövründə (nəqliyyat prosesində və müəssisə ərazisində
saxlanıldıqda) onun texniki vəziyyətinə müxtəlif amillər təsir
edir. Bu amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1.
Konstruksiyanın və hazırlanma texnologiyasının
keyfiyyətinin NVTV-nə təsiri (konstruktiv-texnoloji amillər).
2. Istismar materiallarının keyfıyyətinin NVTV-nə təsiri.
3. İstismar şəraitinin NVTV-nə təsiri.
4.
Texniki qulluq və təmirin aparılma keyfiyyətinin
NVTV-nə təsiri.
28. Hərəkət tərkibinin konstruksiyasının və onun zavod
şəraitində hazırlanma texnologiyasının keyfiyyəti onun
imtinasizlığı, ömür uzunluğu və təmirə yararlığı ilə təyin edilir.
Bu xüsusiyyətlər konstruksiyanın layihələndirilməsi prosesində
nəzərdə tutulur, istehsalı dövründə yerinə yetirilir (ödənilir) və
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istismar mərhələsində isə reallaşdırılır, yəni, texniki istismarın
tələb etdiyi səviyyədə saxlanmaqla istifadə edilir.Konstruktivtexnoloji amillər əsasən aşağıdakıları özündə birləşdirir:
1.
Nəqliyyat
vasitələrinin,
onun
aqreqat
və
mexanizmlərinin konstruksiyalarının təkmilləşdirilməsi.
2. Elementlərin, yəni detalların hazırlanması üçün istifadə
edilən materialların keyfiyəti.
3. Detalların hazırlanma texnologiyasının, qovşaqların,
mexanizmlərin, aqreqatların yığılmasının və nizamlanmasının
keyfıyyəti.
Konstruksiyanın təkmilləşdirilməsi dedikdə onun texniki
imkanlarını
qiymətləndirən
istismar
keyfiyyətlərinin
yaxşılaşdırılması başa düşülür. Buna həmçinin birləşmələrdəki
araboşluqların
başlanğıc
qiymətlərinin,
oturtmaların.,
müsaidələrin və bir çox texniki şərtlərin (qovuşma,
eynioxluluq) düzgün seçilmələri də daxildir.
Detalların
hazırlanması üçün işlədilən materialların keyfiyyəti dedikdə
əsasən istifadə edilən materialın növü (polad, çuqun,
alüminium və s.) başa düşülməlidir. Bundan başqa materialın
kimyəvi və mexaniki xüsusiyyətləri (termiki və mexaniki
emalı) də mühüm rol oynayır. Detalların yeyilməyə qarşı
davamlılığını yüksəltmək üçün termiki və mexaniki emalın
təsiri çox böyükdür. Belə ki, termiki emalın düzgün
aparılmaması detallarda daxili gərginliklər yaradır, təmizlik və
dəqiqlik siniflərinin düzgün seçilməməsi isə onlarm ömür
uzunluğunu aşağı salır.
29. Nəqliyyat vasitələrinin istismar şərati bir çox amillərlə
xarakterizə edilir. Bunların hər birinin ayrılıqda NVTV-nə
təsirini öyrənmək üçün bütün amilləri şərti olaraq aşağıdakı
qruplara bölmək olar:
1. Yol şərati. 2. İqlim şəraiti. 3. İdarə edilmə üsulu
(avtomobil nəqliyyatında). 4. Müəssisə ərazisində saxlanma
üsulu.
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Hərəkət tərkibinin istismar edildiyi yol şəraiti dedikdə
yolun tipi, yol örtüyünün texniki vəziyyəti, yolun mailliyi,
havanm tozlanma dərəcəsi və hərəkətin gərginliyi nəzərdə
tutulur. Yol şəraitindən asılı olaraq dirsəkli valın dövrlər sayı,
mühərrikin gücündən və burucu momentindən istifadə dərəcəsi
dəyişir. Yol şəraiti həmçinin güc ötürücü aqreqatların, hərəkət
hissələrinin və asqıların elastik elementlərinin işləmə
rejimlərinə də çox təsir edir.
İqlim şəraiti ətraf rnühitin orta illik temperaturu, onun
minimuın və maksimum qiymətləri, yağıntıların miqdarı,
havanm rütubətliyi və barometrik təzyiqi ilə xarakterizə edilir.
İqlim şəraiti nəinki nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə
hətta yolun xarakterinə də təsir edir.
Aşağı temperaturlarda konstruksiyada baş verən
imtinaların və nasazlıqların sayı artır. Tədqiqatlar göstərir ki,
qış aylarında avtomobilin aqreqat və mexanizmlərində baş
verən imtinaların sayı yay aylarına nisbətən 1,5-2 dəfə çoxdur.
Avtmombillərin yüksək temperatur şəraitində istismar
edilməsi də çətinliklərlə əlaqədardır. Belə ki, havanın
temperaturu 40-50°C-yə çatdıqda avtomobilin istilik, yük və
sürət rejimləri dəyişir.
Avtomobilin idarə edilməsi dedikdə onun yol hərəkətinin
qaydaları əsasında optimal hərəkət rejimlərinin seçilməsi başa
düşülməlidir. Bundan başqa yolda profılaktik və təmir
xarakterli texniki təsirləri yerinə yetirmək də (mexanizm və
aqreqatlara texniki qulluq, kiçik nasazlıqların aradan
qadırılması) bu anlayışa daxıldır.
Avtomobilin idarə edilmə keyfıyyəti idarə edilmənin
üsulu və ustalığı ilə xarakterizə olunur. İstismar prosesində
avtomobil aşağıdakı üsullarla idarə edilir:
1. İmpulsiv idarə edilmə (sürətlənmə-diyirlənmə) üsulu .
2. Sabit sürətlərdə idarə edilmə üsulu 3. Qarışıq idarə edilmə
üsulu - yolun texniki vəziyyətindən asılı olaraq yuxarıdakı iki
üsulun müsbət cəhətlərini özündə birləşdirir.
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Hərəkət tərkibinin saxlanma üsulunım keyfiyyəti iqlim
şəraitindən və hərəkət tərkibinin tipindən asılı olaraq açıq
meydançalarda və binalarda saxlanma üsullarının hansının
düzgün olaraq tətbiq edilməsi ilə xarakterizə edilir. Minik
avtomobilləri və avtobuslar üçün əsas aqreqat sayılan banın
ömür uzunluğunun artırılması baxımından onların binalarda
saxlanılmaşı məqsədə daha uyğundur. Yük avtomobilləri isə
açıq meydançalarda saxlanılır.
30. Hərəkət tərkibinin istismar edildiyi yol şəraiti dedikdə
yolun tipi, yol örtüyünün texniki vəziyyəti, yolun mailliyi,
havanm tozlanma dərəcəsi və hərəkətin gərginliyi nəzərdə
tutulur. Yol şəraitindən asılı olaraq dirsəkli valın dövrlər sayı,
mühərrikin gücündən və burucu momentindən istifadə dərəcəsi
dəyişir. Yol şəraiti həmçinin güc ötürücü aqreqatların, hərəkət
hissələrinin və asqıların elastik elementlərinin işləmə
rejimlərinə də çox təsir edir.
Yol şəratinin avtomobilin texniki vəziyyətinə təsirini
nəzərdən keçirək.

Mühərrikin yeyilmə dərəcəsinin (J, mq./l000 km.)
dövrlər sayından (n, d/dəq.) asılılığı.
Avtomobilin müxtəlif yol şəraitində işlədilməsi dirsəkli
valın dövrlər sayının tez-tez dəyişməsinə səbəb olur. Bu isə
benzin mühərrikləinrdə işçi qarışığının hazırlanma texnologiyasını pozur, sorma borusunun divarlarında maye yanacaq
qatı çökür. Əgər mühərrikin qərarlaşmış rejimində yanacaq
qatının miqdarı verilən benzinin 1-2%-ni təşikl edirsə, bəzi
xoşa gəlməyən rejimlərdə isə bu rəqəm 15-20%-ə çatır.
Avtomobilin pis yollarda (karyerlərdə, daşlıq, dağlıq və
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nahamar yerlərdə) istismarı ilə əlaqədar olaraq detallarının
yeyilmə dərəcəsinin yüksək olması onunla izah edilir ki, qeyrimüntəzəm iş rejiminin təsirindən zərbəli yüklər meydana çıxır,
sürtünən səthlərin yağlanma rejimi pozulur, aqreqatlar tez-tez
dəyişən rejimlərdə işləməli olur, mexanizmlərdə səslər əmələ
gəlir və s. Yol şəraiti avtomobilin tormoz sisteminə və sükan
idarəsinə, aparan təkərlərin yastıqlarına, hərəkət hissələrinə də
öz təsirini göstərir.
31. İqlim şəraiti ətraf rnühitin orta illik temperaturu, onun
minimuın və maksimum qiymətləri, yağıntıların miqdarı,
havanm rütubətliyi və barometrik təzyiqi ilə xarakterizə edilir.
İqlim şəraiti nəinki nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə
hətta yolun xarakterinə də təsir edir. Aşağı temperaturlarda
konstruksiyada baş verən imtinaların və nasazlıqların sayı artır.
Tədqiqatlar göstərir ki, qış aylarında avtomobilin aqreqat və
mexanizmlərində baş verən imtinaların sayı yay aylarına
nisbətən 1,5-2 dəfə çoxdur. Avtmombillərin yüksək temperatur
şəraitində istismar edilməsi də çətinliklərlə əlaqədardır. Belə
ki, havanın temperaturu 40-50°C-yə çatdıqda avtomobilin
istilik, yük və sürət rejimləri dəyişir. Havanın temperaturunun
aşağı düşməsi detalların kövrəkləşməsinə (xüsusən plastik
kütlələrin), rezin materialların işləmə qabiliyyətinin
itirilməsinə, soyuducu mayenin (suyun) donmasma, mühərrikin
çətin işə düşməsinə və s. xoşa gəlməyən hallara səbəb
olur.Havanın rütubətliliyinin yüksək olması detalların
korroziyaya uğramalarına səbəb olur.
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Silindr divarlarının yeyilmə
tempinin (J, mm./l000km.)
temperaturdan (t,
°C) asılı olaraq dəyişrnəsi.
Ətraf mühitin temperaturu aşağı düşəndə avtomobilin güc
ötürücü mexanizmlərində müqavimətlər yüksəlir. Bu
müqavimətlərin
qiymətinə
əsasən
transmissiyanın
aqreqatlarındakı yağların düzgün seçilməsıi detallarm
yeyilməsini azaltmaqla bərabər yanacaq sərfıni aşağı salır.
32. İstismar materillarının keyfiyyəti dedikdə onların
fiziki-kimyəvi parametrlərinin dövlət standartında verilmiş
göstəricilərinə müvaflq gəlmə dərəcəsi başa düşülür. Digər
tərəfdən is-tismar materiallarının göstəriciləri işlədiləcəyi
aqreqatların konstruktiv xüsusiyyətlərinə, iqlim şəraitinə və
avtomobilin iş rejiminə uyğun olmalıdır.Avtomobilin istismar
materiallarına yanacaqlar (əsasən benzin və dizel), yağlar
(mühərrik, transmissiya və plastik), texniki mayelər (işə salıcı,
soyuducu, tormoz və s.) daxildir.
Benzin mühərriklərinin yanacaqları. Bu mühərriklərdə
yanacaq kimi benzinlər işlədilir.
Benzinlərin avtomobil
detallarının yeyilməsinə təsir edən və istismar xüsusiyyətlərini
qiymətləndirən əsas fıziki-kimyəvi göstəriciləri bunlardır:
fraksiya tərkibi, detonasiyaya qarşı davamlılığı, benzinin
tərkibində kükürdün, kükürdlü birləşmələrin, mineral (suda həll
olunan) və üzvü turşularm, həmçinin qələvilərin miqdarı.
Dizel yanacaqları.
Bu yanacaqların mühərrikin
detallarının yeyilmə şiddətinə təsir edəm əsas istisrmar
parametrləri aşağıdakılardır: yanacağın özlülüyü, öz-özünə
alışma qabiliyyəti, fraksiya tərkibi, yanacağın tərkibində
kükürdlü, qatranlı, mexaniki qarışıqların olması, suyun
miqdarı.
Mühərrik
yağları.
Yağların
mühərrikin
texniki
vəziyyətinin dəyişməsinə təsir edən əsas göstəriciləri bunlardır:
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özlülük, yeyilməyə qarşı davamlılığı, korroziya xüsusiyyətləri,
kimyəvi sabitliyi, mexaniki qarışıqların və suyun olmaması.
Transmissiya yağları mühərrik yağlarından fərqli olaraq
yüksək xüsusi təzyiqlərdə işləyirlər. Bu baxımdan onların
bütün istismar göstəriciləri (Dövlət standartında verilən)
qənaətbəxş olmalıdır.
Plastik yağlar sürtünmə qovşaqlarına kiçik təzyiq altında
vurulmalı, sürtünən səthləri kənar zərərli birləşmələrdən
qorumalı, korroziya əmələ gətirməməli və s. bu kimi tələbləri
təmin etməlidirlər. Plastik yağlarm işləmə qabiliyyətini
qiymətləndirən əsas istismar göstəricisi effektiv özlülükdür.
Mühərrikin soyutma sistemində soyuducu maye kimi su
və antifrizdən istifadə edilir. Suyun sistemdə istifadə
olunmasının yararlılıq dərəcəsini qiymətləndirən əsas göstərici
onun codluğudur (sərtliyidir). Bundan başqa suyun keyfıyyəti
onun şəffaflığı, qələviliyi, turşuluğu və oksidləşmə qabiliyyəti
ilə də qiymətləndirilir.
33. Benzinlərin istismar keyfiyyətlərini xarakterizə edən
əsas fiziki-kimyəvi xassələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
olar:
а) mühərrikin imtinasız işinə təsir edən — fraksiya
tərkibi , doymuş buxarların təzyiqi, mexaniki qarışıqların və
suyun olması;
b) mühərrikin gücünə və benzin sərfinə təsir edən —
detonasiyaya davamlılıq, benzinin sıxlığı;
c) mühərrikin yeyilməsinə, texniki qulluq və təmir
xərclərinə təsir edən,— stabillik, çöküntü əmələ gətirməyə
meyllilik, korroziya aqressivliyi.
Fraksiya tərkibi yanacağın miqdarı ilə (%-lə) onun
qovulma temperaturu arasındakı asılılığı göstərir (yanacağın
müəyyən temperaturda qaynayıb ayrılan hissəsinə fraksiya
deyilir). Fraksiya tərkibi yanacağın buxarlanma qabiliyyətini
xarakterizə edir. Benzinlərin detonasiyaya qarşı davamlılığı
oktan ədədi ilə qiymətləndirilir. Oktan ədədi izooktanla normal
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heptan qarışığındakı izooktanın %-lə miqdarına deyilir ki, bu
qarışığın detonasiyaya davamlılığı sınaqdan keçirilən benzinin
detonasiya davamlılığına bərabər olur. Mühərrikin detallarının
yeyilmə şiddətini artıran amillərdən biri benzinin tərkibində
kükürdün olmasıdır.
Mühərrik detallarının yeyilməsində
mineral və üzvü turşuların, həmçinin qələvilərin də rolu az
deyil.
34. Dizel yanacaqlarının istismar keyfiyyətlərini
xarakterizə edən əsas fiziki-kimyəvi xassələri aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:
а) yanacağın vurulmasını müəyyən edən — yanacağın
özlülüyü, aşağı temperatur xassələri, mexaniki qarışıqların və
suyun olması;
б) yanıcı qarışıq əmələ gətirməni müəyyən edən — özlülük,
sıxlıq, fraksiya tərkibi, doymuş buxarların təzyiqi, səthi
gərilmə, yanacaq buxarlarının ətraf mühitə diffuziya etmə
qabiliyyəti, gizli buxarlanma istiliyi, istilik tutumu;
c) yanmanı müəyyən edən — öz-özünə alışma qabiliyyəti,
setan ədədi.
Dizel mühərriklərində işçi qarışığının hazırlanmasmda
və yanmasında yanacağın özlülüyü əsas rol oynayır. Özlülük
yanacaq nasosunun və forsunkanın ömür uzunluğuna da təsir
edir
Dizel yanacağının əsas istismar keyfıyyətlərindən biri onun
öz-özünə alışma qabiliyyətidir.
Dizel yanacağının öz-özünə
alışma qabiliyyəti setan ədədi ilə qiymətləndirilir. Setan ədədi
bir silindrli mühərrikdə sınaq üsulu ilə (tədqiq edilən yanacaq
və etalon qarışıqda işlətməklə) təyin edilir. Etalon yanacaq
kimi iki karbohidrogenin qarışığı götürülür ki, bunlardan biri
(setan - ) asan, digəri isə (α - metilnaftalin) çətin alışır.
Göstərilən iki karbohidrogen qarışığındakı setanın %-lə
miqdarı yanacağın setan ədədini göstərir ki, bu da verilmiş
(etalon) yanacağın öz-özünə alışma qabililyyətinə bərabərdir.
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Dizel yanacaqlarının fraksiya tərkibi onun buxarlanma
qabiliyyətini xarakterizə edir. Mühərrik detallarının
yeyilməsinə təsir edən əsas amillərdən biri yanacağın
tərkibində kükürdün olmasıdır. Dizel yanacaqlarında suyun və
mexaniki qarışıqların olması mənfi temperaturlarda buz
kristallarının yaranmasına (bununla bir sıra elementlərin maye
buraxma qabiliyyəti azalır), süzgəclərin tutulmasına səbəb olur,
detalların yeyilmə səviyyəsini yüksəldir və s. bu kimi mənfi
təsirlərə gətirib çıxarır.
35. Avtomobilin idarə edilməsi dedikdə onun yol
hərəkətinin qaydaları əsasında optimal hərəkət rejimlərinin
seçilməsi başa düşülməlidir. İdarə edilmə keyfiyyətindən asılı
olaraq avtomobilin aqreqat və mexanizmləri müxtəlif
rejimlərdə işləməli olur. Belə ki, güc ötürücü və hərəkət
hissələrinin detallarına düşən dinamiki yüklərin qiyməti,
mühərrikin istilik rejimi və s. dəyişir.
Avtomobilin idarə
edilmə keyfıyyəti idarə edilmənin üsulu və ustalığı ilə
xarakterizə olunur. İstismar prosesində avtomobil aşağıdakı
üsullarla idarə edilir:
1. İmpulsiv idarə edilmə (sürətlənmə-diyirlənmə) üsulu avtomobilə düz ötürmədə sürətlənmə verilir, sonra sürətlər
qutusunun dəstəyi neytral vəziyyətə gətirilir, avtomobil
sürətlənmə zamanı aldığı enerjinin hesabına ətalətlə diyirlənir.
Bu üsul əsasən enişlərdə və avtomobili dayandırmaq lazım
gəldikdə istifadə edilir. İmpulsiv üsulun müsbət cəhəti odur ki,
yanacağa 5-6% qənaət edilir. Lakin sürətlənmə rejimlərində
detalların yeyilmə dərəcəsi 25-40% artır.
2. Sabit sürətlərdə idarə edilmə üsulu - bu üsulun
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yol şəraitinə və hərəkət
qaydalarına müvafıq olaraq avtomobil sabit sürətlərdə sürülür.
Bu üsuldan enişli yollarda istifadə edildikdə mühərrik
transmissiyadan ayrılmadığı üçün avtomobilin mühərrik
hesabına (xüsusən kiçik ötürmələrdə) tormozlanma zəruriliyi
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yaranır. Buna görə isə mühərrik detallarının yeyilmə tempi
artır.
3.
Qarışıq idarə edilmə üsulu - yolun texniki
vəziyyətindən asılı olaraq yuxarıdakı iki üsulun müsbət
cəhətlərini özündə birləşdirir.
İdarə edilmə ustalığı avtomobilin normal yanacaq sərfini
və hərəkətin təhlükəsizliyini gözləmək şərtilə yüksək texniki
sürətlərdə sürülməsi ilə qiymətləndirilir. İdarə edilmə
ustalığının əsas göstəriciləri bunlardır: tormozlardan istifadə
olunmanın minimum sayı, sürət və yük rejimlərinin düzgün
seçilməsi, sürətlənmənin səlis yerinə yetirilməsi və s. İdarə
edilmə ustalığı yüksək olduqda avtomobilin təmirlər arası
yürüşü 60%, yanacaq qənaətliliyi 30%, texniki sürət 20% artır.
36. Avtomobilin müəssisə ərazisində texniki vəziyyətinin
qorunub mühafizə edilməsi saxlanma üsulundan asılıdır.
Aydındır ki, avtomobil günün müəyyən hissəsini avtonəqliyyat
müəssisəsinin ərazisində keçirməli olur. Saxlanma elə təşkil
olunmalıdır ki, avtomobilin texniki vəziyyətinə xələl gəlməsin.
Hərəkət tərkibinin saxlanma üsulunun keyfiyyəti iqlim
şəraitindən və hərəkət tərkibinin tipindən asılı olaraq açıq
meydançalarda və binalarda saxlanma üsullarının hansının
düzgün olaraq tətbiq edilməsi ilə xarakterizə edilir.
Avtomobilin texniki vəziyyəti soyuq havalarda çox dəyişir.
Aşağı temperaturlarm avtomobilin texniki vəziyyətinə təsirini
azaltmaq üçün hərəkət tərkibi açıq meydançalarda
saxlanıldıqda müxtəlif texniki - iqtisadi tədbirlər həyata
keçirilir. Minik avtomobilləri və avtobuslar üçün əsas aqreqat
sayılan banın ömür uzunluğunun artırılması baxımından
onların binalarda saxlanılmaşı məqsədə daha uyğundur. Yük
avtomobilləri isə açıq meydançalarda saxlanılır.
37. İstismar prosesində nəqliyyat vasitəsinin işə texniki
hazırlığını saxlamaq, etibarlılığını və ömüruzunluğunu
yüksəltmək üçün müəyyən yürüşlərdən sonra hərəkət tərkibinə
kompleks texniki-təşkilati tədbirlər yerinə yetirilir ki, bu da
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texniki qulluq deməkdir. Texniki qulluq hərəkət tərkibində baş
verə biləcək nasazlıqların qarşısını alır.
Nəqliyyat vasitəsindən maksimum istifadə etmək və onun
məhsuldar olmayan vaxtını azaltmaq üçün TQ-nin rejimi (onun
növləri, aparılma periodikliyi, görülən işlər və iş həcmi)
istismar şəraitinə və hərəkət tərkibinin konstruktiv
xüsusiyyətlərinə müvafıq olmalıdır. Belə ki, müxtəlif istismar
şəraiti üçün müxtəlif rejimlər tərtib olunmalıdır. Avtomobilin
texniki hazırlığının yüksək olması üçün texniki qulluq işləri
keyfiyyətlə yerinə yetirilməlidir. Əks təqdirdə onun aqreqat və
mexanizmlərinin resursu azalır. Məsələn, şinlərdə təzyiqin
normadan 20% aşağı olması, onların yürüşünü 25% azaldır,
qabaq oxda çarxların rastlaşmasının normadan 3-4mm fərqli
olması, yanacaq sərfini 11-12% artırır, tormoz mexanizmində
araboşluğun 0,5 mm-dən 1 mm-ə qədər artması tormozlama
yolunu 20% yüksəldir.
Nəqliyyat vasitəsi təmir edilərkən onun aqreqat və
mexanizmləri tamamilə təzə, təmir olunmuş və istismara
yararlı detallardan yığılır. Bütün detalların texniki şərtlərə
müvafiq gəlmələrini fərz etsək, təmirin keyfiyyəti yığılma
texnologiyası və nizamlama işlərinin düzgün aparılması ilə
qiymətləndirilir. Aqreqat və mexanizmlərin yığılmasında
araboşluqlar, oturtmalar, musaidələr, gərilmələr texniki şərtlər
əsasında seçildikdə, yüksək məhsuldarlığa malik cihazlardan,
qurğulardan, tərtibatlardan istifadə edildikdə təmirin keyfiyyəti
yüksəlir. Təmirin keyfiyyətinin yüksəlməsində istehsalat
prosesində işlədilən yuyucu məhlulların və mayelərin,
detalların səthlərini təmizləmək üçün istifadə edilən təmizləmə
üsullarının da təsiri var.
38. Texnikamn digər sahələrində olduğu kimi (xüsusən
radiotexnikada və maşınqayırmada) nəqliyyat vasitələrirıin
etibarlı işləməsi ilə də etibarlılıq nəzəriyyəsi məşğul olur.
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Ümumi halda etibarlılıq nəzəriyyəsi maşın və mexanizmlərin
köhnəlmə proseslərini nəzərdən keçirir, yəni onların
keyfiyyətlərinin zamana görə dəyişmə qanunauyğunluqlarmı
öyrənir.
Bu nəzəriyyə aşağıdakıları nəzərdən keçirir:
1. Etibarlılığın kəmiyyət xarakteristikalarının təyin olunma
üsullarını öyrənir. 2. İstismar zamanı obyektə (bizim misalda
avtomobilə, aqreqata, mexanizmə, detala) təsir edən amillərin
fiziki mahiyyətini araşdırır. 3. Etibarlılığm yüksəldilməsi
məqsədi ilə müxtəlif təyinatlı konstruktiv, istehsalat və istismar
tədbirlərini həyata keçirir. 4. Etibarlılığın tələb edilən
səviyyədə saxlanılması üçün mövcud olan istismar üsullarını
təkmilləşdirir və s.
Aydındır ki, istehsal edilən nəqliyyat vasitələrinin
keyfiyyətiəri eyni olmadığı kimi istismar olunan zaman onların
texniki vəziyyətinə təsir edən amillər də həddindən çoxdur və
müxtəlif xarakter daşıyırlar. Bu cür qarşılıqlı əlaqəni analitik
şəkildə ifadə etmək heç cür mümkün deyil. Buna görə hərəkət
tərkibinin texniki vəziyyətinin dəyişmə proseslərini nəzərdən
keçirərkən etibarlılıq nəzəriyyəsində riyazi aparat kimi ehtimal
nəzəriyyəsindən və kəmiyyət xarakteristikalarını təyin etmək
üçün isə statistik üsuldan istifadə edilir.
Baş
verən
təsadüfü
hadisələrin
dəyişmə
qanunauyğunluqlarını öyrənən riyazi elmə ehtimal nəzəriyyəsi
deyilir. Ehtimal nəzəriyyəsi elə hadisələri öyrənir ki, onlar
zamanın bu və ya digər anında (müşahidədə, təcrübədə)
müxtəlif formada dəyişir ki, bunu əvvəlcədən müəyyən etmək
mümkün deyil. Lakin tədqiqatlar göstərir ki, müşahidə (sınaq)
üçün götürülən elementlərin miqdarını artırdıqca müəyyən
qanunauyğunluq əldə edilir. Bununla bir çox məsələləri tələb
olunan dəqiqliklə həll etmək mümkündür.
39. Hər hansı bir sistem kimi nəqliyyat vasitəsinin də
etibarlılığını qiymətləndirmək üçün onun texniki vəziyyətinin
dəyişmə qanunauyğunluğu haqqında statistik məlumatlar
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olmalıdır. Bir sistem kimi hərəkət tərkibinin etibarlılığını
lazımi dəqiqliklə təyin etmək üçün alınan statistik məlumatlar
dolğun olmalı və fasiləsiz olaraq əldə edilməlidir. Statistik
məlumatlar müxtəlif üsullarla əldə edilir. Hazırda bu
məlumatlar ən çox aşağıdakı iki üsuldan biri ilə alınır:
1. Real istismar şəraitində işlədilən elementlərdən alınan
statistik məlumatlar.
2. Xüsusi sınaqların aparılması nəticəsində alınan statistik
məlumatlar.
Etibarlılıq xarakteristikalarının birinci üsulla alınan
statistik məlumatların əsasında tərtib edilməsi bir sıra
üstünlüklərə malikdir. Belə ki, bu xarakteristikalar istismar
zamanı nəqliyyat vasitəsinə təsir edən bütün amilləri nəzərə alır
(istismar rejimi və şəraiti, konstruksiyanın və hazırlanma
texnologiyasının keyfıyyəti, istismar materiallarının təsiri,
avtomobilin idarə edilmə üsulu və s.). Alınan nəticələrin daha
dolğun olmasına baxmayaraq bu üsulun mənfı cəhətləri də
çoxdur. Əsas mənfı cəhəti odur ki, etibarlılığın
xarakteristikaları obyekt tamamilə istismar edildikdən sonra
məlum olur. Ikinci üsulla alınan statistik məlumatlar əsasında
təyin edilən etibarlılıq göstəriciləri istismar şəraitini təhrif
olunmuş şəkildə nəzərə alır. Bu üsulun (xüsusi sınaqların
aparılması) müsbət cəhəti odur ki, etibarlılıq xarakteristikaları
müxtəlif yüklər üçün tərtib edilir. Bu üsulla statistik
məlumatların ahnmasının mənfi cəhəti odur ki, sınaqların
yerinə yetirilməsinin təşkili çox mürəkkəbdir və çətindir. Digər
tərəfdən əsaslandırılmış göstəricilər almaq üçün böyük həcmli
və uzun müddətli sınaqların aparılması tələb olunur.
Statistik məlumatların yuxarıda göstərilmiş üsullarla
alınması texniki və iqtisadi cəhətdən həmişə sərfəli deyil. Ona
görə son zamanlar statistik məlumatlar sürətləndirilmiş
sınaqlar üsulu ilə də əldə edilir. Sürətləndirilmiş sınaqlar üsulu
təcrübələrin yerinə yetirilmə müddətini və iş həcmini xeyli
azaldır.
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40. Verilmiş istismar şəraitində və interval yürüşündə,
istismar göstəricilərini qəbul edilmiş normalar hüdudunda
saxlamaq şərtilə nəqliyyat vasitəsinin öz funksiyasını yerinə
yetirə bilmə xüsusiyyətinə etibarlılıq deyilir. Hərəkət tərkibinin
etibarlılığı onun layihələndirilməsinə başlanan andan nəzərdə
tutulur. Konstruktorların müəyyən etdikləri etibarlılıq
istehsalçılar və istismarçılar tərəfmdən müxtəlif texnologi və
istismar tədbirləri vasitəsilə qorunub saxlanılmalıdır.
Avtomobilin etibarlılığı kompleks meyar olub
imtinasızlıq, ömüruzunluğu, təmirəyararlılıq və qorunma
qabiliyyəti xüsusiyyətləri ilə qiymətləndirilir. Texniki qulluğa
və təmirə dayanmamaq şərtilə avtomobilin müəyyən vaxt və ya
yürüş intervalı daxilində fasiləsiz olaraq işləmə qabiliyyətini
saxlaya bilmə xüsusiyyətinə imtinasızlıq deyilir. Müxtəlif
xarakterli texniki təsirlərə dayanmaq şərtilə avtomobilin son
istismar həddinə qədər işləmə qabiliyyətinin saxlanılma
xüsusiyyətinə ömüruzunluğu deyilir. Avtomobildə baş vermiş
imtinaların və nasazlıqların texniki qulluq və təmir vasitəsilə
minimum vaxt ərzində aradan qaldırılmasına konstruksiyanın
uyğunlaşması xüsusiyyətinə təmirəyararlılıq deyilir.Texniki
sənədlərdə verilmiş istismar göstəricilərini nəql etmə və
müəssisə ərazisində saxlanılma müddətində avtomobilin
mühafizə edilmə xüsiyyətinə onun qorunma qabilliyyəti deyilir.
41.
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42.
Hər hansı bir mürəkkəb sistem kimi nəqliyyat
vasitəsinin də etibarlılığı ehtimal xarakteri daşıyır, özü də
aparılan təcrübələrin (sınaqların) nəticəsində alınan statistik
məlumatlar əsasında təyin edilir. Bu isə böyük miqdarda
statistik məlumatların olmasını, onlarm işlənilməsini və
mürəkkəb hesablamaların yerinə yetirilməsini tələb edir.
Praktikada etibarlılıq göstəriciləri məhdud sayda götürülmüş
nəqliyyat vasitələrinin (bizim misalda avtomobillərin) sınağı
nəticəsində əldə edilən statistik məlumatlara görə təyin edilir.
Bunun üçün əvvəlcə təsadüfi kəmiyyətlərin (yürüşün) ədədi
xarakteristikaları hesablanır ki, bunlar da paylanma
qanunlarının parametrləridir. Bunlara aiddir:
1. Rıyazı gözləmə - təsadüfi kəmiyyət üçün alınan
qiymətlərin qruplaşma mərkəzini xarakterizə edir, yəni, alınmış
qiymətlərin orta qiymətidir.
1 N0
l   li
N i 1
burada: N 0 - sınaq üçün götürülmüş elementlərin sayı;
li - i-ci elementin son həddinə (imtinaya) qədər
olan yürüşdür.
2. Dispersiya və ya orta kvadratik meyllənmə - alınmış
göstəricilərin orta qiymət ətrafında yayılma xüsusiyyətini
xarakterizə edir.
N0

D 2;



 (l
i 1

i

 l )2

N0  1

3. Variasiya əmsalı - ayrı-ayrı elementlərin imtinaya qədər
yürüşlərinin yayılma dərəcəsini qiymətləndirir.

v
l
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4. Variasiya amplitudası - təsadüfi kəmiyyətlər üçün
alınmış göstəricilərin maksimum və minimum qiymətləri
arasındakı fərq kimi təyin edilir:
R  lmax  lmin
Göstərilən parametrlərin təyin edilməsi üçün əvvəlcə
yürüşün bir tərəfə dəyişməsi şərti ilə paylanma sırası cədvəli
tərtib edilir.
43. Texniki qulluğa və təmirə dayanmamaq şərtilə
avtomobilin müəyyən vaxt və ya yürüş intervalı daxilində
fasiləsiz olaraq işləmə qabiliyyətini saxlaya bilmə
xüsusiyyətinə imtinasızlıq deyilir. İmtinasızlığın əsas
parametrləri imtinasız işləmə ehtimalı, imtinaya qədər orta
yürüş, imtinalarm intensivliyidir (bərpa olunan elementlər
üçün imtinalar axınının parametri).
44. Müxtəlif xarakterli texniki təsirlərə dayanmaq şərtilə
avtomobilin son istismar həddinə qədər işləmə qabiliyyətinin
saxlanılma xüsusiyyətinə ömüruzunluğu deyilir. Avtomobilin
son istismar həddi onun baza detallarının yeyilməsindən
(yeyilməsinin təsiri onunla qarşılıqlı hərəkətdə olan
elementlərin işləmə qabiliyyətinə əsas təsir göstərən detala
baza detalı deyilir), hərəkətin təhlükəsizliyi şərtlərindən,
istismar keyfiyyətlərinin pisləşməsindən və s. amillərdərı asılı
olaraq təyin edilə bilər. Avtomobilin son istismar həddi o
deməkdir ki, onun daha istismar edilməsi mümkün deyil, daha
doğrusu, texniki və iqtisadi cəhətdən sərfəli deyil.
Avtomobilin ömüruzunluğu əsaslı təmirə qədər orta
resursla və ya xidmət müddəti ilə, onun əsas aqreqatının orta
təmirlər arası yürüşü ilə, qamma-faizli resursla və s.
parametrlərlə qiymətləndirilir.
45. Avtomobil mürəkkəb bir sistem kimi bərpa olunan
maşın və mexanizmlər sinfinə daxildir. Belə ki, o, öz istismarı
dövründə itirilmiş işləmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün
dəfələrlə dayanmalı olur. Başqa sözlə desək, avtomobil təmirə
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yararlıdır. Avtomobildə baş vermiş imtinaların və nasazlıqların
texniki qulluq və təmir vasitəsilə minimum vaxt ərzində aradan
qaldırılmasına konstruksiyanın uyğunlaşması xüsusiyyətinə
təmirəyararlılıq deyilir.Təmirəyararlılığm xüsusiyyətlərindən
asılı olaraq avtomobilin müxtəlif xarakterli texniki təsirlər
altında boş dayanmalan və görüləcək işlərin həcmi dəyişir.
Təmirəyararlılığı qiymətləndirən əsas parametrlər bunlardır:
orta bərpa olunma vaxtı, TQ-un aparılma vaxtı, TQ və CT-in
xüsusi əmək tutumu, dəyəri, bərpalar axınının parametri,
texniki hazırlıq və istifadə əmsalları.
Təmirəyararlılıq
baxımından bütün avtomobil elementləri iki böyük qrupa
bölünür: a) bərpa olunmayan və b) bərpa olunan elementlər.
46. Hər hansı bir mürəkkəb sistem kimi nəqliyyat
vasitəsinin də etibarlılığı ehtimal xarakteri daşıyır, özü də
aparılan təcrübələrin (sınaqların) nəticəsində alınan statistik
məlumatlar əsasında təyin edilir. Bu isə böyük miqdarda
statistik məlumatların olmasını, onlarm işlənilməsini və
mürəkkəb hesablamaların yerinə yetirilməsini tələb edir.
Praktikada etibarlılıq göstəriciləri məhdud sayda götürülmüş
nəqliyyat vasitələrinin (bizim misalda avtomobillərin) sınağı
nəticəsində əldə edilən statistik məlumatlara görə təyin edilir.
Bunun üçün əvvəlcə təsadüfi kəmiyyətlərin (yürüşün) ədədi
xarakteristikaları hesablanır ki, bunlar da paylanma
qanunlarının parametrləridir. Bunlara aiddir:
1. Rıyazı gözləmə - təsadüfi kəmiyyət üçün alınan
qiymətlərin qruplaşma mərkəzini xarakterizə edir, yəni, alınmış
qiymətlərin orta qiymətidir.
1 N0
l   li burada: N 0 - sınaq üçün götürülmüş
N i 1
elementlərin sayı; li - i-ci elementin son həddinə (imtinaya)
qədər olan yürüşdür.
2. Dispersiya və ya orta kvadratik meyllənmə - alınmış
göstəricilərin orta qiymət ətrafında yayılma xüsusiyyətini
xarakterizə edir.
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3. Variasiya əmsalı - ayrı-ayrı elementlərin imtinaya qədər
yürüşlərinin yayılma dərəcəsini qiymətləndirir.

v
l
4. Variasiya amplitudası - təsadüfi kəmiyyətlər üçün
alınmış göstəricilərin maksimum və minimum qiymətləri
arasındakı fərq kimi təyin edilir:
R  lmax  lmin
Göstərilən parametrlərin təyin edilməsi üçün əvvəlcə
yürüşün bir tərəfə dəyişməsi şərti ilə paylanma sırası cədvəli
tərtib edilir.
47.
Imtinasız işləmə ehiimalı elə ehtimala deyilir ki,
verilmiş istismar şəraitində və yürüş intervalında
konstruksiyada heç bir imtina baş verməsin. İmtinasız işləmə
ehtimah P(l) ilə göstərilir (prababilitu sözündəndir, ehtimal
deməkdir) və aşağıdakı riyazi ifadə ilə (nəzəri qiyməti)
hesablanır: P X (l )   f (l )dl . Burada: l=0 olduqda P X  1;

l=  olduqda P X (l ) = 0 olar. Deməli: 0  P X (l )  1
Etibarlılıq nəzəriyyəsində bəzən imtinanın baş vermə
ehtimalı və ya qısaca imtina ehtimalı anlayışından istifadə
edilir.
İmtinasız işləmə və imtina ehtimalları bir-birinə əks
olduqları üçün ehtimalların cəm teoreminə əsasən yazmaq olar:
P(l) + F(l) = 1. Buradan: F(l) =1-P(l). İmtinasız işləmə və
imtina ehtimallarının statistik məlumatlar əsasında qurulmuş
qrafikləri şəkil-də verilmişdir.
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48.
İşləmə qabihyyətinə malik olan bir nəqliyyat
vasitəsinə vahid interval yürüşündə düşən imtinalar sayına
imtinaların intensivliyi deyiür.İmtinalarm intensivliyinin dəqiq
qiyməti aşağıdakı düsturla təyin edilir:
f (l )
f (l )
X  X  
P (l )
 (l )dl
0

Şəkil . İmtinaların intensivliyinin yürüşdən asılı olaraq
dəyişmə qanunauyğunluğu.
1 - eksponens ial paylanma qanunu üçün;
2 - normal
paylanma qanunu üçün.
49. Ümumiyyətlə, hərəkət tərkibinin texniki vəziyyəti 3
üsulla təyin edilir:
1. Vizual müşahidələr yolu ilə;
2.Bilavasitə ölçmə əməliyyatlatrını yerinə yetirməklə;
3. Dolayı yolla, yəni xarici əlamətlərə görə.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin üçüncü üsulla
təyin edilməsi texniki diaqnostika adı ilə geniş yayılmışdır.
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Praktikada hər üç üsul kombinə olunmuş halda istifadə
olunur.
50. İstismar prosesində nəqliyyat vasitəsı ətraf mühitlə,
onun elementləri isə öz aralarında qarşılıqlı təsirdə olur. Bu
qarşılıqlı təsirdə detallar yüklənir. Buradan nəqliyyat
vasitəsınin texniki vəziyyətinin bilavasitə asılı olduğu obyektlər
(avtomobil, aqreqat, mexanizm, sistem) üzrə məlumatların
vacibliyi aydındır.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətlərinin fərdi
qaydada təyin olunmasında xarici təzahürlərə (əlamətlərə)
əsaslanan texniki diaqnostika xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, hərəkət tərkibi sökülmədən yüksək ehtimalla və
inamla müayinə edilir.
Texniki diaqnostika - avtomibilin nasazlıq əlamətlərini,
onu sökmədən texniki vəziyyətini təyin edən metodları,
texniki vasitələri və alqorimləri, qalıq resursunun proqnoz
edilməsini, həmçinin diaqnostika sistemlərinin hərəkət
tərkibinin texniki istismar proseslərində istifadə olunmasının
texnologiyasını və təşkilini öyrənən elm sahəsidir.
Diaqnostika etmə - obyektin (avtomobil, aqreqat,
mexanizm, sistem) texniki vəziyyətini onu sökmədən, xarici
əlamətlərə görə, onun vəziyyətini
xarakterizə edən
kəmiyyətlərin ölçülməsi və onların normativlərlə müqayisəsi
yolu ilə təyin edilməsi (texniki diaqnozun qoyulması) və onun
saz, imtinasız iş resursunun qiymətləndirilməsi prosesidir. O,
avtomibillərin texniki qulluq və təmir sistemini onların texniki
vəziyyəti haqqında fərdi informasiya ilə təchiz edir və
beləliklə, bu sistemin elementidir.
51. Obyekt, diaqnostika vasitələri (texnoloji avadanlıq) və
alqoritm birlikdə (kompleksi) diaqnostika sistemini təşkil edir
(şəkil .).
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52. Obyekt, diaqnostika vasitələri (texnoloji avadanlıq) və
alqoritm birlikdə (kompleksi) diaqnostika sistemini təşkil edir
(şəkil ).Diaqnostika obyektinin işləmə qabiliyyətinin öyrənilmə
mümkünlüyü onıın istismar prosesində lexniıki vəziyyətinin
dəyişmə qanunayğunluğundan asılıdır. Yəni avtomobilin
konstruksiyasında elə xarici əlamətlər (təzahürlər) yaranmalıdır
ki, onlara əsasən obyektin texniki vəziyyəti haqqında mülahizə
yürüdülə bilsin və texniki vəziyyətin parametrləri sökmə-yığma
işləri aparılmadan bilavasitə ölçülə bilsinlər.
Diaqnostikada işlədilən texniki vasitələr iki qrupa bölünür
(avtomobilin konstruksiyasına mövqeyi baxımından): xarici
(avtomobilin konstruksiyasına aid olmayan və laboratoriya
şərailində sərbəst istifadə edilən) və daxili (hərəkət tərkibinin
üzərində quraşdırılan və onun tərkib hissəsi olan) avadanlıqlar.
Obyektin işləmə xarakterinə göro funksional və test
sislemli diaqnostikaları fərqləndirirlər.Funksional sistem
obyekt özü işlədiyi zaman, test sistemli isə obyekt müxtəlif
qurğular vasitəsilə (imitasiya avadanlığı ilə) işlədilən zaman
aparılan diaqnostikaya deyilir. Bir neçə diaqnostika prosesi
üçün olan sistem universal, bir diaqnostika prosesi nəzərdə
tutan sistem isə xüsusi diaqnostika sistemi adlanır.Ümumi
diaqnostika sistemində element (avtomobil) bütövlükdə
diaqnostika obyekti kimi qəbul edilir və onun texniki vəziyyəti
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istismara yararlığı baximindan təyin edilir. Lokal (fərdi)
diaqnostika sistemində isə elementin tərkib liissələri (aqreqat,
sisteıw, mexanizm) diaqnostika edilir.Diaqnostik avadanlığın
idarə olunma xarakterinə görə diaqnostika sistemi avtomatik və
əl ilə idarə edilən tipli olurlar. Diaqnostika prosesi periodik və
fasiləsiz aparıla bilər. Birincisi, müəyyən yürüşlərdən sonra
texniki qulluqdan, həmçinin avtomobilin cari təmirindən əvvəl
xarici avadanlıqla, ikincisi isə, hərəkət tərkibinin istismarı
prosesindo daxili texniki vasitələrlə yerinə yetirilir.
53.
Diaqnostika prosesinin mahiyyəti müəyyən miqyasda
sistemin struktur parametrlərini təyin edən, diaqnostik əlaqələri
qiymətləndirən diaqnostik parametrlərin qəbul edilməsindən və
ölçülməsindən, bu parametrlərin buraxıla bilən sərhəd
qiymətləri ilə müqayisə edilməsi nəticəsində obyektin texniki
və-ziyyəti haqqında mühakimə yürütməkdən ibarətdir.
Diaqnostika proseslərinə daxildir: obyektə testlə təsir
etmə;
diaqnostik
parametrlərin
ölçülməsi;
alınmış
informasiyanın emal edilməsi; diaqnozun qoyulması.Obyektə
testlə təsir etmə obyektin verilmiş qüvvə, sürət və istilik (P,V,t)
rejimlərində öz funksiyalarını yerinə yetirməsi yolu ilə və ya
stendlərin, səyyar qurğuların köməyilə həyata keçirilir.
X 1 , X 2, ..., X n parametrləri taxılıb-çıxarıla bilən və ya obyektdə
quraşdırılmış vericilər-çeviricilər (V) vasitəsilə, sadə hallarda
isə vizual təyin edilir. İnformasiyanın emalı diaqnostik
parametrlərin (D) həm növünə, həm də qiymətinə (hüdudları
müəyyənləşdirən qurğular vasitəsilə) görə çevrilməsindən,
gücləndirilməsindən,
analizindən
və
süzgəcdən
keçirilməsindən ibarətdir.
Diaqnostika prosesində iki növ diaqnostika etmədən
istifadə olunur: geniş informasiyalı diaqnostik siqnalın (
məsələn, akustik) analizi əsasında və dar çərçivədə informasiya
daşıyan lokal (yerli, fərdi) siqnalların sintezi əsasında. Hər iki
növün birləşdirilməsi mümkündür. Diaqnostika prosesinin
alqoritmi diaqnostik, nizamlama və təmir əməliyyatlarının
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rasional ardıcıllığının struktur təsviridir. Bu alqoritmlə
müəyyən edilir: diaqnostika obyektinin test rejiminə
çıxarılması; ilkin diaqnozun qoyulması; növbəti elementə
keçid; nizamlama və təmir əməliyyatları; təkrar və yekun
yoxlamalar.
54.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin təyin
edilməsi (diaqnostika prosesini aparmaq) üçün diaqnostika
avadan-hğındarı istifadə olunur. Diaqnostika avadanlığı
olmadan hərəkət tərkibinin və ya onun aqreqatlarının işləmə
qabiliyyətini
qiymətləndirən
parametrlərin
kəmiyyət
göstəricilərini təyin etmək (özü də yoxlanılan sistemi
sökmədən) mümkün deyil.
Diaqnostika avadanlığının əsas vəzifəsi diaqnostik
parametrləri ölçməkdir. Avtomobilin diaqnostika avadanlığı ilə
əhatə edilmə dərəcəsi baxımından diaqnostika vasitələri üç
hissəyə bölünür: avtomobilin bütövlükdə diaqnostikasının
ümumi sisteminə daxil olan vasitələr; avtomobilin ayrı-ayrı
aqreqat, sistem, mexanizm və qovşaqlarınm lokal sisteminə
daxil olan vasitələr; ayrılıqda tətbiq edilən diaqnostika
vasitələri.
Avtomobilin diaqnostik parametrlərini təyin etmək üçün
dartıcı-iqtisadi keyfıyyətbrini qiymətləndirən göstəriciləri ölçə
bilən dinamometrik stendlərdən, qaçış barabanlı inersiyalı
tormoz stendi, platformalı inersiyalı tormoz stendi, güc tipli
tormoz diaqnostika stendindən və digər xüsusi diaqnostika
avadanlıqlarından istifadə edilir.

55.
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56.
Nəqlyyat vasitələrinin bütün istismarı dövründə
texniki vəziyyətini tələb edilən səviyyədə saxlamaq üçün təsir
üsullarmdan biri kimi «Texniki qulluq və təmir sistemi»nin
təcrübədə özünü doğrultmuş xarakterik xüsusiyyətlərindən
istifadə edirlər. Sistemin əsasını müxtəlif təyinatlı texniki
təsirlər təşkil edir. İstismar zamam hərəkət tərkibinin aqreqat
və mexanizmlərinin texniki vəziyyətinin parametrlərinin
yürüşdən (işləmə müddətindən) asılı olaraq dəyişmə
qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi nəqliyyat prosesində onun
işləmə qabiliyyətinin idarə edilməsinə imkan verir. Bunun üçün
kompleks texniki təsirlərin yerinə yetirilməsi lazım gəlir ki,
bunlar profilaktik və bərpa xarakterli olurlar. Birinci qrup
təsirlər texniki qulluğu, ikinci qrup isə təmiri təşkil edir.
Profilaktik xarakterli texniki təsirlər vasitəsilə nəqliyyatın
texniki vəziyyəti normal halda saxlanılır, təmir xarakterli
təsirlər vasitəsilə isə onun itirilmiş işləmə qabiliyyəti bərpa
edilir.
Hərəkət tərkibinin işləmə qabilyyətinin yüksək
səviyyədə saxlanılmasında məqsəd gələcəkdə baş verəcək
imtinalarm və nasazlıqlann qarşısını qabaqcadan almaqla
(imtinamn baş verməsi üçün zəmin yaranmasının) onun
məhsuldarlığından maksimum istifadə etməkdir. Buna görə də
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müəyyən yürüşlərdən sonra məcburi surətdə bir sıra texniki
tədbirlər (TQ) həyata keçirilir. Elə bu baxımdan texniki qulluq
planlı şəkildə yerinə yetirilir. Təmir isə hərəkət tərkibinin
itirilmiş işləmə qabiliyyətini bərpa etdiyi üçün təlabata görə
(imtinalar baş verdikdən sonra) aparılır.
Nəqliyyatm işləmə qabiliyyəti əsasən müxtəlif xarakterli
texniki təsirləri özündə birləşdirən bu iki variant vasitəsilə
idarə edildiyindən onlar birlikdə texniki qulluq və təmir
sistemini təşkil edir.
57.
Texniki qulluq və təmir sisteminin əsas vəzifəsi
istismar dövründə etibarlılığı normal səviyyədə saxlamaq,
texniki hazırlıq əmsalını yüksəltmək, hərəkət təhlükəsizliyini
təmin etmək, texniki təsirləri minimum əmək və material
xərcləri ilə yerinə yetirmək və s. bu cür keyfiyyətləri
ödəməkdir. Texniki qulluq obyekti kimi nəqhyyat vasitəsi,
onun ayrı-ayrı aqreqat və mexanizmləri qəbul edilir. Bu
elementlərdə bir çox xəbərdaredici texniki təsirlər
(bərkitmə, yağlama, nizamlama və s.) yerinə yetirilr. Bu texniki
təsirlərin (texniki qulluq işlərinin) miqdarı həddindən artıq
çoxdur.
Texniki qulluqda aparılan əməliyyatlarm (işlərin)
qruplaşması TQ növlərinin yaranmasına və onların müxtəlif
yürüşlərdən sonra yerinə yetirilməsi məcburiyyətinə səbəb
olur.
Avtomobillərin TQ və təmiri üçün olan Əsasnaməyə
görə aşağıdakı texniki qulluq növləri müəyyən edilmişdir:
gündəlik qulluq (GQ), texniki qulluq (TQ-1, TQ-2) və
mövsümü texniki qulluq (MTQ). Bu texniki qulluqlar birbirindən görüləcək işlərin həcmi, əməliyyatlann sayı və
qulluqlar arası yürüşlərlə fərqlənirlər (texniki qulluqlar arası
yürüşlərə periodiklik də deyilir). Texniki qulluqlar arası
yürüşlər avtomobilin tipindən və istismar şəraitindən asılı
olaraq müəyyən edilir. Əsasnaməyə görə avtomobil nəqliyyatı
üçün əsaslı və cari təmir (xüsusi hallarda orta təmir) növləri
nəzərdə tutulur.
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58. Avtomobillərin TQ və təmiri üçün olan Əsasnaməyə
görə aşağıdakı texniki qulluq növləri müəyyən edilmişdir:
gündəlik qulluq (GQ), texniki qulluq (TQ-1, TQ-2) və
mövsümü texniki qulluq (MTQ). Bu texniki qulluqlar birbirindən görüləcək işlərin həcmi, əməliyyatlann sayı və
qulluqlar arası yürüşlərlə fərqlənirlər (texniki qulluqlar arası
yürüşlərə periodiklik də deyilir). Texniki qulluqlar arası
yürüşlər avtomobilin tipindən və istismar şəraitindən asılı
olaraq müəyyən edilir. Avtomobilin istismar şəraiti yolun
texniki vəziyyəti, onun tipi, yolda hərəkətin gərginliyi, yerin
relyefi, iqlimin dəyişməsi və s. göstəricilərlə xarakterizə edilir.
Gündəlik
qulluğun
əsas
vəzifəsi
hərəkətin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından avtomobilin
ümumi texniki vəziyyətini nəzərdən keçirmək, xarici
görünüşünü estetik cəhətdən normal səviyyədə saxlamaq və
onu istismar materialları ilə təmin etməkdir. Avtomobillərdə
tələbata görə sanitar emalı da aparıla bilər.
TQ-1 və TQ-2 işlərinin aparılmasında məqsəd
avtomobilin aqreqat və mexanizmlərinin texniki vəziyyətlərini
qiymətləndirən parametrlərin dəyişmə gərginliyini aşağı
salmaqdır. Bunun üçün müəyyən yürüşlərdən sonra
avtomobildə nəzarət-nizamlama (diaqnostika), bərkitmə,
yağlama, elektrotexniki, şin, qida sistemi üzrə və s. profilaktik
xarakterli texniki təsirləri yerinə yetirməklə gələcəkdə baş
verəcək imtinalarm və nasazlıqların qarşısı qabaqcadan alınır,
detallann yeyilmə gərginliyi aşağı salınır.
Mövsümi texniki
qulluğun aparılmasında məqsəd avtomobili iqlim şəraitinə
uyğun olaraq istismara hazuiamaqdır. MTQ ildə iki dəfə
aparılır. Həddindən çox soyuq və isti iqlim zonaları üçün MTQ
sərbəst şəkildə planlaşdırılır. Digər rayonlar üçün isə MTQ
TQ-2 ilə brləşdirilir. Bu halda TQ-2-nin əmək tutumu 20-50%
artırılır.
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59. Əsasnaməyə görə avtomobil nəqliyyatı üçün əsaslı
və cari təmir (xüsusi hallarda orta təmir) növləri nəzərdə
tutulur.
Əsaslı təmir avtomobilin və aqreqatların itirilmiş işləmə
qabiliyyətinin bərpa edilməsi məqsədi liə aparılır. Əsaslı təmir
olunacaq avtomobil tamamilə sökülür. Onun detalları
çeşidlənir: istismara yararlı, təmirə yararlı və tamamilə yararsız
detallar. Avtomobil yenidən yığıldıqda istismara yararlı, təmir
edilmiş və tamamilə təzə hissələrdən istifadə edilir.
Avtomobilin və onun aqreqatlarının əsaslı təmirə qoyulması
onların texniki vəziyyətlərinin hərtərəfli öyrənilməsi və təhlili
əsasında aparılır. Bu halda avtomobiün yürüşü mütləq nəzərə
alınmalıdır.Minik avtomobilləri və avtobuslar onların
kuzovlarınm əsaslı təmirə ehtiyacı olduqları halda əsaslı təmirə
saxlanılır. Yük avtomobilləri isə kabinənin, çərçivənin və əlavə
üç əsas aqreqatın əsaslı təmirə tələbatı olduqda avtomobil təmir
müəssisəsinə göndərilir.
Cari təmir avtomobil istismar müəssisələrində və TXCda yerinə yetirilir. Bu təmirdə aqreqatların baza detallarından
başqa bütün hissələrin işləmə qabiüyyəti bərpa edilir, yəni
istismar prosesində avtomobildə baş vermiş imtinalar və
nasazlıqlar sökmə-yığılma, qaynaq, dəmirçi, çilingər və s. bu
kimi işləri yerinə yetirməklə aradan qaldırılır. Əsasnamədə cari
təmir üçün hər 1000 km yürüşə görə xüsusi əmək tutumu
(avtomobilin tipindən asılı olaraq), hər bir hərəkət tərkibinin
TQ və CT-də boş dayanma müddəti nəzərdə tutulur (uyğun
olaraq adam-saat/1000 km və gün/1000 km ilə).
Texniki qulluq əsnasında bir sıra təmir işlərinin (xüsusilə
avtomobilin hərəkət təhlükəsizliyini təmin edən mexanizm və
sistemlərdə) də görülməsi, Əsasnamədə baxılır. Bu halda
görüləcək CT işlərinin həcmi TQ-2 işlərinin iş həcminin 1520%-dən çox olmamalıdır. Bu cür təmirə bəzən xəbərdar edici
təmir deyilir. Bu təmiri planh surətdə yerinə yetirməklə baş
verəcək imtinaların və nasazlıqların qarşısı qabaqcadan alınır.
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60.
Profilaktik və ya təmir xarakterli texniki təsirlərin iş
həcmi, miqdarı və texniki qulluqlar arası yürüş (periodiklik)
birlikdə TQ və CT-in rejimini təşkil edir.TQ və təmirin rejimi
elə seçilməlidir ki, aqreqat və mexanizmlərdə baş verəcək
imtinaların sayı minimum olsun. Rejimi düzgün təyin etmək
üçün hərəkət tərkibinin texniki vəziyyətini qiymətləndirən
göstəricilərin
müxtəhf amillərin təsirindən dəyişmə
qanunauyğunluqlarını bilmək lazımdır. TQ və CT-in rejiminin
təyin edilməsi texniki istismarın ən mürəkkəb məsələlərindən
biridir. Çünki müxtəlif istismar şəraitində işləyən nəqliyyat
vasitəsinin eyni adlı mexanizm-lərinin işləmə qabiliyyəti
müxtəlif formada dəyişir. Bundan başqa işləmə müddəti
(yürüş) artdıqca imtinaların intensivliyi də artır. Digər tərəfdən
avtomobil nəqliyyatı üçün xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
eyni markalı avtomobil eyni istismar şəraitində və eyni
daşımalarda işlədikdə belə həmin avtomobilin vəziyyəti
fərqlənən qanunauyğunluqla dəyişir. TQ və CT-in rejimi elə
olmalıdır ki, nəqliyyat vasitələrinin etibarlı və uzun ömürlü işi
təmin olunmaqla bərabər müxtəlif xarakterli təsirlərin yerinə
yetirirməsi minimum xərclərlə başa gəlsin. Bu şərti təmin edən
rejimə TQ və təmirin optimal rejimi deyilir. Başqa sözlə desək,
optimal rejim elə rejimə deyilir ki, TQ-da və CT-də görüləcək
işlər uyğun olaraq elə periodikliklə və keyflyyətlə yerinə
yetirilməlidir ki, nəinki hərəkət tərkibinin etibarlılığı və ömür
uzunluğu təmin olunmalı, həm də vahid yürüşə və ya nəqliyyat
işinə düşən texniki qulluq və təmir xərcləri minimum olsun.
61. TQ və CT-in optimal rejiminin təyin edilməsi
profilaktika xarakterli texniki təsirlərin hansı yürüşlərdən sonra
yerinə yetirilməsi ilə sıx əlaqədardır. Bu məqsədlə texniki
qulluq işləri üçün optimal periodikliyin müxtəlif təyin olunma
variantları mövcuddur (texniki vəziyyətin parametr-lərinin
yürüşdən asılı olaraq dəyişmə dinamikasma, imtinasızlığın
buraxıla bilən səviyyəsinə, TQ və CT-ə sərf edilən xüsusi
xərclərin cəminin minimum qiymətinə görə və s.).
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Periodikliyin TQ və CT-ə sərf edilən xüsusi xərclərin cəminin
mimmum qiymətinə görə təyini texniki istismarda texnikiiqtisadi üsul adı ilə məşhurdur. Praktiki cəhətdən ən geniş
yayılmış və istifadə edilən üsuldur. Bu üsulun mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, TQ və CT-ə sərf edilən xüsusi xərclərin cəminin
minimun qiymətinə uyğun gələn yürüş TQ üçün optimal
periodiklik qəbul edilir (şəkil ). Qrafikin təhlili göstərir ki, TQun periodikliyini artıranda xüsusi xərclərin miqdarı həddindən
çox azalır. Lakin periodikliyin artması detalların ömür
uzunluğunu aşağı salır. Buna müvafiq olaraq CT xərcləri artrr.
Bu baxımdan TQ və CT-in xüsusi xərclərinin cəminin elə bir
qiyməti var ki, (şəkildə A nöqtəsi) bu ədəd əmək və material
xərclərinin minimum qiymətinə uyğundur. Həmin nöqtəyə
müvafiq olan yürüş TQ-un optimal periodikliyi kimi qəbul
edilir.

Şəkil . Periodikliyin texnikiiqtisadi üsulla təyini.
Cxüs - işlərin xüsusi xərcləri,
qəp/km; l - yürüş, min. km.
62.
Texniki qulluq və təmir sisteminin Əsasnaməsinə
görə profılaktik xarakterli işlər məcburi olaraq müəyyən
yürüşlərdən sonra yerinə yetirilir. Profilaktik xarakterli işlərin
müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilmə prosesinə texniki
qulluğun texnoloji prosesi deyilir. Texniki qulluq texnoloji
prosesinin əsas vəzifəsi odur ki, minimum vaxt sərf etməklə
görülən işlər yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilsin. Bununla
işçilərin əmək məhsuldarlığı yüksəlir. Texniki qulluq bir çox
əməliyyatlardan ibarətdir ki, bunların hər biri qulluğun
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texnoloji prosesinin tərkib hissəsinin təşkil edir. Əməliyyat
dedikdə nəqliyyat vasitəsində yaxud onun hər hansı
aqreqatında, mexanizmində, sistemində texniki xidmət zamanı
kompleks şəkildə ardıcıl yerinə yetirilən təsirlərin cəmi başa
düşülür.Texniki qulluq zamanı avtomobildə aparılan
əməliyyatların sayı çoxdur. Bu əməliyyatlar öz xarakterlərinə,
istifadə edilən avadanlığa və yerinə yetirilmə şəraitlərinə görə
aşağıdakı qruplara bölünür: a) yığışdırma, yuma və qurutma
(xarici qulluq) işləri; b) diaqnostika və nizamlama işləri; c)
elektrotexniki işlər; q) bərkitmə işləri; d) yağlama işləri; e) şin
işləri; j) avtomobilin istismar materialları ilə (xüsusən
yanacaqla) təchiz olunma işləri. Avtomobildə xarici qulluq
işləri sürücünün kabinəsində, platformada, kuzovda, kapotun
içərisində görülən yığışdırma, yuma və qurutma işlərini əhatə
edir.
63. Texniki qulluğun bir və ya bir neçə eyni adlı işləri
(əməliyyatları) istehsalat sahəsinin müəyyən hissəsində yerinə
yetirilir ki, həmin sahə lazımi avadanlıqla (cihazlarla,
tərtibatlarla, qurğularla, alətlərlə və s.) təchiz edilir. Bu
istehsalat sahəsinə işçi postu deyilir. İşçi postunda eyni
zamanda bir neçə fəhlə işləyə bilər. İşçi postunda bir fəhlənin
xidmət etdiyi sahəyə işçi yeri deyilir.
İcra yerinə və xarakterinə görə cari təmir işləri iki qrupa
bölünür: a) işçi postlarda yerinə yetirilən işlər - post işləri; b)
istehsalat sexlərində (şöbələrində) görülən işlər - hazırlıq
işləri.Post işlərinə sökmə - yığma, bərkitmə, nizamlama,
diaqnostika və bir sıra köməkçi işlər daxildir. Bu işlər cari
təmirin ümumi iş həcminin 39-57%-ni (avtomobilin tipindən
asılı olaraq) təşkil edir. Avtomobilin kabinəsində, kuzovunda,
banında, təkərlərində baş vermiş imtinalarm aradan qaldırılma
işləri də işçi postlarda aparıldığı üçün post işlərinə daxildir.
Cari təmirin iş həcminin qalan hissəsi işlərin xarakterindən asılı
olaraq istehsalat sexləri (isti, kuzov, əsas şöbələr) arasında
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paylanır. Hazırlıq işlərinin ən böyük hissəsi aqreqat və çilingərmexaniki şöbələrin payına düşür.
64. Texniki qulluğun bir və ya bir neçə eyni adlı işləri
(əməliyyatları) istehsalat sahəsinin müəyyən hissəsində yerinə
yetirilir ki, həmin sahə lazımi avadanlıqla (cihazlarla,
tərtibatlarla, qurğularla, alətlərlə və s.) təchiz edilir. Bu
istehsalat sahəsinə işçi postu deyilir. İşçi postunda eyni
zamanda bir neçə fəhlə işləyə bilər. İşçi postunda bir fəhlənin
xidmət etdiyi sahəyə işçi yeri deyilir. İşçi postlar aşağıdakı
kimi təsnif olunur:
Universal və ixtisaslaşdırılmış; dalanvari və keçid tipli;
parallel və ardıcıl yerləşdirilən; axın xətti təşkil edən.
65.
Nəqliyyat vasitələrində TQ və CT işlərini
yerinə yetirmək üçün ona müxtəlif tərəflərdən yanaşmaq lazım
gəlir. Avtomobil nəqliyyatı üçün bu, xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Belə ki, bütün işlərin 40-45%-i avtomobilin alt tərəfində,
10-20%-i
yanlardan
və
40-45%-i
isə
yuxarıdan
aparılır.Profilaktik və təmir xarakterli texniki təsirləri əlverişli
surətdə (ınüxtəlif tərəflərdən yanaşmaq baxımından) və yüksək
məhsuldarlıqla yerinə yetirmək üçün TQ və CT zonalarında
müəyyən texniki xarakteristikalara (xüsusiyyətlərə) malik
texniki vasitələrdən istifadə edilir. Şəkil -də müəssisənin
istehsalat sahələrində işlədilən texnoloji avadanlıqların təsnifatı
verilmişdir.
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Şəkil. İstehsalat sahələrində istifadə edilən texnoloji
avadanlıqlar
Sxemdən aydın görünür ki, vasitələrin əsasını qaldırıcıbaxış və nəql edici quruluşlar təşkil edir ki, bunları şərti olaraq
aşağıdakı qruplara bölmək olar:
1. Xəndəklər və estakadalar. 2. Qaldırıcılar və yana
aşırıcılar.3. Qaldırıcı-nəql edici quruluşlar. 4. Konveyerlər
(nəql edici qurğular).
66. Avtomobilə hər tərəfdən yanaşmağa imkan verdikləri
üçün xəndəklər ən universal baxış quıruluşlarına aid edilir.
Dalanvari postlar və axın xətləri xəndəklərlə təchiz edilir. TQ
və CT zonalarında işlədilən xəndəklər müxtəlif konstruksiyaya
malik olurlar. Xəndəklərin təsnifatından məlumdur ki, onlar
enli və ensiz, yan və koleyalar arası, koleyalı - körpülü və
təkərlərin dəyişilməsinə imkan verən (TDİV), tranşeyli və izolə
edilmiş tipli olurlar. Bu xəndəklərdən hansının tətbiq edilməsi
postun təyinatından, nəqliyyat vasitəsinin tipindən və istifadə
edilən avadanlığın konstruksiyasından asılıdır.Xəndəyin
konstruktiv ölçüləri avtomobilin qabarit ölçülərinə və
koleyasına görə seçilməlidir. Xəndəyin uzunluğu, adətən,
avtomobilin uzunluq ölçüsündən kiçik olmamalıdır, dərinliyi
minik avtomobilləri üçün 1,4-1,5 m, yük avtomobilləri üçün
1,2-1,3 m, eni isə (ensiz xəndəklər üçün) 0,9-1,1 m qəbul edilir.
Bir çox hallarda paralel yerləşdirilmiş ensiz xəndəklər birbirləri ilə birləşdirilərək tranşey əmələ gətirirlər ki, onun da eni
adətən 1-2 m (yuxarı hədd tranşeydə təmir tşlərinin yerinə
yetirilməsi halı üçün nəzərdə tutulur), dərinliyi isə 2 m. qəbul
edilir.
Ümumiyyətlə xəndəklərin əsas üstün cəhəti onların
universal olmasıdır. Buna baxmayaraq xəndəklərdə təbii
işıqlanmadan az istifadə edilir, avadanlıqla təchiz edilmiş
xəndəkdə tam əlverişli iş şəraiti yaratmaq mümkün olmur, enli
xəndəklər böyük sahə tələb edir, nəhayət, istehsalat binasının
yenidən qurulmasında bir yerdən başqa yerə köçürülməsi
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mürəkkəbdir. Estakadalar. Avtonıobilin koleyasına müvafiq
ölçülərdə hazırlanan, yer səthindən 0,8-1,4 m hündürlüyündə
yerləşən, 20-25% mailliyi olan müstəvi ilə təchiz edilmiş körpü
şəkilli qurğulara estakadalar deyilir.Estakadalar dəmir-beton,
metal və ağac materiallarından stasionar və səyyar tipli
hazırlanır. Onlar avtomobilin girib-çıxma xüsusiyyətinə görə
dalanvari və düz keçidli olurlar. Bir sıra hallarda yarım
estakadalardan istifadə edilir ki, onun da hündürlüyü 0,8 m-dən
çox olmur (altında dərin olmayan xəndəklə birlikdə).

67.

68. Bir çox hallarda TQ və CT işlərini əlverişli surətdə
yerinə yetirmək üçün avtomobilin postda müxtəlif hündürlükdə
saxlanılması tələb edilir ki, bu funksyanı qaldırıcılar daha yaxşı
icra edirlər.Qaldırıcıların geniş tətbiq edilməsi onların
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xəndəklərə nəzərən bir sıra müsbət xüsusiyyətlərə malik
olduqlarını göstərir (avtomobilə xidmət edən fəhlə üçün yaxşı
iş şəraiti yaradılır, yerləşdirilməsi üçün kiçik sahə tələb edir və
s.). Qaldırıcılar bir-birlərindən quruluşu, qaldırma qabiliyyəti,
tətbiq edilmə sahəsi və digər texniki xarakteristikaları ilə
fərqlənirlər. Qaldırıcılar aşağıdakı xüsusiyyətlərə görə təsnif
edilirlər.
1. Qurğunun tipinə görə - stasionar və səyyar (hərəkət
edən) qaldırıcılar.
2. Yerləşdirilmə yerinə görə - döşəmədə və xəndəkdə
quraşdırılan qaldırıcılar.
3. Mexanikləşdirmə xüsusiyyətinə görə - əl ilə və elektrik
enerjisi ilə işlədilən qaldırıcılar.
4. Tutucu qurğunun konstruksiyasına görə - platformalı
(təkərlərdən), çərçivəli (oxlardan) və
konsol (kuzovun
altından) tipli qaldırıcılar.
5. Qaldıncı mexanizmin tipinə görə - mexaniki, hidravliki,
pnevmatik və pnevmohidravlik qaldırıcılar.
6. Qaldırıcı qurğunun tipinə görə - vintli, zəncirli, dəstəkli
və plunjerli qaldıncılar.
7. Dayaqların (və ya plunjerlərin) sayına görə - bir, iki, dörd və
çox dayaqlı (plunjerli) qaldırıcılar.
69. Qaldırıcı-nəqledici qurğulara hərəkət edən kranlar,
yük arabacıqları, elektrotelferlər (monorels üzərində hərəkət
edir) və tirli kran daxildir. Bu quruluşlar TQ və CT zamanı
avtomo-bilin aqreqat və mexanizmlərinin, həmçinin müxtəlif
yüklərin yerdəyişməsində istifadə edilir.
Hərəkət edən kranların maksimum yük qaldırma
qabiliyyəti 1 tona qədər olub monorels tipli qaldırıcı quruluşlar
olmadıqda yüklərin yaxın məsafəyə daşınmasında işlədilir.
İstehsalat sahəsinin müxtəlif zonalarına yüklərin
horizontal yerdəyişməsini yük arabacıqları təmin edir. Yük
arabacıqlrından avtomobil mexanizm və aqreqatlarının
çıxarılıb yerinə qoyulmasında da istifadə edilir. Yüklərin həm
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şaquli, həm də üfüqi yerdəyişmələrini təmin edən və ANM-də
geniş tətbiq edilən əsas quruluşlar elektrotelferlərdir.
Elektrotelferlər 0,25-5,0 t və daha çox yük qaldırma
qabiliyyətinə heablanır. TQ və CT işlərinin yüksək əmək
məhsuldarlığı ilə yerinə yetirilməsində tirli kranlardan (körpülü
kranın sadə konstruksiyası) da çox istifadə edilir. Bu quruluşlar
yüklərin hər iki istiqamətdə (şaquli və horizontal - uzununa və
eninə) yerdəyişməsinə imkan verir. Tirli kranlar 1-3,2 t. yük
üçün nəzərdə tutulur
70. Avtomobilə hər tərəfdən yanaşmağa imkan verdikləri
üçün xəndəklər ən universal baxış quıruluşlarına aid edilir.
Dalanvari postlar və axın xətləri xəndəklərlə təchiz edilir. TQ
və CT zonalarında işlədilən xəndəklər müxtəlif konstruksiyaya
malik olurlar. Xəndəklərin təsnifatından məlumdur ki, onlar
enli və ensiz, yan və koleyalar arası, koleyalı - körpülü və
təkərlərin dəyişilməsinə imkan verən (TDİV), tranşeyli və izolə
edilmiş tipli olurlar. Bu xəndəklərdən hansının tətbiq edilməsi
postun təyinatından, nəqliyyat vasitəsinin tipindən və istifadə
edilən avadanlığın konstruksiyasından asılıdır.Xəndəyin
konstruktiv ölçüləri avtomobilin qabarit ölçülərinə və
koleyasına görə seçilməlidir. Xəndəyin uzunluğu, adətən,
avtomobilin uzunluq ölçüsündən kiçik olmamalıdır, dərinliyi
minik avtomobilləri üçün 1,4-1,5 m, yük avtomobilləri üçün
1,2-1,3 m, eni isə (ensiz xəndəklər üçün) 0,9-1,1 m qəbul edilir.
Bir çox hallarda paralel yerləşdirilmiş ensiz xəndəklər birbirləri ilə birləşdirilərək tranşey əmələ gətirirlər ki, onun da eni
adətən 1-2 m (yuxarı hədd tranşeydə təmir tşlərinin yerinə
yetirilməsi halı üçün nəzərdə tutulur), dərinliyi isə 2 m. qəbul
edilir.
Ümumiyyətlə xəndəklərin əsas üstün cəhəti onların
universal olmasıdır. Buna baxmayaraq xəndəklərdə təbii
işıqlanmadan az istifadə edilir, avadanlıqla təchiz edilmiş
xəndəkdə tam əlverişli iş şəraiti yaratmaq mümkün olmur, enli
xəndəklər böyük sahə tələb edir, nəhayət, istehsalat binasının
yenidən qurulmasında bir yerdən başqa yerə köçürülməsi
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mürəkkəbdir. Estakadalar. Avtonıobilin koleyasına müvafiq
ölçülərdə hazırlanan, yer səthindən 0,8-1,4 m hündürlüyündə
yerləşən, 20-25% mailliyi olan müstəvi ilə təchiz edilmiş körpü
şəkilli qurğulara estakadalar deyilir.Estakadalar dəmir-beton,
metal və ağac materiallarından stasionar və səyyar tipli
hazırlanır. Onlar avtomobilin girib-çıxma xüsusiyyətinə görə
dalanvari və düz keçidli olurlar. Bir sıra hallarda yarım
estakadalardan istifadə edilir ki, onun da hündürlüyü 0,8 m-dən
çox olmur (altında dərin olmayan xəndəklə birlikdə).
71. Avtomobillərin TQ və təmiri aparılarkən müvafiq
dövlət standartlarının tələblərinə, texnoloji prosesin təşkilinin
sanitar qaydalarına və istehsalat avadanlıqları ilə işlədikdə
gigiyenik tələblərə, avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibinin
TQ və təmiri haqqında Əsasnaməyə, avtomobil nəqliyyatının
hərəkət tərkibinin texniki istismar Qaydalarına və ümumi
təyinatlı avtonəqliyyat müəssisələri üçün yanğın təhlükəsizliyi
Qaydalarına əməl olunmalıdır. Avtomobillərin texniki qulluğu
və təmiri bu işlər üçün xüsusi olaraq ayrılmış və işlərin yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan qaldırıcı-nəqledici avadanlıqlarla,
cihazlarla, tərtibatlarla və inventarla təchiz olunmuş yerlərdə
(postlarda) aparılmalıdır. TQ və ya təmir postlarına göndərilən
avtomobillər yuyulmalı və çirkdən təmizlənməlidir. TQ və ya
təmirin döşəmədəki postunda yerləşdirilən avtomobil təkər
altında ən azı iki dayaq yerləşdirməklə etibarlı bərkidilməli,
dayanacaq tormozu ilə tormozlanmalıdır. Bu zaman ötürmələr
qutusunun dəstəyi aşağı pilləyə uyğun olan vəziyyətdə
olmalıdır. Benzin mühərrikli avtomobillərdə alışdırma sistemi
söndürülməli, dizel mühərrikli avtomobillərdə isə yanacaq
verilməsi kəsilməlidir. Avtomobilin sükan çarxına üzərində
«Mühərriki işə salmamalı. Adamlar işləyir.» yazısı olan
xəbərdarlıq lövhəciyi asılmalıdır. Avtomobilə qaldırıcıda
xidmət edilərkən qaldırıcının idarəetmə pultuna üzərində
«Toxunma. Avtomobil altında adamlar işləyir.» yazısı olan
xəbərdarlıq lövhəciyi asılmalıdır. Hidravlik qaldırıcıların işçi
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vəziyyətində qaldırıcının öz-özünə enməsinin qarşısını almaq
üçün onun plunjeri dayaqla etibarlı fiksə edilməlidir. TQ və ya
təmirinin texnoloji prosesinə uyğun mühərrikin işləməsi zəruri
olan hallar istisna olmaqla avtomobilin texniki qulluğu və
təmiri
mühərrikin
işləməyən
halında
aparılmalıdır.
Yanaaşırıcıda minik avtomobilinin kuzovunu alt hissədən təmir
edərkən avtomobil etibarlı şəkil də bərkidilir, yanacaq çənindən
yanacaq və soyutma sistemndən soyuducu maye boşaldılır,
mühərrikin yağdoldurma başlığı kip bağlanır və akkumulyator
batareyası çıxarılır.
72.
İstismar prosesində nəqliyyat vasitələrinin işləmə
qabiliyyətini daim tələb edilən səviyyədə saxlamaq üçün onlar
fasiləsiz olaraq müxtəlif istismar (yanacaq, yağ, texniki
mayelər) və texniki (ehtiyat hissələri, aqreqatlar və s.)
materiallarla təmin edilməlidirlər. Bu, nəqliyyat müəssisəsinin
texniki təchizatını təşkil edir.
Müəssisənin təchizat planı nəqliyyat planının tərkib
hissəsidir. Bu plan müəssisənin istehsalat proqramı nəzərdə
tutulmaqla müxtəlif materiallar sərfinin son normativləri
əsasında tərtib edilir. Müəssisə üçün texniki təchizat məsələləri
təşkil edilərkən aşağıdakılar mütləq nəzərdə tutulur:
a) materialların miqdarı nəqliyyat vasitələrinin sayından
və avtomobil nəqliyyatı üçün ümumi yürüşdən asılı olaraq
təyin edilməli, müəssisəyə vaxtmda gətirilməli; b)
materialların anbarlarda itkisiz saxlanılması təmin olunmalı; c)
materiallar maksimum qənaətlə sərf edilməli və s.
Bütün bunlar və digər amillər tələb edir ki, istismar və
texniki materialların daşınmasında və saxlanılmasında səmərəli
(optimal) tədbirlər tətbiq edilsin.Hazırda avtomobil nəqliyyatda
maye (benzin, dizel yanacağı) və qaz (mayeləşmiş, sıxılmış)
yanacaqlarından istifadə olunur. Yanacaqların itkisiz
daşınması, saxlanılması və avtomobillərə paylanması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
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73. Müəssisənin təchizat planı nəqliyyat planının tərkib
hissəsidir. Bu plan müəssisənin istehsalat proqramı nəzərdə
tutulmaqla müxtəlif materiallar sərfinin son normativləri
əsasında tərtib edilir. Müəssisə üçün texniki təchizat məsələləri
təşkil edilərkən aşağıdakılar mütləq nəzərdə tutulur: a)
materialların miqdarı nəqliyyat vasitələrinin sayından və
avtomobil nəqliyyatı üçün ümumi yürüşdən asılı olaraq təyin
edilməli, müəssisəyə vaxtmda gətirilməli; b)
materialların
anbarlarda itkisiz saxlanılması təmin olunmalı; c) materiallar
maksimum qənaətlə sərf edilməli və s. Bütün bunlar və digər
amillər tələb edir ki, istismar və texniki materialların
daşınmasında və saxlanılmasında səmərəli (optimal) tədbirlər
tətbiq edilsin.
Maye yanacaqlar avtodoldurma stansiyasında xüsusi
təyinatlı sisternlərdə və ya çənlərdə saxlanılır. Çənlər yerin üst
səthində, yarım zirzəmilərdə və zirzəmilərdə yerləşdirilir.
Çənlərin yerin altında yerləşdirilməsi az sahə tələb etməsinə,
ucuz olmasına, yanacağın axıdılması üçün əlavə nasos qurğusu
tələb etməməsinə, yanğm təhlükəsizliyinə və buxarlanan
itkilərinin az olmasına görə üstün sayıldığı üçün daha geniş
tətbiq edilir.
Yanacağın saxlanılma tələblərindən biri də
onların yanğına qarşı təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bu
məqsədlə yanacaq saxlanılan çənlər oddan qoruyucularla təchiz
edilir. Bu qoruyucular alovun çənin daxilinə keçməsinə imkan
vermir. Yağlama materiallarının daşınmasını, saxlanılmasını
və paylanmasını düzgün təşkil etdikdə onların həm itkiləri az
olur, həm də istismar keyfiyyətləri aşağı düşmür.
74. Müasir avtomobillərdə işlədilən daxili yanma
mühərrikləri işlənmiş qazların tərkibində ətraf mühitə böyük
miqdarda zəhərli birləşmələr (dəm qazı - CO, azot oksidləri NOx, kar-bohidrogenlər - CH və s.) buraxır. Bu zərərli
birləşmələrin nəinki təbiət, hətta cəmiyyət üçün də böyük
təhlükəsi var.
İşlənmiş qazların tərkibində zəhərli
komponentlərin miqdarının çox olması ilk növbədə mühərrikin
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konstruktiv xüsusiyyətləri, işlədilən istismar materiallarının
keyfiyyəti, qida və alışdırma sistemlərində nizamlama işlərinin
vaxtında və keyfiyyətlə aparılmaması, yanma prosesinin səlis
getməməsi, mühərrikin texniki vəziyyəti və s. amillər ilə izah
edilir. Bu ba-xımdan ətraf mühitin qorunması üçün
konstruktiv-texnoloji və istismar amilləri bir-birləri ilə sıx
əlaqədə öyrənilməlidir ki, bu da avtomobil sənayesi və
nəqliyyatı işçiləri tərəfindən nəzərə alınmalıdır.
Avtomobil nəqliyyatmın ətraf mühitə mənfi təsirinin ikinci
əlaməti onun işinin səslə əlaqədar olmasıdır. Avtomobilin
ətraf miihitə mənfi təsirnin üçüncü əlaməti onun işinin yolnəqliyyat hadisələrinin (qəzalarının) törəməsinə səbəb
olmasıdır. Yol-nəqliyyat hadisələrinin analizi göstərir ki, bütün
ağır təsirli qəzalarm 4...7%-i texniki cəhətdən saz olmayan
avtomobillərin üzərinə düşür. Avtomobil nəqliyyatmm ətraf
mühitə mənfi təsirini azaltmaq üçün müxtəlif səpgili
(xarakterli) mübarizə tədbirləri aparılır. Bunların içərisində
əsasən iki isti-qamətdə aparılan mtibarizə tədbirləri daha çox
təşəkkül tapmışdır: hüquq baxımından və elmi-texniki
cəhətdən. Hüquq baxımından bu məsələni nizama salmaq üçün
daxili yanma mühərriklərinin atmosferə buraxdıqları zərərli
birləşmələrin miqdarı dövlət tərəfindən normalaşdırılmışdır.
75. Bu istiqamətdə aparılan bütün araşdırmalar aşağıdakıları əhatə edir.
1. Mühərrikin qida və alışdırma sistemlərinin
təkmilləşdirilməsi
2. Mühərrikin alışdırma və qida
sistemlərində texniki təsirlərin yerinə yetirilmə keyfıyyətinin
yüksəldilməsi.
3. Yanacağın qənaətlə işlədilməsi.
4.
Daşımalarda elektromobillərin istifadə edilməsi. 5. Avtomobil
nəqliyyatında dizel mühərriklərinin tətbiq sahəsmin
genişləndirilməsi.
6. Yanacaq kimi benzin - su qarışığının
(emulsiya), metanolun, hidrogenin (ammonyakın və qaz
kondensatının istifadə edilməsi. 7. Avtomobillərdə havaya
atılan işlənmiş qazlann tərkibini neytrallaşdıran qurğularm
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(sistemlərin) istifadə edilməsi.
8. Yük və sərnişin
daşımalarında qaz balonlu avtomobillərin istifadə edilməsi.
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