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Avtoservisin texnoloji avadanlığı. Dərs vəsaiti.
Dərs vəsaitində nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan
texnoloji avadanlığın tətbiqinin zəruriliyi, təyinatı və təsnifatı, iş
prinsipi,
texnoloji
avadanlığın
layihələndirilməsi,
istismarı,
texnoloji avadanlığa texniki qulluq və təmir sistemi, onların əsas
aqreqat və qovşaqlarının hesablanması metodikası kimi məsələlər
salınmışdır. Kitaba daxil edilmiş məlumatlar nəqliyyat sahəsində
çalışan işçilər üçün faydalı ola bilər.
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GiriĢ
Ekspert
göstəricilərinə
görə
iqtisadiyyatın
müxtəlif
sahələrində əmək məhsuldarlığının artmasının 60%-i daha müasir
texnikanın və texnologiyanın tətbiqi, mexanikləşdirilmənin və
istehsal
proseslərinin avtomatlaşdırılması,
20%-i istehsalın
təşkilinin yaxşılaşdırılması, qalan 20%-i isə işçilərin ixtisas
dərəcəsinin artırılması hesabına əldəedilir.
Avtomobillərin
texniki
qulluq
(TQ)
və
təmirinin
mexanikləşdirilməsi texniki-iqtisadi və sosial əhəmiyyət kəsb edir,
TQ və təmir üzrə işlərin əmək tutumunu azaltmaqla istehsalat
işçilərinin sayının azalmasına, texniki təsirlərin yerinə yetirilmə
keyfiyyətinin, təmir işçilərinin iş şəraitinin yüksəldilməsinə səbəb
olur.
TQ və təmir işlərinin əmək tutumunun azaldılması müvafiq
əməliyyatlarda
uyğun mexanikləşdirmə
vasitələrinin tətbiqi
hesabına əldə olunur. Məsələn, yuma işlərində müvafiq
mexanikləşdirmə vasitələrinin tətbiqi əmək tutumunu 7,5 dəfə,
qaldırıcılardan istifadə isə 2 dəfəyə qədər azaldır. Bu səbəbdən
hərəkət tərkiblərinin texniki qulluğu, təmiri, saxlanması və
istismar materialları ilə təchiz olunmasında texnoloji avadanlığın
təyinatı, təsnifatı, quruluşu və iş prinsipinin öyrənilməsi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Avtonəqliyyat sahəsində işləyən işçilərə yuxarıda qeyd
olunanları bilməklə yanaşı, avadanlığın konstruksiyası ilə tanış
olmaq vacibdir. İstənilən maşın və qurğular üçün çəkinin və metal
tutumunun azaldılması,
texnoloji prosesin yaxşılaşdırılması,
etibarlılığın və uzunömürlülüyün artırılması çox vacibdir.
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BÖLMƏ 1. AVTOMOBĠLLƏRĠN TEXNĠKĠ QULLUĞU,
TƏMĠRĠ, SAXLANMASI VƏ ĠSTĠSMAR
MATERĠALLARI
ĠLƏ
TƏCHĠZ
OLUNMASINDA ĠSTĠFADƏ OLUNAN TEXNOLOJĠ
AVADANLIĞIN TƏSNĠFATI VƏ TƏYĠNATI
1.1. Texnoloji avadanlığın təsnifatı və onlara qoyulan tələblər
Müasir avtonəqliyyat müəssisələri (ANM) və avtoservis
müəssisələri (ASM) üçün, həm quruluşuna və həm də iş prinsipinə
görə fərqlənən geniş çeşidli texnoloji avadanlıqlar istehsal olunur.
Bu avadanlıqlara müvafiq tələblər qoyulur.
Nəqliyyat müəssisələrində istifadə olunan müxtəlif təyinatlı
və çeşidli texnoloji avadanlıqların sayı onlarla, yüzlərlə adda olur.
Lakin müasir avtonəqliyyat müəssisələrinin təchiz edildiyi
texnoloji avadanlıqların bütöv çeşidinə diqqət saldıqda onları iki
böyük qrupa bölmək olar.
Birinci qrupa hərəkət tərkibinin texniki cəhətdən saz
vəziyyətdə saxlanması məqsədi ilə nəqliyyat müəssisələrində
istifadə olunan, texnoloji proseslərdə birbaşa iştirak edən
ixtisaslaşdırılımış texnoloji avadanlıqlar aiddir.
Bu qrupa aid olan texnoloji avadanlıqları 6yarımqrupa
bölmək olar:
1. Yığışdırma-yuma
işlərini
yerinə
yetirmək
üçün
avadanlıqlar;
2. Qaldırıcı-baxış və qaldırıcı- nəqledici avadanlıqlar;
3. Yağlama, yuma və avtomobilləri yanacaq, hava və digər
istismar materialları ilə doldurmaq üçün avadanlıqlar;
4. Montaj-demontaj, sökmə-yığma və təmir işlərini yerinə
yetirmək üçün avadanlıqlar, cihazlar, tərtibatlar və alətlər;
5. Nəzarət-diaqnostika avadanlıqları;
6. Şinmontaj və şin təmiri avadanlıqları;
İkinci qrupa yalnız avtonəqliyyat müəssisələrində deyil, xalq
təsərrüfatının digər sahələrində də geniş istifadə olunan və özünün
universal xarakteri ilə seçilən ümumi təyinatlı avadanlıqlar aiddir.
Bu avadanlıqları iki yarımqrupa bölmək olar:
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1. Dəmirçi, qaynaq, misgər, akkumulyator, elektrik təmiri,
radiotexniki, ağac emalı və digər işlər üçün texnoloji avadanlıqlar;
2. Mühəndis-kommunikasiya şəbəkələrində və tikililərdə:
isitmə sistemi, ventilyasiya, su təchizatı, kanalizasiya, elektrik
təchizatı və s. istifadə olunan avadanlıqlar.
Belə avadanlıqların layihələndirilməsi və hazırlanması üçün
çox saylı layihə-konstruktor təşkilatları və zavodlar var. Ümumi
təyinatlı texnoloji avadanlıq, əsasən sənayenin digər sahələri
tərəfindən hazırlanaraq nəqliyyat müəssisələrinə gətirilir.
Avtonəqliyyat
müəssisələrində
istifadə
olunan
qaraj
avadanlıqları mümkün qədər kiçik qabaritli olmalıdır, onlar asan
xidmət olunan, az enerji sərfli olmalı, təmir olunan qovşaq və
aqreqatların etibarlı bərkidilməsini təmin etməli, onlara istənilən
mövqedən yanaşma əlçatan olmalı, təmir zamanı müxtəlif
müstəvilər üzrə fırladılma və s. imkanı olmalıdır.
1.2.Yuma-yığıĢdırma avadanlıqları: təyinatı və
konstruktiv xüsusiyyətləri
Hərəkət tərkibinin yuyulması üçün texnoloji avadanlıqlar
funksional təyinatına görə: minik avtomobilləri, yük avtomobilləri
və avtobuslar üçün qurğulara bölünür.
İxtisaslaşma dərəcəsinə görə bu avadanlıqlar aşağıdakılara
bölünür: məhdud ixtisaslaşdırılmış (avtomobilin ancaq alt
hissəsinin, ancaq təkər disklərinin və s. yuyulması üçün);
ixtisaslaşdırılımış
(minik
avtomobillərinin
və
avtobusların,
avtosistern və avtofurqonların daxili səthlərinin yuyulması üçün);
universal (bütün tip avtomobillər üçün).
Hərəkətlilik dərəcəsinə görə stasionar və mobil avadanlıqlar
mövcuddur.
Stasionar yuma qurğuları yüksək məhsuldarlığa malikdir. Bu
qurğularda avtomobil konveyerlə (daha üstün variant) və ya öz
gedişi ilə (daha az arzu olunan variant) hərəkət edir.
Mobil yuma qurğuları kiçik məhsuldarlıqlı proqramlarda
istifadə olunur. Bununla belə ən yüksək mobillik dərəcəsinə
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özüyeriyən şassi üzərindəki yuma qurğuları (əsasən avtomobil
şassisi üzərində) malik olur, onlar iş zamanı avtomobilin ətrafında
hərəkət edir.
Avtomobillərin yuyulması üçün ən geniş yayılmış üsullar
aşağıdakılardır:
1. Hidrodinamik (şırnaqlı);
2. Hidroabraziv;
3. Nəm silmə;
4. Birinci üç üsulun kombinasiyası.
Hidrodinamik (Ģırnaqlı) üsul. Üsulun mahiyyəti mayenin
statik basqısını dinamik basqıya çevirməkdir. Səthin təmizlənmə
şərti yuyucu mayenin dinamik təzyiqinin çirkin möhkəmlik
xassələrini aşmasıdır.

Şəkil 1.1. Şırnaqlı yuma qurğusu
Bu halda çirklənmiş səthlərin təmizlənmə faktorları
aşağıdakılardır:
- maye şırnağının sürəti (50...100 m/san sürətdə çirkin ani
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təmizlənməsi baş verir);
- yuyucu mayenin temperaturu (isti sudan istifadə olunması
təmizləmə intensivliyini və keyfiyyətini 1,5 dəfə artırır);
- yuyucu məhlulun kimyəvi aktivliyi;
- taxma başlığın profili;
- şırnağın səpələnmə bucağı;
Bu yuma üsulunun üstünlüyü bunlardır:
1. İstifadənin sadəliyi;
2. Yumanın texnoloji rejimlərinin asan nizamlanması;
3. Lak-rəng örtüyünün və şüşələnmiş səthlərin intensiv
dağılmasının olmaması;
4. Müxtəlif tipli avtomobil hərəkət tərkibləri üçün (yük
avtomobili, minik avtomobili, avtofurqonlar, xüsusiləşdirilmiş
hərəkət tərkibi və s.) istifadənin universallığı.
Bu üsulun əsas çatışmayan cəhəti yuyucu maye sərfinin
böyük olmasıdır.

Şəkil 1.2. Kompakt sinifli yüksək təzyiqli şırnaqlı Karcher aparatı
Hidroabraziv üsulun hidrodinamik üsuldan fərqi yuyucu
mayedə xüsusi abrazivlərin olmasıdır. Bu qarışıq sıxılmış havanın
təsiri ilə yüksək sürətlə təmizlənən səthə atılır. Bu zaman
çirklənmiş səthin təmizlənmə effektivliyi və keyfiyyəti artır, lakin
təmizlənən səthin zədələnmə ehtimalı və hidroabroziv mayenin
verilməsi üçün elektrik enerji sərfi artır.
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Nəm silmə. Üsulun mahiyyəti –nəmləndirilmiş səthin
yüngül materialla (fırlanan fırça, nəm dəsmal və s.) silinməsidir.

Şəkil 1.3. Fırçalı yuma qurğusu

Şəkil 1.4. Konveyer tipli yuma qurğusu
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Bu üsulun üstünlükləri: yuyucu mayenin sərfinin az olması,
digər üsullardan fərqli olaraq lak-rəng örtüyü və şüşələnmiş
səthlərdən çox nazik çirk təbəqəsinin kənarlaşdırılmasının
mümkün olmasıdır.
Çatışmayan cəhəti: fırçalı yuma qurğularının mürəkkəb
quruluşa malik olması, şırnaqlı qurğulara nəzərən az etibarlılığı və
qiymətinin böyük olmasıdır.

1.3. Avtomobillərin təmizlənməsinin
alternativ üsulları
―Su qıtlığı‖ şəraitinin yetişməsi səbəbindən bir sıra yuma
avadanlığı istehsal edən firmalar susuz və ya sudan qismən
istifadə edən yuma avadanlığı istehsal etməyə başlanmışdır.
Məsələn, Almaniyanın ―OBAG‖ firmasının istehsal etdiyi
1/4/70/6 susuz yuma qurğusu konstruksiyasını göstərmək olar.
Qurğunun iş prinsipi belədir: diyircəklər üzərində rels üzrə
hərəkət edən adi yuma bölməsində, şəbəkədən 220Vgərginliklə
qidalanan üç şüalandırıcı elektrod quraşdırılmışdır, onlar elektrod
mikrodalğaları şüalandırır. Bu şüalanmanın təsiri ilə avtomobilin
səthində olan toz və çirklərdə (adətən mineral tərkibli) molekulyar
vibrasiya baş verir və onlar səthdən qopur. Bu zaman su tamamilə
istifadə olunmur.
Tələb olunan güc cəmi 2,0 kVt təşkil edir. Yuma müddəti 5
saniyəyə qədər təşkil edir (bu vaxt ərzində yuma bölməsi
avtomobilin bütün uzunluğu boyu bir dəfə keçir).Bu üsulun
yeganə çatışmayan cəhəti emal olunan səthin az(40 °C-yə qədər)
qızdırılmasıdır.
Lakin
firma
tərəfindən aparılan
sınaqlar
göstərmişdir ki, aşağı temperaturlu qızma heç də pis nəticələr
vermir.
İtaliyanın ―IALА‖ firması fırçasız yuma qurğusu yaratmışdır.
Avtomobil kuzovu əvvəlcə yuyucu tərkibin mənfi yüklənmiş kiçik
damcıları ilə bombardman olunur. Damcılar çirk və toz
hissəciklərinə zərbə vuraraq, onları kuzovun səthindən ayırır.
Sonra müsbət yüklənmiş duş verilir. Nəticədə çirk tamamilə
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təmizlənir. Yumanın sonunda avtomobil yaxalanır və isti hava ilə
qurudulur. Bütün əməliyyata 4 dəqiqədən də az vaxt sərf edilir.
Bu üsullardan başqa, digər yeni üsullardan da istifadə edilir.
Buna misal olaraq, elektrik keçiricikli materiallardan müxtəlif
cisimlərin yuyulma üsulu AFR-də patentləşdirilib. Bu üsul yuyucu
maye şırnağının keçirici kimi istifadə edilməsi ilə xarakterizə
olunur. Elektrik cərəyanı şırnaqdan keçərək, səthin təmizlənmə
keyfiyyətini və sürətini xeyli artırır. Təmizlənən cisim və yuyucu
məhlulu çiləyən soplo iki qütblə sabit cərəyan mənbəyinə
birləşdirilir, sonuncu kimi kiçik impulslu ―Liandr‖ tipli gərginlik
generatoru istifadə olunur. Şırnağın elektrik keçiriciliyini artırmaq
üçün məhlula əlavələr daxil edilir. Şırnağın elektrik keçiriciliyini
səlis dəyişmək üçün ―soplo-şırnaq-təmizlənən səth‖ elektrik
şəbəkəsinə reostat qoşulur. Yumanın effektivliyi qütblərin
periodik olaraq dəyişilməsi ilə, yəni şırnaqda cərəyanın
istiqamətini dəyişməklə də artırılır. Qütblərin dəyişilməsi
dəyişdirici quruluşla əldə olunur.
Avtomobil səthinin ―yuyucu qumaş‖la təmizlənmə üsulu da
patentləşdirilib. Bu halda yuma qurğusu keçidli çərçivəyə
(avtomobilin keçməsi üçün)malik olur, avtomobil müəyyən
trayektoriya üzrə uzununa hərəkət edir, keçidin çərçivəsində
quraşdırılmış iki təmizləyici quruluş avtomobilin hərəkət
trayektoriyası boyunca eninə hərəkət edir. Hər bir təmizləyici
quruluş çərçivədə yerləşdirilmiş və yellənən qumaşlı sərt dayaq
elementinə malik olur.
Qumaşlar paralel, elə asılır ki, onların hər biri avtomobilin
hərəkət trayektoriyasını eninəkəsir. Qumaşın hər birinin yan səthi
avtomobilin yan tərəfindən kənara çıxır. Qumaşlar yan-yana
asılmış
elastik
lentdən
ibarətdir.
Qumaş
avtomobillə
toxunmadıqda onlar sərbəst asılmış olur, hərəkət edən avtomobil
qumaş ilə toxunduqda dayaq elementi yellənir və lentlər fasiləsiz
olaraq avtomobilin səthinə toxunur və avtomobilin səthini
təmizləyir. Bu halda qumaşların lentləri kuzovun üst, yan, qabaq,
arxa və dərin yerlərinə, bamperin alt hissəsinə təsir edir və onları
təmizləyir.
Digər halda qurğunun çərçivəsi eninə istiqamətdə paylanmış
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qövsşəkilli hissələrdən ibarətdir. Çərçivənin hər bir hissəsi
avtomobilin yerdəyişmə trayektoriyasına paralel müstəvidə
yerləşdirilmişdir. Qumaşlar çərçivənin qövsşəkilli hissələrini
kəsib keçərək, avtomobilin hərəkət trayektoriyası boyunca birbirindən müəyyən məsafədə yerləşdirilmişdir.
Üçüncü halda qurğu çərçivədən və onun üzərində ilkin
elektrik mühərriki quraşdırılmış intiqal mexanizmindən ibarətdir.
Çərçivədə yuma qumaşları qrupu yerləşdirilmiş dairəvi tutucular
quraşdırılmışdır. Bu qumaşların ayrı-ayrı lentli elementləri qeyriişlək vəziyyətdə
biri digərinin qarşısında yerləşir, avtomobil
yuma qurğusuna daxil olduqda onları hərəkət etdirir və onları
birləşdirir. İntiqal mexanizmi lent elementlərini qumaşlarla
birlikdə əks istiqamətdə fırladır. Əks istiqamətdə hərəkət etdikdə
müxtəlif qumaşların elementləri ixtiyari qaydada bir-birilə ilişir və
bunun sayəsində yumanın keyfiyyəti yüksəlir.
Yumadan sonra qurutma (sürtmə) tətbiq olunur, bu quruluş da
patentləşdirilib. Qurutma qurğusu asma rotor quruluşundan ibarət
olub, mexanikləşdirilmiş yuma qurğularında istifadə üçün nəzərdə
tutulur. Hərəkətli rotor üfüqi müstəvi üzərində fırlanır və onun
üzərindəki çoxsaylı su hopdurucu materiallar avtomobilin
səthindəki su damcılarını təmizləyir.
1.4. Yuma qurğularının konstruksiyalarının
təkmilləĢdirilmə yolları
Yuma qurğularının qənaətliliyi və səmərəliliyi, əsasən
aşağıdakı konstruktiv məsələlərin həlli hesabına əldə olunur:
 yuma prosesində dəyişən hücum bucaqlı qurğuların
yaradılması;
 yuyucu mayenin basqısının 3...4 MPa-a çatdırılması;
 şırnaqlı asma yuma qurğularının yaradılması;
 müxtəlif yuma preparatlarının istifadəsi və yuyucu
məhlulların qurğuya daxil olan quruluşlarla qızdırılması;
 işçi suyun dəfələrlə istifadə olunması (regenerasiya,
dövrü su təchizatı sistemi);
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 elektrik enerjisi sərfinin, xüsusilə də su sərfinin prosesin
təkmilləşdirilməsi və yuma üçün döyünən su-hava şırnağının
tətbiqi hesabına azaldılması;
 şırnaqlı-fırçalı qurğuların yaradılması, çünki onlar daha
universaldır və suya qənaət edilməsinə kömək edir;
 predmet ixtisaslaşması prinsipi üzrə yuma qurğularının
yaradılması;
 modul
prinsipi
üzrə
qurulmuş
yuma-yığışdırma
komplekslərinin yaradılması;
 alternativ təmizləmə üsullarının (elektromaqnit dalğalar,
şırnağın döyünməsi) yaradılması;
 ölçü vericiləri, yaxınlaşma detektorları, fotorele quruluşları
və s. hesabına taxma başlıqdan səthə qədər optimal məsafənin
təmin olunması;
 taxmanın tipindən, şırnağın hücum bucağından və
avtomobilin tərtibatından asılı olaraq növbələşən addımlı dəyişən
diametrli taxma başlıqların tətbiqi;
 avtomobilin markasından və çirklənmə dərəcəsindən asılı
olaraq hərəkət sürətinin proqramlı nizamlanması;
 qurğunun işini avtomatlaşdıran, onun işinə həm tam halda,
həm də onun ən məsul aqreqatlarının və qovşaqlarının işinə
ayrılıqda nəzarəti təmin edən, həmçinin də işlərin keyfiyyətini
operativ izləyən vasitələrdən istifadə olunması.
1.5. Qaldırıcı-baxıĢ və qaldırıcı-nəqledici avadanlıqlar:
təsnifatı, təyinatı və onlara qoyulan tələblər
ANM-də əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin səmərəli
üsullarından biri də qaldırıcı-baxış və qaldırıcı-nəqledici
avadanlıqlardan istifadə olunmasıdır. Məlumdur ki, orta
yükgötürmə qabiliyyətli avtomobillərdə tam həcmli texniki qulluq
işlərinin 40-45% -i altdan, 40-45%-i üstdən, 10-20%-i isə yandan
yerinə yetirilir. Uyğun olaraq, qulluq və təmir işlərini apararkən
avtomobilə istənilən mövqedən yaxınlaşmanı təmin etməklə,
əmək məhsuldarlığının artırılması və təmir işçilərinin əmək
13

keyfiyyətini artırmaq üçün müvafiq avadanlıqlar olmalıdır.
Aparılan tədqiqatlar təsdiq edir ki, müasir qaldırıcı avadanlıqların
tətbiqi əmək məhsuldarlığını təqribən 25%-ə qədər artırır.
Baxılan texnoloji avadanlıqlar qrupu funksional təyinatına
görə iki yarımqrupa bölünür: qaldırıcı-baxış və qaldırıcı-nəqledici
avadanlıqlar (şəkil 1.5).
Qaldırıcı-baxış avadanlıqlarına avtomobil aqreqat, mexanizm
və qovşaqlarına altdan və yandan rahat yaxınlaşmanı təmin edən
avadanlıqlar aiddir. Qaldırıcı-baxış avadanlıqlarına avtomobilə alt
və yan tərəfdən aqreqat, mexanizm və qovşaqlarına asan
yaxınlaşmanı təmin edən avadanlıqlar
aiddir.
Bu tip
avadanlıqlardan istifadə zamanı avtomobilin qismən və ya
tamamilə asılması (qaldırılması) həyata keçirilir. Qaldırıcı-baxış
avadanlıqlarına
baxış
xəndəkləri,
estakadalar,
qaldırıcılar,
yanaaşırıcılar, domkratlar aiddir.
Qaldırıcı-nəqledici avadanlıqlara avtomobilin və ya onun
aqreqat və qovşaqların qaldırılması və ANM-in zona və şöbələri
üzrə yerdəyişməsini yerinə yetirmək üçündür. Qaldırıcı-nəqledici
avadanlıqlara yük arabacıqları, kran-tirlər, telferlər, səyyar və
konsol kranlar, konveyerlər, yükləyicilər aiddir.
BaxıĢ xəndəkləri. Avtonəqliyyat müəssisələrində texniki
qulluq və təmir işlərini həyata keçirmək üçün baxış xəndəkləri
geniş
istifadə
edilir.
Avtomobilləşmənin ilk
dövrlərində
qaldırıcıların və digər alternativ texnoloji avadanlıqların olmaması
bu üsulun geniş tətbiqinə şərait yaratmışdı. Sonrakı illərdə
qaldırıcılarla yanaşı baxış xəndəklərindən də geniş istifadə
olundu.
Baxış xəndəklərinin istifadəsi bir tərəfdən subyektiv amillərlə
− yaranmış ənənələrin olması, icraçı heyətin texniki səviyyəsinin
aşağı olması ilə, digər tərəfdən isə obyektiv amillərlə −
qaldırıcıların sayının məhdud olması və onların quruluşunun
mürəkkəbliyi ilə, habelə qaldırıcılarla təmin olunmuş postlar üçün
avadanlıqların çatışmaması ilə, həmçinin də baxış xəndəklərinin
döşəməüstü qaldırıcılara nəzərən müəyyən üstünlüklərə malik
olması ilə bağlıdır. Bu üstünlüklər aşağıdakılardır:
- baxış xəndəkləri universaldır, yəni onlarda istənilən
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Qaldırıcı-baxış və qaldırıcı- nəqledici
avadanlıqlar

Qaldırıcı və baxış
avadanlıqları

Qaldırıcı və nəqledici
avadanlıqlar

Avtomobili
asmaqla

Avtomobili
asmamaqla

Qaldırıcılar

Xəndəklər

Yanaaşırıcılar

Estakadalar

Konveyerlər

Qaldırıcı və
nəqledici
qurğular
Səyyar kranlar

Domkratlar

Kran tirlər
Telfer və tallar
Şəkil 1.5. Qaldırıcı-baxış və qaldırıcı- nəqledici
avadanlıqların təsnifatı
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- markalı avtomobilə qulluq edilə bilər;
- baxış xəndəkləri avtomobilə qulluq edərkən geniş iş
cəbhəsi yaratmağa imkan verir, yəni avtomobilə üstdən, yandan
və altdan yaxınlaşmaq mümkün olur;
- xəndəklər əlavə elektrik enerjisi sərfinə zərurət yaratmır;
- baxış xəndəkləri praktiki olaraq, qulluq və təmir işlərinə
zərurət yaratmır, bununla da material, vasitə və vaxt sərfi azalır;
- xəndəklər yerləşən istehsalat sahələrində hündür tavanın
olmasına ehtiyac yoxdur;
- baxış
xəndəkləri
yükgötürmə
qabiliyyətini
məhdudlaşdırmır və orada yüklü avtomobilin texniki qulluq və
təmirişlərinin aparılması mümkündür;
- avtomobilin qaldırılması və endirilməsinə əlavə vaxt
ehtiyacı duyulmur;
- yağın mərkəzləşdirilmiş paylanması üçünlazımi tutumlu
qabların, habelə alətlərin və ehtiyat hissələrinin xüsusi yuvalarda
yerləşdirilməsi rahatdır.
Avtomobilin xəndəyə giriş üsulundan asılı olaraq, xəndəklər
dalanvari və düzbucaqlı (keçidli) olur (şəkil 1.6).
Xəndəklər en ölçüsünə görə dar və enli tipli ola bilər.
Quruluşuna görə xəndəklər koleyalararası və yan tipli, koleya
körpülü, əlavə estakadalı, tranşeyli və izolə olunmuş ola bilər.
Xəndəklərin
uzunluğu
avtomobilin
uzunluğundan
az
olmamalıdır, lakin ondan 0,5...0,8 m-dən də çox olmamalıdır.
Baxış xəndəyinin dərinliyi avtomobilin işıqlıq məsafəsi nəzərə
alınmaqla müəyyən olunur və avtomobillərin tipindən asılı olaraq
minik avtomobilləri üçün 1,4 m, yük avtomobilləri və avtobuslar
üçün isə 1,2...1,3 m təşkil edir.
Xəndəklərdə işlənmiş qazların kənarlaşdırılması uçun xüsusi
sorucu quruluşlar olmalıdır. Xəndəklər təyinatından asılı olaraq
qaldırıcı tərtibatlarla (xəndək qaldırıcıları), işlənmiş yağları
boşaltmaq uçun səyyar qıflarla və avtomobilləri yağ, yağlama
materialları, su və hava ilə təmin etmək uçun avadanlıqlarla təmin
olunur.
Xəndəklərdən kütləvi istifadə olunmasına baxmayaraq, bu
üsul özünü tam doğrultmur, belə ki, xidmət işçilərinin əmək
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Baxış xəndəkləri

Dalanvari

Keçidli

Dar (ensiz)

Enli

Koleyalar
arası

Koleya
körpülü

Yan

Təkərin
asılması

Tranşeysiz

Tranşeyli

Şəkil 1.6. Baxış xəndəklərinin təsnifatı
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şəraitinə qoyulan müasir tələblər ödənmir və ANM-də texniki
təsirlərin
aparılmasında
müasir
texnologiyaların
tətbiqinə
maneçilik törədir.
Baxış xəndəklərinin əsas çatışmamazlıqları aşağıdakılardır:
- avtomobilin aqreqat və qovşaqlarına tam həcmdə azad
əlçatmanı məhdudlaşdırır;
- işçinin alət, hissə və material arxasınca dəfələrlə xəndəyə
düşüb-qalxması zərurəti yaranır, nəticədə xeyli əlavə vaxt itkisi
yaranır və iş məhsuldarlığı aşağı düşür;
- xəndəyin konkret dərinliyi və eninin məhdudlaşdırılması,
lazımi işıqlanma və ventilyasiyanın olmaması, toz, yağ, silgi
materiallarının və çirkin yığılması əmək şəraitini pisləşdirir,
məhsuldarlığı aşağı salır, sanitar-gigiyenik qaydalara uyğun
gəlmir və zədə almaya səbəb olur. Digər tərəfdən xəndəkdə
avtomobil olmadıqda insanların xəndəyə yıxılma ehtimalı artır;
- baxış xəndəkləri yalnız birinci mərtəbədə, zirzəmi
olmadıqda tətbiq oluna bilər;
- TQ və CT-nin texnoloji marşrutunun dəyişdirilməsi
mürəkkəbləşir;
- xəndəyin təmizliyinin müntəzəm olaraq saxlanması çətin
olur, bu məqsədlə əlavə işçilərin cəlb olunması tələb olunur.
Habelə
pilləkənlərin,
məhdudlaşdırıcıların
və
ventilyasiya
avadanlıqlarının müntəzəm olaraq lazımi səviyyədə saxlanması
tələb olunur.

a
b
Şəkil 1.7. İki (a) və dörd (b) dayaqlı hidravlik qaldırıcılar
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Təsnifatda, qaldırıcıların tipi, bəzi hallarda adı, iş prinsipi,
intiqalın növü, işçi plunjerlərin və ya dayaqların sayı, qaldırıcı
çərçivələrin və ya tutucuların tipi göstərilir.
Qaldırıcılar. Qaldırıcılar −avtomobili, onun aqreqat və
qovşaqlarına altdan və yandan texniki qulluq və təmirin
aparılmasınınrahatlığını təmin etmək məqsədilədöşəmə səthindən
lazımi səviyyəyə qaldırmaq üçündür.
Şəkil 1.8-də qaldırıcıların təsnifat sxemi verilmişdir.
Qaldırıcılar

Döşəmə

Plunjerlərin sayı

Xəndək

Stasionar

Hərəkət etdirilən

Hidravlik

Elektromexaniki

Döşəmə

Xəndək

Dayaqların
sayı

Bir

Bir

İki

İki

Üç

Çox

Döşəmə

Üç

-

Çox

Şəkil 1.8. Avtomobil qaldırıcılarının təsnifatı
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Xəndək

-

-

Estakadalar.Estakadalar döşəmədən 0,7...1,4 m hündürlükdə
yerləşdirilmiş,avtomobilin daxil olması və çıxması üçün 20...25°
mailliyə malik rampası olan koleya körpüsüdür. Estakadalar
dalanvari və düz axınlı, stasionar və hərəkət etdirilən
(söküləbilən), dəmir-betondan və metaldan ola bilər.

Şəkil 1.9. Estakadalar
Estakadalar böyük ərazi tutduğundan, onlar əsasən səyyar
şəraitdə,
istirahət yerlərində, yol tipli yanacaqdoldurma
stansiyalarında və ya ANM-in həyətyanı ərazisində istifadə
olunur. Estakadalar həvəskar sürücülərin qarajlarında geniş tətbiq
tapmışdır.
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2.

TEXNOLOJĠ AVADANLIQLAR ÜÇÜN
HĠDRAVLĠK, PNEVMATĠK, MEXANĠKĠ,
ENERGETĠK VƏ ELEKTRON QURĞULARIN LAYĠHƏLƏNDĠRMƏ METODLARI
VƏ ĠSTĠSMARININ ƏSASLARI

2.1. Nəqliyyat müəssisələrində TQ və CT-in texnoloji
prosesinin mexanikləĢdirilməsi
Texniki
qulluq
və
təmirin
texnoloji
prosesinin
mexanikləşdirilməsi dedikdə, əl əməyinin tam və ya qismən
maşınla əvəz edilməsi başa düşülür. Burada avtomobilin texniki
vəziyyətinin dəyişməsi insanın maşını idarə etməsi ilə həyata
keçirilir.
TQ və CT-in texnoloji prosesinin mexanikləşdirilməsi tam və
qismən olmaqla iki qrupa bölünür.
Qismən
mexanikləşdirmə
ayrı-ayrı hərəkətlərin və
əməliyyatların mexanikləşdirilməsi ilə bağlıdır, bunun sayəsində
iş yüngülləşir və müvafiq texnoloji proseslərin yerinə yetirilməsi
sürətlənir.
Tam (və ya kompleks) mexanikləşdirilmə texnoloji prosesin
bütün əsas, köməkçi və nəqletmə ilə bağlı əməliyyatlarını əhatə
edir və praktiki olaraq əl əməyini tam aradan qaldırır və onu
maşınla əvəz edir. İşçinin fəaliyyəti yalnız maşının idarə
olunması, onun işinin nizamlanması və yerinə yetirilən
əməliyyatların
keyfiyyətinə
nəzarət
etməklə
məhdudlaşır.
Kompleks mexanikləşdirmə texnoloji prosesin avtomatlaşdırılması və robotlaşdırılması üçün zəmin yaradır, bu mexanikləşdirmənin ən yüksək dərəcəsidir.
Texnoloji prosesin avtomatlaşdırılması əl əməyini aradan
qaldırır. Burada işçinin funksiyasına texnoloji prosesi izləmək,
onun yerinə yetirilmə keyfiyyətinə nəzarət və nizamlama-sazlama
işləri daxildir.
MexanikləĢdirmənin
texniki-iqtisadi
və
sosial
əhəmiyyəti. Qeyd edildiyi kimi, əmək məhsuldarlığının ümumi
artımının 60%-i yeni texnikanın, daha müasir texnologiyanın,
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mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırmanın tətbiqi hesabına, 20%-i
istehsalın təşkilinin yüksəldilməsi, qalan 20%-i isə işçilərin ixtisas
səviyyəsinin yüksəldilməsi hesabına təmin olunur.
TQ və CT-in texnoloji prosesinin mexanikləşdirilməsi vacib
texniki-iqtisadi və sosial əhəmiyyətə malikdir və o, texniki
təsirlərin əmək tutumunun azaldılması hesabına təmir işçilərinin
sayının azaldılması, TQ və təmir keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
təmir işçilərinin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olur.
TQ və CT-in əmək tutumunun azaldılması müvafiq əməliyyatların
mexanikləşdirmə vasitələrinin tətbiqi hesabına həyata keçirilir.
Məsələn, minik avtomobilləri üçün avtomatik yuma xəttinin
tətbiqi əmək tutumunu 7,5 dəfə, elektromexaniki qaldırıcıların
tətbiqi 2 dəfə, qaykaaçanların tətbiqi isə 1,5 dəfəyə qədər azaldır.
Texnoloji proseslərin mexanikləşdirilməsi TQ və CT-in
aparılma keyfiyyətinə böyük təsir edir. Bu, nəzarət-diaqnostika,
yuma-doldurma, yuma-yığışdırma, montaj-demontaj işləri üçün
xarakterikdir.
Keyfiyyətin
yüksəldilməsi
avtomobillərin xətdə
işinin
etibarlılığını yüksəldir, yerinə yetirilən işlərin həcmini azaldır,
avtomobillərin texniki təsirlər altında boş dayanma vaxtını və
işçilərin sayına olan tələbatı azaldır.
Təmir işçilərinin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması TQ və
təmirin
texnoloji
prosesinin
mexanikləşdirilməsinin
əsas
məsələsidir. Texnoloji prosesin müxanikləşdirilmə həcminin
azlığı aşağı keyfiyyətli əl əməyinin tətbiqinə, yorucu və insan
sağlamlığına təhlükə yaradan vəziyyətə gətirib çıxarır. Bu hal
özünü montaj işlərində və qarajdaxili nəqlolunmada, salon və
kuzovların yuyulmasında, kamerlərin təmirində daha qabarıq
göstərir.
İşlərin mexanikləşdirilməsi bir tərəfdən təmir işçilərinin əmək
məhsuldarlığının yüksədilməsinə, avtomobillərin texniki təsirlər
altında boşdayanma vaxtının azalmasına və avtomobillərin xətdə
iş müddətinin çoxalmasına imkan verir. Digər tərəfdən isə, ağır və
zərərli iş şəraitinin hesabına istehsalat travmalarının və peşə
xəstəliklərinin sayının və dərəcəsinin azalmasına gətirib çıxarır.
TQ və təmirin mexanikləşdirilməsinin sosial mahiyyəti
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işçilərin
əmək
şəraitininyaxşılaşdırılması,
kadr
axıcılığının
azalması, təmir işçilərinin mədəni-texniki səviyyəsinin hərtərəfli
yüksəldilməsidir.
Mexanikləşdirmə zamanı əmək şəraitinin yüksəldilməsi iş
yerlərinin təşkili (əməyin təşkilinin elmi tələbatlara müvafiq
olmaqla texnoloji avadanlığın seçilməsi səmərəli yerləşdirilməsi)
hesabına əldə olunur. Bu halda istifadə olunan avadanlıqların
texnolojiliyi, yəni avtomobillərə TQ və CT zamanı onlardan
istifadənin rahatlığı böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Kadr axıcılığının azaldılması işçilərin əməyinin xarakteri və
şəraitindən razı qalmaları hesabına baş verir. Nəticədə, təmir
işçilərinin əmək məhsuldarlığı peşə səviyyəsinin artması ilə
yüksəlir.
Avtomobillərin TQ və təmir işlərinin mexanikləşdirilməsindən
öncə,
mexanikləşdirmənin
yekun
nəticələrinin
qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Mexanikləşdirmənin və avtomatlaşdırmanın kompleks tətbiqi
aşağıdakılara imkan verir:
 hərəkət tərkibinin TQ və CT-nin əmək tutumu və maya
dəyərinin azalmasına;
 texniki
təsirlərin
yerinə
yetirilmə
keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə;
 təmir işçilərinin sayının ixtisar olunmasına;
 TQ və CT-də boşdayanmaların azalmasına;
 avtomobillərin xətdə işləmə vaxtının artmasına;
 avtonəqliyyat
müəssisəsinin
fəaliyyət
göstəricilərinin
artmasına.
Tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, ANM-in texnoloji
avadanlıqlarla təminatı müəssisənin fəaliyyətini xarakterizə edən
göstəricidir. Müəssisənin təmin olunma səviyyəsi artdıqca, tələb
olunan təmir işçilərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalır, xəttə
çıxış əmsalı isə artır və son nəticədə əmək haqqı fondunun
azalmasına və ANM-in gəlirlərinin artmasına səbəb olur.
Hazırda istehsalın kompleks mexanikləşdirilməsi özünün tam
həllini tapmamışdır. TQ və təmirin texnoloji prosesinin
müxanikləşdirmə səviyyəsinin faktiki vəziyyətinin öyrənilməsi
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aktualdır. Bu imkan verir ki, mexanikləşdirmənin səmərəli
istiqaməti müəyyən olunsun, daha çox həcmdə əl əməyi olan zona
və şöbələrdə mexanikləşdurmənin səviyyəsinin qaldırılması üçün
kompleks tədbirlər həyata keçirilə bilsin.
Təhlillər əsasında ANM-də mexanikləşdirmə səviyyəsinin
artırılması planı işlənilə və hərəkət vasitələrinin texniki təsirlər
altında boşdayanma vaxtı azaldıla bilər.

2.2. ANM və TXS-də TQ və CT-in mexanikləĢdirilmə
prosesində nəzərə alınan faktorlar
TQ və CT prosesinin kompleks mexanikləşdirilməsində
aşağıdakıların nəzərə alınması vacibdir:
1. Hər bir ANM üçün optimal mexanikləşdirmə səviyyəsi
vardır ki, bu zaman mexanikləşdirmə üzrə işdən maksimal səmərə
əldə olunur.
2. Təchizatlaşdırma zamanı qəbul edilən qərarın üstünlüyü
nəzərə alınmalıdır. Əldə olunmuş nəticələrdən qabağa gedərək
ANM-in
iş
yerlərində,
zonalarında
və
şöbələrində
mexanikləşdirmə səviyyəsini texniki cəhətdən optimal səviyyəyə
çatdırmaq.
3. Mənfəətin ən böyük artımı CT, TQ zonalarında (50%-ə
qədər) əldə olunur. İkinci qrup bölmələr (xarrat, elektrotexniki,
çilingər-mexaniki və s.) təxminən 40%-ə qədər, üçüncü qrup
bölmələr (misgər, üzçəkmə, akkumulyator) isə mənfəətin 10%
artmasına imkan verir.
4. Bölmənin
ölçülərinin əmək
məhsuldarlığına,
gəlirin
səviyyəsinə birbaşa təsir etdiyini nəzərə almaq lazımdır. Gəlir və
məhsuldarlığın
artırılması
üçün
ANM-in
genişləndirilməsi
zəruridir.
5. TQ və CT-in mexanikləşdirilməsində səmərəlilik azalma
qanunu ilə dəyişir.
6. Detalların təmiri və hissələrin bərpası yerinə yetirilən
bölmələrdə
mexanikləşdirilmə,
ehtiyat
hissələrinə
tələbatın
azalmasına daha çox təsir edir.
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7. Birbaşa avtomobillərdə TQ və CT işlərini həyata keçirən
işlərin mexanikləşdirilməsi, parkın texniki hazırlıq əmsalına ən
çoxtəsir edir.
TQ və CT proseslərinin kompleks mexanikləşdirilməsini
kiçik mexanikləşdirmədən, hər şeydən öncə mexanikləşdirilmiş
alətlərdən istifadə ilə başlamaq lazımdır ki, montaj-demontaj
işlərinin əmək tutumu azalsın.
2.3. MaĢınların konstruksiya olunmasının iqtisadi əsasları
İqtisadi faktor konstruksiya olunmada birinci dərəcəli rola
malikdir. Konstruksiya olunma əsas məqsədə, yəni maşının
iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsinə mane olmamalıdır.
Bir çox konstruktorlar hesab edirlər ki, qənaətli konstruksiya
olunma deyiriksə – deməli maşının hazırlanma xərclərini
azaltmaq, mürəkkəb və baha başa gələn quruluşdan qaçmaq, daha
ucuz materialdan istifadə etməklə sadə emal üsulu seçilməlidir.
Bu məsələnin yalnız kiçik hissəsidir. Əsas mahiyyət ondadır ki,
iqtisadi səmərə maşının bütün iş müddətində, maşının faydalı işi
və istismar xərclərinin cəmi ilə müəyyən edilir. Bu cəmdə maşının
qiyməti yalnız bir, çox hallarda isə başlıca toplanan olmur, bəzi
hallarda isə o cəmin yalnız nəzərə çarpmayan hissəsi olur.
Konstruksiya olunmanın iqtisadi istiqaməti maşının
səmərəliliyini müəyyən edən bütün faktorlar kompleksini nəzərə
almalı və onların nisbi təsirini düzgün qiymətləndirməlidır. Bu
qayda
tez-tez
nəzərə
alınmır.
Konstruktor
məhsulu
ucuzlaşdırmağa çalışaraq çox zaman yalnız bir istiqamətdə qənaət
əldə edir, digər vacib istiqamətlər unudulur. Digər tərəfdən, bütün
faktorların cəm halda nəzərə alınmaması və yalnız bir
istiqamətdən əldə edilən səmərə, son nəticədə maşının ümumi
səmərəliliyini azaldır.
Maşının səmərəliliyini müəyyən edən əsas faktorlar onun
faydalı işi, uzunömürlüyü, etibarlılığı, operatorun əmək haqqı
xərcləri, enerji sərfi və təmir xərcləridir.
Maşından
istifadə əmsalı
maşının müəyyən vaxt
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periodundakı faktiki iş vaxtının bu periodun uzunluğuna nisbətinə
deyilir.
Əgər H – maşının istismar periodu, h – faktiki iş vaxtıdırsa,
onda maşından istifadə əmsalı:
h
(1)
 .
H
Təqvim rejimi üzrə işləyən maşınlar üçün bu qiymət əsasən iş
növbələrinin sayından və boş vaxtdan (maşının nasazlığı
ucbatından,
istehsalatın
ritminin
pozulması
səbəbindən
boşdayanma vaxtı) asılıdır.
Maşının rentabelliyi q–maşının müəyyən dövrdəki faydalı
işinin Qm həmin dövrdə cəm xərclərə P nisbəti ilə müəyyən edilir:
Q
q m .
P
Cəm xərclər ümumi halda aşağıdakı xərclərdən ibarətdir: sərf
olunan enerji– En , material və pəstahlar–Mm , alətlər – A,
operatorların əmək haqqı – Ti, texniki qulluq – TTQ, təmir – T, sex
və zavodun üstəlik xərcləri – İü , amortizasiya xərcləri – Ax.
(4)
P  En  M m  A  Ti  TTQ  T  Iü  Ax .
Rentabelliyin qiyməti vahiddən böyük olmalıdır, əks halda
maşın ziyanla işləyəcək və onun fəaliyyəti əhəmiyyətsiz olacaq.
İqtisadi səmərə. Maşının illik iqtisadi səmərəsi:
P
1
(5)
Q  Qm  P  Qm (1 
)  Qm (1  )
Qm
Q
burada Qm – illik səmərə, man/il;
Р – istismar xərclərinin cəmidir, man/il.
Maşının bütün iş dövründəki cəm iqtisadi effekti Q cəm
səmərə ilə Qm (ümumi gəlir) xidmət müddəti ərzində xərclərin
cəminin P fərqinə (pul formasında)bərabərdir:
Q  Qm  P ,
və ya:
Q  Qm  (En  M m  A  Ti  TTQ  I ü  T  Ax ) (6)
Maşının verdiyi səmərə və istismar xərcləri (amortizasiya və
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fəhlələrin əmək haqqı istisna olmaqla) maşının faktiki işi ilə h
mütənasibdir. İstismar müddətində amortizasiya xərcləri maşının
qiymətinə C bərabərdir. Təmir xərcləri faktiki iş vaxtı ilə birbaşa
əlaqədə deyil, onun ölçüsü və periodu istismar şəraitindən və
maşının etibarlılığından asılı təyin edilir.
Qeyd olunan faktorları ifadədən çıxarsaq, ifadə aşağıdakı
şəkil alar:
Q  h[Qm  ( En  M m  A  Ti  TTQ  I ü  T )]  T  C (7)
Əgər maşın özünün mexaniki resursunun sonuna qədər
işləyərsə (h = D), onda
Q  D[Qm  ( En  M m  A  Ti  TTQ  I ü  T )]  T  C (8)
Səmərənin artması, ya məhsulun sayının artması ilə və ya
məhsul vahidinin hər birinin dəyərinin artması ilə (məhsulun
keyfiyyətinin
artırılması,
pəstah üzərində yerinə yetirilən
əməliyyatın həcminin artırılması) ifadə oluna bilər. Birinci halda
material və alət xərcləri səmərə ilə mütənasibdir:
M m  A  Qm ,
burada α – material və alətin qiymətinin hazır məhsulun
qiymətindəki payıdır, məhsulun profilindən asılı olaraq 0,1 − 0,5
həddində dəyişir.
Bu halda son ifadə aşağıdakı formanı alacaqdır:
Q  D[Qm (1   )( En  Ti  TTQ  I ü  T )]  T  C
(9)
Üstəlik xərclərin əmək xərclərində nəzərə alınması qəbul
olunur, yəni,
I ü  bTi
burada b – istehsal strukturunun təşkilindən və tipindən asılı olan
mütənasiblik əmsalı olub, 0,5 – 3 aralığında dəyişir.
Bu asılılığı (9) ifadəsində nəzərə alsaq:
Q  D[Qm (1   )  4En  4(1  b)Ti  TTQ ]  1T  C
(10)
Xərcini ödəmə müddəti Нок –cəm iqtisadi səmərənin maşının
dəyərinə bərabər olduğu xidmət müddətidir, yəni
C  H c (Qm  P)  Am
(11)
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burada Р − illik istismar xərcləridir,
P  En  M m  A  Ti  TTQ  I ü
Avadanlığın ilk istismar müddətində təmir xərcləri az
olduğundan nəzərə alınmır.
Xərcini ödəmə müddətində amortizasiya xərcləri:
(12)
Am  C  H c / H  C  H c  / D
burada Н – maşının xidmət periodudur.
2.4. Detalların, qovĢaqların və aqreqatların unifikasiyası
İqtisadi səmərə konstruksiya olunmada birinci dərəcəli rola
malikdir. Detalların, qovşaqların və aqreqatların unifikasiyası və
normalaşdırılması nəzərə çarpacaq iqtisadi səmərə verir.
Unifikasiya konstruksiyada eyni bir elementlərin dəfələrlə
təkrar istifadəsindən ibarət olub, detalların nomenklaturasının və
maşının hazırlanma xərclərinin azalmasına, istismar və təmir
işlərinin sadələşməsinə imkan verir.
Konstruksiya elementlərinin unifikasiyası emal edici, ölçü və
montaj alətlərinin nomenklaturasını azaltmağa imkan verir.
Birləşmələrin oturtma yerləri (oturtma diametrinə, oturtmaya və
dəqiqlik dərəcəsinə görə), yiv birləşmələri (diametrlərinə, yivin
tiplərinə, oturtmaya və dəqiqlik dərəcəsinə görə), işgil və şlisli
birləşmələr (diametrlərinə, işgil və şlislərin formasına, oturtmaya
və dəqiqlik dərəcəsinə görə), dişli ilişmələr (modullarına, dişlərin
tiplərinə dəqiqlik dərəcəsinə görə), faskalar və haşiyələr
(ölçülərinə və tiplərinə görə) və s. elementlər unifikasiya olunur.
Orijinal detal və qovşaqların unifikasiyası daxili (bir məhsul
hüdudunda) və xarici (bu tip digər maşınlardan və ya qonşu
zavodlardan götürülmə) ola bilər.
Seriya ilə istehsal olunan maşınların detallarının unifikasiyası
daha böyük iqtisadi səmərə verir, çünki bu halda detalları hazır
vəziyyətdə almaq olur.
Materialların markasının və növünün, elektrodların, bərkitmə
və digər normallaşdırılmış detalların tipölçülərinin, diyirlənmə
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yastıqlarının və s. unifikasiyası istehsalçı-zavodların və təmir
müəssisələrinin materiallarla, normalarla və alınma hissələrlə
təchizatını asanlaşdırır.
Unifikasiya əsasında törəmə maĢınların yaradılması.
Unifikasiya ilkin istehsal olunan maşının bazası əsasında bir sıra
eyni təyinatlı, lakin müxtəlif gücə, məhsuldarlığa və s.
göstəricilərə malik və ya müxtəlif təyinatlı, keyfiyyətcə digər
əməliyyatları, habelə başqa məhsulları istehsal edən maşınlar
yaratmağa imkan verir.
Hazırda bu məsələnin həlli üçün bir neçə istiqamət
mövcuddur. Bunların heç də hamısı universal deyil. Əksər
hallarda hər bir metod müəyyən kateqoriyalı maşınlara tətbiq
oluna bilir və həm də onların iqtisadi səmərəsi müxtəlifdir.
Bu metodlardan biri seksiyalaşdırmadır. Bu metodun
mahiyyəti
maşınların
eyni
seksiyalara
bölünməsi
və
unifikasiyalaşdırılmış seksiyaların yığılması ilə törəmə maşınların
yaradılmasıdır.
Seksiyalaşdırmaya əksər növ qaldırıcı-nəqledici quruluşlar
yaxşı uyğunlaşır. Bu halda maşının karkası seksiyalardan yığılır
və müxtəlif uzunluqlu aparan bəndli maşın təşkil olunur. Bəndli
aparan lentli maşınlar (çalovlu elevatorlar, oymaqlı-diyircəkli
lövhə əsaslı transpatyorlar) daha asan seksiyalaşdırıla bilir.
Bu üsulla maşının yaradılmasının səmərəliliyi maşının
uzunluğunun yerli şəraitə uyğunlaşdırılması üçün lazım gələ bilən
qeyri-standart seksiyaların daxil olmasından az asılıdır.
Diskli süzgəclər, lövhəşəkilli istilik mübadilə cihazları,
mərkəzdənqaçma, burağan və aksial hidravlik nasoslar da
seksiyalaşdırılır. Sonuncu halda seksiyaların yığılması ilə, əsas
işçi orqan üzrə unifikasiya olunmuş müxtəlif təzyiqli çoxpilləli
nasoslar sırasını almaq olar.
Xətti ölçülərin dəyiĢdirilməsi metodu. Bu metodda müxtəlif
məhsuldarlıqlı maşın və aqreqatların alınması məqsədilə en
kəsiyinin formasını saxlamaqla onların uzunluğunu dəyişirlər. Bu
metod, məhsuldarlığı rotorun uzunluğu ilə mütənasib olan
məhdud sinif maşınlara (başlıca olaraq rotativ) tətbiq oluna bilir.
Bu metodda unifikasiya dərəcəsi böyük deyil. Yalnız
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gövdənin baş qapaqları və köməkçi detallar unifikasiya olunur.
Əsas iqtisadi səmərəni rotorların və gövdənin daxili səthinin emalı
üçün texnoloji avadanlıqların saxlanması yaradır.
Bu metodun tətbiqinin konkret halı kimi dişli ilişmədə
dişlərin modulunun saxlanması ilə, dişin uzunluğunun artırılması
hesabına dişli ötürmələrin yüklənməsinin artırılmasını qeyd etmək
olar.
Baza aqreqatı metodu. Bu metodun əsasını baza aqreqatının
tətbiqi ilə maşının təyinatının (ona xüsusi avadanlıqların
birləşdirilməsi ilə) dəyişdirilməsi və bu yolla müxtəlif təyinatlı
maşınların yaradılması təşkil edir. Baza aqreqatı metodu yol
maşınlarının, özügedən kranların, yükləyicilərin, habelə kənd
təsərrüfatı maşınlarının yaradılmasında geniş istifadə edilir.
Bu halda baza aqreqatı kimi seriya ilə buraxılan avtomobil və
ya traktor şassisindən istifadə olunur. Şassinin üzərinə əlavə
avadanlıqlar montaj etməklə müxtəlif təyinatlı maşınlar yaratmaq
mümkündür.
Xüsusi avadanlıqların qoşulması əlavə mexanizmlərin və
aqreqatların (güc götürmə qutusu, qaldırıcı və döndərici
mexanizmlər,
reverslər,
friksionlar,
tormozlar,
idarəetmə
mexanizmləri, kabinələr və s.) işlənib hazırlanmasını tələb edir,
bunu isə, öz növbəsində xeyli dərəcədə unifikasiya etmək olar.
Konversiya etmə. Konversiya etmə metodunda baza
maşınından və ya onun əsas elementlərindən istifadə etməklə işçi
prosesə görə yaxın və ya fərqli, müxtəlif təyinatlı aqreqatlar
yaradılır. Konversiya olunmaya misal olaraq daxiliyanma
mühərriklərinin bir yanacaq növündən digərinə keçməsini
(qığılcımla yanma siklindən sıxma ilə yanmaya keçid) göstərmək
olar.
Benzinlə
işləyən mühərriklər
qaz mühərrikinə asan
konversiya olunur. Bunun üçün yanacaq qarışdırma cihazlarının
qaz qarışdırıcıları ilə əvəz olunması, sıxma dərəcəsini dəyişmək
və bir sıra ikinci dərəcəli konstruktiv əvəzetmələri aparmaq
lazımdır. Bütövlükdə mühərrik olduğu kimi dəyişməz qalır.
Benzinlə və ya qazla işləyən mühərriklərin dizel yanacağı ilə
işləməsinə keçirilməsi daha böyük çətinliklə əlaqədardır. Uyğun
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olaraq, konversiya olunmuş mühərrik daha yüksək möhkəmlik
tələbatlarına cavab verməlidir.
Bu halda konversiya olunma qida və alışdırma sistemi
elementlərinin dəyişilməsi – yüksək təzyiqli yanacaq nasosu və
forsunkaların əlavə olunması, alışdırma sistemi elementlərinin
çıxarılması, sıxma dərəcəsinin dəyişilməsindən ibarətdir.
2.5. Hissələrin, qovĢaqların və aqreqatların normalaĢdırılması
Normalaşdırma – maşınqayırma detallarında, qovşaqlarda və
aqreqatlarda geniş tətbiq olunan konstruksiyaların və tipölçülərin
reqlamentləşdirilməsidir.
Hər
bir
xüsusiləşdirilmiş
layihə
təşkilatında bu maşınqayırma sahəsi üçün hissə və qovşaqlar
normalaşdırılır. Normalaşdırma maşınların layihə olunmasını
sürətləndirir, onların hazırlanmasını, istismarını və təmirini
sadələşdirir və etibarlılığının artmasına kömək edir.
Tətbiq olunan tipölçülərin normallarının sayının ixtisarında,
yəni onların unifikasiyası zamanı normallaşdırma daha böyük
səmərə verir. Layihə təşkilatlarının praktikasında bu məsələ,
layihə olunan maşının sinfinin tələblərini ödəyən minimum
normalların olduğu məhdudlaşdırıcıların buraxılması ilə həll
olunur.
Normallaşdırmanın üstünlüyü, normalların xüsusiləşdirilmiş
zavodlarda mərkəzləşdirilmiş istehsalı zamanı tam şəkildə
reallaşır. Bu maşınqayırma zavodlarını normaların hazırlanması
kimi böyük əmək tutumlu işlərin görülməsindən azad edir və
təmir müəssisələrinin ehtiyat hissələri ilə təchizatını sadələşdirir.
Standartlaşdırma maşının maya dəyərinin azaldılması və
layihələndirilmənin sürətlənməsində əhəmiyyətli dərəcədə vacib
faktordur. Lakin standartların yüksək keyfiyyətli olması və onların
fasiləsiz təkmilləşdirilməsi tələbatları dəyişilməz qalan şərtlərdir.
Bundan əlavə, normaların tətbiqi konstruktorun şəxsi təşəbbüsünü
sıxışdırmamalı
və
konstruktorun
yaradıcı
təşəbbüsünü
məhdudlaşdırmamalı, yeni konstruktiv həllərin axtarışına mane
olmamalıdır. Maşını layihə edərkən normaları əhatə edən yeni həll
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açıq üstünlüyə malikdirsə, bu həlli tətbiq etmək lazımdır.
2.6. Konstruksiya olunmanın ümumi qaydaları
Rasional konstruksiya olunma prinsipləri, maşınqayırma üçün
ümumi qaydalar yığımı kimi aşağıdakı kimidir:
- mövcud nümunəni təqlid etməmək, konstruktiv həllər
toplusundan bu şəraitə ən uyğun olanı və müasir tələblərə cavab
verəni seçmək və konstruksiya etmək;
- müxtəlif həlləri uyğunlaşdırmağı bacarmaq və yeni,
təkmilləşdirilmiş həlləri tapmaq, yəni yaradıcı təşəbbüs və
yenilikçi ixtiraçı kimi konstruksiya etmək;
- maşının
göstəricilərini
fasiləsiz
yaxşılaşdırmaq
və
maşınqayırmanın bu sahəsini texniki tərəqqi istiqamətinə
yönəltmək;
- sənayenin inkişaf dinamikasını nəzərə almaq və təsərrüfatın
artan tələbatlarını ödəyə biləcək, yaşamaq qabiliyyətli, çevik,
ehtiyatı böyük maşınlar yaratmaq.
Yeni maşınları yaradarkən aşağıdakıları da nəzərə almaq
lazımdır:
- maşının konstruksiya olunmasını, ilk növbədə maşının
faydalı işi, onun uzunömürlülüyü və istismar xərcləri ilə müəyyən
olunan iqtisadi səmərənin artırılmasına tabe etmək;
- maşının
məhsuldarlığının artırılması və onunla yerinə
yetirilən işlərin həcminin artırılması yolu ilə faydalı işinin
maksimal artmasına nail olmaq;
- maşının enerji sərfinin, xidmət və təmir xərclərinin
azaldılması ilə istismar xərclərinin hər vasitə ilə azalmasına
çalışmaq;
- məhsuldarlığın
artırılması,
məhsulun
keyfiyyətinin
yüksəldilməsi və əmək sərfinin azaldılması məqsədilə maşının
avtomatlaşdırılma dərəcəsini maksimum yüksəltmək;
- maşın parkının faktiki sayını artırmaq və onların cəm faydalı
işini yüksəltməklə maşının uzunömürlülüyünü hər yolla artırmaq;
- maşının texniki köhnəlməsini xəbər
verməklə, onlara
32

başlanğıc yüksək parametrlər qoyulmasını və inkişaf imkanını və
sonrakı təkmilləşdirməni nəzərdə tutmaqla onların uzun müddətli
istifadəsini təmin etmək;
- baza maşının konstruktiv baza elementlərindən maksimum
istifadə etməklə törəmə maşınların yaradılma mümkünlüyünə
baxmaq;
- maşınların tip ölçülərinin sayının azalmasına çalışmaq,
onların parametrlərinin rasional seçilməsi ilə xalq təsərrüfatının
tələbatının minimal model sayı ilə təmin etmək və istismar
çevikliyini yüksəltmək;
- təmirsiz
istismar üçün nəzərdə tutulmuş maşınlar
konstruksiya etmək, əsaslı təmirləri tam aradan qaldırmaq,
bərpaedici
təmirləri
maşınların
dəyişilən
qovşaqlı
komplektləşdirilməsi ilə əvəz etmək;
- sürtünən səthlərin detalların birbaşa gövdəsində olmasından
qaçmalı, təmiri sadələşdirmək üçün sürtünmə səthlərini ayrı, asan
dəyişilən detallarda hazırlamaq;
- aqreqatlılıq prinsipini ardıcıl gözləmək, qovşaqları maşına
yığılmış halda yerləşdirilən, asılı olmayan qovşaq şəklində
konstruksiya etmək;
- yığım zamanı detalların seçilməsini və uyğunlaşdırmasını
istisna etmək, hissələrin tam qarşılıqlı əvəzolunmasını təmin
etmək;
- detal və qovşaqların yerində yoxlanması, nizamlanması
əməliyyatlarını istisna etmək, detal və qovşaqların yığım halında
düzgün yerləşdirilməsini təmin edən fiksəedici quruluşlardan
konstruksiyada istifadə etmək;
- konstruksiyanın çəkisinin artmasını tələb etməyən üsullarla
detal və maşınların yüksək möhkəmliyini təmin etmək;
- detalların siklik möhkəmliyinin artmasına xüsusi diqqət
etmək, detallara yorulma möhkəmliyi üzrə səmərəli forma
vermək, gərginliyin cəmlənməsini azaltmaq və yorulma-tablama
emalını aparmaq;
- siklik və dinamik yüklənmədə işləyən maşın, qovşaq və
mexanizmlərə zərbə və titrəyişləri zəiflədən elastiki elementlər
daxil etmək;
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- konstruksiyalara məqsədyönlü şəkildə, kütlənin artırılmasını
tələb etməyən üsullarla yüksək sərtlik (içiboş və qıf şəkilli
konstruksiyalar tətbiq etmək, deformasiyanı eninə və diaqonal
bəndlərlə
bloklamaq,
dayaq
və
qovşaqları
səmərəli
yerləşdirməklə) vermək;
- hər yolla maşının istismar etibarlılığını artırmaq, imkan
daxilində onların tam imtinasız işinə nail olmaq;
- maşınla qeyri-dəqiq və səhlənkar münasibət nəticəsində
sınma və qəzaların mümkünlüyünü aradan qaldırmaq (idarəetmə
orqanlarını səhv manipulyasiya etməni xəbərdar edən bloklama
daxil etmək, maşının işini maksimal avtomatlaşdırmaq);
- biri digərinə nəzərən dəqiq koordinasiyada olan detal və
qovşaqların səhv yığılmasını istisna etmək;
- periodik
yağlamanı
aradan
qaldırmaq;
yağlama
materiallarının
sürtünən
səthlərə
fasiləsiz
arasıkəsilmədən
avtomatik verilməsini təmin etmək;
- yivli birləşmələri öz-özünə burulub açılmadan sığortalamaq;
daxili birləşmələri pozitiv stoporlama ilə (şplintlər, qatlanan
şaybalar) fiksə etmək;
- davamlı lak-rəng və
qalvanik örtüklər çəkmək və
korroziyaya davamlı materiallardan hazırlamaqla detalların,
xüsusən də açıq havada işləyən və ya kimyəvi reaktivlərlə
təmasda olan maşınların detallarının korroziya olunmasının
qarşısını almaq;
- konstruksiyalara
texnolojilik, unifikasiya, normalaşdırma
verməklə, metal tutumunu və maşınların sayını azaltmaq yolu ilə
onun hazırlanma dəyərini azaltmaq;
- konstruksiyaların kompaktlığını təmin etməklə, səmərəli
kinematik və güc sxemi tətbiq etməklə səmərəsiz yüklənməni
azaltmaq, əyilməni dartılma – sıxılma ilə əvəz etməklə, həmçinin
də yüngül xəlitələrdən və qeyri-metal materialladan istifadə
etməklə maşının kütləsini azaltmaq;
- maşının konstruksiyasını hər vasitə ilə sadələşdirmək; çox
detallı konstruksiyalardan qaçmaq;
- bütün hallarda irəli-geri düzxətli hərəkətli mexanizmləri
daha əlverişli fırlanma hərəkətli mexanizmlərlə əvəz etmək;
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- konstruksiyanın daha məhsuldar hazırlanması və yığılması
üçün qabaqcadan zəmin yaratmaqla detalların, qovşaqların və
bütövlükdə maşının maksimal texnojiliyini təmin etmək; detalları
məhsulun son formasına uyğun pəstahlardan hazırlamaqla
mexaniki emalı mümkün qədər azaltmaq; mexaniki emalı yonqar
çıxarılmayan daha məhsuldar emal üsulları ilə əvəz etmək;
- tam dəyərli əvəzedici tapmaqla bahalı və az tapılan
materiallara qənaət etmək; mümkün olmadıqda az tapılan
materialların istifadəsini minimuma salmaq;
- məhsulun hazırlanmasını ucuzlaşdırmaq
məqsədi ilə,
maşının etibarlığının və uzunömürlülüyünün maksimal asılı
olduğu
detalların
hazırlanması
üçün
istehsal
xərclərini
məhdudlaşdırmamaq; belə detalları keyfiyyətli materiallardan
hazırlamaq, onların hazırlanması üçün etibarlılığın və xidmət
müddətinin daha çox artırılmasını təmin edən texnoloji proseslər
tətbiq etmək;
- maşına yaxşı qulluq olunması və yaxşı saxlanması üçün ona
sadə və səlis xarici forma vermək;
- maşına düzgün arxitektura görkəmi verməklə texniki
estetika tələblərinə riayət etmək; maşının xarici bəzənməsini
yaxşılaşdırmaq;
- idarəetmə və nəzarət orqanlarını mümkün olduqca bir yerdə,
müşahidə və manipulyasiya üçün əlverişli yerdə toplamaq;
- periodik olaraq yoxlanması lazım gələn qovşaq və
mexanizmlərə baxışın əlçatan və rahat olmasını təmin etmək;
- xidmət personalının təhlükəsizliyini təmin etmək; işçi
əməliyyatların avtomatlaşdırılması, bloklanmanın tətbiq edilməsi,
qapalı mexanizmlər və qurğular istifadə etməklə bədbəxt
hadisələri aradan qaldırmaq;
- maşının istismar sınaqlarını diqqətlə öyrənmək;
- seriyalı istehsalda olan maşınların konstruksiyasını davamlı
olaraq təkmilləşdirmək və sənayenin artan tələbatları səviyyəsində
saxlamaq;
- iqtisadiyyatın layihə olunmuş maşınlardan istifadə edilən
sahələrində inkişaf ənənələrini öyrənmək; maşın istifadəçilərinin
gələcəkdə ehtiyacını ödəyəcək perspektiv layihələndirmə tətbiq
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etmək;
- yeni konstruksiyalar yaratdıqda, habelə yeni texnoloji
proseslər üçün yeni maşınlar layihələndirildikdə bütün elementləri
eksperiment, modelləşdirmə, qovşaqların vaxtında hazırlanması
və sınağı ilə yoxlamaq.
2.7. Layihə olunan məmulatın texnolojiliyi
Məmulatı yaradarkən yalnız yüksək texniki səviyyə əldə
etmək deyil, həm də onun layihələndirilməsi, istismarı və
utilləşdirilməsi üçün əmək, material, enerji, istehsal və silinmə
xərclərini maksimal mümkün azaltmaq lazımdır. Bütün bunlar
məmulatı istehsal obyekti kimi xarakterizə edir.
Məmulatın konstruksiyası ilk növbədə onun xidməti təyinatı
ilə təyin edilir. Lakin məmulatın konstruktiv həlli müxtəlif ola
bilər, bu zaman resursların sərfi də müxtəlif olur. Bu fərq
məmulatın texnolojilik səviyyəsinin müxtəlifliyi nəticəsində olur.
Texnolojilik – məmulatın konstruksiyasının onun istehsalı,
təmiri və utilləşdirilməsi zamanı resursların optimal sərfinin əldə
olunmasına uyğunluğunu müəyyən edən xüsusiyyətlər toplusudur.
Qeyd etmək lazımdır ki, texnolojilik məmulatın funksional
xüsusiyyətlərini deyil, onun istehsalı və istismarı ilə bağlı
xüsusiyyətlərini əks etdirir.
Məmulat texnikanın müasir səviyyəsinə uyğundursa, istismar
zamanı qənaətli və rahatdırsa, onda ən səmərəli və məhsuldar
hazırlanma proseslərinin tətbiqi, təmir və utilləşdirmə imkanları
nəzərə alınıbsa o texnoloji hesab oluna bilər. Buradan məlum olur
ki, texnolojilik kompleks anlayışdır.
Digər tərəfdən texnolojilik nisbi anlayışdır, belə ki,
məmulatın müxtəlif istehsal proqramında hazırlanma və təmir
texnologiyaları əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
Hazırlanma, təmir və utilləşdirmə prosesləri məmulatın
konstruksiyasına öz tələblərini qoyur, bunlar isə bir-birinə zidd ola
bilər.
Misal kimi detala baxaq. Detalın həyat sikli pəstahın
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alınması, pəstahın emalı, detalın istismarı, onun təmiri və
utilləşməsi
ilə
bağlıdır.
Sadalanan
proseslərin
fiziki
mahiyyətindən asılı olaraq onlardan hər biri detalın materialına öz
tələblərini qoyur. Əgər, məsələn, pəstah soyuq ştamplama ilə
alınırsa, onun materialı plastiklik xassəsinə malik olmalıdır.
Pəstahın mexaniki emal üçün onun materialı emal olunan
xüsusiyyətli olmalıdır. Detalın istismar prosesi materialdan,
məsələn, yüksək möhkəmlik və yeyilməyə davamlılıq, təmiri isə
−öz xüsusiyyətini bərpa etmək qabiliyyəti tələb edir.
Əgər bu tələblər bir-birinə ziddirsə, konstruktor ilk növbədə
istismar tələblərini təmin etməyə çalışmalıdır, sonra pəstahın
alınmasının, onun emalının və təmirinin, bu ziddiyyətləri
minimuma endirəcək metodları müəyyən olunmalıdır. Əgər bu
tədbirlərlədə ziddiyətləri aradan qaldırmaq mümkün deyilsə, bu
zaman konstruktor harada mümkündürsə, detalın istismarı prosesi
baxımından materiala olan tələbləri dəyişməlidir. Məsələ ondadır
ki,
məmulatın
səmərəliliyi
yalnız
istismar
prosesinin
səmərəliliyindən deyil, həmçinin də onun hazırlanma və təmir
proseslərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bunları nəzərə alaraq
cəm iqtisadi səmərəni əsas götürmək lazımdır. Buna görə də, əgər
layihə edilmiş məhsul o qədər qeyri-texnolojidirsə və ya onu
hazırlamaq mümkün deyil və ya onun hazırlanması çox baha başa
gəlirsə, bu isə onun istismarından əldə edilən iqtisadi səmərəni
heçə endirirsə, bu zaman istismar göstəricilərinin aşağı salınması
tədbirlərinə
gedilməlidir.
Bu, məmulatın istifadə olunma
səmərəsini azaldır, lakin bu halda cəm iqtisadi səmərə yüksək
olur.
Məmulatın texnolojiliyi rasionallıq, varislik, resurs tutumu
kimi göstəricilərlə qiymətləndirilir.
Məmulatın
konstruksiyasının
rasionallığı
mürəkkəblik,
yığımlılıq, konstruksiya elementlərin asan çıxarılması, əlçatanlıq,
hazırlanma və yığım arasında müsaidələrin paylanması və s. ilə
xarakterizə olunur.
Məmulatın konstruksiyasının varisliyinə konstruktiv və
texnoloji varislik, elementlərin materiallarının dəyişilə bilməsi və
təkrarlılığı, konstruksiyanın tərtibatı, hazırlanma və təmir
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prosesləri və s. daxildir.
Konstruksiyanın resurs tutumu əməktutumu, material tutumu,
enerji tutumu kimi resurslara çəkilən xərcləri əhatə edir.
Bütün bu göstəricilər istehsalda, istismarda, təmirdə və
utilləşmədə məmulatın texnolojiliyini xarakterizə edir.
Məmulatın texnolojiliyi üçün xarakterik olan, onun mütləq
göstəricilər üzrə deyil, müqayisədə müəyyən olunmasıdır.
Konstruksiyanın
resurs
sərfinin azaldılmasına
yönələn
təkmilləşdirilməsinə
konstruksiyanın
texnolojiliyə
uyğunlaşdırılması deyilir.
Məmulatın texnolojiliyinə müsbət təsir göstərən konstruktiv
xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1. Kinematik və ölçü zəncirlərində bəndlərin minimal sayı
(bəndlərin sayı nə qədər azdırsa verilmiş dəqiqliyi təmin etmək bir
o qədər asandır);
2. Qapayıcı bəndlərin dəqiqliyinin əldə edilməsi prosesini
mürəkkəbləşdirən paralel bağlanmış ölçü zəncirlərinin olmaması;
3. Qapayıcı bəndlərin dəqiqliyinin əldə edilməsi üçün tam
qarşılıqlı əvəzolunma və nizamlama metodlarının tətbiqi;
4. Detalların tam baza komplektinin olması;
5. Məmulatda unifikasiya olunmuş detalların və yığım
vahidinin olması;
6. Detallarda, emal edilən səthlərə rahat əlçatmanı təmin edən
konstruktiv formanın olması, yüksək məhsuldarlıqlı emal
metodlarının tətbiqi;
7. Yüksək emal olunma xüsusiyyətli materialların olması.
2.8. Avtonəqliyyat müəssisəsi üçün texnoloji avadanlığın
seçilməsi
Avadanlıq seçilərkən çoxsaylı texniki, iqtisadi, istehsalat və
istismar tələbləri nəzərə alınmalıdır. Bu tələblər toplusu hər bir
ANM-də müxtəlif avadanlıq kompleksi ilə yerinə yetirilə bilər,
həm də işlərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasından
asılı olaraq bu və ya digər tələblər müxtəlif dərəcədə yerinə
38

yetiriləcək. Bu halda elə avadanlıq toplusu seçmək tələb olunur ki,
bu məsələlər ən yaxşı təmin olunsun.
Lazımi avadanlığın əsaslandırılmış və kompleks seçimi üçün,
məsələn, aşağıdakıların nəzərə alınması lazımdır:
1. Texniki xarakteristikası, tətbiq sahəsi, hər bir nümunənin
imkanları;
2. Avtomobillərin konstruksiyası və bu nümunənin tətbiqi ilə
onlara xidmət yeri;
3. Bu nümunənin ANM-də olan avtomobillərin tipinə və
modelinə uyğunluğu;
4. ANM-də TQ və CT-in sutkalıq və ya illik əmək tutumu və
avadanlıq nümunəsi ilə görülən işin payı;
5. TQ və CT postlarının sayı, konstruksiyası, yerləşməsi və
ixtisaslaşması;
6. ANM-də TQ və CT-in təşkili və texnologiyası;
7. TQ, CT və avadanlığın iqtisadi göstəriciləri (işin,
nümunənin qiyməti, onun tətbiqinin səmərəliliyi və s.).
Lazımi avadanlığın seçilməsi, təbiidir ki, müxtəlif meyar və
faktorların nəzərə alınması ilə işlərin texniki təminatının müxtəlif
variantların müqayisəsini nəzərdə tutur.
ANM-nin istehsalat şəraitini xarakterizə edən göstəricilər
ANM-in
faktorları,
avadanlığın
texniki
xarakteristikası
göstəriciləri isə avadanlıq faktorları adlanır.
Avadanlıqların seçilməsi və onun eyni adlı nümunələrinin
sayının təyini yalnız lazımi göstəricilərin alınması və ya hesabı ilə
yekunlaşmır, istehsalatın tələblərinin və nümunənin imkanlarının
qarşılıqlı tutuşdurulması və əlaqələndirilməsi lazımdır.
Bir sıra ayrı-ayrı hallarda isə avadanlıq faktorları birinci
dərəcəli rola malik ola bilər (məsələn, tamamilə yeni, yüksək
məhsuldarlıqlı nümunələr tətbiq edildikdə texnologiya, bəzən isə
TQ və CT işlərinin təşkili əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir) lakin
onları aparıcı faktor hesab etmək olmaz.
Birincisi, bu hallar tipik olmayıb, nadir hallarda rast gəlinir,
ikincisi isə, seçilən avadanlıq istehsalatın tələblərinə cavab
verməlidir. Ona görə də avadanlıq seçildikdə və eyni adlı
nümunələrin lazımi sayı müəyyən olunduqda istehsalatın şəraiti və
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tələbləri, yəni ANM faktorlarının nəzərə alınması əsas olmalıdır.
ANM faktorları:
1. ―ANM-in gücü‖ ANM-də olan avtomobillərin siyahı sayı
haqqında göstəriciləri əhatə edir, bununla da TQ və CT-nin
sutkalıq (illik) proqramını və əmək tutumunu müəyyən edir;
2. ―TQ və CT-in növləri üzrə iş qruplarının və ya
əməliyyatların əmək tutumu‖ ANM-in avadanlıq nümunələrinin
çox növünə−yuma-yığışdırma, qaldırıcı-baxış və s. olan
tələbatının təyini üçün baza göstəricisidir;
3. ―ANM-in
ixtisaslaşması‖
başlıca
olaraq
ANM-in
avtomobil parkının tərkibinə və tipinə görə ixtisaslaşmasını
xarakterizə edir (yük, minik avtomobilləri, avtobuslar). Bu amil
qarışıq park üçün, bir və ya iki tip avtomobil üçün ixtisaslaşmış
avadanlıq seçildikdə mühüm əhəmiyyətə malikdir.
4. ANM parkının tərkibinə daxil olan ―avtomobillərin
konstruksiyası‖
avtomobillərin
ayrı-ayrı
aqreqatlarının
və
qovşaqlarının quruluşunun xüsusiyyətlərindən irəli gələn tələblərə
daha dərindən baxılmasını və ətraflı nəzərə alınmasını, həmçinin
onlar üzərində işin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. Bu tələblər
mədud ixtisaslaşdırılmış avadanlığın seçilməsi zamanı nəzərə
alınır;
5. ―İşçi postların, zonaların və sahələrin sayı‖ müvafiq
faktiki, perspektiv və ya hesabi göstəriciləri (ANM-in yeni
obyektlərinin tikintisi üçün) əhatə edir. Bu amil postların təchiz
edilməsi və sahmana salınması zamanı avadanlıq seçimi və ya
individual istifadəli avadanlıq (məsələn, çilingər stolu, qaykalı
açarlar dəsti və s.) seçimi zamanı əhəmiyyət daşıyır;
6. ―Zonaların, şöbələrin və postların planlaşdırılması və
ölçüləri‖ ANM-in faktiki, perspektiv və ya hesabi göstəricilərinin
xarakteristikasını nəzərdə tutur, onların təsiri müxtəlif zonalarda,
bir neçə sahədə, postlarda (məsələn, avtomobilin təkərlərin nəqli
və demontajı üçün arabacıq, qaraj domkratları və s.) istifadə üçün
nəzərdə tutulan avadanlıq seçilərkən əhəmiyyət kəsb edir;
7. ―Enerji-hava-su təchizatı‖ ANM-i texnoloji avadanlığın
intiqalının növünə, soyutmaya və s. görə təmin etmək imkanını
xarakterizə edən sualları nəzərdə tutur. Bu faktor eyni təyinatlı,
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lakin müxtəlif intiqallı, soyutmalı və s. texnoloji avadanlıq
(məsələn, solidolqovucular və s.) seçərkən mühüm əhəmiyyət
kəsb edir;
8. ―ANM-də TQ və CT-nin təşkili sistemi‖ ANM-də yerinə
yetirilən
təşkilati-idarəetmə
xüsusiyyətlərindən
irəli
gələn,
avadanlığa olan sualları və tələbləri özündə cəmləşdirir. Bu
faktorlar
əsasən,
TQ
və
CT
işlərinin
kompleks
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması məsələləri tez-tez həll
edilən, daha iri ANM-lər üçün əhəmiyyət kəsb edir;
9. ―TQ və CT işlərinin texnologiyası və tərkibi‖ avadanlıqlar
üzrə sualları və onlara qoyulan tələbləri müxtəlif texnoloji
prinsiplərə və ayrı-ayrı əməliyyatların və ya əməliyyatlar
kompleksinin yerinə yetirilmə xarakterinə görə əhatə edir, ANMdə istifadə olunan və ya tipik texnologiyaya uyğun avadanlıq
seçiminə daha diferensial yanşamanı özündə cəmləşdirir;
10. ―TQ və CT postların ixtisaslaşdırılması‖ postların
təchizat xarakteristikasına və onlarda görülən işlərə aid sualları
əhatə edir. O avadanlığa bir sıra əlavə tələbləri nəzərdə tutur:
verilən
şəraitlərdə
postların
ixtisaslaşmasından
istifadənin
yararlılığını, ondakı işlərin texnologiyasını, icraçılar arasında işin
paylanmasını və s;
11. ―TQ və CT postlarının baza quruluşu‖ baza qaldırıcıbaxış
quruluşlarının
konstruksiyalarının(baxış
xəndəkləri,
qaldırıcılar, estakadalar və s.) müxtəlif olması ilə əlaqədar
texnoloji avadanlıqların seçilməsinə olan tələbləri cəmləşdirir. Bu
quruluşların baza quruluşu adlandırılmasının səbəbi, onların
postların tipini, onun imkanlarını və işlərin yerinə yetirilmə
şəraitini formalaşdırması ilə əlaqədardır;
12. ―Təhlükəsizlik texnikası‖ TQ və CT əməliyyatlarını
yerinə yetirərkən işlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini özündə
cəmləşdirən məsələləri əhatə edir. Bu faktor universaldır, çünki o
eyni dərəcədə həm adama (icraçıya), həm də avadanlığa aiddir.
O,işin eyni vaxtda bir neçə icraçı ilə yerinə yetirilməsi zamanı
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Avadanlıq faktorları:
1. ―Əsas təyinatı‖ nümunənin yerinə yetirdiyi funksiyalar
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barədə məlumatları və onun əsas təyinatını əhatə edir. Bunlar
avadanlığın adında, onun texniki sənədlərində və ya tətbiqi üzrə
təlimatda verilir.
2. ―Tətbiq sahəsi‖ avadanlığın ANM-də bu və ya digər tip
avtomobillər üçün istifadə imkanları barədə məlumatları əhatə
edir.
3. ―İxtisaslaşma‖ avadanlığın avtomobilin bir və ya bir neçə
aqreqatında və qovşağında istifadəsinin mümkünlüyü imkanlarını
xarakterizə edir.
Bu və ya digər mexanikləşdirmə vasitələrinin tətbiqinin
məqsədəuyğunluğu sualı hər bir konkret hal üçün fərdi həll
olunur.
Avadanlığın seçilməsi və tələb olunan sayının tapılmasını
baza avadanlıqlarından (qaldırıcılar və s.) başlamaq, sonra
postların təchizatı üçün avadanlıqları (cihazlar, alətlər və s.)
komplektləşdirmək və nəhayət, şəxsi istifadə üçün avadanlıq
nümunələrini tərtib etmək lazımdır.
2.9. Pnevmatik intiqalların təsnifatı, üstünlüyü və
çatıĢmamazlıqları
Pnevmatik intiqallarda enerji mənbəyi rolunu sıxılmış hava
oynayır. Onlar pnevmomühərrikdən, pnevmatik aparatlardan və
hava xətlərindən ibarətdir.
Pnevmatik intiqallar aşağıdakı kimi bölünür:
- pnevmomühərrikin
növünə
görə
−
porşenli
(pnevmosilindrlər) və diafraqmalı (pnevmokameralar);
- təsir sxeminə görə − birtərəfli və ikitərəfli (birtərəfli təsirli
silindrlərdə ilkin vəziyyətə qayıdış yayla, ikitərəfli təsirli
silindrlərdə isə sıxılmış hava ilə həyata keçirilir);
- qurğunun tərtibat metoduna görə −quraşdırılmış və
aqreqatlaşdırılmış;
- yerləşdirilmə növünə görə − stasionar və fırlanan;
- intiqalların sayına görə − tək və cütləşdirilmiş.
Sıxılmış havanı digər enerji mənbələrindən üstün edən
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xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:
- iş
zamanı
təhlükəsizliyi
və
istifadə
yerinə
kommunikasiyaların çəkilməsinin rahatlığı;
- elastikliyi hesabına təzyiqin azacıq dəyişməsini ani olaraq
ötürə bilmək imkanı;
- sıxılmış hava ətraf mühitin aşağı temperaturlarında boru
xətlərində donmur;
- işlənmiş
havanın
utilizasiyasına
və
ya
xüsusi
kənarlaşdırılmasına ehtiyac duyulmur, ehtiyac olduqda isə digər
faydalı işlərdə istifadə oluna bilər.
Pnevmatik intiqalın əsas xüsusiyyətləri:
- sıxmanın tezliyi. Hissənin tərtibatda sıxılması və açılması
sabit (təxminən, 0,022 dəq) olub, sıxacların sayından və hissənin
kütləsindən asılı deyil;
- sıxıcı qüvvənin sabitliyi. Əl sıxıcılı tərtibatlarda hər ayrıayrı halda sıxma qüvvəsi işçinin dəstəyə tətbiq etdiyi qüvvə ilə
düz mütənasibdir, ona nəzarət olunması mürəkkəbdir. Bu qüvvə
geniş hədlərdə dəyişir. Bu tip sıxıcılarda vibrasiyanın olması
səbəbindən tutma səthi və detallar hamarlanır, sıxıcı qüvvəni
azaldır, buna görə də sıxma qüvvəsi detalı saxlamaq üçün lazım
olan qüvvədən xeyli çox olmalıdır. Pnevmatik sıxıcılarda sıxma
qüvvəsi işçi tərəfindən tətbiq olunan qüvvədən asılı deyil və o
həmişə sabitdir, yəni işin əvvəlində tətbiq olunan qüvvə bütün
emal müddətində dəyişməz qalır. Bu xüsusiyyət sıxma qüvvəsini
azaltmağa imkan verir, işin təhlükəsizliyi nəzəmanət verir, emal
keyfiyyəti yüksəlir və kəsmə sürətinin artmasına imkan verir, bu
isə əmək məhsuldarlığına müsbət təsir edir.
- idarəolunmanın sadəliyi. Əl idarəli sıxıcılarla işləyərkən işçi
üçün vacib şərt fiziki qüvvənin tətbiqi olur, onun qiyməti
mexanizmin konstruksiyasından və sıxma zamanı hansı qüvvənin
alınacağından asılıdır. Pnevmatik tərtibatlarda emal olunan detalı
bərkitmək üçün paylayıcı kranın dəstəyini döndərmək kifayətdir,
bunun üçün kiçik qüvvə tətbiq etmək lazım olur, bu isə iş növbəsi
ərzində işçini yormur və əmək məhsuldarlığının azalmasına səbəb
olmur.
Sıxılmış havanın işçi təzyiqi 0,5 MPa və tətbiq olunan
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icraedici mexanizmin optimal işçi sürəti 0,1…2,0 m/san təşkil
edir. Kiçik sürətlərdə vibrasiya və hərəkətin qeyri-bərabərliyi
yaranır. Sıxıcı qüvvəsi 30 kN-a və pnevmosilindrinin maksimal
diametri 250 mm olan mexanizmlərdə pnevmointiqaldan istifadə
olunması iqtisadi cəhətdən əlverişli sayılır.
Pnevmointiqalların çatışmayan cəhətləri:
- faydalı iş əmsalına xeyli kiçik (0,85…0,90)olması;
- hidrointiqallarla müqayisədə böyük həndəsi ölçülərə malik
olması (havanın təzyiqinin az götürülməsi səbəbindən);
- işçi orqanların yerdəyişməsinin, xüsusən də, dəyişən
qüvvələrdə qeyri-bərabərliyi;
- gedişin ortasında dayanmanın mümkün olmaması.
Porşenli intiqallar. O tərpənməz, yellənən və fırlanan tipli,
birtərəfli və ikitərəfli təsirə malik olur. Porşenli intiqalın
diafraqma tipli intiqala nəzərən xüsusiyyətləri:
- silindrin uzunluğundan asılı olaraq porşenin gedişi istənilən
ola bilər;
- porşenin gedişinin bütün uzunluğu boyu sıxıcı qüvvə sabit
qalır;
- sıxılmış havanın təzyiqinin yalnız kiçik bir hissəsi sürtünmə
qüvvəsinin dəf olunmasına sərf olunur;
- hərəkətli birləşmələrdə
hermetikliyin təmin olunması
səbəbindən əsas işçi orqanın konstruksiyası diafraqmaya nəzərən
mürəkkəbdir;
- intiqalın qabarit ölçüləri oxboyu istiqamətdə inkişaf edir;
- intiqalın detallarının(porşen və silindr) emal təmizliyinə
böyük tələblər qoyulur;
- istismar zamanı uzun müddətli dayanmalarda, xüsusən də,
porşenin diametri kiçik olduqda kipləşdiricilər silindrə yapışır, bu
isə bəzən işəsalmanı çətinləşdirir;
- porşenin
kipləşdiricilərinin
yeyilməyə
davamlılığı
diafraqmanın işləmə qabiliyyətindən aşağıdır;
- sıxılmış havanın sızması müşahidə olunur, bu isə
kipləşdiricilərin xidmət müddətinin sonuna doğru artır;
- porşenli intiqalın hazırlanma qiyməti diafraqmalı intiqala
nəzərən yüksəkdir.
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Şəkil 2.1, a-da tərpənməz, şəkil 2.1, b və c-də isə yellənən
silindrlərin nümunələri göstərilmişdir.
Porşen intiqalında sıxılmış havanın enerjisini mexaniki
enerjiyə çevirən əsas işçi orqan ştokla 3 birlikdə porşendir 5,
porşen hermetik qapaqlarla 1 bərkidilmiş silindrin 4 daxilində
yerləşdirilir. A və B işçi boşluqlarının hermetik bölünməsi porşen
7 üzərinə bərkidilmiş xüsusi kipləşdiricilərin 6 köməyi ilə həyata
keçirilir. B boşluğunda ştokun çıxdığı yerin hermetiklik xüsusi
kipləşdiricilərlə 2 təmin olunur.

Şəkil 2.1. Stasionar tərtibatlar üçün pnevmatik silindr:
а – tərpənməz silindr; b, c – yellənən silindr:1–qapaqlar;
2, 6 – kipləşdirici; 3 – ştok; 4 – silindr;5 – porşen
Pnevmatik silindrlərə aşağıdakı texniki tələblər qoyulur:
- sıxılmış havanın təzyiqi 0,6 MPa olduqda hermetiklik;
- qapağın gövdəsindən, yiv və qovuşmalardan, habelə porşen
və ştokun kipləşmələrindən sızma yol verilməzdir;
- möhkəmliyə yoxlama 0,9 MPa təzyiqdə aparılır, bu halda
xaricə sızma yolverilməzdir;
- işləmə qabiliyyətiüzrə sınaq 0,2...0,6 MPa işçi təzyiq
aralığında, ştokun bir kənar vəziyyətdən digər kənar vəziyyətə
yerdəyişməsi ilə aparılır, həm də ştok səlis, sıçrayışsız və
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ilişmədən hərəkət etməlidir;
- yüklənməmiş halda yerindən tərpənmə təzyiqi 0,03 MPadan çox olmamalıdır;
- yığımdan qabaq bütün hava kanalları təmizlənməli və
keçiciliyə yoxlanmalıdır;
- sürtünən səthlər yağlanmalıdır.
Pnevmointiqalın işi hermetikliyin pozulmaması ilə yerinə
yetirilməlidir,
porşeni
manjetlə
kipləşdirilmiş
silindrlərin
uzunömürlülüyü 400 min, porşeni dairəvi en kəsikli üzüklə
kipləşdirilmiş silindrlərin uzunömürlülüyü isə 150 min ikitərəfli
gedişdən az olmamalıdır.
Fırlanan
pnevmosilindrlər
əsasən
torna
tərtibatlarının
intiqalında istifadə edilir və birtərəfli və ikitərəfli təsirli, bütöv və
içiboş ştoklu olurlar. Silindrləri ikitərəfli təsirli intiqallar tək və
cütləşmiş ola bilər. Onlar ştokda yüksək dartıcı qüvvəni təmin
edirlər.
Pnevmosilindrin hesabı zamanı tələb olunan Q qüvvəsi və ya
silindrin D diametri və porşenin L gedişi verilməlidir, onlar
pnevmosilindrin əsas konstruktiv parametrlərini müəyyən edir.
Pnevmosilindrin zərbəsiz və səlis hərəkətini təmin etmək üçün
porşenin işçi sürətini v = 0,2...1,0 m/san həddində qəbul edirlər.
Lazım gəldikdə porşenin işçi və boş gedişi vaxtı qəbul olunur.
Porşenin gedişinin sonunda sürətin 0,05...0,1 m/san sürətə qədər
azaldılması nəzərdə tutulmalıdır, bu da pnevmointiqalın zərbəsiz
işini təmin edir.
Cədvəl 2.1-də pnevmosilindrlərin əsas hesabi parametrləri
verilmişdir, onlar hesablamalarda təzyiq itkiləri və boru
kəmərlərinin həcmi nəzərə alınmayan təxmini hesablama
düsturları ilə tapıla bilər. Pnevmointiqalın hesablanması zamanı
sıxılmış havanın hesabi təzyiqi p=0,5 MPa qəbul edilir.
Diafraqmalı
intiqallar.
Diafraqmalı
intiqalların
xüsusiyyətləri:
- diafraqmanın mümkün deformasiyası ilə əlaqədar olaraq
ştokun gedişi məhdudlaşdırılır
və
ştokun diametrindən,
qalınlığından
və
hazırlanan
materialdan
(əgər
xüsusi
diafraqmadan istifadə olunursa, ştokun gedişi diafraqmanın
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diametrinin 1/3-nə bərabər olur) asılı olur;
- ştokun bütün gedişi boyu sıxıcı qüvvə dəyişir, belə ki,
diafraqmanın deformasiyası artdıqca, diafraqmanın deformasiyası
üçün sərf olan sıxılmış havanın təzyiqi həmişə artır (ştokun
gedişinin son nöqtəsində sıxıcı qüvvə sıfıra bərabər olur, buna
görə də mümkün tam gedişin ¾-nə qədəri istifadə olunur və sıxıcı
qüvvənin 15...20% dəyişməsi buraxıla bilən hesab olunur);
- əsas işçi orqanın (diafraqmanın) konstruksiyası porşenə
nəzərən sadədir və mexaniki emal tələb etmir (hermetiklik
diafraqmanın
ştoka
və
intiqalın
gövdəsinə
tərpənməz
bərkidilməsiilə əldə edilir);
Cədvəl 2.1 Pnevmosilindrin (hidrosilindrin) parametrlərinin
hesabı(baĢlanğıc verilənlər: Q və ya D, t və ya v, L, р)
Parametrlər
Ştok boşluğunda
porşenin sahəsi (F),
sm2
Qüvvə (Q),
N:itələyici
dartıcı

Silindrin
diametri(D), mm

Hesabat düsturları
F1  0,01 0,785D
F2  0,01 0,785( D2  d 2 )
2

Q1  100F1  p 
Q2  100F2  p 

D  1,13
1,13

Porşenin hərəkət
sürəti (v)(işçi və ya
boş gediş), m/san
Porşenin hərəkət
müddəti (t)(işçi və
ya boş gediş),san

Q1

p 

Q2
 d2
p 

Şərti işarələr
D − silindrin diametri,
mm
d − ştokun diametri,
mm
р − hesabi təzyiq:
-hava üçün 0,5 MPa;
-maye üçün 10 MPa;
η − mexaniki f.i.ə.:
hava üçün−
0,85...0,90,
maye üçün −
0,90...0,96
−

v

L
1000t

L − porşenin gedişi,
mm;
t − hərəkət müddəti, san

t

L
1000v

−
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İşçi və boş gedişdə
sərf olunan hava
(maye) sərfi (V),
l/dəq
Boru kəmərinin
daxili diametri(d 1 ),
mm

V  4,6F  v
−

d1  4,6 V 

 −havanın (mayenin)
borudakı hərəkət sürəti,
m/san:
hava üçün: 17 m/san.;
maye üçün:5...6 m/san.

- intiqalın hissələrinin emalının təmizlik
və
dəqiqlik
dərəcələrinə qoyulan tələblər yüksək deyil;
- yapışma (pərçimlənmə) halı olmur.
Diafraqmalı intiqal çox həssasdır. Düzgün hazırlanmış və
istismar olunan diafraqma ən azı 500 miniş siklinə tab gətirir,
bütün istismar müddətində, diafraqmanın tam yeyilməsinə
(dağılmasına) qədər sıxılmış havanın sızması baş vermir.
Hazırlanma xərcləri porşenli intiqallara nəzərən azdır.
Şəkil2.2-də aralarında rezin-parça diafraqma 4 sıxılmış, iki
ştamplanmış fincandan 2, 6 ibarət qüvvə qovşağı olan birtətərfli
təsirli pevmokameranın quruluşu verilmişdir. 5 boşluğuna sıxılmış
hava verildikdə diafraqma ştokunun 1 şaybasına 3 təzyiq təsir edir
və onu aşağı hərəkət etdirir. Ştokun əks hərəkətində yayın 7
təzyiqi ilə diafraqma qabarıqlaşır.
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Şəkil 2.2. Pnevmokamera: 1 − ştok; 2, 6 − ştamplanmış fincanlar;
3 − şayba;4 − diafraqma; 5 − boşluq; 7 – yay
Diafraqmalı pnevmokameranın ştokundakı qüvvənin qiyməti
ştokun hərəkətindən asılı olaraq dəyişir və hesabi diametrdən D,
diafraqmanın
qalınlığından
H,
onun
materialından
və
konstruksiyasından, habelə dayaq şaybasının diametrindən asılı
olur. Adətən, ştokun gedişinin uzunluğu elə seçilir ki, onda
qüvvənin kəskin dəyişməsi baş verməsin.
Pnevmokameraların ştokundakı Q qüvvəsinin hesabı cədvəl
2.2-də verilmişdir.
Birtərəfli təsirli diafraqmalı pnevmokameranın ştokundakı
qüvvənin təyini üçün qaytarıcı yayın qüvvəsini T çıxmaq lazımdır.
İkitərəfli təsirli pnevmokameralar üçün T = 0.
Pnevmosilindrin qoşulmasının tipik sxemi şəkil 2.3-də
göstərilmişdir.
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Cədvəl 2.2. Diafraqmalı pnevmokameranın ştokundakı
qüvvənin hesabı, N
Diafraqmanın
tipi

Rezinparça

Rezin

Diafraqmanın
vəziyyəti
İlkin vəziyyətə
yaxın
Gediş:
- 0,3D -fincanşəkilli üçün;
- 0,7D -müstəvi şəkilli üçün
İlkin vəziyyətə
yaxın
0,22D gediş
zamanı

Hesabat düsturu
Q  0,196( D  d )2  p  T

Q  0,147( D  d )2  p  T

Q  0,785d 2  p  T
Q  0,706d 2  p  T

Şərti işarələr
D − diafraqmanın işçi
diametri,mm;
d − dayaq
şaybasının
xarici
diametri, mm;
N − yayın
qayıtmasından
alınan qüvvə,
N

Şəbəkə ilə daxil olan sıxılmış hava ventildən 10 keçməklə
rütubət ayırıcı süzgəcə daxil olur. Pnevmosistemdən daxil olan
sıxılmış havanın təzyiqini verilmiş həddə qədər azaltmaq üçün
xəttə reduksion klapan qoşulur. Pnevmosilindrə verilən havanın
təzyiqinə nəzarət manometrin 7 köməyi ilə həyata keçirilir.
Yağtozlandırıcı 6 yağlayıcı mayenin sıxılmış hava axınına
verilməsini təmin edir. Rele 5 təzyiqi 0,1...0,63 MPa hədlərində
saxlamağa nəzarət etmək və verilən təzyiq əldə edildiyi barədə
məlumat vermək, habelə təzyiqin qəza düşməsi zamanı elektrik
mühərrikini ayırmaq üçün nəzərdə tutulub.
Təzyiqin qəza düşməsindən müdafiə üçün pnevmoşəbəkədə
əks klapan 4 yerləşdirilib.Sıxılmış havanın pnevmosilindrə 1
verilməsini idarə etmək üçün pnevmopaylayıcı 2 tətbiq
olunur.İstifadə olunmuş sıxılmış hava atmosferə səsboğucu 3
vasitəsilə buraxılır.
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Şəkil 2.3. Pnevmosilindrin qoşulmasının tipik sxemi:
1 –pnevmosilindr; 2 − pnevmopaylayıcı; 3 – səsboğucu;4 − əks
klapan; 5 – rele;6 − yağtozlandırıcı;7 − manometr; 8 −reduksiya
klapanı; 9−rütubətayırıcısüzgəc; 10 – ventil

2.10. Hidravlik intiqalların təsnifatı, üstünlükləri və
çatıĢmamazlıqları
Əsas üstünlükləri:
- işçi mayenin təzyiqinin xeyli artırılması hesabına (5...10
MPa) eyni sıxıcı qüvvəni almaq üçün pnevmatik intiqallara
nəzərən işçi silindrlərin diametrləri xeyli azalır. Nəticədə,tərtibatın
qabarit ölçüləri azalır və onları maksimal yığcam hazırlamaq
mümkün olur;
- silindrlərdə işçi mayenin yüksək təzyiqi böyük sıxıcı qüvvə
almağa imkan verir, nəticədəqüvvə hidravlik işçi silindrlərdən
birbaşa sıxıcı elementlərə verilə bilir və mexaniki gücləndirici
mexanizmlərin tətbiqinə ehtiyac qalmır, ötürmənin f.i.ə. artır və
konstruksiya sadələşir;
- sıxıcılardakı böyük qüvvə, qüvvəni bir neçə detala paylamaq
imkanı verir, nəticədə emal olunan detalların sıxılma və
ayrılmasına sərf olunan vaxt xeyli azalır, həmçinin də çoxdəzgahlı
xidmət aparmaq imkanı yaranır;
- hidravlik sistemlərdəki işçi maye yağ sürtünən səthləri
etibarlı yağlayır, sistemin mexanizmlərinin yeyilməsini xeyli
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azaldır, mexanizmləri korroziyadan qoruyur;
- yağın praktiki olaraq sıxılmayan olması səbəbindən sıxıcı
qüvvəsinin ötürülməsi səlis, zərbəsiz və təkansız baş verir;
- tərtibatların qabarit ölçülərinin azalması onların kütləsinin,
həcminin və sahəsinin azalmasına gətirir, onların istismarını (nəql
etmə, dəyişilmə, yerləşdirilmə) sadələşdirir;
- hidrointiqalın ümumi nasosu həm emal olunan hissənin
verilişi və həm də sıxılması üçün istifadə oluna bilər;
- xüsusi kompressor qurğusunun olmasının məcburiliyinə
ehtiyac qalmır;
- hidrotərtibatlarda özütormozlanan bəndlərin olması elektrik
enerjisi sərfini xeyli azaltmağa imkan verir, çünki nasosun elektrik
mühərriki emal olunan detalın yalnız sıxılması və buraxılması
zamanı qoşulur;
- pnevmatik sistemlərdən fərqli olaraq iş zamanı səssiz
işləməsi.
Hidravlik intiqalların çatışmamazlıqları:
- hidrointiqalın
iş
xarakteristikasını
pisləşdirən
maye
sızmasının mümkünlüyü;
- temperaturdan asılı olaraq işçi mayenin xassələrinin
dəyişməsi, nəticədə iş xarakteristikası dəyişir;
- maya dəyərinin yüksək olması;
- ixtisaslı xidmətin aparılmasının vacibliyi.
Hidravlik intiqal (şəkil2.4) işəsalma aparatlı elektrik
mühərrikindən, nasos, yağ rezervuarı, idarəetmə və nizamlama
aparatları, hidrosilindrlər və boru kəmərlərindən ibarətdir.
Hidrointiqalın tətbiqi zamanı aşağıdakılar qəbul edilir:
- təzyiq 5...10 MPa aralığında;
- işçi sürətlər – 0,01...1,0 m/san aralığında;
- ştokun möhkəmliyindən asılı olaraq porşenin gedişinin
uzunluğu – silindrin diametrindən 10 dəfədən çox olmayaraq;
- bu halda hazırlanma texnologiyasını nəzərə alaraq silindrin
uzunluğu L/D< 20 nisbətində götürülür;
- ştokun diametrinin silindrin diametrinə nisbəti d/D = 0,2…
0,7 nisbətində götürülür, həm də böyük qiymətlər daha çox
yüklənmiş qurğular üçün götürülür.
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Hidrosilindrin hesabı zamanı tələb olunan qüvvənin Q
qiyməti və ya silindrin D diametri və porşenin uzunluğu L
verilməlidir. Hidrosilindrlərin əsas hesabi parametrləri cədvəl 2.1də verilmişdir.
Hidrosilindrlərə aşağıdakı texniki tələblər qoyulur:
- sınaqdan sonra qalıq deformasiyların, sızmanın və
tərləmənin olmaması;
- ştokun dartılması zamanı boş gediş təzyiqi 0,5 MPa-dan,
qabağa itələnməsi zamanı isə – 0,3 MPa-dan çox olmamalıdır.

Şəkil 2.4. Hidravlik intiqalın sxemi
İşçi mayenin asılı ferromaqnit hissələrdən təmizlənməsi üçün
hidrostansiyada seperatorlar nəzərdə tutulur, onlar sabit maqnit
şəklində hazırlanır və hidroçənin dibinə burulub bağlanmış
tıxaclarda yerləşdirilir. Hidrointiqalın işinə qoyulan adi tələblərdə
yağın 25...40 mkm narınlığı ilə süzülməsi təmin edilməlidir.
Hidrosilindrə
verilən
mayenin
miqdarını
nasosun
məhsuldarlığının dəyişdirilməsi və ya sabit təzyiqdə maye axan
boru xətti hissəsində müqavimət yaratmaqla nizamlayırlar. Birinci
nizamlama üsulu – həcmi, ikincisi– drossel üsulu adlanır. Hər bir
üsulla güc orqanına verilən (girişdə) və oradan çıxan (çıxışda)
mayenin miqdarını nizamlamaq mümkündür.
Çıxışda həcmi nizamlama konstruksiyanın mürəkkəbliyi və
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yüksək qiyməti səbəbindən geniş tətbiq tapmamışdır. O
hidrointiqalda daha böyük qüvvənin saxlanması (böyük güc) tələb
olduqda istifadəedilir.
Drossel nizamlanmasında nasosun istifadə etdiyi güc sabit
qalır, güc orqanının hərəkət sürəti isə drosselin müqavimətindən
asılı olaraq dəyişir. Yağın bir hissəsi boşaltma(qoruyucu) klapanı
vasitəsilə faydasız olaraq çənə axır. Drossel nizamlanması itkinin
qiymətinin dəyişilməsinə əsaslanır. Nasosun sərfi sabit qaldıqda,
güc orqanının buraxma qabiliyyəti isə azaldıqda, çənə daxil olan
izafi yağın həcmi artır və bu səbəbdən itkilər artır. Güc orqanının
buraxma qabiliyyəti artdıqda isə bu itkilər artır. Ona görə də,
drossel nizamlanması kiçik gücə malik qurğularda istifadə edilir.
Hidravlik intiqallarda dişli çarxlı, pərli və porşenli nasoslar
istifadə olunur. Dişli çarxlı və pərli nasoslar təzyiq 15,0MPa-a
qədər olduqda istifadə olunur. Onlar kompaktdır, istismarı
sadədir, lakin qızmaya həssasdır, həddi təzyiqlərdə işlədikdə isə
uzunömürlü deyillər. Aksial və radial porşenli nasoslar 30 MPaqədər, porşenli ekssentrik nasoslar isə 50 MPa-a qədər təzyiq üçün
istifadə olunur.
Pnevmohidravlik
intiqal.
Pnevmohidravlik
intiqalda
pnevmatik və hidravlik intiqalların üstünlükləri istifadə olunur,
yəni: yüksək işçi qüvvə yaratmaq, tez təsirli olması, nisbətən aşağı
qiyməti və kiçik qabarit ölçüləri. Onları yüksək sıxıcı qüvvənin
alınması və tərtibatın işçi elementinin bir bərabərdə verilişini
təmin etmək üçün istifadə edirlər. Pnevmohidravlik sistemlərdə
nasoslu hidravlik sistemlərə nəzərən yağ nisbətən az qızır və az
köpüklənir. Onlarda enerji itkisi azdır, işin etibarlılığı isə
yüksəkdir. Onlar sadədir, hazırlanması baha deyil və onların
istifadəsi lazımi qədər universaldır. Onların idarə olunması
asanlıqla
avtomatlaşdırılır.
Pnevmohidravlik
intiqallar
iş
prinsipinə görə birbaşa və ardıcıl təsirli təzyiq çeviricili intiqallara
bölünür.
Birbaşatəsirli təzyiq çeviricili intiqal (şəkil 2.5) sıxılmış
havanın alçaq təzyiqinin bilavasitə mayenin yüksək təzyiqinə
çevirilməsinə əsaslanır.
Sıxılmış hava D diametrli silindrə daxil olur. Silindrin d
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diametrli ştoku hidrosilindrin 1 plunjeri rolunu oynayır. Plunjerlə
sıxışdırılan maye boru kəməri 5 ilə ikinci hidrosilindrə 7 daxil
olur. Bu silindrin ştoku icraedici sıxıcı mexanizmlə əlaqəlidir.
İşlənmiş
havanın buraxılması zamanı porşenlərin geriyə
hərəkəti−əks gediş böyük deyilsə 6 və 3 yayları ilə həyata
keçirilir. Sızmaları bərpa etmək üçün rezervuardan 2 yağ sistemə
daxil olur. Quruluş bir blok şəklində və ya silindri 7 kənara
çıxarılmış hazırlana bilər. Sonuncu tərtibata quraşdırılır, silindrlər
bloku 4 və 1 isə dəzgahda əlverişli yerdə yerləşdirilir. Quruluşun
işi üçgedişli kranla idarə olunur.

Şəkil2.5. Birbaşa təsirli pnevmohidravlik dəyişdirici
1 – hidrosilindr; 2 – rezervuar; 3, 6 – yaylar;
4, 7 – silindrlər; 5 – boru kəməri
İşçi hidrosilindrin ştokundakı qüvvə aşağıdakı düsturla təyin
olunur(yayın qüvvəsi nəzərə alınmamaqla):
  D 2  D12  0 0 
Q
,
4d 2
burada D − pnevmosilindrin diametri, mm; D1 – hidrosilindrin
diametri, mm; р0 − havanın təzyiqi, МPa;  0 –intiqalın həcmi
f.i.ə. ( 0 = 0,9 – 0,95);  –çeviricinin f.i.ə.( = 0,8 − 0,9); d −
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pnevmosilindrin ştokunun diametridir, mm.
(D/d)2 nisbəti gücləndirmə əmsalı k g adlanır, pnevmosilindrin
layihəlindirilməsi zamanı 15...20 götürülür.
İşçi hidrosilindrdə mayenin təzyiqi (р1 ):
p1  po  k g  .
Ardıcıl təsirli çevirici intiqalın (şəkil 2.6) işi aşağı təzyiqli
mayenin güc
silindrlərinə
vurulmasına,sonra
isə yüksək
təzyiqlimayenin verilməsinəəsaslanır.

Şəkil 2.6. Ardıcıl təsirli pnevmohidravlik çevirici:
1 – hidrosilindr; 2, 8 – silindrlər; 3 – ştok; 4, 9 – boru kəməri;
5 – rezervuar; 6 –kran; 7 –klapan
Detallar sərbəstləşdirildikdə maye alçaq təzyiq həcminə
boşalır. Ardıcıl təsirli çeviricili intiqallar düz gedişli çeviricili
intiqallarla müqayisədə boş gedişin sürətlənməsini və hissənin
ilkin bərkidilməsini təmin edir. Onlar intiqalın kiçik qabarit
ölçülüsündə bir neçə hidrosilindrə xidmət edə bilir, sıxılmış
havaya 90...95% qənaət edir. Bu pnevmohidravlik intiqalların
çatışmayan cəhəti daha mürəkkəb konstruksiyaya malik olması və
sızmaların xeyli çox olmasıdır.
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Hava magistraldan dördgedişli kran 6 (bax şəkil 2.6)
vasitəsilə rezervuara 5 daxil olur və oradan mayeni boru kəməri 4
ilə silindrə 2 qovur, hidrosilindrin 1 ştokunun bərkidilən detala
tərəf tez çəkilməsini təmin edir. Yağın hidrosilindrdə 1 təzyiqinin
yüksəlməsi hesabına ardıcıl təsirli klapan 7 avtomatik olaraq işə
düşür. Hava silindrə 8 daxil olur, porşen ştokla 3 hərəkətə gəlir,
silindrdə2 isə yüksək təzyiq yaranır, beləliklə də pəstahın
bərkidilməsi sona çatır. Kranın 6 vəziyyətinin dəyişdirilməsi ilə
hava boru kəməri 9 ilə verilir və 8 və 1 silindrlərinin porşenlərini
ilkin vəziyyətə qayıdır.
İşçi hidrosilindrlərin ştokundakı qüvvənin hesablanması düz
təsirli çeviricilərə analoji aparılır.
2.11. Texnoloji ləvazimatın konstruksiya olunma metodikası
Əməliyyatların texnoloji təchizat vasitələrinin layihələndirilməsinə başlayarkən müəssisənin istehsalat zərurəti ilə
müəyyən olunan məqsədi təyin etmək lazımdır. Yeni texnoloji
ləvazimatın (köməkçi avadanlığın) layihələndirilməsi əsasən
aşağıdakı hallarda aparılır:
1. belə ləvazimatı olmayan texnoloji əməliyyatlar üçün;
2. məhsuldarlığın
artırılması,
əl
əməliyyatlarının
sayının
azaldılması və işçilərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması
məqsədi ilə istifadə olunan texnoloji ləvazimatın
modernləşdirilməsi zamanı.
Bunun üçün aşağıdakılar vacibdir:
- tərtibatın hər bir detalının, elementinin və mexanizminin
istifadəsinin əsaslandırılması;
- tərtibatın yığılmasının, sökülməsinin və nizamlanmasının
rahatlığının təmin olunması. İmkan daxilində detalların seçilməsi
və uyğunlaşdırılması, habelə yığım zamanı hissə və qovşaqların
yoxlanıb düzəldilməsi və nizamlanması əməliyyatını istisna
etmək;
- tərtibatın hazırlanması üçün tələb olunan materialları
qənaətlə sərf etmək;
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- detalların kütləsini artırmayan üsullarla (materialdan ən
yaxşı istifadə ilə detallara səmərəli formanın verilməsi, yüksək
möhkəmlikli
materiallardan
istifadə,
möhkəmləndirici
emal)onların lazımi möhkəmliyini təmin etmək;
- tərtibatın konstruksiyasını texnolojiliyə uyğunlaşdırmaq;
- tərtibatın
istismar
prosesini
(sürtünən
səthlərin
yağlanmasının
avtomatlaşdırılması,
yerləşmə
səthlərinin
yonqardan və s. rahat təmizlənməsini və s. nəzərdə tutmaq) və
idarəetməni, idarəetmə və nəzarət orqanlarını imkan olduqca bir
yerdə yerləşdirməklə sadələşdirmək;
- qoruyucu və həddi qurğular daxil etməklə tərtibatın qəza
vəziyyətinə çatması mümkünlüyü barədə xəbərdarlıq etmək;
- sürtünən səthləri çirk, toz və nəm düşməsindən qorumaq və
yivli birləşmələrin öz-özünə açılmasının etibarlı sığortasını təmin
etmək;
- normallaşdırılmış
və
unifikasiya olunmuş detal və
qovşaqlardan maksimal istifadə etmək; orijinal detalları, əgər
mümkündürsə standart, normalaşdırılmış, unifikasiya olunmuş
qovşaq və detallarla əvəz etmək;
- emal edilən hissənin işçi zonadan rahat yüklənməsini və
boşaldılmasını təmin etmək.
Texnoloji ləvazimatın layihələndirilməsi prosesində texnoloq
və konstruktor iştirak edir, onlar öz işlərində sıx qarşılıqlı təmasda
olmalı və yaradıcı əməkdaşlıq etməlidirlər. Onlardan hər birinin
öz layihələndirmə tapşırığı olur. Texnoloq pəstahın və texnoloji
bazanın
seçilməsini,
texnoloji
ləvazimatın
elementlərinin
hazırlanmasının texnoloji prosesini və tərtibatın yığım prosesini
həyata keçirməlidir.
Konstruktorun məsələlərinə isə aşağıdakıları aid etmək olar:
tərtibatın texnoloq
tərəfindən qəbul olunmuş sxemlərini
dəqiqləşdirilməsi; konstruksiyanın və tərtibat elementlərinin
ölçülərinin
seçilməsi;
sıxıcı
qüvvənin
qiymətini,
detalın
bazalaşdırma sxemlərini və s. təyini; detalların hazırlanması üçün
müvafiq müsaidə yaratmaqla tərtibatın ümumi komponovkasının
təyini, tərtibatın yığımı.
Tərtibatın
layihələndirilməsi
üçün
ilkin
göstəricilər
58

aşağıdakılardır: pəstahların və detalların texnoloji tələblərlə
cizgiləri, detalların hazırlanmasının texnoloji prosesləri, verilmiş
məhsuldarlıq, tərtibatların detallarının və yığım vahidlərinin
normalar və standartlar albomu.
Konstruktor
detalların
hazırlanmasının
texnoloji
proseslərindən dəzgahlar, pəstahların bazalaşdırılması metodu,
kəsici alətlər barədə məlumat alır. Bu məlumatlar ölçülərin,
müsaidələrin, səthlərin kələ-kötürlüyü, materialların markaları və
termiki emalı, tərtibatın yerləşdirilməsi və idarəetmə orqanlarının
yeri ilə bağlı ölçülərin müəyyən olunması baxımından lazımdır.
Tərtibatın layihələndirilməsi prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla
aparılır:
- məmulatın cizgisinin öyrənilməsi, texnoloji əməliyyatın
məzmunu və strukturu, bazalaşdırma sxemləri və səthləri,
bərkitmə
və
sazlama,
emal
planlaşdırılan
dəzgahın
xarakteristikaları və konstruktiv xüsusiyyətləri;
- layihə olunan tərtibatın istehsal tipi nəzərə alınmaqla
istismar şəraitlərinin, xidmət və təmirinin analizi;
- analoji işlərdə istifadə olunan mövcud konstruksiyaların
analizi;
- bazalaşdırma
sxemlərinin
və
bərkidilmənin
dəqiqləşdirilməsi;
- kəsmə və sıxma qüvvələrinin hesablanması;
- sıxmanın
tətbiq
yerinin
seçilməsi,
yerləşdirmə
elementlərinin tipinin və ölçülərinin, onların sayının və qarşılıqlı
yerləşməsinin təyini və seçilməsi;
- sıxıcı
mexanizmin
və
onun
intiqalının
seçilməsi,
yerləşdirməyə,
bərkitməyə
və
emaldan
sonra
hissənin
çıxarılmasına sərf olunan vaxt nəzərə alınmaqla əsas parametrlərin
təyini;
- kəsici alətin vəziyyətini isiqamətləndirmək və ona nəzarət
üçün elementlərin tipinin və ölçülərinin təyini və seçilməsi;
- köməkçi elementlərin və quruluşların, tərtibatın gövdəsinin
konstruksiyası və ölçüləri;
- tərtibatın
ümumi
görünüşünün
eskiz
variantlarının
işlənməsi;
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- konstruksiyanın optimal variantının seçilməsi;
- konstruksiyanın seçilmiş variantının dəqiqləşdirilməsi və
emalı;
- kinematik, pnevmatik, hidravlik və digər sxemlərin tərtibi;
- tərtibat elementlərinin güc və möhkəmlik hesabatlarını
aparmaq, elementlərin sərtliyini, verilən tərtibatda detalın emal
dəqiqliyini və s. qiymətləndirmək;
- tərtibatın ―Konstruktor sənədləşməsinin vahid sistemi‖nin
tələblərinə uyğun qrafiki tərtibi;
- tərtibatın
tətbiqinin
(modernləşdirilməsi,
dəyişdirilməsi)
məqsədəuyğunluğunun
və
effektivliyinin
texniki-iqtisadi
hesabının aparılması.
Layihələndirmədən
sonra
aşağıdakıları
dəqiqləşdirmək
lazımdır: qovuşma, bəndetmə və s. kinematik əlaqələri; ölçülərin
sayının lazımi miqdarda olmasını, göstərişləri, proyeksiyaları,
kəsikləri; normallaşdırılmış, standart və alınma məmulatların
istifadə edilməsini; tərtibatın işi zamanı meydana çıxan faktiki
yüklənmənin nəzərə alınma dərəcəsini; tərtibatın istehsal, istismar
və təmir texnolojiliyinə emal olunmasını; yığım və istismar
zamanı təhlükəsizlik texnikası qaydalarına və sanitar normalarına
riayət olunmasını.
2.12. Yükqaldırma mexanizmlərinin istismar xüsusiyyətləri
Yükqaldırma mexanizmləri (domkratlar, tallar, kran-tirlər)
maşın və yığım vahidlərinin yerdəyişməsi üçün geniş istifadə
edilən köməkçi avadanlıqlardır. Yükqaldırma mexanizmləri
yüklərin şaquli, bəzi hallarda isə üfüqi yerdəyişməsini həyata
keçirmək üçündür. Onlar əl və ya elektrik intiqallı ola bilər.
Domkratlar – sadə yükqaldırıcı mexanizmlər olub, hərəkət
edən itələyiciyə malikdir. Konstruktiv olaraq vintli, reykalı,
hidravlik (porşenli və porşensiz), pazvarı növləri vardır.
Vintli domkratlar özü tormozlama xüsusiyyəti ilə üstünlüyə
malikdir. Bu cür domkratların konstruksiyası yükü istənilən
hündürlükdə davamlı saxlamağa imkan verir. Əl domkratının
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gövdəsinə vint 2 bağlanmış qayka 3 bərkidilmişdir. Vintə dilçəli 5
təkərin 4 köməyi ilə dəstək 1 montaj olunmuşdur. Vintli
domkratın yükqaldırma qabiliyyəti 50 t-a qədər, qaldırma
hündürlüyü 0,6 m, qalxma sürəti 15-35 mm/dəq, f.i.ə. 0,3...0,4.

Şəkil 2.7. Lingli-vintli domkrat: 1 – özül; 2 – dirək; 3 – ling;
4 – pəncə; 5 – vint; 6 – qayka; 7 – gözlük; 8 – dəstək;
A – dirəyin müstəvisi
Tamasalı domkratlar kütləsi 6 t-a qədər olan və aşağı
hündürlükdə olan yükləri qaldırmaq üçündür (şəkil 2.8).
Domkratın gövdəsində dişli tamasalı polad ştok 7 formasında
hərəkətli itələyici montaj edilmişdir. İtələyicinin alt hissəsində
kronşteyn, yuxarı hissəsində isə dayaq başlığı yerləşdirilmişdir.
Dəstəyin 6 hərəkəti ilə dişli çarxlı itələyici yuxarı-aşağı hərəkət
edir.Yükün qalxma hündürlüyü 0,6 m, f.i.ə. 0,7...0,8. Yükü
kronşteynlə qaldırdıqda yükqaldırma qabiliyyəti mərkəzdən kənar
yüklənmə hesabına iki dəfə azalır.
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Şəkil 2.8. Tamasalı domkrat: 1 –gövdə;2 –polad tamasa;3 –
qapaq;4 –başlıq;5 –pəncə;6 –qaldırma/endirmə dəstəyi;7 –
dəstəyin tutqacı;8 –tormoz xrapaviki; 9 –tormoz dilçəyi; 10 özül;11 –lövhəcik
Hidravlik porşenli domkratlar (şəkil 2.9) porşenli silindr
olub yuxarı tərəfinə yük yerləşdirilir. Porşen yağ üçün
rezervuardan

Şəkil 2.9. Hidravlik porşenli domkrat: 1 – manjet; 2 – porşen; 3 –
işçi silindr; 4 – yağ üçün rezervuar; 5 – ling; 6 – ştok; 7 – sorucu
klapan; 8 – bağlayıcı kran; 9 – qovucu klapan
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4 mayeni lingin 5 köməyilə silindrə vurulması hesabına hərəkətə
gəlir.
Mayenin
geriyə
axması 8,
9
klapanları ilə
məhdudlaşdırılır.Maye sızmasının qarşısını almaq üçün plunjer və
porşenlər kipləşdirici manjetlə təchiz olunmuşdur. Hidravlik
domkratların yükqaldırma qabiliyyəti 750 t, qalxma hündürlüyü
0,4 m, f.i.ə. 0,85...0,9.
Porşensiz hidravlik qaldırıcılar 200 t-a qədər yükü bir neçə
santimetr hündürlüyə qaldırmaq üçündür. Bu qaldırıcılardan çətin
keçilən yerlərdə (dağıntılar altından və s.) yükqaldırma kranlarının
işə başlamasını təmin etmək uçun istifadə edilir.
Tiyəli domkratlar gövdəsində vintin köməyi ilə hərəkət edən
pazdan ibarətdir. Bu cür domkratlar 10...15 mm hündürlüyə qədər
qaldırma qabiliyyətinə malik olub, yükün müəyyən mövqedə
saxlanmasını təmin edir və yükü şaquli və üfqi müstəvi üzrə
səmtləndirmək üçün geniş istifadə olunur. Onların yükqaldırma
qabiliyyəti
məhdudlaşdırılmır,
avadanlığın
kütləsindən
və
domkratın qabarit ölçülərindən asılı olaraq həddi ölçüləri
müəyyənləşdirilir.
Domkratın istismarı zamanı istifadə olunan əsas qaydalar:
- domkratı işə başlamazdan öncə onun sazlığı yoxlanılmalı,
öz-özünə düşməyə imkan verməyən mexanizm və qurğuların
texniki vəziyyətidiqqətlə yoxlanılmalıdır;
- istismar zamanı domkratın başlığını yükün elə nöqtəsinə
yönəltmək lazımdır ki, maksimum dəyanətlilik təmin olsun;
- domkrat etibarlı əsas (beton plitə, tir və ya lövhə) üzərində
quraşdırılmalıdır;
- yükü aramla qaldırmaq, endirmək və domkrata təzyiq ox
boyunca verilməsinə nəzarət etməli;
- tamasalı domkratla
qaldırma
zamanı dilçə dilçək
mexanizmində yerləşməlidir;
- domkratın həddən artıq yüklənməsi yol verilmir;
- dəstək və ya qolun artırılması qadağandır;
- hidravlik domkratın ştokunun ilkin vəziyyətə qayıtdıqdan
sonra onu toz və çirkdən təmizləməli.
Bucurqad yükqaldırma mexanizmi olub, kanat və ya zəncirin
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barabana fırladılması ilə dartı qüvvəsi yaradır. Onlar əl və elektrik
intiqallı olur. Barabana hərəkətin verilmə üsuluna görə dişlifriksion və reduktor tipli olurlar. Bucurqadlar yükün qaldırılması,
eyni zamanda 10 və 100 m-lərlə yerdəyişməsi üçün istifadə
olunur. Əl ilə idarə edilən bucurqadlar sadə və etibarlı mexanizmə
malik olub, 10 kN-a qədər qüvvə yarada bilir. Onların barabanının
kanat tutumu 300 m-ə çatır. Məhdud şəraitdə iş üçün lingli əl
bucurqadından istifadə edilir ki, onların dartıcı qüvvəsi 30 kN-a
çatır. Elektrik intiqallı bucurqadlarda qüvvə 125 kN, kanat tutumu
80...100 m olur.
Dişli-friksion bucurqadlar konus, lentşəkilli və ya friksion
diskli mufta və lentli tormoz növündə olur.
Reduktor bucuqadları əsasdan, elektrik mühərrikindən,
birləşdirici muftadan, barabandan ibarətdir.
İşə başlamazdan öncə bucurqadı boş rejimdə yoxlamalı,
birləşmələrin möhkəmliyini, kanatın bütövlüyünü yoxlamaq
lazımdır. Yükün qaldırılmasını aramla həyata keçirməli, kanatın
barabana düzgün yığılmasına diqqət etmək lazımdır. Yükü yerinə
qoyarkən
barabanın
fırlanma
tezliyi
minimuma
qədər
endirilməlidir ki, yük dayaq səthinə zərbə ilə dəyməsin.
Polispastlar yükqaldıran mexanizmlərin əsas dartqı orqanı
olub, kanatlı qaldırıcı mexanizmlərin dartıcı qüvvəsini artırmaq
üçündür. Bu zaman yükün qalxma sürəti azalır. Polispastlar bir və
ya qrup tərpənməz blokdan (dayağa bərkidilmiş) və bir və ya bir
neçə hərəkətli blokdan ibarətdir. Bu cür yığım vahidi qarmaqlı
oymaq adlanır. Bloklar kanatla əyilir, onun bir ucu yuxarı və ya
aşağı oymağa bərkidilir, digər ucu isə diyircəklə bucurqadın
barabanına bərkidilir.
Polispastları seçərkən onun yükqaldırma qabiliyyətinin
artması nəzərə alınmalıdır.

2.13. Konstruktor sənədlərinin növləri
Konstruktor sənədlərinin növləri və dəstliyi sənayenin bütün
sahələri üçün müvafiq standartlarla təsbit edilir.
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Konstruktor sənədlərinə məmulatın tərkibini və quruluşunu
təyin edən toplu halında qrafik və mətn materialları aiddir. Bu
sənədlər onun işlənməsini və ya emalını, nəzarətini, qəbulunu,
istismarını və təmirini əhatə edən göstəriciləri əks etdirir.
Əsas
konstruktor
sənədlərinə
hissənin
cizgisi
və
spesifikasiyası aiddir. Qalan bütün sənədlər qeyri-əsas sənədlər
hesab olunur.
Hissənin cizgisi -hissənin görünüşünü əks etdirən sənəd olub,
onun hazırlanmasını və nəzarəti əhatə edir.
Spesifikasiya – yığım vahidinin, kompleksinin və ya dəstinin
tərkibini müəyyən edən sənəddir.
Yığım cizgisi – yığım vahidinin yığılması (hazırlanması) və
ona nəzarəti əks etdirən görüntüsünü və digər göstəriciləri əks
etdirən sənəddir.
Sənədin kodu -YC.
Ümumi görünüşün cizgisi – məmulatın konstruksiyasını
müəyyən edən sənəd olub, onun əsas hissələrini, onların qarşılıqlı
əlaqəsini və məmulatın iş prinsipini izah edir. Sənədin kodu - GC.
Nəzəri cizgi − məmulatın həndəsi formasını (konturlarını) və
tərkib hissələrinin yerləşmə koordinatlarını təyin edən sənəddir.
Sənədin kodu − NC.
Qabarit
cizgi – məmulatın sadələşdirilmiş qabarit,
yerləşdirmə və birləşdirmə ölçüləri göstərilən sənəddir. Sənədin
kodu - QC.
Elektromontaj
cizgisi
–məmulatın elektrik montajını
(yığımını) yerinə yetirmək üçün verilənləri nəzərdə tutan sənəddir
- EC.
Montaj cizgisi – məmulatın cizgilərinin sadələşdirilmiş halda
görünüşünü və tətbiq sahəsində məmulatın montajını əks etdirən
sənəddir. Sənədin kodu – MC.
Qablaşdırma
cizgisi
–
məmulatın
qablaşdırılmasının
göstəricilərini əks etdirən sənəddir. Sənədin kodu -QC.
Sxem − məmulatın tərkib hissələrini və onlar arasındakı
əlaqəni əks etdirən sənəddir. Bu əlaqə şərti görünüş və ya işarə
halında göstərilir.
Spesifikasiya cədvəli – məmulatın sayı və dəstə daxil olması
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göstərilməklə tərkib hissələrin spesifikasyasından ibarət olan
sənəddir. Sənədin şifri– SŞ.
Texniki şərt – məmulata, onun hazırlanmasına, nəzarətinə,
qəbuluna, qablaşdırılmasına və çatdırılmasına qoyulan bütün
tələblərin, normaların və digər konstruktor sənədlərində tələb
olunan qaydaların toplusunu əks etdirən sənəddir. Sənədin şifriTŞ.
Hesabat yazısı - yaradılan məmulatın quruluşunun təsvirini və
iş prinsipini izah edən texniki və texniki-iqtisadi əsaslandırma
sənədidir. Sənədin kodu - HY.
Cədvəl - məmulatın təyinatını cədvəl formasında əks etdirən
sənəddir. Sənədin kodu - C.
Hesablama−
parametrlərin
və
konstruktiv
həllərin
əsaslandırılması üçün qiymətlərin hesablanmasını özündə əks
etdirən sənəddir. Sənədin kodu − H.
Təlimat– məmulatın hazırlanmasında (yığımda, nəzarət
zamanı, montajında və digər əməliyyatlarda) istifadə edilən
göstəriş və qaydaları nəzərdə tutan sənəddir. Sənədin kodu -T.
Patent formulyarı -məmulatın patent təmizliyi, habelə məlum
ixtiraların, kəşflərin istifadə olunması və yenilərinin yaradılması
haqqındakı məlumatları əks etdirən sənəddir. Sənədin kodu PF.
İşçi konstruktor sənədlərinə həm də istismar, təmir və texniki
səviyyə və məmulatın keyfiyyəti xəritələri aiddir.
Yerinə yetirilmə üsulundan və istifadə olunma xarakterindən
asılı olaraq konstruktor sənədlərinin aşağıdakı adları var:
orijinal- istənilən material üzərində yerinə yetirilmiş və onun
əsasında əslinin (orijinalın) hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş
sənəd;
əsli – müvafiq imzalarla tərtib olunmuş, dəfələrlə
surətçıxarmaya imkan verən və istənilən materialda yerinə
yetirilmiş sənəd;
dublikat − əsli identik təkrarlayan və istənilən materialda
yerinə yetirilmiş, surətinin çıxarılması mümkün olan sənəd;
surəti− əslinə (dublikatına) identikliyini təmin edən üsulla
yerinə
yetirilmiş
və
məmulatın
emalında,
istehsalında,
istismarında və təmirində bilavasitə istifadə üçün nəzərdə
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tutulmuş sənəd.
2.14. Konstruktor sənədlərinin hazırlanması
mərhələləri və pillələri
Konstruktor sənədlərinin hazırlanmasının mərhələləri bütün
sənaye sahələri üçün müvafiq standartlarla reqlamentləşdirilir.
Konstruktor sənədlərinin hazırlanması - onların işlənməsi,
razılaşdırılması və texniki tapşırığın (TT) təsdiqini əhatə edir.
Konstruktor sənədləri dəstinin ədədi tamlığı dəstə daxil olan
sənədlərdə (alınma məhsulların sənədləri istisna olmaqla) əksini
tapır. Birdəfəlik hazırlanma üçün ədədi istehsalın işçi konstruktor
sənədləri ―İ‖ hərfi ilə işarə edilir.
Hazırlanmanın aşağıdakı pillələri vardır: texniki təklif, eskiz
layihə, texniki layihə və işçi konstruktor sənədləri.
Техniki təklifin aşağıdakı mərhələləri vardır: materialların
seçilməsi; texniki tapşırığın təhlili; patent axtarışı; mümkün həllər
variantlarının aşkar olunması və keyfiyyət göstəricilərinə görə
müqayisəli qiymətləndirmə; texniki-iqtisadi əsaslandırma; baxış
və təsdiq.
Eskiz layihəsi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: konstruktiv
həllərin prinsipial işlənməsi; maketləmə; optimal variantın
seçiminin
əsaslandırılması;
məhsula
olan
tələblərin
dəqiqləşdiriməsi və təsdiqi; yekun qərarın qəbul edilməsi.
Texniki layihə aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: işlənilən
məmulatın konstruksiyası haqqında tam anlayış verən texniki
həllin aşkar olunması; lazımi hesablamaların aparılması, prinsipial
və birləşmə sxemlərinin tərtibi və s.; maketin işlənməsi,
hazırlanması və sınağı; alınan məhsulun nomenklaturasını
müəyyən
etmək;
texniki
səviyyənin
və
keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi.
İşçi konstruksiya sənədlərinin aşağıdakı növləri ola bilər:
a) seriyalı, kütləvi və ya ədədi istehsal üçün olan sınaq
nümunəsi. Sınaq nümunəsinn hazırlanması üçün konstruksiya
sənədlərinə aşağıdakılar aiddir: sınaq nümunəsinin hazırlanması
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üçün konstruksiya sənədlərinin işlənməsi; sınaq nümunəsinin
hazırlanması və ilkin sınağı; sınaq nümunəsinin qəbul sınağı.
b) seriyalı (kütləvi) istehsal aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
literli sənədlər üzrə quraşdırma seriyasının hazırlanması və sınağı.
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Bölmə 3. Texnoloji avadanlığın texniki və ekoloji
təhlükəsizliyinin təmin olunması
3.1. Avadanlığın təhlükəli zonaları və mühafizə vasitələri
Təhlükəli zona – insan həyatı və sağlamlığı üçün daimi və ya
periodik faktorların təsir etdiyi mühitdir. Texnoloji avadanlığın
layihələndirilməsi və istismarı zamanı insanın təhlükəli zona ilə
təmasını tamamilə, yaxud qismən məhdudlaşdıran qurğuların
tətbiqinə diqqət yetirilməlidir. Bu cür qurğular mühafizə vasitələri
adlanır və onlar işçinin təhlükəli və zərərli istehsalat faktorlarının
azaldılmasına və qorunmasına xidmət edir.
İstehsalatda istifadə olunan bütün mühafizə qurğuları
aşağıdakı əsas qruplara bölünür: təcridedici; qoruyucu; bloklayıcı;
siqnalverici; məsafədən (distansion) idarə olunan; xüsusi qurğular
(ventilyasiya, işıqlandırma, səsboğucular, torpaqlayıcılar və s.);
fərdi mühafizə vasitələri (FMV).
Mühafizə vasitələrinə qoyulan ümumi tələblərə aşağıdakılar
aiddir: işçi yerindəzərərli və təhlükəli təsirləri maksimum
azaltmaq; avadanlıq, alət, tərtibat və ya texnoloji prosesin fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq; etibarlılığı; möhkəmliyi; maşın və
mexanizmlərin mühafizə vasitələri də daxil olmaqla xidmətinin
rahatlığı.
Təcridedici qurğular – insanın təhlükəli zonaya müdaxiləsini
təcrid edən mühafizə vasitələridir. Onlar stasionar (sökülməyən),
hərəkətli (söküləbilən) və hərəkət etdirilən ola bilər.
Stasionar təcrid edicilər dövri olaraq demontaj edilir.
Məsələn, işçi alətin çıxarılması, yağlanması, nəzarət ölçmələrin
yoxlanması və s. zamanı. Onlar elə hazırlanır ki, yalnız emal
olunacaq hissəni buraxa bilsin.
Hərəkətli təcridedilcilər təhlükə anında işçi zonaya girişi
qapayır. Bu tip təcridedicilərdən dəzgahqayırmada geniş istifadə
edilir.
Səyyar təcridedicilər təmir və sazlama işlərində geniş istifadə
edilir
və
işçinin
cərəyan
ötürücü hissələrlə
təmasını
məhdudlaşdırmaqla cərəyan vurmasını, mexaniki zədələrin və
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yanıqların qarşısını alır. Bundan əlavə, onlar qaynaqçıların daimi
işçi yerində tətbiq olunur.
Təcridedicilər - qaynaq və tökmə örtük, qəfəs, qalxan, ekran,
bayraqcıqlı kəndir formasında hazırlana bilər.
Qoruyucu mühafizə vasitələrindən aqreqat və maşınları hər
hansı parametrləri buraxılabilən həddən kənara çıxdıqda
avtomatik olaraq saxlamaq üçün tətbiq edilir. Yüksək təzyiqdə
işləyən qurğularda ling, yaylı və membran tipli qoruyucu
klapanlardan istifadə edilir. Ehtimal olunan partlayış təhlükəsi
qarışığının 5...50% miqdarında partlayışın təcrid olunması üçün
qəza ventilyasiyası işə düşür. Bununla da qəza təhlükəsi aradan
qalxır. Yüksək təzyiqdə qoruyucunun resiverində mühərriki
şəbəkədən ayırmaq üçün istilik relesi işə düşür və sıxılmış havanın
temperaturunun buraxıla bilən həddən çox artması təcrid edilir.
Elektrik
cərəyanı
ilə
işləyən
qurğularda
köməkçi
əməliyyatları həyata keçirmək üçün əlavə qida mənbəyindən
cərəyanın verilməsi ilə işləyən hərəkət məhdudlaşdırıcıları,
vericilər, tormozlayıcı və saxlayıcı qurğular baş verə biləcək
təhlükə ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır.
Zəif bəndin texnoloji avadanlığın hissələrinə və qovşaqlarına
daxil edilməsi əlavə yüklənməni azaldır. Bu məqsədlə kəsiləbilən
ştiftlərdən, friksion muftalardan, əriyə bilən qoruyuculardan və s.
istifadə edilir.
Bloklayıcı qurğular insanın təhlükəli zonaya girişini təcrid
edir, yaxud insanın təhlükəli zonada işi zamanı təhlükə riskini
azaldır. Onlar mexaniki, elektrik, fotoelektrik, hidravliki,
pnevmatik və kombinə edilmiş tipli ola bilər.
Siqnaledici qurğular – texnoloji avadanlığın işi zamanı
yaranan təhlükəli və zərərli faktorlar barədə məlumat verən
vasitələrdir.
Siqnalizasiya
sistemləri
təyinatına
görə
əməliyyat;
xəbərdaredici; məlumatverici tipli ola bilər. Məlumatın verilmə
üsuluna görə səs, vizual, kombinəedilmiş və s. siqnalizasiya
sistemləri vardır.
Vizual
məlumatverici
siqnalizasiya
qurğularına
boru
kəmərləri, elektrik naqillərinin tanıdıcı rəngləri və təhlükəsizlik
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nişanları aiddir.
Boru kəmərləri aşağıdakı rənglərlə rənglənə bilər: su – yaşıl;
buxar – qırmızı; hava – mavi; alışan və alışmayan qazlar – yaşıl;
turşular – bənövşəyi; yanıcı mayelər- qəhvəyi; digər mayelər –
boz. Elektrik naqillərinin izoləedici qatları aşağıdakı rənglərdən
biri ilə rənglənə bilər: qara- yüksək gərginlik şəbəkəsində; qırmızı
-idarəetmə, dəyişən cərəyanın ölçülməsi və siqnalın verişi
şəbəkəsində; yaşıl-sarı (iki rəngli) torpaqlama şəbəkəsində; mavi –
cərəyansız naqil (torpaqlama təyinatı olmayan) şəbəkəsində.
Təhlükəsizlik nişanları istehsal fəaliyyətinin demək olar ki,
bütün sahələrində istifadə edilir. Məsələn, nəqliyyatda:
- qadağanedici (işə salmamalı – adamlar işləyir, birbaşa keçid
qadağandır);
- xəbərdaredici (―dayan!‖ – gərginlik);
- icazəverici (burada işləməli);
- göstərici (torpaqlanıb).
Fərdi mühafizə vasitələrinə aiddir: izoləedici kostyumlar;
nəfəs orqanlarının mühafizə vasitələri (respiratorlar, kətan
bağlaması, əleyhqazlar və s.); xüsusi kostyumlar, ayaqqabılar və
baş mühafizə geyimləri; sifətin, gözün, eşitmə orqanlarının
mühafizə vasitələri; dermetik (dəri) mühafizə vasitələri.
3.2. Qaldırıcı-nəqledici avadanlığın konstruksiyasına qoyulan
əsas təhlükəsizlik tələbləri
Qaldırıcı-nəqledici mexanizmlərin bütün hissələri və köməkçi
tərtibatları təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən texniki şərtlərə,
standartlara, qaydalara və normalara cavab verməlidir. Qaydalara
uyğun olaraq yük qaldıran qurğular sistematik olaraq sınaq
edilməlidir.
Qaldırıcılar (o cümlədən kranlar) yeni və təkrar quraşdırılmış
yerdə tam texniki baxışdan keçdikdən və burada verilən müsbət
rəydən sonra istifadə oluna bilər. Qismən texniki baxış dövri
olaraq aparılmalıdır.
Baxış
zamanı
mexanizmlərin,
elektrik
avadanlığının,
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tormozların
və
idarəetmə
aparatlarının,
işıqlanma
və
siqnalizasiyanın,
təhlükəsizlik
cihazlarının
vəziyyəti
yoxlanmalıdır.
Statik sınaq qaldırıcının yükqaldırma qabiliyyətindən 25%
artıq yüklənməsi ilə aparılır. Hissələrdə qalıq deformasiyası
buraxılmır.
Dinamiki sınaq yükqaldırma qabiliyyətindən 10% artıq
yüklənmədə aparılır.
Qaldırıcı-nəqledici qurğuların təhlükəsizliyi üçün onlar uc
keçiricilərlə, səs və işıq siqnalları, bloklayıcı qurğularla təchiz
edilir.
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BÖLMƏ4. TEXNOLOJĠ AVADANLIĞIN TEXNĠKĠ
QULLUQ VƏ TƏMĠR SĠSTEMĠ
4.1. Texnoloji avadanlığın TQ və CT üzrə ümumi qaydalar.
Texniki təsirlərin növləri
Nəqliyyat müəssisələrinin istehsalat-texniki bazasına daxil
olan istənilən mexanizm və ya qurğu konkret təyinatı olan və
müəyyən əməliyyatı yerinə yetirən topludan ibarət sistemdir. Ona
görə də istənilən texnoloji avadanlıq üçün onun istismar
müddətində texniki vəziyyətinin dəyişməsini xarakterizə edən
məlum qanunauyğunluqlar xarakterikdir. Etibarlılıq göstəricisi
olaraq ilk növbədə uzunömürlülük və təmirəyararlılıq ön sırada
dayanmalıdır, əks təqdirdə texnoloji avadanlıqda tez-tez imtina və
nasazlığın baş verməsi ehtimalı böyük olur. Nəticədə, avtomobilin
texniki qulluq (TQ) və cari təmirdə (CT) boşdayanma müddəti
artır, yerinə yetirilən texniki təsirlərin keyfiyyəti və müəssisənin
texniki- iqtisadi göstəriciləri aşağı düşür.
Məsələn,
diaqnostika
avadanlığının
işindəki
qüsurlar
avtomobilin istismarı zamanı hərəkət təhlükəsizliyinə, aqreqat və
qovşaqların etibarlı işinə mənfi təsir edər, yanacaq sərfinin və
şinlərin yeyilmə intensivliyinin artmasına səbəb olar.
Texnoloji avadanlığın istifadə səmərəliliyi onun texniki
vəziyyəti ilə təyin edilir və vaxtlı-vaxtında aparılacaq texniki
qulluq və təmirdən asılıdır. Texnoloji avadanlığın lazımi
səviyyədə saxlanması texnoloji avadanlığın texniki qulluq və
təmir sisteminin tətbiqi və istehsalçı-zavod tərəfindən təyin
olunmuş istismar qaydalarına istismarı zamanı riayət olunması ilə
təmin oluna bilər. Bu sistem lazımi etibarlılığı təmin etməklə,
boşdayanmanın minimal səviyyəsini minimum material və enerji
sərfi şərti ilə saxlamaqla, iş həcmini və periodikliyi (dövrlüyü)
reqlamentləşdirməlidir.
Hazırda texnoloji avadanlığın texniki qulluq və təmir sistemi
lazımi səviyyədə tədqiq olunmamışdır. Bununla əlaqədar olaraq,
TQ və təmir sistemi təsadüfi xarakter daşıyır, qeyri-müəyyən
periodikliyə və texnologiyaya malikdir. Nəticədə, texnoloji
73

avadanlığın qeyri-kafi vəziyyətinə gətirib çıxarır, keyfiyyət və
qulluq işlərinin təhlükəsizliyi azalır, bütövlükdə məhsuldarlığa və
rentabelliyə mənfi təsir edir.
Avtonəqliyyat müəssisəsində (ANM) texnoloji avadanlığın
planlı-xəbərdaredici TQ və təmir sistemi aşağıdakı texniki təsirləri
özündə cəmləşdirir: növbəlik texniki qulluq, profilaktik təmir,
birinci və ikinci təmir. Bütün bu texniki təsirlər planlı xarakterə
malikdir və həyata keçirilməsi zəruridir.
Növbəlik qulluğa avadanlığın hazırlanması və istismarı üzrə
işlər, avadanlığın qida mənbəyinə qoşulması, yığım vahidinin
quraşdırılması, lazımi alətlərlə, tərtibatlarla və materiallarla təmin
olunması, yağlama materialları və işçi maye ilə doldurulması,
işgörmə qabiliyyətinin yoxlanması və s. daxildir.
Profilaktik təmir profilaktik və təmir təyinatlı qulluq işlərini
əhatə edir (avadanlıqdakı nasazlıqların aradan qaldırılması,
yağlama-təmizləmə və nizamlama işləri, aqreqat və nümunələrin
texniki vəziyyətinə nəzarət, statik vəziyyətdə və dinamik rejimdə
işə nəzarət, diaqnostik avadanlığın sazlanması və s.).
Birinci
təmirə
texnoloji
avadanlığın
qovşaq
və
mexanizmlərinin sökülməsi ilə əsaslı təmiri, texniki vəziyyətin
dərin
diaqnostikası və
nizamlanması,
nasazlığın aradan
qaldırılması, hissələrin dəyişdirilməsi , yığılması və sınağı aiddir.
İkinci təmirə bütün əsas aqreqatların və hissələrin əsaslı
təmiri, o cümlədən montaj-demontaj, çilingər-mexaniki, qaynaq,
dəmirçi, elektrotexniki və digər işlər aiddir. Bu işlərin
aparılmasında məqsəd avadanlığın etibarlılığı və işgörmə
qabiliyyətinin tam şəkildə bərpa olunması olub, yeni avadanlığın
normativ-texniki
göstəriciləri
səviyyəsinə
uyğunluğu
təmin
etməkdir.

4.2. Texniki qulluq və təmir sisteminin tərtibi üçün
avadanlığın təsnifatı
Texniki təsirlərin yuxarıda qeyd olunan sistem və növləri
təxmini xarakter daşıyır. Eyni tipli avadanlığın konkret qulluq və
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təmir sistemi fərdi yanaşma tələb edir. Məsələn, alətlər və sadə
tərtibatlar xidmət sistemi tələb edir, əks təqdirdə bahalı
diaqnostika avadanlığından və ya avtomatik qurğulardan konveyer
xəttinin tətbiqi ilə həyata keçirilməlidir.
İlk növbədə qulluq və təmir sisteminə daxil olacaq texnoloji
avadanlığın tərkibi müəyyən edilir. Sonra əsas nasazlıqların və
imtinaların sayı, xarakteri, təkrarlanma tezliyi, aradan qaldırılması
üçün lazım olan əməliyyatların məzmunu və əmək tutumu
müəyyən edilir. TQ və təmir sisteminin tərkibi, yəni hər bir
texniki təsirin siyahısı və periodikliyi işlənilir. Qulluq və təmir
sisteminə daxil olan avadanlığın təsnifatının tərtibi zamanı
aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:
1. Nümunənin ANM-in istehsal prosesindəki əhəmiyyəti;
2. Onun mexaniki, hidropnevmatik və elektrik hissələrinin
əlamətlərinə görə fərdi qiymətləndirilməsi ilə quruluşunun
mürəkkəbliyi və işi;
3. İmtina və nasazlığının aradan qaldırılması üzrə işlərin
əmək tutumu və mürəkkəbliyi;
4. Nümunənin ilkin dəyəri, montajının mürəkkəbliyi, istismar
xərcləri;
5. Nümunənin etibarlı işi;
6. İstifadə intensivliyi.
Nümunənin əhəmiyyəti dedikdə, əsasən, onun avtomobillərin
TQ və CT-nin məhsuldarlığı və keyfiyyətinə təsiri, habelə imtina
nəticəsinin ağırlığı, nasaz hissənin yenisi ilə əvəz edilməsi və yeni
hissələrin əldə olunması çətinliyi, montajı, enerji, su təchizatı
sisteminə qoşulması başa düşülür.
Əhəmiyyətinə və mürəkkəbliyinə görə avadanlıq və alətlər üç
qrupa bölünür:
1. Bir və ya bir neçə elementdən ibarət olub sadədir,
zədələnmə zamanı nümunə yenisi ilə əvəz edilir və ya ANM-də
bərpa olunur; bu nümunələr TQ və təmirin texnoloji prosesinə
böyük təsirə malik deyildir;
2. Orta
mürəkkəblikli,
xüsusiləşdirilmiş
qovşaq
və
mexanizmlərdən, habelə nisbətən sadə işçi orqanlardan
ibarətdirlər, onların olmaması iş prosesinə, TQ və CT-nin
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kompleks əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə və
məhsuldarlığa təsir göstərir;
3. Böyük
mürəkkəblikli,
çoxkomponentli
konstruksiya,
habelə xüsusiləşdirilmiş idarəetmə sisteminə, intiqala malikdir. Bu
nümunələrin məhsuldarlığa və əmək şəraitinə, işlərin keyfiyyətinə, TQ və təmirin texnologiyasına və təşkilinə təsiri mühümdür.
Bərpa mürəkkəbliyi dərəcəsinə görə texnoloji avadanlıq
aşağıdakı kateqoriyaya bölünür:
1. Kiçik bərpa mürəkkəblikli - işgörmə qabiliyyəti yağlamanizamlama, bərkitmə işlərinin yerinə yetirilməsi ilə bərpa edilir;
2. Orta bərpa mürəkkəblikli – dəqiq qaynaq, hissələrin
preslənməsi,
uyuşdurma
və
digər
əməliyyatlar
üçün
xüsusiləşdirilmiş avadanlığın tətbiqi ilə yerinə yetirilmənin
vacibliyi ilə xarakterizə edilir;
3. Böyük bərpa mürəkkəblikli – bu zaman bir sıra xüsusi
nizamlama, sazlama və digər işlərin, dəqiq hissələr cütünün
hazırlanmasını, xüsusi texnologiyanın tətbiqini, defisit material və
metalların istifadəsini, dəqiq cihazların tətbiqi ilə əməliyyatların
aparılmasını tələb edir.
Qeyd olunan meyar və nəticələri nəzərə almaqla avadanlığın
ümumiləşdirmə əsasında qiymətləndirilməsi texnoloji avadanlığın təsnifatında onun qulluq və təmiri üzrə üç əsas qrupu qeyd
etmək olar və onların xarakteristikası aşağıda göstərilmişdir:
Birinci qrup.
Ümumiləşmiş meyar üzrə avadanlığın xarakteristikası.
Quruluşuna görə avadanlıq mürəkkəb deyil. Heç bir TQ və
təmir sistemi tələb etmir. Nümunə sıradan çıxdıqda onu yenisi ilə
əvəz edirlər və ya sadə vasitə və metodlarla ANM-də bərpa etmək
mümkündür. TQ əməliyyatı aparılmır və ya sadə əməliyyatlarla
qənaətlənmək mümkündür.
Bu qrupa aid olan avadanlıq:
Qayka açarları, bütün çilingər-mexaniki alətlər dəsti,
avtomobilləri yumaq üçün fırçalar, arabacıqlar, yağdoldurma çəni,
kompressometrlər, benzin nasoslarını yoxlamaq üçün cihaz,
uyuşmanı yoxlamaq üçün xətkeş, desselometrlər, sükan idarəsini
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yoxlamaq üçün cihazlar, yükləyici çəngəllər, elektrovulkanlaşdırıcılar, şamların təmizlənməsi üçün məmulatlar dəsti, elektrik
avadanlığını yoxlamaq üçün avadanlıq və s.
Ġkinci qrup.
Ümumiləşmiş meyar üzrə avadanlığın xarakteristikası
Orta mürəkkəblikli avadanlığın quruluşu və işgörmə
qabiliyyəti; TQ və təmir sistemi göstərilən bütün növ TQ və təmir
növlərini əhatə edir. Konstruksiyaların müxtəlifliyi TQ və
təmirlərin də müxtəlifliyinə səbəb olur. Gündəlik əməliyyatlardan
başqa texniki qulluğa intiqalın, işçi orqanların, boru kəmərlərinin
və qovşaqlarının hermetikliyi, nəzarət cihazlarının təsiri və
göstəricisi, qovşaq və mexanizmlərin nizamlanması, ayrı-ayrı
hissələrin yağlanması sistematik olaraq yoxlanılır. Təmirə isə
yeyilmiş hissələrin yenisi ilə əvəz olunması, nasazlıqların və
imtinaların bərpa olunması və s. əməliyyatlar daxildir.
Bu qrupa aid olan avadanlıq:
Minik avtomobili disklərinin yuyulması, avtomobilin əl ilə
yuyulması, hissələrin yuyulması üçün qurğular, elektrohidarvliki
qaldırıcılar, yanaaşırıcılar, baxış xəndəyi üçün qaldırıcılar,
hidravlik domkratlar, yağ doldurma qurğuları, solidolqovucular,
yağ və hava paylayıcı kolonkalar, qida sistemi aparatları üçün
cihazları yuma qurğuları, sadə və baha olmayan torna dəzgahları,
burğu və digər metal və ağac emal edən dəzgah və maşınlar,
hidravlik preslər, şinlərin montaj və demontajı üçün stendlər,
elektrik avadanlığını yoxlamaq üçün nəzarət-sınaq stendləri,
faraların yoxlanması üçün cihazlar, sürətli akkumulyator
doldurucuları, sükan idarəsinin hidrogücləndiricisinin yoxlanması
üçün stendlər və s.
Üçüncü qrup.
Ümumiləşmiş meyar üzrə avadanlığın xarakteristikası.
Müxtəlif aqreqat və sistemlərdən ibarət olan və bərpası üçün
xüsusi və dəqiq işlərin aparılması tələb olunan böyük
mürəkkəblikli avadanlıq nümunələri. TQ və təmir sistemi
qabaqcadan hazırlanmış texniki təsirləri özündə cəmləşdirir.
Avadanlığın TQ-si daha geniş həcmdə gündəlik hazırlıq işləri
kompleksini (mürəkkəb mexanizm və qovşaqlar, ötürmə
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qurğuları, idarəetmə sistemi və s.) əhatə edir. İkinci qrupa aid olan
əməliyyatlardan başqa təmirə yüksək dəqiqlikli hissələrin
hazırlanması, elektron, siqnal və ölçü sistemlərinin hazırlanması,
dəqiq sazlama və nizamlama və s. aiddir.
Bu qrupa aid olan avadanlıq:
Avtobus və digər avtomobillərin yuyulması üçün yuma
qurğusu və xətti, yüksək təzyiqli nasosun sınağı və yoxlanması
üçün stendlər, mürəkkəb və bahalı metal emal edən dəzgahlar,
lak-rəng materialının qızdırılması ilə tozlandırma qurğuları, minik
avtomobilləri üçün rəngləmə-qurutma kameraları, tablama çəkici,
kompleks
diaqnostika
avadanlığı, dartıcı-güc keyfiyyətinin
yoxlanması üçün kompleks stendlər, tormozların yoxlanması üçün
stendlər, təkərlərin quraşdırma bucaqlarının qoyulması üçün qurğu
və s.
4.3. ANM-in texnoloji avadanlığının TQ və təmiri üzrə iĢlərin
təĢkili və planlaĢdırılması metodları
Texnoloji avadanlığın TQ və təmiri metodunun seçilməsi
çoxlu sayda faktorlardan asılıdır, onlardan aşağıdakıları qeyd
etmək olar:
- müxtəlif tipli texnoloji avadanlıq parkının tərkibi və sayı;
- avadanlığın TQ və təmirinin mürəkkəblik dərəcəsi;
- ANM-in texnoloji avadanlığın ehtiyat hissələri, aqreqatları
və qovşaqları ilə təchizatının keyfiyyəti;
- ANM-in istehsalat-texnoloji bazasının səviyyəsi.
Avadanlığın TQ və təmirinin təşkilinin əsasən üç forması
təklif edilir:
Qeyri-mərkəzləşdirilmiş üsul – bütün texniki təsirlərin yerinə
yetirilməsi ANM-in hesabına həyata keçirilir;
Mərkəzləşdirilmiş üsul –avadanlığın TQ və təmiri baş
müəssisə və ya xüsusiləşdirilmiş məntəqələrdə yerinə yetirilir;
Kombinə edilmiş üsul – TQ və təmirin aparılmasında hər iki
üsul eyni vaxtda tətbiq edilir.
Qeyri-mərkəzləşdirilmiş üsulun aşağıdakı üstünlükləri vardır:
78

1. Bütün işlərin birlikdə vahid rəhbərlik altında həyata
keçirilməsinin mümkünlüyü;
2. İşin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində icraçının
məsuliyyətli olması;
3. İşin gedişinə və keyfiyyətə nəzarətin yüksək səviyyədə
aparılmasının mümkünlüyü;
4. Kənar təşkilatlardan asılılığın olmaması.
Üsulun çatışmayan cəhətləri:
1. Mürəkkəb və dəqiq TQ və təmir işlərinin aparılması üçün
lazımi kompleks texniki vasitələrin olmaması;
2. Yüksək
səviyyəli ixtisasçıların olmamasının böyük
ehtimalı;
3. Yüksək keyfiyyətli işin olmaması ehtimalı və dəyərinin
yüksək olması;
4. Bahalı və mürəkkəb avadanlığın sıradan çıxma
ehtimalının yüksək olması.
Mərkəzləşdirilmiş
üsulda
göstərilən
çatışmamazlıqların
aradan qaldırılması mümkündür, lakin bu üsulun da bəzi
çatışmayan cəhətləri vardır.
Üsulun üstünlüklərinə aşağıdakılar aiddir:
1. Mürəkkəb və bahalı avadanlığın TQ və təmirdə
boşdayanma vaxtı ixtisar olunur;
2. Avadanlığın texniki qulluq və təmiri üzrə mürəkkəb və
dəqiq işlərin xüsusi dəzgah və qurğularda yerinə yetirilməsi
zərurəti aradan qalxır;
3. ANM-də yüksək səviyyəli ixtisasçılara olan tələbat azalır;
4. Avadanlığın TQ və təmir üzrə dəqiq və mürəkkəb
əməliyyatların yerinə yetirilmə səmərəliliyi.
Üsulun əlavə olaraq çatışmamazlığına aiddir:
1. Avadanlığın qulluq və təmir yerinə nəql olunmasının
vacibliyi;
2. ANM ilə sahə arasında inzibati-maliyyə əlaqələrinin təmin
olunmasının mürəkkəbliyi;
3. Avadanlığın qəbul-təhvili haqqındakı sənədin tərtib
olunmasının vacibliyi;
4. TQ və təmirin aparılma müddətinin dəqiq olması;
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5. İxtisaslaşdırılmış sahələrin (məntəqə) tam və ritmik
yüklənməsinin çətinliyi;
6. İxtisaslaşdırılmış sahələrin (məntəqə) təsir əhatəsinin
məhdudluğu.
Kombinə olunmuş üsulda avadanlığın TQ və təmirinin
aparılmasında ANM ilə ixtisaslaşdırılmış sahələr (məntəqə)
arasında iş həcminin və növlərinin paylanmasının müxtəlif
varinatları tətbiq oluna bilər və bu səbəbdən, ilk iki üsuldakı
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması mümkündür.
Bu üsullar arasında daha perspektivlisi mərkəzləşdirilmiş
üsuldur, bu üsul müasir inkişaf ilə ayaqlaşa bilir, tələbatları
qismən də olsa ödəyir. Hansı üsulun seçilməsindən asılı
olmayaraq ANM-də avadanlığa aylıq xidmət, yağlamanizamlama, təmir və digər xarakterli işlərin aparılması vacibdir və
buna görə məsuliyyət baş mexanikə həvalə olunur. Texniki
təsirlərin aparılması mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilir.
Hazırki şəraitdə geniş yayılmış üsul qeyri-mərkəzləşdirilmiş
üsuldur. Böyük olmayan avtoqarajlarda bu üsul daha geniş
tətbiqini tapır. Mürəkkəb hissələrin hazırlanması isə kənar
təşkilatlara həvalə olunur və ya müəssisəyə dəvət edilir.
Orta və böyük avtotəsərrüfatlarda avadanlığa qulluq
məqsədilə briqada və ya işçilər ayrılır. Bu məqsədlə istehsalat
ərazisində xüsusi sahə ayrılır və ən azı çilingər-mexaniki alətlərlə,
torna dəzgahı, frez, burğu, cilalama dəzgahları, nəzarət-ölçmə
cihazları və digər avadanlıqla təchiz olunur.
Briqadanın ixtisaslaşması və tərkibi yerinə yetiriləcək işlərin
tərkibindən və iş həcmindən asılıdır. Avadanlığın TQ və təmirinin
təşkilində
mərkəzləşdirilmiş
üsulla
təşkilin
üç
variantı
mümkündür:
- avtokombinat, avtonəqliyyat idarələrinin ixtisaslaşdırılmış
məntəqələrində;
- birliklərin ixtisaslaşdırılmış məntəqələrində;
- kompleks variant.
Bütün variantlarda daha mürəkkəb və bahalı avadanlığın
qulluq və təmir üçün istisna hallarda kənar müəssisələrə
göndərilməsi məqsədəuyğundur.
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Avadanlığın TQ və təmirinin yerinə yetirilməsi illik plana
uyğun yerinə yetirilir. Bunun görə hər bir texnoloji avadanlıq
üçün texnoloji xəritə tərtib edilir və xəritədə yerinə yetiriləcək
işlərin tərkibi, periodikliyi və əmək tutumu qeyd edilir. Sonra isə
illik plan tərtib edilir.

81

BÖLMƏ 5. NƏQLĠYYAT MÜƏSSĠSƏSLƏRĠNDƏ
ĠSTĠFADƏ EDĠLƏN TEXNOLOJĠ
AVADANLIĞINĠCRA MEXANĠZMLƏRĠNĠN
HESABI
Nəqliyyat
müəssisələrində
istifadə
edilən
texnoloji
avadanlığın tərkibinə çoxlu sayda qovşaq və mexanizmlər
daxildir. Onlar arasında daha geniş yayılanı vint-qayka cütü,
hidrosilindrlər, reduktorlar, lingli mexanizmlər və s. daha çoxdur.
Bu mexanizmlərin böyük bir qismi elektrik intiqalına malikdir.
Avadanlığın etibarlı və təhlükəsiz işi layihələndirmə zamanı
qovşaqların hesablanması ilə təmin edilir. Bir qayda olaraq,
avadanlığı təşkil edən qovşaq və mexanizmlər ayrılıqda
hesablanır.
Əvvəlcə,
avadanlığın
sxeminə
və
onun
xarakteristikasına görə qovşaqlardakı yüklənmə, intiqalın gücü
müəyyən edilir. Sonra, hər bir hissənin hesablama növü (dartılma,
sıxılma, kəsilmə, əzilmə, dayanıqlıq, sürüşmə, burulma, əyilmə,
yeyilməyə davamlılıq və s.) və hesabatın vacibıiyi müəyyən edilir.
5. Mexanizmlərin möhkəmlik hesabı.
5.1. Dartılmada və sıxılmada möhkəmliyə hesabat
Dartılma və sıxılma gərginliyi aşağıdakı ifadə ilə hesablanır:
P
(1)
   [ ]
F
burada: P – yüklənmə, N; F – en kəsik sahəsi, m2 ;
[ ] - buraxılabilən gərginlikdir, MPa.
Yüklənmənin növündən və materialdan asılı olaraq
buraxılabilən gərginliyin seçimi zamanı bu və ya digər həddi
gərginlik götürülür.
Kövrək material halında (HRC >30…35) ilkin həddi
gərginlik:

[ ]  v ,
(2)
 k
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burada  v - materialın möhkəmlik həddi, MPa;
 - gərginliyin konsentrasiya əmsalı;
k - möhkəmlik əmsalıdır.
Hissədə gərginlik konsentratorlar (şponkalı paz, pillə, yuva və
s.) olduqda plastik materialın seçilməsi məqsədəuyğundur (və
yaxud hissənin hazırlanmasında termiki emal nəzərdə tutulsun).
Əgər hissə qeyri-bircins materialdan, məsələn, çuqundan
hazırlanarsa, gərginliyin konsentrasiyası əmsalı nəzərə alınmır.
Plastik material halında (HRC<30…35, HB<250…300)ilkin
həddi gərginlik axıcılıq həddi götürülür:

(3)
[ ]  a ,
k
burada  a - axıcılıq həddidir.
Plastik materiallar üçün  a ,  v möhkəmlik həddindən xeyli
aşağı, mütənasiblik həddindən isə xeyli böyükdür, yəni
 m   a   v . Kövrək materiallar üçün  a   v .
5.2. Kəsilmədə möhkəmlik hesabı
Tirin kəsilməyə
düsturla hesablanır:

hesabında

toxunan

gərginlik

aşağıdakı

P
(4)
 [ ] ,
F
burada: F – P qüvvə vektoruna paralel olan tirin en kəsiyinin
sahəsi;
[ ] - buraxılabilən gərginlikdir:
- kövrək materiallar üçün [ ] = (0,7...1,0) [ ] ;
- plastik materiallar üçün [ ] = (0,5...0,6) [ ] .
[ ] qiyməti hissənin materialı nə qədər yüksəkdirsə, böyük
olur. Kövrək materialların möhkəmliyi HRC 30...60, plastik
materialların isə HB 150...350 həddində olur. Lifli materiallar
üçün [ ] əmsalının uzunluğu boyu sürüşməsi zamanı hər bir
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konkret hal üçün fərdi qaydada hesablanır (məsələn, şam üçün –
0,1).
Sürüşmə müstəvisi boyunca tirin nisbi deformasiyası:

(5)
 .
G
Sürüşmədə (kəsilmədə) elastiklik modulu (II növ elastiklik
modulu) aşağıdakı ifadə ilə hesablanır:
E
,
(6)
G
2(1   )
burada: E – Yunq modul (I növ elastiklik modulu);
 - Puasson əmsalıdır.
Əksər hallarda G  0,4E .
5.3. Əyilməyə möhkəmliyin hesabı
Tirin kəsiyinin əyilməsi zamanı tirdə əyici momentdən başqa
normal gərginlik və eninə qüvvə yaranır. Eninə qüvvədən yaranan
toxunan gərginlik qısa tirlərdə əhəmiyyətli qiymətə çatır. Ona
görə də tirin hesabı yalnız normal gərginliyə görə aparılır.
Əyilmədə tirin möhkəmlik tənlikləri aşağıdakılardır:
M
M
(7)
1  max  [ d ] ,  2  max  [ s ] ,
W1
W2
əgər [ s ]  [ d ] olarsa,
M
  max  [ ] ,
(8)
W
burada: W1 , W2 uyğun olaraq, dartılmada və sıxılmada əyilmə
müqavimət momentidir.
Əyilməyə müqavimət momentləri W1,2 oxla kəsiyin ən uzaq
nöqtəsi arasındakı məsafədən asılıdır. Əgər neytral oxa görə kəsik
simmetrikdirsə, W1 = W2 = W .
Hesabat düsturlarına əsasən demək olar ki, müqavimət
momenti artdıqca tirin möhkəmliyi artır.
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Hesabatlar zamanı tez-tez rast gəlinən müqavimət momentləri
aşağıdakılardır.
Düzbucaqlı formalı b əsaslı və h hündürlüklü kəsiyin
müqavimət momenti:
bh 2
.
W
6
Dairəvi formalı kəsiyin müqavimət momenti:
W  0,1d 3 .
Həlqəvi formalı kəsiyin müqavimət momenti:

D4  d 4
,
D
burada: d -valın daxili diametridir, m.
W  0,1

(9)

(10)
(11)

5.4. Burulmada möhkəmlik hesabı
Buraxılabilən gərginlik
Valın oxu boyunca burulmada maksimal toxunan gərginlik:
M
(12)
 max  k  [ ] ,
Wp
burada: W p - burulmaya qütb müqavimət momenti, m3 ;
M k - burucu momentdir, [ ] = (0,5...0,6) [ ] .
Bütöv val üçün müqavimətin qütb momenti:
W p  0,2D3 ,

(13)

burada: D – valın xarici diametridir, m.
İçiboş val üçün müqavimətin qütb momenti:
D4  d 4
W p  0,2
,
D
Nazik divarlı içiboş valın burulmada qütb müqavimət
momentini aşağıdakı ifadə ilə təxmini hesablamaq olar:
Wp 

D 2
2
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,

(14)

(15)

burada  - valın divarının qalınlığıdır, m.
5.5.Tirin dayanıqlıq hesabı
Tir uclarına tətbiq edilən sıxıcı qüvvənin təsirindən
deformasiya etməklə, özünün düzxətli formasını saxlayır. Bu
zaman yaranan daxili gərginlik xarici qüvvələri tarazlaşdırır. Tirin
etibarlı istismarı üçün düzxətli tarazlıq forması qısamüddətli xarici
təsirdən dəyanətliliyini saxlamalı və tamamilə bərpa olunmalıdır
(düzxətli vəziyyətdən çıxdıqdan sonra bir neçə söndürücü
titrəyişlər qurtaran kimi ilkin vəziyyətə qayıtmalıdır).
Tir özünün düzxətli formasını saxlaması sıxıcı qüvvənin
qiymətindən asılıdır. Daha böyük yüklənmədə tirin düzxətli
forması həmişəlik pozulur (yəni, dəyanətlilik itir). Bu yüklənməyə
uyğun qüvvənin qiyməti yüklənmənin böhran (kritik) qiyməti
adlanır. Yüklənmə böhran səviyəsinə çatdıqda dayanıqlıq itir və
tir dağılır. Böhran qüvvəsinin qiyməti bir aşırımlı içlik üçün Eyler
düsturu ilə hesablanır:
 2 E  I min
Pb 
,
(16)
(   ) 2
burada: Е-tirin materialının eninə elastiklik modulu, МPа;
Imin - tirin en kəsiyi sahəsinin minimal ətalət momenti, m2 ;
 - tirin uzunluğu, m;
μ - tirin uclarının bağlanmasını nəzərə alan əmsaldır (cəd. 1)
Pb - qüvvəsindən yaranan böhran gərginlik:

b 
burada:  

 

Pb  2  E
,

F
2

(17)

- tirin dəyanətliliyinin ümumiləşdirilmiş həndəsi
imin
xarakteristikası – çevikliyi;
imin 

I min
- tirin en kəsiyinin minimal ətalət radiusu;
F
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2
F - tirin en kəsiyinin sahəsidir, m .

Cədvəl 1.Tirin uzunluğunun gətirilmiş əmsalı
Növü
Sxemləri

Gətirilmə əmsalı
Tirin
dəyanətliliyinin
qiymətləndirilməsi

0,5

0,7

1,0

2,0

Yüksək

normal

yaxşı

Pis

(16) və (17) düsturları materialın elastik vəziyyəti üçün özünü
doğruldur, ona görə də tirə elastikliyin (çevikliyin) məhdudiyyəti
üzrə məhdudiyyət qoyulmalıdır, ―qısa, sərt‖ tirlər üçün bu ifadələr
ödəmir.
İfadələrin özünü doğrultduğu hallarda elastikliyin minimal
buraxılabilən elastikliyi (17) ifadəsində gərginliyin yerinə
materialın mütənasiblik həddini qoymaqla tapa bilərik:

h  

E

n

,

(18)

burada  n - materialın mütənasiblik həddidir, MPa.
Mütənasiblik həddi  n elə gərginlikdir ki, bu gərginlikdən
aşağı qiymətlərdə yüklənmə götürüldükdə deformasiya qalmır.
Tirin elastikliyi həddi qiymətdən aşağı olduqda Eyler
ifadəsindən
istifadə
olunması
özünün
nəticələrinə
görə
təhlükəlidir.
Kiçik və orta elastiklikli tirlər üçün böhran gərginliyi:
b  a  b   ,
(19)
burada: a, b – empirik əmsallardır, (cəd. 2).
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(4) ifadəsindəki əmsallar aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.
Material
Polad 2, polad 3
Polad 5
Polad 40
Qatışıqlı polad
Ağac
Çuqun

h
100
100
90
100
110
80

a

b

310
464
321
589
29,3
776

1,14
3,26
1,16
3,82
0,194
12,0

Qeyd: çuqun üçün  b  776  12  0,0532 istifadə edilir.
λ-nın çox kiçik qiymətlərində böhran gərginlik sıxılmada
həddi gərginliyə bərabər olur, xüsusən:
- plastik materiallar üçün: b   m ;
- kövrək materiallar üçün: b   v .
Beləliklə, dəyanətliyi 0 -dan az olan tirlər az elastikli tirlər
adlanır və yalnız möhkəmliyə hesablanır.
5.6. SıxılmıĢ içliyin dayanıqlığa hesabat nümunəsi
Yükqaldırma qabiliyyəti P=8,0 t (80 kN) olan domkrat
vintinin möhkəmliyə yoxlanması. Vint yivinin daxili diametri
d=52 mm. Yükün maksimal qalxma hündürlüyü 800 mm. Tələb
olunan möhkəmliyin ehtiyat əmsalı [n y ]  3,0. Vintin materialı –
polad 30 ( E=210 QPa).
1. Vintin elastikliyini yoxlayaq. Aydındır ki, vint maksimal
qalxma vəziyyətində onun dəyanətliyi minimum olur. Bu halda
vint aşağı dəyanətliyə malik olur, cədvəl 1-ə görə gətirmə əmsalı
 =2,0.
Dairəvi en kəsikli kəsiyin ətalət momenti:

d 4

3,14  0,0524
I

 3,58908  107 m4
64
64
En kəsiyin sahəsi:
88

d 2

3,14  0.0522
 2,12371  103 m2
4
4
Kəsiyin minimal radiusu:
I
I
imin  min 
 0,0129  0,013 m
F
F
Vintin elastikliyi:
   2  0.8
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imin 0,013
2. Böhran qüvvəsinin qiymətinin hesablanması.
Vintin elastikliyi həddi qiymətdən böyük olduğu üçün böhran
qiymətini Eyler düsturu ilə hesablayaq:
 2 E  I min 3,142  210  109  3,58908  107
Pb 

 290,6kN
(   ) 2
(2  0,8) 2
3. Dəyanətlik ehtiyatının hesablanması.
P
n y  b  [n y ]
P
290600
ny 
 3,6325  3
80000
Deməli vintin möhkəmliyi lazımi həddədir.
F



5.7. Qaldırıcı mexanizmin möhkəmlik hesabı
Hesabat üçün başlanğıc şərtlər:
- arabacığın çəkisi nəzərə alınmaqla dayağın yükqaldırma
qabiliyyəti Q= 4250 kq;
- standart reduktor 461-8300, i = 16,5;
- qayka 463-131.000, dayaq yivi 56×12;
- mühərrikin valının fırlanma tezliyi n= 1400 dövr-1 .
Ġntiqalın gücünün hesabı
İntiqalın tələb olunan gücü:
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Q V
, kVt,
(20)
102
burada: V- qalxma sürəti, m/san;
Q- arabacığın çəkisi nəzərə alınmaqla dayağın yükqaldırma
qabiliyyəti, kq;
 - intiqalın faydalı iş əmsalıdır.
Qalxma sürəti:
(21)
V  nv  Sv m/san,
N

burada: nv - vintin dövrlər sayı, san-1 ;
Sv - vintin addımıdır, m.
Vintin fırlanma sürəti:
n
nv  m dəq-1 ,
i
1400
nv 
 84,8 dəq-1 ,
16,5
84,8
V
 0,012  0,017 m/san.
60
İntiqalın f.i.ə.:
2 12
  r  m
 y v ,

(22)

(23)

burada:  r - sonsuz vint reduktorunun f.i.ə.;

 m =0,99 – muftanın f.i.ə.; 2 –intiqaldakı muftaların sayı;

 y = 0,99 – diyirlənmı yastığının f.i.ə.;
12 – diyirlənmə yastıqlarının syıdır;
v – vint ötürməsinin f.i.ə.-dır.
Sonsuz vint reduktorunun f.i.ə.:
r  (0,75...0,82)  y4 ,
r  0,75  0,994  0,72 .
Vint ötürməsinin f.i.ə.:
tg
v 
,
tg (   )
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(24)

(25)

burada:  – yivin qalxma bucağı, dər;   – gətirilmiş sürtünmə
bucağıdır, dər.
Yivin qalxma bucağı:
Sv
,
(26)
  arctg
  dor
burada: dor = 0,056 m – yivin orta diametridir.
0,012
  arctg
 354
3,14  0,056
Burada: f  0,1 - sürtünmə əmsalı;   33 - yivin profil
bucağı,dər.
0,1
   arctg
 6 ;
33
Cos
2
tg
tg 354
v 

 0,39 ;
tg (   ) tg (354  60 )

  0,72  0,992  0,994  0,39  0,241 .
Beləliklə, intiqalın tələb olunan gücü:
Q  V 4250  0,0017
N

 2,94 kVt
102
102  0,241
Hesabat nəticələrinə görə elektrik mühərriki seçilir:
- elektrik mühərrikinin modeli -– IM3081;
- elektrik mühərrikinin gücü- N= 3,0 kVt;
- dövrlər sayı- nm  1400 dövr/dəq.
Vintin möhkəmliyə yoxlanma hesabı
Möhkəmlik şərti aşağıdakı asılılıqdan təyin olunur:
 h  [ p ] ,

(27)

Burada: [ p ] -vint materialının gərginliyinin buraxılabilən
qiymətidir, MPa. Polad 45 üçün [ p ] = 100 MPa.

 h - vint materialının gərginliyinin hesabi qiymətidir, MPa.
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 h   2  3 2 , MPa

(28)

burada:  - vintin dartılma gərginliyi, MPa;
 - burulma zamanı yaranan toxunan gərginlikdir, MPa.
Vintin materialı üçün dartılma gərginliyi:
Q
(29)
  Pa,
F
burada: F  17,3  104 m2 – vintin en kəsiyinin yivin daxili
diametri üzrə sahəsidir.
42500

 24,57 MPa.
17,3  10 4
Vintin materialının burulma gərginliyi:
M
(30)
  b Pa,
Wb
M b – burucu moment, N  m ;Wk – vintin burulmaya
müqavimət momentidir, m3 .
Burucu moment:
30 N 
N m,
(31)
Mb 
  nv
30  3000  0,241
Mb 
 81,42 N  m ,
3,14  84,8
Müqavimət momenti:
  d13 3
Wb 
m,
(32)
16
burada: d1 =4,17·10-2 - yivin daxili diametridir, m.
Wb 

3,14  (4,17 10 2 ) 3



16
81,42
14,2  106

 14,2 10  6 ,m3

 5,73 MPa,

 h  24,57 2  3  5,732  26,50 MPa,
26,5 MPa< 100 MPa olduğundan möhkəmlik şərti ödənilir.
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“Vint-qayka” ötürməsinin yeyilməyə davamlılığının hesabı
Yeyilməyə davamlılıq şərtindən polad vint və bürünc qayka
üçün yivdə yaranan buraxılabilən təzyiq:
[ P]  8...10 MPa.
Yivdəki hesabi təzyiq:
Q
Pa,
(33)
P
2
     dor
burada:  – qaykanın hündürlük əmsalı;  – yivin işçi profilinin
onun addımına nisbətidir.
Qaykanın hündürlük əmsalı:
hq
,
(34)

dor
hq =0,1 m – qaykanın hündürlüyüdür.
hq

0,1
 1,789
dor 0,056
İşçi profilin yivin addımına olan nisbəti isə:
hp

,
Sv
burada: h p =0,009 m – yivin işçi profilinin hündürlüyüdür.




P

Q

hp
Sv





(35)

0,009
 0,75
0,012

42500

 3,2 MPa
3,14  1,789  0,75  0.056 2
3,2 MPa<8 MPa olduğundan yeyilməyə davamlılıq şərti
ödənilir.
2
     d or



Qaldırıcının qaldırıcı linglərinin əyilməyə hesabı
Qaldırıcı linglərin əyilməyə yoxlama hesabatını tirin hesabat
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metodu üzrə aparaq.
Əyici momentin təsiri altında olan tirin möhkəmlik şərti:
M
(36)
 яй  яй.max  [ яй ] ,
Wx
burada: M яй.max – ən böyük əyici moment, N·m;
Wx - tirin müqavimət momenti, m3 ;
 яй - əyilmə gərginliyi, Pa;
[ яй ] - əyilmədə biraxılabilən gərginlikdir, Pa.

Ən böyük əyici moment:
M яй.max  M яй  n N·m,

(37)

burada M яй – əyici moment, N  m ; n =1,5 – ehtiyyat əmsalıdır.
Əyici momentin qiyməti:
(38)
M яй  Q  l N·m,
burada: l  0,4 m – Q qüvvəsinin qoludur, m.
Onda:
M яй  Q  l  42500  0,4  17000 N·m,
M яй.max  M яй  n  17000 1,5  25500 N·m.
İçiboş düzbucaqlı şəkilli tir üçün müqavimət momenti:
2
b  h2 b0 h0
m3 ,
Wx 

6
6
burada: b=0,15 m – tirin xarici divarının eni,
h=0,1 m-tirin xarici divarının hündürlüyü;
b0 =0,14 m – tirin daxili divarının eni;
h0 =0,09 m tirin daxili divarının hündürlüyüdür.
Qiymətləri (39) düsturunda yerinə yazsaq:
Wx 

3
b  h 2 b0 h 0
0,15  0,12 0,14  0,09 2



 6,1  10 5 m
6
6
6
6
2

İki simmetrik yerləşmiş tir üçün:
Wx  2Wx  2  6,1  105  12,2  105 m3 .
Beləliklə, əyilmə gərginliyi:
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(39)

M яй.max
25500

 209 MPa.
Wx
12,2  105
Əyilmədə buraxılabilən gərginlik:
[ ]
MPa.
[ яй.max ] 
n
[ ] - qorxulu gərginlikdir, MPa.

 яй 

(40)

(41)
[ ]  1,2 ax MPa,
 ax = 360 MPa – polad 45-dən olan tirin materialı üçün
axıcılıq həddidir.
[ ]  1,2  360  432 MPa,
[ ] 432
[ яй.max ] 

 288 MPa.
n
1,5
209,0 MPa<288 MPa olduğundan tir əyici momentin təsiri
altında möhkəmlik şərti ödənilir.
ġponka (dilçək)və Ģlisli birləĢmələr

12...17
17...22

Dilçəyin
kəsiyi
b
5
6

h
5
6

Pazın
dərinliyi
val, yuva,
t1
t2
3
2,3
3,5
2,8

Valın
diametri

Valın
diametri

Mühərrikdən alınan burucu momenti valların köməyi ilə
ötürmək üçün əsasən prizmatik dilçəklərdən istifadə olunur. Onlar
Polad 45 və polad 6 materialından hazırlanır.

Dilçəyin
kəsiyi
b

h

50...58
58...65

16
18

10
11

95

Pazın
dərinliyi
val, yuva,
t1
t2
6
4,3
7
4,4

22...30
30...38
38...44
44...50

8
10
12
14

7
8
8
9

4
5
5
5,5

3,3
3,3
3,3
3,8

65...75
75...85
85...95
95...110

20
22
25
28

12
14
14
16

7,5
9
9
10

4,9
5,4
5,4
6,4

Qeyd: uzunluğun standart sırası, mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20;
22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125;
160; 180; (500-ə qədər)

Dilçəyin
uzunluğu
standart
uzunluq
sırasından
elə
seçilməlidir ki, topun uzunluğundan 5...10 mm qısa olsun.
Dilçəyin əzilməyə möhkəmliyi ensiz tili üzrə aparılmalı və
aşağıdakı şərti ödəməlidir:
2M
(42)
 яз 
 [ яз ] ,
d (h  t1)l p
burada: M – ötürülən burucu moment, N·m; d – dilçək ərazisində
valın diametri; mm; l p - dilçəyin işçi uzunluğu: müstəvi ucluqlu
l p = l ; yumru uclar üçün l p  l  b ; [ яз ] əzilmədə buraxlabilən gərginlikdir: polad top üçün sakit
yüklənmədə [ яз ]  100 (N/mm2 ), nəzərə çarpacaq titrəyişlərdə

dilçəklər üçün

[ яз ] qiymətini 25%, kəskin zərbələr zamanı 40...40% azaltmaq
lazımdır, val üzərinə çuqun hissə öturdulduqda [ яз ] azaltmaq
lazımıdr.
 яз qiyməti [ яз ] qiymətindən nəzərə çarpacaq
Əgər
dərəcədə az olarsa, kiçik en kəsikli dilçək götürməli və mütləq
olaraq əzilməyə yoxlamaq lazımdır.
Əgər  яз qiyməti[ яз ] qiymətindən böyük olarsa, 1800 bucaq
altında iki dilçək yerləşdirilir və qəbul edilir ki, hər bir dilçək
yüklənmənin yarısını qəbul edir.
Nisbətən nazik vallar üçün (44 mm-dən az) seqment şəkilli
dilçək yerləşdirilir.
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d
b
10...12 4

h
5
6,5
7,5
12...17 5 7,5
9
10
17...22 64 9
10
11

d1
13
16
19
19
22
25
22
25
28

l
12,6
15,7
18,6
18,6
21,6
24,5
21,6
24,6
27,3

t1
t2
3,5 1,8
5
6
5,5 2,3
7
8
6,5 2,8
7,5
8,5

d
22...30

30...38

38...44

B
8

h
9
11
13
10 13
15
16
12 19

d1
22
28
32
32
38
45
65

l
21,6
27,3
31,4
31,4
37,1
43,1
59,1

t1
6
8
10
10
12
13
16

t2
3,3

3,3

3,3

Birləşmə əzilməyə (lp =l asılılığı), dilçək isə kəsilməyə işləyir:
 k  d2M
 [ ]k .
l b

Prizmatik dilçəklər üçün [ яз ]  0,6 [ ]k .
Şlisli birləşmə dilçəkli birləşməyə nisbətən daha etibarlıdır,
xüsisən də, dəyişən yüklənmədə onun tətbiqi daha əlverişlidir.
Cədvəl 5-də düzyanlı birləşmələrin ölçüləri verilmişdir.

b

6×23×26
6×26×30
6×28×32

6
6
7

Azolmayaraq

r

l

d1

z×d×D

a

r

Çox deyil

z×d×D

a

Çox deyil

d1

b

Az
olmayaraq

10
10
12
12
12
14

49,7 4,89
53,6 6,38
59,8 7,31
69,6 5,45 0,5 0,5
79,3 8,62
89,4 10,08

l

Yüngül seriya
22,1
24,6
26,7

3,54
3,85
4,03

0,3 0,2

8×52×58
8×56×62
8×62×68
10×72×78
10×82×88
10×92×98
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10×102×108

10

99,9 11,49

9
10
10
12
12
12
14
16

42,7
48,7
52,2
57,8
67,4
77,1
87,3
97,7

10×46×56
16×52×60
16×56×65

7
5
5

40,9
47
50,6

-

16×62×65
16×72×82
20×82×92
20×92×102
20×102×115

6
7
6
7
8

56,1
65,9
75,6
85,5
98,7

-

Orta seriya
6×13×16
6×16×20
6×18×22
6×21×25
6×23×28

3,5
46
5
5
6

12
14,5
16,7
19,5
21,3

1,95
1,34

10×16×20 2,5
10×18×23 3
10×21×26 3
10×23×29 4

14,1
15,6
18,5
20,3

-

0,3 0,2

8×46×54
8×52×56
8×56×65
10×62×72
10×72×82
10×82×92
10×92×102
10×102×112

2,44
2,5
2,4 0,5 0,5
3,0
4,5
6,3

Ağır seriya

10×26×32
10×28×35
10×32×40
10×36×45
10×42×52

4
4
5
5
6

23,0
24,4
28,0
31,3
36,9

-

0,3 0,2

0,5 0,5

0,4 0,3

Şlisli birləşmələr üçün əzilmədə möhkəmlik şərti:
M
(44)
 яз 
 [ яз ] ,
0,75 z  F  Ror
Burada: M – ötürülən burucu moment; məxrəcdəki 0,75 –
təzyiqin şlis boyunca paylanmasını nəzərə alan əmsal; z –dişlərin
sayı; F −əzilmiş sahənin hesabi qiymətidir:
Dd

F 
 2 f l ,
 2


(45)

burada: l – topun uzunluğu, Ror  D  d .
4

Xüsusi termoemal olunmayan şlislərin səthində buraxılabilən
[ яз ] gərginlik:

- sakit yüklənmədə və tərpənməz birləşmədə
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[ яз ] = 100 MPa;
- sakit yüklənmədə və tərpənən birləşmədə [ яз ] = 40 MPa;

Dəyişən və zərbəli yüklənmədə [ яз ] qiymətini zərbələrin
intensivliyindən asılı olaraq 30...50% azaltmaq lazımdır. Şlisli
səthi xüsusi termoemal keçdikdə [ яз ] qiymətini 40...50% çox
götürmək məsləhətdir.
Evolvent şlisli birləşmə barədə məlumatlar cədvəl 6-da
verilmişdir. Onların əzilməyə yoxlanması F  0,8m  l düsturu ilə
hesablanır, burada m – dişlərin moduludur.
Dd
,
(46)
Ror 
4
Dilçəkli birləĢmənin möhkəmliyə yoxlanması(nümunə)
Dilçək yumru ucluqlu prizmatik formalıdır. Onun ölçüləri
cədvəl 3-də verilmişdir. Materialı - normallaşdırılmış polad 45dir.
Əzilmə gərginliyi və möhkəmlik şərti:
2M
max
(47)
 яз

 [ яз ] .
d (h  h1 )(l  b)
Polad top üçün buraxılabilən gərginlik; [ яз ] =100...120
N/mm2 , çuqun top üçün isə [ яз ] = 50...70 N/mm2 .

D

1

1,5

Modul, m
2
2,5

3,5
99

D

2

2,

Modul, m
3,
5

7

10

5
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60

18
20
24
26
28
30
34
36
38

Dişlərin sayı
12
14
16
18
12
18
14
20
14
22
16
24
18
26
18
26
20
28
22
32
24
36
26
38
28

65
70
80
85
90
95
10

12
14
14
16
16
18
20
22

32
34
38

5
24
24
30
32
34
36
38

Dişlərin sayı
18
20 14
22 14
24 16
24 16
26 18
28 18

0

11

42
46
50

30
34
36
38
42

20
22
24
26
28

14
16
18
18
20

0
14 12
16 0
14
13
0
14
0
15
0
Birləşmənin parametrləri: D- nominal xarici diametr; bölücü çevrənin diametri:
d b = m·z; ilkin konturun yerdəyişməsi x  0,5 [ D  m( z  1)] ; bölücü çevrə

m

 2 xtg  0 ,  0 =30°; valın daxili
2
diametri: müstəvi enişdə dv  D  2,4m ; S üzrə mərkəzləşmədə yuvanın
üzrə dişin nominal qalınlığı

S

enişi boyu diametri: DA  D  0,4m ; R=0,47m

Aparan val
D = 32 mm; bxh= 10x8 mm; t= 5 mm; dilçəyin uzunluğu l =
56 mm, valın ötürdüyü burucu moment M1 =125·103 N·m;
2  125  103
(48)
 яз 
 56,5 N/mm2  [ ]яз .
32(8  5)(56  10)
Aparılan val
Ulduzcuq altındakı dilçək dişli çarx altındakı dilçəyə nisbətən
100

daha çox yüklənir. Bu səbəbdən dilçəyi möhkəmliyə yoxlayaq:
D = 55 mm; b×h = 16×10 mm; t = 6 mm; dilçəyin uzunluğu –
l = 80 mm, M2 =625·103 N·mm.
2  625  103
 яз 
 88 N/mm2  [ яз ] .
55(10  6)(80  16)
Adətən ulduzcuq termoemal olunmuş karbonlu və ya
legirlənmiş
poladdan
hazırlanır.
Hesabatlar
möhkəmliyin
ödənildiyini sübut edir.
5.8. Həcmi hidrointiqalların hesabı
Nasos və hidromotorlar üçün əsas parametrlər aşağıdakılardır:
- V , m3 – işçi həcm;
- pnom , Pa – mayenin nominal təzyiqi;
- nnom , san-1 – nominal fırlanma tezliyi;
- Qn , m3 /san – nasosun verişi;
- Nn , kVt – nasosun məhsildarlığı;
- Qm , m3 /san – hidromotorun minimal maye sərfi;
- Mk , N·m – hidromotorun valındakı burucu moment;
- P, N – hidrosilindrin ştokundakı qüvvə.
Nasosun nəzəri verişi vahid zamanda daxili və xarici itkilər
olmadıqda sıxıcı borucuqdan keçən mayenin miqdarıdır. Nasosun
nəzəri basqısı işçi həcm və fırlanma sürəti ilə mütənasibdir:
Qnz  Vn  nnom .
(50)
Nasosun həqiqi verişi nəzəri verişdən maye itkisi hesabına az
olur. Verişlərin nisbəti f.i.ə. adlanır.
Q
v  n .
(51)
Qnz
F.i.ə. nəzəri alınmaqla nasosun həqiqi verişi:
(52)
Qn  v  Qnz  Vn  nn  y .
Nasosun və ya hidromotorun nəzəri gücü:
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(53)
Nnz  Qnz  p  M nz  nz ,
burada: p -borularda təzyiq düşgüsü;
M nz və nz − uyğun olaraq hidromaşının burucu momenti və
bucaq sürətidir.
Nəzərə alınmalıdır ki, hidromaşının həqiqi gücü nəzəri
gücdən çox olur, bu mayenin həcmi itkiləri, yerlərdəki sürtünmə
və s. ilə əlaqədardır. Hidravlik itkilər də, gücün fəqlənməsinə
səbəb olur. Hidravlik itkilər boruların daralma-genəlmə
yerlərində,
akkumulyatorlarda,
süzgəclərdə
baş
verir.
Hidrosistemdə mexaniki itkilər mexaniki f.i.ə., hidravlik itkilər isə
hidravlik f.i.ə. ilə nəzərə alınır.
Nasosun tam f.i.ə. faydalı gücün tələb olunan gücə nisbəti ilə
təyin edilir:
p  Qn
,
(54)
n  159,2
M n  nn
burada p - sorucu və vurucu borularda təzyiq itkisi, MPa;
Qn - nasosun verişi, l/dəq;
M n - nasos valındakı burucu moment, N·m;
nn - nasos valının fırlanma sürətidir, dəq-1 .
(54) ifadəsindən:
p  Qn
.
(55)
M n  159,2
n  nn
Nasosun gücü:
M n
Nn  n n .
(56)
9555
Nasosların bir sıra xarakteristikaları cədvəl 7-də verilmişdir.
Dişli çarxların xarakteristikası

Parametr
İşçi həcmi,
sm3 /dövr

Nasosun markası
НШ-5

НШ-10

НШ-24

НШ-32

НШ-64

НШ-100

5

10

24

32

64

100

102

Fırlanma
sürəti,dövr-1

1200

1200

1200

1200

2000

2000

Qeyd: praktiki hesabatlarda işçi təzyiqi pnom  12MPa ; təzyiq
düşgüsü p =0,9 pnom ; v =0,96;  m =0,92;  q =0,97 qəbul
edilir.

a)

b)

Şəkil 1. Birtərəfli (a) və ikitərəfli təsirli (b) ştoklu
hidrosilindrin sxemi
Hidrosilindrin hesabı
Hidrosilindrlərin əsas parametrləri pnom nominal təzyiqi,
porşenin Dp diametri, ştokun dşt diametri və onun S gedişidir.
Birtərəfli təsirli ştokun hərəkəti ilə hidrosilindrin sıxılması
zamanı yaratdığı qüvvə:
 D 2

d şt 2
P1  
( p1  p2 ) 
p2 ) mex ;
4
 4

dartılma zamanı:
 D 2

d şt 2
P2  
( p2  p1 ) 
p2 ) mex ,
4
 4
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57)

(58)

burada: p1 və p2 -hidrosilindrin porşen və ştok səthində yaranan
təzyiq; mex − hidrosilindrin mexaniki f. i.ə.-dır.
P1 =0olduqda ştokun dartılması:

 ( D 2  d şt 2 )

(59)
p2  mex .
4
Porşenin Vp sürəti işçi avadanlığın verilən sürətinə uyğun
seçilir. O, işçi mayenin sərfi ilə aşağıdakı asılılığa malikdir:
Q
(60)
V p  v .
F
Buradan maye sərfinin hesabı üçün aşağıdakı düsturu alırıq:
F
(61)
Q  Vp  .
P2 

v
Qeyd 1: Ştokubirtərəfli təsirli olan hidrosilindrinvə əksinə
gediş sürəti eyni sərfiyyat zamanı D p ( D p  d şt ) dəfə fərqlənir.
Qeyd 2. Əks gediş zamanı mayeni boşaltma xəttinə daxil
olarkən sərfi artır ki, bu da təzyiqin artmasına səbəb olur. Bu
vəziyyətdən çıxış yolu məqsədilə ştokaltı boşluğu dolduran
borunun en kəsiyi böyük olur.
Hidrosilindrin hesabı zamanı onun tip ölçülərinə əsaslanmaq
lazımdır (cədvəl 3).

Diametri, mm
Silindr
Ştok
40
20
50
25
60
30
70
35
80
35

Maksimal
qüvvə, N
12000
19000
28000
38000
50000
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Ştokun
gedişi,mm-dək
700
700
700
700
1200

90
100
125

40
50
60

60000
80000
12000

1200
1200
1200

Hidrosilindrin
ölçülərini
ştokun
diametrinin
porşenin
diametrinə nisbəti,  əmsalının köməyi ilə seçmək olar.

<10



0,2...0,3

Yüklənmə, kN
<10
<10
<10
0,3...0,4

0,4...0,6

0,6...0,7

<10
0,7

5.9.Elektrik intiqalının hesabı
Elektrik mühərrikinin qoĢulmasikli.Siklik təsirli elektrik
intiqalı mexanizmləri təkrar-qısamüddətli rejimdə işləyir, onların
əsas xüsusiyyəti mühərrikin tez-tez işə salınması və saxlanmasıdır
(elektrik mühərrikinin iş sikli 10 dəq-dən azdır). Bu zaman keçid
prosesində enerji itkiləri vala ötürülən mexanizmlərin və
mühərrikin ətalət momentindən asılıdır. Bütün bu xüsusiyyətlər
mühərrikin istifadə xarakteristikasını nəzərə alır və qoşulmanın
nisbi iş müddəti adlanır.
tq
IS 
 100 % ,
(63)
td  tb
burada: tq , tb − uyğun olaraq mühərrikin iş və boşdayanma
müddətləridir.
Qoşulmanın standart iş müddəti uyğun olaraq:- 15%, 25%
40%, 60% və 100%.
Mühərrikin iş rejimi nəzərə alınmaqla gücün düzgün
seçilməsi onun qızmasının qarşısını alır.
Statik gücün seçilməsi. Yükün qərarlaşmış rejimdə
yerdəyişməsini təmin etmək üçün lazım olan güc:
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N

Q V



Vt,

(64)

burada: Q – qaldırılan (yeri dəyişən) yükün kütləsi, N; V – yükün
qaldırılma sürəti, m/san;  – mexanizmin ümumi f.i.ə.-dır,
(0,85...0,97).
(64) ifadəsi ilə qoşulmanın faktiki uzunluğu təyin edilir. Bu
müddət standart qiymətə uyğun olduqda kataloqdan statik gücə
bərabər və ya ondan böyük gücü olan elektrik mühərriki seçilir.
Faktiki qoşulma vaxtı stanqart vaxta uyğun olmadıqda gücün
aşağıdakı qiymətinə uyğun olan elektrik mühərriki seçilir:
IS f
Nn  N
.
(65)
IS
Aydındır ki, hesabatdan alınmış gücdən az olmayan qiymətə
uyğun elektrik mühərriki seçilir.
Mühərrikin
iĢəsalmada
yüklənməsi.
Mühərrikin
yüklənməsini yoxlamaq üçün işəsalma anında nominal momenti
təyin edilir:
N
(66)
Tm  9,555 m N·m,
nm
Bundan sonra işəsalma momenti hesablanır:
T n Tst  Ti
(67)
burada: Tst – statik müqavimətin qüvvə momenti; N·m; Ti –
mexanizmin
fırlanan
kütlələrinin
müqavimətinin
qüvvə
momentidir.
Q  Rb
,
(68)
Tst 
i  a 
burada: Q– yükün çəkisi, N; Rb – barabanın radiusu, m; i –
mühərriklə baraban arasındakı ötürmə ədədi, a – polispastın
qatlarının sayını nəzərə alır; - mexanizmin f.i.ə.-dır.
 Q  Rb2
 m

,
(69)
Ti  



J
mm  
 g  i 2  a 2 
t
s


burada: g – sərbəstdüşmə təcili, m/san2 ;  – intiqalın qalan
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fırlanan hissələrinin ətalətini nəzərə alan düzəliş əmsalı; J mm –
mühərrikin və muftanın fırlanan hissələrinin ətalətini nəzərə alan
əmsal; m – mühərrikin valının fırlanma tezliyi; t s – sürətlənmə
zamanıdır, san.
Qeyd: hidrointiqalın hesabı zamanı onu çəki ətalətliliyindən
qoruyurlar.
Yüklənmə əmsalı:
T
(70)
ky  m .
Tn
Yüklənmə əmsalının hesabi qiyməti verilən tip mühərrikin
buraxılabilən qiymətini aşmamalıdır (1,5...2,7).
Elektrik intiqalının hesabat nümunəsi
İlkin göstəricilər:
- kranın yükqaldırma qabiliyyəti Q= 7,5 t=73500 N;
- yükün qalxma sürəti V = 0,3 m/san;
- polispastın qatlarının sayı a = 4;
- f.i.ə. 0,85;
- barabanın radiusu 0,2 m;
- iç rejimi İS= 0,25.
Mühərrikin qücünü hesablayaq:
Q  V 73500  0,3
N

 26000 Vt= 26 kVt.

0,85
Kataloqdan elektrik mühərriki seçirik: üç fazalı MTM 511– 8.
N=27 kVt, nm = 750 dövr/dəq; J mm  1,075 kq·m2 .
Barabanın bucaq sürəti:
V
V  a 0.3  4
 b 

 6,0 rad/san.
Rb
Rb
0,2
Mühərrikin bucaq sürəti:
  nm 3,14  750


 78,5 rad/san.
30
30
Mexanizmin ötürmə ədədi:
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 78,5

 13,08 .
b 6,0
Statik müqavimət momenti:
Q  Rb
73500  0,2
Tst 

 331 N·m.
i  a  13,08  4  0,85
Mexanizmin mühərrikin valına tətbiq etdiyi cəm ətalət
momenti:
Q  Rb2
Tg 
  ( J m J mf ) 
g  i 2  a 2 
73500  0,22

 1,2(1,075  1,55)  3.279 kq·m2 .
2
2
9,81 4 13,08  0,85
t p  0,3 san sürətlənmə zamanında izafi moment:
i


78,5
Tiz  J g m  3,279 
 860 N·m.
tp
0,3
Mühərrikin valındakı hərəkətverici moment:
Thv  Tst  Tiz  331  860  1191 N·m.
İşəsalma anında mühərrikin yüklənməsini hesablayaq:
N
27
Tm  9,555 m  9,555 
 344 N·m.
nm
750
T
417
ky  m 
 1,21 .
Tn 750
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