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Ներածություն 
 

Տրակտորն ինքնագնաց քարշիչ մեքենա է, որը նախատեսված է ինքնուրույն 
կամ այլ մեքենաների և սարքավորումների հետ ագրեգատավորված գյուղատնտե-
սական, ճանապարհային, հողային, շինարարական, փոխադրական և այլ օժան-
դակ աշխատանքներ կատարելու համար:  

Մինչև 19-րդ դարի վերջը տրակտորը, բառի ժամանակակից իմաստով, գոյու-
թյուն չուներ: 1890 թ. ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսությունում սկսեցին օգտագործել ինք-
նավար շոգեմեքենաներ, որոնք լայն տարածում չգտան` վարի գործընթացի բարձր 
ինքնարժեքի պատճառով (1հա վարի վրա ծախսվում էր մինչև 250 կգ ածուխ և 
մինչև 1500 լ ջուր):  

1892 թ. ամերիկացի Ջոն Ֆրոլիչը նախագծեց առաջին տրակտորը, որն աշ-
խատում էր բենզինային շարժիչով: 1901 թ. վաճառքի հանվեցին ամերիկացիներ 
Հարոի և Փարրիյի ստեղծած ներքին այրման շարժիչով տրակտորները: 1912 թ. 
''Hoult & Part'' ֆիրման ստեղծեց թրթուրավոր տրակտորը: Սակայն տրակտորների 
զանգվածային տարածումը տեղի ունեցավ միայն 1917 թ., երբ հանրահայտ Հենրի 
Ֆորդը կազմակերպեց Fordzon մակնիշի տրակտորի արտադրությունը ԱՄՆ-ում, 
Իռլանդիայում, Անգլիայում և Ռուսաստանում:  

1924 թ. շարահերկային տրակտորների ի հայտ գալը զգալիորեն լայնացրեց 
տրակտորրների միջոցով կատարվող աշխատանքների ցանկը: 30-ական թվական-
ներին անվավոր տրակտորները սկսեցին սարքավորել օդաճնշական դողերով և 
հիդրոամբարձիչներով: Օդաճնշական դողերի կիրառումը ավելացրեց անվավոր 
տրակտորների քարշային գործողության օգտակար գործակիցը, բարձրացրեց 
նրանց համապիտանիությունը, բարելավեց անձնակազմի աշխատանքի պայման-
ները: Հիդրոամբարձիչները, և հատկապես եռակետային կախովի համակարգը 
(որը 1943 թ-ից սկսած, մինչև այժմ համատարած կիրառություն ունի), նախադրայլ-
ներ ստեղծեցին կցովի մեքենաները և գործիքները կախովի մեքենաներով 
փոխարինելու համար: Արդյունքում զգալիորեն նվազեց մեքենատրակտորային ագ-
րեգատի մետաղատարողությունը, կատարելագործվեց մանևրայնությունը, ավելա-
ցավ արտադրողականությունը, սակայն, միևնույն ժամանակ, խիստ սահմա-
նափակումներ առաջացան գյուղատնտեսական մեքենաների քաշի (զանգվածի) 
նկատմամբ: 50-ական թվականներից սկսած հիդրոհամակարգերը օգտագործում 
են նաև ղեկային մեխանիզմի, արգելակների, կցորդիչների և այլնի սպասարկման 
համար:  

Ժամանակակից տրակտորների մոդելները հաճախ նորացվում և կատարելա-
գործվում են` հատկապես նրանց ավտոմատացման և անվտանգ շահագործման 
ուղղությամբ: Այսօր տրակտորը բարդ, էլեկտրոնիկայով հագեցված մեքենա է, որի 
շահագործումը պահանջում է անհրաժեշտ տեսա-կան գիտելիքներ և գործնական 
կարողություններ: 
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1. ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 

1.1.Տրակտորների դասակարգումը և տիպաժը  
Տրակտորը դա որպես էներգետիկական միջոց օգտագործվող ինքնագ-

նաց մեքենա է՝ գյուղատնտեսական և այլ մեքենաներ տեղաշարժելու, աշ-
խատացնելու, ինչպես նաև կցանքներ քարշակելու համար: 

Տարբեր մակնիշների տրակտորները տարբերվում են ինչպես զանգվա-
ծով, այնպես էլ շարժիչի հզորությունով և այլ պարամետրերով: Կառուց-
վածքով հիմնականում նման են:  

Դասակարգումը:  
Գյուղատնտեսական արտադրությունում օգտագործվող տրակտորները 

դասակարգվում են ըստ նշանակության, ընթացքային մասի տեսակի, ան-
վանական քարշային ուժի: 

Ըստ նշանակության տրակտորները բաժանվում են երեք խմբի` ընդ-
հանուր նշանակության, ունիվերսալ – շարահերկային, մասնագիտացված 
կամ հատուկ: 

Ընդհանուր նշանակության տրակտորներն օգտագործվում են հիմնա-
կան գյուղատնտեսական աշխատանքների (վար, կուլտիվացիա, ցանք), 
բերքահավաքի և բեռնափոխադրումների համար:  

Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորները հիմնականում օգտագոր-
ծում են շարահերկային մշակաբույսերի (եգիպտացորեն, կարտոֆիլ, 
ճակնդեղ և այլն) ցանքի և խնամքի, ինչպես նաև հիմնական և փոխադրա-
կան աշխանքներ կատարելու համար:  

Հատուկ կամ մասնագիտացված տրակտորները, դրանք տրակտորնե-
րի ձևափոխումներ են, որոնք նախատեսված են որոշակի կոնկրետ, աշ-
խատանքների համար (այգիներում, անտառներում, կոմունալ տնտեսու-
թյունում և այլն): 

Ըստ ընթացքային մասի կառուցվածքի տրակտորները բաժանվում են 
անվավորներ և թրթուրավոր: 

Ըստ անվանական քարշային ուժի գյուղատնտեսական տրակտորները 
բաժանվում են 10 դասի: Անվանական են անվանում են այն քարշային 
ուժը, որի ժամանակ տրակտորն աշխատում է առավելագույն արտադրո-
ղականությամբ` միջին խոնավության խոզանի վրա: Օրինակ, МТЗ-80 
տրակտորն ունի 14 կՆ անվանական քարշային ուժ և պայմանական 
վերաբերվում է 1,4 քարշային դասին:  
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Համաձայն ԳՕՍՏ 27021–86 –ի (СТ СЭВ 628–85) «Тракторы сельскохо-
зяйственные и лесохозяйственные.Тяговые классы», որը գործում է ԱՊՀ 
երկրներում, տրակտորները դասվում են 10 քարշային դասի: 

Միջազգային պրակտիկայում (ISO ստանդարտներ) ընդունված է դա-
սակարգել տրակտորները ոչ թե տրակտորի անվանական քարշիչ ուժով, 
այլ առավելագույն քարշիչ ուժով, որը կարող է տրակտորը զարգացնել 
հարթ ցեմենտբետոնե ճանապարհահատվածին կամ խոտից հնձված 
հարթ դաշտում: Համաձայն այս դասակարգման գործում են 4 դասեր. 

Ստորև ներկայացված է ԳՕՍՏ 27021–86–ի և ISO ստանդարտներով 
դասակարգման համեմատումը 

Աղյուսակ 1.1 
ԳՕՍՏ 27021–86–ով և ISO ստանդարտներով դասակարգման 

համեմատումը 
Քարշային դասը՝ համաձայն  

ԳՕՍՏ 27021–86–ի 
Կատեգորիան՝ համաձայն ISO 

ստանդարտների 
0,2-0,9 1 
0,9-2 2 
2-4 3 
5-8 4 

 

Տրակտորի տիպաչափ: Տրակտորների տիպաչափը, դա սպառողների 
պահանջարկների բավարարաման համար արտադրված տրակտորների 
մոդելների ամբողջությունն է, այսինքն՝ որոշակի նշանակության,տեսակի, 
քարշային դասի և հզորության տրակտոր: 

Մոդելը` որոշակի կոնստրուկցիայի նմուշ է: Բազային են անվանում 
ամենատարածված և ունիվերսալ մոդելը: 

Ձևափոխությունը` ձևափոխված բազային մոդելն է: Այն մասնագի-
տացված է ըստ նշանակության և միասնականացված է բազային մոդելին: 

Տրակտորի մակնիշը, դա մոդելի կամ ձևափոխության պայմանական 
մակնանշանն է: Սովորաբար տրակտորները մակնշելու համար նշում են 
արտադրող գործարանի կամ ֆիրմայի անունը (МТЗ` Մինսկի տրակտո-
րային գործարան, Kubota, Jhon Geer) կամ որոշակի բառի առաջին տա-
ռերը (ДТ` դիզելային տրակտոր, Т` տրակտոր, К` Կիրովեց), իսկ գծիկից 
հետո` թվանշաններ, որոնք ցույց են տալիս մոդելի համարը կամ շարժիչի 
հզորությունը (ձիաուժերով): Թվանշաններից հետո գրվող տառերը ցույց 
են տալիս բազային մոդելի արդիականացումը: 
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ԱՊՀ երկրներում արտադրվող որոշ տրակտորների տիպաժը ներկա-
յացված է աղ.1.2-ում : 

Աղյուսակ 1.2  
ԱՊՀ երկրներում արտադրվող գյուղատնտեսական նշանակության 

տրակտորների տիպաժը 
Քարշային 

դասը 
Բազային մոդելի մակնիշը Անվանական 

քարշային ուժը, 
կՆ (կգուժ) 

Արտադրող 
գործարանը 

0,2 МТЗ-082 2 (200) Մինսկի 
0,6 Т-30А-80, ВТЗ-2032А 6 (600) Վլադիմիրի 
0,9 ЛТЗ-55,-55 А 9 (900) Լիպեցկի 
1,4 МТЗ-80,-82, ЛТЗ-60АВ 14 (1400) Մինսկի, Լիպեցկի 
2 ЛТЗ-155, МТЗ-1221 20 (2000) Լիպեցկի, Մինսկի 

3 ДТ-75Д, ВТЗ-100, 
Т-150К 

30 (3000) Վոլգոգրադի, 
Խարկովի 

4 Т-402А 40 (4000) Ալտայի 
5 К-701 М 50 (5000) Սանկտ-Պետերբուրգի 

 
Տրակտորների ընտրության և արդյունավետ շահագործման համար 

կարևոր նշանակություն ունեն դրանց տեխնիկական բնութագրերը:  
Աղ.1.3 ում ներկայացված են տարբեր ընկերությունների կողմից արտա-

դրված տրակտորների համառոտ տեխնիկական բնութագրերը:  
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Աղյուսակ 1.3 
Տրակտորների համառոտ տեխնիկական բնութագրերը 
 
 

Ցուցանիշները 

Մակնիշը 
New Holland 

T8040 
(ԱՄՆ) 

Fendt 916 
Vario 

(Գերմանիա) 

John Deere 
8430 
(ԱՄՆ) 

Case MX 
285 

(ԱՄՆ) 

Challenger 
MT 875 B 

(ԱՄՆ) 
Շահագործական 
հզորությունը,  
կՎտ (ձ.ուժ) 

226 (308) 132 (180) 217 (295) 210 (290) 424 (570) 

Ոլորող մոմենտի 
պաշաևը,% 

40 40 40 50 42 

Փոխանցումների 
տուփը 

Ավտոմատ Անաստիճան Ավտոմատ Ավտոմատ Ավտոմատ 

Փոխանցումների 
քանակը, առաջ/ետ 

18/4 - 16/5 18/4 16/4 

Առավելագույն 
արագությունը, կմ/ժ 

50 50 40 40 39,6 

Զանգվածը, կգ 12000 8750 14000 11100 14000 
 
Ցուցանիշները 

Մակնիշը 
 ВТЗ-2032 Беларус 

1221 
ХТЗ-150К Беларус 

202 
К-744Р 

Նշանակությունը Ունիվերսալ–շարահեր 
կային 

Ընդհանուր նշանակության 

Քարշային դասը 
տուժ (կՆ) 

226 0,9(9) 132 2(20) 217 3(30) 210 4(40) 424 5(50) 

Անիվային բանաձևը 4К2 4К4а 4К4б 4К4а 4К4б 
Կրող համակարգը Կիսաշրջա-

նակավոր 
Կիսաշրջա-
նակավոր 

Շրջանակա
վոր 

Կիսաշրջա-
նակավոր 

Շրջանա-
կավոր 

Շարժիչի մակնիշը Д-120 Д-260,2 ЯМЗ-236Д Д-260,4 ЯМЗ-238НД  
Անվանական հզո 
րությունը,կՎտ 

22,1 96 129 195 220 

Արագությունների 
տիրույթը, կմ/ժ 

1,5-23,9 2,1-33,8 3,4-30 1,9-39,7 3,6-28,8 

Շահագործական 
զանգվածը, կգ 

2390 5300 8000 7220 14900 

 
1.2 Տրակտորի հիմնական կառուցվածքային մասերը 
Տրակտորը բաղկացած է տարբեր համակարգերից, հավաքական միա-

վորներից, ագրեգատներից, սարքերից, մեխանիզմներից, բաղկացուցիչ 
մասերից, մեքենամասերից:  

Մեքենամասը՝ առանց հավաքման օպերացիաների կիրառման միասեռ 
նյութից (ըստ անվանման և մակնիշի) պատրաստվածք է:  
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Հավաքական միավորը՝ պատրաստվածք է, որի մեքենամասերը միաց-
ված են հավաքման օպերացիաների միջոցով:  

Ագրեգատը՝ խոշորոցված համափոխրինելի հավաքական միավոր է, 
որը կատարում է որոշակի գործառույթ:  

Սարքը՝ ստուգման, չափման կամ կարգավորման համար նախատես-
ված սարքվածք է: 

Մեխանիզմը՝ որոշակի մեխանիկական գործողություններ կատարող 
մեքենամասերի ամբողջականություն է: շարժումը և արագությունը վերա-
փոխող շարժական եղանակով միմյանց միջև կապված մեքենամասերի 
կամ հանգույցների ամբողջականություն է: 

Բաղկացուցիչ մասը՝ որոշակի գործառույթներ կատարող մեքենայի մաս է: 
Համակարգը՝ համատեղ որոշակի աշխատանք կատարող բաղկացու-

ցիչ մասերի ամբողջականությունն է: 
Ցանկացած տրակտոր բաղկացած է շարժիչից, տրանսմիսիայից, ըն-

թացքային մասից, կառավարման համակարգերից և մեխանիզմներից, 
ստուգիչ-չափիչ սարքերից, աշխատանքային և օժանդակ սարքավորում-
ներից (Նկ.1.1):  

 
ա 
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բ 

Նկ.1.1. Տրակտորի կառուցվածքը` (ա) անվավոր, (բ) թրթուռավոր. 
ա` 1-շարժիչ, 2-ղեկանիվ, 3-խցիկ, 4-վառելիքի բաք, 5-կախովի սարքվածքի լծակ-

ներ, 6-հզորության փոխանցման լիսեռ, 7-կցորդակեռ, 8-գլխավոր փոխանցիչ, 9-տա-
նող անիվ, 10-փոխանցումների տուփ, 11-կցորդման ագույց, 12-ղեկավարվող անիվ: 

բ` 1-շարժիչ, 2-խցիկ, 3-վառելիքի բաք, 4-կախովի սարքվածքի լծակներ, 5-հզորու-
թյան փոխանցման լիսեռ, 6-կցորդակեռ, 7-տանող աստղանիվ, 8-գլխավոր փոխան-
ցիչ, 9-թրթուռ, 10-փոխանցումների տուփ, 11-հենարանային անիվ, 12-կցորդման 
ագույց, 13-ուղղորդ աստղանիվ: 

 

 
Շարժիչը մեխանիկական էներգիայի աղբյուր է, որը ձևափոխում է գլան-

ներում այրվող վառելիքաօդային խառնուրդի քիմիական էներգիան սկզբում 
ջերմայինի, այնուհետև` մեխանիկականի:  

Շարժահաղորդակը (տրանսմիսիան) մեխանիզմների, ագրեգատների և 
սարքերի ամբողջություն է, որը նախատեսված է ծնկավոր լիսեռի պտտող 
մոմենտը տանող անիվներին (աստղանիվներին) հաղորդելու և շահագործա-
կան պայմաններից կախված փոփոխելու այն ըստ մեծության և ուղղության: 
Տրանսմիսիաի կազմի մեջ են մտնում կցորդիչը, միջանկյալ միացքները, փո-
խանցման տուփերը, բաշխիչ-բաժանիչ տուփերը և տանող կամրջակը: 

 Ընթացքային մասը բաղկացած է տարբեր մեխանիզմներից և սարքե-
րից, որոնք նախատեսված են տանող անիվների պտտական շարժումը 
փոխելու տրակտորի առաջընթաց շարժման: 



 

10 
 

 Ղեկավարման համակարգերը և մեխանիզմները ծառայում են տրակ-
տորի շարժման ուղղությունը և արագությունը փոխելու, ինչպես նաև 
տրակտորը արգելակելու և անշարժ դիրքում հուսալի պահելու համար: 

Ստուգիչ-չափիչ սարքերը, դրանք տրակտորի կառուցվածքի մեջ ներ-
սարքված տեղակատվության արտապատկերման միջոցներ են, որոնց 
ցուցմունքներով կարելի է գնահատել յուղի ճնշումը և ջերմաստիճանը, հո-
վացման հեղուկի ջերմաստիճանը, ինչպես նաև առանձին մեխանիզմների 
ընթացիկ տեխնիկական վիճակը: 

Աշխատանքային սարքավորանքը (կախոցի հարմարանք, հզորության 
անջատման լիսեռ և այլն) ապահովում է տրակտորի շարժիչի հզորության 
օգտագործումը տարբեր գյուղատնտեսական մեքենաներով աշխատանք-
ներ կատարելիս:  

Օժանդակ սարքավորանքը (խցիկը, նստատեղը և այլն) ծառայում են 
տրակտորիստին աշխատանքի հարմար անհրաժեշտ էրգոնոմիկական 
պայմաններ ապահովելու համար: 

 Տրակտորի հիմնական ագրեգտաների և աշխատանքային սարքավո-
րանքի տեղակայումը կոչվում է տրակտորի հարմարակազմվածք: Հար-
կամարակազմվածքը բնութագրվոմ է շարժասարքերի չափերով և տեսակ-
ներով, համակարգերի և ագրեգատների դիրքով, զանգվածի կենտրոնի 
դիրքով և այլ պարամետրերով: 

 Գյուղատնտեսական տրակտորների համակզվածքը լինում է ավանդա-
կան կամ դասական և ոչ ավանդական: 

 Գյուղատնտեսական նշանակության ունիվերսալ-շարահերկային տրակ-
տորները մեծ մասամբ ունեն հետևյալ համակզմվածք. շարժիչը տեղադրված 
է առջևում, տրանսմիսիայի ագրեգատները տեղակայված են հաջորդաբար, 
խցիկը տեղակայված է հետևի մասում, առջևի կառավարելի անիվների տրա-
մագիծը զգալի փոքր է հետևի անիվների տրամագծից (Նկ.1.2, 1): Այդպիսի 
հարմարակազմվածքը կոչվում է ավանդական կամ դասական: Այդպիսի հա-
մակզվածքի դեպքում տրակտորի զանգվածի 70…75 % ստատիկ դիրքում 
ընկնում է հետևի տանող անիվների վրա, որոնք ապահովում են տրակտորի 
քարշաճիգը, իսկ առջևի տանող անիվները կատարում են ճժանդակ դեր 
խոնավ փուխր հողի վրա աշխատելիս: Այդպիսի հարմակարակազմվածք 
ունեն ԱՊՀ երկրներում արտադրվող 1,4 դասի բոլոր տրակտորները: 

Վերջին տարիներին տրակտորների դասական հարմարակազմված-
քում կատարվել են որոշ փոփոխություններ: Առաջացել է այսպես կոչված 
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լավացրած դասական հարմարակազմվածք (Նկ.1.2, 2): Տվյալ հարմարա-
կազմվածքի տարբերությունը դասականից կայանում է հետևյալում՝ ավելա-
ցել է առջևի տանող կամրջակի վրա ընկնող տրակտորի զանգվածի չա-
փաբաժինը (25….30% -ից մինչև 35…40%), առջևի կամրջակը փոխարինված 
է ավելի հզորով (ավտոմոբիլային տեսակի), առջևի տանող անիվների շրջա-
դարձի անկյունը մեծացվել է մինչև 50…550, հնարավորություն է ստեղծվել 
առջևի կախովի հարմարանք տեղակայելու համար: 

Ընդհանուր նշանակության տրակտորներում (Նկ.1.2, 3) շարժիչը տե-
ղակայված է առջևից, կցիկը՝ շարժիչի հետևից (ավելի մոտ անվամեջին), 
առջևի և հետևի անիվները նույն չափերի են: Առջևի կամրջակի վրա ընկ-
նում է տրակտորի զանգվածի 55…60 %: Այդպիսի տրակտորներն ունեն 
կոշտ կամ հոդակապավոր շրջանակ, որի հետևանքով, դրանց հարմա-
րակազմվածքը կոչվում է հոդակապավոր շրջանակով:  

 

 

Նկ.1.2 Անվավոր տրակտորների հարմարակազմվածքի սխեմաներ. 
1-դասական, 2- դասական լավացված, 3-հոդակապավոր շրջանակով, 4-ինքնագնաց 
շասի, 5-ազատ տեսադաշտով, 6-ինքնագնաց կրող շասի, 7,8-ինտեգրալային: 
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Ոչ ավանդական հարմարակազմվածքով տարբեվում են ինքնագնած 
շասիները, ազատ տեսանելիությամբ և ինտեգրալային տրակտորները: 

Ինքնագնած շասիները (Նկ.1.2,4), հատուկ տեղ են զբաղեցնում ունի-
վերսալ տրակտորների շարքում: Շասին բնութագրվում է այն բանով, որ 
շարժիչը, տրանսմիսիան և խցիկը կազմում են միակի բլոկ, որը տեղակայ-
ված է հետևի կամրջակի վերևում, իսդկ առջևի մասը իրենից ներկայաց-
նում է ազատ շրջանակ՝ թափք կամ գյուղատնտեսական մեքենա տեղա-
կայելու համար: 

Ազատ տեսադաշտով տրակտորները (Նկ.1.2,5), հանդիսանում են ինք-
նագնաց շասիի և ինտեգրալային տրակտորի միջև միջանկյալ հարմարա-
կազմվածքի տարբերակ, որի նպատակն է ուժեղացնել առջևի կամրջակի 
քարշաճիգը: 

Կրող բազմանպապատակ ինքնագնած շասին (Նկ.1.2, 6) նախատես-
ված է բերքահավաքի մեքնաների և ընդհամուր նշանակության գյուղա-
տնտեսական գործիքների հետ ագրեգատ կազմելու համար: Շրջանակը 
կարող է լինել միակտոր կամ բաղկացած ուղղաձիգ միմայնց միացված 
երկու կիսաշրջանակներից: Խցիկը հնարավորություն ունի տեղաշարժվե-
լու երկայնական առանցքի ուղղությամբ, ինչև լավացնում է տեսանելիու-
թյունը և թեթևացնում մեքենաների ու գործիքների ագրեգատավորումը 
տրակտորին: 

Ինտրեգրալային հարմարակազվածքը (Նկ.1.2, 6,7) կիրառվում է ժամա-
նակակից գյուղատնտեսական տրակտորների վրա: Դրա հիմնական հատ-
կություններն են գյուղատնտեսական մեքենաների տեղակայման համար 
երեք ազատ գոտիների (առջևի, մեջտեղի, հետևի) առկայությունը, ՀՊԼ-ի 
բազմաճյուղ համակարգը, ազատ տեսադաշտով խցիկի առջևի կամ մեջտե-
ղի դիրք, չորս տանող և կառավարելի անիվներ, տրակտորի դարձիչի առ-
կայություն: 

  
1.3 Տրակտորային գնացք 
Տրակտորային գնացքը՝ տրակտորից և կցանքային օղակից բաղկացած 

տրանսպորտային միջոց է: 
Որպես տրակտորային գնացքի կցանքային օղակ կարող է հանդիսա-

նալ կցանքը կամ կիսակցանքը: Դրանք տարբերվում են հենարանյին 
մակերևույթին բեռնվածքի փոխանցման եղանակով: 
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Կցանք: Կցանքային օղակ հանդիսացող տրանսպորտային սայլակի 
սեփական զանգվածից և տեղափոխվող բեռից առաջացող ուղղաձիգ 
բեռնվածքը անիվների միջոցով փոխանցվում է հենարանային մակերևույ-
թին: 

Կցանքները նախատեսված են 0,9 և 1,4 դասի տրակտորների հետ ագ-
րեգատավորված բոլոր տեսակի ճանապարհներով և դաշտային պայման-
ներում բեռներ տեղափոխելու համար: 

Կցանքի հիմնական մասերն են` հարթակը, շասին, դարձման սարքը 
հիդրոամբարձիչը, արգելակային համակարգը (1.3): 

Մետաղական հարթակը ունի երեք հետգցովի կողզրեր: Սորուն բեռ-
ների կորուստների կանխարգելման համար հարթակի հատակի և կողեզ-
րերի միջև տեղակայված են տարբեր նյութերից պատրաստված խցվածք-
ներ: Եգիպտացորենի մանրացված զանգվածի, խոտերի և այլ թեթևակշիռ 
բեռների տեղափոխման ժամանակ հարթակի ծավալը մեծացնելու համար 
կցանքը սարքավորում են լրացուցիչ կողեզրերով: 

Կցանքը բեռնաթափում են երեք կողմի վրա հիդրոամբարձիչ մեխանիզմի 
օգնությամբ, որը գործարկվում է տրակտորի հիդրավլիկական համակարգից 
(Նկ. 1.4.): Համակարգը բաղկացած է կցման կցորդիչից (1), ճկափողերից (2), 
խողովակներից (3), ուժային հիդրոգլանից (4), հարթակի կործման անկյան 
սահմանափակիչից (6) և մետաղե շղթայից (7): 

 
Նկ.1.3. 2ПТС-4,5 տրակտորային կցանքի ընդհանուր տեսքը (ա) և 

շասիի կառուցվածքը (բ). 
1-շրջանակ, 2-դարձման սայլակ, 3-հիդրոգլան, 4-հետևի կախոց, 5-կցանքի բռնակ, 

6-ցայտապաշտպան թև, 7-հետռևի սռնի՝անիվներով, 8-ապահովիչ կանգնակ, 10-կա-
յանման արգելակային համակարգ, 11-օդաճնշական համակարգ, 12-էլեկտրասարքա-
վորանքի համակարգ, 13-հիդրոհամակարգ:  
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Նկ.1.4. Կցանքի հիդրավլիկական համակարգի միացման սխեմա. 

 
Խզման կցորդիչը ծառայում է ճկափողերը պաշտպանելու համար 

կցանքը տրակտորից հանկարծակի անջատվելու դեպքում:  
Հիդրոգլանը մղակային եռաստիճան է, փոխագուցավոր, ամրացված է 

երկու գնդիկավոր հենարանների վրա:  
Կցանքի ընթացքային մասը տեղադրված է չորս օդաճնշական անիվնե-

րի վրա և սարքավորված զսպանավոր կախոցով:  
Կցանքի դարձման սարքը իրենից ներկայացնում է սայլակ խզովի միա-

շարք գնդիկավոր դարձման սկավառակով: Կցանքի հետադարձ շարժման 
համար դարձման սայլակը սարքավորված է սևեռակիչ մեխանիզմով: 

 Կցանքի վրա տեղակայված են թմբուկային տիպի արգելակներ. Աշ-
խատանքային` օդաճնշական շարժաբերով, կանգառման` մեխանիկակա-
նով: Արգելակները ազդում են հետևի երկու անիվների վրա: 
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2. ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
 

2.1. Ընդհանուր տեղեկություններ 
Տրակտորների աշխատանքի ժամանակ տրակտորի համակարգերի, 

ագրեգատների և մեխանիզմների մասերը աստիճանաբար մաշվում են, 
որի արդյունքում մեծանում են դրանց միջև բացակները և խախտվում 
հանգույցների կարգավորումները: Դա առաջացնում է տրակտորի աշխա-
տանքի խափանումներ, իսկ երբեմն էլ հանդիսանում վթարների պատ-
ճառներ: Տրակտորը ժամանակին և ճիշտ տեխնիկական սպասարկելը, 
կեղտից և փոշուց մաքրելը, յուղելը, միացքները ձգելը, մեխանիզմների 
տարբեր խախտումների կարգավորումները և այլն, ապահովում են տրակ-
տորի երկարատև արդյունավետ և անխափան աշխատանքը: 

Տրակտորների երկարատև շահագործումը տնտեսություններում թույլ է 
տվել սահմանել և մշակել տեխնիկական սպասարկման բոլոր այն գործո-
ղությունները, որոնց ժամանակին իրականացումը թույլ է տալիս պահել 
տրակտորները աշխատունակ վիճակում: Այդ գործողությունների համար 
անհրաժեշտ համակապված միջոցների, փաստաթղթերի և տեխնոլոգիա-
կան գործընթացների ամբողջականությունը ստացել է տեխնիկական 
սպասարկման (ՏՍ) համակարգ անվանումը: 

Գյուղատնտեսությունում կիրառվող այդ համակարգը ստացել է պլանա-
յին-նախազգուշական անվանումը: Պլանային կոչվում է այն պատճառով, 
որ ՏՍ բոլոր տեսակները պետք է կատարվեն տրակտորի խիստ սահման-
ված աշխատանքից հետո՝ չափված մոտո /շարժիչա/ ժամերով կամ այլ 
միավորներով (ծախսած վառելիքի լիտրերով, պայմանական հեկտարնե-
րով և այլն), իսկ նախազգուշական, այն առումով, որ համակարգում կանո-
նակարգված է տեխնոլոգիական գործողությունների կազմը, որոնց կա-
տարումը կանխարգելում է մեքենայի աշխատանքի խափանումները՝ տեխ-
նիկական անսարքությունների, վթարային մաշվածության և կոտրվածք-
ների պատճառով:  

 
2.2. Տեխնիկական սպասարկման համակարգ 
Տրակտորների աշխատունակությունը և սարքինությունը դրանց համար 

սահմանված ժամանակահատվածում ապահովվում է պլանանախազգու-
շական տեխնիկական սպասարկման և նորոգման համակարգով (ՊՆՆ) 
նախատեսված միջոցառումների համալիրի իրականացման միջոցով: 
ՊՆՆ համակարգը հիմնված է շահագործման մեջ գտնվող յուրաքանչյուր 
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մեքենայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման համապատասխան 
տեսակների պլանավորման, նախապատրաստման և անցկացման վրա: 

Տեխնիկական սպասարկումը նախատեսում է տրակտորների աշխա-
տունակ վիճակում պահելուն, դրանց մաշվածքի ինտենսիվության նվա-
զեցմանը, խափանումների և անսարքությունների նախազգուշացմանն 
ուղղված օպերացիաների համալիր: Տեխնիկական սպասարկման հիմնա-
կան աշխատանքներն են տրակտորների մաքրում և լվացում, ստուգում-
զննում, ամրացում, կարգավորում և յուղում-լցարկում: Տեխնիկական սպա-
սարկման աշխատանքների ժամանակին և որակյալ կատարումը թույլ է 
տալիս տրակտորները նախատեսված ժամկետներում պահել աշխատու-
նակ վիճակում: 

Սակայն առանձին տարրերի կամ ամբողջությամբ տրակտորի աստի-
ճանական մաշման հետևանքով ստեղծվում է այնպիսի վիճակ,երբ դրա 
աշխատունակությունը տեխնիկական սպասարկումով հնարավոր չէ պա-
հել, այդ դեպքում պահանջվում են այլ միջոցառումներ: 

Տրակտորների նորոգումը աշխատանքների համալիր է` ուղղված շա-
հագործման ընթացքում տրակտորի խախտված աշխատունակության վե-
րականգնմանը: Տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը միասին կազ-
մում են տրակտորների տեխնիկական շահագործման հիմքը: 

Պլանանախազգուշական տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 
համակարգով նախատեսված բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն 
նախապես կազմված պլան-գրաֆիկով`որոշակի պարբերականությամբ և 
սահմանված ծավալներով: 

Տրակտորների համար սահմանված են տեխնիկական սպասարկման և 
նորոգման հետևյալ տեսակները՝ միջհերթափոխային տեխնիկական սպա-
սարկում (ՀՏՍ), պարբերական տեխնիկական սպասարկումներ (ՊՏՍ), 
տեխնիկական սպասարկում N1 (ՏՍ-1), տեխնիկական սպասարկում N2 
(ՏՍ-2), տեխնիկական սպասարկում N3 (ՏՍ-3), սեզոնային տեխնիկական 
սպասարկում (ՍՏՍ) և նորոգման երկու տեսակ` ընթացիկ (ԸՆ) և կապիտալ 
(ԿՆ): 

Ավելի բարձր համար ունեցող պլանային պարբերական տեխնիկական 
սպասարկման աշխատանքների կազմի մեջ մտնում են նախորդող բոլոր 
համարների տեխնիկական սպասարկումների աշխատանքները: 

Այսպես՝ ՏՍ-3-ի անցկացման դեպքում կատարվում են ՏՍ-2, ՏՍ-1 և 
ՀՏՍ-ով նախատեսված բոլոր աշխատանքները, ՏՍ-2-ի դեպքում` համա-
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պատասխանաբար ՏՍ-1 և ՀՏՍ-ի աշխատանքները, ՏՍ-1-ի դեպքում`ՀՏՍ-ի 
աշխատանքները: 

Տարիների փորձը հաստատում է, որ ՏՍ գործողությունները, որպես 
կանոն, անհրաժեշտ է կատարել տարբեր ժամկետներում, ընդ որում 
դրանցից որոշները ավելի հաճախ, մյուսները՝ պակաս հաճախականու-
թյամբ: Ներկայումս ԱՊՀ երկրներում գործում է միջպետական փաստա-
թուղթ՝ ГОСТ 20793-2009, որը հստակ սահմանում է տեխնիկական սպա-
սարկման բոլոր գործողությունները ըստ դրանց անցկացման պարբերա-
կանության:  

Բոլոր մակնիշների տրակտորների համար սահմանված են տեխնիկա-
կան սպասարկման հետևյալ տեսակները՝ 

-տեխնիկական սպասարկում նախաբանեցման ժամանակ (ТО-О)` անց-
կացնում են նախաբանեցման սկզբից, ընթացքում և ավարտից հետո, 

-հերթափոխային տեխնիկական սպասարկում ՀՏՍ (ЕТО)` կատարում 
են աշխատանքն սկսելուց առաջ կամ յուրաքանչյուր հերթափոխի ավար-
տից հետո, 

-համարային տեխնիկական սպասարկումներ՝ տեխնիկական սպասար-
կում N1 (ՏՍ-1), տեխնիկական սպասարկում N2 (ՏՍ-2), տեխնիկական 
սպասարկում N3 (ՏՍ-3), (ТО-1, ТО-2, ТО-3), որոնք անցկացնում են միաս-
նական պարբերականության հիմքի վրա` հաշվի առնելով տրակտորի աշ-
խատանքի ժամաքանակը (ТО-1` 125, ТО-2` 500, ТО-3` 1000 ժամից հետո), 

-սեզոնային տեխնիկական սպասարկումները ՍՏՍ-ն անցկացնում են 
տարին 2 անգամ` գարնանային-ամառային շահագործման անցնելու ժա-
մանակ (СТО-ВЛ), երբ օդի միջին ջերմաստիճանը կայունանում է 50С-ից 
բարձր և աշնանային-ձմեռային շահագործման անցնելու ժամանակ (СТО-
ОЗ), երբ օդի միջին ջերմաստիճանը կայունանում է 50 С-ից ցածր սահ-
մաններում: 

- հատուկ պայմաններում տրակտորի շահագործման ընթացքում:  
Ավելի բարձր համար ունեցող պլանային պարբերական տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքների կազմի մեջ մտնում են նախորդող բոլոր 
համարների տեխնիկական սպասարկումների աշխատանքները: 

Այսպես՝ ՏՍ-3-ի անցկացման դեպքում կատարվում են ՏՍ-2, ՏՍ-1 և 
ՀՏՍ-ով նախատեսված բոլոր աշխատանքները, ՏՍ-2-ի դեպքում` համա-
պատասխանաբար ՏՍ-1 և ՀՏՍ-ի աշխատանքները, ՏՍ-1-ի դեպքում`ՀՏՍ-ի 
աշխատանքները: 
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 Ժամանակակից տրակտորների տեխնիկական սպասարկումը բարդ և 
պատասխանատու գործընթաց է: Այդ պատճառով էլ տրակտորիստ-մեքե-
նավարը կարող է կատարել միայն պարզ աշխատանքներ հերթափոխա-
յին, ՏՍ1 և սեզոնային տեխնիկական սպասարկումների ժամանակ: Բարձր 
համարներով տեխնիկական սպասարկումները պահանջում են հատուկ 
սարքավորումներ և սարքեր, ինչպես նաև դրանց օգտագործման համար 
գիտելիքներ և հմտություններ և որպես կանոն, կատարվում են մասնա-
գետների (վարպետ-կարգավորիչ, վարպետ-ախտորոշիչ և ուրիշներ) կող-
մից: 

2.3. Տրակտորի նախաբանեցումը և տեխնիկական սպասարկումը  
Յուրաքանչյուր նոր կամ հիմնական նորոգում անցած տրակտորը պար-

տադիր անցնում է շահագործական նախաբանեցում, որպեսզի մասերի 
շփվող մակերևույթները աստիճանաբար զելվեն: 

Տրակտորի նախաբանեցումը ներառում է հետևյալ գործողությունները. 
1) նախապատարստում նախաբանեցմանը, 
2) հիմնական շարժիչի նախաբանեցում պարապ ընթացքի ժամանակ, 
3) տրակտորի նախաբանեցում պարապ ընթացքի ժամանակ, 
4) տրակտորի նախաբանեցում բեռնվածքի տակ, 
5) նախաբանեցում հետո զննում և տեխնիկական սպասարկում: 
Տրակտորի նախապատարստումը նախաբանեցման: Տրակտորը նա-

խաբանեցման նախապատրաստելիս կատարում տեխնիկական սպա-
սարկման հետևյալ աշխատանքները. զննում են տրակտորը, մաքրում փո-
շուց և կեղտից, հեռացնում պահպանական յուղը, քսուքը, զննում և նախա-
պատարստում են աշխատանքի կուտակչային մարտկոցները, ստուգում են 
յուղի մակարդակը տրակտորի բաղադրիչ մասերում՝ սարքավորված 
ստուգման համար սարքով և անհրաժեշտության դեպքում լրալցավորում 
մինչև անվանական մակարդակը, յուղում են տրակտորի մասերը, ստու-
գում և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորում օդափոխիչի, գեներա-
տորի, ճնշակի փոկերի ձգվածությունը, կառավարման մեխանիզմները, 
թրթուրների ձգվածությունը, օդի ճնշումը անվադողերում, հովացման հե-
ղուկով և վառելիքով լցավորումը, ունկդրում են շարժիչի աշխատանքը, 
դիտարկումով ստուգում ստուգիչ սարքերի ցուցմունքների համապատաս-
խանությունը սահմանված նորմերին: 

Շարժիչի նախաբանեցումը պարապ ընթացքի ժամանակ: Նախա-
պատրստական աշխատանքները կատարելուց հետո, գործարկում են 
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շարժիչը և թողնում այն աշխատելու պարապ ռեժիմով՝ սահմանելով ծնկա-
վոր լիսեռի պտտման հաճախությունը նվազագույն կայուն և այնուհետև 
աստիճանաբար մեծացնելով այն մինչև անվանականը: Տարբեր շարժիչ-
ների նախաբանեցման տևողությունը սահմանված է թողակող գործարան-
ների կողմից՝ 15 րոպեյից մինչև 3 ժամ: 

Շարժիչի նախաբանեցման ընթացքում ստուգում են յուղի (յուղամու-
ղերի միացքներում, քարտերի միջադիրներում և այլ տեղերում), ինչպես 
նաև հովացման հեղուկի և վառելիքի արտահոսքի բացակայությունը: 

Ունկնդրում են գործարկված շարժիչի աշխատանքը և համոզվում, որ 
բացակայում են կողմնակի աղմուկներ և թխկոցներ: Հետևում են ստուգիչ-
չափիչ սարքերի ցուցմունքներին: Այդ ժամանակ յուղի ճնշումը պետք է 
լինի 0,3…0,5 ՄՊա սահմաններում, հովացման հեղուկի ջերմաստիճանը՝ 
80…950C, իսկ յուղի ջերմաստիճանը (հեղուկային հովացումով շարժիչ-
ների համար)՝ 80…95 0C: 

Կողմնակի աղմուկներ կամ թխկոցներ հայտնաբերելու, յուղի, հովաց-
ման հեղուկի կամ վառելիքի արտահոսքի դեպքում անհրաժեշտ է պարզել 
պատճառները և ձեռնարկել անսարքությունը վերացնելու միջոցներ: 

Համոզվելով շարժիչի սարքին աշխատանքում անցնում են նախաբա-
նեցման հաջորդ գործողությանը:  

 Տրակտորի նախաբանեցումը պարապ ընթացքի ժամանակ: Տրակ-
տորի նախաբանեցումը պարապ ընթացքի ժամանակ սկսում են հիդրավ-
լիկական կախովի համակարգի նախաբանեցումից: 

Տրակտորի կախոցի մեխանիզմի երկայնական ձգաձողերի վրա կա-
խում են 100…150 կգ զանգվածով բեռ՝ 1,4 և 2 դասի տրակտորների հա-
մար կամ 400…500 կգ՝ 3 և 5 դասի: Գործարկում են հիդրոհամակարգի 
յուղի պոմպը, գործարկում հիմնական շարժիչը և տաքացնում այն: Սահ-
մանում են շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման միջին հաճախություն և 10 
րոպ ընթացքում պարբերաբար բարձրացնում և իջեցնում կախված բեռը, 
այնուհետև մեծացնում պտտման հաճախությունը մինչև անվանականի և 
կատարում նույն գործողությունը հաջորդ 10 րոպ ընթացքում: 

Հիդրոհամակարգի նախաբանեցման ընթացքում բեռի բարձրացումը 
պետք է կատարվի սահուն (առանց թրթռման) և սկսվի անմիջապես բա-
շիչի լծակը «Подъем» («Ամբարձում») դիրք տեղափոխելուց հետո: 
«Подъем» («Ամբարձում»), «Опускание» («Իջեցում») «Плавающее» («Լողա-
ցող») դիրքերում լծակը պետք է պահվի սևեռիչով (բացառությամբ МТЗ-80 
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և МТЗ-100 տրակտորների, որոնց մոտ լծակը «Опускание» («Իջեցում») 
դիրքում անհրաժեշտ է պահել ձեռքով, բացի դրանից, առաջին երկու դիր-
երից ուժային գլանի աշխատանքային շարժի վերջում լծակը ավտոմատ 
պետք է վերադառնա «Нейтральное» («Չեզոք») դիրք: 

Հիդրավլիկական կախովի համակարգի նախաբանեցման ընթացքում 
զննում են գլանների խցվածքները, պարուրակավոր միացքները և յուղա-
տարները, պարզելով յուղի արտահոսքի բացակայությունը, ինչպես նաև 
ստուգում են յուղի մայրուղու մեջ օդի ներխուժման բացակայությունը: Նա-
խաբանեցման ընթացքում յուղի ջերմաստիճանը հիդրոհամակարգում 
չպետք է գերազանցի 50 0C: 

Հիդրավլիկական կախովի համակարգի նախաբանեցումն ավարտելուց 
հետո վերացնում են բոլոր հայտնաբերված անսարքությունները և շարու-
նակում տրակտորի նախաբանեցումը: 

Պարապ ընթացքի ռեժիմում տրակտորի նախաբանեցումը պետք է կա-
տարվի բոլոր փոխանցումներով, սկսած առաջինից: Տևողությունը կազ-
մում է 25…30 րոպ յուրաքանչյուր փոխանցման դեպքում: Նախաբանեց-
ման ընթացքում ցածր փոխանցումներով կատարում են աջ և ձախ կտրուկ 
շրջադարձեր, իսկ մնացածներով՝ միայն սահուն շրջադարձեր:  

Նախաբանեցման ընթացքում հետևում են ստուգիչ սարքերի ցուց-
մունքներին, կցորդման ագույցի գործողությանը, շրջադարձերի մեխա-
նիզմների աշխատանքին, փոխանցման տուփի և շարժիչի աշխատանքին: 
Ստուգում են յուղի արտահոսքի, ինչպես նաև կողմնակի աղմուկների և 
թխկոցների բացակայությունը: 

Ավարտելով տրակտորի նախաբանեցումը պարապ ընթացքի ժամա-
նակ, վերացնում են բոլոր նկատված անսարքությունները:  

 Տրակտորի նախաբանեցումը բեռնվածքի տակ անցկացնում են երեք 
փուլով հավասար ժամանակմիջոցներում՝ 1-ն փուլը բնականոն բեռն-
վածքի 20…25% պայմաններում, 2-ը՝ 40…45%, 3-ը՝ 60…65%: Սովորաբար 
այդ ժամանակահատվածում տրակտորն օգտագործում են փոխադրական 
կամ դաշտային այնպիսի աշխատանքների համար, որոնք չեն պահան-
ջում մեծ քարշաճիգեր: Օրինակ, МТЗ-80 տրակտորը նախաբանեցնում են 
5-ական ժամ III, IV և V փոխանցումների վրա սկզբից 450 կգ, այնուհետև 
600 և 900 կգ բեռնվածքի տակ: 

Նախաբանեցման ընթացքում անհրաժեշտ է մանրակրկիտ հետևել 
տրակտորի տեխնիկական վիճակին, կատարել հերթափոխային տեխնի-
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կական սպասարկում: Երեք հերթափոխից հետո անհրաժեշտ է ստուգել և 
անհրաժեշտության դեպքում կարգավերոլ օդափոխիչի և գեներատորի 
շարժափոկերի ձգվածքը: 

Տրակտորի տեխնիկական սպասարկումը նախաբանեցումից հետո: 
Բեռնվածքի տակ նախաբանեցումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է. 

- մաքրել տրակտորը փոշուց և կեղտից, 
- ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կրագավորել շարժափոկերի 

ձգվածքը, օդի ճնշումը դողերում, դիզելի գազաբաշխման մեխանիզմի 
փականների և ճոճանակների միջև բացակը, կցորդման ագույցները, 
կառավարման և արգելակման մեխանիզմները, 

- կատարել օդամաքրիչի տեխնիկական սպասարկում և անհրաժեշ-
տության դեպքում վերականգնել միացքների հերմետիկությունը, 

-  ձգել արտաքին բաղկացուցիչ մասերի ամրակները (այդ թվում 
ստուգել դիզելի գլխիկի ամրակման բույթերի ձգվածության մոմենտը), 
- ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում մաքրել կուտակչային մարտ-

կոցների մակերևույթները, հպակները, հաղորդալարերի ծայրապանակնե-
րը, խցանների օդափոխիչ անցքերը, 

- թափել նստվածքը վառելիքի նախամաքրման զտիչներից, դատարկել 
հետևի կամրջակի արգելակային հատվածամասերում կուտակված յուղը, 
թափել խտուցքը օդի բալոններից: 

- մաքրել կենտրոնախույս յուղի զտիչը, 
- յուղել հաղորդալարերի ծայրապանակները, 
- լվանալ դիզելի յուղման համակարգը, 
- փոխարինել յուղը դիզելում և դրա բաղադրամասերում, ինչպես  
- նաև տրանսմիսիայում,  
- յուղման քարտի համաձայն յուղել տրակտորի բաղադրամասերը 
- կատարել տրակտորի բաղադրամսերի զննում և դիտարկում դրանց 

աշխատանքի ընթացքում:  
 

2.4. Տրակտորի հերթափոխային տեխնիկական սպասարկումը 
Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման ժամանակ անհրաժեշտ 

է կատարել հետևյալ աշխատանքներ. 
- մաքրել տրակտորը փոշուց և կեղտից, 
- դիտարկումով ստուգել վառելիքի, յուղի և էլկետրոլիտի արտահոսքի  

բացակյությունը և անհրաժեշտության դեպքում վերացնել արտահոսքերը, 
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- ստուգել յուղի մակարդակը հիմնական շարժիչի քարտերում և անհրա-
ժեշտության դեպքում լրալցավորել յուղը մինչև պահանջվող մակարդակը, 

- ստուգել հովացման հեղուկի մակարդակը ռադիատորում և անհրա-
ժեշտության դեպքում լրալցավորել հեղուկը մինչև պահանջվող մակար-
դակը, 

- ստուգել (զննումով և (կամ) դիտարկումով) շարժիչի, ղեկային կառա-
վարման, լուսավորման և ազդանշանման համակարգի, ապակեմաքրիչի և 
արգելակների աշխատունակությունը: 

 

2.5. Տրակտորի N1 տեխնիկական սպասարկումը 
N1 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել 

հետևյալ աշխատանքներ. 
-կատարել հերթափոխային սպասարկման բոլոր աշխատանքները, 
-լվանալ տրակտորը, 
-ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորել շարժափոկերի 

ձգվածքը և օդի ճնշումը դողերում, 
- ստուգել դիզելային շարժիչի աշխատունակությունը և յուղի ճնշումը 

գլխավոր մայրուղում, 
-ստուգել կենտրոնախույս յուղի զտիչի աշխատանքը, 
- ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում մաքրել կուտակչային մարտ-

կոցների մակերևույթները, հպակները, հաղորդալարերի ծայրապանակնե-
րը, խցանների օդափոխիչ անցքերը, 

-թափել նստվածքը վառելիքի նախամաքրման զտիչներից, դատարկել 
հետին կամրջակի արգելակային հատվածամասերում կուտակված յուղը, 
թափել խտուցքը օդի բալոններից, 

- ստուգել ուղի մակարդակը և անհրաժեշտության դեպքում լրալցնել 
այն` ջրի պոմպի փոկանիվի, ձգիչ հոլովակի իրանների և հիդրավլիկական 
համակարգի բաքի մեջ, 

-յուղել տրակտորի մասերը՝ յուղման քարտին համապատասխան:  
 

2.6. Տրակտորի N2 տեխնիկական սպասարկումը 
 N2 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել 

հետևյալ աշխատանքներ. 
-կատարել N1 տեխնիկական սպասարկման բոլոր աշխատանքները, 
-ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորել գազաբաշխման 

մեխանիզմի բացակները, պտտող մոմենտի ուժեղարարի կցորդման ա-
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գույցը, պտտող մոմենտի ուժեղարարի արգելակները և կարդանային փա-
խանցիչը, հիմնական շարժիչի կցորդման ագույցը և հզորության փո-
խանցման լիսեռի շարժաբերը, շրջադարձի կառավարման կցորդման ա-
գույցը, անվային տրակտորների արգելակային համակարգը, տրակտորի 
կառավարելի անիվների զուգամիտությունը, ղեկային կառավարման մե-
խանիզմը, առջևի կամրջակների սռնացցերի առանցքակալները, կառա-
վարելի անիվների առանցքակալների առանցքային բացակը, թրթուռների 
ձգվածքը և մատերի երիթակավորումը, կառավարման լծակների և ոտ-
նակների ընթացքը, ղեկանվի, կառավարման լծակների և ոտնակների 
վրա գործարկվող ճիգերը, 

- մաքրել գեներատորի դրենաժային անցքերը, 
- փոխել յուղը հիմնական շարժիչի քարտերում, 
- յուղել տրակտորի ագրեգատները և հանգույցները՝ յուղման քարտին 

համապատասխան, 
-մաքրել կենտրոնախույս յուղի զտիչը, 
-ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում ձգել տրակտորի արտաքին 

պուրակավոր և այլ միացքները, 
-ստուգել դիզելի հզորությունը:  
 

2.7. Տրակտորի N3 տեխնիկական սպասարկումը 
N3 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել 

հետևյալ աշխատանքներ. 
- կատարել N2 տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները, 
- ստուգել վառելիքի ներցայտման սկզբի ճնշումը ու վառելիքի փոշիաց-

ման որակը և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորել բոցամուղերը, 
ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորել վառելիքի ներմղման 
սկզբի անկյունը, պոմպով վառելիքի մատուցման հավասարաչափությունը, 
վառոցքի մոմի էլկետրոդների և մագնետոյի ընդհատիչի հպակների միջև 
բացակները, դիզելային գործարկման սարքի կցորդման ագույցները, 
թրթուրավոր տրակտորի ուղղորդիչ անիվների և հենարանային գլդոնների 
առանցքակալները, կախոցի սայլակի առանցքային տեղաշարժումը, վերջ-
նային փոխանցիչների առանցքակալները, հիդրոուժեղարարի որդնակ-
սեկտոր, սեկտոր-մանեկ կառչվածքը, հիդրավլիկական համակարգերի 
ագրեգատները, կայանման արգելակը, կարդանային փոխանցիչի միջ-
անկյալ հենարանի առանցքակալները, օդաճնշական համակարգը,  
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- մաքրել հիմնական և գործարկման շարժիչների վառելիքի բաքերի 
խցանները, 

- ստուգել դողերի կամ թրթուրավոր շղթայի մաշվածության աստի-
ճանը,  

տանող աստղանիվների քայլը և պրոֆիլը, գործարկման շարժիչի շուռ-
տվիկաշարժաթևային մեխանիզմի տեխնիկական վիճակը, դիզելի գոր-
ծարկման տևողությունը, յուղի ճնշումը յուղման համակարգի գլխավոր 
մայրուղում, դիզելի գլանամխոցային խմբի, շուռտվիկաշարժաթևային մե-
խանիզմի, գազաբաշխման մեխանիզմի մասերի տեխնիկական վիճակը, 
հովացման համակարգի ռադիատորի հովացման ունակությունը, համա-
ռեժիմ կարգավորիչի աշխատունակությունը, վառելիքամուղ պամպով 
զարգացնող ճնշումը, վառելիքի վերջնամաքրման զտիչի առջև ճնշումը, 
յուղի կենտրոնախույս զտիչի ռոտորի պտտման տևողությունը դիզելի 
կանգառքից հետո, 

- ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորել ռելե-կարգա-
վորիչը, 

- ստուգել էէլեկտրահաղորդալարերի մեկուսավման վիճակը, մեկուսաց-
նել վնացված տեղերը,  

-ստուգել ստուգիչ սարքերի ցուցմունքների համապատասխանությունը 
էտալոնին և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինել դրանք, 

-փոխարինել վառելիքի վերջնամաքրման զտիչի զտիչ տարրերը, 
-ստուգել օդաճնշական համակարգի հերմետիկությունը, 
-ստուգել (առանց քանդելու) և անհրաժեշտության դեպքում կարգա-

վորել բացակները գլխավոր փոխանցիչների տանող ատամնանիվների 
առանցքակալներում, 

-ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում վերականգնել կարդանային լի-
սեռների կցաշուրթերի նստեցման կիպությունը, 

-ստուգել և անհրաժետության դեպքում կատարել թրթուրների և 
տանող աստղանիվների տեղափոխություն, 

- զննել դողերը և անհրաժեշտության դեպքում վերացնել վնասվածք-
ները, 

-լվանալ դիզելի հովացման համակարգը,  
-ստուգել դիզելի հզորությունը և վառելիքի ժամային ծախսը: 
 Տեխնիկական սպասարկումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է 

ստուգել տրակտորի ագրեգատների և համակարգերի աշխատունակու-
թյանը շարժման ընթացքում:  
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2.8. Տրակտորի սեզոնային տեխնիկական սպասարկումը 
Աշնանային-ձմեռային շահագործման անցնելու ժամանակ, անհրաժեշտ է. 
- լցավորել հովացման համակարգը համապատասխան հովացման հե-

ղուկով, 
- գործարկել անհատական ջեռուցիչը և տեղակայել ջերմապահպանիչ 

ծածկոցներ, 
-փոխարինել ամառվա տեսակի յուղերը ձմեռայինների՝ յուղման 

քարթին համաձայն, 
- անջատել յուղի ռադիատորը,  
- տեղադրել «З» (ձմեռ) դիրք ռելե-կարգավորիչի սեզոնային կարգավոր 

ման պտուտակը, 
- հասցնել ձմեռային նորմի էլեկտրոլիտի խտությունը կուտակչային 

մարտկոցներում,  
- ստուգել դիզելի թեթև գործարկումն ապահովող միջոցների աշխատ-

ունակությունը, 
- ստուգել հովացման համակարգի հերմետիկությունը, էլեկտրահաղոր-

դա լարերի մեկուսացման սարքինությունը, գեներատորի լիցքավորման 
հոսանքը, ռելե-կարգավորիչի գործարկումն ապահովող լարումները և հո-
սանքը, խցիկի ջեռուցման համակարգի աշխատունակությունը:  

Գարնանային-ամառային շահագործման անցնելիս. 
-հանում են տրակտորի վրայից ջերմապահպանիչ ծածկոցները, 
-միացնում են դիզելի յուղման համակարգի ռադիատորը, 
-անջատում են հովացման համակարգից անհատական ջեռուցիչը, 
-տեղադրում են «Л» (ամառ) դիրքում ռելե-կարգավորիչի սեզոնային 

կարգավորման պտուտակը, 
- հասցնում են ամառային նորմի էլեկտրոլիտի խտությունը կուտակչա-

յին մարտկոցներում, 
-անհրաժեշտության դեպքում հեռացնում են դիրթը հովացման համա-

կարգից, 
- լրալցավորում են դիզելի սնման համակարգը ամառային մակնիշի 

վառելիքով, 
-ստուգում են հովացման համակարգի ռադիատորի և յուղման համա-

կարգի ռադիատորի հովացման ունակությունը,  
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-ստուգում են էլեկտրահաղորդալարերի մեկուսացման սարքինությունը, 
գեներատորի լիցքավորման հոսանքը, ռելե-կարգավորիչի գործարկումն 
ապահովող լարումները և հոսանքը: 

 
2.9. Տրակտորի տեխնիկական սպասարկման լրացուցիչ գործողու-

թյունները հատուկ շահագործման պայմաններում 
Տեխնիկական սպասարկում անցկացնելիս հատուկ ուշադրություն է 

պետք դարձնել հովացման համակարգի գոլորշաօդային փականների 
զսպանակների և ինքն փականների սարքին լինելու վրա: Հայտնի է, որ 
ծովի մակարդակից բարձրությունը մեծացնելիս ջրի եռալու ջերմաստի-
ճանը ընկնում է, օրինակ 3000 մ բարձրության վրա այն կազմում է 90 0C: 
Այդ ժամանակ շարժիչի գլաններից ջերմության հեռացումը վատանում է, 
շարժիչի հզորությունը նվազում է, հովացնող հեղուկը արագ գոլորշանում 
է և դա պահաանջում է հովացնող հեղուկի հաճախակի լրալցավորումլ, 
ինչը նույնպես ցանկալի չէ, որովհետև հովացման համակարգի մեջ ընկ-
նում է աղերի մեծ քանակություն, առաջացնում դիրթի ուժեղ նստվածքներ: 

Բարձրության վրա աշխատանքի ժամանակ նվազում է յուղի պոմպի 
արտադրողականությունը, իսկ յուղը գերտաքանում է: Հաշվի առնելով այս 
հանգամանքը, անհրաժեշտ է ուշադիր հետևել յուղի ռադիատորի և օդա-
փողիչի ցանցերի մաքրությանը, ինչպես նաև յուղի տաքացման ջերմաս-
տիճանին: Գերտաքացված յուղով շարժիչի աշխատանքը արգելվում է: 

Աշխատանքը օդի բարձր փոշոտվածության պայմաններում պահան-
ջում է լրացուցիչ կատարել հետևյալ աշխատանքները՝ 

- յուղի և վառելիքի լիցքավորումը անհրաժեշտ է կատարել միայն փակ 
եղանակով, 

- յուրաքանչյուր երեք հերթափոխը մեկ՝ փոխարինել յուղը օդամաքրիչի 
տակնոցում, ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում մաքրել օդամաքրիչի 
կենտրոնական խողովակը, 

- յուրաքանչյուր երեք հերթափոխը մեկ ստուգել էլեկտրոլիտի մա- 
կարդակը կուտակչային մարտկոցում, 
-  N 1 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ զտիչ թղթի միջոցով 

ստուգել մեխանիկական խառնուրդների առկայությունը շարժիչի յուղման 
համակարգում, 

- N 1 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգել և անհրաժեշ- 
տության դեպքում կարգավորել թրթուրների ձգվածքը, 



 

27 
 

- N 2 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ լվանալ վառելիքի բաքի 
խցանը: 

 Քարքարոտ հողերի վրա աշխատանքի ժամանակ յուրաքանչյուր 
հերթափոխ անհրաժեշտ է լրացուցիչ դիտարկումով ստուգել տրակտորի 
ընթացքային համակարգում և պաշտպանիչ սարքերում վնասվածքների 
բացակայությունը, ինչպես նաև դիզելի քարտերի, հետևի և առջևի 
կամրջակների, տանող անիվների ռեդուկտորների հեղուկաթափ խցան-
ների ամրակումը և վերացնել հայտնաբերված անսարքությունները: 

 Աշխատանքը տարվա շոգ ժամանակ: Շրջակա օդի բարձր ջերմաս-
տիճանի ժամանակ փոխվում են քսանյութերի և վառելիքի ֆիզիկական 
հատկությունները՝ խտությունը և մածուցիկությունը, ինչը առաջացնում է 
գլանների մեջ վառելիքի մատուցման նվազեցում և շարժիչի հզորության 
անկում, շփման կորուստների և մաշի մեծացում: 

 Այն դեպքերում, երբ տրակտորը աշխատելու է 280C և ավելի ջերմու-
թյան պայմաններում երկար ժամանակ (մեկ ամիս և ավելի) անհրաժեշտ է 
կատարել տեխնիկական սպասարկման հետևյալ լրացուցիչ գործողու-
թյուններ. 

-կարգավորել շարժիչի վառելիքի պոմպն այնպես, որպեսզի դրա մա-
տուցումը լինի բնականոնից 4…5% ավելի, 

- տեղադրել հատուկ հեղուկաթափ խողովակ, որի միջոցով վառելիքը 
կթափվում է վառելիքի պոմպից դեպի վառելիքամուղ պոմպ՝ անմիջական 
վառելիքի բաք: Վառելիքի շարժման այդպիսի սխեմայի պայմաններում 
նրա ջերմությունը վառելիքի պոմպի գլխիկում նվազում է 25…280C: Բացի 
դրանից, նվազում է շոգեխացնների առաջացման հնարավորությունը 
սնման համակարգում: 

 Շող եղանակին քարտերի յուղը արագ օգսիդանում է, ինչը արագաց-
նում է նրա ծերացումը, այդ պատճառով այն անհրաժեշտ է ստուգել և ժա-
մանակին լցավորել: 

 Հերթափոխային սպասարկման ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել 
էլեկտրոլիտի մակարդակը կուտակչային մարտկոցում:  

 Աշխատանքը ցածր ջերմաաստիճանների ժամանակ: -200C և ցածր 
ջերմաստիճանների դեպքում անհրաժեշտ է հերթափոխն ավարտելուց հե-
տո լրիվ լցավորել վառելիքի բաքը և թափել նստվածքը օդաճնշական հա-
մակարգի օդի բալոններից: Հովացման համակարգը լցավորել միայն 
չսառչող հեղուկով, իսկ սնման համակարգը՝ հատուկ ձմեռային մակնիշի 
վառելիքով: 
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2.10. Անվտանգության տեխնիկան տրակտորի տեխնիկական սպա-
սարկման ժամանակ 

Ընդհանուր պահանջներ: Տեխնիկական սպասարկման գործողություն-
ները պետք է կատարվեն չգործարկված շարժիչի և հզորության փոխանց-
ման լիսեռի դեպքում, կախովի մեքենաները և գործիքները պետք է իջեց-
ված լինեն, իսկ տրակտորը՝ արգելակված:  

Տրակտորի ամբարձփման համար անհրաժեշտ է օգտագործել հուսալի 
ամբարձիչներ և բարձրացնելուց հետո առջևի կամրջակի սռնու, հետևի 
անիվների կիսասռնիների կամ տրակտորի հիմնամասի բազային մասերի 
տակ տեղադրել տակդիրներ և հենակներ, որոնք բացառում են տրակ-
տորի ընկնելը և տեղաշարժը: 

 Եթե տեխնիկական սպասարկումը անկացնում են փակ սրահում, ապա 
վերջինս պետք է միշտ լինի մաքուր, կոշտ հատակով և ունենա լավ լուսա-
վորություն ու օդափոխություն, կահավորված լինի գործիքների և հարմա-
րանքների լրիվ հավաքածուով: Փակ սրահում աշխատելիս անհրաժեշտ է 
հիշել որ շարժիչի աշխատանքի ժամանակ առաջանում են աձողջության 
համար վտանգավոր բանած գազեր: Դրանք պարունակում են ջրի գոլորշի 
և տարբեր քիմիական տարրեր, դրանց միացություններ, որոնց մի մասը 
խիստ վտանգավոր են:  

Մարդու առողջության համար առավել վտանգ են ներկայացնում ած-
խածնի օքսիդը (СО) և ազոտի օքսիդը (N2O5), որոնց պարունակությունը գ-
ազերում կարող է հասնել մինչև 0,5% (ըստ ծավալի): 

Ածխածնի օքսիդը խախտում է օքսիդացման պրոցեսները օրգանիզ-
մում, ինչը կարող է բերել մահվան: Ազոտի օքսիդը ջրի գոլորշիների հետ 
կազմում է ազոտական թթու, որը գրգռում է թոքերի հյուսվածքները և բե-
րում քրոնիկ հիվանդությունների:  

Այդ պատճառով տրակտորի շարժիչի աշխատանքը փակ սրահում չի 
թույլատրվում: Այն դեպքում, երբ խիստ անհրաժեշտ է փակ սրահում գոր-
ծարկել շարժիչը, պարտադիր պետք է կիրառել ճկուն մետաղե ճկափողեր՝ 
բանած գազերը մթնոլորտ արտահանելու համար:  

Աշխատանքը վառելիքաքսանյութերով: Տրակտորիստն ամեն օր գործ 
ունի վառելիքի և քսանյութերի հետ, որոնք թունավոր են: Հաճախ նա 
ուշադրություն չի դարձնում այդ հանգամանքին, ինչը բերում է անցանկա-
լի հետևանքների:  
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Վառելիքը և յուղը կարող են ներթափանցել մարդու օրգանիզմ շնչու- 
ուղիներով, մաշկի ծածկույթի, մարսողական օրագանների և աչքերի լոր-
ձաթաղանթի միջոցով: Առավել հաճախ այդ արգասիքները մարդու օրգա-
նիզմ են ներթափանցում շնչուղիներով: 

Բենզին: Բենզին պարունակող օդի (5…10 մգ/լ խտությամբ) շնչելու ժա-
մանակ, արդեն իսկ մի քանի րոպե անց սկսվում է սուր թունավորում, առա-
ջանում է գլխացավ, հազ, քթի և աչքերի լորձաթաղանթի գրգռում: Ավելի եր-
կար գտնվելը այդ պայմաններում առաջացնում է քայլվածքի անկայունու-
թյան և գլխապտույտ: Բենզինի գոլորշիների բարձր խտության պայմաննե-
րում մարդը կարող է կորցնել գիտակցությունը և եթե նրան ժամանակին 
դուրս չհանեն վարակված տարածքից, կարող է տեղի ունենալ շնչառության 
կանգ: Ռետինե ճկափողով բենզինի ներծծումը բերանով կարող է առաջաց-
նել թոքաբորբ, իսկ մարդու ստամքոսի մեջ ներխուժած բենզինը առաջաց-
նում է թունավորում:  

Դիզելային վառելիք: Օդում դիզելային վառելիքի գոլորշիների մեծ խտու-
թյունը մահացու է մարդու համար: Դիզելային վառելիքի հաճախակի և երկա-
րատև ներգործությունը մարդու մաշկի վրա առաջացնում է մաշկային ծած-
կույթների սուր և քրոնիկ հիվանդություն: 

Քսանյութեր: Քսանյութերի հետ սիստեմատիկ շփումների դեպքում առա-
ջանում են մաշկի սուր կամ քրոնիկ հիվանդություններ: Առավել վտանգավոր 
են այն քսանյուերը, որոնք պարունակում են թունավորության բարձր աստի-
ճան ունեցող տարբեր հավելանյութեր:  

Աշխատանքը դողերի հետ: Արգելվում է լիցքավորել դողերը առանց 
ստուգելու օդի ճնշումը գործողության ընթացքում:  

Աշխատանքը ամբարձիչներով: Տրակտորը բարձրացնել ամբարձիչով 
անհրաժեշտ է հարթ հորիզոնական հարթակի վրա, նախապես տեղադրելով 
շարժասարքերի տակ սեպաձև կոճղակներ: Կիրառվող ամբարձիչը պետք է 
լինի սարքին: Տեղադրել այն անհրաժեշտ է այն տեղերում, որտեղ ներկով 
նշված է «Дк» (տես, Նկ.): Եթե անհրաժեշտ է բարձրացնել ամբարձիչը 
հարթակի մակարդակից վերև, ապա դրա հենարանային մակերևույթի 
տակ պետք է տեղադրել փայտե տախտակների լայն կտորներ, որոնք 
կապահովեն ամբարձիչի հուսալի կայություն:  

Մինչև տրակտորը բարձրացնելը անհրաժեշտ է անջատել շարժիչը և 
գործարկել կանգառային արգելակը:  
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Եթե բարձրացված է տրակտորի միայն մեկ մասը, օրինակ առջևինը, 
ապա հետևի անիվների տակ անհրաժեշտ է տեղադրել հենակներ և տակ-
դիրներ, որոնք կբացառեն տրակտորի գլորումը: 

Տրակտորի տակ աշխատելիս, տրակտորիստը նախապես պետք է հա-
մոզվի, որ մեքենայի վրա բացակայում են չամրացված մեքենամասեր կամ 
գործիքներ, որոնք հրումների ժամանակ կարող են ընկնել և պատճառել 
վնասվածք: 

Աշխատանքը հովացման համակարգի հետ: Տաք շարժիչի հովացու-
ցիչում (ռադիատորում) հովացման հեղուկի մակարդակը ստուգելիս, ան-
հրաժեշտ է հիշել, որ հնարավոր է բկանցքից գերտաքացված գոլորշու 
կամ հեղուկի շիթի արտանետում: Այդ պատճառով հովացուցիչի կափա-
րիչը անհրաժեշտ է բացել միայն պաշտպանված ձեռքով և այդ ժամանակ 
կանգնել հողմապակու կողմից՝ երեսը շրջել ռադիատորից:  

Աշխատանքը էլեկտրասարքերի հետ: Կուտակչային մարտկոցների 
սպասարկման ժամանակ անհրաժեշտ է խուսափել ձեռքերի հետ էլեկտ-
րոլիտի կոնտակտից: Մարտկոցները պետք է մաքրել միայն ձեռնոցներով 
և ամոնիակաջրի լուծույթով թրջված նյութով: Արգելվում է ստուգել կու-
տակչային մարտկոցների լիցքավորման աստիճանը հպակների կարճ 
միակցումով: Արգելվում է օգտվել բաց կրակից էլկետրոլիտի մակարդակը 
ստուգելիս, ինչպես նաև կատարել էլեկտրասարքավորանքի ստուգումը 
գեներատորի հպակները «մասայի» վրա միակցելով: 

Գործիքներ և հարմարանքներ: Տեխնիկական սպասարկման ժամա-
նակ կիրառվող գործիքները և հարմարանքները պետք է լինեն սարքին, 
մաքուր և չոր: 

Մանեկադարձակով աշխատելիս, անհրաժեշտ է օգտագործել այնպի-
սիները, որոնց բռնակների վրա բացակոյւմ են ձեռքերը վնասող ջարդ-
վածքներ, ծլեպներ և նման այլ վնասվածքներ:  

Պետք կիրառել պտուտահանվող մանեկների, հեղույսների և պտուտա-
ների չափերին համապատասխանող դարձակներ: Չի կարելի դարձակի 
բացվածքի մեջ տեղադրել տակդիրներ՝ մանեկի չափին համապատասխա-
նեցնելու համար: Մանեկները ձգելիս ջեռքի շարժումը պետք ուղղված լինի 
«դեպի քեզ», այլ ոչ թե հակառակ կողմը:  

Չի կարելի հեղույսները և մանեկներեը հանելիս կիրառել խողովակի 
կտոր, որովհետև դարձակի ամրությունը հաշվարկված է որոշակի մո-
մենտի համար և այդ մոմենտը մեծցնելիս՝ դարձակը կարող է կոտրվել և 
դառնալ տարբեր վնասվածքների պատճառ: 
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3. ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻՉԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 

 

3.1.Հիմնական հասկացություններ և սահմանումներ 
Գյուղատնտեսական տրակտորների վրա տեղակայված են մխոցային 

ներքին այրման շարժիչներ: Դրանց աշխատանքը հիմնված է վառելիքա-
օդային խառնուրդի այրման հետևանքով առաջացած գազերի ընդարձակ-
ման հատկության վրա, որի դեպքում այրվող վառելիքաօդային խառնուր-
դի ջերմային էներգիայի մի մասը վերածվում է մեխանիկական աշխա-
տանքի:  

Շարժիչները, որոնցում խառնուրդագոյացումը և տաքացումը մինչև 
ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը իրականացվում է այրման խուցում, կոչ-
վում են ներքին խառնուրդագոյացումով ներքին այրման շարժիչներ կամ 
դիզելային շարժիչներ (գյուտարարի`ճարտարագետ Ռուդոլֆ Դիզելի պատ-
վին): Դիզելային շարժիչները տրակտորի վրա կիրառվում է որպես հիմնա-
կան շարժիչ: 

Արտաքին խառնուրդագոյացումով ներքին այրման շարժիչները  անվա-
նում են կարբյուրատորային շարժիչներ (սարքի՝ կարբյուրատորի անվան-
մամբ, որում օդը խառնվում է վառելիքին): Այս շարժիչներում վառելիքա-
օդային խառնուրդը ստեղծվում է կարբյուրատորում և բռնկվում հարկա-
դրական եղանակով՝ էլեկտրական կայծով: Այս տիպի շարժիչները տրակ-
տորի վրա կիրառվում է որպես գործարկման շարժիչ: 

Դիտարկենք միագլան դիզելային շարժիչի աշխատանքը (Նկ.3.1): 
Գլանի (6) մեջ տեղադրված է մխոցը (7), որը շարժաթևով (9) միացված 

է ծնկավոր լիսեռին (12): 
Մխոցը գլանի մեջ վերև և ներքև տեղաշարժման ժամանակ նրա 

ուղղագիծ շարժումը շարժաթևի և լծանակի միջոցով վերափոխվում է 
ծնկավոր լիսեռի պտտական շարժման: Լիսեռի ծայրին ամրակված է թա-
փանիվ (10), որը ծառայում շարժիչի աշխատանքի ժամանակ լիսեռի հա-
վասարաչփ պտտման համար: Գլանը վերևից կիպ փակվածէ գլխիկով (1): 
Գլխիկի մեջ գտնվում են ներթողի (5) և արտաթողի (4) փականները, 
որոնք փակում են համապատասխան ուղիները: 

Փականները բացվում են բաշխիչ լիսեռի (14) գործողության տակ՝ փո-
խանցիչ մեքենամասերի (15) միջոցով: 

Մխոցը գլանի մեջ ազատ տեղաշարժվելիս պարբերաբար զբաղեցնում 
է երկու եզրային դիրք: Դա վերին մեռյալ կետն է, (ՎՄԿ)՝ մխացի եզրային 
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վերին դիրքը և ստորին մեռյալ կետը (ՍՄԿ)՝ մխոցի եզրային ստորին 
դիրքը:  

 
Նկ. 3.1. Միագլան դիզելային շարժիչ. 

1-գլանի գլխիկ, 2-ճոճլծակ, 3-բոցամուղ, 4 –արտաթողի փական, 5-ներթողի փական,     
6-գլան, 7-մխոց, 8-մխոցամատ, 9-շարժաթև, 10-թափանիվ, 11-քարտեր, 12-ծնկավոր 
լիսեռ, 13-բաշխիչ լիսեռի շարժաբերի ժանանիվ, 14-բաշխիչ լիսեռ, 15-փոխանցիչ մեքե-
նամասեր: 

 
Մխոցի ընթացքը, այն հեռավորությունն է, որն անցնում է մխոցը 

գլանում մեկ մեռյալ կետից` մյուսը: Մխոցի ընթացքը որոշվում է՝ S = 2r, 
որտեղ r –ը` ծնակավոր լիսեռի շուռտվիկի շառավիղն է: 

Մխոցի մեկ ընթացքի ժամանակ ծնկավոր լիսեռը պտտվում է 0-1800:  
Այրման (սեղմման) խուցը, դա ՎՄԿ –ում գտնվող մխոցի և գլանի գլխի-

կի միջև եղած տարածությունն է:  
Գլանի աշխատանքային ծավալը, դա այն տարածություն է, որն ազա-

տում է մխոցը գլանում, ՎՄԿ-ից ՆՄԿ շարժվելիս:  
Շարժիչի աշխատանքային ծավալ (լիտրաքանակ)՝ շարժիչի բոլոր գլան-

ների աշխատանքային ծավալների հանրագումարն է արտահայտված 
լիտրերով է: 
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Գլանի լրիվ ծավալը, գլանի այրման խցի ծավալի և աշխատանքային 
ծավալի գումարն է: 

Սեղման աստիճանը թիվ է, որը ցույց է տալիս, գլանի լրիվ ծավալի և 
այրման խցի ծավալի հարաբերությունը: Ժամանակակից դիզելային շար-
ժիչների սեղմման աստիճանը կազմում է 12…23, կարբյուրատորային շար-
ժիչներինը` 6…10: Որքան բարձր է սեղմման աստիճանը, այնքան շարժիչը 
հզոր է և խնայողատար: Սեղման աստիճանը սահմանափակվում է վառե-
լիքի հատկություններով, բանած գազերի թունավորությամբ և շուտվիկա-
շարժաթևային մեխանիզմի մեքենամասերի վրա գործող բեռնվածքով և 
դրանց ամրությամբ: 

Շարժիչի տակտ՝ գործընթաց, որը կատարվում է գլանում մխոցի մեկ 
ընթացքի ժամանակ:  

Աշխատանքային ցիկլ է կոչվում է շարժիչի յուրաքանչյուր գլանում պար-
բերաբար, որոշակի հաջորդականությամբ կրկնվող տակտերի (ներածում, 
սեղմում, այրում, ընդարձակում և արտածում) ամբողջականությունը: 

  
3.2 Շարժիչի աշխատանքային ցիկլը 
Դիտարկենք միագլան քառատակտ շարժիչի աշխատանքը: 
Ներթողում՝ առաջին տակտ (Նկ.3.2, ա): Մխոցը շարժվում է ՎՄԿ-ից 

դեպի ՆՄԿ և գործելով պոմպի նման գլանում ստեղծում նոսրացում: Ներ-
թողի փականը բաց է, արտաթողի փականը` փակ: Գլանի մեջ ստեղծվում 
է ցածր ճնշում` 0,08…0,09 ՄՊա և օդը լցվում է գլանի մեջ: Գլանի մեջ օդը 
խառնվում է նախորդ ցիկլից մնացած այրման մնացորդներին և տաքա-
նում մինչև 35-75°С: 

Սեղմում՝ երկրոդ տակտ (Նկ.3.2, բ): Մխոցը շարունակելով շարժումը, 
տեղաշարժվում է վերև: Քանի որ երկու փականները փակ են, մխոցը սեղ-
մում է օդը, որի ջերմաստիճանը սկսում է աճել: Բարձր աստիճանով սեղ-
ման շնորհիվ, օդի տաքանում է մինչև 600°С ջերմաստիճան:Սեղմման 
տակտի վերջում բոցամուվի միջոցով գլանի մեջ սրսկվում է մանփոշաց-
ված վիճակում դիզելային վառելիքի մասնաբաժին: Վառելիքի մանր մաս-
նիկները, հպվելով տաք սեղմած օդին և գլանի պատերին, ինքնաբոցա-
վառվում են և դրանց մեծ մասն այրվում է:  

Ընդարձակում կամ աշխատանքային ընթացք՝ երրորդ տակտ (Նկ.2.2, գ):  
Մխոցը տեղաշարժվում է ներքև: Այս տակտի ժամանակ վառելիքը լրիվ 

այրվում է: Երկու փականները փակ են: Գազերի ջերմաստիճանը այրման 
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ժամանակ հասնում է մինչև 2000 0C, ճնշումը մեծանում է առնվազն մինչև 
8 ՄՊա: Ընդարձակվող գազերի մեծ ճնշման տակ մխոցը տեղաշարժվում 
է ներքև և փոխանցում իր կողմից ընկալվող ճիգը շարժաթևի միջոցով 
ծնկավոր լիսեռին, ստիպելով այն պտտվել:  

 

 
        ա        բ                 գ                դ 

Նկ.3.2 Քառատակտ միագլան դիզելի աշխատանքի սխեմա 
ա)-ներթողման տակտ, բ)-սեղմման տակտ, գ)-աշխատանքային ընթացք, դ)-արտա-
թողման տակտ 1-պոմպ, 2-բոցամուղ, 3-օդի զտիչ, 4, 5-փականներ, 6-գլան: 

  
Արտաթողում  չորրորդ տակտ (Նկ.3.2, դ): Մխոցը տեղաշարժվում է 

վերև, արտաթողի փականը բացվում է: Բանած գազերը սկզբից ավելցուկ 
ճնշման, իսկ այնուհետև՝ մխոցի գործողության ներքո հեռացվում են գլա-
նից: Երբ մխոցը գտնվում է ՎՄԿ-ի մոտ, արտաթողի փականը փակվում է, 
իսկ ներթողին բացվում:  

Աշխատանքային ցիկլը նորից կրկնվում է:  
Քառատակտ դիզելային շարժիչների կատարվում է ծնկավոր լիսեռի 

երկու պտույտի ընթացքում: Այդ ժամանակ, նա մխոցից ստանում է ճիգը 
միայն մեկ կիսապտույտի ժամանակ, որը համապատասխանում է մխոցի 
աշխատանքային ընթացքին: Այնուհետև, ծնկավոր լիսեռը թափանվի օգ-
նությամբ, տեղաշարժում է մխոցը բոլոր օժանդակ տակտերի (արտաթո-
ղում, ներթողում և սեղմում) ժամանակ: 

Որպեսզի այդպիսի շարժիչները աշխատեն հավասարաչափ, ընդար-
ձակման տակտերը (աշխատանքային ընթացքը) պետք է կատարվեն 
ծնկավոր լիսեռի պտտման հավասար անկյուններից հետո (այսինքն` հա-
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վասարաչափ ժամանակահատվածներում): Միանման տակտերի հաջոր-
դականությունը կոչվում է շարժիչի աշխատանքի կարգ (աղ.2.1):  

Տրակտորների քառագլան շարժիչների մեծ մասում այդ կարգը նշում 
են 1-3-4-2 թվերով: Դա նշանակում է, որ առաջին գլանում աշխատանքա-
յին ընթացքից հետո, հաջորդը կատարվում է երրորդում, այնուհետև` 
չորրորդում, և, վերջապես` երկրորդ գլանում: 

Աղյուսակ 3.1 
Քառագլան դիզելի աշխատանքի կարգը 

Գլաններ 
Ծնկավոր լիսեռի 
կիսապտույտները I II III IV 

Առաջին Ընդարձակում  Արտածում Սեղմում Ներածում 
Երկրորդ Արտածում Ներածում Ընդարձակում Սեղմում 
Երրորդ Ներածում Սեղմում Արտածում Ընդարձակում 
Չորրորդ Սեղմում Ընդարձակում Ներածում Արտածում 

 

Իմանալով շարժիչի գլանների աշխատանքի կարգը, կարելի է ճիշտ 
միացնել վառելիքամուղերը բոցամուղերին և կարգավորել փականների 
ջերմային բացակները: 

 
 

3.3 Դիզելային շարժիչի ընդհանուր կառուցվածքը 
Տրակտորների վրա տեղադրվող բոլոր դիզելային շարժիչները ունեն 

հետևյալ մեխանիզմները և համակարգերը. 
-շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմ, որը մխոցների ուղղագիծ համ-

ընթաց հետադարձ շարժումը վերափոխում է ծնկավոր լիսեռի պտտական 
շարժման, ծառայում է ջերմային էներգիան մեխանիկական էներգիայի վե-
րածելու, տրակտորի տանող անիվների և գյուղատնտեսական մեքենանե-
րի աշխատանքային օրգանների շարժաբերի համար: 

-գազաբաշխման մեխանիզմը ճիշտ ժամանակին բացում և փակում է 
ներթողի և արտաթողման փականները՝ կարգավորում է փականների աշ-
խատանքը, ապահովելով մխոցի որոշակի դիրքերում, օդի ներածումը 
շարժիչի գլաններ, սեղմումը` մինչև անհրաժեշտ ճնշումը և գլաններից բա-
նած գազերի հեռացումը: 

-հովացման համակարգը ապահովում է շարժիչի օպտիմալ ջերմային 
ռեժիմը, կանխում է այրման խցի պատերի գերտաքացումը, վառելանյու-
թերի և քսանյութերի գերածախսը: 
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-յուղման համակարգը փոքրացնում է շփման կորուստները և մաշը, 
ապահովում է ջերմության մասնակի հեռացումը շփվող մեքենամասերի 
մակերևույթներից: 

-սնման համակարգը ապահովում է անհրաժեշտ պահին մաքրված օդի և 
փոշիացված վիճակում վառելիքի անհրաժեշտ բաժնավորած չափաբաժին-
ների մատուցումը շարժիչի գլաններ և բանած գազերի հեռացումը գլաննե-
րից: 

- գործարկման համակարգը ապահովում է, որոշակի պարբերականու-
թյամբ, շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտումը գործարկման ժամանակ, իսկ 
գործարկումից հետո` ավտոմատ անջատում օժանդակ շարժիչը: 

Տրակտորային դիզելային շարժիչի տարբեր համակարգերի բաղկացու-
ցիչ մասերի տեղակայումը ներկայացված է Նկ.3.3-ում և 3.4-ում: 

Շարժիչի աշխատանքի հիմնական ցուցանիշները: Ներքին այրման 
շարժիչի աշխատանքի հիմնական ցուցանիշներն են՝ հզորությունը, օգտա-
կար գործողության գործակիցը (ՕԳԳ) և խնայողականությունը: 

Շարժիչի հզորությունը չափում են կիլովատերով (կՎտ) կամ ձիաուժե-
րով: 1 կՎտ-ը հավասար է 1,36 ձիաուժի: Շարժիչի հզորությունը կախված 
է գլանների աշխատանքային ծավալից և ծնկավոր լիսեռի պտտման ան-
վանական հաճախությունից: 

Տարբերում են շարժիչի ինդրկատորային և արդյունավետ հզորություն-
ներ: Ինդիկատորային են անվանում, այն հզորությունը, որն ստեղծվում է 
գազերով` աշխատող շարժիչի գլանի ներսում: Շարժիչի արդյունավետ 
կամ օգտակար հզորությունը, այն հզորությունն է, որը շարժիչը զարգաց-
նում է ծնկավոր լիսեռի վրա և փոխանցում շարժահաղորդակին: Արդյու-
նավետ հզորությունը միշտ 10...20% -ով փոքր է ինդրկատորայինից, քանի 
որ, վերջինիս մի մասը օգտագործվում է շուռտվիկ-շարժաթևային մեխա-
նիզմում շփումները հաղթահարելու, ինչպես նաև տարբեր սարքավորում-
ներ (յուղի, ջրի և վառելիքի մղիչներ, գեներատոր) աշխատացնելու հա-
մար: 
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ա 

 
բ 

Նկ. 3.3. Д-240 դիզելային շարժիչի ընդհանուր կառուցվածքը. 
ա-տեսքն աջից, բ-տեսքը ձախից, 1-քարտեր, 2-հետևի թիթեղ, 3-թափանիվ, 4-յուղի 

լցավորման բկանցք, 5-վառելիքի նախամաքրման զտիչ, 6-օդի նախամաքրման զտիչ,          
7-արտաթողի խողովակ, 8-գլանների գլխիկ, 9-գազանցք, 10-տաքացուցիչի բաք, 11-տա-
քացուցիչ, 12-գեներատոր, 13-թերմոստատ, 14-ջրի պոմպ, 15-օդափոխիչ, 16-օդափոխիչի 
փոկ,17-առջևի հենարան, 18-յուղի կենտրոնախույս զտիչ, 19-յուղաչափ ձող, 20-վառելիքի 
պոմպ, 21- բոցամուղ, 22-վթարային կանգառի մեխանիզմ, 23-ներծծող կոլեկտոր, 24- 
վառելիքի վերջնամաքրման զտիչ, 25- գործարկիչ:  
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Նկ.3.4. Д-240 դիզելը հավաքացու վիճակում. 

1-քարտերի տակնոց, 2-ծնկավոր լիսեռ, 3-շարժաթև, 4-թափանիվ, 5-բաշխիչ լիսեռ, 
6-գլանների բլոկ, 7-գլանների գլխիկ, 8- գլանների գլխիկի կափարիչ, 9-թասակ,10-
փական,11-փականիզսպանակ,12-մխոց, 13-մետաղաձող,14-օդափոխիչ:  

 
Արդյունավետ հզորության հարաբերությունը ցուցչային հզորությանը 

կոչվում է մեխանիկական կան օգտակար գործողության գործակից: 
Սովորաբար ավտոտրակտոորային շարժիչների համար այն հավասար 

է 0,75…0,85: 
Շարժիչի աշխատանքի խնայողականությունը բնորոշվում է վառելիքի 

տեսակարար ծախսով, որը բնութագրում է միավոր հզորության վրա 
ծախսված վառելիքի ծախսը՝ մեկ ժամում: Այն որոշում են, վառելիքի ժա-
մային ծախսը բաժանելով շարժիչի արդյունավետ հզորության վրա: Ժա-
մանակակից տրակտորային դիզելային շարժիչների համար այն կազմում 
է 220…270 գ/կՎտ·ժ: 

 

 

  



 

39 
 

4.ՇՈՒՌՏՎԻԿԱՇԱՐԺԱԹԵՎԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 

4.1 Շարժիչի կմախքը 
Տրակտորի շարժիչի կմախքը ծառայում է հիմք, որի ներսում և արտաքին 

մակերևութի վրա տեղադրված են շարժիչի մեխանիզմների և տարբեր հա-
մակարգերի մասերը: Այն բաղկացած է գլանների բլոկից, գլանների գլխիկից 
և քարտերից: 

Գլանների բլոկը (Նկ.4.1)` դիզելային շարժիչի հիմնական մասն է և ներ-
կայացնում է իրենից գորշ թուջից պատրաստված կարծր համաձուլվածք: 
Բլոկի վրա և ներսում տեղակայված են շարժիչի մեխանիզմները, հավա-
քածու միավորները և մասերը, որոնց ամրակման համար նախատեսված 
են անցքեր, հենարանային հարթություններ և նստեցման տեղեր: 

 Երեք լայնական ուղղաձիգ միջնապատերը` պատուհաններով, բաժա-
նում են բլոկի վերևի մասը չորս խոռոչի, որոնց մեջ շրջանառություն է կա-
տարում հովացման հեղուկը: Այն մատուցվում է յուրաքանչյուր խոռոչի մեջ 
կողային ջրի ուղիով` գլանների յուրաքանչյուր պարկուճի դիմաց տեղա-
դրված անցքերի միջոցով: Բլոկի պատերի և պարկուճների միջև գտնվող 
ծավալը ծառայում է որպես ջրային շապիկ, որը բլոկի գլխիկի և միջադիրի 
անցքերի միջոցով միացվում է գլանների բլոկի ջրաշապիկին:  

Բլոկի ուղղաձիգ ներտաշվածքներում տեղադրված են գլանների չորս 
պարկուճներ (Նկ.4.1) (12), որոնք ներքին հորիզոնական միջնապատի ստո-
րին մասում կիպացվում են ռետինե օղերով (13): Առանցքային ուղղությամբ 
պարկուճները սևեռվում են շրջելուններով գլանների բլոկի վերևի սալի ներ-
տաշվածքներում: Պարկուճները ձուլված են լեգիրված թուջից:  

Երեք ուղղաձիգ միջնապատերում, ինչպես նաև բլոկի առջևի և հետևի 
պատերում արված են այսպես կոչված անկողնակներ` ծնկավոր լիսեռի 
հիմնական առանցքակալների տեղակայման համար: Դրանք փակված են 
կափարիչներով (8), որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է բլոկին հեղույս-
ներով (10): Անկողնակների կափարիչների ձգման ճիգի կայունացման նպա-
տակով, հեղույսների (10) գլխիկների տակ տեղադրված են գլանաձև տափ-
օղակներ: Անկողնակները ներտաշված են կափարիչների (8) հետ համատեղ 
բարձր ճշտությամբ, որի պատճառով կափարիչների փոխարինումը, ինչպես 
նաև դրանց տեղափոխումը մեկ բլոկից մյուսը չի թույլատրվում: 

Կափարիչները տեղադրված են գլանների բլոկում ճշգրիտ մշակված կո-
ղային հարթություններով ոչ մեծ ձգվածքով, որն ապահովում է դրանց 
ճշգրիտ նստեցումը և բացառում շեղվածքը: Որպեսզի բացառվի հիմնական 
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առանցքակալների կափարիչների սխալ տեղակայումը, անկողնակների և 
հեղույսների (10) առանցքների միջև հեռավորությունը անում են տարբեր:  

 
Նկ. 4.1. Д-240 դիզելային շարժիչի իրանային մասերը. 

1-մեղմիչ, 2–գլանների բլոկ, 3–գլանների գլխիկ, 4–գամասեղ, 5–կապօղակ, 6–հետևի 
թիթեղ, 7–խցօղակի իրան, 8 –հիմնական առանցքակալի կափարիչ, 9–քարտերի հենա-
րան, 10–կափարիչի հեղույս, 11–պարկուճի օղ, 12–գլանի պարկուճ, 13–բաշխման վահան, 
14 – բաշխիչի կափարիչ, 15 – առջևի հենարան: 

 
Բլոկի քարտերի վերևի և աջ մասում, առջևի և հետևի պատերում ու 

մեջտեղի միջնապատում մակաձուլիկներում ներտաշված են անցքեր` բաշ-
խիչ լիսեռի ականոցների համար: Այդ ականոցները ներտաշում են գլան-
ների բլոկի մեջ մամլելուց հետո:  

Գլանների բլոկի մեջ արված է յուղի երկայնական ուղի, որից լայնական 
թեք ուղիներով յուղը մատուցվում է յուրաքանչյուր հիմնական առանցքա-
կալին և բաշխիչ լիսեռի բոլոր հենարանային վզիկներին: 

Երկայնական ուղին միացված է յուղի զտիչին երրորդ հիմնական ա-
ռանցքակալի վերևի միջին ուղղաձիգ միջնապատում գայլիկոնված հորի-
զոնական լայնական ուղիով: Մեջտեղի ուղղաձիգ միջնապատի ուղին 
միացնում է յուղի զտիչը յուղի պոմպին:  

Բլոկի աջ արտաքին պատը սյունաձև է: Ուղղաձիգ սյուներում տեղա-
դրված են հրիչների մետաղաձողերը, որոնք ստորին ծայրով հենվում են սյու-
ների լայնացված մասում մշակված անցքերի մեջ սողացող հրիչների վրա:  
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Գործարկման սարքվածքից կախված, գլանների բլոկի հետևի մասում 
տեղադրում են հետևի թիթեղի (6) երկու տեսակներից մեկը, որոնք տար-
բերվում են միմյանցից կենտրոնացնող անցքի չափերով և կոորդինատնե-
րով: Հետևի թիթեղի պատն ունի պարուրակային անցք, որի մեջ ներպտու-
տակված է հատուկ հեղյուս` շարժիչի առաջին գլանի մեջ վառելիքի մա-
տուցման սկզբը տեղակայելու համար: Հետևի թիթեղի մեջտեղի անցքով 
անցնում է ծնկավոր լիսեռի կունդը`թափանվի ամրացման համար: Այդ 
կունդի գլանային մակերևույթը և կարկասային խցօղակը ապահովում են 
ծնկավոր լիսեռի հետևի կիպացումը: Թիթեղի արտաքին անցքերին ամ-
րացվում է կցորդիչի իրանը, որը կենտրոնադրվում է իրանի կունդի մեջ 
ներմամլված երկու բույթերով: 

Առջևից գլանների բլոկին հեղույսներով ամրացված են բաշխման վա-
հանը (13) և բաշխիչի կափարիչը (14): Դրանց համատեղ կենտրոնադրումը 
իրականացվում է գլանների բլոկի առջևի պատի մեջ ներմամլված երկու 
բույթերով: Բաշխման վահանի ճշգրիտ մշակված անցքերը ապահովում են 
վառելիքի և ղեկային կառավարման հիդրոուժեղարարի յուղի պոմպի ճիշտ 
տեղակայումը և շարժաբերի ժանանիվների ճիշտ կառչումը: Բաշխիչի կա-
փարիչի կենտրոնադրումը գլանների բլոկի նկատմամբ ապահովում է նաև 
օդաճնշական մղիչի ատամնավոր կառչվածքի, պտուտաշարժիչաչափի 
ռեդուկտորի շարժաբերի և ծնկավոր լիսեռի առջևի խցվածքի ճշտությունը: 
Դիզելի կարգավորելի առջևի կախոցը ամրացվում է երկու հեղույսներով 
բաշխիչի առջևի վերևի մասի հարթ ելունին: Վահանի և բաշխիչի կափա-
րիչի տարածության մեջ գտնվում են բաշխման ժանանիվները:  

Գլանների բլոկի գլխիկի կառուցվածքը: Գլանների բլոկի գլխիկը իրենից 
ներկայացնում է թուջե ձուլվածք, որը տեղադրվում է գլանների բլոկի վրա 
և ամրացվում 16 գամասեղներով (19) (Նկ.4.2): Գամասեղների մանեկները 
ձգվում են ուժաչափական դարձակով որոշակի հաջորդականությամբ: 
Բլոկի և գլանների գլխիկի մակերևույթների միջև տեղադրված է հատուկ 
ասբեստե միջադիր: Գլխիկի ներքին խոռոչը ծառայում է որպես ջրաշա-
պիկ: Գլանների բլոկից մատուցվող հովացման հեղուկը տրվում է ուղի-
ներով առավել տաք մասերին` փականների և բոցամուղերի միջև միջնա-
պատերին: Վերևից գլանների գլխիկի վրա տեղադրված են փականային 
մեխանիզմը և գլխիկի կափարիչը, որին ամրացվում են ներթողի կոլեկտո-
րը և փականային մեխանիզմը փակող կափարիչի թասակը` գազանցքով: 
Գլխիկի ներքևի մասում տեղակայված են ներթողի և արտաթողի փա-
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կանների բնիկները: Այդ գլխիկների վրայով անցնող ուղու մեջ ներմամլ-
ված են փականների ուղղորդիչ ականոցները: 

Կարտերի կառուցվածքը: Կարտերը իրենից ներկայացնում է որոշակի 
պրոֆիլի ալյումինե համաձուլվածք, որը հեղույսներով ամրացված է գլան-
ների բլոկին և բաշխիչի կափարիչին: Կարտերի առջևի մասը որոշակի 
խորացված է` այստեղ տեղակայվում է յուղի պոմպի յուղընդունիչը: 

 
Նկ. 4.2. Գլանների գլխիկի մասերի փոխդասավորությունը. 

1-խողովակաոստ, 2-խողովակ, 3-գազանցքի իրան, 4-բաք, 5-թասակ, 6,8-միջադիր-
ներ, 7-գլխիկի կափարիչ, 9-լծանակներ, 10-սռնի, 11-գլանների գլխիկ, 12-գլխիկի մի-
ջադիր, 13-հրիչ, 14-մետաղաձող, 15-արտաթողի փական, 16-ներթողի փական, 17-փա-
կանի զսպանակ, 18-փականի ափսե, 19-գամասեղ: 

 
4.2 Շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմի մեքենամասերը  
Շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմի մասերը բաժանվում են երկու 

խմբերի` անշարժ-գլանամխոցային և շարժական-շարժաթևաշուտվիկային: 
Առաջին խմբի մասերն են` պարկուճները, մխոցները, մխոցաօղերը, մխո-
ցամատերը, երկրոդ խմբինը՝ շարժաթևերը, ծնկավոր լիսեռը, թափանիվը: 
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Շարժիչների գլանները (7) (Նկ.4.3) հանովի են: Դրանցից յուրաքան-
չյուրը իրենից ներկայացնում է խողովակի կտոր, որը կոչվում է պարկուճ:  

Գլանի պարկուճը պատրաստված է բարձրորակ թուջից: Դրա մակեր-
ևույթը (հայլին) բարձր մաքրությամբ մշակված է և մխված: 

Մխոցները (8) պատրաստված են ալյումինե համաձուլվածքից Յուրա-
քանչյուր մխոցն ունի գլանաձև շրջած բաժակի տեսք: Մխոցը բաղկացած 
է հատակից, կիպացնող մասից (գլխիկից) և ուղղորդիչ պատերից, որոնք 
կոչվում են փեշ: Մխոցի արտաքին մակերևույթի վրա շրջտաշված են երեք 
առվակներ՝ մխոցային օղերի համար: Յուղահան օղերի առվակներում 
գայլիկոնած են անցքեր` յուղը մխոցի ներսն ուղղելու համար: Մխոցի մի-
ջին մասի ներսում կան ձուլիկներ՝ մակաձուլիկներ, որոնց անցքերում տե-
ղադրում են մխոցամատը: Մխոցի արտաքին մակերևույթի վրա, ձուլիկներ 
դիմաց, արված են կտրվածքներ` «սառնարաններ», որոնք կանխում են 
մխոցի լռվելը պարկուճում շարժիչի աշխատանքի ժամանակ: 

 
Նկ. 4.3. Գլանամխոցային և շարժաթևային խմբերի մասեր 

1,2 – շարժաթևի կափարիչի հեղույսներ, թափանվի հեղույս, 2-կցորդիչի հեղույս, 3-օղ,          
4,5-կիպացման օղեր, 6-հակավիտացիոն օղ, 7-գլանի պարկուճ, 8-մխոց, 9-մխոցամատ,   
10-մխոցամատի պնդիչ օղ, 11-մխոցի օղերի հավաքացու, 12-յուղահան օղի ընդարձակիչ,   
13-յուղահան օղ, 14,15,16-կոմպրեսիոն օղ, 17-շարժաթևի ականոց, 18-շարժաթև, 19-շարժ-
աթևի ստորին գլխիկի ականոց: 
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Մխոցամատը (9) սնամեջ է և պատրաստված լեգիրված պողպատից: 
Առանցքային տեղաշարժումից, մատը պահվում է պնդիչ օղերով (10), 
որոնք տեղադրված են մխոցի ձուլիկների առվակներում: Մատը միացնում 
է մխոցը շարժաթևրին: Շարժաթևի վերին գլխիկի ականոցի անցքի մեջ 
մատը տեղադրում են բացակով, իսկ մխոցի մեջ` ձգվածքով: Շարժիչի աշ-
խատանքի ժամանակ մատը պտտվում է մխոցում, և այդ պատճառով այն 
անվանում են լողացող մխոցամատ: 

Կոմպրեսիոն օղերը (14…16) օգտագործվում են մխոցի և գլանի միջև ե-
ղած բացակը կիպացնելու համար: Դրանց տեղակայման շնորհիվ կանխվում 
է օդի և գազերի մուտքը մխոցի վերևի մասում եղած տարածությունից դեպի 
քարտեր և յուղի անցումը դեպի այրման խուց: Միաժամանակ կոմպրեսիոն 
օղերը ջերմություն են հաղորդում մխոցի գլխիկից դեպի գլանի պատերը:  

 Յուղահան օղերը (13) օգտագործվում են յուղի ավելորդ քանակությու-
նը գլանի պատերից հեռացնելու համար:  

 Շարժաթևը (Նկ. 4.4), պատրաստված է բարձրորակ պողպատից` եր-
կու գլխիկով և ձողով: 

 
Նկ. 4.4. Շարժաթև. 

ա-շարժաթևի մասերը, բ-շարժաթևի և մխոցամատին յուղի առբերման կտրվածքները, 
1- վերին գլխիկ, 2-վերին գլխիկի ականոց, 3-ձող, 4-ստորին գլխիկ, 5-առանցքակալի 
ներդիր, 6-ստորին գլխիկի կափարիչ, 7-երիթակ, 8-թագաձև մանեկ, 9-ներդրի սևե-
ռացնող բեղիկ, 10- հեղույս, 11-յուղի անցքեր: 
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Շարժաթևի վերին գլխիկի մեջ, ձգվածքով մամլում են բրոնզե ականոց 
(2): Ականոցի ներսում հանված է առվակ՝ անցքով, որի միջով յուղն առբեր-
վում է ականոցի մեջ:  

Շարժաթևի ստորին գլխիկի վերին կեսը պատրաստված է շարժաթևի 
հետ միասին, հանովի մասը` կապարիչն է (6):  

Շարժաթևի գլխիկի ներքին մակերևույթի մեխանիկական մշակումը կա-
տարում են կափարիչի հետ համատեղ: Այդ պատճաով շարժաթևերի ստո-
րին գլխիկների համափոխարինելիությունը անհնարին է: Որպեսզի դրանք 
ճիշտ տեղադրվեն, շարժաթևի ստորին գլխիկի կողային մակերևույթի և կա-
փարիչի վրա նշում են հերթական համարը, (հաշվելով ջերմափոխանակչից), 
և կոմպլեկտավորման թվերը: Գլխիկի երկու կեսերը միացնում են շարժա-
թևի, բարձր կարծրության հատուկ հեղույսներով (10):  

Ծնկավոր լիսեռը (Նկ.4.5) շարժաթևի միջոցով ընդունում է մխոցի ճիգերը 
և հաղորդում տրանսմիսիայի ագրեգատներին: Ծնկավոր լիսեռը պատ-
րաստում են բարձրորակ պողպատից: Այն ունի չորս շարժաթևային (11) և 
հինգ արմատական (1) վզիկներ: Միմյանց հետ լիսեռի վզիկները միացված 
են այտերով (2): Դրանց միջով անցնում են թեք անցքեր, որոնցով յուղը 
հասնում է շարժաթևի առանցքակալներին: 

Շարժաթևային վզիկների ներսում արված են խոռոչներ (В)` յուղի կենտ-
րոնախույս մաքրման համար: Խոռոչները փակված են պտուտակավոր 
խցաններով: Ծնկավոր լիսեռի պտտման ժամանակ մեխանիկական խառ-
նուրդները (մաշվածքի արգասիքը), կենտրոնախույս ուժի ազդեցության 
ներքո, նստում են խոռոչի պատերին: Լիսեռի առջևի ծայրի վրա տեղա-
կայված են ատամնանիվը (14), որը պտտում է միջանկյալ ատամնանիվը և 
յուղի պոմպի շարժաբերը, օդափոխանակչի շարժաբերի փոկանիվը (16): 
Փոկանվի և ատամնանվի միջև տեղադրված է յուղադարձիկը (6), որը հետ 
է ուղղում յուղն առջևի խցուկային խցվածքից: Ծնկավոր լիսեռի ճակատա-
մասի մեջ ներպտտված է հեղույս (15), որն անհրաժեշտ է ծնկավոր լիսեռը 
ձեռքով պտտեցնելու համար: Շարժաթևային և հիմնական առանցքակալ-
ները պատրաստված են երկմետաղ պողպատալյումինե շերտից ներդրի-
ների (8) և (10) ձևով: Շարժաթևային, ինչպես նաև արմատական առանց-
քակալների (բացի երրորդից և հինգերորդից) ներդիրները համափոխա-
րինելի են:  
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Առանցքային և պտտեցնող տեղաշարժերից ներդիրները պահում են 
բեղիկները, որոնք դրոշմած են արտաքին մակերևույթր վրա և կիպ 
նստեցված բնիկում: Հավաքման ժամանակ ներդիրների բեղիկները 
մտնում են հատուկ մշակված առվակների մեջ, որոնք արված են բլոկ-քար-
տերի և շարժաթևի ներդիրների անկողնակներում:  

Թափանիվը (5) պատրաստված է ծանր թուջե սկավառակի տեսքով և 
նպաստում է ծնկավոր լիսեռի հավասարաչափ պտտմանը ու օգնում շար-
ժիչին հաղթահարել բարձր բեռնվածքները տրակտորը տեղից շարժելու 
ժամանակ: Թափանվի հետին կողմից նախատեսված է փորակ` կցորդչի 
տեղադրման համար: 

Թափանվի առջևի ճակատամասի վրա կա խորացում, որով որոշում են 
առաջին գլանի մխոցի դիրքը: Այդ խորացման և հետին թիթեղի անցքի 
համընկման ժամանակ (շարժիչ Д-243) առաջին գլանի մխոցը գտնվում է 
մին-չև ՎՄԿ-ը 150 աստիճանի վրա (ըստ ծնկավոր լիսեռի պտտման անկ-
յունի): Մխոցի այդպիսի դիրքը սեղման տակտի ժամանակ համապատաս-
խանում է վառելիքի պոմպով շարժիչը վառելիքի մատուցման սկզբին: 

Թափանվի հեցի վրա մամլված է ատամնապսակ (9), որն անհրաժեշտ 
է գործակիչով ծնկավոր լիսեռը պտտելու համար: 

 

 
 

Նկ.4.5. Դիզելային շարժիչի ծնկավոր լիսեռ. 
1-արմատական վզիկ, 2-այտ, 3-հենարանային կիսաօղեր, 4-արմատական վզիկի ստո-
րին ներդրակ, 5-թափանիվ, 6-յուղադարձիկ, 7-տեղակայման բույթ, 8-թափանվի ամ-
րացման հեղույս, 9-թափանվի ատամնապսակ, 10-արմատական վզիկի վերևի ներ-
դրակ, 11-շարժաթևային վզիկ, 12-հակակշիռներ, 13-ծնկավոր լիսեռի ատամնանիվ, 14-
յուղի պոմպի շարժաբերի տանող ատամնանիվ, 15- հեղույս, 16-փոկանիվ, 17-խցան, 
18-մաքուր յուղի խողովակ, А-ծնկավոր լիսեռի վզիկների չափերի նշման տեղը, Б-շար-
ժաթևային վզիկի խոռոչ յուղի մատուցման ուղի, В-շարժաթևի վզիկի խոռոչ: 
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4.3. Շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմի տեխնիկական սպա-
սարկումը  

Շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմի աշխատունակ վիճակը բնութա-
գրվում է հետևայլով. անվանական ռեժիմի ժամանակ շարժիչը աշխատում 
է առանց ընդհատումների, ծխի և թխկոցների, յուղի ճնշումը նորմայի 
սահմաններում է, յուղի ծախսը չի գերազանցում թույլատրելի սահման-
ները: 

Շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմը շահագործման ընթացքում չի 
պահանջում հատուկ տեխնիկական սպասարկում: Դրա մասերի երկարա-
տև աշխատանքը ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել շարժիչի 
յուղման և գործարկման վերաբերյալ անհրաժեշտ ցուցումները: Առավել 
մանրակրկիտ անհրաժեշտ է կատարել օդի մաքրիչի սպասարկման գոր-
ծողությունները, որովհետև գլանների մեջ մաքուր օդի ներածումը հանդի-
սանում է մխոցաօղերի, պարկուճների և գլանների երկարատև աշխա-
տանքի կարևոր պայման: 
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5. ԳԱԶԱԲԱՇԽՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 
 

5.1. Կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը 
Գազաբաշխման մեխանիզմը (այլ անվանումը` գազաբաշխման համա-

կարգ) ծառայում է շարժիչի գլանների մեջ ճիշտ ժամանակին օդ, վառելա-
նյութ մատուցելու և բանած գազերը գլաններից արտածելու համար` շարժիչի 
աշխատանքային ցիկլի ընթացքին համապատասխան: Մեխանիզմը բաղ-
կացած է ներթողի և արտաթողի փականներից (12) (5.1) զսպանակներից (11), 
լծանակներից (6)` կարգավորիչ պտուտակներով (4), մետաղաձողերից, հրիչ-
ներից (2), բաշխիչ լիսեռից (1)` բռունցքերով և բաշխիչ ժանանիվներից (6):  

Փականները (12) ծառայում են ներթողման և արտաթողման ուղիների (13) 
անցքերը բացելու և փակելու համար: Փականը բաղկացած է գլխիկից և ձո-
ղից: Բնիկին կիպ նստեցման համար յուրաքանչյուր փական կիպահղկվում է 
բնիկին` մինչև 2 մմ լայնությամբ երեսակով: Փականը վերին մասում նա-
խատեսված է ակոսատաշվածք` կոնաձև չորուկների (9) տեղադրման համար, 
որոնց օգնությամբ փականը ամուր պահվում է զսպանակի ափսեյում (10): 

Փականի լծանակը (6) իրենից ներկայացնում է պողպատե երկբազուկ 
լծակ: Նրա մեջտեղի մասում կա հաստուկ` անցքով, որտեղ մամլված է ա-
կանոցը: Փականի լծանակը մեկ բազուկի վրա ունի մխած զարկիչ, որով 
սեղմում է փականին, իսկ մյուսում`պտուտակային անցք, որի մեջ ներ-
պտտում են կարգավորիչ պտուտակը (4): Կարգավորիչ պտուտակով սահ-
մանում են անհրաժեշտ բացակը փականի և լծանակի միջև: Փականի լծա-
նակը ազատ ճոճվում է սռնու (7) վրա, որը տեղակայվում գլանների գլխի-
կին պտուտակված կանգնակների (8) վրա: 

Մետաղաձողը (3) պատրաստված է պողպատե ձողիկից: Մետաղաձ-
ողի ստորին ծայրը գնդաձև է, վերինը`թասաձև, որի մեջ մտնում է կարգա-
վորիչ պտուտակի մի մասը: 

Հրիչը (2) պատրաստված է պողպատից, բաժակաձև է կամ սնկաձև: 
Բաշխիչ լիսեռը (10) (Նկ.5.2.) ծառայում է փականները որոշակի հաջոր-

դականությամբ բացման և փակման համար: Լիսեռի հետ համատեղ 
պատրաստված են բռունցքները (ութը) և հենարանային վզիկները (երե-
քը): Երկու եզրային և երկու մեջտեղի բռունցնքերը նախատեսված են ար-
տաթողի փականների համար, մնացածները` ներթողի: 

Բաշխիչ ժաննանիվները ծառայում են ծնկավոր լիսեռի տանող ժանա-
նիվներից պտույտները փոխանցելու բաշխիչ լիսեռին, վառելիքի, յուղի և 
ջրի պոմպերին: 
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Մեխանիզմն աշխատում է հետևյալ կերպ: Գործարկված շարժիչի ծնկա-
վոր լիսեռը միջանկյալ և բաշխիչ ժանանիվների օգնությամբ պտտում է բաշ-
խիչ լիսեռը: Բաշխիչ լիսեռի բռունցքը (1) (Նկ.5.1), ազդելով հրիչի (2) վրա, 
բարձրացնում է այն մետաղաձողի (3) հետ միասին: Մետաղաձողը, կարգա-
վորիչ պտուտակի (4) օգնությամբ, բարձրացնում է փականի լծանակի (6) մեկ 
ծայրը, որի ժամանակ մյուս ծայրը շարժվում է ներքև և սեղմում փականին 
(12), իջեցնելով այն ու սեղմելով փականի զսպանակները (11): 

Երբ բաշխիչ լիսեռի բռունցքը իջնում է հրիչից, մետաղաձողը և հրիչը իջ-
նում են, իսկ փականը, զսպանակի (11) ազդեցության ներքո, կիպ փակում է 
բնիկը: 

Գազաբաշխման մեխանիզմի և վառելիքի պոմպի բնականոն աշխա-
տանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ նրանց աշխատանքը ճիշտ 
համաձայնեցված լինի ծնկավոր լիսեռի և շարժիչի գլանում մխոցի դիրքի 
հետ: Դրա համար բաշխիչ ժանանիվների ատամների վրա և փոսիկների 
մեջ արված են նշաններ, որոնց համապատասխան ատամները կցորդում 
են շարժիչի հավաքման ժամանակ: 

 
Նկ. 5.1. Դիզելային շարժիչի գազաբաշխման մեխանիզմ. 

1-բաշխիչ լիսեռի բռունցք, 2-հրիչ, 3-հրիչի մետաղաաձող, 4-կարգավորիչ պտուտակ,        
5-պնդիչ մանեկ, 6-լծանակ, 7-լծանակի սռնի, 8-սռնու կանգնակ, 9-չորուկ, 10- հենարա-
նային ափսե, 11- զսպանակ, 12-փական, 13-գլանների գլխիկի առվակ, 14-մխոց,15, 16 և    
17- միջանկյալ, ծնկավոր լիսեռի և բաշխիչ լիսեռի ժանանիվների սխեմա, А-երեսակ: 
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 5.2 Գազաբաշխման փուլեր  
Գազաբաշխման փուլերը, դրանք փականների բացման կամ փակման 

պահերն են, արտահայտված մեռյալ կետերի նկատմամբ ծնկավոր լիսեռի 
պտույտների աստիճանով: Գազաբաշխման փուլերը ներկայացված են 
(Նկ.5.3): 

Գազաբաշխման փուլերը սահմանում են արտադրող գործարաններում 
փորձնական եղանակով, կախված շարժիչի արագընթացությունից և նրա 
ներածման ու արտածման համակարգի կառուցվածքից: 

Սովորաբար ձգտում են օգտագործել գազերի տատանողական շարժու-
մը ներածման և արտածման համակարգերում այնպես, որպեսզի ներթողի 
փականի փակման վերջում դրա առջև առաջանա ճնշման ալիք, իսկ ար-
տաթողի փականի փակման վերջում նրա հետևից լինի նոսրացման ալիք: 
Փուլերի այդպիսի ընտրության ժամանակ հնարավորություն է ստեղծվում 
միաժամանակ լավացնել գլանների լցավորումը թարմ խառնուրդով ու 
դրանց առավել լրիվ մաքրումը բանած գազերից:  

 
Նկ.5.2.Գազաբաշխման մեխանիզմի շարժաբերի մասեր. 

1,7,21,24,-հեղույս, 6,8,20-տափօղակ, 3,13,19-ժանանիվ, 4-պտուտակ, 9-երիթ, 10-բաշ-
խիչ լիսեռ, 11-միջադիր, 12-մատ, 14,22-ականոց, 15-խցափական, 16-օղ, 17-կցաշուրթ, 
18,23-շերտաձող 
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Նկ.5.3. Գազաբաշխման փուլերի դիագրամը 
 
 

 
 

Նկ.5.4. Դիզելային շարժիչի փականների ջերմային բացակների 
կարգավորման սխեման 
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6. ՇԱՐԺԻՉԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 

6.1 Յուղման համակարգ 
 

Շարժիչի յուղման համակարգը ծառայում է շարժիչի շփվող մեքենամա-
սերի մակերևույթները յուղելու, մաշը փոքրացնելու, շփման դիմադրություննե-
րը փոքրացնելու և շփվող մեքենամասերը մասնակիորեն հովացնելու համար: 

Շարժիչի մեքենամասերի շփվող մակերևույթներն ունեն աչքի համար 
աննկատ խորդուբորդություններ: Աշխատանքի ընթացքում հպվող մակե-
րևույթների անհրաթությունները առաջացնում են շարժմանը խոչընդոտող 
շփման ուժեր, որոնք նվազեցնում շարժիչի հզորությունը: Շփումնն առաջաց-
նում է մեքենամասերի տաքացում և արագացնում դրանց մաշը: Որպեսզի 
նվազեցնել շփման ուժը և միաժամանակ հովացնել մեքենամասերը, դրանց 
շփվող մակերևույթների միջև անհրաժեշտ է ապահովել յուղի անհրաժեշտ 
շերտ: Յուղը, լցվելով մեքենամասերի միջև բացակները, պատում է դրանց և 
թույլ չի տալիս, որպեսզի անհարթությունները անմիջականորեն հպվեն միմ-
յանց: Այդ ժամանակ չոր շփման փոխարեն առաջանում է հեղուկային շփում, 
այսինքն շփում յուղի շերտերի միջև, որն իր հերթին, նվազեցնում է շփման 
հաղթահարման վրա ծախսվող հզորությունը և մեքենա-մասերի մակերևույթ-
ների մաշը: Բացի դրանից, մխոցաօղերի մակերևույթի և գլանների ու մխոց-
ների պատերի վրա գտնվող յուղի շերտը կիպացնում է մխոցները գլաննե-
րում և պաշտպանում շարժիչի մասերը քայքայումից: 

Շարժիչային յուղերի դասակարգումը: Շարժիչի մեքենամասերի յուղ-
ման համար օգտագործում են նավթից ստացվող բարձրորակ շարժիչային 
յուղ, որն ունի անհրաժեշտ յուղայնություն, կպչունություն և մածուցիկու-
թյուն: Յուղը պետք է ունենա նաև լավ հակակոռոզիոն հատկություններ, 
որի համար յուղին ավելացնում են հատուկ հավելանյութեր: 

Ռուստանի Դաշնությունում արտադրվող յուղերից գյուղատնտե- սական 
տրակտորների շարժիչների համար օգտագործում են В, Г և Д խմբերի յու-
ղերը: В խմբի յուղերը նախատեսված են միջին -ուժեղացված, Г-ն`բարձր 
ուժեղացված, Д-ն`ներմղումով շարժիչների համար:  

Շարժիչների յուղերը մակնիշում են: Օրինակ, М-8В1 և М-10 Г 2 մակնշու-
մը նշանակում է հետևյալը` М-շարժիչային, 8 և 10` կինեմատիկական մա-
ծուցիկությունը, մմ2/վ 100 0C ջերմաստիճանի ժամանակ, В և Г` համապա-
տասխան խմբին պատկանելությունը, 1-ը` կարբյուրատորային շարժիչի 
համար, 2-ը` դիզելային շարժիչների համար: 
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Ամռանը սովորաբար օգտագործում են 10 մմ2/վ կինեմատիկական մա-
ուցիկությամբ յուղեր, ձմռանը`8 մմ2/վ:  

Արևմտյան դասակարգմամբ, մասնավորապես API- ի (Ամերիկյան նավ-
թի ինստիտուտ) դասկարգումով Г և Д խմբերի յուղերին համապատաս-
խանում են CC և CD յուղերը, իսկ SAE-ի (ԱՄՆ-ի ավտոմաբիլների արտա-
դրող ճարտարագետների միավորում) դասակարգմամբ` SAE-20W-ն (ձմե-
ռային) և SAE-30 –ը (ամառային): 

Անհրաժեշտ է, որպեսզի յուղը համապատասխանի շարժիչի մակնիշին 
և աշխատանքի սեզոնին: 

Շարժիչի շփվող մեքենամասերի շփման մակերևույթներին յուղ մա-
տուցվում է հետևյալ եղանակներով` միաժամանակ վառելիքի մատուցու-
մով, ճնշման տակ, ցայտումով և համակցված: 

Փոքր հզորությամբ երկտակտային կարբյուրատորային շարժիչներում կի-
րառվում է միաժամանակ վառելիքի մատուցումով յուղումը: Այսպիսի շարժիչ-
ները տեղադրվում են տրակտորների վրա որպես գործարկման շարժիչներ: 
Այդ դեպքում յուղը խառնում են բենզինի հետ 1:15 հարաբերակցությամբ (ըստ 
ծավալի) և լցավորում վառելիքի բաք: Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ յուղի 
հատիկները վառելիքաօդային խառնուրդի հետ միասին ընկնում են շարժիչի 
շուռտվիկի խուց, նստում մասերի մակերևույթներն, ծածկում դրանք թաղան-
թով և այդպիսով ապահովում շփվող մակերևույթների յուղումը: Շուռտվիկի 
խուցում կուտակվող յուղը ներմուծվող վառելիքաօդային խառնուրդի հոսքով 
տեղափոխվում է այրման խուց, որտեղ և այրվում է, տալով շարժիչի բանած 
գազերին կապույտ գույն: Յուղի մի մասը պարբերաբար դատարկում են շուռ-
տվիկի խուցից հատուկ ներթափման տուփի միջոցով: 

Ցայտումով յուղման ժամանակ յուղը լցավորում են շարժիչի քարտերի 
տակնոց, որտեղ շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմի շարժվող մասերը 
կպչում են յուղին և ցայտավորում այն, ստեղծելով յուղի մառախուղ: Այս 
համակարգն ունի սահմանափակ կիրառում և օգտագործվում է միայն 
կարճ ժամանակահատվածում աշխատող շարժիչներում, օրինակ հզոր 
տրակտորային դիզելների գործարկման շարժիչներում: 

Համակցված յուղումը առավել կատարյալ է և օգտագործվում է բոլոր 
ժամանակակից շարժիչներում: Առանձնահատկությունը կայանում է նրա-
նում, որ շարժիչի առավել պատասխանատու մասերը առատ յուղվում են 
հատուկ նախատեսված պոմպով մղվող յուղով` 0,3…0,4 ՄՊա ճնշման 
տակ, իսկ մնացած մասերը` ցայտումով և ինքնահոսով: 
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Համակցված յուղման համակարգի կառուցվածքը: 
Համակցված յուղման համակարգը (նկ.6.1) բաղկացած է քարտերի 

տակդիրից (1), յուղի պոմպից (2), յուղազտիչից (6), յուղի ռադիատորից (8), 
ուղիներից և խողովակաշարերից, ճնշաչափից (11), յուղի լցավորման 
բկանցքից (16): 

Յուղի մակարդակը հսկվում է յուղաչափ ձողով (4) չգործարկված շար-ժիչի 
ժամանակ: 

Տրակտորային շարժիչների յուղման համակարգում յուղի շրջանառությու-
նը մեծամասամբ նույն է: Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ յուղը քարտերի 
տակդրից (1) ներծծվում է պոմպով (2) և մղվում յուղի զտիչ (6): Զտված յուղը 
հովացվում է յուղի ռադիատորում (8) և ուղղվում գլխավոր մայրուղի (13): Այն-
տեղից, գլանների բլոկում գայլիկոնած անցքերով, յուղն անցնում է ծնկավոր 
լիսեռի հիմնական առանցքակալներին և բաշխիչ լիսեռի շարժաթևային 
վզիկներին:  

Ծնկավոր լիսեռի թեք անցքերով յուղը անցնում է շարժաթևային վզիկների 
խոռոչ (14), որտեղ լրացուցիչ մաքրվում է և դուրս գալով վզիկների մակերևու-
թի վրա, յուղում շարժաթևային առանցքակալները: Առաջին հիմնական ա-
ռանցքակալից յուղը անցնում է միջանկյալ ատամնանվի մատին և վառելիքի 
պոմպի ատամնանվի ականոցին: 

Բաշխիչ լիսեռի հետին վզիկի ուղիով յուղը ճնշման տակ մատուցվում է 
բլոկի ուղղահայաց ուղի և գլխիկի և արտաքին խողովակի ուղիներով` առ-
վակներով (16) և (7) դեպի փականալծակների խոռոչ և այնտեղից անցքերի 
միջով` լծանակի (12) խոռոչ: Լծանակի սռնու անցքերով յուղը հասնում է լծա-
նակների ականոցներին, և թափվելով երկթաձողերով, յուղում է բաշխիչ լի-
սեռի հրիչները և բռունցքները: Գլանների և մխոցների պատերը, մխոցաօղե-
րը, բաշխիչ ատամնանիվները յուղվում են ցայտումով: 

 Շարժիչի քարտերում յուղի մակարդակը ստուգում են յուղաչափ ձողով 
(4): Ձողի ստորին ծայրի վրա դրոշմած են երկու հորիզոնական խազեր: 
Յուղը լցավորում են մինչև վերին խազը, որը նշված է «П» տառով:  
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Նկ.6.1. Յուղման համակարգի սկզբունքային սխեմա. 

1-յուղի տակդիր, 2- յուղի պոմպ, 3- յուղի պոմպի ռեդուկցիոն փական, 4- յուղաչափ ձող, 
5-միջանկյալ ատամնանիվ, 6-յուղազտիչ, 7-ռեդուկցիոն (ջերմային) փական, 8-յուղի 
ջերմափոխանակիչ, 9-թափիչ փական, 10-բաշխիչ լիսեռ, 11-ճնշաչափ, 12-լծանակի 
սռնի,13- յուղի գլխավոր ուղի, 14-շարժաթևի վզիկի խոռոչ, 15-ծնկավոր լիսեռ, 16-յուղի 
լցավորման բկանցք, 17-խցան: 

 

Խորհուրդ է տրվում յուղը քարտեր լցավորելուց հետո, 2…3 րոպ-ով 
գործարկել շարժիչը` համակարգը յուղով լցավորելու համար: Այնուհետև 
կանգառել շարժիչը, թողնել որպեսզի յուղը ծորա (10 րոպ) և նորից ստու-
գել յուղի մակարդակը: Անհարժեշտության դեպքում լրալցավորել յուղը 
մինչև «П» նշանը: Յուղի ավելցուկը հեռացնում են շարժիչի քարտերից 
տակդիրի անցքից, որը փակված է հատուկ խցանով: 

Յուղի պոմպը նախատեսված է յուղը շարժիչի քարտերի տակնոցից 
շարժիչի շփվող մասերին ճնշման տակ մատուցելու, ինչպես նաև յուղը 
զտիչներով և հովացման ռադիատորով մղելու համար:  

Յողի պոմպը (Նկ.6.2, ա), սովորաբար տեղակայվում է քարտերի տակ-
նոցում և գործարկվում շարժիչի ծնկավոր լիսեռից՝ է ժանանվով (2): Յուղը 
անցնում է պոմպի մեջ յուղի ընդունիչով (4)՝ խողովակով (3): 

 Կառուցվածքը: Պոմպը բաղկացած է իրանից (8), որի մեջ գտնվում են 
միմյանց կառճված տանող (5) և տարվող (7) ժանանիվները: 

 Համեմատաբար հզոր շարժիչներում տեղակայում են երկբաժանմունք 
պոմպեր՝ ժանանիվների երկու զույգերով (Նկ.6.2, գ): Մի զույգը մատու-
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ցում է յուղը շարժիչի մեքենամասերը յուղելու համար, մյուսը մղում է յուղը 
յուղի հովացուցիչով՝ (ռադիատորով) հովացման նպատակով: 

Որոշ պոմպերի իրանում (8) տեղակայված է նաև ռեդուկցիոն փական (6): 
Պոմպի ժանանիվների պտտման ժամանակ, յուղը ներծծվում է քար-

տերի տակնոցից, լցավորում ժանանիվների ատամների և պոմպի իրանի մի-
ջև գոգերը ու ժանանիվներով տեղափոխվում մղման խոռոչ, այնուհետև 
մղման մայրուղի, որտեղից տրվում է յուղման համակարգի մայրուղինին:  

Պոմպի զարգացրած ճնշումը և արտադրողականությունը կախված են 
յուղի մածուցիկությունից, ժանանիվների չափերից և դրանց պտտման հաճա-
խությունից: 

Յուղի հովացուցիչը (ռադիտաորը) իրենից ներկայացնում է չքանդվող 
հանգույց, որը բաղկացած է ձվաձև կտրվածքով պողպատե խողովակներից 
և երկու բաքերիցէ վերին և ներքին (Նկ.6.3) 

Բաքերի ճակատամասերը վերջանում եմ ունկերով, որոնց միջոցով յուղի 
ռադիատորը հեղույսներով (12) ամրակվում է ջրի ռադիատորի կանգնակնե-
րին: Յուղատարով (15) յուղը զտիչից (18) անցնում է ներքին բաք և անցնելով 
ռադիատորի խողովակներով ու յուղատարով (20) տրվում է գլխավոր մայր-
ուղի: 

Յուղի զտիչները նախատեսված են շարժիչի յուղը տարբեր նստեց-
վածքներից և խառնուրդներից (ջրից, վառելիքից, փոշուց, մեքենամասերի 
մաշվածքի մասնիկներից և այլն) մաքրելու համար:  

Ժամանակակից տրակտորային շարժիչների վրա կիրառում են կենտ-
րոնախույս յուղի զտիչներ (ցենտրիֆուգեր), որտեղ յուղի զտումը կատար-
վում է ցենտրիֆուգի ռոտորի պտտման ժամանակ առաջացող կենտրոնա-
խույս ուժի ազդեցության տակ: Դա հնարավորություն է տալիս ավելի ար-
դյունավետ մաքրել յուղը: 

Արտաքին հիդրոշարժաբերով կենտրոնախույս յուղի զտիչի կառուց-
վածքը: Զտիչի իրանի (2) (Նկ. 6.4, Ա) մեջ սռնու (6) վրա ազատ պտտվում 
է սնամեջ ռոտորը (5): Արտաքինից ռոտորը փակված է թասակով (4): Ռո-
տորի սռնու մեջ տեղակայված է յուղատար անոթ (7) այնպես, որպեսզի 
նրա և սռնու միջև առաջանա որոշակի բացակ՝ յուղի անցման համար: 
Իրանի ներքին մասում տեղակայված է ապահովիչ փական (9): 

Պոմպը յուղը մղում է ուղի (8), որտեղից այն անցնելով սռնու (6) և 
անոթի (7) միջև եղած տարածությունով, տրվում է ռոտորին (5): 
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Յուղի մի մասը (մոտավորապես 30%) անցնում է ռոտորի կմախքի անց-
քով և ճնշման տակ հեռացվում հակառակ կողմերի վրա երկու չափա-
բերված անցքերով (3), առաջացնելով ռեակտիվ մոմենտ, որը պտտում է 
ռոտորը մեծ պտուտաթվերով (5000…7000րոպ-1): Մնացած յուղը, տրվում 
է վերև՝ մաքրվում խառնուրդներից, որոնք նստում են ռոտորի պատերին 
նրա պտտման ժամանակ, և անոթով (7) հոսում է զտիչի իրանի մեջ, դուրս 
գալով այնտեղից առանձին ուղիով (1): 

 
Նկ.6.2. Յուղի պոմպի տեղակայումը (ա) և կառուցվածքը (բ), 

երկբաժանմունք պոմպ. 
1-պոմպ, 2-փոխանցման ժանանիվ, 3-խողովակ, 4-յուղընդունիչ, 5-տանող ժանանիվ,   
6-ռեդուկցիոն փական, 7-տարվող ժանանիվ, 8-իրան: 
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Նկ.6.3. Յուղի ռադիատոր. 

1-խողովակաոստ, 2,10,13-տափօղակներ, 3,11,15,20-յուղատարներ, 4,17-անրիկ, 5-ճկա-
փող, 6,8-շերտաձող, 7-ականոց,9,12,14-հեղույս М8, 16-անոթ, 18-զտիչ, 19-ռադիատոր, 
21-հեղույս: 

 
 

Երբ յուղը չի կարողանում անցնել զտիչով (չափաբերված անցքերի կեղ-
տոտման կամ այլ անսարքության պատճառով), ճնշումը ուղիում (8) մեծա-
նում է, փականը (9) բացվում է և յուղի տրվում է ուղի (1), յուղի մատուցումը 
շփվող մասերին չի դադարի:  

Քանի որ շարժիչի մասերին մատուցվում է միայն զտված յուղ, զտիչը 
կոչվում է լիահոսքային: 

Ժամակակաից տրակտորներում մեծ մասմաբ կիրառվում է ներքին 
հիդրոշարժաբերով կենտրոնախույս յուղի զտիչներ, որոնց կառուցվածքը 
նույնն է, ինչ արտաքին հիդրոշարժաբերով զտիչներինը: Տարբերությունը 
միայն ռոտորի պտտման համար հատուկ սարքվածքն է:  

Որպեսզի պտտվի ռոտորը (5) (Նկ. 6.4, Բ), սռնու (4) վրա ամրացնում են 
գլխադիր (2)՝ ուղիներով: Բացի դրանից, ռոտորի կմախքի (3) վերին մասում 
նյունպես արված են որոշակի անկյան տակ տեղակայված ուղիներ: 

Այդ տեսակի զտիչների իրանում (1) տեղադրում են ապահովիչ (7) և հե-
ղուկաթափ (11) փականներ, ինչպես նաև փական-թերմոստատ (8): 

Պոմպով մատուցվող յուղը (10) ուղիով բարձրանում է օղակաձև ուղիով 
և բարձր արագությամբ արտահոսում գլխադրի (2) ուղիներից, ստեղծելով 



 

59 
 

ռեակտիվ մոմենտ, որը ստիպում է պտտվել ռոտորի կմախքը ռոտորի (5) 
հետ միասին: Այնուհետև յուղն անցնում է ռոտորի ներս՝ կմախքի շառավ-
ղային ուղիներով, կմախքի վերին մասի անցքերով բարձր արագությունով 
արտահոսում կմախքի ներքին ներտաշվածք՝ ստեղծելով լրացուցիչ ռեակ-
տիվ ուժ, որը պտտեցնում է ռոտորը: 

Մաքրված յուղը անցնում է յուղատար անոթ (6) և (9) ուղիով դուրս 
գալիս զտիչից:  

 Յուղման համակարգի տեխնիկական սպասարկումը: Յուղման հա-
մակարգի աշխատունակությունը կապված է շփվող մասերին որոշակի 
մածուցիկության մաքուր յուղի անընդհատ մատակարման հնարավորու-
թյունից: Դա պայմանավորված է յուղի պոմպի, յուղի մաքրիչի և յուղի ռա-
դիատորի անխափան աշխատանքով: 

 Դիզելային շարժիչիի աշխատանքի ընթացքում յուղը կորցնում է որո-
շակի հատկություններ, մասնավորապես՝ յուղման հատկությունները:  

Այդ պատճառով հիմնական շարժիչի յուղը անհրաժեշտ է փոխարինել 
յուրաքանչյուր 480 ժ աշխատանքից հետո, իսկ եթե օգտագործվում են 
փոխարինող յուղեր` 240 ժ-ից հետո: 

Ա   
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Բ  

Նկ.6.4. Արտաքին հիդրոշարժաբերով կենտրոնախույս յուղի զտիչի (Ա) 
կառուցվածքը (ա) և գործողույան սկզբունքը (բ) ու ներքին 

հիդրոշարժաբերով կենտրոնախույս յուղի զտիչի կառուցվածքը (Բ) 
Ա՝ 1,8-ուղիներ, 2-իրան, 3-չափաբերված անցքեր, 4-թասակ, 5-ռոտոր, 6-սռնի, 7-յուղատար 
անոթ, 9-ապահովիչ փական, 10-մեխանիկական խառնուկներ: 
Բ՝ 1-իրան, 2-գլխադիր, 3-ռոտորի կմախք, 4-սռնի, 5-ռոտոր, 6-յուղատար անոթ, 7-ապահո-
վիչ փական, 8- փական-թերմոստատ, 9,10-ուղիներ, 11-հեղուկաթափ փական: 

 
Յուղման համակարգի տեխնիկական սպասարկումը ներառում է հետև-

յալ գործողությունները. 
-շարժիչի քարտերում յուղի մակարդակի ստուգում, 
-համակարգի բոլոր միացքների կիպության ստուգում, 
-շարժիչի գործարկման և բեռնվածքի տակ աշխատանքի ընթացքում 

յուղի ճնշման և ջերմաստիճանի ստուգում,  
-յուղի զտիչի ռոտորի մաքրում,  
-յուղի զտիչների մաքրում,  
-յուղի փոխում,  



 

61 
 

-յուղման համակարգի լվացում: 
Շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման անվանական հաճախության ժա-

մանակ յուղի ճնշումը գլխավոր մայրուղում պետք է լինի 0,2...0,3 ՄՊա, 
իսկ նվազագույն հաճախության ժամանակ` 0,08 ՄՊա-ից ոչ պակաս: Յու-
ղի ճնշման բարձրացումը կամ նվազումը վկայում է յուղման համակարգի 
անսարքության մասին: Այդ ժամանակ շարժիչը անհրաժեշտ է անմիջա-
պես կանգառքել, պարզել պատճառը և վերացնել այն:  

Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկում: 
Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում են, 
- յուղի մակարդակը շարժիչի քարտերում, 
- շարժիչի աշխատանքը դադարեցնելուց առնվազն 10 րոպ հետո: 
Յուղի մակարդակը պետք է մոտ լինի յուղաչափ քանոնի վերին խազին 

(նիշին): 
Շարժիչը կանգառքելուց հետո, ստուգում են յուղամաքրիչի ռոտորի աշ-

խատանքը: Դրա համար մեծացնում են տաքացված շարժիչի ծնկավոր 
լիսեռի հաճախությունը մինչև առավելագույնը և պահում են այդ վիճակում 
2…3 րոպ: Այնուհետև անջատում են վառելիքի մատուցումը, կանգառքում 
շարժիչը և լսողությամբ որոշում ռոտորի պտտման տևողությունը մինչև 
լրիվ կանգը: Եթե իներցիայով պտտվող ռոտորի աղմուկը տևում է 30 վ-ից 
պակաս, նշանակում է ռոտորը կեղտոտված է և անհրաժեշտ է քանդել յու-
ղամաքրիչը և մաքրել դրա անցքերը: 

N1 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ կատարում են հերթափո-
խային տեխնիկական սպասարկման բոլոր գործողությունները,որից հետո 
մաքրում են զտիչի ռոտորը: 

Ռոտորի մաքրումը կատարում են հետևյալ հերթականությամբ. 
-արտապտուտակում են կենտրոնախույս զտիչի (2) (Նկ.6.5) գլխածածկ 

մանեկը (1) և հանում զտիչը,  
-զտիչի իրանի և ռոտորի հատակի միջև տեղադրում են պտուտակիչ և 

սևեռում ռոտորը դարձումից: Դարձակով պտտում են ռոտորի բաժակի 
ամրակման մանեկը (4) և հանում բաժակը (3) ռոտորի իրանի վրայից,  

-փայտե քերիչի օգնությամբ հեռացնում են նստվածքները ռոտորիբա-
ժակի ներքին պատերից,  

-անհրաժեշտության դեպքում մաքրում են ռոտորի սյունակի վերին մա-
սի անցքերը:  

Ռոտորը հավաքում են հակառակ հաջորդականությամբ: Ստուգում են 
կիպացնող օղի վրա վնասվածքների բացակայությունը և յուղում այն սոլիդո-
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լով: Ստուգում են բաժակի դիրքի ճշտությունը իրանի առվակում, ինչպես 
նաև կափարիչի և ռոտորի վրայի նշանների համընկնումը: Ռոտորի կափա-
րիչի ամրակցման մանեկը զգուշորեն ձգում են 35…50 Ն·մ ճիգով: Հավաքաց 
ռոտորը սռնու վրա տեղադրելուց հետո, ստուգում են նրա պտտման թե-
թևությունը (այն պետք է պտտվի ձեռքով թեթև, առանց լռվելու):  

     
Նկ.6.5. Յուղի կենտրոնախույս զտիչի քանդում. 

 

Ստուգում են զտիչի աշխատանքը` շարժիչը կանգառքելուց զտիչի թասակի 
տակ պետք է 30…60 վ լսվի ռոտորի պտտումից առաջացած թեթև աղմուկ: 

N2 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ կատարում են հերթափո-
խային և N1 տեխնիկական սպասարկումների բոլոր գործողությունները, 
որից հետո լվանում են յուղման համակարգը, մաքրում յուղի զտիչը և փո-
խում յուղը շարժիչի քարտերի տակնոցում: Գործարկում և տաքացնում 
շարժիչը, ստուգում յուղի ճնշումը գլխավոր մայրուղում և ռոտորի աշխա-
տանքը: 

N3 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ կատարում են հերթափո-
խային, N1 և N2 տեխնիկական սպասարկումների բոլոր գործողություննե-
րը, որից հետո մաքրում են տուրբաճնշակի զտիչները: Ստուգում են ճնշա-
չափի և հեռավար ջերմաչափի ցուցմունքների համապատասխանությունը 
չափանմուշին և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում դրանք: 

Սեզոնային տեխնիկական սպասարկման ժամանակ աշնան-ձմռան 
պայմաններում շահագործման անցնելիս, անջատում են յուղման համա-
կարգի ռադիատորը, ստուգում և կարգավորում հեղուկաթափ փականը:  
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Գարնան-ամռան պայմաններում շահագործման անցնելիս գործարկում 
են համակարգի ռադիատորը: 

6.2.Հովացման համակարգ 
Շարժիչի հովացման համակարգը ծառայում է շարժիչի տաք մասերից 

ջերմությունը հեռացնելու և շրջակա միջավայր փոխանցելու, ինչպես նաև 
շարժիչի ջերմային ռեժիմը տրված սահմաններում (օպտիմալ ջերմային 
ռեժիմ) պահպանելու համար:  

Աշխատող շարժիչում գազերի միջին ջերմաստիճանը աշխատանքային 
ցիկլի ընթացքում կազմում է 800...900°С: Ջերմության որոշ մասը հաղորդ-
վում է շարժիչի մասերին (գլաններին, գլանների գլխիկին, մխոցներին, փա-
կաններին և այլն), որի արդյունքում դրանց ջերմաստիճանը բարձրանում է:  

Եթե այդ մասերը չհովացվեն կամ հովացվեն ոչ բավարար չափով, 
ապա շարժիչի նորմալ աշխատանքը կխախտվի, որովհետև կվատանան 
յուղի յուղման հատկությունները, կմեծանան շփման կորուստները, շփվող 
մեքենամասերի մաշը և յուղի ծախսը: Կնվազի շարժիչի արդյունավետ 
հզորությունը, կվատանա վառլիքային շահավետության հատկանիշները: 

 Շարժիչի հովացումը չպետք է չափից ավելի լինի, քանի որ այդ դեպ-
քում կորում է օգտակար ջերմությունը, վառելանյութը վատ է գոլորշիա-
նում, դանդաղ է բոցավառվում, որի պատճառով նվազում է շարժիչի ար-
դյունավետ հզորությունը, վատանում է վառելիքային շահավետության 
հատկանիշները: Բացի դրանից, դիզելների մխոցային խմբի և փականնե-
րի վրա առաջանում են խեժային նստվածքներ, կոքսակալվում են մխոցա-
օղերը, իսկ կարբյուրատորային շարժիչներում վառելանյութի այրման ժա-
մանակ առաջացած թթուների խտացված գոլորշիների շնորհիվ առաջա-
նում է մասերի կոռոզիա: 

 Մեքենաների շարժիչներում օգտագործվում են հովացման երեք եղա-
նակներ` հեղուկային, օդային և համակցված:  

Հեղուկային հովացման համակարգում ջերմությունը շարժիչի տաքա-
ցած  մասերից հեռացվում է հեղուկի հոսքով: Օդի հովացման համակար-
գում օգտագործվում է օդի հոսք, իսկ համակցված համակարգը միավո-
րում է հեղուկային և օդի հովացման համակարգերը: 

Ժամանակակից տրակտորների շարժիչներում առավել լայն տարաշում 
են ստացել հեղուկային հովացման համակարգերը: 

Հեղուկային հովացման համակարգը (МТЗ-82 տրակտորի շարժիչի 
օրինակով): Հեղուկային հովացման համակարգը (Նկ. 6.6) ներառում է 
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բլոկի և գլանների գլխիկի հովացման շապիկը, հովացուցիչը (ռադիատոր) 
(2), ջրի պոմպը (8) և օդափոխիչը (10), ինչպես նաև օժանդակ սարքեր` 
հեղուկաբաշխիչ ուղիները, թերմոստատը, միացնող ճկափոկերը, հեղու-
կաթափ ծորակերը և հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը (ջերմաչափ): Հո-
վացնող հեղուկ է ծառայում անտիֆրիզը: 

Ռադիատորը (նկ. 6.7) ծառայում է շարժիչի ջրաշապիկից ստացվող 
ջրի հովացման համար: Այն բաղկացած է վերին (9) և ստորին բաքերից 
(29), միջուկից (4) և ամրակցման մասերից: Միջուկում տեղադրված են 
բարագ թիթեղներ, որոնց միջով անցնում են դրանց զոդված բազմաթիվ 
տափակ ուղղագիծ խողովակներ: 

Ռադիատորի միջուկում ջուրը բաժանվում է բազմաթիվ շիթերի: Վերին 
և ստորին բաքերը շարժիչի ջրաշապիկին միացված են ճկափողերով (13) 
և (28): Ստորին բաքում տեղադրված է ծորակ ռադիատորից և բլոկից ջու-
րը դատարկելու համար: Հովացման համակարգի մեջ հեղուկը լցնում են 
վերին բակի բկանցքից, որը փակվում է կափարիչով (11): 

Շերտափեղկերը բաղկացած են թիթեղներից, որոնք հոդակապ ամ-
րակված են շերտաձողով (33): 

Ջրի պոմպը (11) (Նկ.6.8) կենտրոնախույս տիպի է, միավորված է օդա-
փոխիչի հետ մեկ բլոկում, որը խցանիչ միջադիրով ամրակցված է բլոկ-
քարտերի առջևի պատին:  

Պոմպի իրանում (1) (Նկ.6.8) գնդիկավոր առանցքակալների վրա տե-
ղադրված է լիսեռիկ (3): Նրա առջևի ծայրին ամրակցված է շարժափոկը 
(9): Ճակատամասին ամրակված է խաչարդ, որի վրա ամրակված են օդա-
փոխիչի թիակները: 

 Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ շարժափոկը պտտումը ստանում է 
ծնկավոր լիսեռից` փոկի միջոցով: Լիսեռիկի (3) հետին ծայրին կոշտ նստեց-
ված է ջրի պոմպի թևանիվը (2), որի կորագծային թևանիվները ջերմափո-
խանակիչի ստորին բաքից, լցամղման խոռոչի միջով (Б) ջուրն ուղղում են 
շարժիչի ջրաշապիկ` լցամղման խոռոչով (Б): Լիսեռիկի (3) հետին ծայրին 
նախատեսված է տեքստոլիտի խցարար տափօղակ (7) և ռետինե 
խցօղակ, որը սեղմվում է զսպանակով (6) հենակային ականոցին (8): 

Թերմոստատը ծառայում է ջրի ջերմաստիճանը ավտոմոտ կարգավո-
րելու համար: Նկ.5.9-ում ներկայացված է երկփականային թերմոստատ 
պինդ լցանյութով` ցերեզինով (նավթամոմ): 70…830C ջերմաստիճանի ժա-
մանակ ցերեզինը հալում է և լայնանալով, տեղաշարժում փականը (3), որը 
բացվում է: Հովացնող հեղուկը սկսում է ռադիատորի միջով շրջանառվել 
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մեծ սարքաշղթայով: Ջերմության նվազման ժամանակ ցերեզինը պնդա-
նում է և ծավալով փոքրանում: Հետադարձ զսպանակի գործողության 
ներքո հիմնական փականը (3) փակվում է, իսկ տարալցման փականը (8) 
բացում է իրանի (2) կողային անցքերը, և ջուրը սկսում է շրջանառվել 
փոքր սարքաշղթայով` շրջանցելով ռադիատորը: 

Շոգեօդային փականի միջոցով ռադիատորը հաղորդակցվում է մթնո-
լորտի հետ: Այն ժամանակ, երբ ռադիատորում հեղուկի ջերմաստիճանը 
բարձրանում է մինչև սահմանային մեծություն (տվյալ շարժիչի համար), 
ապա ճնշման գործողության շնորհիվ փականը բացվում է և շոգի ավել-
ցուկը հեռացվում է: 

 
 

Նկ. 6.6 Д-240 դիզելի հեղուկային հովացման համակարգի սխեմա. 
1-հեղուկի լցավորման բկանցք, 2-ռադիատոր, 3-հեղուկ մատուցող խողովակաոստ, 4-թեր-
մոստատ, 5-ձերմաստիճանի հեռավար ցուցիչ, 6-վարոգուրիկի կառավարման բռնակ,  
7-հեղուկաթափ ծորակ, 8-ջրի պոմպ, 9-հեկուկը հեռացնող խողովակաոստ, 10-օդափոխիչ,       
11-ռադիատորի հեղուկաթափ ծորակ, 12-վարագուրիկ: 
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Նկ. 6.7. Ջրի ռադիատոր. 

1- ռադիատորի կանգնակ, 2,8,27-հեղույս М8, 3-անկյունակային մակադրակ, 4-ռա-
դիատորի միջուկ, 5-միջադիր, 6-մակադրակ, 7,14-տափօղակ, 9-վերին բաք, 10-գոլոր-
շատար խողովակ, 11-կափարիչ, 12-անուր,13,28-ճկափող, 15,22-մեղմիչ,16,19-կալու-
նակ, 17-առձգիչ, 18,25,26 -տափօղակ, 20-պատյան, 21-անրիկ, 23-բույթ, 24-մանեկ 
М12,29-ստորին բաք, 30-ձախ հենարան, 31-աջ հենարան, 33-շերտաձող, 34-ականոց 

 

 
Նկ.6.8. Ջրի պոմպի կառուցվածք . 

1-իրան, 2-թևանիվ, 3-լիսեռիկ, 4-մանեկ, 5-ռետինե պատյան, 6-զսպանակ, 7-տափ-
օղակ, 8-ականոց, 9-շարժափոկ, 10-առանցքակալ, 11-խցուկներ: 
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ա       բ 

Նկ.6.9 Թերմոստատի սխեմա. 
ա-հիմնական փականը բաց է, բ- հիմնական փականը փակ է, 1-ձող, 2-իրան, 3-հիմ-
նական փական, 4-լցիչ, 5-ներդիր, 6-զսպանակներ, 7-ճարմանդ, 8-տարալցման փա-
կան: 

 

6.3 Դիզելային շարժիչի սնման համակարգի կառուցվածքը և աշխ-
ատանքը 

Դիզելային շարժիչների համար, որպես վառելիք օգտագործում են նավթի 
թորվածքներ` դիզելային վառելիքը, գազոյլը, սոլյարայուղը, որոնք ստացվում 
են կերոսինի թորոցքից:  

 Դիզելային վառելիքը պետք է ունենա լավ յուղման հատկություններ. 
- լավ փոշիացվի և խառնվի օդի հետ,  
-հեշտ ինքնաբոցավառվի շարժիչի գլանների մեջ,  
-այրվի առանց այրուք առաջացնելու,  
-չպարունակի թթուներ, ալկալիներ, ջուր և մեխանիկական խառնուրդ-

ներ,  
-ունենա բոցավառման ուշացման կարճ ժամանակամիջոց: 
 Բոցավառման ուշացման ժամանակամիջոցը ախված է վառելիքի ցե-

տանային թվից, որը բնութագրում է ցետանի տոկոսային պարունակու-
թյունը (ցետանային թիվը ընդունում են 100 միավոր) ալֆամեթիլնավթալի-
նի (ցետանային թիվը ընդունում են 0 միավոր) հետ խառնուրդում` համար-
ժեք տվյալ վառելիքի բոցավառմանը: Դիզելային վառելիքի ցետանային 
թիվը պետք է լինի 40-ից ոչ պակաս:  

Ներկայումս Ռուսաստանի Դաշնությունում արտադրվում է դիզելային 
վառելիք ծծումբի փոքր պարունակության նավթերից` ДА, ДЗ, ДЛ, ДС, 
մակնիշների, իսկ ծծումբային նավթերից` А, ЗС, Л, С: Տրակտորների շար-
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ժիչներում, որպես կանոն, օգտագործվում են Л-0,2-40 և Л-0,5-40 ամառա-
յին, З-0,2 և З-0,5 ձմեռային վառելիքները: 

Ներքին այրման շարժիչների գլաններում վառելքի քիմիական էներ-
գիայի ձևափոխումը ջերմայինի իրականացվում է վառելիքի այրումով` օք-
սիդացմամբ: Որպեսզի այդ պրոցեսը ընթանա առավել արդյունավետ, ան-
հրաժեշտ է ապահովել վառելիքի արագ և առավել լիակատար այրում: Դրա 
համար անհրաժեշտ է նախապես հեղուկ վառելիքը նախապատրաստել նա-
խապես՝ համապատասխան ձևով: Նախապատրաստումը ընթացքում վա-
ռելիքը սկզբից մանրակրկիտ փոշիացնում են հատուկ սարքվածքների օգնու-
թյամբ, այնուհետև գոլորշիացնում և գոլորշիացված վառելիքը խառնում 
օդին: Արդյունքում ստացվում է վառելիքաօդային խառնուրդ: 

Որպեսզի վառելիքը լրիվ այրվի, այն պետք է սրսկվի գլանի մեջ մինչև 
մխոցի ՎՄԿ հասնելը, իսկ դա ապահովելու համար անհրաժեշտ է որպեսզի 
վառելիքի պոմպը մատուցի վառելիքը բոցամուղի մեջ ավելի վաղ: 

Անկյուն, որի դեպքում ծնկավոր լիսեռի շուռտվիկը չի հասնում մինչև ՎՄԿ՝ 
գլանի մեջ վառելիքի սրսկման պահին, կոչվում է վառելիքի ներցայտման 
առաջանցման անկյուն, իսկ անկյունը, որի դեպքում ծնկավոր լիսեռի շուռ-
տվիկը չի հասնում մինչև ՎՄԿ, վառելիքի պոմպից վառելիքի մատուցման 
պահին, կոչվում է վառելիքի մատուցման առաջանցման անկյուն: 

Սնման համակարգի կառուցվածքը: Դիզելային շարժիչի սնման համա-
կարգը ծառայում է ճնշման տակ գլանների մեջ օդ և հեղուկ վառելիք մատու-
ցելու և աշխատեցված գազերը գլաններից հեռացնելու համար (Նկ.6.10): 

Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ, վառելիքը բաքից (12) ցածր ճմշման 
վառելիքամուղով տրվում է նախամաքրման զտիչ (11), որտեղ առանձնացվում 
են խոշոր մեխանիկական խառնումները: Այնուհետև, վառելիքը ներծծվում է 
ցածր ճմշման վառելիքամուղ պոմպով (10) և վերջնական մաքրման զտիչի (9) 
միջով մղվում բարձր ճնշման վառելիքի պոմպ (7): Վերջինս, բարձր ճնշման 
վառելիքամուղով (6) մղում է վառելիքը բոցամուղին (4), որը սրսկում է այն 
փոշիացված վիճակում այրման խուց: Բարձր ճնշման վառելիքի պոմպից վա-
ռելիքի ավելցուկը հեռացվում է թողունակ վառելիքամուղով (15) դեպի մղիչ 
պոմպի ներթողի մասը: 

Վառելիքի այրման համար անհրաժեշտ օդը մատուցվում է շարժիչի գլան-
ներ ներթողի խողովակաշարով (2), նախապես մաքրվելով օդի մաքրիչում (1): 

Օդը սովորաբար պարունակում է փոշու համեմատաբար մեծ քանակու-
թյուն: Եթե այն չմաքրվի, ապա աշխատանքի ընթացքում շարժիչի գլաննե-
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րի մեջ կարող է ներթափանցել զգալի քանակության փոշի, որը կառաջաց-
նի ինչպես գլանների և մխոցների, այնպես էլ շփվող այլ մեքենամասերի 
արագ մաշում: Որպեսզի դա տեղի չունենա, շարժիչները կահավորում են 
օդամաքրիչներով:  

Տրակտորների վրա տեղակայում են հիմնականում համակցված եռ-
աստիճան օդամաքրիչներ, որոնք համատեղում են օդի իներցիոն և զտու-
մով մաքրման եղանակները: 

 
Նկ.6.10. Դիզելային շարժիչի սնման համակարգի սխեմա. 

1-օդամաքրիչ, 2-ներթողի խողովակաշար, 3-խլացուցիչ, 4-բոցամուղ, 5-արտաթողի 
խողովակաշար, 6-բարձր ճնշման վառելիքամուղ, 7-վառելիքի բարձր ճնշման պոմպ,           
8-ցածր ճմշման վառելիքամուղ, 9-վառելիքի վերջնամաքրման զտիչ, 10- ցածր ճմշման 
վառելիքամուղ պոմպ, 11-վառելիքի նախամաքրման զտիչ, 12-վառելիքի բաք, 13-մխոց, 
14-ներթողի փական, 15-ավելցուկ վառելիքի թողունակ վառելիքամուղ, -օդ, -վա-
ռելիք, -բանած գազեր: 

 

Եռաստիճան օդամաքրիչի (Նկ.6.11,ա) առաջին աստիճանը ապահով-
վում է իներցիոն մաքրիչով, երկրորդ աստիճանը հպակային է` յուղի գու-
ռով, երրորդը հպակային` զտիչ տարրերով: 

Օդամաքրիչը տեղակայված է գլանների գլխիկի վրա կալունակի և անուր-
ների օգնությամբ: Այն բաղկացած է իրանից (3), գլխիկից (11) և նրան եռակց-
ված օդի ընդունիչ խողովակից (9): Վերևից խողովակի վրա անուրով ամ-
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րակված է օդի ընդունիչ թասակը` կենտրոնախույս փոշեանջատիչով (6): 
Օդամաքրիչի իրանի մեջ տեղադրված են երեք կապրոնե զտիչ տարրեր (2): 
Նեքևից իրանին հեղույսներով ամրացված է տակնոցը (1)` յուղի գուռով: 

Եռաստիճան օդամաքրիչը գործում է հետևյալ կերպ: Շարժիչի ներթողի 
տակտի ժամանակ նոսրացման շնորհիվ ցանցի (8) անցքերով օդը անցնում է 
իներցիոն մաքրիչի մեջ և շփվելով փոշեզատչի, (5) թիակներին ստանում 
պտտական շարժում: Օդի հետ միասին մաքրիչի մեջ անցած փոշու խոշոր 
մասնիկները կենտրոնախույս ուժի ազդեցության տակ շպըրտվում են պատե-
րին և երկու պատուհանների (7) միջով արտածվում դուրս: Այս մաքրիչում 
առանձնացվում է օդում պարունակվող փոշու մոտ 2/3-ը: Փոշու մանր մաս-
նիկներով օդը մեծ արագությամբ շարժվում է օդի ընդունիչ խողովակով, 
անցնում յուղի գուռ, նետում յուղը զտիչ տարրերի ցանցի վրա և կտրուկ 
փոխում ուղղությունն ու արագությունը: Արդյունքում փոշու մանր մասնիկները 
մնում են յուղի մեջ, իսկ օդը անցնում է զտիչ տարրերով խողովոկաոստ (4), 
որը տանում է դեպի շարժիչի գլաններ: Յուղով տոգորած զտիչ տարրերը (2) 
որսում են օդի մանր մեխանիկական խառնուրդները: 

 
Նկ.6.11. Եռաստիճան համակցված (ա) և ցիկլոնային (բ) օդամաքրիչներ: 

ա) 1-տակնոց, 2-զտիչ տարրեր, 3-իրան, 4-օդատար խողովակաոստ, 5-փոշեզատիչ,     
6-կենտրոնախույս փոշեանջատիչ, 7-փոշու հեռացման պատուհան, 8-ցանց, 9-օդըն-
դունիչ խողովակ, 10-հենարանային պահունակ, 11-գլխիկ, 12-ափսե: 
բ) 1-խողովակ, 2-իրան, 3-ցանց, 4-զտիչ թիթեղ, 5-պարկուճներ, 6-ցիկլոն, 7-տակնոց,       
8-արտաթոման խողովակ, 9-էժեկտոր, 10-անոթներ, 11-պատուհան, 12-արտածծման խո-
ղովակ: 
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Համակցված ցիկլոնային օդամաքրիչի (Նկ.6.11,բ) հիմնական մասը 
իրանն է (2), որի մեջ տեղակայված են ցիկլոններ (6)՝ պատուհան (11) ունեցող 
պողպատե կամ պլաստմասսե խողովակներ, որոնց տրամագիծը դեպի ներ-
քև որոշակիորեն փոքրանում է: Ցիկլոնի վերին կափարիչում տեղադրված է 
կարճ անոթ (10): Ցիկլոնների քանակությունը (9, 30 կամ 42) կախված է օդա-
մաքրիչով անցնող օդի քանակությունից: Միջնապատի (որի մեջ տեղադըր-
ված են ցիկլոնները) վերևում գտնվում են պարկուճները (5) և փրփրային պո-
լիուրետանից պատրաստված թիթեղը (4): Իրանի ստորին մասում ամրաց-
ված է տակնոց (7), որի մեջ են դուրս գալիս ցիկլոնների ստորին ծայրերը: 

Աշխատանքը: Ներթողման ժամանակ օդը, անցնելով ցանի (3) միջով 
(առաջին նախամաքրում), ուղղվում է իրանի (2) մեջ, որտեղ պատուհան-
ների (11) միջոցով անցնում է ցիկլոններ (6): Ցիկլոններում (առաջին մաքր-
ման երկրորդ աստիճան) օդն սկսում է բարձր արագությամբ պտտվել: 

 Պոշու մասնիկները կենտրոնախույս ուժերի ներքո մղվում են դեպի ցիկ-
լոնի պատերը և տեղաշարժվելով ներքև ընկնում տակնոցի (7) մեջ: Մինչև 
98% մաքրված օդը ցիկլոնների անոթներով անցնում է երրորդ մաքրման՝ 
պարկուճներ (5), այնուհետև չորրորդ՝ թիթեղ (4): Արդյունքում՝ մինչև 99,9 % 
մաքրված օդը, ներքին խողովակով (1) ուղղվում է շարժիչի գլաններ: 

Տակնոցի մեջ հայտնված փոշին էժեկտորի (9) արտածծման խողովակով 
(12) արտանետվում է մթնոլորտ բանած գազերի հետ միասին խողովակով (8): 

Տուրբոմղիչը նախատեսված է շարժիչից դուրս եկող բանած գազերի 
օգնությամբ օդը ճնշման տակ գլաններ ներմղելու համար: Օդի ներմղման 
արդյունքում օդը մտնում է գլանների մեջ մեծ ճնշումով և մեծ քանակու-
թյամբ: Արդյունքում գլաններ է մատուցվում ավելի մեծ քանակությամբ վա-
ռելիք, որը ավելացնում է հզորությունը 35…36% և նվազեցնում վառելիքի 
տեսակարար ծախսը մինչև 4 գ/կՎտ·ժ: 

Տուրբոմղիչը բաղկացած է շառավղային կենտրոնախույս գազային տուր-
բինից (1) (Նկ. 6.12.) և կենտրոնախույս միաստիճան կոմպրեսորից (15):  

Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ բանած գազերը դուրս են գալիս մեծ 
արագությամբ (մինչև 30 մ/վ): Խողովակատարով (24) դրանք մտնում են 
գազային տուրբինի խուց, որտեղից ճնշման տակ ծայրափողակային ա-
պարատով` դեպի գազային տուրբինի աշխատանքային անվի թիակները, 
ստիպելով պտտվել տուրբինը շատ բարձր պտտութաթվերով (մինչև 
40 000 րոպ-1), այնուհետև արտանետվում են մթնոլորտ: 

Կոմպրեսորի անիվը (9), պտտվելով տուբինի հետ մեկ լիսեռի վրա, վերց-
նում է մթնոլորտից եկող օդը: Օդը, դիպչելով կոմպրեսորի թիակներին 
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սկսում է դրանց հետ արագ պտտվել և կենտրոնախույս ուժի ազդեցության 
տակ` սեղմվել: Սեղմված օդը ուղղվում է դիֆուզոր (12), որտեղ նրա ճնշումը 
ավելի է բարձրանում և 0,03…0,07 ՄՊա ավելցուկային ճնշման տակ մղվում 
է շարժիչի գլաններ: 

Խլարարներ: Խլարարը նախատեսված է տրակտորի աշխատանքի 
ժամանակ առաջացող աղմուկը նվազեցնելու համար: 

Գույություն ունեն խլարների բազմաթիվ տեսակներ, որոնք գործում են 
տարբեր սկզբունքներով և ունեն տարբեր կառուցվածք: 

Որպես օրինակ, դիտարկենք նկ.6.13-ում ներկակացված խլարարները: 
Խլարար-կայծմարիչը բաղկացած է իրանից (5) (Նկ.6.13,բ), որի մեջ տե-

ղադրված է խողովակը (4) անցքերով՝ բանած գազերի արտանետման հա-
մար: Իրանի ներքին մասը բաժանված է երկու խցի՝ ընդարձակման (7) և ռե-
զոնանսային(7): Խողովակի (4) ներսում տեղադրված են թևանիվներ(3) և (6):  

Կայծի մարումը իրականցվում է հետևյալ կերպով: Բանած գազերը, 
անցնելով թևանիվների թիակների միջով, ստեղծում են մրրկային հո-
սանքներ: Արդյունքում կայծերը տեղաշարժվելով խողովակի (4) ներքին 
մակերևույթով, մարում են և հանգչում, դուրս չգալով խլարարից: 

 
Նկ. 6.12. Տուրբոմղիչի կառւցվածքը. 

1-տուրբինի իրան, 2-տուրբինի անիվ`լիսեռով, 3-միջադրակ, 4-տուրբինի սկավառակ, 
5-առանցքակալ, 6-փողաքանոնի զսպանակ, 7-յուղանդրադար ձիչ, 8-կիպացնող օղ, 9-
կոմպրեսորի անիվ, 10- մանեկ, 11-ականոց, 12-դիֆուզոր, 13,14,20-սկավառակներ, 15-
կոմպրեսորի իրան, 16-սեղմիչ տափօղակ, 17-պնդիչ օղ, 18-սևեռիչ, 20-մեջտեղի իրան, 
21-ականոց: 
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Վառելիքի բաք:  
Վառելիքի բաքում գտնվում է վառելիքի անհրաժեշտ պահուստը (մո-

տավորապես մեկ հերթափոխի աշխատանքի համար): Բաքը (Նկ.6.14) 
բաղկացած է թիթեղավոր պողպատից դրոշմած երկու միմայնց եռակցված 
կեսերից:  

Բաքի վերին մասում եռակցված է լցավորման բկանցք, որի մեջ տեղա-
դրված է ցանցավոր զտիչ: Զտիչի կողքին՝ բկանցքի կցաշուրթի անցքի մեջ 
գտնվում է վառելիքաչափ ձողը, որը նախատեսված է վառելիքի մակար-
դակը չափելու համար: Բաքի վերին մասում տեղակայված է նաև վառե-
լիքի մակարդակի տվիչը, որի ցուցիչը գտնվում է տրակտորի խցիկում 
գտնվող սարքերի վահանակի վրա: 

Բաքի բկանցքը հերմետիկ փակում են կափարիչով: Կափարիչում նա-
խատեսված է անցք, որի միջով օդը կարող է մտնել բաքի մեջ և լցավորել 
ծախսված վառելիքի ազատված ծավալը, դրանով իսկ կանխարգելում է 
բաքի մեջ նոսրացման առաջացում, որը կարող է խոչընդոտել վառելիքի 
մատուցմանը սնման համակարգ: 

 
6.13 Խլարարի (ա), (գ) և խլարար-կայծմարիչի (բ) սխեմաներ. 

1,4-խողովակներ, 2-ռեզոնանսային խուց, 3,6-թևանիվներ, 5-իրան, 7-ընդարձակման խուց: 
 

Վառելիքի զտիչներ: Վառելիքի բաքում գտնվող վառելիքը, չնայած բո-
լոր ձեռնարկվող միջոցներին, այնուամենայնիվ կեղտոտվում է մեխանի-
կական տարբեր խառնուրդներով և ջրով: 

Որպեսզի կանխարգելվի այդ խառնուրդների ներթափանցումը վառելիքի 
պոմպ, բոցամուղեր կամ կարբյուրատոր, վառելիքը հաջորդաբար անցկաց-
նում են երկու զտիչներով՝ նախնական մաքրման և վերջնական մաքրման: 
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Վառելիքի նախնական մաքրման զտիչը նախատեսված է պարզեցման 
եղանակով զատելու վառելիքից համեմատաբար խոշոր մեխանիկական խա-
նուկները, ինչպես նաև ջուրը: Դրանց անվանում են նաև զտիչ-պարզարան: 

Դիզելային վառելիքի նախնակամ մաքրման զտիչի մեջ վառելիքը անց-
նում է անոթով բաղկացած անդրադարձիչից (1) (Նկ.6.15) և 0,2 մմ չափի 
անցքերով` արույրե ցանցից (8): Զտիչ տարրը մոնտաժված է պտուտակա-
վոր ականոցի վրա, որը ներպտուտակված է իրանի (3) մեջ և ամրացնում 
է դրան վառելիքի հոսքի բաշխիչը (5), որն ունի շրջանագծող հավասարա-
չափ տեղադրված անցքերի շարք: 

Զտիչ տարրը գտնվում է բաժակի (7) մեջ, որն ամրակված է իրանին 
սեղմիչ օղի (6) և հեղույսների միջոցով: Բաժակի և իրանի միջև կցվանքը 
կիպացված է հատուկ միջադիրով: Բաժակի ստորին մասում տեղադրված 
է հանդարտիչը (9): Բաժակի պտուտակային ականոցի մեջ ներպտուտակ-
ված է խցանը (10): 

Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ վառելիքը տրվում է զտիչ՝ խողովակի 
(2), օղաձև խոռոչի (Д) և բաշխիչի (5) անցքերի միջոցով:  

 
Նկ.6.14. Վառելիքի բաքեր. 

1,5-բաք, 2,4-անուր, 3-ճկափող, 6-պտուտակ, 7,12,22-տափօղակ,8-վառելիքաչափ, 
9,14,15,19,20,28-միջադիր, 10-աջ կալունակ, 11,23,27-հեղույս, 13-մանեկ,16-անոթ, 17-խո-
ղովակապտուկ, 18-ծորակ, 21,29-խողովակատար, 24-ձախ կալունակ, 25-շղթա, 26-խցան: 

 

Այնուհետև, այն անցնում է անդրադարձիչի (1) վրա, և անդրադարձիչի 
ու պատի միջև օղակաձև ճեղքով, ավելացված արագությամբ, լցվում (В) 
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խոռոչը: Վառելիքի մի մասն իներցիայով ընկնում է հանդարտիչի տակ, որ-
տեղ նստում են վառելիքի մեջ գտնվող համեմատաբար խոշոր մեխանիկա-
կան խառնուրդները և ջուրը: (В) խոռոչում վառելիքի հոսքը փոխում է ուղղու-
թյունը, ցանցի (8) միջով անցնելով (4) խողովակ: Հանդարտիչի կենտրոնա-
կան անցքով վառելիքը նույնպես բարձրանում է դեպի զտիչ տարրի ցանցը: 
Անցնելով ցանցով, այն մաքրվում է մանր մեխանիկական խառնուրդներից և 
իրանի կենտրոնական անցքով (4) անցնում խողովակին: Հանդարտիչը կան-
խում է վառելիքի խառնումը (Г) խոռոչում գտնվող նստվածքի հետ, տատա-
նումների և ցնցումների ժամանակ: 

Վերջնական մաքրման զտիչը (Նկ. 6.16) բաղկացած է երկու հատված-
ներից` արտաքին և ներքին:  

Ներքին մասը հաշվում են ապահովիչ` արտաքին մասի վարագույրի 
պատռման դեպքում,մեխանիկական խառնուրդները պահվում են ներքին 
մասում: Զտիչ տարրի յուրաքանչյուր մաս ներկայացնում է իրենից գլանա-
յին ստվարաթղթե հիմնակմախք, որը դրված է թիթեղե կափարիչների 
մեջ: Հիմնակմախքն ունի անցքեր`վառելիքի տրման համար: Դրա ներսում 
տեղադրված են զտիչ վարագույրեր, որոնք պատրաստված են հատուկ 
թղթից և փաթաթված են բազմանիստ պտուտակային կնճռածալքի ձևով: 
Արտաքին մասի վարագույրերի համար կիրառում են թութղ`ծակոտիների 
ավելի մեծ չափերով, քան ներքինի համար: 

Մղիչ պոմպի ճնշման տակ, վառելիքը (A) անցքով տրվում է զտիչի իրան, 
այնուհետև ացնելով հաջորդաբար հիմնակմախքի անցքերով և արտաքին ու 
ներքին մասերի զտիչ վարագույրերով` զտիչ տարրի ներս: Մաքրված վա-
ռելիքը (Б) անցքով ուղղվում է վառելիքի բարձր ճնշման պոմպ: 
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Նկ. 6.15. Դիզելի վառելիքի նախնական մաքրման զտիչի սխեմա. 

1-անդրադարձիչ, 2,4-խողովակներ, 3-իրան, 5-վառելիքի հոսքի բաշխիչ, 6-սեղմիչ օղ,  
7-բաժակ, 8-արույրե ցանց, 9-հանդարտիչ, 10-հեղուկաթափ անցքի խցան,  
А–վառելիքի մուտք, Б -վառելիքի ելք, В,Г-խոռոչներ, Д-օղաձև խոռոչ: 

 
Իրանի ստորին մասում նախատեսված է խցանով (7) փակված անցք` 

զտիչից կեղտոտված վառելիքի և ջրի հեռացման համար:  
Ցածր ճնշման սնման պոմպը: Ցածր ճնշման սնման պոմպը նախա-

տեսված է վառելիքի բարձր ճնշման պոմպին վառելիքի հավասար մատու-
ցումն ապահովելու համար: Առավել լայն տարածում են ստացել մխոցային 
տիպի սնման պոմպեր, որոնք տեղադրվում են բարձր ճնշման պոմպի ի-
րանի վրա և գործարկվում վառելիքի պոմպի լիսեռիկի վրա տեղադրված 
արտակենտրոնակով: 

Սնման պոմպը բաղկացած է իրանից (1) (Նկ.6.17), որի ներսում տեղա-
դրված է մխոցը (6): Արտաքին կողմից մխոցին հենվում է զսպանակը (15), 
իսկ ներքին կողմից՝ հրիչի (3) ձողը (4):  

Մեկ ուղով, որը փակվում է (13) փականով, գլանը կապված է ներթող-
ման անցքին, որով վառելիքը մտնում է պոմպ, իսկ մյուսով` արտաթողման 
անցքին, որը փակվում է (17) փականով: Ներթողի և արտաթողի փական-
ները պատրաստված են կապրոնից: 

Դրանք զսպանակներով կիպ սեղմվում են պոմպի իրանում գտնվող 
թամբերին: Մխոցը ազատ տեղաշարժվում է իրանի անցքում: 
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Բարձր ճնշման պոմպի բռնցքավոր լիսեռի պտտման ժամանակ, ար-
տակենտրոնակը վրավազքում է հրիչի (3) վրա, որը ձողի (4) միջոցով տե-
ղաշարժում է մխոցը (6): Այդ ժամանակ հրիչի (2) և մխոցի (15) զսպանակ-
ները սեղմվում են: Վառելիքի ճնշումը (Ա) խոռոչում մեծանում, ներթողման 
փականը (13) փակվում է, իսկ մղիչ փականը (17)` բացվում: 

 
 
 
 
 
 

Նկ. 6.16. Դիզելային վառելիքի վերջնական 
մաքրման զտիչի սխեմա. 

1-իրան, 2-զտիչ տարր, 3-օդի արտաթողի խողովակ,   
4-կափարիչ, 5-փչամաքրման ծորակ, 6–գնդիկավոր 
փական, 7-հեղուկաթափ անցքի խցան, 8-բարձր 
ճնշման պոմպին վառելիքի մղման խողովակապտուկ, 
9-մանեկ, 10-մղիչ պոմպից վառելիքի տրման խողովա-
կապտուկ, А-վառելիքի մուտքի անցք, Б-վառելիքի ելքի 
անցք: 

 

 
Վառելիքը (А) խոռոչից հոսում է (Б) խոռոչ և մասամբ մտնում վերջնական 

մաքրման զտիչ: Երբ մխոցը (6) հասնում է եզրային դիրք, փականը (17) 
զսպանակի (18) ազդեցության ներքո բացվում է: Դիզեային վառելիքի ծախսի 
հետ համատեղ մխոցը (17) սեղմված զսպանակի (15) միջոցով սկսում է մղել 
վառելիքը (Б) խոռոչից դեպի վերջնական մաքրման զտիչ: (А) խոռոչում առա-
ջանում է նոսրացում, որի շնորհիվ վառելիքը բաքից անցնելով նախնական 
մաքրման զտիչը, ներթողան փականով (13) մտնում է (А) խոռոչ: Սնման պոմ-
պի այսպիսի կառուցվածքը թույլ է տալիս ավտոմատ կարգավորել մխոցի 
ակտիվ ընթացքի մեծությունը, այսինքն` վառելիքի մատուցման չափը: 

Չգործարկված դիզելային շարժիչի ժամանակ համակարգը վառելիքով 
լցավորելու և այնտեղից օդը հեռացնելու համար օգտվում են վառելիքի 
ձեռքի մղման պոմպից: Բռնակը (7) (Նկ.6.17) վերև տեղափոխելիս, խոռո-
չում (А) ստեղծվում է նոսրացում, որի հետևանքով բացվում է ներթողի 
փականը (13) և նախնական մաքրման զտիչից ներծծվող վառելիքը լցա-
վորում է (А) խոռոչը և գլանը (10): Բռնակը (7) ներքև տեղափոխելիս, գլա-
նում (10) և խոռոչում (А) առաջանում է վառելիքի ճնշում, որը փակում է 
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ներթողի փականը (13), իսկ մղման փականը (17) բացվում: Վառելիքը մա-
տուցվում է վերջնական մաքրման զտիչ և վառելիքի բարձր ճնշման պոմպ: 

 
Նկ.6.17. МТЗ-80, МТЗ-82 տրակտորների սնման պոմպի սխեմա. 

1-իրան, 2-հրիչի զսպանակ, 3-հրիչ, 4-հրիչի ձող, 5-հրիչի ականոց, 6-մխոց, 7-բռնակ,       
8-գլանի կափարիչ, 9-ձեռնամուղ պոմպի կոթ, 10-ձեռնամուղ պոմպի գլան, 11-ձեռքի մղիչ 
պոմպի մխոց, 12-մխոցի խցվածքի միջադիր, 13-ներթողման փական, 14-ներթողման 
փականի զսպանակ, 15-մխոցի զսպանակ, 16-խցան, 17-մղիչ փական,18-մղիչ փականի 
զսպանակ, 19-մղիչ փականի իրան, 20-արտակենտրոնակ, А- արտամխոցային խոռոչ, 
Б–ենթամխոցային խոռոչ: 

 
Վառելիքի բարձր ճնշման պոմպ: Վառելիքի բարձր ճնշման պոմպը 

ծառայում է շարժիչի բեռնվածքին համապատասխան՝ ճնշման տակ, յու-
րաքանչյուր գլանի բոցամուղին անհրաժեշտ պահին և անհրաժեշտ քա-
նակության վառելիք մատուցելու համար: 

Տրակտորների դիզելային շարժիչների վրա տեղադրում են վառելիքի 
սուզակային (մխոցային) պոմպեր, որոնք բաղկացած են առանձին բա-
ժանմունքներից: Վառելիքի պոմպերի բաժանմունքները լինում են երկու 
տիպի` պարզ և բարդ: Պարզի դեպքում վառելիքը տրվում է միայն մեկ բո-
ցամուղի, բարդ դեպքում վառելիքը մատուցվում է մի քանի բոցամուղերի: 

Պարզ բաժանմունքներով հատվածամասավոր վառելիքի պոմպերը 
կոչվում են շարքավոր կամ բազմասուզակավոր: Բարդ բաժանմունքներով 
հատվածամասային վառելիքի պոմպերը կոչվում են բաշխիչ տիպի պոմ-
պեր կամ միասուզակային: 
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Դիտարկենք տարբեր դիզելային շարժիչների վրա տեղակայվող համա-
պիտանի վառելիքի պոմպի կառուցվածքը (նկ.6.18): 

Պոմպի հիմք է հանդիսանում իրանը (10): Իրանի ստորին մասում տե-
ղակայված է բռունցքավոր լիսեռը (12), իսկ նրա վերևում համապատաս-
խան բներում՝ հրիչները (1): Իրանի վերին մասում համապատասխան 
ներտաշվածքներում տեղադրված են վառելիքի բաժանմունքների պար-
կուճները (5)՝ սուզակներով (4) և մղիչ փականները (6)՝ թամբերով: 

Բոլոր չորս սուզակների շրջադարձը կատարվում է միաժամանակ՝ ձողա-
քանոնով (2)՝ ատամնավոր թագանիվների (3) միջոցով: Ձողաքանոնը միաց-
ված է վառելիքի պոմպի իրանի աջ կողմից ամրացված կարգավորիչին (14): 

Վառելիքը մատուցվում պոմպի մեջ անոթով (8), իսկ սուզակային զույ-
գերին այն մատուցվում է և ավելցուկ վառելիքը հեռացվում համապատաս-
խան ուղիներ (7) և (13): Ուղիներում տարալցման փականը (14) պահում է 
անհրաժեշտ ճնշումը 0,07…0,12 ՄՊա սահմաններում: Դրանից ավելի 
ճնշումը մեծանալու դեպքում փականը բացում է անցքը և վառելիքը տա-
րալցնում սնամեջ հեղույսի (9) և անոթի (8) միջոցով մղիչ պոմպ: 

Յուրաքանչյուր բռունցքի վերևում տեղադրված է հրիչ (1)՝ հոլովակով, 
որը բռունցքավոր լիսեռի պտտման ժամանակ գլորվում է բռունցքի պրո-
ֆիլով և ստիպում հրիչին բարձրանալ, ինչպես նաև իջնել սկզբնական 
դիրք զսպանակի ազդեցության տակ: 

Բռունցքավոր լիսեռի առանցքակալները, հրիչները և կարգավորիչի մա-
սերը տարբեր վառելիքի պոմպերում յուղվում են տարբեր եղանակով: Որոշ 
պոմպերում յուղը լցավորում են խցանով (A) փակվող անցքով՝ մինչև խցանով 
(B) փակվող մակարդակը: Յուղը շարժիչի յուղի մայրուղուց պոմպի իրանի 
ճնշման տակ մատուցվում է իրանի և հրիչի միջև բացակի մեջ ու լցավորում 
պոմպի խոռոչը, որից հատուկ ուղով հոսում է կարգավորիչի խոռոչ: 

Հասնելով անհրաժեշտ մակարդակի յուղը թափվում է բաշխիչ ժանա-
նիվների քարտերի միջոցով շարժիչի քարտեր:  

Պարզ բաժանմունքներով վառելիքի պոմպի կառուցվածքային ա-
ռանձնահատկությունները: 

Այդպիսի պոմպի բաժանմունքը ներառում է սուզակային զույգ, որը 
բաղկացած է սուզակից (4) (Նկ.6.19) և պարկուճից (6): Պարկուճի վերևում 
տեղակայված է մղիչ փականը (7)՝ զսպանակով (8): 

Սուզակային զույգը, ինչպես և բոցամուղի փոշարարը` ասեղով, դասվում 
են ճշգրիտ մասերին՝ պատրաստված են բարձր ճշտությամբ: Դրանց միջև 
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բացակը (1...2 մկմ) տասնյակ անգամ բարակ է մարդու մազից: Այդ պատճա-
ռով սուզակային զույգի մասերի ապակոմպլեկտավորում չի թույլատրվում:   

 

 
Նկ.6.18. Բաժանմունքային պարզ վառելիքի պոմպի կառուցվածքը (ա) և 

յուղման սխաման (բ). 
1–հրիչ, 2-ձողաքանոն, 3-յուղի մակարդակի ստուգման խցան, 4-ատամնավոր թագան-
վի պոմպ, 5-պարկուճ, 6-մղիչ փական, 7,13-ուղիներ, 8-անոթ, 9-սնամեջ հեղույս,      
10-իրան, 11-կարգավորիչ, 12-բռունցքավոր լիսեռ, 13-պոմպի շարժաբերի ժանանվիվին 
յուղի մատուցման ուղի, 14 –տարալցման փական, A,B-խցաններ: 

 

 Պարկուճի վերին մասում գտնվում են երկու անցքեր՝ ներթողի (13), որը 
նախատեսված է վառելիքը պարկուճի մեջ մատուցելու և տարալցման անց-
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քով (14) վառելիքի ավելցուկային քանակությունը պարկուճի խոռոչից հեռաց-
նելու համար:  

Սուզակի վերին մասում գտնվում է պտուտակավոր առվակ (15) և պա-
րուրակված՝ շառավղային (9) և առանցքային (12) առվակներ: Դրանց մի-
ջոցով, կարգավորվում է պոմպով մատուցվող վառելիքի քանակը: 

Սուզակը (4) շրջվում է իր առանցքի շուրջ, ձողաքանոնով (3) անուրի 
(10) և սուզակի տարիչի կամ թագանվի (17) և ականոցի (18) վրա գործող 
ատամնավոր ձողաքանոնի (16) միջոցով:  

 Պոմպի տարրի շարժաբերը բաղկացած է բռունցքավոր լիսեռից՝ 
բռունցքով (1), հրիչից (2)՝ հոլովակով և զսպանակից (5): 

 

 
 Նկ. 6.19. Դիզելային վառելիքի պոմպի պարզ բաժանմունք. 

1-բոռւնցք, 2-հրիչ, 3,16-ձողաքանոններ, 4-սուզակ, 5,8-զսպանակներ, 6-պարկուճ,          
7-մղիչ փական, 9-շառավղային ուղի, 10-անուր 14-տարալցման անցք, 15-պտուտակա-
վոր առվակ, 17-թագանիվ, 18-ականոց: 

 

Բռուցնքավոր լիսեռի պտտման ժամանակ, բռունցքը պտտվում է հրիչի 
(2) հոլովակի վրա և տեղաշարժում այն վերև: Հրիչը իր հերթին բարձրաց-
նում է սուզակը (4), սեղմելով զսպանակը (5): Երբ բռունցքն իջնում է և դա-
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դարեցնում սուզակի բարձրացումը, սեղմված զսպանակը (5) ուղղվելով 
ստիպում է սուզակին և հրիչին նույնպես տեղաշարժվել ներքև: 

Այսպիսով, վառելիքի պոմպի աշխատանքի ժամանակ սուզակն անընդ-
հատ կատարում է համընթաց հետադարձ շարժում: 

Բոցամուղ: Բոցամուղը ծառայում է անհրաժշտ ճնշման տակ նուրբ փո-
շիացված վիճակում վառելանյութը շարժիչի այրման խուց ներցայտելու և 
հավասարաչափ բաշխելու համար: 

 Տրակտորների դիզելային շարժիչների վրա տեղակայում են անբույթա-
վոր փակ բոցամուղեր` հիդրավլիկ ղեկավարվող ասեղով: 

Բոցամուղը բաղկացած է իրանից (6) (Նկ.6.20), որի ստորին մասին 
մանեկով (9) ամրացված է փոշեցրի իրանը (10)՝ ասեղով (8): 

Ասեղն իր կոնաձև ծայրով կիպ փակում է փոշարարի իրանի անցքը: 
Այդ պատճառով այդպիսի բոցամուղերը անվանում են փակ: Ասեղը և իրա-
նը, ինչպես սուզակային զույգը, պատրաստված են բարձր ճշգրտությամբ, 
հատուկ պողպատներից: Փոշարարի իրանն ունի մի քանի անցքեր (3,4 կամ 
5)՝ 0,30…0,35 մմ տրամագծով: 

 Վերևից ասեղի վրա հենում է մետաղաձողը (7), որին սեղմում է զսպա-
նակը (5): Այդ զսպանակի սեղման ուժը կարելի է փոխել զսպանակի բաժակի 
(1) մեջ ներպտուտակված կարգավորիչ պտուտակով (3)` սևեռիչ մանեկով (2): 

 
 Նկ.6.20. Բոցամուղի կառուցվածքը (ա) և տեղակայման սխեման (բ).  



 

83 
 

1-զսպանակի բաժակ, 2-սևեռիչ մանեկ, 3-կարգավորիչ պտուտակ, 4-սնամեջ հեղույս,                 
5-զսպանակ, 6-իրան, 7-մետաղաձող, 8-փոշարարի ասեղ, 9-բոցամուղի մանեկ, 10-փոշա-
րարի իրան, 11-զտիչ, 12-արույրե բաժակ, 13-ամրակման մանեկ, 14-գլանների բլոկի գլխիկ:  

Աշխատանքը: Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ վառելիքի պոմպից բո-
ցամուղի իրանին տրվող վառելիքը (սլաքքով՝ «Ա») անցնում է զտիչով (11) և 
իրանի ներսի ուղիով (6) անցնում փոշարարի իրանի (10) ստորին մաս: Վա-
ռելիքը ճնշման տակ սկսում է հրել ասեղը (8), սեղմելով զսպանակը (5): Երբ 
ասեղը բարձրանում է որոշակի չափով (0,27…0,35 մմ), վառելիքը սկսում է 
արտահոսել և անցնելով փոշարարի անցքով կամ ասեղի ծայրով ու փոշարա-
րի իրանով կազմավորված նեղ օղակաձև անցքով, փոշիացվում է և տրվում 
է շարժիչի այրման խուց: 

 Կարգավորիչներ: Աշխատանքի ժամանակ շարժիչի վրա արտաքին 
բեռնվածքի կտրուկ փոփոխության դեպքում, անհրաժեշտ է ձեռնարկել մի-
ջոցներ շարժիչի աշխատանքի տրված արագության ռեժիմը (ծնկավոր լի-
սեռի պտտման հաճախությունը) պահպանելու համար: Այդ աշխատանքը 
ավտոմատ կատարում է հատուկ մեխանիզմ՝ պտտման հաճախության 
կարգավորիչը: Ըստ աշխատանքի սկզբունքի տարբերում են բազմառեժիմ 
և միառեժիմ կարգավորիչներ: Միառեժիմ կարգավորիչը տեղակայում են 
գործարկման շարժիչների վրա: 

Բազմառեժիմ կարգավորիչը տեղակայում են վառելիքի պոմպի վրա հա-
տուկ իրանի մեջ (Նկ.6.21)՝ կափարիչով: Իրանի մեջ մտնում է վառելիքի պոմ-
պի բռունցքավոր լիսեռի (10) ծայրը: Այդ լիսեռի վրա կոշտ ամրացված է հե-
նակային տափօղակ (9), որը չորուկի (8) միջոցով կապվում է լիսեռի (10) վրա 
ազատ նստած ծանրոցների (1) կունդի (11) հետ: Բռունցքավոր լիսեռի ծայրի 
եզրում ազատ տեղակայված է կցորդիչ (3)՝ գնդիկավոր առանցքակալով: 
Կցորդիչը հենվում է լծակին (4), որը ձգաձողով միացված է վառելիքի պոմպի 
ձողաքանոնին (7): 

Աշխատանքը: Բռունցքավոր լիսեռի (10) պտտման ժամանակ, ծանրոց-
ները (1) կենտրոնախույս ուժերի գործողության տակ հեռացվում են պտտման 
կենտրոնից և իրեն ելուններով տեղաշարժում են դեպի ձախ (ըստ նկարի) 
կցորդիչը (3): Կցորդիչը սեմելով լծակին (4) նույնպես շրջում է այն դեպի ձախ՝ 
ձգելով զսպանակը (6) և տեղաշարժելով ձողաքանոնը (7) դեպի ձախ, ար-
դյունքում նվազում է վառելիքի մատուցումը պոմպով: Շարժիչի բեռնվածքի 
մեծացման դեպքում, ծնկավոր լիսեռի և կարգավորիչի լիսեռի պտտման հա-
ճախությունը նվազում է, որի արդյունքում զսպանակով ստեղծվող ուժի մո-
մենտը դառնում է ավելի մեծ, քան ծանրոցներով ստեղծվածը: Այս դեպքում 
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լծակը (4) զսպանակը (6) կտեղաշարժվի դեպի աջ և կմեծացնի վառելիքի 
մատուցմումը այնքան ժամանակ, մինչև այդ մոմենտները հավասարվեն: 

Քանի որ տրակտորիստը գործելով լծակով (12) հենակների (13) սահ-
մաններում գործում է նաև զսպանակի (6) վրա, ապա յուրաքանչյուր ան-
գամ սահմանում է շարժիչի աշխատանքի արագության նոր ռեժիմ: Այդ 
պատճառով այդպիսի կարգավորիչներն անվանում են բազմառեժիմային: 

Սնման համակարգի տեխնիկական սպասարկման հիմնական աշ-
խատանքները:  

Հերթափոխային սպսարկման ժամանակ անհրաժեշտ է  
-լցավորել բաքը մաքուր վառելիքով,  
-վերացնել արտահոսքերը միացքներում,  
-բացել վերջնամաքրման զտիչի վենտիլը և վառելիքի ձեռքի պոմպով 

մղել վառելիքը այնքան ժամանակ, մինչև որ հսկիչ խողովակից դուրս 
եկող վառելիքը չպարունակի օդի պղպջուկներ,  

-մաքրել պոմպը և բոցամուղերը փոշուց: 
N1 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ՝ 
- հեղուկաթափ ծորակի միջոցով թափում են նստվածքը վառելիքի բա-

քից և նախամաքրման ու վերջնամաքրման զտիչներից 
-ստուգում և անհրաժեշտության 

դեպքում լրալցավորում յուղը պոմ-
պի իրանում,  

-փոխում են յուղը օդամաքրիչի 
տակնոցում, (ձմռան պայմաններում 
յուղը 1/3–ով անհրաժեշտ է նոսրաց-
նել դիզելային վառելիքով)  

 
 
 
 
 

Նկ. 6.21 Բազմառեժիմ կարգավորիչ. 
1-ծանրոց, 2-կարգավորիչի իրան, 3-կցոր-
դիչ, 4,12-լծակներ, 5-կարգավորիչի կափա-
րիչ, 6-զսպանակ, 7-ձողաքանոն, 8-չորուկ, 
9-տափօղակ, 10-բռնցքավոր լիսեռ,            
11-կունդ,  12-հենակներ: 
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N2 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ՝ 
- քանդում և լվանում է վերջնական մաքրման զտիչը, 
- փոխում յուղը պոմպի իրանում,  
-մաքրում օդի մաքրիչը: 
N3 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ՝ 
- լվանում են վառելիքի բաքը,  
-քադում և լվանում են վերջնական մաքրման զտիչը,  
-փոխարինում բոլոր զտիչ տարրերը (միայն մեկ զտիչ տարրի փոխարի-

նումն արգելված է),  
-անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտացված արհեստանոցում ստու-

գում և կարգավորում են վառելիքի պոմպը` կարգավորիչի հետ միասին: 
Օդի մաքրիչի տեխնիկական սպասարկումը: 
Բնականոն պայմաններում աշխատելիս, յուրաքանչյուր 120 ժամ, իսկ 

օդի ուժեղ փոշոտվածության պայմաններում աշխատելիս (կուլտիվացիա, 
ցաքանում, սանք, ցրտահերկ) յուրաքանչյուր 20 ժամից հետո, ձյան պայ-
մաններում յուրաքանչյուր 480 ժամից հետո անհրաժեշտ է հանել օդի մա-
քրիչի տակնոցը, թափել կեղտոտված յուղը, լվանալ ներքին տակնոցի ներ-
քին գուռը և օղակաձև խոռոչը, լցավորել թարմ յուղով`մինչև տակնոցի 
օղավոր գոտիկի մակարդակը:  

Անհրաժեշտ է հիշել որ սնման համակարգի անսարք աշխատանքը 
10...30% ավելացնում է վառելիքի ծախսը, ինչպես նաև զգալիորեն աղտո-
տում շրջակա միջավայրը: 

Սնման համակարգից օդի հեռացումը: Օդը համակարգից հեռացնում 
են համակարգը աստիճանաբար վառելիք լցավորելով: Դրա համար ստու-
գում են դիզելի վառելիքի բաքի ծախսի ծորակի բաց լինելը, վառելիքի մի-
ջոցով օդը սկզբում արտամղում են նախնական մաքրման և այնուհետև 
վերջնական մաքրման զտիչներից: Օդը բաց թողնելու համար ետ պտտե-
լով իրանների և կափարիչների մեջ գտնվող խցանները կամ ծորակները, 
համակարգը լցավորում են վառելիքով` ձեռքի ենթամղիչ պոմպի օգնու-
թյամբ: Զտիչի վրայի խցանը կամ ծորակը փակում են այն ժամանակ, երբ 
վառելիքը անցքից թափվում է հոծ շիթի ձևով, առանց օդի պղպջակների: 
Ձեռքի ենթամղիչ պոմպի օգնությամբ օդը արտամղում են նաև վառելիքի 
պոմպի գլխիկից`արտապտուտակելով խցանը: 

Հեռացնելով օդը համակարգից և լրալցնելով այն վառելիքով, ձեռքի 
ենթամղիչ պոմպի բռնակը պտտում են մինչև վերջ: 
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Գործարկված շարժիչից օդը հեռացնելու համար սովորաբար բավա-
կան է բացել վառելիքի վերջնական մաքրման զտիչի կափարիչի վրա 
գտնվող արտափչման ծորակը: 

 

6.4 Դիզելային շարժիչի գործարկման համակարգ 
Դիզելային շարժիչների ծնկավոր լիսեռի գործարկման պտտման հա-

ճախությունը պետք է լինի 250-1 րոպ–ից ոչ պակաս, ինչը պահանջում է 
զգալի ճիգեր, որպեսզի հաղթահարվի շարժվող մեքենամասերի շփման և 
սեղմվող լիցքի դիմադրությունը: Այդ պատճառով դիզելի գործարկման հա-
մար օգտագործում են էներգիայի կողմնակի աղբյուր: 

Տարբերում են շարժիչի գործարկման երկու եղանակներ` էլեկտրական 
մեկնարկիչով և օժանդակ շարժիչով: Առավել տարածված է շարժիչի էլեկտ-
րական մեկնարկիչով գործարկումը: Մեկնարկիչը հարմար է շահագործման 
համար և նրա օգնությամբ զգալիորեն հեշտանում է տրակտորիստի աշխա-
տանքը: Սակայն մեկնարկիչի էներգիայի պահուստը սահմանափակ է, ինչը 
կրճատում է շարժիչի գործարկման հնարավոր փորձերի թիվը: Օժանդակ 
շարժիչով գործարկումը հուսալի է ցանկացած ջերմային ռեժիմների ժամա-
նակ, սակայն գործարկման պրոցեսը ավելի բարդ է, քան էլեկտրականովը: 

Գործարկման շարժիչի կառուցվածքը: Տրակտորների գործարկման 
շարժիչ է հանդիսանում միագլան կարբյուրատորային երկտակտ շարժիչ 
(Նկ.6.22): 

Շարժիչի հիմնատակ է ծառայում թուջե քարտերը (16) և (18) (Նկ.6.22, բ): 
Վերևից քարտերներին ամրակված է գլանը (5) (Նկ.6.22, ա), որը ձուլված է 
գազուղիների և ջրաշապիկի հետ միասին: Գլանի ներսում տեղադրված են 
երեք պատուհաններ` ներածման, փչամաքրման և արտածման:  

Ներածման պատուհանները ուղու միջոցով միացված են կարբյուրատո-
րին: Փչամաքրման պատուհանները երկու ուղիներով հաղորդակցվում են 
շուռտվիկային խուցին, արտածմանը՝ արտածման խողովակին: Գլանը վե-
րևից փակված է գլխիկով (3), որը ձուլված է ջրաշապիկի հետ միասին: 

Գլխիկի և գլանի ջրաշապիկները հաղորդակցվում են անջատատեղի մա-
կերևույթով, որտեղ տեղադրված է մետաղաասբեստե միջադիր (10) (Նկ.6.22, 
բ): Գլխիկի վրա գտնվում են գլանի փչամաքրման և վառելիքի լիցքավորման 
ծորակը, հեղուկահեռացման խողովակաոստը (5) և վառոցքի մոմը (7): 

Մխոցը (28) ունի երկու առվակներ կոմպրեսիոն օղերի (19) համար: 
Մխոցը միացված է շարժաթևին (30) սնամեջ մատով (27): Շարժաթևը հա-
վաքված է ծնկավոր լիսեռի և հոլովակավոր առանցքակալի հետ միասին: 

Ծնկավոր լիսեռը քանդովի է: Նրա այտերը (35) պատրաստված են հա-
կակշիռների հետ միասին և ներմամլված առջևի (25) և հետևի (31) կիսա-
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սռնիների վրա, որոնք ծառայում են ծնկավոր լիսեռի հիմնական վզիկներ: 
Լիսեռի հիմնական վզիկները պտտվում են հոլովակավոր առանցքակալ-
ների վրա: Ծնկավոր լիսեռի առջևի ծայրին ամրակված է տանող ժան-
անիվը (20), իսկ հետին ծայրին`թափանիվը (34):  

Գործարկման և հիմնական շարժիչներն ունեն հովացման ընդհանուր 
համակարգ: Գործարկման շարժիչը կարող է աշխատել բեռնվածքի տակ 
առանց գերտաքացման ոչ ավել, քան 15 րոպ: 

Գործարկման շարժիչում չկա քարտերի տակնոց, որովհետև աշխա- 
տանքային ցիկլը կատարվում է շուռտվիկի խցում: Այդ պատճառով 

շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմը յուղվում է յուղով, որն ավելացնում 
են վառելիքին (բենզինի 15 մասերի վրա`շարժիչի յուղի 1 մաս): Վառոցքի 
խառնուրդի առաջացման ժամանակ բենզնը գոլորշիանում է, և յուղի կա-
թիլները հայտնվում են կախյալ վիճակում, նստում մեքենամասերի վրա և 
յուղում դրանք: Գործարկման շարժիչի բաշխիչ ժանանիվները յուղում են 
շարժիչի յուղով, լցնելով այն ռեդուկտորի մեջ`քարտերի վերին մասի անց-
քերից: 

Գործարկման շարժիչի սնման համակարգը բաղկացած է վառելիքի բա-
քից` զտտիչ-պարզարանով, կարբյուրատորից` օդի մաքրիչով ու կարգավո-
րիչից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ա 
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  բ 
Նկ. 6.22. ПД-10У գործարկման շարժիչի ընդհանուր տեսքը (ա), 

իրանային (բ) և շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմի (գ,) համատեղ 
դասավորվածությունը: 

ա) 1-շարժիչի գործարկման մեխանիզմ (ռեդուկտոր), 2-օդամաքրիչ, 3-գլանի գլխիկ, 4-վա-
ռոցքի մոմ, 5-գլան, 6-մխոց, 7-մխոցամատ, 8-շարժաթև, 9-մեկնասարք, 10-թափանիվ,       
11-այտեր, 
բ) 1,14-սալեր, 2,10,15,17,19-միջադիրներ, 3-կալունակ, 4,5-խողովակաոստեր, 6-գլանի գըլ-
խիկ, 7-վառոցքի մոմ, 8-ցայրոց, 9-հաղորդալար, 11-գլան, 12-առջևի պատյան, 13-հետևի 
պատ-յան, 16-հետևի քարտեր, 18-առջևի քարտեր, 20,21,36-ժանանիվներ, 22-մատ, 
23,24,32-առանցքակալներ, 25-առջևի կիսասռնի, 26-շարժաթևի ականոց, 27-մխոցամատ, 
28-մխոց, 29-մխացաօղեր, 30-շարժաթև, 31-հետևի կիսասռնի, 33-ականոց, 34-թափանիվ, 
35-այտեր: 
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МТЗ-82 տրակտորի գործարկման համակարգի կարբյուրատորի 
կառուցվածքը: 

Տրակտորների վրա որպես գործարկման համակարգի կարբյուրատոր 
հիմնականում կիրառվում է К-06 տիպի առանց լողանի կարբյուրատոր: 

Կարբյուրատորը բաղկացած է իրանից (17) (Նկ.6.23), որի մեջ տեղա-
դրված են մնացած մասերը՝ դրոսելային (18) և օդի (7) սահափականները, 
դիֆուզորը (5), ժիկլյոր-փոշարարը (6)՝ հետադարձ փականով (9), վառե-
լիքի փականը (12) և լծակը՝ զսպանակով (8): 

Իրանի վերին մասում սարքված են ուղիներ (1), (2) և (4), իսկ ներքին 
մասում (Б) խոռոչը, որի մեջ տեղակայված է դիաֆրագման (15): Խոռոչը 
ներքևից փակված է կափարիչով (13)՝ փականի (12) հարկադրական բաց-
ման կոճակով (14): Կափարիչում նախատեսված է անցք, որի միջոցով խո-
ռոչը միանում է մթնոլորտին: 

Աշխատանքը: Նախքան շարժիչի գործարկելը տրակտորիստը սեղմում 
է կոճակը (14): Այդ ժամանակ դիաֆրագման (15) ճկվելով վերև, սեղմում է 
լծակը, որը, շրջվելով իր առանցքի շուրջը բացում է վառելիքի փականը 
(12): Վառելիքը բաքից անցնելով խողովակապտուկի (10) և ցանցավոր 
զտիչի (11) միջով տրվում է խոռոչ (Б), տարալցվում ժիկլյոր-փաշարարով 
(6) և անցնում կարբյուրատորի խառնիչ խուց (A): 

Շարժիչի գործարկումից հետո, գլան ներծծվող օդը, նախապես անց-
նում է կարբյուրատորով, ընդ որում դիֆուզորում (5) նրա արագությունը 
մեծանում է, իսկ ճնշումը նվազում: Նոսրացման շնորհիվ վառելիքը (Б) խո-
ռոչից ներծծվում է ժիկլյոր-փաշարար (6), արտահոսում այնտեղից և խառն-
վում օդին, ստեղծելով անհրաժեշտ վառելիքաօդային խառնուրդ: Այդ ժամա-
նակ դրոսելային սահափականը (18) գտնվում է I դիրքում, բաց է:  

Շարժիչի գլանի մեջ մատուցվող խառնուրդի քանակությունը անհրա-
ժեշտ է փոխել, տեղակայելով դրոսելային սահափականը տարբեր դիրքե-
րում: Որքան շատ է բացվում անցման հատվածքը, այնքան շատ խառ-
նուրդ է տրվում շարժիչի գլան և այդքան մեծ կլինի շարժիչի ծնկավոր լի-
սեռի պտտման հաճախությունը: 

(Б) խոռոչից վառելիքի արտահոսումից հետո ճնշումը դիաֆրագմայի վե-
րևում նվազում է: Արդյունքում դիաֆրագման ճկվում է վերև, սեղմում լծակը, 
սեղմում զսպանակը (8) և բացում վառելիքի փականը (12): Վառելիքը մա-
տուցվում է (Б) խոռոչ այնքան ժամանակ, որքան գործարկված է շարժիչը: 
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Շարժիչը կանգառքելիս, դիաֆրագմայի երկու կողմում ճնշումը հավա-
սարվում է, դիաֆրագման ուղղվում է և զսպանակի (8) միջոցով փականը 
(12) փակում է վառելիքի մուտքը խոռոչ (Б):  

Շարժիչի աշխատանքը փոքր հաճախության կամ պարապ ընթացքի 
ռեժիմ անցնելիս, գլանի մեջ մատուցվում է քիչ քանակության վառելիքա-
օդային խառնուրդ, այդ ժամանակ դրոսելային սահափականը տեղակայ-
վում է II դիրք՝ փակ է: 

 
Նկ. 6.23 К-06 կարբյուրատորի ընդհանուր տեսքը (ա) և գործողության 

սխեման (բ). 
1,2,4-ուղիներ, 3-պարապ ընթացքի պտուտակ, 5-դիֆուզար, 6-ժիկլյոր-փոշարար, 7-օդի 
սահափական, 8-զսպանակ, 9,12-փականներ, 10-խողովակապտուկ, 11-ցանցավոր զտիչ, 
13-կափարիչ, 14-կոճակ, 15-դիաֆրագմա, 16-պարապ ընթացքի ժիկլյոր, 17-իրան, 18-դրո-
սելային սահափական: 

  
Այս դեպքում դիֆուզորի միջով անցնում է օդի փոքր քանակի նոսրա-

ցումը դիֆուզորում չի բավարարում, որպեսզի վառելիքը արտահոսի ժիկ-
լյոր-փաշարարից (6): Հետադարձ փականը (9) իջնում է իր բնի մեջ և փա-
կում օդի մուտքը (A) խոռոչից (Б) խոռոչ: 

5
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Այս դեպքում վառելիքաօդային խառնուրդը ստեղծվում է հետևյալ կար-
գով: Փակ սահափականի (18) հետևից առաջացած նորսրացումը անցքով 
փոխանցվում է (1) ուղի իսկ այնուհետև (2) ուղի: Նոսրացման ներքո վառե-
լիքը (Б) խոռոչից սկսում է արտահոսել պարապ ընթացքի ժիկլյորի (16) 
միջով (1) ուղի, որտեղ հանդիպում է օդի սահափականի խողովակաոստից 
(4) ուղով մատուցվող օդին: Օդով հարստացված խառնուրդը դուրս է գա-
լիս ուղու 1 (անցքից), երկրորդ անգամ խառնվում դրոսելային սահափա-
կանի և կարբյուրատորի իրանի միջև գտնվող անցքով անցնող օդի հետ, 
և անհրաժեշտ բաղադրությամբ տրվում շարժիչի գլան: 

Վառելիքաօդային խառնուրդի որակը կարգավորելու համար, նախատես-
ված է պարապ ընթացքի պտուտակ (3): Պտուտակը ներպտուտակելիս (1) 
ուղիով մատոցվող օդի քանակը կնվազի, արտապտուտակելիս՝ կավելանա: 
Առաջին դեպքում խառնուրդը կհարստանա, իսկ երկրորդում՝ կաղքատանա: 

Շարժիչի գործարկումը վառելիքաօդային խառնուրդի հարստացման 
միջոցով թեթևացնելու համար, երբ օդի քանակը (A) խցում քիչ է, փակում 
են օդի սահափականը (7): Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ այդ սահա-
փականը պետք է միշտ լինի լրիվ բաց:  

Գործարկման շարժիչը գործարկելիս, նրա կարգավորիչը պահում է 
պտտման հաստատուն հաճախություն` 3500 պտ/րոպ: Այդ պատճառով 
այն անվանում է միառեժիմ կարգավորիչ: 

Կարգավորիչի բոլոր մասերը գտվում են իրանի (7) (Նկ. 6.24) մեջ: 
Կարգավորիչի լիսեռը պտտվում է երկու գնդիկավոր առանցքակալների 
մեջ, ստանալով շարժումը ժանանվից (13), որը կապված է ծնկավոր լի-
սեռի ժանանվին (14): Կարգավորիչի լիսեռի (9) պարուրակված մասի վրա 
պտուտակված է պահիչ՝ չորս կտրվածքներով, որոնց մեջ տեղադրված են 
պողպատե գնդիկներ (11): Մի կողմից գնդիկները հենվում են սևեռիչ սկա-
վառակի (12) հարթ մակերևույթին, մյուս կողմից՝ սահող կցորդիչի (10) կո-
նավոր մակերևույթին: Կցորդիչը (10)ազատ տեղաշարժվում է լիսեռի (9) 
երկարությամբ: Կցորդիչի ճակատամասում տեղադրված է գլխադիր՝ 
գրտնակած գնդիկով (8): Այդ գնդիկով կցորդիչը հենվում է երկբազուկ 
լծակին (5): Լծակը տեղակայված է լիսեռիկի (6) վրա, որի արտաքին մա-
սում կոշտ ամրացված է ձգաձողով (1) դրոսելային սահափականին միաց-
ված արտաքին լծակը (2): Երկբազուկ լծակի վերին մասին հենվում է 
կարգավորիչ պտուտակի (4) վրա տեղակայված զսպանակը (3): 
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Կարգավորիչի աշխատանքը: Չգործարկված շարժիչի դեպքում կարգա-
վորիչի լծակը (2) զսպանակով (3) թեքված է դեպի աջ՝ դրոսելային սահափա-
կանը լրիվ բաց է: Շարժիչը գործարկելուց հետո, կարգավորիչի լիսեռիկը (9) 
սկսում է աստիճանաբար ավելավցնել պտուտաթվերը և գնդիկ-ծանրոցների 
(11) կենտրոնախույս ուժի գործողության ներքո, կցորդիչը (10) տեղաշարժ-
վում է լիսեռիկով (9) դեպի աջ շրջելով լծակը (5) ժամսլաքի հակառակ ուղղու-
թյամբ, իսկ արտաքին լծակը (2)՝ դեպի ձախ: Արդյունքում դրոսելային սահա-
փականը փակվում է, թույլ չտալով շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտուտաթվերի 
սահմանվածից ավելի մեծացում: Հիմնական շարժիչը գործարկելուց հետո, 
բեռնվածքը գործարկման շարժիչի վրա մեծանում է, որի պատճառով նրա 
լիսեռի պտըտման հաճախությունը նվազում է: Նվազում է նաև ծանրոցների 
կենտրոնախույս ուժը, որի արդյունքում լծակը (5) շրջվում է զսպանակով (3) 
ժամսլաքի ուղղությամբ, իսկ արտաքին լծակը (2) տեղաշարժվում դեպի աջ և 
ձգաձողի (1) միջոցով բացում դրոսելային սահափականը՝ այս դեպքում գոր-
ծարկման շարժիչը պահպանում է պտտման անվանական հաճախությունը: 

Գործարկման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման անվանական հաճա-
խությունը, որը պահում է կարգավորիչը, կախված է զսպանակի (3) սեղմող 
ուժից: Եթե թուլացվի սևեռիչ մանեկը և պտտվի կարգավորիչ պտուտակը (4) 
պտուտակիչով ժամսլաքի հակառակ ուղությամբ, զսպանակը կսեղմվի և 
կպահի գործարկման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման ավելի բարձր հա-
ճախություն: Եթե պտուակը (4) ներպտուտակվի իրանի (7) մեջ, ապա 
զսպանակի սեղմող ուժը կնվազի, ինչը կառաջացնի լիսեռի պտտման հա-
ճախության նվազում: 

Անհրաժեշտ է իմանալ, որ գործարկման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտըտ-
ման հաճախությունը սահմանվում է արտադրող գործարանում և կապարա-
կնքվում կարգավորիչ պտուտակը: 

Չի կարելի դաշտային պայմաններում քանդել կարգավորիչի կապա-
րակնիքը և կարգավորել պտտման հաճախությունը: 

Մեքենամասերը յուղելու համար կարգավորիչի մեջ հատուկ նախատես-
ված անցքի (4) միջոցով լցնում են 50...100 գ դիզելային յուղ: 
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 Նկ. 6.24 Միառեժիմ կարգավորիչ 

 1–ձգաձող, 2-արտաքին լծակ, 3-զսպանակ, 4-կարգավորիչ պտուտակ, 5-երկբազուկ (ներ-
քին) լծակ, 6-լծակի լիսեռիկ, 7-իրան, 8-գրտնակած գնդիկ, 9-կարգավորիչի լիսեռ,          
10–կցորդիչ, 11-գնդիկ-ծանրոց, 12–սևեռիչ սկավառակ, 13–կարգավորիչի շարժաբերի ժան-
անիվ,   14-գործարկման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի ժանանիվ: 

 
Գործարկման շարժիչի ռեդուկտորի աշխատանքը: 
Գործարկման շարժիչի ռեդուկտորի կցորդման ագույցի և գործարկման 

ժանանիվի կառավարումը իրականցվում է մեկ լծակով (1) (Նկ.6.25): 
 Լծակը (1),(I) դիրք տեղաշարժելիս, ճիգը ձգաձողի (6) միջոցով փո-

խանցվում է լծակին (8), որը դարձվում է ժամսլաքի ուղղությամբ: Նրա 
հետ միաժամանակ տեղաշարժվում է լծակը (20) և գործարկվում է բեն-
դիքսի մեխանիզմը (ռեդուկտորի կցորդիչը այդ ժամանակ անջատված է): 

 Լծակը (1), (II) դիրք տեղաշարժելիս, շարժական հենակը (26) շարժ-
վելով անշարժ հենակի (27) ելուններով, տեղաշարժվում է առանցքի երկա-
րությամբ դեպի աջ և միացնում կցորդիչը: Կցորդիչի միացումից հետո, 
ազատ շարժի կցորդիչի հոլովակները (25) սևեռվում են և լիսեռը (24) 
սկսում է պտտվել: Գործարկման շարժիչից պտույտները փոխանցվում են 
դիզելի թափանիվին: Այն ժամանակ, երբ շարժիչի ծնկավոր լիսեռը աս-
տիճանաբար հավաքում է պտույտներ, թափանիվը իր հետ է տանում 
ռեդուկտորի լիսեռը և նրա պտույտները մեծանում են: Այս դեպքում ազատ 
շարժի կցորդիչը անջատում է ռեդուկտորի լիսեռը գործարկված շարժիչից: 
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Կենտրոնախույս ուժերի գործողության ներքո ծանրոցները (21) բացվում 
են, դրանց կառճանները դուրս են գալիս ականոցի (19) ելունների վրայից:  

Զսպանակների (17) և հրիչի (22) գործողության շնորհիվ ժանանիվը (18) 
դուրս է գալիս թափանիվի ատամնապսակի հետ կառչումից և ռեդուկ-
տորը ավտոմատ անջատվում է դիզելային շարժիչից: 

 

 
 

Նկ.6.25. Գործարկման շարժիչի կառավարման մեխանիզմ. 
1-լծակ, 2-խցիկի հատակ, 3-կալունակ, 4,11-սևեռամանեկ, 5-կարգավորիչ կցորդիչ, 6-բեն-
դիքսի ձգաձող, 7-մատ, 8-բենդիքսի լծակ, 9,14-լիսեռիկ, 10-կցորդիչի ձգաձող, 12-երկ-
ժանի, 13-լծակ, 15-հեղույս, 16-գործարկման շարժիչ, 17-զսպանակներ, 18-գործարկիչ ժան-
անիվ, 19-հրիչի ականոց, -գործարկման լծակ, 21-ծանրոցներ, 22-հրիչ, 23-թափանիվի ա-
տամնապսակ, 24-ռեդուկտորի լիսեռ, 25-հոլովակ, 26-շարժական հենակ, 27-անշարժ 
հենակ: 
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7. ՏՐԱՆՍՄԻՍԻԱ (ՇԱՐԺԱՀԱՂՈՐԴԱԿ) 
 

7.1. Շարժահաղորդակի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը 
 

Տրակտորի տրանսմիսիան (ուժային փոխանցիչը) ծառայում է շարժիչի 
պտտող մոմենտը տրակտորի տանող անիվներին, գյուղատնտեսաան մեքե-
նաների բանող օրգաններին փոխանցելու, դրա մեծությունը և ուղղությունը 
փոփոխելու համար՝ կախված շահագործական պայմաններից և կատարվող 
տեխնոլոգիական գործընթացից: 

Որպեսզի դիզելային շարժիչից պտույտները փոխանցվի տրակտորի տա-
նող անիվներին (աստղանիվներին) համապատասխան փոխանցման թվով, 
նախատեսված են մեխանիզմներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են ժանան-
վավոր փոխանցիչների տարբեր համակցություններ, իսկ որոշ դեպքերում, 
բացի դրանից նաև պտտող մոմենտի հիդրոդինամիկական վերափոխիչներ: 

Այն դեպքում, երբ տրանսմիսիան բաղկացած է միայն ժանանիվներով մե-
խանիզմներից, այն կոչվում է մեխանիկական տրանսմիսիա: Եթե տրանս-
միսիայի կազմում գտնվում են մեխանիզներ ժանանիվներով և հիդրոդինա-
միկական վերափոխիչներ (հիդրոտրանսֆորմատոր), ապա այն կոչվում է 
հիդրոմեխաիկական տրանսմիսիա: 

Գյուղատնտեսական տրակտորների վրա մեծամասամբ տեղակայում է մե-
խանիկական տրանսմիսիա, որի բաղկացուցիչ մասերն են՝ կցորդիչը, փո-
խանցումների տուփը, տանող կամրջակը` գլխավոր փոխանցիչով, դիֆերեն-
ցիալով և վերջնային փոխանցիչներով:  

 МТЗ-82 և նման տիպի բոլոր տանող անիվներով տրակտորների տրան-
սմիսիան նաև ներառում է առջևի տանող կամրջակը՝ գլխավոր փոխանցի-
չով, ինքնաբլոկավորվող դիֆերենցիալով և անիվների ռեդուկտորով, որոնց 
շարժաբերման համար լրացուցիչ կիրառվում են բաշխիչ-բաժանիչ տուփ և 
կարդանային փոխանցիչ: 

Նկ.1.7.-ում պատկերված են առավել լայն տարածում ստացած մեխանի-
կական տրնասմիսիաների ընդանուր սխեմաները, որոնք օգտագործվում 
են անիվավոր և թրթուռավոր տրակտորների մոտ: 

 

7.2. Կցորդիչ 
 Կցորդիչը ծառայում է շարժիչի պտտող մոմենտը շարժահաղորդակին 

փոխանցելու, փոխանցումների փոխարկման ժամանակ տրանսմիսիան 
շարժիչից կարճատև անջատելու, տրակտորը տեղից սահուն շարժելու հա-
մար: 
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 Տրակտորների վրա օգտագորշում են շփական կցորդիչ, որի աշխա-
տանքը հիմնված է շփական ուժերի օգտագործման վրա: Որպես շփական 
մակերևույթներ ծառայում են շփման բարձր գործակիցով նյութից պատ-
րաստված սկավառակներ: 

 Գլխավոր կցորդիչ: Տրակտորի վրա լինում է մեկ կամ մի քանի կցոր-
դիչներ: Տրանսմիսիայի կազմի մեջ մտնող և անմիջականորեն շարժիչից 
հետո տեղակայվող կցորդիչը կոչվում է գլխավոր կցորդիչ: 

 Կցորդիչի աշխատանքը և կառուցվածքը:  
Տանող (սեղմիչ) սկավառակը (1) (Նկ.7.1) միացված է թափանվին (4), 

իսկ տարվողը (3) տեղադրված է կցորդիչի լիսեռի (8) վրա: Թափանիվը 
միաժամանակ ծառայում է որպես տանող սկավառակ: 

Սեղմիչ սկավառակի (4) և պատյանի (9) միջև տեղադրված են զսպա-
նակներ (2), որոնք սեղմում են տարվող սկավառակը սեղմիչ սկավառակի 
և թափանվի միջև: Դրանց միջև առաջացող շփման ուժի գործողության 
ներքո, պտտող մոմենտը շարժիչից փոխանցվում է կցորդիչի լիսեռին: 

Կցորդիչը կառավարվում է անջատման մեխանիզմի միջոցով: Սեղմող 
անջատիչ առանցքակալը (6) (նկ.6.1), տեղաշարժվում է ոտնակի (7) երկ-
ժանու և ձգաձողի օգնությամբ: Առանցքակալը սեղմում է լծակների (5) 
ծայրերին, դրանց արտաքին ծայրերը հետ են քաշում սեղմիչ սկավառակը 
տարվող սկավառակից և կցորդիչն անջատվում է: Ոտնակը բաց թողնե-
լիս, սեղմիչ սկավառակը զսպանակների (2) գործողության ներքո սեղմում 
է տարվող սկավառակը թափանվին և կցորդիչը գործարկվում է: Կցորդ-
ման նկարագրված եղանակը կոչվում է չոր, հաստատուն կցված: 
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Նկ.7.1. Տրակտորների մեխանիկական տրանսմիսիաների սխեմաները 

ա-հետին տանող անիվներով, բ-առջևի և հետին տանող անիվներով, գ-փոխանցումների 
տուփից հետո տեղադրված շրջադարձի մեխանիզմով, դ-պտտման մեխանիզմը տեղա-
դրված է փոխանցման տուփում,  
1-կցորդիչ, 2-միջանկյալ միացումներ, 3-փոխանցումների տուփ, 4-գլխավոր փոխանցում,    
5-դիֆերենցիալ մեխանիզմ, 6-հետին կիսասռնիներ, 7-եզրային փոխանցում, 8-կարդանա-
յին փոխանցում, 9-բաշխիչ տուփ, 10-շրջադարձի  մեխանիզմ, 11-արգելակ: 

 
Կցորդիչի կառավարման մեխանիզմի կառուցվածքը և աշխատան-

քը: Կցորդիչի կառավարման մեխանիզմը ունի մեխանիկական շարժաբեր: 
Դրա հիմնական մասերն են`ոտնակը, սեղմող-անջատիչ առանցքակալը, 
կցորդիչի անջատման և արգելակի միացման երկժանիները, երկժանինե-
րի և ձգաձողերի լծակները (Նկ.7.2): 
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 Ոտնակը (1) սեղմելիս, արտամղիչ առանցքակալը (6) ձգաձողի (11), 
լծակի (10) և երկժանու օգնությամբ տեղաշարժվում է առաջ, սեղմում 
լծակների (5) ներքին ծայրերին, որոնք արտաքին ծայրերով հետ են դարձ-
նում սեղմիչ սկավառակը (3) թափանիվից, ազատելով տարվող սկավա-
ռակը (2)` կցորդիչն անջատվում է: 

 
Նկ.7.1. Կցորդման սկզբունքային սխեմա. 

 1-տանող սկավառակ, 2-զսպանակ, 3-տարվող սկավառակ, 4-թափանիվ, 5-սեղմող-ան-
ջատիչ լծակ, 6 սեղմող-անջատիչ առանցքակալ, 7-ոտնակ, 8-կցորդիչի լիսեռ, 9-պատյան: 

 
Շարժումը լծակից (10) ձգաձողով (9) փոխանցվում է արգելակիկի լծա-

կին (7), որը սեղմում է սկավառակները (8) մեկը մյուսին և շարժահաղոր-
դակի լիսեռը դադարում է պտտվել: Կցորդիչը գործարկելու համար ոտնա-
կը բաց են թողնում, լծակները (5)`սեղմող-անջատիչ առանցքակալներով 
(6) հետ են շարժվում, իսկ սեղմիչ սկավառակը զսպանակների գործողու-
թյան ներքո սեղմում է տարվող սկավառակը թափանիվին: Գործարկված 
կցորդիչի դեպքում, սեղմող-անջատիչ առանցքակալի (6) և լծակների (5) 
միջև պետք է լինի թույլատրելի բացակ, որը համապատասխանում է ոտ-
նակի ազատ ընթացքին (40…45 մմ): 

Տրակտորիստի կողմից ոտնակի վրո կիրառվող ճիգը նվազեցնելու հա-
մար օգտագործվում են ուժեղարարներ: Տվյալ դեպքում, կիրառվում է մե-
խանիկական օժանդակ ուժեղարարը: Այն բաղկացած է զսպանակից և 
կալունակից` հենարանային հեղույսով (12): Կցորդիչի ոտնակի շարժման 
սկզբում զսպանակը սեղմվում է, այնուհետև, ապասեղմելով, լրիվ անջա-
տում կցորդիչը: 
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Նկ.7.2. МТЗ-80 տրակտորի կցորդիչի անջատման մեխանիզմի սխեմա 

1-ոտնակ, 2- տարվող սկավառակ, 3-տանող (սեղմիչ սկավառակ), 4-կարգավորիչ պտու-
տակ, 5-արտամղիչ լծակ, 6-արտամղիչ առանցքակալ, 7-արգելակիկի լծակ, 8-արգելակիկի 
սկավառակներ, 9-արգելակիկի ձգաձող, 10-կցորդիչի լծակ, 11-կցորդիչի ձգաձող,             
12-զսպանակի հենահեղույս:   

Կցորդիչի տեխնիկական սպասարկում և կարգավորում: 
Կցորդիչի աշխատունակ վիճակը կախված է տանող և տարվող մասերի 

սահուն միացումից գործարկելիս ու հուսալի լրիվ անջատումից՝ անջատելիս: 
N2 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում և անհրաժեշտու-

թյան դեպքում կարգավորում են կցորդիչի աշխատանքը: Տրակտորի շա-
հագործման ընթացքում տարվող սկավառակների մակադրակները մաշվում 
են: Դրա հետ կապված խախտվում է կցորդիչի նախնական կարգավորումը: 
Դա կարելի է հայտնաբերել ոտնակի ազատ ընթացքի փոքրացումով: Դրան 
համապատասխանում է որոշակի բացակ արտամղիչ լծակների և արտամղիչ 
առանցքակալի միջև: Անհրաժեշտ բացակը (ոտնակի ազատ շարժը) կարգա-
վորում են փոփոխելով ձգաձողի (11) (Նկ.7.2) երկարությունը: Նախքան կար-
գավորումը նախապես հանում են արգելակիկի ձգաձողը (9) և ազատում ոտ-
նակը (1) ուժեղարարի զսպանակի գործողությունից, ներպտուտակելով մինչև 
հեղույսը (12) մինչև հանելը: Կարգավորելով կցորդիչը, կարգավորում են ար-
գելակիկը, փոփոխելով ձգաձողի (9) երկարությունը: Ճիշտ կարգավորելուց 
հետո, արգելակիկը պետք է գործարկվի կցորդիչի լրիվ անջատումից հետո: 
Այդ նպատակով կցորդիչի ոտնակը սեղմում են մինչև վերջ, լծակով (7) կիպ 
միացնում են արգելակիկի սկավառակները և իր տեղն են տեղակայում ձգա-
ձողը (9), կարգավորելով նրա երկարությունը: 
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Բացակի հավասարաչափությունը կարգավորում են արտապտուտա-
կելով կամ ներպտուտակելով կարգավորիչ պտուտակը (4): 

 

7.3.Փոխանցումների տուփ  
Փոխանցումների տուփը ծառայում է տրակտորի շահագործական պայ-

մաններից կախված քարշիչ ուժի մեծությունը և ուղղությունը փոփոխելու հա-
մար, երկար ժամանակով շարժիչը տրանսմիսիայից անջատելու համար: 

Գյուղատնտեսական նշանակության տրակտորների վրա տեղակայում 
են մեխանիկական փոխանցման տուփեր, որոնցում պտտող մոմենտը փո-
խանցվում է միմյանց միացված տարբեր համակցություններով ժանանվի-
ների միջոցով: 

 Փոխանցումների մեխանիկական փոխարկումով փոխանցման տու-
փի  կառուցվածքը և աշխատանքը (Նկ.7.3):  

Կառուցվածքը: Փոխանցումների տուփն իրենից ներկայացնում է մե-
տաղական իրանում (12) հավաքված մեխանիզմ, որում տեղակայված են 
երկու (իսկ կարող է լինել երեք և նույնիսկ չորս), լիսեռներ՝ տանող (1) որը 
միացված է տրակտորի գլխավոր կցորդիչի լիսեռին միջանկյալ միացքնե-
րի միջոցով և տարվող (8), որը միացված է տրանսմիսիայի գլխավոր փո-
խանցիչին: 

Տանող լիսեռի (1) վրա ամրացված են անշարժ ժանանիվներ (2), (3), (4) 
և (5): Տարվող լիսեռի (8) բազմաերիթների (շլիցերի) վրա նստեցված են 
ժանանիվները (9), (10) և (11), որոնք հնարավորություն ունեն տեղաշար-
ժվելու լիսեռի (8) երկարությամբ և միաժամանակ պտտվել նրա հետ:  

Որոշ փոխանցման տուփերում, հակառակը, անշարժ ժանանիվները 
տեղադրված են տարվող լիսեռի վրա, իսկ շարժականները՝ տանողի, սա-
կայն դրանից փոխանցման տուփի գործողության սկզբունքը չի փոխում: 

Բացի թվարկված ժանանիվներից, փոխանցման տուփում միջանկյալ 
լիսեռի (7) ազատ նստեցված է ժանանիվ (6), որը հասատուն կառչված է 
(5) ժանանվին:  

Աշխատանքը: Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ, երբ աշխատում է 
գլխավոր կցորդիչը, տանող լիսեռը (1) և նրա վրա տեղակայված ժանա-
նիվները պտտվում են, իսկ տարվող լիսեռը (8) նրա վրա գտնվող ժանա-
նիվներով՝ անշարժ է: Ժանանիվների այդպիսի դասավորության դեպքում 
շարժիչը անջատված է տրանսմիսիայից՝ պտտող մոմոմենտը փոխանց-
ման տուփի միջոցով չի փոխանցվում, այդ դիրքը ընդունված է անվանել 
փոխանցման տուփի չեզոք դիրք:  
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Եթե աշխատող շարժիչի դեպքում կառչման մեջ են գտնվում օրինակ 
(11) և (2) ժանանիվները, ապա պտտող մոմոնտը (1) լիսեռից փոխանցվում 
է (8) լիսեռին: Սակայն, քանի որ տանող ժանանիվը (2) ունի ավելի փոքր 
տրամագիծ, քան տարվողը (11), լիսեռի (8) պտտման հաճախությունը կլի-
նի լիսեռի (1) պտտման հաճախությունից փոքր, իսկ պտտող մոմենտը 
տարվող լիսեռի վրա ավելի մեծ: Այդպիսի փոխանցումը անվանում են 
(տվյալ սխեմայի համար) առաջին փոխանցում: Այդ ժամանակ տրակտորը 
շարժվում է դանդաղ, սակայն զարգացնում է առավելագույն քարշիչ ուժը: 

 Հերթով միացնելով (3),(10), (4) և (9) ժանանիվները կարելի է ստանալ 
փոխանցման թվերի ևս երկու տարբերակ կամ այլ կերպ ասած, երկրորդ և 
երրորդ փոխանցումներ, որոնց ժամանակ տրակտորի շարժման արագու-
թյունը մեծանում է, իսկ քարշիչ ուժը փոքրանում:  

(9) ժանանիվը (6) ժանանվին միացնելու դեպքում տարվող լիսեռը (8) 
կպտտվի հակառակ կողմը, այսինքն կգործարկվի հետընթացքը:  

Այսպիսով, դիտարկվող փոխանցման տուփում կարելի է ստանալ երեք 
տարբեր փոխանցումներ առաջընթացի և ևս մեկ հետընթացի համար: 
Այդպիսի փոխանցման տուփը անվանում են մեխանիկական եռաստիճան: 
Հայտնի է, որ տրակտորի հետ ագրեգատ կազմող գյուղատնտեսական մե-
քենաները ունեն հաճախ զգալիորեն տարբերվող տարբեր քարշային դի-
մադրություններ: Ընդ որում լինում են դեպքեր, երբ նույն մեքենան շահա-
գործման տարբեր պայմաններում ունենում է տարբեր քարշային դիմա-
դրություններ: Այսպիսով տրակտորի շարժիչի վրա ընկնող բեռնվածքը 
փոփոխական է, որի պատճառով այն աշխատում է տարբեր ռեժիմների 
պայմաններում, երբեմն բավականին ոչ խնայողաբար: 

Որպեսզի տրակտորն աշխատի ավելի խնայողաբար, փոխանցատու-
փում տեղակայում են ոչ թե երեք, այլ զգալի մեծ թվով փոխանցիչներ՝ 
14,18,22 և այլն: 

Փոխարկիչների փոխարկումը այդպիսի փոխանման տուփում իրակա-
նացվում է հատուկ մեխանիզմով, որը բաղկացած է լծակից (5) (Նկ.7.4), 
սողաներից (2) (կամ լիսեռիկներից) և տանող լիսեռի ժանանիվների (9) և 
(10) սայլակների օղակաձև փորակների մեջ մտնող ժանանիվներից (2): 

Որպեսզի տրակտորի շարժման սկզբում միացվի տանող լիսեռի վրա 
գտնվող արագ պտտվող ժանանիվը տարվող լիսեռի վրա գտնվող ան-
շարժ ժանանվին, պտտվող ժանանիվն անհրաժեշտ է կանգառքել: Դրա 
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համար անհրաժեշտ է անջատել տրակտորի գլխավոր կցորդիչը, իսկ ժա-
նանվների միացումից հետո, այն սահուն միացնել: 

Փոխարկիչների փոխարկումը այդպիսի փոխանման տուփում իրակա-
նացվում է հատուկ մեխանիզմով, որը բաղկացած է լծակից (5) (Նկ.7.4), 
սողաներից (2) (կամ լիսեռիկներից) և տանող լիսեռի ժանանիվների (9) և 
(10) սայլակների օղակաձև փորակների մեջ մտնող ժանանիվներից (2): 

 
Նկ.7.3. Փոխանցումների մեխանիկական փոխարկումով 
փոխանցատուփի կառուցվածքը և գործողությունը. 

ա –գործարկված է առաջընթաց ընթացը, բ-չեզոք դիրք, գ - գործարկված է հետընթացը,  
տանող լիսեռ, 2, 3,4,5 տանող լիսեռի վրա կոշտ ամրցված ժանանիվեր, 6 –միջանկյալ 
ժանանիվ, 7-միջանկյալ լիսեռ, 8-տարվող լիսեռ, 9, 10, 11–տարվող լիսեռի բազմաե-
րիթների (շլիցների) վրա նստեցված ժանանիվներ, 12-փոխանցատուփի իրան:  
  

Որպեսզի տրակտորի շարժման սկզբում միացվի տանող լիսեռի վրա 
գտնվող արագ պտտվող ժանանիվը տարվող լիսեռի վրա գտնվող ան-
շարժ ժանանվին, պտտվող ժանանիվն անհրաժեշտ է կանգառքել: Դրա 
համար անհրաժեշտ է անջատել տրակտորի գլխավոր կցորդիչը, իսկ ժա-
նանիվների միացումից հետո, այն սահուն միացնել:  

Որպեսզի հնարավոր չլինի փոխարկել փոխանցիչները, առանց գլխա-
վոր փոխանցիչի նախապես անջատման և տարվող լիսեռի կանգառքման, 
փոխանցման տուփում տեղակայված է բլոկավորող մեխանիզմ, որը նվա-
զեցնում է ժանանիվների ատամների մաշվածությունը և ապահովում աշ-
խատանքի ժամանակ շարժական ժանանիվների ավելի հուսալի միացու-
մը:  

Այդ մեխանիզմը բաղկցած է սևեռիչներից (7) և լիսեռիկներից (6) 
(նկ.6.4) և լծակների ու ձգաձողի միջոցով միացված կցորդիչի կառավար-
ման ոտնակին: Երբ որ կցորդիչը գործարկված է (նկ.6.4, դիրք I), լիսեռիկ-
ների (6) փորակները տեղակայվում են այնպես, որ լիսեռիկը թույլ չի 
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տալիս սևեռիչներին (7) բարձրանալ և թողնել սողանը փոխանցման փո-
խարկման համար:  

Պահանջվող փոխանցումը միացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
կցորդիչի ոտնակը (դիրք II): Այդ ժամանակ լիսեռիկը (6) կշրջվի անկյան 
տակ, որի դեպքում նրա փորակը կհայտնվի սևեռիչների վերևում: Այնու-
հետև լծակը (5) տեղակայում են այնպես, որպեսզի նրա ստորին ծայրը (4) 
կանգնի անհրաժեշտ սողանի առջևից ու շրջում լծակն առաջ կամ հետ 
(կախված գործարկվող փոխանցիչից): Այդ ժամանակ միանում են հե-
տևյալ ժանանիվները՝ А և А' կամ Б и Б': 

 
Նկ.7.4. Շարժական ժանանիվներով փոխանցումների փոխարկման 

սարքվածք.  
ա) փոխանցատուփի ընդհանուր տեսքը, բ) փոխարկման մեխանիզմ, 1-տանող լիսեռ,            
2-սողան, 3-փող, 4-փոխարկման լծակի վերջնամաս, 5- փոխարկման լծակ, 6-լիսեռիկ,         
7-սևեռիչ, 8-երկժանի, 9,10-սայլակներ, 11-տարվող լիսեռ, 12,13-տարվող ժանանիվներ, 

I–փոխարկման մեխանիզմը բլոկվարված է, II–փոխարկման մեխանիզմը ապաբլոկավոր-
ված է: 

 
Սովորաբար փոխանցման տուփերում առկա է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի 

սողաններ, ընդ որում դրանք տեղակայում են կողք կողքի այնպես, որ-
պեսզի հնարավոր լիսնի փոխարկել փոխանցիչները մեկ լծակով: Որպես-
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զի լծակի ստորին ծայրը չբռնի միաժամանակ երկու սողան, դրանց միջև 
տեղակայում են բաժանիչ ձողեր (3): 

 
7.4.Հատուկ մեխանիզմներ 
Ժամաակակից տրակտորների տրանսմիսիաներում, բացի հիմնական 

մեխանիզմներից, կիրառում են մի շարք մեխանիզմներ և սարքեր, որոնք 
տեղակայում են ըստ անհրաժեշտության և հանդիսանում են որոշակի աշ-
խատանք կատարելու համար նախատեսված տրակտորի սարքավորանք: 
Այդպիսի մեխանիզմների թվին են պատկանում նվազիչ ռեդուկտորը, ըն-
թացքի դանդաղիչը, դարձիչը, դարձիչ ռեդուկտորը, բաշխիչ-բաժանիչ 
տուփը և այլն: 

Նվազիչ ռեդուկտորը նախատեսված է տրակտորի շարժման լրացուցիչ 
արագություններ ստանալու համար, որոնք անհրաժեշտ են գյուղատնտե-
սական մեքենաներով մշակման պահանջվող տեխնոլոգիան ապահովելու 
համար: 

Կառուցվածքը: Ռեդուկտորը տեղադրվում է կցորդիչի և փոխանցման 
տուփի միջև: Կցորդիչի լիսեռի (1) (Նկ.7.5,ա) բազմաերիթների վրա տեղա-
կայված է շարժական միացված ատամնավոր կցորդիչ (3), նրանից ձախ 
նույն լիսեռի վրա՝ ռեդուկտորի տանող ժանանիվը (2), իսկ աջից (փոխան-
ցատուփի տանող լիսեռի (5) բազմաերիթների վրա՝ ժանանիվը (4): 

Ժանանիվը (2) հաստատուն կառչված է միջանկյալ ժանանվին (7), իսկ 
(4) ժանանիվը՝ (6) ժանանվին: (7) և (6) ժանանիվներն ունեն ընդհանուր 
կունդ և ազատ նստած են գլորման առանցքակալների վրա:  

Աշխատանքը: Երբ ատամնավոր կցորդիչը (3) տեղաշարժվում է աջ 
(կառչվում է ժանանվին (4)), ապա պտույտները (1) լիսեռից (5) լիսեռին 
կփոխանցվի անմիջապես - ուղիղ՝ նվազիչ ռեդուկտորն անջատված է:  

Կցորդիչը (3) ձախ տեղաշարժելիս (միանում է (2) ժանանվին), պտույտ-
ները (1) լիսեռից (5) լիսեռին փոխանցվում է (2), (7), (6) և (4) ժանանիվ-
ների միջոցով, ընդ որում (5) լիսեռի պտտման հաճախությունը նվազում է:  
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Նկ.7.5 հատուկ մեխանիզմներ. 

ա-նվազիչ ռեդուկտոր, բ- դարձիչ, գ-բաշխիչ-բաժանիչ տուփ,  
1,5,12,15-լիսեռներ, 2,4,6,7,8,9,11,16,18-ժանանիվներ, 3,10,17-ատամնավոր կցորդիչներ,    
13-ատամնավոր ականոց, 14-պահունակ, 19-կցաշուրթ, 20-հոլովակ: 

 
Ընթացքի դանդաղիչը: Սա մի մեխանիզմ է, տեղադրված կցորդիչի և 

փոխանցման տուփի միջև կամ անմիջականորեն փոխանցման տուփի 
վրա, որը նախատեսված է տրակտորի հատուկ փոքր արագություններ 
(մինչև 0,25 կմ/ժ) ստանալու համար, որոնք անհրաժեշտ են որոշ մեքենա-
ներով ագրեգատ կազմելիս (արմատապտուղների բեռնիչներ, սածիլա-
տնկիչ մեքենաներ և այլն) և տարբեր նշանակության աշխատանքներ կա-
տարելիս:  

Ընթացքի դանդաղիչը իրենից ներկայացնում է մեծ փոխանցման թվով 
մեխանիկական փոխանցում: 

Ընթացքի դանդաղիչով սարքավորված տրակտորի աշխատանքի ա-
ռանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ շարժման փոքր արագու-
թյան դեպքում տրակտորը զարգացնում է մեծ քարշիչ ճիգ, որը հաճախ 
նպատակահարմար չէ լրիվ օգտագործել որովհետև դա կբերի տրակտորի 
մեքենամասերի շուտ շարքից դուրս գալուն: Այդ պատճառով որոշ տրակ-
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տորներում ընթացքի դանդաղիչը կապարակնքում են: Որպեսզի գործարկ-
վի ընթացքի դանդաղիչը անհրաժեշտ է հանել կապարակնիքը և արտա-
պտուտակել սահմանափակիչ հեղույսը: Աշխատանքի ժամանակ անհրա-
ժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ, որպեսզի տրակտորը չաշխատի գերբեռն-
վածքներով: 

Դարձիչ: Այս սարքը կիրառում են փոխանցման տուփերում տրակտորի 
հետընթացի ժամանակ մեծ քանակի փոխանցումներ ստանալու համար: 

Որպես օրինակ Նկ. 7.5-ի վրա ներկայացված է երկու կոնավոր ժանա-
նիվներից (8) և (11) բաղկացած դարձիչը: Ժանանիվները ազատ նստեց-
ված են փոխանցման տուփի տանող լիսեռի (12) վրա և միացված են կո-
նավոր ժանանվին (9), որը ստանում է պտույտները տրակտորի գլխավոր 
կցորդիչի լիսեռից: 

Փոխանցման տուփի (12) լիսեռի վրա կոշտ ամրացված է ատամնավոր 
ականոց (13), որը ատամնավոր կցորդիչի (10) միջոցով կարող է միանալ 
ցանկացած ժանանիվներից (8) կամ (11) մեկին, արդյունքում լիսեռի (12) 
պտույտները կփոխվի հակառակի:  

Դարձիչ-ռեդուկտոր: Սա մի մեխանիզմ է, որն իրենից ներկայացնում է 
ավելացված ժանանիվներով ռեդուկտոր, որը թույլ է տալիս փոխել ոչ 
միայն պտտման հաճախությունը, այլև պտտման ուղղությունը: Բացի դրա-
նից, այդ մեխանիզմի միջոցով տրակտորի վրա ստանում են առաջընթա-
ցի, ինչպես նաև հետընացի, լրացուցիչ փոխանցումներ, որոնք թույլ են 
տալիս բարձրացնել տրակտորի արտադրողականությունը և լավացնել 
տրակտորի կառավարումը (օրինակ՝ բուլդոզերի վրա աշխատելիս):  

Բաշխիչ-բաժանիչ տուփը: Բաշխիչ-բաժանիչ տուփը նախատեսված է  
փոխանցման տուփից տրակտորի տանող կամրջակի կարդանային շար-
ժաբերին պտտող մոմենտ փոխանցելու համար: 

Կառուցվածքը: Տրակտորի փոխանցման տուփի վրա ամրացված մե-
տաղական իրանի մեջ գնդիկավոր առանցքակալների վրա տեղադրված է 
լիսեռ (15)՝ կցաշուրթով (19), որին միացվում է առջևի կամրջակի կարդա-
նային լիսեռը: Լիսեռի (15) վրա տեղակայված է ազատ շարժով հոլովակա-
վոր կցորդիչ, բաղկացած ներքին պահունակից (14), հոլովակներից (20) և 
արտաքին պահունակից՝ ժանանվից (16): Ազատ շարժով կցորդիչի կող-
քին, լիսեռի (15) բազմաերիթների վրա տեղադրված է ատամնավոր կցոր-
դիչ (17)՝ երկու ատամնպսակներով՝ մեծ և փոքր:  
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Ազատ շարժով կցորդիչը պտույտները ստանում է փոխանցման տուփի 
տարվող լիսեռի ժանանվից (18)՝ միջանկյալ ժանանվի միջոցով:  

Աշխատանքը: Տրակտորի շարժման ժամանակ պտույտները փոխանց-
ման տուփից փոխանցվում են ժանանվին (16), սակայն քանի որ ազատ 
շարժով կցորդիչի ներքին պահունակը ազատ է տեղադրված (15) լիսեռ 
վրա, պտույտները լիսեռին (15) չի փոխանցվում՝ կցորդիչն անջատված է: 

Երբ ատամնավոր կցորդիչը (17) տեղաշարժվում է ձախ այնքան, որ-
պեսզի նրա փոքր ատամնապսակը կառչվի ներքին պահունակի (14) ա-
տամներին, ազատ շարժով կցորդիչը գործարկվում է: Այս դեպքում տրակ-
տորի աշխատանքի ժամանակ նրա հետևի անիվները լավ կառչվում են 
հողին և չեն տեղապտտվում, իսկ առջևի անիվները պտտվում են համե-
մատաբար ավելի արագ: Արագ պտտվում է նաև պահունակը (14), որը 
վազանցում է արտաքին պահունակը: 

Արդյունքում, պտտող մոմենտը առջևի անիվներին չի փոխանցվում: 
Այն ժամանակ, երբ տրակտորի հետևի անիվներն սկսում են տեղա-

պտտվել, տրակտորի արագությունը նվազում է, նվազում է նաև առջևի 
անիվների պտտման հաճախությունը, հետևաբար և ներքին պահունա-
կինը (14): Երբ, ներքին և արտաքին պահունակների պտտման արագու-
թյունը հավասարվում է, կցորդիչի հոլովակները (20) սևեռվում են և միաց-
նում միմյանց երկու պահունաները, որպես մեկ ամբողջություն, որի ար-
դյունքում տրակտորի առջևի կամրջակն սկսում է փոխանցել պտտող մո-
մենտը:  

Երբ կցորդիչը (17) տեղաշարժվի ավելի ձախ, նրա մեծ ատամնապսակը 
կկառչվի ժանանվի (16) կունդի ատամների հետ և ազատ շարժով կցոր-
դիչը կանջատվի: 

Ազատ շարժով կցորդիչի հարկադրական անջատումը անհրաժեշտ է. 
տրակտորը տեղից շարժվելիս, երբ պահանջվում է հաղթահարել մեծ քար-
շային դիմադրություն, ակնհայտ ճանապարհային խոչընդոտ անցնելիս, 
հետընթացքի ժամանակ, ինչպես նաև փխրուն և խոնավ հողերի վրա 
տրակտորի անընդհատ և երկարատև աշխատանքի դեպքում: 

Փոխանցումների տուփի ծառայության ժամկետն ավելացնելու համար 
անհրաժեշտ այն ճիշտ շահագործել: Մասնավորապես, փոխարկումով 
գործարկել և անջատել փոխանցիչները կարելի է միայն տրակտորի լրիվ 
շարժականգի ժամանակ, իսկ փոխանցիչների փոխարկման լծակը տե-
ղաշարժել սահուն, առանց ձգումների: 



 

108 
 

7.5. Միջանկյալ միացումներ և կարդանային փոխանցիչ 

 Միջանկյալ միացումներ: Տրակտորների շահագործման ընթացքում 
մաշվածության, ամրակապերի թուլացման և այլ խախտումների արդյուն-
քում կցորդիչի և փոխանցումների տուփի սռնիների չափագիտական ա-
ռանցքները հաճախ չեն համընկնում: Լիսեռները կարող են տեղաշարժվել 
միմյանց զուգահեռ անկյան տակ: Լիսեռների կոշտ միացումը այդ դեպքում 
կարող է առաջացնել մեքենամասերի կոտրվածքներ: Որպեսզի խուսափեն 
կոտրվածքներից և նվազեցնեն վնասակար լրացուցիչ բեռնվածքները մեքե-
նամասերի (առանցքակալներ, ժանանիվներ) վրա, լիսեռները, կցորդիչները 
և փոխանցումների տուփերը միացնում են առաձգական կապերի միջոցով: 

Այդ նպատակի համար առավել տարածում են ստացել առաձգական 
կիսակարդանային հոդակապերը, որոնք թույլ են տալիս պտտող մոմենտի 
փոխանցումը առանց լրացուցիչ բեռնվածքի տրանսմիսիայի վրա, մինչև 70 
լիսեռների հնարավոր շեղվածքների դեպքում: Եթե տարածությունը կցոր-
դիչի և փոխանցումների տուփի միջև մեծ չէ, տրակտորի վրա տեղակայում 
են միակի առաձգական հոդակապ (նկ.7.6,ա): Այդ հոդակապը բաղկացած 
է երկու երկժանիներից (2) և (6)՝ պատրաստված որպես մեկ ամբողջակա-
նություն կցորդիչի լիսեռի (1) և փոխանցատուփի տանող լիսեռի վրա ամ-
րացված բազմաերիթային կունդի (3) հետ: Երկժանիների միջև տեղա-
դրված են ռետինե բարձիկներ (5), որոնք պահվում են երկժանիների վրա 
պտուտակներով ամրացված սեղմիչներով (4): 

 Եթե տարածությունը միմյանց միացվող մեխանիզմների միջև ավելի է, 
քան 400 մմ, որպես միջանկյալ միացք օգտագործում են երկու առաձգա-
կան կիսակարդանային հոդակապեր:  

Դրանցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է պողպատե անուրից (7)՝ չորս 
ռետինե ականոցներով (8): Այդ ականոցներից երկուսի մեջ տեղադրված 
են երկժանու (10) մատերը (9), իսկ մյուս երկուսի՝ երկժանու (11) մատերը, 
որոնք տեղադրված են երկժանու (10) հանդեպ 900 անկյան տակ:  

Կարդանային փոխանցիչը նախատեսված է ոլորող մոմենտը փոխան-
ցելու համար այնպիսի ագրեգատների և մեխանիզմների լիսեռների միջև, 
որոնց առանցքների միջև եղած անկյունը փոջոխվում է:  

Տրակտորներում կարդանային փոխանցիչը կիրառում են պտտող մո-
մենտը առջևի և հետին կամրջակներին, իսկ երբեմն նաև հզորության փո-
խանցման տուփի լիսեռներին մոմենտ փոխանցելու համար:  
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Կարդանային փոխանցիչը բաղկացած է սնամեջ լիսեռից (6) (Նկ.7.7), 
որի ծայրերին տեղադրված են կոշտ կարդանային հոդակապեր: 

Յուրաքանչյուր կարդանային հոդակապ բաղկացած է լիսեռների վրա 
միացված երկու երկժանիվներից (1) և (4) ու դրանց միացնող խաչուկից (2):  

Շփումը և մաշվածքը նվազեցնելու նպատակով խաչուկի ծայրերին 
հագցրած են պողպատե բաժակներ (3)՝ ասեղնավոր առանցքակալներով: 

 
Նկ.7.6 Միակի (ա) և երկակի (բ) առաձգական կիսակարդանային 

հոդակապեր. 
1-լիսեռ, 2,6,10,11-երկժանիներ, 3-կունդ, 4-սեղմիչ, 5-ռետինե բարձիկ, 7-պողպատե անուր, 
8-ռետինե ականոցներ, 9-մատ: 

 

 
 Կարդանային փոխանցիչի տեխնիկական սպասարկումը: 
Կարդանային լիսեռների անսարքությունները հաճախ կախված են ա-

սեղնավոր առանցքակալների և հոդակապերի խաչուկների մաշվածքից: 
Գլխավոր պատճառը` անորակ յուղումն է: Առանցքակալները անհրաժեշտ է 
յուղել տրանսմիսիոն ավտոտրակտորային յուղով, սակայն ոչ մի դեպքում` սո-
լիդոլով: Սոլիդոլն ունի փոքր հոսալիություն, անբավարար է յուղում առանց-
քակալների ասեղները, պնդանում է խաչուկի ուղիներում և առաջացնում 
քսուկի անցմանը խոչընդոտող խցաններ: Եթե որևէ պատճառով խաչուկի 
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մեջ հայտնվել է սոլիդոլ, անհրաժեշտ է պարտադիր քանդել հոդակապը և 
դիզելային վառելիքով լվանալ առանցքակալներն ու խաչուկի ուղիները: 

Միացնող կցաշուրթերի, ինչպես նաև միջանկյալ հենարանը կցորդիչի 
իրանին ամրակող հեղույսները պետք է հուսալի ձգած լինեն: Այդ միացքները 
պետք է պարբերաբար ստուգել: Միջանկյալ հենարանի կալունակի հեղույս-
ների թուլացումը առավել վտանգավոր է, որովհետև առաջացնում է կարդա-
նային լիսեռի և կալունակի մեծ թրթռումներ ու կարող է նույնիսկ մի քանի 
ժամ աշխատելիս, դառնալ կարդանային փոխանցիչի շարքից դուրս գալու 
պատճառ: 

Տրակտորը, որպես տրանսպորտային միջոց երկարատև օգտագործելիս, 
առջևի կամրջակը գործնականում չի աշխատում, այդ պատճառով նպատա-
կահարմար է առջևի կարդանային լիսեռը անջատել գլխավոր փոխանցիչի 
տանող ժանանիվից և միացնել նրա կցաշուրթը հատուկ հարմարանքին: 

 

 
Նկ.7.7. Անհավասար անկյունային արագույթյան կարդանային փոխանցիչ. 

1,4-երկժանիներ, 2-խաչուկ, 3-բաժակ, 5-պատյան, 6-կարդանային լիսեռ: 
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8.ՏԱՆՈՂ ԿԱՄՐՋԱԿ 
 

8.1. Հետին տանող կամրջակ 
 

Տանող անվանում են այն կամրջակը, որի մեխանիզմները փոխանցում 
են պտտող մոմենտը փոխանցման տուփից տանող անիվներին: Այն բաղ-
կացած է իրանից (քարտերից), գլխավոր փոխանցիչից, դիֆերենցիալից, 
վերջնային փոխանցիչներից և կիսասռնիներից: 

Գլխավոր փոխանցիչը նախատեսված է տրանսմիսիայի ընդհանուր 
փոխանցման թիվը մեծացնելու համար և պտտող մոմենտի ուղղութունը 
փոխելու 90 աստիճանի տակ, տրակտորի երկայնական հարթությունում 
գտնվող լիսեռից նրա լայնական հարթությունում գտնվող լիսեռին փո-
խանցելու համար:  

Գլխավոր փոխանցիչը գտնվում է անմիջականորեն փոխանցման տու-
փից հետո և բաղկացած է երկու կոնավոր ժանանիվներից:  

Թրթուրավոր տրակտորների գլխավոր փոխանցիչի տարվող ժան-
անիվները սովորաբար կոշտ միացված են հետևի կամրջակի լիսեռին և 
պտույտները դրանցից վերջնային փոխանցիչին (3) (Նկ.8.1) փոխանցվում 
է տրակտորի շրջադարձի կառավարման մեխանիզմների (2) միջոցով: 

Վերջնային փոխանցիչը ծառայում է փոխանցվող պտտող մոմենտի 
փոխանցման թիվը մեծացնելու, ինչպես նաև գլխավորչ փոխանցիչից կամ 
դիֆերենցիալից պտույտները տրակտորի տանող անիվներին (աստղա-
նիվներին) փոխանցելու համար: 

Տարբեր տրակտորներում վերջնային փոխանցիչների կառուցվածքը 
տարբեր է: Հաճախ տրակտորներում վերջնային փոխանցիչները տեղա-
դրված են գլխավոր փոխանցիչի և դիֆերենցիալի հետ միասին մեկ իրա-
նի մեջ և բաղկացած են երկու զույգ գլանային ժանանիվներից՝ մեկական 
զույգ յուրաքանչյուր անվի համար (Նկ.8.1,բ): Որոշ տրակտորներում այդ 
ժանանիվները (նկ.8.1,ա) ամրացված են հետևի կամրջակի կողերին, որի 
պատճառով դրանց հաճախ անվանում են կողային ռեդուկտորներ կամ 
կողային փոխանցիչներ: Վերջնային փոխանցիչներում ժանանիվների թի-
վը լինում է երկուսից մինչև հինգ յուրաքանչյուրում:  

Սովորաբար ինչպես թրթուրավոր, այնպես էլ անվավոր հզոր տրակ-
տորներում, կիրառվում են մոլորակային փոխանցիչներ:  
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Մոլորակային փոխանցիչի կառուցվածքը և աշխատանքը:  
Գլխավոր փոխանցիչից պտույտները փոխանցվում են լիսեռի (3) 

(նկ.8.2) միջոցով արևային ժանանվին (1), որից էլ տարիչում ամրացված 
մատերի (6) վրա ազատ նստած սատելիտներին (7): Սատելիտները, 
պտտվելով, գլորվում են ժանանվի (2) ատամներով, մատերի (6) միջոցով 
տանում իրենց հետ տարիչը և դրանց միացված ռեդուկտորի իրանի (5) 
միջոցով փոխանցում պտույտները տանող անվին կամ աստղանվին: 

 
8.2. Դիֆերենցիալ 
Անվային տրակտորի շրջադարձի ժամանակ շրջադարձի կենտրոնին 

մոտ գտնվող անիվն անցնում է ավելի կարճ ճանապարհ, քա կենտրոնից 
հեռու գտնվող անիվը: Հետևաբար, ներքին և արտաքին անիվերը այդ ժա-
մանակ պետք է պտտվեն տարբեր պտուտաթվերով, որպեսզի խուսափեն 
կողասահքից և դողերի կտրուկ մաշից: 

 
Նկ.8.1 Թրթուրավոր (ա) և անվային (բ) տրակտորների գլխավոր և 

վերջնային փոխանցիչներ. 
1-կոնավոր ժանանիվներ, 2-շրջադարձի մեխանիզմներ, 3-վերջնային փոխանցիչ: 
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Որպեսզի տրակտորի տանող անիվները շրջադարձի ժամանակ ունենան 
պտտման տարբեր հաճախություն, դրանք տեղակայում են ոչ թե մեկ ընդհա-
նուր լիսեռի, այլ երկու ինքնուրույն լիսեռների վրա, որոնք կոչվում են կիսա-
սռնիներ (3) և (12) (նկ. 8.3): Այդ կիսասռնիների վրա ամրացված են նաև 
վերջնային փոխանցիչի տարվող ժանանիվները (11): Բացի դրանից, գլխա-
վոր փոխանցիչի տարվող ժանանվի (2) կունդում տեղակայված է հատուկ մե-
խանիզմ՝ դիֆերենցիալ, որը բաշխում է պտտող մոմենտը տանող անիվների 
միջև և անհրաժեշտության դեպքում ապահովում դրանց պտտումը տարբեր 
հաճախությամբ:  

 
Նկ.8.2 Վերջնային փոխանցիչ. 

1-արևային ժանանիվ, 2-պսակավոր ժանանիվ, 3-լիսեռ, 4-գամասեղ, 5-իրան, 6-մատ,   
7-սատելիտներ:  

 

Կառուցվածքը: Դիֆերենցիալը բաղկացած է իրանից (որի դերը կա-
տարում է գլխավոր փոխանցիչի տարվող ժանանվի կունդը (7)), վերջնա-
յին փոխանցիչի տանող ժանանվիների (13) հետ լիսեռներով (14) միացված 
կոնավոր ժանանիվներից (5) և (15) ու կոշտ ամրացված սռնուց (6) որի վրա 
ազատ տեղադրված են սատելիտները (16): Սատելիտներն ատամներով 
միացվում են ժանանիվներին (5) և (15):  

Աշխատանքը: Գլխավոր փոխանցիչի տանող ժանավի լիսեռի (1) պտըտ-
ման ժամանակ պտտող մոմենտը փոխանցվում է (2) ժանանվին՝ նրա կուն-
դում ամրցված սատելիտների սռնիներով (6): Այդ ժամանակ սատելիտները 
(16) իրենց պտույտները փոխանցում են (5) և (15) ժանանվիները: Այդ ժան-
անիվներից պտտումը վերջնային փոխանցիչի միջոցով փոխանցվում է 
տրակտորի տանող անիվներին:  
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Երբ երկու կիսասռնիների ժանանիվների (5) և (15) պտտման դիմադրու-
թյունը հավասար է, որը լինում է տրակտորը ուղիղ հարթ ճանապարհով շար-
ժվելիս, ապա ուժը (P) փոխանցվում է ժանանիվների ատամներին հավասա-
րաչափ՝ (p/2): Այդ ժամանակ սատելիտները չեն պտտվում իրենց սռնիների 
շուրջ, այլ կատարում են երկու ժանանիվները միացնող փականքի դեր:  

Երբ դիմադրությունը մեծանում է, օրինակ անվի վրա որը պտտումն ստա-
նում է (5) ժանանվից, ապա սատելիտը (16) սկսում է պտտվել սռնու (6) վրա 
և գլորվելով ժանանվով (5),արդյունքում մեծացնում է ժանանվի (15) պտտման 
հաճախությունը: Այդ ժամանակ (15) ժանանվի պտտման հաճախությունը 
մեծանում է այնքան, որքան փոքրանում է (5) ժանանվի պտըտման հաճա-
խությունը, իսկ փոխանցվող պտտող մոմենտները յուրաքանչյուր անվի վրա 
մնում են հավասար: Եթե (5) ժանանիվը լրիվ արգելակվի, ապա (15) ժա-
նանվի պտտման հաճախությունը կլինի երկու անգամ մեծ, քան տրակտորի 
ուղիղ շարժվելիս, երբ պտույտները հավասարաչափ բաժանվում են:  

Եթե տրակտորի աջ և ձախ անիվները գլորվում են տարբեր խտությամբ 
հողով, ապա հողի հետ կառչման անհավասարության պատճառով դրանց 
տեղապտույտը կլինի տարբեր, իսկ դա կբերի դրանց պտտման հաճախու-
թյան և յուրաքանչյուր անվի զարգացնող քարշիչ ճիգի տարբերության:  

Դիֆերենցիալի բլոկավորման մեխանիզմ: Դիֆերենցիալի բլոկավոր-
ման մեխանիզմն անհրաժեշտ է հետին անիվերի տեղապտույտը վերացնելու 
համար: Դիֆերենցիալը կարելի է բլոկավորել ինչպես մեխանիկական եղնա-
կաով, սեղմելով համապատասխան ոտնակին, այնպես էլ ավտոմատ: 

Մեխանիկական հարմարանքը բաղկացած է շարժական բռունցքավոր 
կցորդիչից (9) (Նկ.8.3, ե), որը տեղակայված է ձախ տանող անվի կիսա-
սըռնու (12) բազմաերիթների վրա, գործողության մեջ է դրվում ոտնակով 
(4), աջ անվի կիսասռնու (3) վրա ամրացված անշարժ կցորդիչից (8): 

Աշխատանքը: Երբ տրակտորիստը սեմում է ոտնակը (4), զսպանակը (10) 
սեղմվում է, կցորդիչի (9) շարժական մասը տեղաշարժվում է բազմաերիթ-
ներով, մտնում անշարժ կցորդիչի (8) փորակների մեջ և դրանով իսկ կոշտ 
միացնում երկու կիսասռնիները որպես մեկ ընդհանուր լիսեռ: Տրակտորի 
տանող անիվները այդ ժամանակ կարող են պտտվել միայն հավասար 
պտուտթվերով: Ոտքը ոտնակից հանելիս, շարժական կցորդիչը զսպանա-
կի գործողության ներքո զբաղեցնում է նախնական դիրքը: 

Ավտոմատ հարմարանքը բաղկացած է տրակտորի ձախ արգելակի 
պատյանի վրա տեղակայված կատարողական մեխանիզմից և ղեկային 
կառավարման հիդրոուժեղարարի համակարգում տեղակայված տվիչից: 

Ավտոմատ բլոկավորման մեխանիզմի աշխատանքը:  
Թափանիվը (5) գործարկման դիրքում տեղակայելիս, տրակտորն ուղիղ 

շարժվելիս, պոմպով (6) տրվող յուղը անցնում է ծորակով (9), այնուհետև 
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մղիչով (11) անցնում կատարող մեխանիզմ ու սկսում սեղմել դիաֆրագման 
(3): Դիաֆրագման սեղմում է միմյանց սկավառակները (2) և (4), անջա-
տում դիֆերենցիալը: 

Տրակտորի ղեկավարվող անիվների (10) 80-ից մեծ անկյան տակ շրջա-
դարձի ժամանակ ձողաքանոնը (12) տեղաշարժվում է աջ կամ ձախ (կախ-
ված շրջադարձի ուղղությունից), մղակի գնդիկը (13) դուրս է գալիս ձողա-
քանոնի փորակից: Արդյունքում մղակը բարձրանում է և միացնում ծորակի 
(9) ներքին խոռոչը հեղուկաթափ անցքին, որով յուղը մղիչի ուղուց և դիա-
ֆրագմայի խոռոչից ուղղվում է բաք (7) և կատարվում է դիֆերենցիալի ա-
պաբլոկավորում: 

Թափանվի (5) կառավարումը կատարվում է տրակտորի խցիկում տե-
ղակայված բռնակով (17)՝ մետաղաճոպանի (16) միջոցով:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.8.3 
Դիֆերենցիալ. 

ա) անվային տրակտո-
րի շրջադարձի սխեմա, 
բ) դիֆերենցիալը բլո-
կավորված չէ, գ) դիֆե-
րենցիալը բլոկավորված 
է, դ) կառուցվածքը,  
ե) գործողության սխե-
մա, 1,14-լիսեռներ, 
 2,5,11,13,15-ժանանիվ-
ներ, 3,12-կիսասռնի-
ներ, 4-ոտնակ, 6-սռնի,           
7-կունդ, 8-անշարժ 
կցորդիչ, 9-շարժական 
կցորդիչ, 10-զսպանակ, 
16-սատելիտներ: 
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Նկ.8.4 Դիֆերենցիալի ավտոմատ բլոկավորում. 

ա) կառուցվածքը բ) գործարկման մեխանիզմ 1-բլոկավորող լիսեռ, 2-տարվող 
սկավառակներ, 3-դիաֆրագմա, 4-սեղմիչ սկավառակներ, 5-թափանիվ, 6-պոմպ,        
7-բաք, 8-ռեդուկցիոն փական, 9-ծորակ, 10-անվի ուղղուրդիչ,11-մղակ, 12-փողաքանոն,             
13-գնդիկ, 14-խաչուկ, 15-վերջնային փոխանցիչ, 16-մետաղաճոպան, 17-բռնակ: 

 
Ինքնաբլոկավորվող դիֆերենցիալ: Առջևի տանող անիվների վրա 

տեղակայում են ինքնաբլոկավորվող դիֆերենցիալներ, որոնք տրակտորի 
ուղիղ շարժման ժամանակ ի տարբերություն սովորական դիֆերենցիալնե-
րի, կարող են ապահովել տանող անիվների վրա տարբեր մեծության 
պտտող մոմենտների փոխանցում:  

Ինքնաբլոկավորվող դիֆերենցիալների կառուցվածքը կարող է լինել 
տարբեր: Որպես օրինակ դիտարկենք ունիվերսալ-շարահերկային տրակ-
տորի վրա կիրառվող դիֆերենցիալի կառուցվածքը (Նկ.8.5): 

Այս տիպի դիֆերենցիալի առանձնահատկությունն է՝ սատելիտների լողա-
ցող սռնիների (3) առկայությունը, որոնք կարող են տեղաշարժվել մեկը մյուսի 
նկատմամբ: Այդ նպատակով սռնիների ծայրերին արված են շեղատներ:  

Դիֆերենցիալը գործում է հետևյալ կերպ՝ երբ տրակտորի առջև կամըր-
ջակը գործարկված չէ, դիֆերենցիալը բլոկավորված չէ և աշխատում է 
որպես սովորական դիֆերենցիալ: Առջևի կամրջակը գործարկելուց հետո, 
սատելիտների սռնիները բեռնվածքի տակ տեղաշարժվում են իրանների 
(10) և (11) շեղատերով՝ սկավառակների (7) և (8) միջև եղած բացակների 
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մեծության չափով: Սռնիներից (3) ճիգը փոխանցվում է սատելիտներին 
(4), որոնք սեղմում են թասերը (6), իսկ դրանք էլ իրենց հերթին՝ սկավա-
ռակները (7) և (8) մինչև իրանների պատերին հենվելը: 

Այս դեպքում (2) ժանանվով առբերված պտտող մոմենտը կփոխանցվի 
ոչ միայն սատելիտների ատամների միջոցով, այլև սեղմած սկավառակնե-
րի շփման ուժի հաշվին, դրա հետևանքով սատելիտների ատամներով և 
կիսասռնի ժանանիվներով փոխանցվող մոմենտները կլինեն նույնը, իսկ 
շփման ուժի հաշվին փոխանցվող մոմենտները կարող են տարբերվել 
մեկը մյուսից ՝ կախված հողի հետ աջ անվի կառչումից: 

Գործարկված առջևի կամրջակով տրակտորի շրջադարձի ժամանակ, 
երբ արտաքին ուժերը գերազանցեն շփման ուժերը սկավառակների (7) և 
(8) միջև, դրանք կսկեն տեղապտտվել, չխոչընդոտելով շրջադարձին:  

 
Նկ.8.5 Ինքնաբլոկավորվող դիֆերենցիալի սխեման (ա) և 

կառուցվածքը (բ). 
1,2,5-ժանանիվներ, 3-սռնիներ, 4-սատելիտներ, 6-թասեր, 7-տանող սկավառակ-

ներ, 8-տարվող սկավառակներ, 9-կիսասռնիներ, 10,14-իրաններ, I- դիֆերենցիալը բլո-
կավորված չէ, II-դիֆերենցիալը բլոկավորված է:  
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8.3. Առջևի տանող կամրջակ 
Առջևի տանող կամրջակ ունեն բարձր անցողականության տրակտոր-

ները (МТЗ-82, ЛТЗ-55А, К-701, Т-150К և այլն), որը հնարավորություն է 
տալիս զարգացնելու ավելի մեծ քարշիչ ճիգ և հաղթահարելու համեմա-
տաբար մեծ դիմադրություններ: 

Առջևի տանող կամրջակի իրանը (14) (Նկ.8.6) միացված է չորսուն հոդա-
կապ երկու սնամեջ սռնիներով (33), ինչը թույլ է տալիս առջևի կամրջակին 
ճոճվել կիսաշրջանակի համեմատ լայնական հարթության մեջ (անկյունը` 
8...90): Ճոճման անկյունը սահմանափակվում է կամրջակի իրանի և կափա-
րիչի վրա տեղադրված ելունների հենակով: 

Կամրջակի իրանը (14) և կափարիչը (2) միացված են հեղույսներով, իրա-
նի ներսում տեղադրված են գլխավոր փոխանցիչը և դիֆերենցիալը:  

Անիվների ռեդուկտորների կիսասռնիները սևեռվում են առջևի կամրջակի 
խողովակներում՝ յուրաքանչյուրը երկու սեպերով (29): Անիվների ռեդուկտոր-
ների տեղաշարժը կամրջակի իրանի և կափարիչի համեմատ իրականաց-
վում է պտուտակային մեխանիզմների (1) միջոցով: Տանող կամրջակի գլխա-
վոր փոխանցիչը իրենից ներկայացնում է կոնավոր ժանանիվների զույգ, 
որոնք ավելացնում են պտտող մոմենտը և 90° անկյան տակ փոխանցում 
այն դիֆերենցիալին:  

 Տանող ժանանիվը (24) պատրաստված է որպես մեկ ամբողջություն 
բազմաերթային լիսեռի հետ և մոնտաժված է բաժակում (22) երկու կոնա-
վոր հոլովակային առանցքակալների վրա: 

Բաժակը կենտրոնադրվում է կամրջակի իրանի ներտաշվածքում և ամ-
րակվում հեղյուսներով: 

Տարվող ժանանիվը (7) ամրացված է դիֆերենցիալի իրանի (10) գոտի-
կի և բազմաերիթների վրա ու պահվում է առանցքային տեղաշարժերից 
մանեկով (6): Դիֆերենցիալի հետ միասին տարվող ժանանիվը պտտվում 
է երկու կոնավոր հոլովակային առանցքակալների (5) վրա, որից մեկը տե-
ղադրված է կամրջակի իրանի, մյուսը` կափարիչի մեջ: 

Տանող ժանանվի առջևի առանցքակալը (23) ներմամլված լիսեռի վրա, 
հետևինը (25) կարող է տեղաշարժվել լիսեռի վրա կարգավորման ժամա-
նակ: Առանցքակալների միջև տեղակայված են կարգավորիչ տափօղակներ 
(26): Տանող ժանանվի բազաերիթային ծայրի վրա գտնվում է կարդանային 
լիսեռի միացման համար նախատեսված կցաշուրթը (27), որն ամրացված է 
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մանեկով (28): Այն միաժամանակ ծառայում է առանցքակալները ձգելու հա-
մար: 

Բաժակը (22) կիպացված է ռետինե օղով, իսկ տանող ժանանվի լիսեռը 
բաժակի ներտաշվածքի մեջ գտնվող պարկուճի հետ միասին ներմամլված 
է խցօղակով: Խցօղակի առջևից տեղադրված է յուղանդրադարձիչ օղ: 

Առջևի կամրջակի դիֆերենցիալը կոնավոր է, չորս սատելիտներով, ինք-
նաբլոկավորվող: Դիֆերենցիալի բլոկավորումն իրականացվում է շփման 
ուժերով, գլխավոր փոխանցիչից դիֆերենցիալին պտտող մոմենտի փո-
խանցման ժամանակ կամ առջևի անիվներից առաջացող արգելակային մո-
մենտից: Երբ առջևի կամրջակը գործարկված չէ, դիֆերենցիալը չի բլոկա-
վորվում և գործում է ինչպես սովորական սիմետրիկ դիֆերենցիալ: 

 
Նկ.8.6. МТЗ-82 տրակտորի տանող կամրջակի կառուցվաքը 

1-անվամեջի կարգավորման մեխանիզմ, 2–կամրջակի կափարիչ, 3–խցօղակի իրան, 4, 20 
և 21–կարգավորիչ միջադիրներ, 5, 23 և 25-առանցքակալներ, 6 և 28–մանեկներ, 7–տար-
վող ժանանիվ, 8–տանող սկավառակ, 9–սեղմիչ բաժակ, 10 և 11–դիֆերենցիալի իրաններ, 
12–տարվող սկավառակ, 13–գազանցք, 14–կամրջակի իրան, 15–կիսասռնու ժանանիվ,  
16–կիսասռնու ժանանվի խցափակիչ, 17–դիֆերենցիալի հեղույս, 18–սատելիտների սռնի, 
19–սատելիտ, 22–տանող ժանանվի բաժակ, 24–տանող ժանանիվ, 26–կարգավորիչ 
տափօղակներ, 27–միացնող կցաշուրթ, 29–սեպ, 30–կիսաշրջանակի չորսու, 31–չորսու 
ականոց, 32–սևեռիչ շերտաձող, 33–ճոճման սռնի: 
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Դիֆերենցիալը բաղկացած է երկու իրաններից (10) և (11), որոնց մեջ 
երկու սռնիների (18) վրա տեղադրված են չորս սատելիտներ (19), երկու 
կիսասռնիների ժանանիվներ (15), երկու սեղմիչ բաժակներ (9), ինչպես 
նաև շփական սկավառակների (8) և (12) փաթեթներ: 

Դիֆերենցիալի իրանները ամրակված են հեղույսներով (17): Կիսասռ-
նիների ժանանիվնեռրը (15) ճակատամասերի մակերևույթներով հենվում 
են սեղմիչ բաժակաների (9) ճակատամասերին: Խաչաձև տեղակայված 
սռնիների (18) վրա տեղադրված են երկուական սատելիտներ, որոնք հաս-
տատուն կառչված են կիսասռնիների ժանանիվներին, ինչպես սիմետրիկ 
դիֆերենցիալում:  

Կիսասռնիների ժանանիվները ունեն երկարացված ներքին բազմա-
երիթներով կունդեր, որոնց մեջ մտնում են անիվների ռեդուկտորների կի-
սասռնիները: Քսուքի արտահոսքը կանխելու համար ժանանիվների կուն-
դերում ներմամլված են կիպացնող միջադիրներով խցափակիչներ (16):  

Տանող շփական սկավառակները (8) ունեն արտաքին ատամներ և միաց-
ված են դիֆերենցիալի իրանների ներքին ատամներին: Տարվող սկավա-
ռակները (12) և սեղմիչ բաժկաները (9) ունեն ներքին ատամներ և միացված 
են կիսասռնիների ժանանիվների արտաքին բազմաերիթներին: Տարվող և 
տանող սկավառակների կցորդված մակերևույթները կազմում են շփական 
զույգ: Դիֆերենցիալի յուրաքանչյուր կողմ ունի շփման երեք զույգ: 

Առջևի կամրջակի դիֆերենցիալի առանձնահատկությունը կայանում է 
նաև նրանում, որ սատելիտների (8) սռնիների լողացող են և կարող են 
տեղաշարժվել մեկը մյուսի նկատմամբ: 

 

Առջևի տանող կամրջակի եզրային (վերջնային) փոխանցիչի կա-
ռուցվածքը: 

Վերջնային փոխանցիչը իրենից ներկայացնում է անվային ռեդուկտոր, 
որը ծառայում է գլխավոր փոխանցիչով առջևի տանող անիվներին փո-
խանցվող պտտող մոմենտը մեծացնելու և ուղղությունը փոխելու համար: 

Անվային ռեդուկտորը բաղկացած է երկու զույգ կոնավոր ժանանիվներից: 
Վերևի զույգը կազմում են կիսասռնու (15) (Նկ.8.7) և ուղղաձիգ լիսեռի (8) 
ատամնանիվները, որոնք բազմաերիթային փոչամասերի հետ սարքված են 
որպես մեկ ամբողջականություն: Կիսասռնին (15) բազմաերթային ծայրով 
միացված է դիֆերենցիալի կիսասռնու ժանանիվին, իսկ ուղղաձիգ լիսեռը 
(8)` ներքևի զույգի տանող ժանանիվին (25): Տանող ժանանիվը (25) կառչվում 
է առջևի անիվի կունդի դեր կատարող կցաշուրթի (32) բազմաերիթային 
մասի վրա տեղակայված տարվող ժանանիվին (3): 
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Վերևի կոնավոր զույգի իրանները (14) (կիսասռնիների պատյաններ) կա-
րող են տեղաշարժվել առջևի կամրջակի խողովակներում պտուտակների օգ-
նությամբ, որոնք կառչվում են իրանների դուրս եկող մասի վրա պարուրակ-
ված ձողաքանոնին: Դարձումից և առանցքային տեղաշարժերից իրանները 
(14) սևեռվում են սեպերով:  

Կիսասռնին տեղադրված է իրանի (14) ներտաշվածքի մեջ երկու կոնավոր 
հոլովակավոր առանցքակալների (10) մեջ, լիսեռը (8)` նույնպիսի առանքա-
կալների մեջ, որոնք տեղադրված են սռնացցի խողովակի (20) ներտաշվածքի 
մեջ:  

Ներքևի կոնավոր զույգի տանող ժանանիվը (25) պտտվում է իրանի (24) 
ներտաշվածքում տեղադրված երկու գնդիկավոր առանցքակալների մեջ: 
Տարվող ժանանիվը (3) տեղադրված է կունդի կցաշուրթի (32) վրա: Կցաշուր-
թը (32) պտտվում է երկու առանցքակալների մեջ` կոնավոր (32) և գլանային 
(28): Կոնավոր առանցքակալների արտաքին պարկուճները ներմամլված են 
ռեդուկտորի կափարիչի (2) վրա տեղակայված բաժակի (1) մեջ, իսկ առանց-
քակալի (28) արտաքին պարկուճը`ռեդուկտորի իրանի (24) ներտաշվածքի 
մեջ: 

Տրակտորի շրջադարձի ժամանակ ռեդուկտորների իրաններին (24) ամ-
րացված լծակները, պտտում են դրանց ներքևի մասը անիվների հետ միասին 
սռնացցի խողովակի (20) շուրջը: Սռնացցի խողովակի վերևի մասի վրա ներ-
մամլված է և եռակցված բաժակ (7): Բաժակի գլանային մասը ներմամլված է 
իրանի (14) ներտաշվածքի մեջ, իսկ կցաշուրթով բաժակը ամրացվում է իրա-
նին հեղույսներով: Ներտաշվածքի մեջ բաժակը կիպացվում է ռետինե օղով: 
Խողովակի (20) սռնցցային մասը կցորդվում է ռեդուկտորի իրանի մեջ ներ-
մամլված պարկուճին (19): Սռնացցի խղովակի մեջ տեղադրված է զսպանի 
գլանային զսպանակը (23): Զսպանակի ներքևի ճակատամասը հենվում է ռե-
դուկտորի իրանի մեջ տեղակայված առանցքակալի վրա, վերևինը` ուղղաձիգ 
լիսեռի խցօղակի պարկուճին (17): 

Բեռնվածքի փոփոխման ժամանակ զսպանակը սեղմվում է, արտասեղմ-
վում և սռնացցի խողովակը տեղաշարժվում է ուղղաձիգ լիսեռի և առջևի 
զսպանակավորված մասի հետ միասին պարկուճի (19) և տանող ժանանվի 
(25) նկատմամբ: Տեղաշարժմը դեպի ներքև սահմանափակվում է սռնացցի 
հենումով ռեդուկտորի իրանի մեջ: Դեպի վերև խողովակը կարող է տեղա-
շարժվել մինչև բաժակի (4) շրջելունի հենվելը պարկուճի (19) շրջելունին: 

Ներքևի կոնավոր զույգի տանող ժանանիվը (25) մոնտաժված է իրանի 
(24) ներտաշվածքում տեղակայված առանցքակալների վրա: Տարվող ժա-
նանիվը (3) տեղակայված է կցաշուրթի (32)` առջևի անվի կունդի բազմաերի-
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թային մասի վրա: Կցաշուրթը (32) պտտվում է երկու կոնավոր (32) և գլա-
նային (28) հոլովակային առանցքակալների վրա: Կոնավոր առանցքա-
կալների արտաքին պարկուճները ներմամլված են ռեդուկտորի (2) կափարի-
չի վրա տեղակայված մոնտաժային բաժակի (1) մեջ, իսկ առանցքակալի (28) 
արտաքին պարկուճը` ռեդուկտորի իրանի (24) ներտաշվածքի մեջ: 

Տանող կամրջակների բոլոր կարգավորումները կատարում են N 2 տեխ-
նիկական սպասարկման ժամանակ` վարպետ-կարգավորիչի կողմից: 

 
 Նկ.8.7. МТЗ-82 տրակտորի առջևի տանող կամրջակի անվային 

ռեդուկտորի սխեմա. 
1-առանցքակալի բաժակ, 2–ռեդուկտորի կափարիչ, 3–տարվող ժանանիվ, 4–խցվածքի 
բաժակ, 5–կիպացնող խծուծվածք, 6 և 34-կարգավորիչ միջադիրներ, 7–խողովակի 
բաժակ, 8–ուղղաձիգ լիսեռ, 9–կափարիչ, 10, 28 և 31-առանցքակալներ, 11–պահան-
գային օղ, 12–առանցքակալների մանեկ, 13 և 16–խցօղակներ, 14–վերին կոնավոր զույգի 
իրան, 15–կիսասռնի, 17–խցօղակի պարկուճ, 18–կիպացնող օղ, 19–սռնացցի պարկուճ, 20–
սռնացցի խողովակ, 21–բույթ, 22–տափօղակ, 23–կախոցի զսպանակ, 24–ռեդուկտորի 
իրան, 25–տանող ժանանիվ, 26–առանցքակալի կափարիչ, 27–հենակային տափօղակ, 
29–հեղույս, 30–կարգավորիչ օղեր, 32–սկավառակի կցաշուրթ, 33–խցօղակի իրան: 
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9.ԱՆՎԱՅԻՆ ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԸՆԹԱՑՔԱՅԻՆ ՄԱՍ 
 

9.1. Ընդհանուր կառուցվածքը 
Անվավոր տրակտորի ընթացքային մասը (Նկ.8.1) իրենից ներկայացնում 

է սայլակ, որի վրա ամրացված են տրակտորի բոլոր հիմնական մասերը: 
Ընթացքային մասը բաղկացած է կմախքից, առջևի սռնուց (5), կախոցից 

(6) և շարժասարքից՝ առջևի (4) և հետևի (1) անիվներից: Առջևի և հետևի 
անիվների առանցքների միջև հեռավորությունը կոչվում է տրակտորի սռնա-
մեջ (B), իսկ առջևի և հետևի միջնամասերի միջև՝ տրակտորի անվամեջ (Ա):  

Կմախքը, դա տրակտորի կրող մասն է, որին ամրացվում են բոլոր ագրե-
գատները և որն ընդունում է տրակտորի վրա գործող բոլոր ճիգերը: Ըստ կա-
ռուցվածքի կմախքը կարող է լինել կիսաշրջանակավոր և շրջանակավոր:  

Կիսաշրջանակավոր կմախքը բաղկացած է ձուլածո իրանից (2) (կամ 
իրաններից), որի մեջ տեղադրված են տրանսմիսիայի մեխանիզմները 
(փոխանցման տուփը, գլխավոր իսկ երբեմն և եզրային վերջնային փո-
խանցիչները, դիֆերենցիալը), երկու չորսուներից (3), որոնք առջևի մասում 
միացվում են լայնական չորսուով: Երկայնական և լայնական չորսուները 
կազմում են կիսաշրջանակ, որին անրացվում են շարժիչը, հովացուցիչը, 
առջևի սռնին կամ առջևի տանող կամրջակը: Երկայնական չորսուների առ-
ջևի մասում երբեմն լինում են պարուրակված անցքեր, որոնք նախատես-
ված են տրակտորի վրա կախվող գյուղատնտեսական մեքենաների ամ-
րացման կամ կիսակցանքների կցման համար: Կիսաշրջանակավոր կմախ-
քը կիրառում են բոլոր շարահերկային և որոշ թրթուրավոր (T-130, Т-100М) 
տրակտորների վրա: 

Շրջանակավոր կմախքը բաղկացած է երկու հոդակապած կիսաշրջա-
նակներից՝ առջևի (9) և հետին (11): Դրանք միմյանց միացված են ուղղա-
ձիգ և հորիզոնական հոդակապերով: Ուղղաձիգ հոդակապը նախատես-
ված է տրակտորի շրջադարձի համար երկու կիսաշրջանակների «բեկ-
վածքի» եղանակով, իսկ հորիզոնականը՝ ընթացքային մասը ճանապար-
հին հարմարելու համար: Կիսաշրջանակներին ամրացվում են տանող 
կամրջակները (10) և (14): Շրջանակավոր կրող համակարգ ունեն T-150, 
ДТ-75М, К -701, Т-150К տրակտորները: 

Առջևի սռնին ծառայում է կմախքի հենարան և ընդունում է շարժիչի ու 
կմախքի միջև առաջացող բոլոր բեռնվածքները: Երբ անվային շարժա-
սարքին փոխանցվում է պտտող մոմենտ, այդպիսի սռնին անվանում են 
տանող կամրջակ (8), (10), (14):  
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Կախոցը (6) հանդիսանում է տրակտորի անիվների սռնիները կմախ-
քին կապող օղակ: Այն նույնպես նախատեսված է տրակտորի անիվներով 
ստացվող և շարժման ժամանակ կմախքին փոխանցվող հարվածները և 
տատանումները մեղմելու համար: 

Շարժասարքը ծառայում է ցանկացած ուղղությամբ տրակտորի շարժ-
ման համար: Անիվավոր տրակտորներում որպես շարժասարք կիրառում 
են օդաճնշական դողերով անիվները: 

Այն անիվները (1), (7), (13), որոնց տրանսմիսիայի միջոցով փոխանցվում է 
պտտող մոմենտ կոչվում են՝ տանող: Այն անիվները (4), որոնց օգնությամբ 
կառավարվում է տրակտորի շարժման ուղղությունը կոչվում են ղեկավարվող: 

Որոշ տրակտորներում անիվները (1), (7), (13), միաժամանակ կառավա-
րում են շարժման ուղղությունը և փոխանցում պտտող մոմենտ, այսինքն 
հանդիսանում են միաժամանակև տանող և ղեկավարվող: Այդպիսի անիվ-
ներով տրակտորներն ունեն բարձր անցողունակություն: 

Ըստ անիվների թվի տրակտորները լինում են երկու, երեք և չորս անվա-
յին: Անվային տրակտորները ընթացքային մասի դասակարգման նպատա-
կով ընդունված է այսպես կոչված անվային բանաձև: Այն բաղկացած է երկու 
թվերից, միացված միմյանց «K» տառով: Առաջին թիվը նշանակում է տրակ-
տորի անիվների ընդհանուր քանակը, երկրորդը՝ տանող անիվներինը:  

Այսպես բոլոր տանող անիվներով տրակտորը (օրինակ՝ МТЗ-82) ունի 
անվային 4K4 բանաձևը, իսկ երկու տանող անիվներվ տրակտորը (օր-
ինակ՝ МТЗ-80)՝ 4K2: 

 
9.2.Տրակտորի առջևի սռնի 
Տրակտորի առջևի սռնին կախված նշանակությունից կարող է ունենալ 

տարբեր կառուցվածք: Առավել լայն տարածված են սռնիներ անիվների 
կարգավորվող անվամեջերով, որոնք տեղադրվում են ունիվերսալ-շարա-
հերկային տրակտորների վրա: Այդպիսի սռնին բաղկացած է խողովակա-
վոր հեծանից (1) (9.2, ա) և երկու արտաշարժ բռունցքներից (2), որոնցում 
տեղադրված են պտտադարձյակների (4) սռնիները (3): 

Խղովակավոր հեծանը հոդակապով միացված է տրակտորի կրող հա-
մակարգին: 

Շարժման ժամանակ տրակտորի կայունությունը մեծացնելու և կառա-
վարումը հեշտացնելու համար անիվները տեղակայում են ոչ թե հենարա-
նային մակերևույթին ուղղաձիգ, այլ որոշակի անկյունների տակ. 
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 α՝ անկյուն կազմող անիվների բացք (1,5…40), որով պայմանավորված 
է անվի կունդը ներքին առանցքակալին սեղմող և առջևի արտաքին ա-
ռանցքական ու դրա ամրացման մանեկը առանցքային ճիգերից բեռնա-
թափող առանցքային ուժը (P): 

β ՝ պտտադարձակի սռնու լայնական թեքության անկյուն (0…60), այն α 
անկյան հետ միասին փոքրացնում է հեռավորությունը (x) պտտադարձ-
յակի սռնու (3) և անիվները հողին հպման կետի միջև, ինչը հեշտացնում է 
անվի շրջադարձը: Այս անկյան առկայությունը անիվների շրջադարձի 
ժամանակ առաջացնում է տրակտորի առջևի որոշակի բարձրացում /ամ-
բարձում/: Ընդ որում տրակտորի ծանրության ուժի ներքո անիվները 
ձգտում են վերադառնալ սկզբնական դիրք: 

γ ՝ պտտադարձակի սռնու երկայնական թեքության անկյուն (3…120), 
սա հնարավորությունէ տալիս բարձրացնելու անիվների կայունությունը 
տրակտորի ուղղագիծ շարժման ժամանակ: 

Բացի նրանից, որ անիվները տեղակայվում են տարբեր անկյունների 
տակ ուղղաձիգ հարթությունում, դրանք նաև տեղակայում են այնպես, որ-
պեսզի դրանց միջև հեռավորությունը տրակտորի առջևից (A) լինի ավելի 
կարճ (B)հեռավորությունից: Անիվների այպիսի դիրքը ապահովում է դրանց 
զուգամիտությունը, որը վերացնում է թեք գլորվող անիվների հետադարձը 
և սահքը, ինչպես նաև նվազեցնում է օդաճնշական դողերի մաշվածությու-
նը: Զուգամիտությունը (B-A) տրակտորներում լինում է 1…12 մմ սահմաննե-
րում: 

Տրակտորի նշանակումից կախված առջևի սռնիների և կամրջակների 
տեսակները լինում են տարբեր կառուցվածքի: 
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Նկ. 9.1. Կիսաշրջանակային (ա,բ) և շրջանակային կմախքով (գ) 

անվավոր տրակտորների ընթացքային մաս. 
1,7,12-տանող անիվներ, 2-տրանսմիսիայի իրան, 3-չորսուներ, 4-ուղղորդիչ անիվներ,    
5-առջևի սռնի, 6-կախոց, 8,10,14-տանող կամրջակներ, 9-առջևի կիսաշրջանակ,          
11-հետևի կիսաշրջանակ, 12-հոդակապ  

 
Չկարգավորվող անվամեջով կամրջակները (Նկ.9.3, ա) սովորաբար 

կիրառում են ընդհանուր նշանակության տրակտորներում: Այդ կամրջակ-
ների առանձնահատկությունն է՝ փոքր ճանապարհային լուսանցք և լայն 
պրոֆիլով անվադողերը, երբեմն անիվները կրկնակի դողերով են: 

Թեքությունների վրա աշխատանքի համար նախատեսված տրակ-
տորների սռնիները (նՆկ.9.3, զ) ունեն այնպիսի կառուցվածք, որի դեպ-
քում տրակտորի անիվները լանջի լայնական ուղղությամբ շարժվելիս 
մնում են ուղղաձիգ դիրքում: 

Ցածր գետնահեռությամբ տրակտորների կամրջակները (Նկ.9.3, բ) 
բնութագրվում են լայն անվամեջով և փոքր ճանապարհային լուսանցքով: 
Դա հնարավորություն է տալիս ցածրացնել տրակտորի ծանրության կենտ-
րոնի դիրքը և մեծացնել կայունությունը: 

Միջշարքերում աշխատանքի համար նախատեսված տրակտորների 
սռնիներև և կամրջակները (Նկ.9.3, գ) պետք է տեղակայվեն այնպես, որ-
պեսզի չվնասեն մշակաբույսերը, որոնց վերևով անցնում է տրակտորը: 
Հատուկ բարձր մշակաբույսերի շարամեջերի մշակության համար կիրա-
ռում են մեկ առջևի անիվով տրակտորի ընթացքային մաս (Նկ.9.3, դ) և 
շատ բեռնում տրակտորի հետևի կամրջակը կամ կրող մասը (Նկ.9.3, ե): 
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Նկ.9.2 Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորի առջևի սռնի տեսքը 

առջևից (ա) և վերևից (բ) 
1-խողովակավոր հեծան, 2-արտաշարժ բռունցքներ, 3-սռնիներ, 4-պտտադարձակներ: 

 
9.3.Կախոց 
Կախոցը ապահովում է տրակտորի սռնու և կրող համակարգի միջև ճկուն 

կապը և տրակտորի ընթացքի սահունությունը: 
Տրակտորի ընթացքի սահունությունը հանդիսանում է տրակտորիստի 

աշխատանքի բարենպաստ պայմաններ ապահովող հիմնական գործոննե-
րից մեկը: Կախոցը նվազեցնում է նաև հողի անհրաթություններից տրակ-
տորի կմախքին հաղորդվող հարվածները:  

Կախոցը բաղկացած է ուղղորդ սարքից, առաձգական և տատանումների 
մարիչ սարքերից:  

Ուղղորդ սարքը ըստ կառուցվածքի կարող է լինել կախյալ և անկախ, որի 
պատճառով ինքն կախոցը կրում է նույն անվանումները:  

Անկախ կախոցը (Նկ.9.4, ա,բ,գ) չունի անիվների սռնիների կոշտ կապ 
առջևի սռնու հեծանի հետ, որի արդյունքում անիվների ընդունած տատա-
նումների և հարվածների մեծ մասը չի փոխանցվում տրակտորի կմախ-
քին:  
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Կախյալ կախոցը (Նկ.9.4, դ) իր մեջ է ներառում անիվների սռնիների 
կոշտ կապ առջևի սռնու հեծանի հետ, որի արդյունքում ընդունած տատա-
նումների և հարվածների մեծ մասը փոխանցվում տրակտորի կմախքին, և 
վատացնում տրակտորիստի աշխատանքի պայմանները: 

 Այս տեսկի կախոցները ունեն սահմանափակ կիրառում:  

 
Նկ.9.3 Անվավոր տրակտորների առջևի կամրջակների և սռնիների 

տեսակները. 
ա) ընդհանուր նշանակության, բ, զ) թեքությունների վրա աշխատելու համար, գ) ունի-
վերսալ-շարահերկային, դ,ե) հատուկ նշանակության, 1-լծակներ, 2-պահանգ, 3-տանող 
կամրջակ, 4-ուժային հիդրոգլան, 5-վերջնային փոխանցիչի իրան: 

 
Առաձգական սարքերը, մեղմացնում են տրակտորի անիվներով ընդուն-

վող տատանումներն ու հարվածները, բաղկացած են թերթավոր զսպաննե-
րից կամ պարուրաձև զսպանակներից:  

Թերթավոր զսպանը (Նկ.9.4, ա) պատրաստված է տարբեր մեծության 
առաձգական կորացրած պողպատե հատուկ թիթեղներից: Զսպանի ծայ-
րերը տեղակայում են ռետինե բարձիկների (7) մեջ, որոնք ամրացված են 
տրակտորի շրջանակին գամված կալունակներում (3): Զսպանը միջադիր-
ների (5) և երկաթակապերի (1) միջոցով ամրացված է առջևի կամրջակի 
իրանին: Զսպանի տեղաշարժը կտրուկ տատանումների ժամանակ սահ-
մանափակվում է ռետինե թափարգելով (2): 

Գլանաձև զսպանակը (8) (Նկ.9.4, բ) տեղակայվում է առջևի սռնու ար-
տաշարժ բռունցքների ներսում և ստորին մասով հենվում դարձակի սռնու 
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վրա տեղադրված գնդիկավոր առանցքակալներին (9), իսկ վերևից՝ 
բռունցքների պատերին: 

Զսպանակի լրիվ սեղման ժամանակ հարվածային բեռնվածքը նվազեց-
նելու նպատակով դարձակի սռնու վրա տեղադրում են ռետինե թափարգել 
կամ ափսեաձև զսպանակ (10): 

Անկախ կախոցի որոշ կառուցվածքներում տեղակայում են երկու գլա-
նաձև զսպանակներ (Նկ.9.4, գ): 

Տատանումների մարիչ սարք: Տրակտորի կմախքը, ինչպես նաև մար-
դուն, ավելորդ տատանումներից պաշտպանելու համար կիրառում են մեղ-
միչ՝ տատանումների մարիչ: Մեղմիչը տեղակայում են տրակտորի կմախ-
քի և տանող կամրջակի միջև: Մեղմիչը հեղուկային շփման շնորհիվ վեր է 
ածում տատանումների մեխանիկական էներգիան ջարմային էներգիայի և 
այնուհետև ցրում այն մթնոլորտ:  

Կառուցվածքը: Անվային տրակտորի մեղմիչը բաղկացած է իրանից (5) 
(Նկ.9.5, а), գլանից (1), մխոցակոթից (2), մխոցից (3), զատիչ փականից 
(4) և տարալցման փականից (9): Գլանի ստորին մասում ամրացված է 
ներթողման (8) և սեղմիչ (7) փականներով իրան:  

Գլանի (1) և իրանի միջև խոռոչը (6) (մասնակի) ու գլանը լցավորված են 
աշխատանքային հեղուկով:  

Աշխատանքը: Շրջանակի և առջևի կամրջակի միջև հեռավորության 
փոփոխության ժամանակ մխոցը (3) սկսում է տեղաշարժվել գլանի ներ-
սում: Այդ ժամանակ աշխատանքային հեղուկը տարալցվում է գլանի մեկ 
մասից մյուսը (տվյալ դեպքում խոռորից (Б) խոռոչ (А)) մխոցի վրա մշակ-
ված փոքր անցքով, որի արդյունքում առաջանում է հիդրավլիկական մեծ 
դիմադրություն, որը հաղթահարելու համար ծախսվում է առաջացած 
էներգիան: Դա, իր հերթին, մարում է մեղմիչին և առջևի կամրջակին զու-
գահեռ միացված զսպանի տատանումները: Այդ դիմադրությունը փոփո-
խական է և ուղին համեմատական տատանումների արագության քառա-
կուսուն: 

Իրականում մեղմիչի գործողությունն ավելի բարդ է և սեղմման և 
ձգման ժամանակ գործարկվում են փականները (4), (7), (8) և (9), որոնք 
պահպանում են մեղմիչի մասերը գերբեռնվածքից:  
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Նկ. 9.4. Տրակտորի առջևի կախոց՝ թերթավոր զսպանով (ա), գլանաձև 

զսպանակով (բ), երկու գլանաձև զսպանակներով (գ), կոշտ (դ), 
1- երկաթակապ 2 –թափարգել, 3-կալունակ, 4 -մեղմիչ 5 –միջադիր, 6 –թերթավոր 

զսպան, 7 –բարձ, 8-զսպանակներ, 9-առանցքակալ, 10- ափսեաձև զսպանակ  
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Նկ.9.5. Մեղմիչի կառուցվածքը (ա) և գործողության սկզբունքը (բ). 
1-գլան, 2-կոթ, 3-մխոց, 4-զատիչ փական, 5-իրան, 6-խոռոչ, 7-սեղմիչ փական, 
 8-ներթողման փական, 9-տարալցման փական:  

  
Անվահեծը եռակցված է սկավառակին, իսկ սկավառակները միացած 

են կունդին: Կունդը ամրակված է հետևի կամրջակի վերջնային փոխան-
ցիչի կիսասռնու դուրս եկող ծայրին երթով (15), ներդրակով (4) և չորս հե-
ղույսներով (13): Ներդրակը սարքավորված է կարգավորիչ պտուտակով 
(որդնյակով), որը կառչվում է կիսասռնու ատամնավոր ձողաքանոնին: 
Պտտելով որդնակը կարելի է տեղաշարժել կունդը անվի հետ միասին և 
ստանալ աշխատանքի համար անհրաժեշտ անվամեջ:  

Առջևի և հետևի անիվների կցաշուրթերի մեջ մամլված են հեղույսներ 
(7), որոնց վրա տեղակայում են անիվների սկավառակները:  
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Նկ.9.6. Հետին տանող անիվ. 

1-պտուտակի կափարիչ, 2-հեղյուս, 3-կարգավորիչ պտուտակ, 4-կունդի ներդրակ, 5-կար-
գավորիչ պտուտակի սռնի, 6-կունդ, 7-հեղույս, 8-բալաստային բեռ, 9-անվահեծ, 10-դող, 
11-մանեկ, 12-բալաստային բեռի ամրակման հեղյուս, 13-կունդի հեղյուս,14-տափօղակ,      
15-երիթ: 

 

Դողի կառուցվածքը, մակնշումը և շահագործումը: 
Դողը (Նկ.9.7) բաղկացած է դողածածկանից և խցից, որը պահում է օդը 

դողի ներքին խոռոչում: Դողածածկանը բաղկացած է կմախքից (3), գոտուց 
(բրեկերից) (2), պաշտպանաշերտից (1), կողամասերից (4) և շրջակողերից 
(6):  

Կմախքը (3) հանդիսանում է դողի հիմնական ուժային մասը, որը որո-
շում է նրա ամրությունը և բեռնունակությունը: Կմախքը պատրաստում են 
հատուկ ռետինապատված կորդային գործվածքի մի քանի շերտերից, 
որոնք կիպ նստեցված են մեկը մյուսի վրա: Պաշտպանաշերտը (1) կազ-
մում է դողի վազքի գոտին և պատրաստված է ռետինի զանգվածային շեր-
տից, որը կիպ նստած է կմախքի վրա: Պաշտպամաշերտի ելունները և 
փորակները ստեղծում են նկար, որից կախված է դողի կառչումը հողին: 

Գոտին (2) իրենից ներկայացնում է փափուկ ռետինե շերտ, որը մեղ-
մացնում է պաշտպանաշերտից կմախքին փոխանցվող հարվածները: Դո-
ղի կողամասերի (4) ռետինե շերտը ավելի բարակ է, ծածկում է կմախքի 
կողային պատերը և պահպանում դրանք վնասվածքներից: Դողը ամրա-
կում են անվահեցի վրա շրջակողերով (6): Շրջակողերի ներսում կան մե-



 

133 
 

տաղալարային օղեր (5), որոնք նախատեսված են կողամասերի կարծ-
րությունը և ձգվածքը ապահովելու համար: 

Դողերի մակնշումը: Յուրաքանչյուր տրակտորի վրա տեղադրում են 
որոշակի չափի դողեր: Դողերի չափի միավորը` դույմն է (1 դույմը=2,54 սմ): 
Չափը նշված է լինում դողի կողամասի վրա: Առաջին թիվը նշանակում է 
դողի պրոֆիլի լայնությունը, երկրորդը`անվահեծի նստեցման տրամագի-
ծը: Օրինակ՝ դողի 15,5R38 տիպաչափը նշանակում է, որ դրա պրոֆիլի 
լայնությունը 15,5 դույմ է, իսկ անվահեծի նստեցման տրամագիծը` 38 
դյույմ: 

 
 
 
 
 

Նկ.9.7. Դողի սխեմա. 
1–պաշտպանաշերտ, 2–գոտի, 3–կմաղք, 4–կողա-

մաս, 5–կողաօղեր, 6–շրջակող: 
 
Թվերի միջև R տառը նշանակում է, որ դողն ունի կորդի շառավղային 

դասավորվածություն: 
Դողերի տեսկից և վիճակից են կախված նաև տրակտորի քարշային 

հատկանիշները և անցունակությունը, արտադրողականությունը և վառե-
լիքի ծախսը: Դողերի մաշվածքը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է պահ-
պանել հետևյալ կանոնները. 

-խիստ պահպանել դողերի ներքին ճնշման նորմերը, կախված դրանց 
վրա գործող բեռնվածքներից և տրակտորի աշխատանքի պայմաններից, 

-տրանսպորտային փոխանցումներով շարժվելիս, հետևել տրակտորի 
կողատարին: Կողատարի առաջացման դեպքում կանգնեցնել տրակտորը, 
ստուգել դողերի վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում լցավորել օդով;  

-խուսափել կտրուկ արգելակումներից, ինչպես նաև անիվների հաճա-
խակի և երկարատև տեղապտույտներից: 

-չթողնել տրակտորը նավտամթերքներով կեղտոտված հողի վրա, 
 -ժամանակին ստուգել և կարգավորել առջևի անիվների զուգամիտությու-

նը, հատկապես երբ տրակտորը կատարում է երկարատև փոխադրական 
աշխատանքներ; 

-չոր ճանապարհներին երթևեկելիս անջատել առջևի տանող անիվներով 
տրակտորի առջևի կամրջակը, 
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 - չթույլատրել անիվների բախումներ և գալարումներ, որի համար անհրա-
ժեշտ է ժամանակին ձգել անիվների և ղեկի սեղանի ամրակները, կար-
գավորել անիվների կունդերի առանցքակալների առանցքային տեղաշարժը, 
ինչպես նաև վերացնել ղեկային կառավարման հիդրոուժեղարարի կար-
գավորումների հնարավոր խախտումները, 

-ոչ ուշ, քան տարին մեկ անգամ տեղափոխել դողերը մեկ կողմից մյուսը: 
Տեղափոխումների ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել տանող դողերի 
պահպանաշերտի նկարի ուղվությունը`անիվների պտտումը պետք է համ-
ընկնի դողի կողամասի վրա նշված սլաքի ուղղությանը; 

-բացառել իջեցված դողերով տրակտորի աշխատանքը և կանգառը, 
-տրակտորի երկարատև պահպանման ժամանակ անիվներն անհրաժեշտ 

է ազատել բեռնվածքից, բարձրացման տեղերում տեղակայված հատուկ 
տակդիրների օգնությամբ: 

 Դողերը պարբերաբար անհրաժեշտ է լցավորել օդով: Օդով լցավորման 
կարգը հետևյալն է. 

-արտապտուտակել մանեկը ճնշման կարգավորիչի խողովակապտուկից, 
-միացնել դողերի լցավորման հարմանարանքը խողովակապտուկին և 

դողի խցի վենտիլին, նախորոք հանելով վենտիլի վրայից մղակը, 
-գործարկել շարժիչը և լցավորել դողը օդով մինչև ճնշման պահանջվող 

մեծությունը; 
-կանգառքել շարժիչը, անջատել հարմարանքը ճնշման կարգավորիչից և 

դողի խուցի վենտիլից, տեղադրել իր տեղը մանեկը, 
-համոզվել, որ օդը դուրս չի գալիս մղակից և վենտիլը փակել թասակով: 
 
 Անիվների մետաղական մասերի տեխնիկական սպասարկումը: 
Անիվների մետաղական մասերի տեխնիկական սպասարկումը ներառում 

է ամրակման միացքների պարբերաբար ստուգում և հայտնաբերված ան-
սարքությունների վերացում: 

Անիվների մանեկները պետք է ձգված լինեն հավասարաչափ, հավասար 
ճիգով: Կոնավոր մանեկների երեսակները պետք է կիպ հպվեն սկավառա-
կի կոնավոր անցքերին: Թույլ ձգվածքի դեպքում անցքերում առաջանում 
են ճաքեր, ճմռթվում են հեղույսների պարուրակները, ինչը բերում է սկա-
վառակի և հեղույսների կոտրման:  

Երե որևէ պատճառով հեղույսներից մեկը շարքից դուրս է եկել, այն ան-
հրաժեշտ է փոխարինել: Չի կարելի աշխատել տրակտորի վրա եթե անիվ-
ների սկավառակների ամրակման հեղույսները լրիվ չեն, դա կվնասի մնա-
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ցած հեղույսները և կարող է առաջացնել սկավառակի կամ անվահեծի կա-
լունակների կոտրում: 

Տրակտորի վրայից անիվները հանելիս, մինչև ամբարձումը անհրա-
ժեշտ է մի փոքր թուլացնել կոնավոր մանեկները: Վերջնական արտա-
պտուտակել մանեկները բեռնված անիվներից չի կարելի: 

Անիվները տրակտորի վրա տեղակայելիս անհրաժեշտ է հեղույսների 
պարուրակները յուղել սոլիդոլով:  

Մանեկները ձգում են հետևյալ կարգով՝ 
-սկզբից ձեռքով տեղադրում են մանեկները բոլոր հեղույսների վրա 

անիվների ամբարձման ժամանակ, 
- խաչաձև ձգում են մանեկները, հետևելով, որպեսզի մանեկների  
կոները համընկնեն սկավառակի երեսակներին,  
-հանում են ամբարձիկը և վերջնական ձգում մանեկները անիվը հողի 

վրա իջեցված ժամանակ:  
 

Դողի մոնտաժումը և ապամոնտաժումը: 
Դողի մոնտաժումը կատարում են հավասար և մաքուր հարթակի վրա: 

Մինչև մոնտաժումն անհրաժեշտ է ստուգել հեծի սարքինությունը և մաք-
րությունը` այն չպետք է լինի ձևոփոխված, ներճմլվածքներով, հարվածի 
հետքերով, ժանգոտված և կեղտոտված: 

Մինչև դողածածկանի մեջ դողի տեղադրելը, անհրաժեշտ է զննել և ձեռ-
քով շոշափել դողածածկանի ներքին մակերևույթը, հեռացնել այնտեղից կեղ-
տը և փոշին, ստուգել խուցը վնասող կողմնակի առարկաների առկայությու-
նը: Դողածածկանի ներքին մակերևույթը և խուցը պետք է լինեն չոր և փո-
շեպատված տալկով: 

Մոնտաժման ժամանակ անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ թիակներ: 
Չի կարելի օգտագործել սուր եզրերով գործիքներ, որպեսզի չվնասվեն խուցը 
և դողածածկանը: 

Մոնտաժումը անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ հաջորդականությամբ. 
-տեղադրել անվի հեծը խուցի վենտիլի անցքով դեպի վերև; 
-տանող անիվների մոնտաժման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրու-թյուն 

դարձնել, որպեսզի տրակտորի վրա դրանց տեղադրումից հետո անվի պտտ-
ման ուղղությունը համընկնի դողածածկանի վրայի սլաքի ուղղության հետ; 

-մոնտաժման թիակների միջոցով հագցնել դողածածկանի ներքևի կո-
ղամասի մի մասը հեծի վրա և ներհրել այն հեծի մեջտեղի խորը մասի մեջ 
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(Նկ.8.8,ա), իսկ այնհուհետև աստիճանաբար տեղադրել հեցի մեջ դողածած-
կանի ամբողջ ներքևի կողամասը, 

-տեղադրել դողածածկանի մեջ խցի մի մասը և մտցնել վենտիլը հեծի 
անցքի մեջ (Նկ.8.8,բ); 

-լրիվ տեղադրել խուցը հեծի մեջ, բացել և լցավորել օդով այն՝ մինչև ծալ-
քերի բացումը, այնուհետև արտաթողել օդը, պտուտահանելով մղակը, 

-մոնտաժային թիակների միջոցով հագցնել հեցի վրա դողածածկանի 
երկրորդ կողամասը: Երկրորդ կողամասի տեղադրումը անհրաժեշտ է սկսել 
վենտիլի հակառակ կողմից, հավասարաչափ մոտենալով վենտիլին երկու 
կողմից: Կողամասի հագցման ընթացքում դողածածկանի տեղադրված մասն 
անհրաժեշտ է տեղաշարժել հեցի խորը մասի մեջ (Նկ.8.8,գ): Մոնտաժման 
ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել վենտիլի ճիշտ դիրքին, որոհետև վենտիլի 
ճկվածքը կարող է առաջացնել օդի արտաթողում կամ վենտիլի կտրում; 

-լցավորել դողը և հասնել այն բանի, որպեսզի դողածածկանի կողամա- 
սերը ամբողջ շրջանագծով հատվեն հեծի կողամասերին, համոզվել, որ 

մղակի միջով չկա օդի արտահոսք և տեղադրել վենտիլի վրա թասակը: 

 
ա                            բ 

 
գ                             դ 

Նկ.9.8.Դողի մոնտաժում և ապամոնտաժում. 
 
Դողի ապամոնտաժումը անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ հաջորդա-

կանությամբ. 
-արտաթողել օդը խուցից; 
-վենտիլի հակառակ կողմից իջեցնել դողածածկանի կողամասի մի 

մասը հեծի խորը մասի մեջ; 
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-կողամասի և հեցի միջև վենտիլի երկու կողմերից 10 սմ հեռավորու-
թյան վրա տեղադրել երկու մոնտաժային թիակներ և գծել դողի կողամա-
սը անվահեցի վրայով, սկզբից վենտիլի մոտի մասով, այնուհետև` լրիվ;  

-դուրս մղել վենտիլը հեծի անցքից և հանել խուցը: 
Եթե պահանջվում է լրիվ հանել դողածածկանը, ապա խուցը հեռացնե-

լուց հետո, անհրաժեշտ տեղաշարժել դողի կողամասի երկրորդ մասը հե-
ծի խորը մասի մեջ և հակառակ կողմից հանել դողածածկանը, տեղադրե-
լով թիակները դողածածկանի տակից (Նկ.8.8,դ): 

 
Անվավոր տրակտորի ընթացքային մասի տեխնիկական սպասարկումը:  

Երբ տրակտորի ընթացքային մասը աշխատում է խոնավ և չոր հողի 
պայմաններում, ինտենսիվ մաշվում են ընթացքային մասի գրեթե բոլոր 
մեքենամասերը: 

Անվավոր տրակտորի ընթացքային մասի տեխնիկական վիճակի հիմ-
նական ցուցանիշներին են՝ օդի ճնշումը դողերում, հողաճանկերի մաշվա-
ծությունը, ուղղորդիչ անիվների զուգամիտությունը, բացակների մեծու-
թյունը պտտադարձակների կցորդումներում ու առանցքակալներում:  

Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման ժամանակ մաքրում են 
անիվները և դողերը փոշուց և կեղտից, զննում դրանք և վերացնում հայտ-
նաբերված անսարքությունները: 

N1 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում և անհրաժեշտու-
թյան դեպքում կարգավորում են օդի ճնշումը դողերում, ձգում սկավառակ-
ների արտաքին ամրակները և անիվների կոնդը: Յուղում են պտտադար-
ձակների առանցքակալները: 

N2 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում և անհրաժեշտու-
թյան դեպքում կարգավորում են տրակտորի ղեկավարվող անիվների զու-
գամիտությունը, առջևի շրջանակի բռունցքների սռնացցերի առանցքա-
կալները, ղեկավարվող անիվների առանցքակալների առանցքային բա-
ցակը: 

 N3 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում են դողերի մաշ-
վածքի մեծությունը և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում դողը: 

Քարքարոտ հողերի վրա աշխատելիս յուրաքանչյուր հերթափոխի ժա-
մանակ դիտարկումով ստուգում են ընթացքային մասի վնասվածքների 
առկայությունը, ինչպես նաև առջևի ու հետևի կամրջակների, կողային ռե-
դուկտորների, տանող անիվների հեղուկաթափ խցանների ամրակումը: 
Հայտնաբերված անսարքությունները վերացնում են: 
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10.ԹՐԹՈՒՐԱՎՈՐ ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԸՆԹԱՑՔԱՅԻՆ ՄԱՍ 
 

10.1 Ընդհանուր կառուցվածքը 
Թրթուռավոր տրակտորի ընթացքային մասը իրենից նեկայացնում է 

սայլակ (Նկ.10.1,ա), որի վրա ամրացված են տրակտորի բոլոր մասերը: 
Թրթուրավոր տրակտորի ընթացքային համակարգի սկզբունքային տար-

բերությունը անվավորի համակարգից կայանում է նրանում, որ անվավոր 
տրակտորի անիվները գլորվում հողի վրա հաղթահարելով անհարթություն-
ները առաջացնում են անվամեջ, իսկ թրթուրավոր տրակտորի հենարանա-
յին գլանվակները (9), գլորվում են հարթ թրթուրավոր շղթայով (8), որն իրե-
նից ներկակացնում է առանձին օղակներից կազմված ծայրափակ հարթ 
շղթա: 

Թրթուրը հողի հետ լավ կառչելու նպատակով օղակների արտաքին կող-
մից սարքված են ելուններ՝ հողաճանկեր: 

Թրթուրավոր տրակտորի ընթացքային մասը բաղկացած է հետևյալ 
հիմնական մասերից՝ կմախքից, շարժասարքերից և կախոցից: 

Կմախքը (կրող համակարգը) իր կառուցվածքով լինում է շրջանակավոր 
կամ կիսաշրջանակավոր:  

Շրջանակավոր կմախքը բաղկացած է շրջանակից՝ երկու երկայնական 
(4) և երկու լայնական (3) և (5) չորսուներից՝ դարձակներով (7): Շրջանակի 
վրա ամրացված չորս դարձակները (7) ծառայում են հենարանյին գլան-
վակներով սայլակները տեղակայելու համար: Շրջանակի առջևից տեղա-
դրված են ուղղորդիչ անիվները (1): Շրջանակի հետևի մասում կալունակ-
ների վրա գտնվում է հետին սռնին (6), որը նախատեսված է կցովի և կա-
խովի սարքերի տեղակայման համար: Երկայնական չորսուները եզրա-
փակվում են ծանր ձուլածո առջևի չորսույով (2): 

Կիսաշրջանակավոր կմախքը (Նկ.10.1,ա) ներառում է կցորդիչի իրանը 
(12), փոխացման տուփի իրանը (11), հետևի կամրջակի մեխանիզմները և 
երկու երկայնական չորսուներն (13) ու դրանց ծայրերին միացված առջևի 
չորսուց (14) բաղկացած կիսաշրջանակը: 

Շարժասարքերը, տրակտորում երկուսն են և տեղադրված են կմախքի 
երկու կողմից, ծառայելով տրակտորի համար, որպես հենարան: 

Կախոցը միացնում է տրակտորի կնախքը հենարանային գլանվակնե-
րին, փոխանցում դրանց տրակտորի ծանրության ուժը և ապահովում 
տրակտորի սահուն ընթացքը անհարթ ճանապարհներին կամ դաշտե-
րում: 
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10.2. Թրթուրավոր շարժասարք 
Թրթուրավոր շարժասարքը բաղկացած է թրթուրից (5) (Նկ.10.2), տանող 

անվից (աստղանվից) (10), ուղղորդ անվից (1), հենահոլովակներից (3) և հե-
նարանային գլանվակներից (4), որոնք տեղադրված են շրջանակի (2) վրա 
կամ հատուկ սայլակներում, որոնց մեջ երբեմն տեղադրվում են մեղմիչներ 
(11):  

Թրթուրը (5) շարժասարքի հիմնական մասն է: Այն, իրենից ներկա-
յացնում է փակ մետաղե ժապավեն, բաղկացած առանձին օղակներից, 
որոնք միացված են միմյանց հոդակապերով՝ մատերով (7): 

Օղակները ձուլվում են մաշակայուն հատուկ պողպատից: Երբ թրթուրը 
պատրաստվում է նեղ (200 մմ), որն անհրաժեշտ է նեղ միջշարքերում 
տրակտորի աշխատանքի համար, թրթուրների բլթանցքերի և մատերի 
վրա կտրուկ մեծանում է տեսակարար դիմադրությունը: Այս դեպքում 
թրթուրի բլթանցքերի մեջ մամլում են խզովի ականոցներ: 

Թրթուրի օղակները միացնող մատերը պատրաստում են պողպատից 
կամ երկմետաղե գլոցվածքից՝ բարձր մաշակայունություն ունեցող պող- 

պատից մակերևույթային շերտով և պահվում են առանցքային շեղումից 
տափօղակներով՝ սևեռիչ օղերով, մանեկներով կամ բույթերով (9): 

Տանող աստղանիվը (10) իր ատամներով կառչվում է օղակների 
բլթանցքերին և պտտվելով փաթաթում է թրթուրը, տեղաշարժելով տրակ-
տորի կմախքը առաջ կամ հետ: Հենահոլովակների տակ գտնվող թրթուրի 
մի մասը, շարժման ժամանակ անշարժ կառչված է հողին: 

Ուղղորդ անիվը (7) (Նկ.10.3) իրենից ներկայացնում է պողպատե ձուլ-
վածք՝ լայն հարթ հեծով: Անիվը տեղակայված է ծնկավոր սռնու (11) վրա 
մամլված առանցքակալների վրա:  

Սռնու վերին ծայրը տեղադրված է տրակտորի շրջանակի երկայնական 
չորսուն ամրացված հենարանի անցքում: Անիվը ծնկավոր սռնու վրա ամ-
րացված է մանեկով (8):  

Ուղղուդ անվի առանցքակալները յուղվում են տրանսմիսիոն յուղերով, 
որը լցավորում են անվի կունդի մեջ: 
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Նկ.10.1 Թրթուրավոր տրակտորի ընթացքային մասի ընդհանուր տեսքը 

(ա) և կիսաշրջանակային կմախքը (բ). 
1-ուղղորդ անիվ, 2,14-առջևի չորսուներ, 3,5-լայնական չորսուներ, 4-երկայնական չոր-
սու, 6-հետևի սռնի, 7-դարձակներ, 8-թրթուր, 9-հենարանային գլանվակներ,             
10-տրանսմիսիայի մեխանիզմների իրան, 11-փոխանցման տուփի իրան, 12-կցորդիչի 
իրան, 13-երկայնական չորսուներ: 

 
Ձգիչ հարմարանքը՝ առավել հաճախ կիրառում են ծնկավոր սռնու (11) 

ձևով պատրաստված շուռտվիկով: 
Ուղղորդ անվի ծնկավոր սռնու (11) բլթանցքի միջոցով միացված է երկ-

ժանիավոր կալունակին (1): Կալունակի կունդի անցքի միջով անցկացված 
է ձգիչ հեղույս (3)՝ ուղղանկյուն գլխիկով, որը մտնելով կալունակի մեջ թույլ 
չի տալի հեղույսին շրջվել: Կալունակի (1) և հեղույսի (3) վրա տեղադրված 
են երկու զսպանակներ (4), որոնք հենվում են հեղույսի (3) վրա ամրաց-
ված մանեկով (5) հետևի հենակին: 

Հեղույսի (3) ազատ ծայրը անցկացված է տրակտորի շրջանակի վրա 
ամրացված հենարանային կալունակի և գնդաձև հենակի անցքով: 

Գնդաձև հենակի վրա հենվում է հեղույսի (3) վրա պտուտակված և այդ 
վիճակում սևեռված կարգավորիչ մանեկը (6):  
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Թրթուրը այդպիսի հարմարանքով ձգելու համար, անհրաժեշտ է թու-
լացնել սևեռիչ մանեկը և արտապտուտակել հեղույսի (3) վրայից կարգա-
վորիչ մանեկը (6): Այդ ժամանակ հեղույսը կսկսի տեղաշարժվել ձախ 
(առաջ) և մանեկի (5), հենակի, զսպանակի (4) և կալունակի (1) միջոցով 
կշրջի սռնու (11) ստորին ծայրը անվի (7) հետ միասին ժամսլաքի ուղղու-
թյամբ, դրանով իսկ ձգելով թրթուրը: 

Թրթուրի ձգվածությունը թուլացնելու համար, անհրաժեշտ է մանեկը (5) 
պտտել հակառակ կողմը, այդ դեպքում ծնկավոր սռնին և անիվը կտեղա-
շարժվեն ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ (անիվը կտեղաշարժվի հետ): 

 
Նկ.10.2 Թրթուրավոր շարժասարքերի կառուցվածքը (ա) թրթուրների 

օղակները (բ) և շարժասարքի սխեման (գ). 
1-ուղղորդիչ անիվ, 2-շրջանակ, 3-հենահոլովակ, 4-հենարանային գլանվակներ,               
5-թրթուրավոր շղթա, 6-օղակ, 7-մատ, 8-տափօղակ, 9-բույթ, 10-տանող աստղանիվ,    
11-մեղմիչ, A-գլանատամ: 

 
 Հենահոլովակները (Նկ.10.3, բ) ծառայում են թրթուրի վերին ճյուղի 

կախ ընկնելը կանխելու համար: 
Թրթուրի երկարությունից կախված տրակտորի յուրաքանչյուր կողմից 

տեղադրում են մեկական կամ երկու հոլովակներ:  
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Հոլովակը պտտվում է երկու առանցքակալների վրա տեղակայված 
սռնու (15) վրա: 

Հոլովակների մաշվածությունը նվազեցնելու նպատակով դրանց վրա 
տեղակայում են մաշակայուն ռետինից պատրաստված կալանդներ (16): 

Մեղմիչները բաղկացած են զսպանակներից (2) (Նկ.10.4) և իրենց են 
վրա են ընդունում հարվածները խոչընդոտի վրա վրաերթ կատարելիս, 
ինչպես նաև թրթուրավոր շղթայի բարձր ձգվածությունից առաջցող ճիգը, 
երբ տանող անվի ատամը ընկնում է թրթուրի գլանատամի (A) (տես՝ 
Նկ.10.2) վրա: Այդ ժամանակ զսպանակները սեղմվում են և ապահովում 
շարժասարքի մասերը կոտրվածքներից:  

 
Նկ 10.3 Ձգիչ մեխանիզմը (ա) և հենահոլովակը (բ). 

1–կալունակ, 2–զսպանակի հենակ, 3–ձգիչ հեղույս, 4–մեղմիչի զսպանակ, 5–զսպա-
նակի ձգիչ մանեկ, 6–թրթուրի ձգվածքի կարգավորման մանեկ, 7–ուղղորդ անիվ, 8–
կարգավորիչ մանեկ, 9–շարժական կիպացման օղ, 10–անշարժ կիպացման օղ, 11–
ծնկավոր սռնի 12–ռետինե օղ, 13–զսպանակ, 14–կունդ, 15–սռնի, 16– ռետինե կալանդ  



 

143 
 

 
Նկ.10.4 Սայլակ. 

1-ներքին ճոճան, 2-զսպանակ, 3-ճոճանների սռնի, 4-յուղալցավորման անցքի խցան,    
5-արտաքին ճոճան, 6-դարձակ, 7-մանեկ, 8-գլանվակների սռնի, 9-կարգավորիչ մի-
ջադիրներ, 10-գլանվակ, 11-կիպացնող հարմարանք, 12-յուղի մակարդակի ստուգիչ 
անցք, 13-խցան: 

 
Հենարանային գլանվակները (10) (Նկ.10.4) կոշտ ամրացված են 

սռնիների (8) վրա, որոնք պտտվում են ճոճանների (5) ներսում տեղա-
դրված հոլավակավոր առանցքակալների վրա: 

Գլանվակների առանցքակալները յուղվում են հեղուկ յուղով, որը 
լցավորվում է խցանով (13) փակվող անցքի միջոցով: 

 
10.3 Կախոց 
Թրթուրավոր տրակտորի կախոցը միացնում է տրակտորի կմախքը 

հենարանային գլանվակներին:  
Կիսակոշտ եռակետ կախոց (Նկ.10.5,ա): Հենարանային գլանվակ-

ների (4) սռնիները կոշտ տեղակայված են շրջանակի (3) վրա և հենարա-
նային գլանվակների միասին կազմում են թրթուրավոր սայլակ: 

Այդպիսի կախոցով տրակտորի կմախքը հենվում է սայլակների վրա 
հետին մասով սռնու (1) միջոցով (մեկ կետ), իսկ առջևի մասում թիթեղա-
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վոր կամ գլանային զսպանի (2) միջոցով, որը տեղադրված է տրակտորի 
սռնուն համառանցք և հենվում է երկու սայլակների վրա (մնացած երկու 
կետերը): 

Յուրաքանչյուր շարժասարք կարող է ինքնուրույն տեղաշարժվել սռնու 
(1) շուրջը: Սակայն հենարանային գլանվակների կոշտ միացումը սայլակի 
շրջանակին չի ապահովում լավ հարմարվածությունը հողի անհարթու-
թյուններին և բավարար աշխատում է միայն դանդաղաշարժ տրակտոր-
ների վրա, որոնք նախատեսված են համեմատաբար փափուկ հողերի վրա 
աշխատելու համար: 

Կիսակոշտ եռակետ կախոց՝ ոլորալիսեռով: Այս դեպքում սայլակի 
կառուցվածքը հիմնականում նույնն է, հիմնական տարբերությունը՝ տրակ-
տորի կմախքը յուրաքանչյուր սայլակներին միացվում է երկու տեղերում, 
կազմելով առջևի և հետևի կախոցներ, որոնք ունեն մոտավորապես նույն 
գործողության սկզբունքը: 

Առջևի կախոց: Կառուցվածքը: Կախոցը բաղկացած է տրակտորի 
կմախքին (2) (Նկ.10,6ա) միացված խողովակից: Խողովակի (9) ներսում 
(Նկ.10.6,բ) տեղադրված են կոշտ միմյանց միացված երկու ոլորող լիսեռ 
(11): Ոլորող լիսեռների ծայրերին ամրացված են լծակներ (1), որոնք միաց-
ված են շարժաթևերով սայլակների շրջանակի (8) կալունակներին (10): 

Աշխատանքը: Երբ սայլակներից մեկը, օրինակ՝ աջը, հանդիպում է 
խոչընդոտի, տեղաշարժվում է վերև, որի հետևանքով լծակը (1) ոլորում է 
ոլորող լիսեռը (11): Արդյունքում հարվածների էներգիայի մի մասը կլան-
վում է և չի փոխանցվում տրակտորի կմախքին: 

Հետին կախոցն ունի նույն կառուցվածքը և գործողությունը, սակայն 
ոլորող լիսեռները (6) և (7) ամրացված են տրակտորի անշարժ միջնամա-
սում և յուրաքանչյուր ոլորող լիսեռ միացված է միայն մեկ սայլակի: Ոլորող 
լիսեռները՝ սայլակներով միացված են մի կողմի վրա ուղղված լծակներով 
(3) և (4): Այսպիսի կախոցի դեպքում տրակտորը կարող է աշխատել հա-
մեմատաբար բարձր արագություններով: Դրա հետ մեկտեղ հենարանա-
յին գլանակների կոշտ միացումը չի ապահովում լավ հարմարվածությունը 
հողի անհարթություններին: 
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Նկ.10.5 Թրթուրավոր տրակտորի կիսակոշտ եռակետ (ա), կիսակոշտ 
եռակետ՝ ոլորալիսեռով (բ), առաձգական ճոճանավոր քառակետ (գ) 

կախոցներ. 
1-սռնի, 2-զսպանակ (զսպան), 3-շրջանակ, 4-հենարանային գլանվակ, 5-առջևի կա-
խոց, 6-հետևի կախոց, 7-զսպանակ, 8-հենարանյին գլանվակներ: 

 
Առաձգական ճոճանավոր քառակետ կախոց: Առաձգական կամ ինչ-

պես նաև անվանում են էլաստիկ կախոցը (Նկ.10,5 գ) բաղկացած է չորս 
միատեսակ ճոճանավոր սայլակներից, որոնք տեղակայված են տրակտո-
րի շրջանակի լայնական չուսուների վրա ամրացված դարձակներին (7) 
(տես՝ Նկ.10.1): 

Կառուցվածքը: Սայլակներից յուրաքանչյուրը իրենից ներկայացնում է 
քառանիվ սայլակ (տես՝նկ.10.4), բաղկացած արտաքին (5) և ներքին (1) 
ճոճաններից՝ սռնիով (հոդակապով) միացված միմյանց: 

Յուրաքանչյուր ճոճանի ներքին մասում կոնավոր հոլովակավոր ա-
ռանցքակալների վրա գտնվող ազատ պտտվող սռնիների (8) վրա, կոշտ 
ամրացված են հենարանային գլանվակները (10): 

Վերին մասում ճոճանների միջև տեղակայված են մեղմիչ զսպանակ-
ները (2): 

Արտաքին ճոճանակը (5) կենտրոնական անցքի միջոցով միացված է 
տրակտորի շրջանակի դարձակին(6) և սևեռված է տեղաշարժերից մանե-
կով (7): 
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Նկ.10.6 Ոլորալիսեռային կախոցի ընդհանուր տեսքը (ա) և 

ոլորալիսեռների դասավորվածությունը (բ). 
1,3,4-լծակներ, 2-կմախք, 5,9,12-խողովակներ, 6,7,11-ոլոչալիսեռներ, 8-սայլակների 
շրջանակ, 10-կալունակ:  

 

Այս տեսակի կախոցը ապահովում է տրակտորի առավելագույն զսպա-
նավորումը, թույլ է տալիս աշխատել բարձր արագություններով, ապահո-
վում է կառչման բարձր հատկություններ: 

 

10.4 Թրթուրավոր տրակտորի ընթացքային մասի տեխնիկական 
սպասարկումը 

Թրթուրավոր տրակտորի ընթացքային համակարգի տեխնիկական վի-
ճակի հիմնական ցուցանիշներն են՝ 

- թրթուրների շղթաների ձգվածքը,  
-թրթուրի օղակների և տանող անիղվների ատամների մաշվածության 

աստիճանը, 
- համակարգի հանգույցներում առանցքակալների բացակները, 
- ուղղորդ անիվների տեխնիկական վիճակը,  
-սայլակների տեխնիկական վիճակը: 
Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ընթացքային 

մասը մաքրում են փոշուց և կեղտից: Արտաքին դիտարկումով ստուգում 
են յուղի արտահոսքի բացակայությունը և անհրաժեշտության դեպքում վե-
րացնում արտահոսքերը: 
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N1 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում են յուղի մակար-
դակը գլանվակներում, ուղղորդիչ անիվներում և համակարգի այլ մասե-
րում և անհրաժեշտության դեպքում լրալցավորում: 

N2 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում և ձգում են բոլոր 
արտաքին ամրակները: Հատուկ ուշադրություն են դարձնում հենարանա-
յին գլանվակների մանեկներին և սայլակների ճոճման սռնիների սեպե-
րին, կախոցի սայլակների կափարիչների ամրացման պտուտակներին, 
ուղղորդիչ անիվներին և հենահոլովակներին: Ստուգում և անհրաժեշտու-
թյան դեպքում կարգավորում են թրթուրների ձգվածքը և ստուգում մա-
տերի ամրակները:  

N3 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում և կարգավորում 
են ուղղորդ անիվների և հենարանային գլանվակների առանցքակալները, 
կախոցի սայլակների առանցքային տեղաշարժը: Ստուգում են թրթուրա-
վոր շղթայի մաշվածքը, տանող աստղանիվների ատամների քայլը և պրո-
ֆիլը:  
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11. ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
 

11.1 Տրակտորների արգելակային համակարգը 
 

Արգելակային համակարգը նախատեսված է տրակտորի շարժման 
արագությունը նվազեցնելու, տրակտորը արգելակելու և անշարժ վիճա-
կում հուսալի պահելու համար: 

 Ժամանակակից անվային տրակտորները կարող են շարժվել հարթ 
ճանապարհով 30 կմ/ժ-ից ավելի արագությունով, զարգացնելով մեծ կինե-
տիկական էներգիա: Եթե այդ ժամանակ անջատել տրակտորի շարժիչը 
տանող անիվներից, ապա տրակտորը կուտակված կինետիկ էներգիայի 
հաշվին կշարունակի շարժումը, սակայն օդի դիմադրություն և գլորման 
դիմադրության ուժերի ազդեցության տակ շարժման արագությունը աստի-
ճանաբար կնվազի և տրակտորը կկանգնի: 

Սովորաբար, քանի որ շարժմանը խոչընդոտող ուժերը համեմատաբար  
մեծ չեն, կանգառումը կատարվում է ճանապարհի համեմատաբար մեծ 
հատվածի վրա: Օրինակ, МТЗ-80 տրակտորը, որը շարժվում է 25 կմ/ժ 
արագությամբ, շարժիչը անջատելուց հետո, կարող հարթ ուղիղ ճանա-
պարհով անցնել մինչև 60 մ: 

Բնական է, որ տրակտորի այդպիսի ինքնակամ կանգառումը չի կարող 
օգտագործվել նրա շահագործման ժամանակ, քանի որ դա չի ապահովի 
նորմալ և անվտանգ շահագործումը, ուստի պահանջվում են արգելակային 
մեխանիզմներ:  

Ճանապարհի կամ դաշտի թեքության վրա տրակտորը կանգառելիս 
կամ կայանելիս, այն ձգտում է ինքնակամ շարժվել: Որպեսզի կանխվի 
դա, նույնպես անհրաժեշտ են արգելակներ: 

Վերջապես, տրակտորի շահագործման ընթացքում երբեմն առաջա-
նում է անհրաժեշտություն այն կտրուկ շրջադարձել: Այդ դեպքում նույն-
պես անհրաժեշտ է օգտագործել արգելակներ: Այդ պատճառով տրակ-
տորի վրա տեղակայում մի քանի արգելակային համակարգեր՝ աշխա-
տանքային, կանգառման, օժանդակ, պահուստային: 

Աշխատանքային համակարգը նախատեսված է տրակտորի արագու-
թյունը նվազեցնելու և անհրաժեշտ արդյունավետությամբ տրակտորը 
կանգառելու համար:  

Կանգառման համակարգը ծառայում է տրակտորը կանգնած վիճակում 
հուսալի պահելու համար: 
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Օժանդակ համակարգը ծառայում է թեքության վրա տրակտորի աշխա-
տանքային արգելակները բեռնաթափելու և հուսալի կանգառելու համար: 

Պահուստային արգելակային համակարգը ծառայում է, աշխատանքային 
արգելակների խափանման դեպքում տրակտորի արագությունը դանդա-
ղեցնելու և տրակտորը կանգնեցնելու համար: 

Աշխատանքային արգելակման համակարգին ներկայացվող պահանջ-
ները: Աշխատաքային արգելակը պետք է ապահովի արգելակային ճանա-
պարհի մեծությունը՝ չոր բետոնապատված ճանապարհով 20 կմ/ժ արագու-
թյունով շարժվող տրակտորի և տրակտորային գնացքի արգելակների գոր-
ծարկաման պահից մինչև լրիվ կանգառը (Sարգ): առանց կցանքի տրակ-
տորի համար՝ 6,0…6,5 մ, մեկ կցանքով տրակտորի համար՝ 6,5…7,5 մ, 
երկու կցանքներով տրակտորի համար՝ 7,5…10,8 մ:  

Առաջին ցուցանիշը վերաբերվում է մինչև 4 տ զանգվածով տրակտոր-
ներին, երկրորդը՝ 4 տ-ից ավելի: 

Ճանապարհը (Sկնգ), որն անցնում է տրակտորը սկսած այն պահից, երբ 
տրակտորիստը նկատում է խոչընդոտն ու սկսում արգելակել, մինչև տրակ-
տորի լրիվ կանգառը կոչվում է կանգառման ճանապարհ: Այն հավասար է 
վարորդի ռեակցիայի (Sռեակց) ընթացքում, արգելակների գործարկման (Sգրծ) 
և արգելակման (Sարգ) տևողության ընթացքում տրակտորի անցած ճանա-
պարհահատվածների գումարին. 

Sկնգ = Sռեակց + Sգրծ + Sարգ 
Տարբեր արագություններով շարժվող տրակտորի կանգառման ճանա-

պարհի մոտավոր գրաֆիկը արգելակման սկզբից ներկայացված է Նկ-11.1 
ում: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ թաց սայթաքուն ճանապարհին շար-
ժվելիս, արգելակման ճանապարհի երկարությունը կտրուկ մեծանում է: 

Կանգառման և օժանդակ համակարգերին ներկակացվող պահանջնե-
րը: Այս համակարգերը պետք է հուսալի պահեն կանգնած անիվավոր 
տրակտորը չոր, հարթ գրունտային 200 երկայնական թեքությունով ճանա-
պարհին, թրթուռավոր տրակտորը՝ 300 երկայնական թեքությունով ճանա-
պարհին (Նկ.11.1,բ): 
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 Նկ. 11.1.Տրակտորի արգելակման սխեմա. 
ա) աշխատանքային (շարժման արագությունից արգելակման ճանապարհի կախվա-
ծության գրաֆիկ), բ) կանգառման (սահմանային թեքություններ) 

 
11.2 Արգելակային համակարգերի կառուցվածքը 
Տրակտորի արգելակման ժամանակ շարժման ընթացքում առաջացած 

կինետիկական էներգիան վերափոխվում է շփման աշխատանքի, իսկ այ-
նուհետև շրջակա միջավայր ցրվող ջերմության: 

Այդ պատճառով, առավել տարածում են ստացել շփական արգելակա-
յին մեխանիզմները, դրանք աշխատում են անշարժ և շարժական մասերի 
միջև շփման ուժերի օգտագործմամբ:  

Յուրաքանչյուր արգելակային համակարգ բաղկացած է արգելակային 
մեխանիզմից և շարժաբերից: 

Արգելակային մեխանիզմը (արգելակը) ծառայում է տրակտորի շարժ-
մանը արհեստական դրմադրություն ստեղծելու և փոփոխելու համար, ա-
պահովելով տրակտորի արգելակումը:  
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Արգելակի շարժաբերը ծառայում է տրակտորիստի կողմից գործա-
դրված ճիգը արգելակային մեխանիզմներին փոխանցելու և արգելակման 
ժամանակ դրանք կառավարելու համար: 

Ըստ կիրառվող մեխանիզմների շփական արգելակները կարող են լինել 
թմբուկային (կոճղակային), ժապավենային և սկավառակային: Թմբուկա-
յին արգելակներում շփման ուժը ստեղծվում է պտտվող թմբուկի ներքին 
գլանային մակերևութի, ժապավենայինի դեպքում` արտաքին, իսկ սկա-
վառակայինի դեպքում` պտտվող սկավառակի կողային մակերևույթների 
վրա: 

Թմբուկային արգելակներ (Նկ.11.3,ա): Տրակտորի անիվը կոշտ միաց-
ված է արգելակային թմբուկին և պտտվում է դրա հետ միասին: 

Արգելակի ներսում գտնվում են երկու կոճղակներ (1) ֆրիկցիոն մակա-
դրակներով, տեղակայված սկավառակի՝ արգելակի վահանակի վրա, որը 
կոշտ ամրցաված տրակտորի տանող կամրջակի վրա:  

Երբ սեղմվում է արգելակման ոտնակը, արգելակային շարժաբերի մի-
ջոցով արգելակային կոճղակները սեղմող բռունցքով (3) բացվում են և 
սեղմվում (F') ուժերով թմբուկի ներքին մակերևույթին: Այդ ժամանակ 
առաջանում են շփման ուժեր (T1) և (T2), որոնք դիմադրում են անվի 
պտտմանը, հետևաբար նաև տրակտորի շարժմանը և արգելակում են:  

Որքան ուժեղ սեղմվեն արգելակային կոճղակները (1) արգելակային 
թմբուկին, այնքան մեծ կլինի շփման ուժը և հետևաբար՝ շփման աշխատան-
քը, արդյունքում կառաջանա մեծ ջերմություն և ավելի արագ կկլանվի տրակ-
տորի կուտակած կնետիկական էներգիան, ավելի արագ կկանգնի տրակ-
տորը: 

Ոտնակի վրա ուժի բացակայության դեպքում, կոճղակները (1) զսպա-
նակով) հետ են քաշվում արգելակի թմբուկից չեզոք դիրք և տեղի է ունե-
նում արգելակաթողում: 

Կոճղակային արգելակներ: Կառուցվածքը: Տրակտորի գլխավոր փո-
խանցիչի իրանի կցաշուրթի վրա ամրացված անշարժ սկավառակի (25) 
(Նկ.12.3,ե) վրա տեղակայված են երկու կոճղակներ (1), որոնց արտաքին 
մակերևույթը պատված է շփական մակադրակներով (26): 

Սկավառակի ձախ մասում կոճղակները հենվում են սռնու (6) վրա, իսկ 
աջում՝ բռունցքի (4), կոճղակները միացված են միմյանց զսպանակով (5): 

Աշխատանքը նույնն է, ինչ թմբուկային արգելակինը: 
Ժապավենային լողացող արգելակները լայնորեն կիրառվում են 

տրակտորների վրա (Նկ.11.3,բ): 
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Կառուցվածքը: Տրակտորի տանող անվին միացված (անմիջականորեն 
կամ փոխանցիչի միջոցով) լիսեռի վրա կոշտ անրացված է արգելակային 
փոկանիվը (9), որի շուրջ տեղադրված է պողպատե ժապավեն (4), որի ներ-
քին մակերևույթը պատված է շփական մակադրակով, այնպես ինչպես ար-
գելակային կոճղակներինը: Ժապավենի երկու ծայրերը միացված են լծակին 
երկու բազուկներով՝ անշարժ կալունակի ներտաշվածքների մեջ տեղադրված 
մատերի միջոցով: Լծակը ձգաձողով միացված է արգելակային ոտնակին: 

  
       ա     բ    գ  
Նկ.11.3. Տրակտորի թմբուկային (ա), ժապավենային (բ),սկավառակավոր 

(գ), արգելակներ 
1-կոճղակներ, 2-անշարժ սկավառակ,3-արգելակային բռունցք, 4-ժապավեն, 5-
արգելակային սկավառակներ ֆրիկցիոն մակադրակներով, 6-սեղմող սկավառակներ, 
7-գնդիկներ:  

 
Աշխատանքը: Տրակտորի շարժման ժամանակ ոտնակը սեղմելիս, 

երկբազուկ լծակը շրջվում է իր առանցքի շուրջ և սկսում հավասարաչափ 
ձգել արգելակի ժապավենի (4) երկու ծայրերը, սեղմելով այն արգելակի 
փոկանվին ():  

Երբ ժապավենի և փոկանվի միջև առաջանում է շփման ուժ, կախված 
փոկանվի պտտման ուղղությունից (տրակտորը շարժվում է առաջ կամ 
հետ) մատի վրա վազող ժապավենի մի ծայրը կհենվի կալունակի ներ-
տաշվածքին և կդառնա անշարժ, իսկ մյուսը՝ կձգվի լծակով ( ): 
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Այդպիսի կառուցվածքի դեպքում արգելակման ինտենսիվությունը կլի-
նի հավասար, անկախ փոկանիվի (11) պտտման ուղղությունից: 

Քանի որ այդպիսի տեսակի արգելակային մեխանիզմում բացակայում 
է կապը որևէ հենակի հետ, այն անվանում են լողացող: 

Ակավառակային արգելակներ: Կառուցվածքը: Փոխանցիչի միջոցով 
տրակտորի տանող անիվներին միացված լիսեռի (13) (Նկ.11.3,գ) բազմա-
երիթների վրա տեղադրված են երկու սկավառակները (5)՝ շփական մա-
կադրակներով: Դրանց միջև տեղադրված են երկու սեղմիչ սկավառակ-
ները (6)՝ փորակներով, որտեղ տեղադրված են գնդիկները (7): Սեղմիչ 
սկավառակները միմյանց ձգվում են զսպանակներով և ազատ տեղա-
դրվում իրանի մեջ:  

Աշխատանքը: Երբ արգելակային ոտնակն ազատ է, ապա զսպանակ-
ների ազդեցության տակ սկավառակները (6) սեղմված են և ոչ մի ազդե-
ցություն սկավառակների (5) վրա չունեն (Նկ.11.3,գ,): Արգելակի ոտնակին 
սեղմելիս, սկավառակները (6) շրջվում են մեկը մյուսի նկատմամբ, գնդիկ-
ները, սողալով փորակների մակերևույթվ, տարաշարժում են սկավառակ-
ները (6) և սեղմում (5) սկավառակները իրանի պատերին: Այդ ժամանակ 
առաջացող շփման ուժերը դանդաղեցնում են լիսեռի պտույտները և 
արգելակում տրակտորի անիվները: 

 
11.3 Արգելակների կառավարումը 
Տրակտորի և տրակտորով քարշակվող կցանքի արգելակների կառա-

վարման համար օգտագործում են տարբեր տեսակի շարժաբերներ՝ մե-
խանիկական, հիդրավլիկական կամ օդաճնշական (պնևմատիկ):  

Արգելակների մեխանիկական շարժաբերի աշխատանքը (МТЗ-80 
տրակտորի օրինակով): 

Արգելակի ոտնակին սեղմելիս ձողերը (14) (Նկ.11.4), տեղաշարժվելով 
դեպի ներքև, շրջում են լծակը (16) և լիսեռը (9): 

Լծակներից (16) և (12), ճիգը գնդաձև տափօղակների (11) և հեղույսների 
(8) միջոցով հաղորդվում է երկժանիներին (6), որոնք ձգաձողերի (18) և 
մատերի միջոցով՝ հոդակապով միացված են սեղմիչ սկավառակներին: 
Ձգաձողերը (18) փոխանցում են ճիգը սեմիչ սկավառակներին (5), ստի-
պելով դրանց շրջվել միմյանց նկատմամբ: Այդ ժամանակ գնդիկները (2) 
տեղաշարժվելով սկավառակների (5) առվակներով, հեռացնում են սկա-
վառակները: Սեղմիչ սկավառակները սեղմում են միացնող սկավառակ-
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ների շփական մակադրակները բաժակի կափարիչի (19) և արգելակի 
պատյանի (1) անշարժ մակերևույթներին, ապահովելով վերջնային փո-
խանցիչների տանող ժանանիվների և տրակտորի անիվների արգելակու-
մը: Ապաարգելակելիս, ոտնակները և սկավառակները վերադառնում են 
սկզբնական դիրք առաձգական (15) և սեղմիչ սկավառակների զսպանակ-
ների (3) միջոցով: 

Արգելակների շարժաբերի մեխանիզմը սարքավորված է ոտնակները 
արգելակված դիրքում պահելու հատուկ սարքով: Ոտնակների սևեռումն 
իրականացվում է ձգաձողով (10) կառավարվող ատամնավոր մղլակով 
(17): Ձգաձողի (որի բռնակը տեղադրված է խցիկի աջ պատի մոտ) վրա 
գործելիս, մղլակը (17) շրջվում է և կառչվում աջ ոտնակի լծակին (16) 
եռակցված հենակին: Արգելակված վիճակում ոտնակների սևեռումը ծա-
ռայում է տրակտորը անշարժ վիճակում հուսալի պահելու համար, հատ-
կապես թեքությունների վրա: 

Օդաճնշական արգելակային շարժաբեր (Նկ.11.5)  
Այսպիսի շարժաբերը կիրառում են հզոր ծանր անվավոր տրակտորնե-

րում, որտեղ անհրաժեշտ են մեծ արգելակային ճիգեր, ինչպես նաև ունիվեր-
սալ-շարահերկային տրակտորներում՝ կցանքների արգելակների համար: 

Տրակտորի բոլոր սպառող սարքերը սեղմած օդով ապահովելու հա-
մար, տրակտորի վրա տեղակայում են օդաճնշական մեկ ընդհանուր 
համակարգ (Նկ.11.5,ա):  

Կառուցվածքը: Օդաճնշական համակարգը բաղկացած է՝ մղիչից 
(ճնշակից) (1), որը գործարկվում է տրակտորի շարժիչից (միջին հզորու-
թյան տրակտորների ճնշակները միագլան են՝ օդային հովացումով, իսկ 
հզոր տրակտորներինը՝ երկգլան հեղուկային հովացումով), օդի ճնշման 
կարգավորիչից (2), սեղմած օդի բալոնից (3), ճնշաչափից (4), արգելակի 
ծորակից (7), անջատիչ ծորակից (5), որի միջոցով սեղմած օդը տրակտո-
րի բալոնից տրվում է կցանքին, արգելակային խցից (11), օդաճնշական 
հարմարակից (16), որի միջոցով իրականացվում է կցանքի հիդրավլիկա-
կան շարժաբերով արգելակների կառավարումը, միացնող գլխիկից (9), 
որի միջոցով սեղմած օդը տրվում է քարշակվող կցանքի արգելակային 
համակարգին: 
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Նկ.11.4 МТЗ-80 տրակտորի արգելակների կառավարման սխեմա. 

 1-պատյան, 2-գնդիկ, 3-զսպանակ, 4-միացնող սկավառակներ, 5-սեղմիչ սկավառակ-
ներ, 6-երկժանի, 7-սևեռիչ մանեկ, 8-կարգավորիչ հեղույս, 9-ոտնակների լիսեռ, 10-
լեռնային արգելակի մղլակի ձգաձող, 11-տափօղակ, 12-արգելակի ձախ լծակ, 13-
ոտնակների բլոկավորման շերտաձող, 14-ոտնակների ձողեր, 15-զսպանակներ, 16-ար-
գելակների լծակներ, 17-լեռնային արգելակի մղլակ,18-ձգաձող, 19-բաժակի կափարիչ: 

 
Աշխատանքը: Տրակտորի աշխատանքի ժամանակ ճնշակը (1) ներա-

ծում է մաքրված օդը և մատուցում ճնշաման կարգավորիչին (2): Կարգա-
վորիչում տեղակայված է զտիչ տարր, որը լրացուցիչ մաքրում է օդը: Մաք-
րելուց հետո, օդը տրվում է բալոն (3): Երբ բալոնում օդի ճնշումը գերա-
զանցում է առավելագույն թույլատրելի արժեքը՝ (0,73 ՄՊա), գործարկվում 
է կարգավորիչը և օդը ճնշակից ուղղվում է մթնոլորտ: Երբ ճնշումը հաս-
նում է ներքին սահմանին (0,66…0,69 ՄՊա), կարգավորիչը նորից բա-
ցում է օդի մուտքը դեպի բալոն:  

Երբ սեղմված օդը մղվում է արգելակի խուց (11), դիաֆրագման սեղմ-
վում է, կոթի միջոցով շրջվում է լծակը (12), որն էլ իր հերթին ապասեղմիչ 
բռունցքի միջոցով սեղմում է կոճղակները (10) արգելակի թմբուկին (F) 
ուժով: 

Շարժաբերի այդպիսի կառուցվածքի դեպքում տրակտորի և կցանքի 
արգելակման ժամանակ տրակտորիստի կողմից գործադրված ճիգը, 
ծախսվում է միայն ծորակի բացման վրա, որի միջոցով սեղմած օդն անց-
նում է արգելակի խուց:  
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Նկ.11.5 Տրակտորային կցանքների արգելակների օդաճնշական 

համակարգի (ա) օդաճնշական (բ) և հիդրոօդաճնշական (գ) շարժաբեր. 
1-ճնշակ, 2- ճնշման կարգավորիչ, 3-բալոն, 4-ճնշաչափ, 5- անջատիչ ծորակ,6,17-օդա-
մուղեր, 7-արգելակի ծորակ, 8-ոտնակ, 9-միացնող գլխիկ, 10-կոճղակներ, 11-արգելակի 
խուց, 12-լծակ, 13-օդաբաշխիչ փական, 14-կցանքի բալոն, 15-գլխավոր արգելակային 
գլան, 16-օդաճնշական հարմարակ, 14-բանող գլան, 19-մխոց:  

 
Կայանման (լեռնային) արգելակ: Որպես կայանման արգելակ կարող է 

օգտագործվել աշխատանքային արգելակը; Այդ նպատակով տրակտորի 
վրա տեղակայված է արգելակի աջ ոտնակին (2) (Նկ.11.6) ձգաձողով 
միացված լծակը (5): Ձգաձողի (3) ծերպը թույլ է տալիս կառավարել 
տրակտորի և կցանքների արգելակները (այն դեպքում, եթե թամբի (4) մեջ 
տեղակայված է կցանքի հիդրավլիկական շարժաբերի գլան) ոտնակով (2)՝ 
տրակտորի աշխատանքի ժամանակ: 

Տրակտորը կայանատեղում հուսալի պահելու համար, անհրաժեշտ է 
լծակը քաշել դեպի ետ, այդ ժամանակ ձգաձողը (3) սեղմում է ոտնակը (2) 
և տրակտորը (հնարավոր է նաև կցանքը) արգելակվում է: 

Տրակտորը կայանման արգելակումից ազատելու համար, անհրաժեշտ 
է սեղմել կոճակը (1) և տեղաշարժել լծակը հակառակ կողմը (ըստ նկարի՝ 
դեպի աջ): 

Հատուկ կայանման արգելակները լինում են ժապավենային կամ սկա-
վառակային: 
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Ժապավենային կայանման արգելակը բաղկացած է տանող կամրջակին  
պտտող մոմենտը փոխանցող լիսեռի վրա տեղակայված փոկանվից (8), որի 
շուրջը փաթաթաված է պողպատե ժապավեն (9)՝ շփական մակարդակ-
ներով: Ժապավենի մի ծայրը ամրացված է կալունակին, իսկ մյուսը մղլակ 
ունեցող լծակին: Մղլակը թույլ է տալիս սևեռել լծակը անհրաժեշտ դիրքերում: 

Սկավառակային կայանման շարժաբերը (6) տեղադրվում է աշխատան-
քային արգելակի (7) կողքին և կառավարվում լծակով (5)՝ մղլակով: 

Կցանքների և կիսակցանքների վրա տեղակայված արգելակների 
կառավարումը հիդրավլիկական արգելակային շարժաբերով: Տրակտո-
րին կցան կամ կիսակցնաք միացնելիս, գլխավոր արգելակային գլանը 
(20) (տես՝ Նկ.11.3,դ) ամրացվում է թամբում (19): Լծակը (18) (գտնվում է 
տրակտորի խցիկում) դեպի հետ տեղաշարժելիս, կոթը (22) տեղաշարժում 
է գլանում (20) գտնվող մխոցը (23) (ըստ նկարի՝ դեպի աջ), արտամղում է 
արգելակի հեղուկը, որը ճկափողով (21) բարձր ճնշման տակ (4…6 ՄՊա) 
մատուցվում է կցանքի բոլոր անիվների գործարկման գլաններն (24) և 
ուժով (F) բացում արգելակային կոճղակները,արդյունքում արգելակում են 
կցանքի անիվները: 

Հիդրոօդաճնշական արգելակային շարժաբեր (Նկ.11.5,գ): Օդաճնշական 
հարմարանքով սարքավորված տրակտորից կցանքը միացնելուց հետո, ան-
հրաժեշտ է հանել գլխավոր արգելակային գլանը (15) թամբի վրայից և տե-
ղակայել այն օդաճնշական հարմարակի (16) թամբում, իսկ ծորակը (5) փա-
կել:  

Եթե ոտնակը չեն սեղմում (8), սեղմած օդը բալոնից (3) օդամուղերով 
(6) և (17) կանցնի հարմարակի (A) և (B) խոռոչները, որոնք տեղադրված 
են արգելակի խցի (11) դիաֆրագմայի երկու կողմում, արդյունքում արգե-
լակում չի կատարվում: 

Ոտնակին (8) սեղմելիս, արգելակի ծորակը (7) դադարեցնում է օդի մա-
տուցումը օդամուղ (6) և (B) խոռոչ ու միացնում այդ խոռոչը մթնոլորտին: 
Այդ ժամանակ (A) խոռոչում օդի ճնշումը մնում է նույնը և դիաֆրագման 
սկսում է տեղաշարժվել աջ, կոթի միջոցով ազդելով գլխավոր արգելա-
կային գլանի մխոցի վրա, որը տեղաշարժվում է դեպի աջ և արգելակային 
հեղուկը մղում կցանքի անիվների աշխատանքային արգելակային գլան-
ներ (18): Գլաններին տրված արգելակային հեղուկը սեղմում է մխոցները 
(19), դրանք էլ սկսում են սեղմել կոճղակները (10) թմբուկներին և ար-
գելակել անիվերը: 
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Ոտնակը ազատելուց հետո, բոլոր մասերը վերադառնում են նախնա-
կան՝չեզոք դիրք և կցանքի արգելակումը դադարեցվում է: 

Օդաճնշական արգելակային շարժաբեր (Նկ.11.5, բ): Տրակտորի կցան-
քը միացնելուց հետո, անհրաժեշտ է միացման գլխիկին (9) միացնել ճկա-
փողը՝ կցանքի գլխիկով: Այնուհետև բացել ծորակը (5), որպեսզի օդը 
բալոնից (3) անցնի կցանքի օդաբաշխիչ փական (13) և այնտեղից կցանքի 
բալոն (14): 

 
Նկ.11.6 Կայանման արգելակներ՝ աշխատանքային, որպես կայանման (ա), 

ժապավենային (բ), սկավառակային (գ). 
1-կոճակ, 2-ոտնակ, 3-ձգաձող, 4-կցանքի արգելակային գլանի թամբ, 5-լծակմ 6-կա-
յանման արգելակ, 7-աշխատանքային արգելակ, 8-փոկանիվ, 9-արգելակային ժա-
պավեն: 
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Երբ տրատորիստը սեղմում է ոտնակը (8), արգելակային ծորակը (7) 
դադարեցնում է օդի մատուցումը մայրուղի (6) և միացնում այն մթնոլոր-
տին: Այս դեպքում փականը (13) անմիջապես ուղղում է սեղմած օդը բա-
լոնից (14) արգելակային խցեր (11) և կցանքը արգելակվում է: 

Տրակտորի արգելակային համակարգի շահագործման առանձնա-
հատկությունները: 

Տրակտորի անվտանգ շահագործումը անմիջականորեն կախված է ար-
գելակների սարքինությունից և դրանց հմուտ օգտագործումից: 

Շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է խուսափել հաճախակի և 
կտրուկ արգելակումից, որպեսզի չառաջանա արգելակի կոճղերի և 
թմբուկների շփական մակադրակների արագ մաշ:  

 Յուրաքանչյուր աշխատանքից առաջ պետք է ստուգել արգելակային 
համակարգի գործողությունը: Աշխատանքից հետո անհրաժեշտ է օդա-
ճնշական համակարգից հեռացնել նստվածքը` բացելով հեղուկաթափ ծո-
րակը: 

N 2 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում և անհրաժեշ-
տության դեպքում կարգավորում են արգելակային ոտնակի ազատ ըն-
թացքը և կայանման արգելակը: 

Տրակտորի շահագործումն արգելվում է արգելակների մեխանիկական 
շարժաբերի հետևյալ անսարքությունների դեպքում. 

- լծակների լռում, 
- միացքների ապաերիթակավորում, 
 - մեխանիզմների մասերում ճաքերի առկայություն: 
 
 11.4 Անվային տրակտորի ղեկային կառավարում 
Ղեկային կառավարումը ծառայում է տրակտորիստի կողմից տրակտո-

րին առաջադրված շարժման ուղղությունը ապահովելու համար: 
Անվավոր տրակտորի շրջադարձի սխեմաները: Տրակտորի շարժման 

ուղղությունը փոխելու համար կիրառում են երկուեղանակ՝ ղեկավարվող 
անիվների շրջադարձը պտտադարձակների սռնիների նկատմամբ 
(Նկ.11.2, ա) կամ կիսաշրջանակները միացնող սռնացցի առանցքի շուրջը 
տրակտորի կիսաշրջանակների տեղաշարժով (Նկ.11.2,բ): 

Թրթուռավոր տրակտորի շրջադարձի սխեման: Այս դեպքում շարժման 
ուղղությունը փոխվում է ի շնորհիվ այն բանի, որ առաջանցնող թրթուռին 
հաղորդվում է տրակտորի շարժման արագությունից (v) ավելի մեծ արա-
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գություն (v2) (Նկ.11.7, գ), իսկ շրջադարձի կենտրոնին (0)՝ ավելի մոտ 
գտնվող թրթուռին՝ փոքր (v1): 

Որքան մեծ է տարբերությունը v2 և v1 արագությունների միջև, այնքան  
փոքր է տրակտորի շրջադարձի շառավիղը (R): 

Կտրուկ շրջադարձի համար անհրաժեշտ է շրջադարձի կենտրոնին ավելի 
մոտիկ գտնվող թրթուռը կանգնեցնել, այսինքն՝ v1=0: Այս դեպքում տրակ-
տորի շրջադարձի շառավիղը հավասար կլինի նրա անվամեջի լայնությանը: 

Անիվավոր տրակտորների ղեկային կառավարման համակարգը 
(Նկ.11.8.) բաղկացած է ղեկային մեխանիզմից և ղեկավարվող անիվների 
շարժաբերից: Տրակտորիստի աշխատանքը հեշտացնելու համար ղեկային 
համակարգերում օգտագործում են ղեկային կառավարման ուժեղարար-
ներ, մասնավորապես հիդրոուժեղարարներ: Հոդակապով միացված կի-
սաշրջանակավոր անիվավոր տրակտորների շրջադարձը իրականացվում 
է ի հաշիվ կիսաշրջանակների դարձի՝ մեկը մյուսի նկատմամբ 

 
Նկ.11.7 Անվավոր (ա,բ,գ) և թրթուրավոր (դ) տրակտորների շրջադարձերի 

սխեմաներ: 
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Անիվավոր տրակտորների ղեկային կառավարման կառուցվածքը և 
աշխատանքը:  

Համեմատաբար լայն տարածում է ստացել առջևի անիվների դարձման 
միջոցով տրակտորի շարժման ուղղությունը փոփոխելու եղանակը: 

 Ղեկային կառավարումը բաղկացած է ղեկային սեղանից, շարժաբերից 
և ղեկային մեխանիզմից: 

Ղեկային սեղանը ապահովում է ձախ և աջ ղեկավարվող անիվների 
շրջադարձը տարբեր անկյունների տակ, որի ժամանակ առջևի և հետևի 
անիվները դարձվում են շրջադարձի մեկ ընդհանուր կենտրոնի նկատ-
մամբ: Դրա շնորհիվ անիվների գլորումը կատարվում է շրջանագծով 
առանց կողասաքի: 

Ղեկային սեղանը կազմում են երկու լայնական ձգաձողերը, որոնք 
միացված են միմյանց արորիկով (4) (Նկ.11.9), երկու դարձման լծակները 
(6) և առջևի կամրջակի հեղույսը: 

Տրակտորի ուղիղ շարժման ժամանակ արորիկը գտնվում է միջին՝չեզոք 
դիրքում (տրակտորի երկայնական առանցքով):Արորիկի եզրային դիրքե-
րը սահմանփակված են ղեկային կառավարման ուժեղարարի մխոցի 
տեղաշարժով: Նվազագույն շրջադարձի շառավիղ ապահովելիս, շրջա-
դարձի կենտրոնի նկատմամբ ներքին անիվի սահմանային դարձը կազ-
մում է 400, իսկ արտաքին անիվինը 300:  

Ղեկային յուրաքանչյուր ձգաձողը բաղկացած է միացնող խողովակից 
(3) և երկու ծայրոցներից (1), որոնցից մեկը ձախ պարուրակով է, մյուսը` 
աջ: Ծայրոցները ներպտուտակված են խողովակի անցքի մեջ և ամրաց-
ված սևեռիչ մանեկներով (2): 
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Նկ.11.8.Անիվավոր տրակտորների շրջադարձի մեխանիզմներ 

ա-ղեկավարվող անիվների շարժաբերով; բ-հիդրոծավալային հաղորդա 
կով;գ-տեղաշարժվող կիսաշրջանակներով 

1-ղեկային մեխանիզմ; 2-ղեկավորվող անիվների հաղորդակ; 3-յուղի բաք; 4-ուժային 
հիդրոգլան; 5-հիդրոուժեղարարի մղակային սարքավորանք; 6-ապահովիչ փական;      
7-պոմպ; 8-բաշխիչ; 9-հիդրոկուտակիչ 
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Ծայրոցի մեջ տեղադրված է գնդաձև հոդակապ, որը բաղկացած է մա-
տից և երկու ներդրակներից` ռետինե և կապրոնե: Գործարանում հոդա-
կապը լցավորում են հատուկ երկարաժամկետ քսուկով, որը չի պահան-
ջում լրցուցիչ լցավորում շահագործման ընթացքում: 

Ղեկային շարժաբերը (Նկ.11.10) ծառայում է պտտական շարժումը ղեկ-
անիվից ղեկի մեխանիզմին փոխանցելու համար: Ճիգը փոխանցվում է 
կարդանային հոդակապերով (8) և (12) միմյանց միացված լիսեռներով (3), 
(5), (10 ) և (13):  

Ղեկանիվի դիրքը կարելի է փոփոխել ըստ բարձրության, բացի դրանից 
ղեկի սյունակը կարելի է շրջել երկայնական հարթության մեջ, թեքելով 
առաջ՝ տրակտորի շարժման ուղղությամբ: Ղեկանիվի դիրքի կարգավորո-
ւմը ապահովում է կառավարման հարմարությունը, իսկ ղեկի սյունակինը` 
խցիկի մեջ տրակտորիստի ազատ մուտքն ու ելքը:  

 
Նկ.11.9. Տրակտորի ղեկային սեղանի կառուցվածքը. 

1-ղեկային ձգաձողի ծայրոց, 2-սևեռիչ մանեկ, 3-ձախ ձգաձողի խողովակ, 4-արորիկ, 
5-մատ, 6-դարձման լծակ: 

 
Ղեկային սյունակի խողովակը (6) եռակցված է գնդին (7), որը հոդակա-

պով երկու պտուտակների (15) օգնությամբ միացված է կանգնակին (9):  
Ներքին աշխատանքային դիրքում ղեկային սյունակը պահվում է սևե-

ռիչով (17), որը մտնում է աջ պատի (16) փորակի մեջ և սեղմվում զսպա-
նակով (18):  

Ղեկանիվը (1) ամրացված է սնամեջ (3) լիսեռի բազմաերիթներին:  
Լիսեռի ներսում տեղադրված է պտուտակ (4), որը միացված է պլաս-

տիկ զանգվածից պատրաստված թափանվին (2): Պտուտակը ներպտու-
տակվում է մանեկի մեջ (21), որի մեջ մամլված է բույթ (20): Բույթը մտնում 
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է միջանկյալ լիսեռի (5) երկայնական փորակի մեջ և բացառում մանեկի 
պտույտը: 

Ճիգը ղեկանիվից բույթի (20) միջոցով փոխանցվում է լիսեռով (3) և 
մանեկով (21) միջանկյալ լիսեռին (5), այնուհետև լիսեռների (10) և (13) ու 
հոդակապերի (8) և (12) միջոցով՝ բազմաերիթային ականոցին (14), որը 
տեղակայված է ղեկային կառավարման հիդրոուժեղարարի որդնակի բազ-
մաերիթների վրա և ամրացված առձգիչ հեղույսով: Ճիգը ղեկանվից մաս-
նակի փոխանցվում է անմիջականորեն (5) լիսեռին, (3) լիսեռի միջոցով: 
Ղեկանիվը հարմար դիրքում տեղակայելու համար անհրաժեշտ է պտտել 
թափանիվը (2) 3...5 պտույտ ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ, այնու-
հետև տեղաշարժել լիսեռով (3) ըստ բարձրության՝ հարմար դիրքի ղեկ-
անիվը (1) և պտտել թափանիվը ժամսլաքի ուղղությամբ մինչև վերջ: 

 
Նկ.11.10. Ղեկի մեխանիզմի շարժաբեր. 

1 – ղեկանիվ, 2 – թափանիվ, 3 – ղեկի լիսեռ, 4 – պտուտակ, 5 – միջանկյալ լիսեռ, 6 –
ղեկի սյունակի խողովակ, 7 – գինդ, 8 և 12 – կարդանային հոդակապեր, 9 – կանգնակ, 
10 – միջին լիսեռ, 11 – միջանկյալ հենակ, 13 – առջևի լիսեռ, 14 – շլիցավոր ականոց, 15 
– պտուտակ, 16 – կանգնակի աջ պատ, 17 – սևեռիչ, 18 – զսպանակ, 19 – բռնակ, 20 – 
բույթ, 21 և 24 – մանեկ, 22 – ականոց, 23 – մեղմիչ, 25 – սևեռիչ մանեկ: 

 
Ղեկային կառավարման հիդրավլիկ ուժեղարար: 
Ղեկային կառավարման ուժեղարարը փոքրացնում է տրակտորիստի 

ճիգը ղեկանիվի վրա անկախ աշխատանքի պայմաններից և լավացնում է 
տրակտորի մանևրությունը: Տրակտորի շարժման ժամանակ հիդրոուժե-
ղարարը գործարկվում է ոչ միայն ղեկանիվի դարձումից, այլև ճանա-
պարհների անհարթություններով առաջացված ղեկավարվող անիվների 
տատանումներից և ցնցումներից: Այդ ժամանակ ուժեղարարի գործողու-
թյունը ուղղված է անիվների դարձմանը հակառակ, ինչը նպաստում է 
տրակտորի ուղղագիծ շարժմանը և նվազեցնում է ղեկավարվող անիվնե-
րից ղեկանիվին հաղորդվող ցնցումները և հարվածները: 
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Հիդրոուժեղարարը հատուկ նշանակություն է ստանում աշխատանքա-
յին արագությունների մեծացման ժամանակ կախովի գործիքներով աշ-
խատելիս, երբ բեռնվածքը տրակտորի առջևի անիվների վրա զգալի մե-
ծանում է, ինչը պահանջում է մեծ ճիգեր մեքենատրակտորային ագրեգա-
տի շրջադարձի համար: 

Հիդրոուժեղարարով ղեկային մեխանիզմի կառուցվածքի առանձնա-
հատկությունները: Իրանի (22) (Նկ.11.9) մեջ մոնտաժված է ղեկային մե-
խանիզմը, որը բաղկացած է որդնակից (4) և երկպսակ սեկտորից (7): 
Սեկտորը միաժամանակ կառչված է որդնակին և ձողաքանոնին (9), որը 
մատով միացված է հիդրոգլանի կոթին (25): Մատը ներմամլված է կոթի 
մեջ, իսկ ձողաքանոնի ունկերի անցքերում այն տեղադրված է մի փոքր 
բացակով, ինչը թույլ է տալիս ձողաքանոնին տեղաշարժվել ձողաքանոն-
սեկտոր կառչումը կարգավորելիս: 

 Որդնակը (4) տեղակայված է արտակենտրոն ականոցի (6) մեջ երկու 
շառավղային գնդիկավոր առանցքակալների վրա: Այն կարող է տեղա-
շարժվել առանցքային ուղղությամբ ականոցի նկատմամբ, շնորհիվ նրա 
մեջ առանցքակալների արտաքին օղերի շարժական նստեցվածքի: 

Որդնակը (4) և մղակը (31) կարող են տեղաշարժվել առանցքային ուղ-
ղությամբ, որպես մեկ ամբողջություն: Այդ ժամանակ, շնորհիվ շառավղա-
յին և հենակային առանցքակալների առկայության, որդնակը կարող է 
ազատ պտտվել իր առանցքի շուրջ: 

Արորիկի լիսեռը (21), որի կոնավոր բազմաերթների վրա ամրացված են 
սեկտորը (7) և արորիկը (18), պտտվում է երեք հենակների վրա`իրանի 
երկու ականոցների և վերևի կափարիչի (11): 

Որդնակի պոչամասին ամրացված է մղակը (31): Բաշխիչի իրանը հե-
ղույսներով ամրացված է հիդրոուժեղարարի իրանի մեջ: Մղակի երկու 
կողմից տեղակայված են հատուկ հենակային գնդիկավոր առանցքակալ-
ներ (28), որոնք ձգվում են մանեկով (30):  

Հիդրավլիկ ուժեղարարի կառուցվածքային առանձնահատկություն-
ները: Հիդրոուժեղարարը սարքավորված է առանձին հիդրավլիկական 
համակարգով (Նկ.11.10), որը բաղկացած է պոմպից, բաշխիչից և ուժային 
գլանից, ինչպես նաև հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի ավտոմատ բլոկա-
վորման տվիչից:  
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Նկ.11.9. Տրակտոր ղեկային մեխանիզմ` ուժեղարարով. 

1–խցան, 2–փականների կափարիչ, 3–ապահովիչ փականի կարգավորիչ պտուտակ,    
4–որդնակ, 5–կարգավորիչ ականոցի հեղույս, 6–կարգավորիչ արտակենտրոնակ 
ականոց, 7–սեկտոր, 8–մանեկ, 9–ձողաքանոն, 10–կարգավորիչ պտուտակ, 11–վերևի 
կափարիչ, 12–վերևի հենակի յուղման յուղատար, 13–զտիչ, 14–ռեդուկցիոն փական,    
15–կառավարման ծորակ, 16–տվիչի մղակ, 17–ծորակի թափանիվ, 18–արորիկ,             
19–մանեկ, 20–հեղուկաթափ խցան, 21–արորիկի լիսեռ, 22–իրան, 23–ձողաքանոնի 
հենակ, 24–կարգավորիչ միջադիրներ, 25–կոթ, 26–մխոց, 27–հիդրոգլան, 28– առանց-
քակալ, 29–բաշխիչ, 30– մանեկ, 31 – մղակ: 
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Նկ.11.10.Ղեկային կառավարման հիդրոուժեղարարի և դիֆերենցիալի 

բլոկավորման աշխատանքի սխեմա. 
ա) մղակի միջին դիրք, բ) մղակի դիրքը դեպի աջ շրջադարձի ժամանակ, գ) մղակի 
դիրքը դեպի ձախ շրջադարձի ժամանակ, А-անկոթ խոռոչ, Б-կոթով զբաղեցրած 
խոռոչ, 1-ռեդուկցիոն փական, 2-բաշխիչի կափարիչ, 3-մանեկ, 4-մղակ, 5-սողան, 6-
կենտրոնադիր զսպանակ, 7-ապահովիչ փական, 8-զտիչ, 9-պոմպ, 10-արտակենտ-
րոնակ ականոց, 11-որդնակ, 12-սեկտոր, 13-արորիկ, 14-ձողաքանոն, 15-ձողաքանոնի 
հենակ, 16-բլոկավորման գլան, 17-տվիչի յուղատար, 18-ծորակի թափանիվ, 19-տվիչի 
ծորակ, 20-արանքաչափ, 21-տվիչի մղակ, 22-հիդրոուժեղարարի իրան, 23-գլանի հետևի 
կափարիչ, 24-կոթ, 25-մղոց, 26-գլանի առջևի կափարիչ, 27-բլոկավորման ծորակի 
յուղատար, 28- լիսեռ: 

 
Ղեկային կառավարման համակարգի տեխնիկական սպասարկումը: 

Ղեկային կառավարման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ժա-
մանակ անհրաժեշտ է՝ 

- պարբերաբար հետևել յուղի մակարդակին հիդրոուժեղարարի իրանի 
մեջ և արտահոսքի բացակայությանը միացքներից,  
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- ստուգել ղեկի շարժաբերի պարուրակավոր միացքների, ղեկի ձգաձո-
ղերի, սեկտորի, արորիկի և դարձման լծակների վիճակը, 

- յուղել ղեկի շարժաբերի կարդանային հոդակապերը,  
- լվանալ յուղի զտիչը,փոխարինել յուղը, ստուգել և կարգավորել ղեկ-

անիվի ազատ ընթացքը:  

 
Նկ.11.11. Беларус մակնիշի տրակտորի հիդրոծավալային ղեկային 

կառավարման համակարգի ընդհանուր տեսք 
1-բաշխիչ; 2-մղիչ պոմպ; 3-երկու մխոցակոթով ուժային հիդրոգլան;4- յուղի բաք 
 
Ղեկասյան կարգավորումը: Ղեկասյունն անհրաժեշտ է կարգավորել 

հնարավոր թրթռումները ղեկանիվի վրա բացառելու համար: Այդ նպատա-
կով, ձեռքով ներպտուտակում են մանեկը (24) (տես՝ նկ.11.8) մինչև վեր-
ջինս ականոցին (22) հպվելը, ընտրելով միացքների համաատասխան բա-
ցակ, այնուհետև 1,5 պտույտ արտապտուտակում են (24) մանեկը և սևե-
ռակում (25) մանեկով: 

Հիդրոուժեղարարի յուղի զտիչի մաքրումը: 
Հիդրոուժեղարարի յուղի զտիչը լվանում են N3 տեխնիկական սպա-

սարկման ժամանակ հետևյալ կարգով. 
-անջատում են յուղատարը (12) (Նկ.11.9) ռեդուկցիոն փականի (14) կա-

փարիչից (11); 
-հանում են կափարիչը, որի համար սկզբից արտապտուտակում են 

նրան իրանին (22) ամրակող երկու հեղույսները, այնուհետև օգտագոր-
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ծելով դրանք որպես տեխնոլոգիական հեղույսներ, ներպտուտակում են 
կափարիչի ապամոնտաժման անցքերը և հանում կափարիչը; 

-անջատում են ռեդուկցիոն փականից (14) մյուս յուղատարերը; 
-ձեռքով պահելով զտիչը (13), արտապտուտակում են ռեդուկցիոն փա-

կանը և հանում զտիչը: Զտիչը լվանում են դիզելային վառելիքով: 
-զտիչի լվացման հետ միաժամանակ ձգում են արորիկի լիսեռի (21) վրա 

սեկտորի (7) ամրակման մանեկը (8) և ստուգում ձողաքանոն-սեկտոր կառչ-
վածքը; 

-եթե սեկտորի և ձողաքանոնի ատամների միջև բացակը, մեծ է, քան 
0,3 մմ, անհրաժեշտ է կարգավորել կառչումը: Դրա համար արտապտու-
տակում են հենակի (23) ամրակման չորս հեղույսները և զույգ-զույգ հա-
նելով միջադիրները (24), փոքրացնում են բացակը մինչև 0,1...0,3 մմ: 

Զտիչը տեղակայում են հակառակ հերթականությամբ: Կափարիչը (11) 
տեղադրելուց հետո, անհրաժեշտ է նախապես արտապտուտակելով սևե-
ռամանեկը, մինչև վերջ ձգել լիսեռի (21) առանցքային տեղաշարժը կար-
գավորող հեղույսը (10): Այնուհետև հեղույսը արտապտուտակել մոտա-
վորապես 1/10...1/8 պտույտ և սևեռել մանեկով: 

Որդնակ-սեկտոր կառչման կարգավորումը: 
Ղեկանիվի ազատ ընթացքը պինդ հողի վրա կանգնած գործարկված 

շարժիչով տրակտորի ղեկավարվող անիվների դարձման ժամանակ պետք է 
լինի ոչ ավելի, քան 300: Այդ մեծությունը գերազանցելու դեպքում, պետք է և 
կարգավորել ղեկի ձգաձողերի հոդակապային միացքները, մինչև վերջ ձգել 
արորիկի և դարձման լծակների հեղույսները: Եթե դա բավար չէ, կար-
գավորում են որդնակ-սեկտոր կառչումը և որդնակի մանեկի ձգվածքը: 

Կառչումը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է ամբարձիչի միջոցով 
բարձրացնել տրակտորի առջևի կամրջակը, որպեսզի առջևի անիվները 
չկպչեն հողին: Թուլացնել կարգավորիչ հեղույսի (5) (Նկ.5.8) ձգվածքը, նե-
րանցել ականոցի (6) փորակի մեջ դարձակը և պտտել ականոցը ժամսլաքի 
ուղղությամբ, մինչև որդնակի հենելը սեկտորի ատամներին (այդ ժամանակ 
արորիկը (18) պետք է լինի միջին դիրքում): Այնուհետև գործարկել շարժիչը և 
պտտել ղեկանիվը: Եթե պտտման ժամանակ առաջանում են լռվածքներ որդ-
նակ-սեկտոր կառչման մեջ, անհրաժեշտ է լրացուցիչ պտտել ականոցը ժամ-
սլաքի հակառակ ուղղությամբ այնքան ժամանակ, մինչև լռվածքները վերա-
նան: Ճիգը ղեկանիվի վրա չպետք է գերազանցի 15...25 Ն: Այնուհետև ան-
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հրաժեշտ է ձգել հեղույսը (5) և միացնել ղեկային ձգաձողերը արորիկին, 
հուսալի սևեռելով մանեկները: 

Որդնակի գնդաձև մանեկի կարգավորումը:  
Հատուկ մանեկը (30) (Նկ. 11.9) պետք է սեղմի առանցքակալների (28)  

պարկուճները մղակի (31) ճակատամասերին: Մղակի և առանցքակալների 
պարկուճների միջև բացակի առկայությունը կարող է առաջացնել ղեկանիվի 
ազատ ընթացքի մեծացում, իսկ երբեմն տրակտորի անկայուն շարժում, 
քանի որ այդ դեպքում մղակը կարող է ինքնաբար տեղաշարժվել, ուղղելով 
յուղի հոսքը գլանի այս կամ այն խոռոչը և շրջադարձել տրակտորի ղեկա-
վարվող անիվները: 

Մանեկը ձգելու համար անհրաժեշտ է արտապտուտակել բաշխիչի ամ-
րակման չորս հեղույսները, հանել կափարիչը (29), երկու տրամագծային տե-
ղադրված հեղույսներով ամրակել բաշխիչը հիդրոուժեղարարի իրանին, նա-
խապես տեղադրելով հեղույսների գլխիկների տակ կափարիչի (29) կցաշուր-
թի հաստությանը հավասար տափօղակներ: Հանել բույթը և ձգել մանեկը 
(30) մինչև առանցքակալների (28) պարկուճների կիպ սեղմվելը մղակին (31): 
Ստուգել ձգման մոմենտը, որը պետք է լինի 20 Ն·մ սահմաններում: Այնուհե-
տև արտապտուտակել մանեկը (7) մինչև որդնակի վրայի անցքը մոտակա 
ծերպին համընկնելը և բույթավորել: 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ մանեկի գերձգումը մեծացնում է ճիգը 
ղեկանիվի վրա և կարող է շարքից դուրս հանել առանցքակալները (28): 
Մանեկի ճիշտ ձգման ցուցանիշ է հանդիսանում մղակի և առանցքակալ 

ների պարկուճների միջև բացակի բացակայությունը և զսպանակի (6) 
(Նկ.11.10) գործողությամբ մղակի վերադարձը չեզոք դիրք, ղեկանիվը ձախ 
պտտումը դադարեցնելուց հետո: Ստուգումը կատարվում է չգործարկված 
շարժիչի ժամանակ: Ստուգումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է տեղա-
կայել պնդիչ օղը, կափարիչը (29) և ձգել հեղույսները: 

Ապահովիչ փականի կարգավորումը:  
Ապահովիչ փականի կարգավորման խախտուները հանգեցնում են ղեկ-

անիվի վրա ճիգի մեծացմանը, հատկապես ծանր ճանապարհային պայման-
ներում: Փականի կարգավորումը ստուգելու համար խցանի (1) (Նկ.11.9) 
փոխարեն միացնում են ճնշաչափ, 10ՄՊա-ից ոչ պակաս սանդղակով: Առա-
վելագույն հաճախությամբ աշխատող շարժիչի ժամանակ, պտտում են ղեկ-
անիվը մինչև հենելը, տաքացնում են յուղը մինչև 50°С: Ճնշաչափի սանդղա-
կի վրա ճնշումը ղեկանիվի եզրային ձախ կամ աջ դիրքում պետք է լինի 
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8,3...9,3 ՄՊա սահմաններում: Եթե այն քիչ է նշված սահմաններից, ան-
հրաժեշտ է արտապտուտակել թասակը և պտուտակիչով դանդաղ ներ-
պտուտակել կարգավորիչ պտուտակը (3) այնքան ժամանակ, մինչև ճնշա-
չափը ցույց տա 8,3...9,3 ՄՊա ճնշում, որից հետո սևեռել պտուտակը սևե-
ռամանեկով և ներպտուտակել թասակը:  

Անիվների զուգամիտման կարգավորումը:  
Տրակտորի շահագործման ժամանակ անիվների զուգամիտությունը 

կարող է խախտվել ղեկի սեղանի դեֆորմացիաների և մասերի մաշվածք-
ների պատճառով, առջևի անիվների անվամեջի փոփոխման կամ առջևի 
կամրջակի քանդումից հետո: 

Նախքան անիվների զուգամիտության կարգավորումը, անհրաժեշտ է 
ստուգել բացակների բացակայությունը ղեկային կառավարման մեխանիզ-
մում, ստուգել ղեկի ձգաձողերի մանեկների, խողովակների և գնդիկավոր 
մատերի ձգվածքը, ղեկային կառավարման հիդրոուժեղարարի լիսեռի 
արորիկի մանեկի ձգվածքը, անիվների առանցքային տեղաշարժը և դողե-
րի ճնշումը: 

Զուգամիտության կարգավորումն անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ 
հաջորդականությամբ. 

- տեղակայել տրակտորը ուղիղ հարթակի վրա ուղղագիծ շարժմանը 
համապատասխանող դիրքում, 

-ստուգել, որպեսզի կոնավոր զույգերի իրանները (МТЗ-82) կամ դարձ-
ման բռունցքները (МТЗ-80) լինեն դուրս քաշված հավասար հեռավորու-
թյամբ (Б) (Նկ.11.12,ա) համապատասխան առջևի կամրջակի իրանից և առ-
ջևի սռնու խողովակից, 

-կարգավորել ձախ և աջ ձգաձողերն այնպես, որպեսզի գնդիկավոր մա-
տերի միջև հեռավորությունը (А) լինի նույնը,  

-ղեկի ձգաձողերի երկարության փոփոխման ժամանակ հետևել, որպեսզի 
արորիկը գտնվի միջին դիրքում (պահում են ղեկանիվի օգնությամբ), 

-ղեկի ձգաձողերը կարգավորելու համար թուլացնել սևեռամանեկները և 
ձախ ու աջ խողովակների պտտումով սահմանել ձգաձողերի անհրաժեշտ 
երկարությունը, 

-որոշել անիվների զուգամիտությունը` հատուկ հարմարանքով (նկ. 12.11, 
բ) առջևից չափում են հեռավորությունը (Г) անիվների հեծերի հետևի ներքին 
եզրերի միջև` անիվի առանցքի բարձրության վրա և կավիճով նշում տեղերը, 
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- տրակտորը տեղաշարժել առաջ, մինչև անիվների 180° պտտումը  (մոտ 
1,5 մ), որպեսզի հեծերի վրա նշված տեղերը հետևից լինեն նույն բարձրու-
թյան վրա և չափել (В) հեռավորությունը անիվների նշանների միջև: Երկու 
չափումների տարբերությունը որոշում է զուգամիտության չափը, որը պետք է 
լինի 4...8 մմ սահմաններում:  

-եթե զուգամիտությունն ավելի է, քան նշվածը, անհրաժեշտ է կարճացնել 
ղեկի ձգաձողերը, եթե քիչ` հավասարաչափ երկարացնել երկու կողմից: 

МТЗ-80 և МТЗ-82 տրակտորների անվամեջի պահանջվող մեծության 
կարգավորումը: Ղեկավարվող անիվների անվամեջը կարգավորում են հե-
տևյալ հաջորդականությամբ. 

-տրակտորի բարձրացված առջևի մասի բարձրացնում են, թուլացնում 
ամրակման հեղույսները և հանում առջևի սռնու առանցքում արտաշարժվող 
բռունցքների ամրակման մատերը,  

-տեղաշարժում սկզբից մեկ, այնուհետև մյուս բռունցքը, միաժամանակ 
առջևի սռնու խողղովակը ծայրոցների մեջ պտտելով, փոխում ղեկային ձգա-
ձողերի երկարությունը, 

-ապահովելով անվամեջի պահանջվող լայնությունը՝ ամրակում բռունցք-
ները: 

 МТЗ-82 տրակտորի առջևի անիվների անվամեջը կարգավորում են առ-
ջևի կամրջակի խողովակների վրա տեղակայված անաստիճան պտուտա-
կային մեխանիզմով (Նկ.11.13) երեք միջակայքերում (մմ)` 1200...1500, 
1500...1600, 1600...1800: 

 
                               ա                                                    բ  

Նկ.11.12.МТЗ տրակտորների առջևի անիվների զուգամիտության 
ստուգման սխեմա (ա) և հարմարանք(բ). 

1,9-անիվներ, 2-առջևի սռնի, 3,5,6,8-սևեռամանեկներ, 4,7-ղեկի ձգաձողերի խողովակներ, 
А-գդիկավոր մատերի միջև հեռավորությունը, Б-իրանից մինչև դարձման բռնցքի հեռավո-
րությունը, В-անիվների միջև հեռավորությունը, Г-առջևից անիվների միջև հեռավորությու-
նը: 
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Ամվամեջի լայնության փոփոխումը կատարում են կափարիչը (4) հան-
ված վիճակում, թուլացնելով սեպերր (3) այնպես, որպեսզի ապահովվի 
կոնավոր զույգերի իրանների ազատ տեղաշարժը: Դարձակի օգնությամբ 
պտտելով կարգավորիչ պտուտակը (1)В ապահովում են անիվների ռեդուկ-
տորների տեղաշարժը: Այդ ժամանակ փոխում են նաև ղեկի ձգաձողերի 
երկարությունը:  

Անվամեջը կարգավորելուց հետո անհրաժեշտ է անպայման կարգավո-
րել անիվների զուգամիտությունը:  

Անվամեջի լայնությունից կախված տեղակայում են անվի հեծի և սկա-
վառակի համատեղ դիրք (Նկ.11.14): 

Հեծը անվի սկավառակի նկատմամբ տեղաշարժելու համար անհրա-
ժեշտ է արտապտուտակել մանեկները (4), անջատել հեծը և տեղակայել 
այն պահանջվող դիրքում: 1600-1800 մմ անվամեջ ստանալու համար 
անիվները հանում են սկավառակների վրայից և փոխում տեղերը:  

 
Նկ.11.13. МТЗ-82 տրակտորի առջևի անիվների անվամեջի 

կարգավորում. 
1-պտուտակ, 2-միջադիր, 3-սեպեր, 4-կափարիչ (հանած): 
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                      ա                     բ                      գ 

Նկ.11.14.МТЗ-82 անիվների կարգավորումը տարբեր անվամեջերի համար. 
ա) 1200...1600 մմ, բ) 1500...1600 մմ, գ) 1600...1800 մմ` 1-հեց, 2-սկավառակ, 3-հեղույս,   

4-մանեկ, 5-կալունակ: 
 
Հետևի անիվների անվամեջը փոփոխելու համար կատարում են հե-

տևյալ գործողությունները. 
-ամբարձիկով բարձրացնում են տրակտորի հետևի մասը, 2...4 պտույտ 

արտապտուտակում անիվներից մեկի կունդի ներդրակի ամրակման հե-
ղույսները,  

-պտտելով որդնակը, տեղաշարժում են անիվը մինչև պահանջվող անվա-
մեջի ապահովումը, որից հետո մինչև վերջ ձգում ամրակման հեղույսերը, 

-տեղակայում են պահանջվող դիրքում երկրորդ անիվը: 
Հետևի անիվների անվամեջը կարգավորվում է անաստիճան` նեղ 9-42 

դողերի համար՝ 1350...1800 մմ սահմաններում, իսկ լայն 15,5-38 դողերի 
համար 1400...2050 մմ սահմաններում իրականցվում է անիվների կուն-
դերի տեղափոխմամբ պտուտակային մեխանիզմով և կողեզրից կողեզր 
անիվների տեղափոխմամբ:  

 

11.5 Թրթուրավոր տրակտորի շրջադարձը 
Թրթուռավոր տրակտորի շարժման ուղղությունը փոխելու համար կի-

րառվող մեխանիզմների և սարքերի թվին են պատկանում շրջադարձի 
կցորդիչները, մոլորակային մեխանիզմները և փոխանցման տուփը՝ հիդ-
րավլիկական փոխարկումներով և երկու տարվող լիսեռներով: 

Շարջադարձի կցորդիչների միջոցով շրջադարձի համար թրթուրա-
վոր տրակտորի հետին կամրջակում (Նկ.11.15) տեղակայված են վերջնա-
յին փոխանցիչների տանող ժանանիվների լիսեռին միացված շրջադարձի 
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երկու կցորդիչներ (2): Ձախ (աջ) կցորդիչն անջատելիս, պտտող մոմենտը 
փոխանցման տուփից (3) կցորդիչին չի փոխանցվում: Թրթուռը դանդա-
ղեցնում է շարժումը և տրակտորը կատարում է սահուն շրջադարձ: 

Կտրուկ շրջադարձի համար կցորդիչի շուրջ տեղակայված է ժապավե-
նային արգելակ (1), որը ձգելիս, կարելի է լրիվ կանգառքել անջատված 
թրթուռի պտտումը և տրակտորը կկատարի շրջադարձ տեղում: 

Մոլորակային սխեմայի դեպքում թրթուռներից մեկն անջատում են փո-
խանցումների տուփից, իսկ կտրուկ արգելակման ժամանակ թրթուռներից 
մեկը նաև լրացուցիչ արգելակվում է, կախված շրջադարձի ուղղությունից: 

Կառուցվածքը (Նկ.11.16): Լիսեռի (14) վրա անշարժ ամրացված տա-
նող թմբուկի (10) վրա տեղադրված են իրենց ատամներով թմբուկին կառչ-
ված տանող սկավառակներ (6): Տանող սկավառակների միջև տեղա-
դրված են տարվող սկավառակները (11), որոնց ատամները կառչված են 
տարվող թմբուկի սկավառակին (7): Բոլոր սկավառակները սեղմիչ սկա-
վառակի (13) և զսպանակների (9) միջոցով ուժեղ սեղմված են միմյանց, 
որի արդյունքում լիսեռի (14) պտտման ժամանակ պտտող մոմենտը փո-
խանցվում է տրակտորի երկու թրթուռներին լիսեռի (8) միջոցով և տրակ-
տորը շարժվում է ուղղագիծ: 

Աշխատանքը: Տրակտորի սահուն շրջադարձ կատարելու համար 
տրակտորիստը պետք է անջատի համապատասխան կցորդիչը, այսինքն 
շրջի խցիկում տեղակայված լծակը դեպի իրեն: Այդ ժամանակ ձգաձողերի 
համարկարգով կշրջվի (12) լծակը և դեպի տրակտորի կենտրոն կտանի 
սեղմիչ սկավառակը (13): Զսպանակաները (9) կսեղմվեն, իսկ սկավա-
ռակները (11) և (6) կազատվեն: Այս դեպքում, այն թրթուռը, որին չի հա-
ղորդվում պտտող մոմենտ կսկսի հետ ընկնել և տրակտորը կսկսի դան-
դաղ շեղվել ուղղագիծ շարժումից՝ կկատարի շրջադարձ: 
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Նկ.11.15. Թրթուռավոր տրակտորի շրջադարձի սխեմաները. 

ա) շրջադարձի կցորդիչներով, բ) մոլորակային մեխանիզմի միջոցով 
1-կտրուկ շրջադարձի կանգառման արգելակ; 2-շրջադարձի կցորդիչներ; 3-փոխանցում-
ների տուփ; 4-վերջնային փոխանցիչ; 5-տարիչ; 6-թագաձև ժանանիվ; 7-արեգակնային 
ժանանիվ; 8-սատելտներ; 9-գլխավոր փոխանցում; 10-սահում շրջադարձի արգակնային 
ժանանվի արգելակ; 

 

Կառավարման լծակներին կիրառվող ճիգը, որը պահանջվում է շրջադար-
ձի կցորդիչներն անջատելու համար հասնում է 120…150 Ն: Այդ ճիգը նվա-
զեցնելու համար կառավարման լծակների և շրջադարձի կցորդիչների միջև 
որոշ տրակտորների կառուցվածքներում նախատեսում են հիդրոուժեղարար-
ներ (Նկ.11.16): 

Հիդրոուժեղարարը բաղկացած է իրանից (8)՝ երկու անցքերով աշխա-
տանքային հեղուկի (դիզելային յուղի) ներածման և մղման համար, երկ-
ժանուն (7) միացված մխոցից (3) և երկաժանուն (10) միացված մղակից (2): 

Իրանի (8) մակերևույթներին ամրացված են կափարիչներ, որտեղ տեղա-
դրված են կիպացման օղերը, իսկ վերևից կափարիչները փակված պո-
շեպաշտպանիչ խցօղակներով (1): 

Յուղը պոմպով (6) մղվում է իրանի խոռոչ (Ա), այնուհետև պարուրակված 
անցքերով անցնում խոռոչ (Բ) ու այնուհետև լցվում բաք (4): 

Լծակին (11) սեղմելիս (ինչպես ցույց է տված սլաքով), մղակը (2) տեղա-
շարժվում է դեպի ձախ և վերածածկում մխոցի (3) անցքերի առաջին շարքը: 
Այդ ժամանակ յուղի ճնշումը (Ա) խոռոչում մեծանում է և մխոցն սկսում է տե-
ղաշարժվել մղակի հետևից, անջատելով շրջադարձի կցորդիչը: 

Երբ լծակի (11) վրա դադարում է գործողությունը, մղակը (2) զսպանակով 
(9) վերադառնում է նախնական դիրք և հիդրոուժեղարարը դադարում է գոր-
ծել: Նորմայից մեծ յուղի ճնշման դեպքում, բացվում է ապահովիչ փականը 
(5) և յուղը տարալցվում է բաք (4): 
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Այդպիսի հիդրոուժեղարարի կիրառումը հնարավորություն է տալիս 
նվազեցնել կառավարման լծակներին կիրառվող ճիգը մինչև 40…20 Ն: 

 
Նկ.11.16 Թրթուրավոր տրակտորի շրջադարձի մեխանիզմի 

կառուցվածքը (ա) և մասերը (բ). 
1-ժապավենային արգելակ, 2,8,14-լիսեռներ, 3-փոխանցման տուփ, 4-շրջադարձի կցորդիչ-
ներ, 5-վերջնային փոխանցիչի ժանանիվներ, 6-տանող սկավառակ, 7-տարվող թմբուկ,       
9-զսպանակ, 10-տանող թմբուկ, 11-տարվող սկավառակ, 12-լծակ, 13-սեղմիչ սկավառակ: 

 

 
Մոլորակային մեխանիզմի միջոցով շրջադարձ: 
Սա իրականցվում է այնպես, ինչպես շրջադաձի կցորդիչներով՝ փոխանց-

ման տուփից թրթուրներից մեկի անջատումով, իսկ կտրուկ շրջադարձը՝ այն 
լրացուցիչ արգելակելով: 

Կառուցվածքը: Մոլորակային մեխանիզմը բաղկացած է երկակի թագա-
ձև ժանանվից (18) (Նկ.11.16), որը տեղադրված է գլխավոր փոխանցիչի 
տարվող ժանանվի կունդում: Թագաձև ժանանվում տեղադրված են երկու 
տարիչներ (17)՝ մեկը պտտող մոմենտը աջ թրթուռին փոխանցելու համար, 
մյուսը՝ ձախին: 
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Յուրաքանչյուր տարիչի վրա տեղակայված են մատերի (սռնիների) վրա 
ազատ պտտվող երեք գլանային ժանանիվներ՝ սատելիտներ (15), որոնք 
կառչված են թագաձև ժանանվին (18) և միաժամանակ՝ արեգակնայինին 
(16): 

 
Նկ.11.17 Հիդրոուժեղարարի ընդհանուր տեսքը (ա) և աշխատանքի 

սխեմաներ (բ,գ).  
1-խցօղակ, 2-մղակ, 3-մղոց, 4-բաք, 5-ապահովիչ փական, 6-պոմպ, 7,10-երկժանիներ, 

8-իրան, 9-զսպանակ, 11-լծակ: 
 
Արեգակնային ժանանիվը (16) կոշտ միացված է արգելակի փոկանվին 

(12), որի շուրջը զսպանակի (11) ուժով ձգված է արգելակային ժապավենը 
(13): Տարիչը (17) կոշտ նստեցված է լիսեռի (14) վրա, նրա վրա ամրացված 
են վերջնային փոխանցիչի տանող ժանանիվը (1) և արգելակի փոկանիվը 
(6), որի շուրջ գտնվում է արգելակի ժապավենը (4):  

Աշխատանքը: Պտույտները գլխավոր փոխանցիչից փոխանցվում են 
թագաձև ժանանվին (18), որը գործարկում է սատելիտները (15): Պտտվե-
լով սռնիների շուրջը, սատելիտները միաժամանակ վրավազում են արե-
գակնային ժանանիվների (16) շուրջը, իրենց հետ տանելով տարիչները և 
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դրանց հետ միացված կիսասռնիներն (14) ու տրակտորի տանող անիվնե-
րը (աստղանիվները): Այդ ժամանակ թագաձև ժանանվի պտտման հաճա-
խությունը մոտ 1,4 անգամ նվազում է և համապատասխանաբար մեծա-
նում է պտտող մոմենտը: 

Արգելակային ժապավենները ազատ վիճակում պետք է ունենա շրջանա-
գծի ձև: Փոկանիվների և ժապավենների միջև բացակը ազատ վիճակում 
պետք է կազմի 1,5…1,8 մմ: Բացակի հավասարարափ բաշխմանը նպաս-
տում են զսպանակները (22), ինչպես նաև կարգավորիչ պտուտակները (22):  

Թրթուրավոր տրակտորի կառավարման մեխանիզմը ներառում է 
լծակներ, ոտնակներ և ձգաձողեր, որոնց միջոցով տրակտորը կառավար-
վում է խցիկից:  

Նկ.11.17-ում ներկայացված են ձախ և աջ արգելակների կառավարման 
լծակները և ոտնակները: Լծակը (1) ձգաձողի (5) միջոցով ներազդում է 
արեգակնային ժանանվի արգելակի ժապավենի վրա, իսկ ոտնակը (2) 
ձգաձողիի (4) միջոցով՝ կայանման արգելակի ժապավենի վրա:  

Շրջադարձի մեխանիզմների տեխնիկական սպասարկումը:  
Հերթափոխային սպասարկման ժամանակ մաքրում են տրակտորը փո-

շուց և կեղտից, ստուգում կառավարման համակարգի և արգելակների աշ-
խատանքը: 

N1 տեխնիկական սպսասարկման ժամանակ ստուգում և փոխարինում 
են հետին կամրջակի յուղը:  

N2 տեխնիկական սպսասարկման ժամանակ ստուգում և անհրաժեշ-
տության դեպքում կարգավորում են շրջադարձի կառավարման կցորդիչը, 
լծակների և ոտնակների լրիվ ընթացքը: 
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ա  

 
                                    բ                                                    գ  

Նկ.11.18 Շրջադարձի մոլորակային մեխանիզմի կառուցվածքը (ա) և 
գործողուայն սխեման (բ,գ,դ). 

1-վերջնային փոխանցիչի տանող ժանանիվ, 2–կարգավորիչ մանեկներ, 3–մատեր, 4–կա-
յանման արգելակի ժապավեն, 5-կայանման արգելակի լծակներ, 6-կայանման արգելակի 
փոկանիվ, 7–արեգակնային ժանանվի արգելակի լծակներ, 8-կայանման արգելակի կառա-
վարման ձգաձող, 9–արեգակնային ժանանվի արգելակի կարգավորման կոթ-ցուցիչ,         
10-արեգակնային ժանանվի արգելակի կառավարման ձգաձող, 11, 22–զսպանակներ,        
12–արեգակնային ժանանվի արգելակի փոկանիվ, 13 արեգակնային ժանանվի արգելա-
կային ժապավեն, 14 -կիսասռնի (լիսեռ), 15–սատելիտ, 16–արեգակնային ժանանիվ, 17–
տարիչ, 18-թագաձև ժանանիվ, 19–գլխավոր փոխանցիչի տանող ժանանիվ, 20–
կարգավորիչ պտուտակներ, 21–հետևի կամրջակի իրան:  
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Նկ.11.19. Կառավարման մեխանիզմ. 

1– արևային ժանանվի կառավարան լծակ, 2-կայանման արգելակի կառավարման ոտնակ, 
3-արեգակնային ժանանվի արգելակի կառավարան լծակ, 4–կայանման արգելակի ձգա-
ձող, 5–արեգակնայի ժանանվի արգելակի ձգաձող, 6–կայանման արգելակի կարգավորիչ 
մանեկ, 7–արեգակնային ժանանվի արգելակիկարգավորման մանեկ:  
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12. ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔԸ 
 

12.1. Ընդհանուր տեղեկություններ 
Ժամանակակից տրակտորի խցիկում նստած տրակտորիստը կարող է 

ոչ միայն կառավարել տրակտորի շարժումը անհրաժեշտ հետագծով, այլև 
աշխատեցնել տրակտորին միացված օժանդակ մեքենաների բանվորա-
կան օրգանները, տեղափոխել մեքենանան աշխատանքային կամ տրանս-
պորտային դիրք, գործարկել կամ կանգառքել: 

Այս գործողությունները կատարելու համար տրակտորի վրա տեղակա-
յում են աշխատանքային սարքավորանք՝ հիդրավլիկական համակարգով 
(Նկ.12.1), որը թույլ է կախոցի մեխաիզմի (9) միջոցով առջևից կամ հե-
տևից կախել տրակտորի վրա տարբեր նշանակության գյուղատնտեսա-
կան մեքենա (10): Որոշ դեպքերում կարելի է մեքենաները կախել ինչպես 
առջևից, այնպես էլ հետևից: 

Հիդրավլիկական համակարգը հնարավորություն է տալիս կառավարել 
տրակտորի վրա կախվող կամ տրակտորին կցվող մեքենաների աշխա-
տանքային օրգանները տարբեր հարմարանքների միջոցով՝ կցիչների, 
շարժաբեր փոկանիվների և այլն: Բացի դրանից, տրակտորի վրա կարելի 
է տեղակայել տանող աիվների տեղապտտումը նվազեցնող լրաբեռնիչներ, 
հզորության փոխանցման հիդրավլիկական համակարգ և այլ հարմա-
րանքներ: 

 
Նկ.12.1 Տրակտորի հիդրավլիկական համակարգը. 

1-բաք, 2-ցածր ճնշման յուղատար ուղի, 3-յուղի պոմպ, 4-բաշխիչ, 5-մղակ, 6-բաշխիչի կա-
ռավարման լծակ, 7- բարձր ճնշման յուղատար ուղի, 8-հիդրոգլան, 9-կախոցի մեխանիզմ, 
10-կախվող մեքենա, 11-հենարանային անիվ: 
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12.2 Հիդրավլիկական համակարգ 
Հիդրավլիկական համակարգը բաղկացած է յուղի բաքից (1) (Նկ.12.1), 

հիդրոպոմպից (յուղի պոմպից) (3), բաշխիչից (4) և հիդրոգլանից (8): 
Հիդրավլիկական ագրեգատները տեղադրված են տրակտորի տարբեր 

մասերում և կապված են միմյանց կոշտ և ճկուն խողովակաշարերով: 
Յուղի բաքը (1) միացված է պոմպի ներծման խուցին մետաղական խո-

ղովակաշարով (2): Պոմպի մղիչ խուցը հաղորդակցվում է բաշիչի (4) հետ 
խողովակաշարով:  

Բաշխիչի կառավարման լծակները (6) տեղակայված են տրակտորի 
խցիկում՝ տրակտորիստի նստոցի դիմաց: 

Եռադիրք բաշխիչի առկայությունը դարձնում է համակարգը համապի-
տանի և թույլ է տալիս հիդրոգլանների (8) միջոցով առանձին կառավարել 
տրակտորի կողքից, առջևից կամ հետևից տեղակայված գյուղատնտեսա-
կան մեքենաները կամ գործիքները: 

Հիդրոգլանին (8) միացված է բաշխիչի (4) մղիչ խոռոչը: Բաշխիչի հեղո-
ւկաթափ խոռոչը միացված է բաքին (1) զտիչի միջոցով: 

 Հիդրավլիկական համակարգի աշխատանքը և կառուցվածքը:  
 Հիդրոպոմպը (3) (Նկ.12.1) ներածում է բաքից (1) յուղը և բարձր ճնշման 

տակ մղում դեպի բաշխիչը (4): Բաշխիչի կառավարման լծակի (6) դիրքից 
կախված, յուղը յուղատարով (7) ուղղվում է համապատասխան հիդրոգլան 
(8)` բարձրացնելով կամ իջեցնելով դրան միացված գյուղատնտեսական գոր-
ծիքը, կամ հետհոսում բաք: 

Հիդրավլիկական համակարգի հիմնական մասերը 
Բաքը ծառայում է աշխատանքային հեղուկի (յուղի) անհրաժեշտ քանա-

կությունը ապահովելու համար, բաղկացած է իրանից ու կափարիչից: Բաքը 
(10) (Նկ.12.2) եռակցված է պողպատաթերից դրոշմված երկու կեսից: Վերին 
կեսում տեղադրված են լցավորման բկանցքը (5), յուղաչափ քանոնը (4), 
գազանցքը (6) և զտիչը (2): Բաքի իրանը ծառայում է որպես կմախք՝ հիդրո-
համակարգի հիմնական ագրեգատների համար: Դրա հետին մասին կցում 
են բաշխիչը (9) և կառչման զանգվածի հիդրոուժեղարարը (ԿԶՀ), իսկ ներ-
քին մասին` հիդրոպոմպը (11)` շարժաբերով: Բկանցքում տեղադրված է ցան-
ցավոր զտիչ (2):  

Յուղաչափ քանոնը (4) իրենից ներկայացնում է ձող, որի վրա արված են 
համապատասխան նշաններ` «О»` բաքում յուղի ներքին մակարդակ, «П»` 
վերին, «С»`յուղի մակարդակը բարդոցիչի հետ աշխատելիս: 

Զտիչը (2) մաքրում է համակարգից բաք մղվող յուղը: Այն բաղկացած է 
փաթեթավորված ցանցավոր սկավառակներից և տարալցման փականից 
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(3): Զտիչ ցանցերի ուժեղ կեղտոտվածության ժամանակ, գնդիկավոր փա-
կանը, հաղթահարելով զսպանակի ուժը, բացվում է և տարալցնում չմա-
քըրված յուղը բաքի մեջ: Տրակտորի աշխատանքի ժամանակ յուղը հոսում 
է զտիչ տարրերի ցանցերով, մտնում երկայնական ճեղքերով խողովակ և 
արտահոսում բաքի մեջ: 

Հիդրոպոմպեր: Հիդրոհամակարգում հիմնականում օգտագործում են 
ժանանվավոր տեսակի պոմպեր` НШ-У (միասնականացված) կամ НШ-K 
(կլոր): Հիդրոհամակարգի ժանանվավոր պոմպերի ընդհանուր կառուց-
վածքը նույնն է: Այս տեսակի պոմպերի աշխատանքային ճնշումը հասնում 
է մինչև 16-20 ՄՊա, որի պատճառով պոմպի բոլոր մասերը պատրաս-
տում են բարձր ճշտությամբ: 

 
 
 
 
 
 

Նկ.12.2 МТЗ-80 տրակտորի 
հիդրոհամակարգի բաք. 

1-պոմպի գործարկման լծակի բռնակ,  
2-զտիչ, 3-արտաթողի փական, 4-յուղչափ 
քանոն, 5-լիցքավորման բկանցք, 6-գազ-
անցք, 7-ԿԶՀ-ի կառավարման լծակ,  
8-բաշխիչի մղակների կառավարման 
լծակներ, 9-բաշխիչ, 10-բաքի իրան,  
11-հիդրավլիկական պոմպ, 12-շարժաբեր 
ժանանիվ, 13-գործարկման երկժանի,  
14-շարժաբեր լիսեռ: 

 

НШ-K տիպի պոմպը բաղկացած 
է իրանից (9)` կափարիչով (1) (Նկ.12.3), տանող (6) և տարվող (8) ժան-
անիվներից, պահանակներից (2) և (3) ու կիպացնող մասերից: Պոմպի 
ժանանիվները պատրաստած են լիսեռների հետ միասին: Տանող ժան-
անվի լիսեռի երկար ծայրը բազմաերիթային է: 

Պոմպի իրանում գտնվում են երկու խոռոչներ` ներծման անցքով (10) և 
մղիչ` արտածման (11) անցքով: Պոմպի ժանանիվները տեղակայված են 
երկու կիսագլանավոր պահունակների (2) և (3) միջև:  

Պահունակը (2) ծառայում է որպես ընդհանուր հենակ ժանանվիների 
լիսեռների համար: Սեղմիչ պահունակը (3) մղիչ անցքի գոտում առաջա-
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ցող յուղի ճնշման ներքո սեղմվում է ժանանիվների ատամների արտաքին 
մակերևույթին, ապահովելով անհրաժեշտ բացակը ատամների և պահու-
նակի մակերևույթի միջև: Տանող ժանանվի լիսեռը կիպացված է իրանում 
խցուկով, իսկ իրանի կափարիչով անջատատեղը` ռետինե օղով (4):  

Տանող ժանանվի բազմաերիթային ծայրը մտնում է շարժաբեր լիսեռի 
(14) (տես` Նկ.12.2) ներքին բազմաերիթների մեջ: Շարժաբեր լիսեռի ար-
տաքին բազմաերիթների վրա տեղադրված է շարժաբեր ժանանիվը (12) 
(Նկ.12.3): Այն երկժանու և լիսեռիկի օգնությամբ միացված է պոմպը գոր-
ծարկող լծակին (1):  

Եթե բռնակը (1) սևռված է հատվածամասի ներքին փորակում, ապա 
պոմպն անջատված է: Բռնակը վերև տեղափոխելիս, լիսեռիկը և դրա վրա 
կոշտ ամրացված երկժանին (13) տեղափոխում են շարժաբեր ժանանիվը 
դեպի հետ, որը կառչում էն տրանսմիսիայի իրանում տեղադրված միջան-
կյալ ժանանվին:  

Շարժիչի աշխատանքի ժամանակ, պտույտները տրանսմիսիայի միջ-
անկյալ ժանանվից, շարժաբեր ժանանվի (12) միջոցով, փոխանցվում է 
պոմպի տանող ժանանվին: 

Շարժաբերի մասերի կոտըր-
վածքներից խուսափելու համար, 
պոմպը գործարկում և անջատում 
են նախքան շարժիչի գործարկու-
մը:  

 
 
 
 
 
 

Նկ.12.3. МТЗ-80 տրակտորի 
հիդրոհամակարգի յուղի պոմպ. 

1-կափարիչ, 2-առանցքակալների պահու-
նակ, 3-սեղմիչ պահունակ, 4-ռետինե օղ, 
5-խցօղակներ, 6-տանող ժանանիվ, 
7-սեղմիչի մեկուսատախտակներ,  
8-տարվող ժանանիվ, 9-իրան,  
10-ներածման անցք, 11-արտածման անցք 
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Հիդրոգլանները նախատեսված են գյուղատնտեսական գործիքները 
բարձրացնելու և իջեցնելու համար: Բոլոր հիդրոգլանները կառուցվածքով 
նման են և տարբերվում են հիմնականում միայն մեքենամասերի չափե-
րով:  

Օրինակ, МТЗ-80 և МТЗ-82 տրակտորների վրա տեղադրված են երկա-
կի գործողության երկու տեսակի գլաններ` 100 մմ (Ц 100 մակնիշով ) և 75 
մմ (Ц 75 մակնիշով) ներքին տրամագծերով: Ц 100 գլանը տեղադրում են 
տրակտորի վրա հետին կախոցի մեխանիզմի սպասարկման համար: Այն 
անվանում են հիմնական գլան: Ц 75 գլանները խողովակապտուկների 
հետ միասին նախատեսված են լրացուցիչ սարքավորանքի լրակազմում: 
Դրանք տեղադրվում են անմիջականորեն գյուղատնտեսական մեքենայի 
վրա, իսկ տրակտորի հիդրոհամակարգի հետ կապված են ճկափողերի և 
մետաղական խողովակաշարերի միջոցով: 

Կառուվածքը: Հիդրոգլանը բաղկացած է իրանից (5) (Նկ.12.4) և իրա-
նին չորս գամասեղներով (6) ամրացված երկու կափարիչներից (1) և (8): 

Գլանի մեջ գտնվում է մխոցը (8), որի օղակաձև առվակում տեղադրված է 
կիպացնող ռետինե օղ՝ պլաստիկից պատրաստված միջադիրներով: 

Մխոցը ամրացված է մանեկով պողպատե մխոցակոթին (2), որն անց-
նում է հիդրոգլանի հետևի կափարիչի անցքվ և վերջանում գլխիկով, որը 
միացնում են կախոցի մեխանիզմի ամբարձման լծակին: 

Կափարիչի ներտաշվածքում տեղադրված են մետաղե մաքրիչներ (12), 
որոնք ծառայում են մխոցակոթը կեղտից մաքրելու համար: Հիդրոգլանի 
հետևի կափարիչում գտնվում են մխոցի ընթացքի կարգավորման փակա-
նը (9) և երկու անցք՝ յուղի մատուցման և արտամղման համար: Չորս գա-
մասեղները (12) առձգում են կափարիչները իրանին: Հետևի կափարիչը 
(14) վերջանում է երկժանով, որը մատի միջոցով անշարժ միացվում է 
տրակտորի կամ գյուղատնտեսական մեքենայի կալունակին: 

Աշխատանքը: Գյուղատնտեսական գործիքի ամբարձման ժամանակ 
յուղը անցքով (16) անցնում է խոռոչ (Б): Յուղի ճնշաման տակ մխոցը (4)՝ 
մխոցակոթով (2) ներս է քաշվում գլանի մեջ, բարձրացնելով գյուղատնտե-
սական գործիքը: Միաժամանակ, յուղը խոռոչից (A) արտամղվում է մխո-
ցով դեպի անցքը (15): Գործիքն իջեցնելու ժամանակ, յուղը հիդրոգլանում 
շարժվում է հետադարձ ուղղությամբ, այսինքն մղվում է անցքի (15) մի-
ջոցով (A) խոռոչ, (3) անոթով: Որպեսզի նվազեցվի ծանր մեքենայի կամ 
գործիքի իջեցման արագությունը, անցքի (16) մեջ տեղակայում են խողո-
վակապտուկ (13)՝ դանդաղիչ փականով (14): Մեքենան կամ գործիքն 



 

187 
 

իջեցնելիս, փականը սեղմվում է խողովակապտուկին և յուղը դուրս է գա-
լիս միայն կարգաբերված փոքր անցքով: 

Մխոցի տեղաշարժման կարգավորումը: Մխոցի տեղաշարժը կարգա-
վորում են մխոցակոթով հենակի (11) տեղաշարժմամբ: Հենակը մխոցակո-
թի գլխիկին (10) կիպ տեղակայելիս, մշոցի տեղաշարժը առավելագույնն է: 
Մխոցի տեղաշարժը նվազեցնելու համար, հենակը տեղաշարժում են մխո-
ցակոթով դեպի առաջ անհրաժեշտ մեծության չափով և ամրացնում:  

Մխոցի հետադարձ շարժման ժամանակ յուղը արտամղվում է անցքից 
(15) այնքան ժամանակ, մինչև մխոցակոթի հետ միասին տեղաշարժվող 
հենակը սկսի գործել փականի (9) պոչամասի վրա և իջեցնի այն բնի մեջ: 
Այս դեպքում յուղի արտամղումը խոռոչից (A) կդադարի և մխոցը կկանգ-
նի: Յուղի ճնշման տակ փականը ավելի խորը կմտնի բնի մեջ և փականի 
պոչամասի ու հենակի միջև կառաջանա 10…12 մմ բացակ: 

Գործիքի իջեցման ժամանակ յուղը կհանի փականը բնից և կսկսի մա-
տուցվել խոռոչ (A):  

Եթե յուղի արտահոսքի հետևանքով փականի պոչամասի ու հենակի միջև 
բացակը փոքր է 10 մմ-ից, անհրաժեշտ է հետ քաշել հենակը փականի պոչա-
մասից 15…20 մմ, հակառակ դեպքում յուղի անցումը խոռոչ (A) լրիվ կփակվի: 

 
 

 
Նկ.12.4. Հիդրոգլանի 

կառուցվածքը (ա) և աշ-
խատանքի սխեման (բ). 
1–առջևի կափարիչ, 2–մխո-
ցակոթ, 3–յուղատար անոթ, 
4–մխոց, 5 – իրան, 6 – գանա-
սեղ, 7 – յուղը հետին խոռոչին 
մատուցման անցք, 8 – հետին 
կափարիչ, 9–փական,  
10 –մխոցակոթի գլխիկ,  
11 – հենակ, 12 – մաքրիչներ,  
13–փականի խողովակա-
պտուկ, 14 – դանդաղիչ փա-
կան, 15-յուղի ներթողման 
անցք, 16-յուղի արտաթող-
ման անցք, А և Б –խոռոչներ: 
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Խողովակաշարերը ծառայում են հիդրոհամակարգի բաղկացուցիչ մա-
սերը միացնելու համար: 

Ցածր ճնշման խողովակաշարերը, որոնք կապում են բաքը պոմպին և 
բաշխիչին պատրաստված են պողպատե խողովակներից: Բաշխիչից դե-
պի պոմպ և հիդրոգլաններ գնացող բարձր ճնշման խողովակաշարերը 
պատրաստված են կոշտ և ճկուն խողովակներից: Ճկուն խողովակների 
պատերը ունեն երեք շերտ, որոնցից արտաքին և ներքինը պատրաստված 
են ռետինից, իսկ մեջտեղինը՝ մետաղե հյուսվածքից:  

Ինքնափակվող միացնող կցորդիչների փակիչ սարքը ծառայում է հիդ-
րոգլանների տեղակայումը և հանումը թեթևացնելու համար: Եթե փակիչ 
սարքը անջատված է, ապա գնդիկները (3) (Նկ.12.5,ա) կիպ սեղմված են 
զսպանակներով բներին:  

Փակիչ սարքի իրանի ձախ և աջ կեսերը միացնելիս, ագուցամանեկը 
(5) ներպտուտակում են, իսկ գնդիկները (3), հենելով մեկը մյուսին, հետ են 
քաշվում բներից և ազատում յուղի մուտքը: 

Կցովի մեքենաների վրա տեղակայված հիդրոգլաններին Խողովակա-
շարերը միացվում են անջատման կցորդիչներով (Նկ.12.5,բ), որոնք ապա-
հովում են ճկափողերը խզումներից կցված մեքենայի կամ գործիքի պա-
տահական անջատման ժամանակ: 

Անջատման կցորդիչների իրանները, ի տարբերություն միացնողի, 
միացված են փակիչ ականոցով (11)՝ գնդիկավոր սևեռիչներով (7): Դուրս 
գալով բներից, դրանք մտնում է իրանի (4) օղակաձև առվակի մեջ (ձախ 
կեսը) և պահում այն անջատումից փակիչ ականոցի զսպանակի (9) միջո-
ցով: Ականոցները (11) տեղակայվում են կցովի մեքենայի վրա կալունակի 
(10) միջոցով: 

Կցովի մեքենայի տրակտորից պատահական խզման ժամանակ, ճկա-
փողերը ձգվում են և տեղաշարժում կցորդիչի իրանի երկու կեսերը ակա-
նոցի (հանդեպ)՝ մինչև սևեռիչ գնդիկները դուրս կգան կցորդիչի իրանի 
աջ կեսից, որից հետո կցորդիչն անջատվում է: Զսպանակների (6) գործո-
ղության ներքո գնդիկները (3) սեղմվում են իրանների կոնավոր մակե-
րևույթներին և խոչընդոտում յուղի արտահոսքին և կեղտի ներխուժմանը 
ճկափողերի մեջ: 
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12.3 Հիդրոբաշխիչ 
Հիդրոբաշխիչը նախատեսված է պոմպից տրվող յուղը հիդրոգլանի 

կամ գյուղատնտեսական մեքենայի հիդրոշարժիչի համապատասխան խո-
ռոչը կամ բաքը ուղղելու, աշխատանքային գործառույթներից հետո յուղի 
հոսքը ավտոմատ փոխելու, համակարգում ճնշումը սահմանափա-կելու, 
կախովի գործիքի կամ կցվող մեքենայի աշխատանքային օրգանները որո-
շակի դիրքում պահելու համար: 

Կառուցվածքը: Հիդրոբաշխիչը բաղկացած է իրանից (6) (Նկ.12.6), որի 
ճակատամասերը փակված են կափարիչներով: Իրանի ներսում գտնվում 
են մղակները (2), որոնց քանակը կարող է լինել 1…3: Մղակներն իրնցից 
ներկայացնում են գլանաձև լիսեռիկներ՝ աշխատանքային հեղուկի անց-
ման համար նախատեսված ներտաշվածքներով: 

Յուրաքանչյուր մղակի ներքին մասում (նկարի վրա՝ ձախից) կա սարք 
(1), որը պահում է մղակը անհրաժեշտ դիրքերում և վերադարձնում չեզոք 
դիրք: Հիդրոբաշխիչի վերին կափարիչում (նկարի վրա՝ աջից) տեղակայ-
ված են մղակներին մացված լծակներ (5): Այդ լծակների վրա ամրացված 
են կառավարման բռնակները (4): Իրանի կողքից տեղադրված է ապահո-
վիչ փականը (3): 

Աշխատանքը: Ինչպես երևում է թիթեղի (7) վրա, բռնակը կարող է զբա-
ղեցնել չորս դիրք՝ I «Բարձրացում», որը համապատասխանում է գյուղա-
տնտեսական գործիքի բարձրացմանը, դրանից վերև՝ II «Չեզոք» դիրքին, 
ավելի վերև` III «Իջեցում» դիրքին: Բռնակի սահմանային վերին դիրքը հա-
մապատասխանում է IV` «Լողացող» դիրքին: 

Երբ բռնակը գտնվում է «Բարձրացում» դիրքում, պոմպով մղվող աշխա-
տանքային հեղուկը (յուղը) ուղղվում է ուժային գլանի մխոցի վերևի խոռոչ և 
մխոցը մխոցակոթի հետ միասին տեղաշարժվում է դեպի աջ և բարձրացնում 
կախված մեքենան կամ գործիքը: Երբ մխոցը հասնում է գլանի եզրային 
սահմանին և հենվում ներքին կափարիչին, հեղուկի ճնշումն սկսում է 
բարձրանալ: Երբ ճնշումը հասնում է 12,5…13,5 ՄՊա, սարքը (1) ավտոմատ 
տեղաշարժում է մղակը (2) դեպի աջ և տեղակայում բռնակը (4) դիրք II՝ 
«Չեզոք»: Այդ ժամանակ պոմպով մղվող հեղուկը տրվում է ոչ բարձր ճնշման 
տակ բաքից հիդրոբաշխիչ, և հետ՝ դեպի բաք: Ուժային գլանի խոռոչները 
փակ են, իսկ մխոցը մխոցակոթի հետ միասին՝ անշարժ: 
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Նկ.12.5 Միացնող (ա) և անջատող (բ) կցորդիչներ. 

1-ներագույց, 2,5-ագուցամանեկներ, 3-փակիչ գնդիկներ, 4-կցորդիչի իրան, 6-գնդիկների 
զսպանակներ, 7-գնդիկավոր սևեռիչ, 8-պնդիչ օղ, 9-զսպանակ, 10-կալունակ, 11-փակիչ 
ականոց, 12-խաչուկ, I-միացված դիրքում, II-անջատված դիրքում: 

 
Եթե որևէ պատճառով մղակը չի տեղափոխվում «Չեզոք» դիրք, բանող 

հեղուկի ճնշումը բաշխիչում սկսում է բարձրանալ: Երբ հեղուկի ճնշումը 
հասնում է 14,5…16,0 ՄՊա, սկսում է գործել ապահովիչ փականը (3), որը 
բացում է հեղուկի մուտքը դեպի բաք և դադարեցնում ճնշման հետագա 
բարձրացումը: 

Այդպիսի դեպքերում տրակտորիստը պետք է անմիջապես ձեռքով տե-
ղակայի բռնակը «Չեզոք» դիրք: 
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Նկ.12.6 Հիդրոբաշխիչի կառուցվածքը (ա) և աշխատանքի սխեմաները (բ). 
1-պահիչ հարմարանք, 2–մղակ, 3-ապահովիչ փական, 4-բռնակ, 5-լծակ, 6–իրան, 7-տրակ-
տորի վրա տեղակայված թիթեղ, I–ամբարձում, II-չեզոք դիրք, III–իջեցում, IV- լողացող 
դիրք:  

 
Բռնակը (4) «Իջեցում» դիրք տեղակայելիս, ուժային գլանի մխոցը 

սկսում է դուրս մղվել գլանից և տեղաշարժման ավարտից հետո բռնակը 
ավտոմատ կարգով տեղակայվում է «Չեզոք» դիրքում: 

Եթե բռնակը տեղակավում է «Լողացող» դիրք, մղակը պոմպով մղվող 
հեղուկը ուղղում է հետ դեպի բաք և միաժամանակ միացնում միմյանց 
հիդրոգլանի երկու խոռոչները: Դա հնարավորություն է տալիս մխոցին 
ազատ տեղաշարժվել կենտրոնում՝ «լողալ»: 
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12.4 Տանող անիվների լրաբեռնիչներ 
Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորները կահավորված են տանող ա-

նիվների հիդրավլիկական կամ մեխանիկական լրաբեռնիչներով: Դրանք ծա-
ռայում են տրակտորի կցման զանգվածը ավելացնելու և անցունակությունը 
բարձրացնելու համար: 

Տանող անիվների մեխանիկական լրաբեռնիչ:  
Կառուցվածքը: Լրաբեռնիչն իրենից ներկայացնում է կալունակ (3) 

(Նկ.12.7), որի մեջ արված են մի շարք անցքեր՝ նախատեսված տրակտորի 
կախոցի մեխանիզմի վերին կենտրոնական ձգաձողի (2) առջևի ծայրի  ամ-
րացման համար: Ձգաձողը սևեռվում է կալունակում մատերով (1): 

Աշխատանքը: Փխրախորացնող բանվորական օրգաններով ագրեգատի 
շարժման ժամանակ առաջնում է (R) ուժը, որը գործում է կենտրոնական 
ձգաձողի (2) երկարությամբ; Այդ ուժը, բաժանվելով բաղադրիչների , կազ-
մում է երկու ուժ՝ հորիզոնական (R1) և ուղղաձիգ (G1), որը տրակտորի կմախ-
քի միջոցով ավելացնում է բեռնվածքը տանող անիվների վրա, և դրանով 
նվազեցնում դրանց տեղապտույտը:  

Եթե կենտրոնական ձգաձողի առջևի ծայրը ամրացվի տրակտորի վրա ա-
վելի ներքևից, ապա ուղղաձիգ բաղադրիչ ուժը (G2) կմեծանա, միաժամանակ 
կմեծանա և տրակտորի անիվները հողին սեղմող ուժը, այսինքն՝ G1 < G2:  

Տանող անիվների հիդրավլիկական լրաբեռնիչ: 
Կառուցվածքը: Հիդրոլրաբեռնիչը բաղկացած է իրանից (1) (Նկ.12.8), 

որի մեջ տեղադրված են լծակով (12) կառավարվող սողանը (2), անշարժ 
սուզակի (4) վրա տեղադրված ճնշման կարագավորիչը՝ մղակով (6), ա-
պահովիչ փականը (5) և փակիչ փականը (17), որը սեղմվում է թափանվով 
(11)՝ զսպանակների միջոցով:  

Հիդրոլրաբեռնիչի հետ համատեղ աշխատում է հիդրոկուտակիչը 
(Նկ.13.8, բ ), որը բաղկացած է շարժական գլանից (21), սնամեջ կոթին (20) 
միացված անշարժ մխոցից (23), և զսպանակից (24), որն իր մեկ ծայրով հե-
նում է իրանի հատակին, իսկ մյուսով՝ շարժական գլանին եռակցված օղին:  

Աշխատանքը: Երբ հիդրոլրաբեռնիչի (14) (Նկ.12.9,ա դիրք I) լծակը (10) 
տեղակայվում է «Գործարկված է» դիրքում և միաժամանակ հիդրոբաշխիչի 
(13) լծակը (7) «Բարձրացում» դիրքում, ապա բաքից (8) պոմպով (9) բաշ-
խիչին (3) տրվող աշխատանքային հեղուկը կանցնի հիդրոլրաբեռնիչի մեջ:  

Ճնշման տակ աշխատանքային հեղուկը կմղվի հիդրոգլան (12) և հիդ-
րոկուտակիչ (7): Հեղուկը ճնշելով կուտակչի շարժական գլանի վրա, տե-
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ղաշարժում է այն դեպի աջ և սեղմում զսպանակը (24) (տես՝ Նկ. 12.8)՝ ար-
դյունքում տեղի է ունենում կուտակչի լիցքավորում: 

Երբ հիդրոկուտակիչը լրիվ լիցքավորված է, մղակը (3) տեղաշարժվում 
է դեպի աջ և բացում հեղուկի մուտքը դեպի բաք (8) (Նկ. 12.9,ա դիրք II ): 

Երբ հիդրոլրաբեռնիչի (14) լծակը (10) կախված մեքենայով (գործիքով) 
տրակտորի աշխատանքի ժամանակ տեղակայվում է «Անջատված է» դիրք 
(Նկ.12.9,ա դիրք III), սողանը ուղղում է աշխատանքային հեղուկը դեպի 
հիդրոգլան, շրջանցելով բոլոր ուղիները: Այս դեպքում հիդրոգլանի կառա-
վարումը իրականացվում է բաշխիչով: 

Հիդրոլրաբեռնիչի (14) լծակը (10) «Փակ է» դիրք տեղակայելիս 
(Նկ.12.9, ա դիրք IV), սողանը տեղաշարժվում է եզրային ձախ դիրք և 
փակիչ փականը անջատում է հիդրոգլանի խոռոչը հիդրոհամակարգից: 

 
12.5 Հողի մշակման խորության կարգավորիչներ 
Տրակտորային ագրեգատների արդյունավետ աշխատանքը ապահո-

վելու համար անհրաժեշտ է միացնել տրակտորը մեքենային (գործիքին) 
այնպես, որպեսզի այն կարողանան պատճենահանել դաշտի ռելիեֆը:  

Այս նպատակով կիրառվում են սարքեր, որոնք ապահովում են դա 
տարբեր եղանակներով՝ բարձունքային, ուժային, դիրքային կամ համակց-
ված: 

 
Նկ.12.7 Մեխանիկական լրաբեռնիչի կառուցվածքը (ա) և աշխատանքի 

սխեման (բ). 1-մատ, 2-կենտրանական ձգաձող, 3-կալունակ:  
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Կարգավորման բարձունքային եղանակ: 
Այս եղանակը կիրառում են այն մեքենաներով աշխատելիս, որոնք 

ունեն մեքենայի աշխատանքային օրգանների փխրախորացումը սահմա-
նափակող հենարանային անիվներ (3) (Նկ.12.10): 

Մշակման խորությունը կարգավորվում է պտուտակային սարքի (2) մի-
ջոցով հենարանային անվի տեղաշարժմամբ, իսկ ուժային գլանը (1) օգ-
տագործում են միայն մեքենան կամ գործիքը տրանսպորտային դիրք 
բարձրացնելու համար: Տրակտորի աշխատանքի ժամանակ բաշխիչի լծա-
կը պետք է գտնվի «Լողացող » դիրքում:  

Կարգավորման ուժային եղանակ: Առանց հենարանային անիվների 
կամ այն դեպքում, երբ հենարանային անիվները շատ են ընկղմվում հողի 
մեջ, մեքենատրակտորային ագրեգատի նորմալ աշխատանքը կարելի է 
ապահվել գործարկելով ուժային կարգավորիչները (Նկ.12.11): 

Աշխատանքը:  
Կենտրոնական ձգաձողը (7) (13.10,բ) կախոցի մեխանիզմով իր առջևի 

ծայրով միացված է տրակտորի հետին կամրջակի իրանին զսպանակի (6) 
միջոցով: Գութանը նորմայից ավելի փխրախորանալիս, մեծանում են դի-
մադրության ուժը (R) և վերին ձգաձողի երկարությամբ գործող ուժը (P): 
Զսպանակի (6) երկարությունն այդ ժամանակ փոքրանում է, ձգաձողը (5) 
տեղաշարժվում է ձախ և տեղաշարժում կարգավորիչի (8) մղակը:  
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 Նկ.12.8 Հիդրավլիկական լրաբեռնիչ. 

ա) կառչման զանգվածի հիդրոլրաբեռնիչ, բ) հիդրոկուտակիչ.  
1–իրան, 2–սողան, 3–մղակ, 4–սուզակ, 5–ապահովիչ փական, 6–ապահովիչ փականի 
զսպանակ, 7–հետադարձ փական, 8–մղակի զսպանակա, 9–մանեկ, 10–կարգավորիչ 
պտուտակ, 11–թափանիվ, 12–արտաքին լծակ, 13–սողանի ներքին լշակ, 14–սևեռիչ գնֆիկ, 
15–պահունակ, 16–հիմնական հիդրոգլանի յուղատարի խողովակապտուկ, 17–փակիչ փա-
կան, 18–հրիչ, 19–յուղատարը հիդրոլրաբեռնիչից միացման խողովակապտուկ, 20–կոթ,    
21–գլան, 22–պատյան, 23–մխոց, 24–զսպանակ, 25–խցան: 
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 Նկ.12.9 Հիդրավլիկական լրաբեռնիչի գործողության սխեման (ա) և 

կառավարման լծակները (բ).  
1–հիդրոլրաբեռնիչի լծակ, 2,3,4-հիդրոգլանների լծակներ, 5-թափանիվ, 6-բաշխիչ, 7- հիդ-
րոբաշխիչի լծակ, 8–բաք, 9–պոմպ, 10–լծակ, 11–հիդրոկուտակիչ, 12–հիդրոգլան, 13– բաշ-
խիչ, 14-հիդրոլրաբեռնիչ I…IV-լծակների դիրքը: 

 
Մղակը ուղղում է աշխատանքային հեղուկը գլան (1) և գութանը արտա-

փխրեխորացվում է: Վարի անհրաժեշտ խորությունը ավտոմատ պահում է 
կարգավորիչը, սկզբնական տեղայված լծակով (4): 

Երբ վարի խորությունը հասնում է իր սկզբնական արժեքին և հողի դի-
մադրությունը նվազում է, նվազում է նաև ուժը (P): Արդյունքում, զսպանա-
կը (6) երկարում է և մղակը դադարեցնում է հեղուկի մատուցումը գլանի 
մեջ:  

Դիտարկենք կարգավորիչի աշխատանքը սխեմայով (Նկ.12.12,ա): 
Կարգավորիչը (7) խողովաշարերով միացված է գլանին (6), բաշխիչին (3), 

հիդրոլրաբեռնիչին (4)՝ հիդրոկուտակիչով (5), բաքին (1) և պոմպին (2):  
Կարգավորիչը կառավարում են լծակով (9), որը կարելի է տեղակայել 

երեք տարբեր դիրքերում: 
Դիրք առաջին՝ կարգավորիչն անջատված է: Երբ լծակը (9) տեղակայվել է 

միջին դիրքում, կարգավորիչը անջատվում է հիդրոհամակարգից և ուժային 
գլանը (6) կարելի է կառավել բաշխիչով սովորական եղանակով, ինչպես 
հիդրոլրաբեռնիչի (4) կիրառմամբ, այնպես էլ առանց դրա: 

Դիրք երկրորդ՝ բարձրացում (Նկ. 12.12,բ): Երբ լծակը (9) տեղափոխվել 
է ներքին դիրք և ձեռքով պահվում է այդ դիրքում, կարգավորիչի (7) 
մղակը փակում է տարալցման փականի (11) կառավարման ուղին (10) և 
միացնում գլանի (6) մղիչ խոռոչը պոմպին (2), իսկ գլանի հեղուկաթափ 
խոռոչը՝ բաքին: Տարալցման փականը (11) այդ ժամանակ չի կարող բացել 
հեղուկը բաք տարալցնելու համար ուղին, այն ուղղվում է գլանի բարձրաց-
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ման խոռոչ: Գութանն այդ ժամանակ կբարձրանա, իսկ հեղուկը հեղուկա-
թափ խոռոչից կհոսի բաքի (1): 

Գութանը բարձրանալուց հետո, լծաակը (9) անհրաժեշտ է անջատել և 
այն ինքնուրույն կվերադառնա միջին դիրք՝ «Անջատված է»:  

Դիրք երրորդ՝ կարգավորում (Նկ. 12.12,գ): Այդ դիրք («Գործարկված է») 
լծակը (9) տեղափոխում են աշխատանքն սկսելուց և գութանը իր զանգ-
վածի ուժի տակ իջնում է՝ բանող հեղուկը մղիչ խոռոչից տարալցվում է 
բաք (1): Երբ տեղակայվում է վարի անհրաժեշտ խորությունը (որքան 
առաջ է տեղաշարժվում լծակը (9), այնքան վարը խորն է) լծակին մոտեց-
նում են սահմանափակիչ թափանիվը (15) և ամրացնում այն այդ դիրքում: 
Լծակը այդ դիրքում տեղակայելիս, տրակտորի աշխատանքի ժամանակ 
կարգավորիչը պահում է սահմանված խորությունը, բարձրացնելով գութանը 
ավելորդ փխրախորացման ժամանակ և իջեցնում՝ վարի խորոթյան նվազ-
ման դեպքում: 

Կարգավորման դիրքային եղանակ: 
 Այս եղանակի դեպքում տրակտորի վրա կախած մեքենան (գործիքը) 

տեղակայվում և պահվում է ամբողջ ընթացքում սահմանված դիրքում 
տրակտորի կմախքի նկատմամբ՝ անկախ քարշային դիմադրությունից: 

Այդ ժամանակ կարգավորիչը գործում է նույն սկզբունքով, ինչ ուժայինի 
դեպքում: Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ մղակն անհրաժեշտ է ան-
ջատել (5) ձգաձողից (տես՝ Նկ.12.10,բ) և միացնել (9) ձգաձողին (Նկ.12.12,գ): 

Կարգավորիչը ուժային կամ դիրքային կարգավորման տեղակայելիս, 
անհրաժեշտ է գործել կցորդիչի վրա հոդակապով ամրացված լծակով (8) 
(Նկ.12.12,դ): 



 

198 
 

 
Նկ.12.10. Մշակման խորության բարձունքային (ա), ուժային (բ), դիրքային 

(դ) կարգավորիչներ. 
1-ուժային գլան, 2-պտուտակային սարք, 3-հենարանային անիվ, 4-լծակ,  5,9-ձգաձողեր,     
6-զսպանակ, 7-կենտրոնական ձգաձող, 8-կարգավորիչ:  

 
Կցորդիչը կոշտ ամրացված է կարգավորիչի մղակի դիրքը կառավարող 

պտուտակի (14) ծայրին: Կցորդիչի վրա ազատ տեղակայված են ուժային 
կարգավորիչի տվիչին ձգաձողով միացված լծակը (13) և դիրքային կար-
գավորիչի տվիչին ձգաձողով միացված լծակը (12): Երբ լծակը (8) զբաղեց-
նում է ուղիղ դիրք և պահվում այդ դիրքում սևեռիչով, լծակները (12) և (13) 
փոխանցում են ճիգերը մղակի պտուտակին և կարգավորըչը չի գործում: 
Երբ լծակը (8) շրջվում է աջ, նրա ատամը միանում է լծակին (12), իսկ 
դեպի ձախ՝ լծակին (13):  

Կարգավորման համակցված եղանակը կիրառում են հենարանային 
անիվներով սարքավորված լայն ընդգրկմամբ մեքենայով աշխատելիս: Գոր-
ծարկում են ուժային կամ դիրքային կարգավորիչը: Բարձունքային և ուժային 
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(դիրքային) կարգավորման եղանակների համակցությունը բացառում է մե-
քենայի լայնական շեղումները և ապահովում է ագրեգատի ուղղագիծ շար-
ժում: 

 
Նկ.12.11 Ուժային (դիրքային) կարգավորիչ.  

1–պարկուճի պտուտակի մանեկ, 2–կարգավորիչի կառավարման լիսեռ, 3-պարկուճի տե-
ղաշարժման պտուտակ, 4–պարկուճ, 5–իրան, 6–զսպանակ, 7–մղակ, 8–մղակի 
պտուտակի մանեկ, 9–մղակի տեղաշարժման պտուտակ, 10–դիրքային կառավարման 
լծակ, 11–ուժային կարգավորման լծակ, 12–փոխարկման սևեռիչ, 13–փոխարկիչի լծակ, 14-
շտկման արագության կարգավորիչ ծորակի բռնակ, 15, 16–փականներ: 

 
12.6 Կախոցի մեխանիզմ և կցման հարմարանքներ 
Տրակտորին մեքենաների (գործիքների) միացման եղանակները կախ-

ված են դրանց կառուցվածքից: Որոշ մեքենաներ կախվում են տրակտորի 
վրա՝ միացնելով կախոցով, մյուսները կցվում են՝ միացնելով կցումով, կան 
նաև տրակտորի կմախքին կոշտ ամրացվող՝ միացում կոշտ ամրացումով: 

Կախոցով միացումը կիրառում են այն դեպքում, երբ մեքենան (գործի-
քը) չունի սեփական ընթացքային մաս կամ նրա ընթացքային մասը ապա-
հովում է միայն մեքենայի որոշ մասի պահում: 

Այդպիսի միացման ժամանակ մեքենան լրիվ կամ մասնակի (կիսակա-
խովի մեքենաներ) հենվում է տրակտորի վրա տրանսպորտային դիրքում 
և մասնակի ՝ աշխատանքային: 

Կախոցի մեխանիզմի կառուցվածքը կախված է տրակտորի հզորությու-
նից: 
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Փոքր և միջին հզորության տրակտորի կախոցի մեխանիզմը բաղկա-
ցած է երկու երկայնական ձգաձողերից (9) (նկ.12.13,ա)՝ երկարիչներով (8) 
(կամ առանց դրանց), որոնք հոդակապով ամրացված են տրակտորի հե-
տին կամրջակի իրանին, ուժային կարգավորիչի տվիչին կամ հետին 
կամրջակի վրա տեղակայված կալունակին միացված կենտրոնական ձգա-
ձողից (6), դարձման լիսեռից (8)՝ լծակներով (2) և (4), շեղմույթներից (5) 
և (11) ու սահմանափակիչ շղթաներից՝ ձգիչ (7) և կարգավորիչ (10) հար-
մարանքներով:  

 
Նկ.12.12 Ուժային և դիրքային կարգավորիչով տրակտորի 

հիդրոհամակարգի գործողության սխեմա. 
ա) կարգավորիչն անջատված է, բ) մեքենայի բարձրացում, գ) կարգավորիչը գործարկված 
է (աշխատանքի սկիզբ), դ) կառավարման լծակներ, 1-բաք, 2-պոմպ, 3-բաշխիչ, 4-հիդրո-
լրաբեռնիչ, 5-հիդրոկուտակիչ, 6-հիդրոգլան, 7-կարգավորիչ, 8,9-լծակներ, 10-ուղի, 11-տա-
րալցման փական, 12,13-ձգաձողերի լծակներ,14-պտուտակ, 15-սահմանափակիչ թափա-
նիվ:  
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Լծակը (2) հոդակապով միացված է ուժային գլանի կոթին (1): Մոխցը 
գլանի մեջ ներս քաշվելիս, լիսեռը (3) շրջվում է ժամսլաքի հակառակ ուղ-
ղությամբ և լծակների (4) ու շեղմույթների (5) ու (11) միջոցով բարձրաց-
նում է ներքին երկայնական ձգաձողերը (9) կախված մեքենայի հետ միա-
սին: 

Կախոցի մեխանիզմի աջ շեղմույթը ծառայում է կախված մեքենան հո-
րիզոնական հարթությունում կարգավորելու համար՝ բռնակի (14) և 
(Նկ.12.13, բ) միջոցով, գործելով ժանանվավոր փոխանցիչով (15) մանեկի 
(13) վրա, որը պտտվելով կամ արտպտտվելով պտուտակից, փոխում է  

շեղմույթի երկարությունը: 
Ավտոմատ կցիչը իրենից ներկայացնում է հարմարանք, որի միջոցով 

կախվող մեքենան կարելի է միացնել կախոցի մեխանիզմին և անջատել 
դրանք, դուրս չգալով տրակտորի խցիկից: 

Հարմարանքն իրենից ներկայացնում է քառակուսի խողովակներից 
եռակցված շրջանակ (18) և (Նկ.12.13, գ): Շրջանակի վերին մասում 
եռակցված են երկու ձողեր (19)՝ անցքերով և հոդակապով տեղակայված է 
ուղղաձիգ հարթությունում զսպանակով պահվող շնիկը:  

 Շրջանակը (18) մատերի (20) և ձողերի անցքերի միջոցով ամրացվում 
է կախոցի մեխանիզմի ներքին (9) և կենտրոնական ձգաձողերի (6) վրա: 

Կախված մեքենան տրակտորից անջատելու համար, տրակտորի խցի-
կի հետևի պատուհանից ձգում են մետաղաճոպանը (16): Արդյունքում, 
լծակը (17) շրջվում է և հանում շնիկը հենակի հետ կառչումից: Պահելով 
լծակը այդ դիրքում, անհրաժեշտ է բաշխիչի լծակը տեղակայել «Լողացող» 
դիրք: Շրջանակը (18) այդ ժամանակ կիջնի և տրակտորի կանջատվի 
մեքենայից: 

Հզոր տրակտորների կախոցի մեխանիզմը որոշակի տարբերվում է 
փոքր և միջին հզորության տրակտորների կախոցի մեխանիզմից: Դրա 
կառուցվածքն ունի հետևյալ առաձնահատկությունները: 

Ուժային գլանի մխոցակոթը (1) (նկ.12.14) միացված է լծակին (2), որը ճո-
վում է լիսեռի (5) վրա և ազատ հենում այդ լիսեռի վրա կոշտ ամրացված 
բարձրացման լծակին (4): Լիսեռի (5) վրա նաև կոշտ ամրցաված է լցակը (7):  

Ուժային գլանից մխոցակոթի դուրս գալուց, (2) լծակը (4) լծակի մի-
ջոցով պտտում է լիսեռը (5) և լծակները (4), (7)՝ բարձրացնում կախված 
մեքենան: Կախված մեքենայի իջեցումը այդպիսի սարքվածքի դեպքում 
կատարվում է նրա ծանրության ուժի ազդեցությամբ:  
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Որպեսզի հնարավոր լինի կախված մեքենան հարկադրաբար իջեցնել,  
լծակի (2) անցքի (3) մեջ տեղադրում են պողպատե մատ, որը միացնում է 
միմյանց ճոճվող լծակը (2) և բարձրացման լծակը (4):  

Ստորին երկայնական ձգաձողերը (10) և (16) փոխագուցավոր են և 
սևեռվում են մատերով (11):  

Երկայնական ձգաձողերի ամրացման համար ծառայում է զգիչ սարք-
վածքը (14): 

Վերին կենտրոնական ձգաձողի (12) վրա տեղակայված է երկկողմանի 
զսպանակային մեղմիչ (6), որը կլանում է մեքենայի շրջանակով տրակտո-
րին փոխանցվող հարվածները հողի անհավասարություններով շարժվե-
լիս:  

Մեղմիչը (նկ.12,14,բ դիրք I) բաղկացած է երկու զսպանակներից (19), 
որոնք տեղակայված են կենտրոական ձգաձողի (12) առջևի պտուտակի 
(18) վրա և ամրցված են մատերով (17): 

Տրակտորը գոգավորությունով անցնելիս (երբ գործիքը փխրախորաց-
ված է), կամ կտրուկ արգելակելիս (երբ գործիքը գտնվում է տրանսպոր-
տային դիքում), ձգաձողի ընդհանուր երկարությունը կրճատվում է՝ զսպա-
նակների սեղման շնորհիվ (Նկ.12.14,բ դիրք II): 

Արդունքում տրակտորի իրանի վրա հարվածներ չեն փոխանցվում: 
Տրակտորը բլրակով անցնելիս, զսպանակի սեղման ժամանակ կատար-
վում է ձգաձողի երկարում, որը նույնպես նվազեցնում է հարվածները: 

Մինչև 15 կմ/ժ շարժման արագությունով երկսռնի կցանքներով և 
կցովի գյուղատտեսական մեքենաներով աշխատանքի համար նախա-
տեսված քարշակցիչ մեխանիզ: 

 Սա իրենից ներկայացնում է գինդ (2) (Ննկ.12.15,ա), որը ամրացված է 
տրակտորի կմախքին ամրացված կցանքի ճարմանդին (1) կամ կախոցի 
մեխանիզմի վրա գտնվող ճարմանդին (Նկ.12.15,բ):  

Այդ սարքվածքների կցման կետերի բարձրությունը կարելի է փոխել  
տարբեր եղանակներով: 

Կախոցի մեխանիզմի վրա սարքվածքը տեղակայելիս, բարձրությունը 
կարգավորում են հիդրահամակարգով՝ շրջելով օղակապը (4) և կցանքի 
ճարմանդը (1): 
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15 կմ/ժ-ից ավելի շարժման արագությունով երկսռնի կցանքներով 
աշխատանքի համար նախատեսված քարշակցիչ մեխանիզմ: 

Սրանք իրենցից ներկայացնում է տարբեր կառուցվածքներով կեռեր: 
Նկ. 12.15,ե-ի վրա ներկայացված է այդպիսի մեխանիզմ, որը տեղադրված 
է կցանքի ճարմանդի (1) վրա և պահվում է կախոցի մեխանիզմի կենտ-
րոնական ձգաձողով (21): Կեռը (15) ունի մեղմիչ (11) և մղլակ (22)՝ սևեռա-
պնդիչով (20): Կցանքի կետի բարձրությունը տվյլա դեպքում տեղակայվում 
է տրակտորի հիդրոհամակարգի միջոցով:  

Այդպիսի կցման մեխանիզմի մյուս տեսակը ներկայացված է 12.15,գ-ի 
վրա: Այդ սարքը թույլ է տալիս կատարել կցումը ավտոմատ եղանակով: 
Այն ամրացնում են կալունակին (12) (տես՝ Նկ.12.13) մատերով (5) 
(Նկ.12.15): 

Մեխանիզմն ունի կեռ (9)՝ ռետինե մեղմիչով (15), կցիչի ավտոմատ ուղ-
ղորդիչ ապարատ, ներքին բռնիչ, շուրթ (7) և բռնակով (6) կառավարվող 
սևեռիչ: 

Աշխատանքը: Բռնակով (6) սևեռիչը (8) տեղակայում են կեռի բաց 
բացվածքի դիրքում, իսկ բռնիչը՝ հորիզոնական դիրքում: 

Կցվող կցանքին տրակտորի հետընթացքով մոտենալիս, աղեղի ծխնին 
սեղմում է սևեռիչը (8) տեղաշարժելով այն իրանի ներս և մտնում կեռի 
բացվածքի մեջ: Այնուհետև սևեռիչը զսպանակի գործողության ներքո 
դուրս է գալիս իրանից և փակում կեռի բացվածքը, իսկ բռնակը (6) զբա-
ղեցնում է հորիզոնական դիրք: 

Հիդրոկեռը օգտագործում են միասռնի կցնաքներ, գոմաղբացրիչների 
և այլ մեքենաներ տրակտորին կցելու համար: 

Կեռը (15) ամրացված է տրակտորի հետին մասում տեղակայված կալու-
նակին (18) և կարող է շրջվել սռնու (19) շուրջը: Կեռը ձգաձողերի (4) միջո-
ցով միացվում է կախոցի մեխանիզմի բարձրացման մեխանիզմին: 

Տրակտորը կցանքին միացնելիս, ահրաժեշտ է բռնակով (12) հետ քաշել 
բռնիչը (17) կեռի սռնուց (16) և սևեռել այդ դիրքը սևեռիչով (13): Այնու-
հետև, կեռը (15) իջեցնում են, տեղակայելով բաշխիչի լծակը «Իջեցում» 
դիրք, հետընթացքով տրակտորը մոտեցնում են այնպես, որպեսզի կեռի 
քթամասը տեղակայվի կցանքի աղեղի գինդի վերևում ու տեղակայելով 
բաշխիչի լծակը «Բարձրացում» դիրք, բարձրացնում են կեռը: Այնուհետև 
հանում են բռնակը (12) սևեռիչից (13): 
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Նկ.12.13 Միջին հզորության տրակտորի կախոցի մեխանիզմներ. 

ա) կառուցվածքը, բ) աջ շեղմույթի երկարության փոփոխում, գ) ավտոկցիչ, 1-կոթ,           
2,4,17-լծակներ, 3-լիսեռ, 5,11-շեղմույթներ, 6-կենտրոնական ձգաձող, 7-ձգիչ հարմարանք,              
8-երկարիչ, 9-ստորին երկայնական ձգաձող, 10-կարգավորիչ հարմարանք, 12-կալունակ, 
14-բռնակ, 15-ժանանիվ, 16-մետաղաճոպան, 18-շրջանակ, 19-ձող, 20-մատ: 
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Նկ.12.14 Հզոր տրակտորի կախոցի մեխանիզմի ընդհանուր տեսքը (ա) և 

մեղմիչի աշխատանքը (բ). 
1-կոթ, 2,4,7-լծակներ, 3-անցք, 5-լիսեռ, 6-մեղմիչ, 8-շեղմույթ, 9,11,17-մատեր, 10,16- երկայ-
նական ձգաձողեր,12-կենտրոնական ձգաձող, 13-հենակ, 14-ձգիչ հարմարանք, 15-սռնի, 
18-պտուտակ, 19-զսպանակ:  

 
12.7 Հզորության փոխանցման սարքավորանքներ 
Հզորության փոխանցման լիսեռները (ՀՓԼ) նախատեսված են տրակ-

տորի շարժիչի հզորությունը գյուղատնտեսական մեքենաների աշխատան-
քային օրգանների շարժաբերին փոխանցելու համար:  

ՀՓԼ-րը տարբերում են տրակտորի վրա տեղակայման դիրքով, շարժա-
բերի տեսակով, պտտման հաճախությունով և կառավարման եղանակով: 

Տրակտորները մեծ մասամբ սարքավորված են հետին ՀՓԼ-ով: Որնի-
վերսալ-շարահերկային տրակտորներն ունեն հետին և կողքի ՀՓԼ: 

Հետևի ՀՓԼ-ը (նկ.12.16,ա) սովորաբար գտնվում է տրակտորի հետին 
կամրջակի իրանում (2), իսկ կողքի ՀՓԼ-ը (Նկ.12.16, բ)՝ փոխանցման տու-
փի իրանի վրա ամրացված հատուկ իրանում (3): 

Շարժաբերի տեսակով ՀՓԼ-րը բաժանում են կախյալ, անկախ, կիսա-
կախյալ և համաժամայինի:  
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Առաջին երեքը ստանում են պտույտները շարժիչի ծնկավոր լիսեռից 
անմիջականորեն կամ կցորդիչի լիսեռի միջոցով, իսկ համառեժիմ կցոր-
դիչը՝ փոխանցման տուփի տարվող լիսեռից:  

Կախյալ շարժաբերով ՀՓԼ-ը պտտվում է կցորդիչի լիսեռի միջոցով և 
կցորդիչի անջատման դեպքում կանգառում է: Ժամանակակից տրակտոր-
ներում սա գրեթի չի կիրառվում: 

 
Նկ.12.15 Տրակտորի կցման սարքվածքներ (ա,բ,գ,դ) և հիդրոկեռ (ե): 

1-կցանքի ճարմանդ, 2-կցորդագինդ,3,5-մատեր, 4-օղակապ, 6,12-բռնակներ, 7-շուրթ, 
8,13-սևեռիչ, 9,15-կեռեր, 10-բռնիչ, 11-մեղմիչ, 14-ձգաձող, 16,19-սռնի, 17-բռնիչ 18-կալու-
նակ, 20-սևեռապնդիչ, 21-կենտրոնական ձգաձող, 22-մղլակ:  
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Անկախ շարժաբերով ՀՓԼ ստանում է պտույտները շարժիչի ծնկավոր 
լիսեռից կցորդիչի տանող մասից՝ անկախ կցորդիչի անջատումից:  

Կիսակախյալ շարժաբերով ՀՓԼ-ը պտտվում է փոխանցումների փո-
խարկման, ինչպես նաև կանգառի ժամանակ, սակայն չի գործարկվում և 
անջատվում տրակտորի շարժման ժամանակ: Այդպիսի ՀՓԼ-ը կիրառվում 
է երկսկավառակավոր կցորդիչներով տրակտորներում: 

Համաժամային շարժաբերով ՀՓԼ-ը կիրառում են շարահերկային տրակ-
տորներում այն մեքենաների բանվորական օրգանները շարժաբերելու հա-
մար, որոնց աշխատանքի արագությունը պետք է համաձայնեցված լինի 
տրակտորի շարժման արագության հետ (օրինակ՝ կախովի ցանիչների): Ժա-
մանակակից տրակտորների վրա տեղակայում են այնպիսի ՀՓԼ, որոնք 
շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման անվանական հաճախության ժամանակ 
ունեն պտտման երկու հաճախություն՝ 9վ-1 (540 րոպ-1) և 16,6վ-1 (1000 րոպ-1), 
իսկ պտտումը ՀՓԼ-ից ստացող մեքենաների վրա օգտագործում են համա-
պատասխան ռեդուկտորներ, որոնք վերափոխում են տրակտորից ստացվող 
պտտման հաճախությունը մինչև պահանջվող մեծությունները: 

Որպես օրինակ, դիտարկենք МТЗ-80 տրակտորի մեխանիկական կա-
ռավարումով և մոլորակային ռեդուկտորով ՀՓԼ-ի կառուցվածքը և գործո-
ղությունը: 

 
Նկ.12.16 Հետևի (ա) և կողքի (բ) ՀՓԼ ու փոխվող շլիցավոր լիսեռ (գ). 

1-հետևի ՀՓԼ-ի տեղակայման տեղը, 2,3-իրաններ, 4- կողքի ՀՓԼ-ի տեղակայման տեղը: 
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Կառուցվածքը: Հետին ՀՓԼ-ի մոլորակային ռեդուկտորը տեղադրված է 
հետին կամրջակի իրանում և բաղկացած է տանող թագաձև ժանանվից 
(13) (Նկ.12.17), երեք սատելիտներից (8) և արեգակնային ժանավից (12), 
որը բրոնզե ականոցով նստեցված է տարիչի (11) կունդի վրա, երկու 
արգելակի թմբուկներից (6) և (7)՝ արգելակի ժապավեններով (5):  

Արեգակնային ժանանվի (12) կունդը կոշտ միացված է լիսեռի (9) վրա 
ազատ պտտվող արգելակի (7) փոկանվին: Տարիչի արգելակի (6) փոկ-
անիվը միացված է տարիչին (11) սատելիտների (8) սռնիների միջոցավ, 
իսկ տարիչը կոշտ միացված է տարվող լիսեռին (9):  

Աշխատանքը: Եթե ՀՓԼ-ը անջատված է, ապա արեգակնային ժան-
անվի արգելակը (5) (Նկ.12.18,ա) թուլացած է, իսկ տարիչի արգելակը (11)՝ 
ձգված: Լիսեռը (6) անշարժ է, իսկ սատելիտները (10) փոխանցում են 
պտույտները թագաձև ժանանվից (9) արեգակնային ժանանվին (7): 

 
Նկ.12.17 МТЗ-80 տրակտորի ՀՓԼ. 

1-կառավարման մեխանիզմի լիսեռ, 2-կարգավորիչ պտուտակներ, 3-հետևի կափարիչ,       
4- պոչամաս, 5-արգելակի ժապավեն, 7-տարիչի արգելակ թմբուկ, 8-սատելիտ, 9-տարվող 
լիսեռ, 10-շարժաբեր լիսեռ, 11-տարիչ, 12-արևային ժանանիվ, 13-թագաձև ժանանիվ: 

 
ՀՓԼ-ը գործարկելիս (Նկ.12.18, բ) արեգակնային ժանանվի արգելակը (5) 

ձգված է, իսկ տարիչի արգելակը (11)՝ազատված: Այդ ժամանակ սատելիտ-
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ները գլորվում են անշարժ արեգակնային ժանավով (7), իակ նրանց սռնի-
ները գործարկում են տարիչը (8) և լիսեռը (6): Վերին և ներքին եզրային դիր-
քերում ՀՓԼ-ի կառավարման լծակը (1) պահվում է սեղմած զսպանակի (4) 
ճիգով: Մոլորակային մեխանիզմի շարժաբեր լիսեռը (5) (Նկ.12.19) գործար-
կում են լծակով (2), որը ներազդում է ատամնավոր կցորդիչի (4) վրա:  

ՀՊԼ-ի համաժամ շարժաբերը գործարկելու համար կցորդիչը (4) տե-
ղաշարժում են եզրային առջևի դիրք (Նկ.12.19, ա) և ՀՊԼ-ը սկսվում է 
պտտվել փոխանցման տուփի երկրորդային լիսեռից ժանանվի (1) միջոցով: 
Հետևի ՀՊԼ-ի անկախ շարժաբերի դեպքում կցորդիչը (4) տեղաշարժում են 
եզրային հետին դիրք և ՀՓԼ-ը սկսվում է պտտվել շարժիչից կցորդիչի տու-
փում տեղադրված ժանանիվների զույգից և լիսեռից (3) (Նկ.12.19,բ): Երբ 
տրակտորն աշխատում է առանց ՀՊԼ-ի գործարկման, կցորդիչը (4) տեղա-
կայում է միջին դիրքում: 

Բոլոր երեք դիրքերում կցորդիչը պահվում է զսպանակային սևեռիչով (6): 
Շարժաբեր փոկանիվներ: 
Սրանք թույլ են տալիս փոխանցել պտույտները տրակտորի շարժիչից 

ստացիոնար մեքենային փոկավոր փոխանցիչի միջոցով: Շարժաբեր փոկ-
անիվը տրվում է միայն սպառողի ցանկությամբ: 

Շարժաբեր փոկանիվները տեղակայում են տրակտորի վրա կողքից 
կամ հետևից: 

 
Նկ.12.18 Մոլորակային ռոդուկտորով ՀՓԼ-ի գործողության սխեմա. 

ա) ՀՓԼ-ը անջատված է, բ) ՀՓԼ-ը գործարկված է, 1-կառավարման լծակ, 2-ձգաձող,        
3-կարգավորիչ պտուտակ, 4-զսպանակ, 5-արեգակնային ժանանվի արգելակ, 6-տարվող 
լիսեռ, 7-արեգակնային ժանանիվ, 8-տարիչ, 9-թագաձև ժանանիվ, 10-սատելիտ,             
11-տարիչի արգելակ: 
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Փոկանվի (2) (նկ.12.20, բ) հետին դիրքում նրա իրանը (1) ամրացվում է 
տրակտորի հետին կամրջակի քարտերի հետին պատին: Այս դեպքում 
կունդը (3) տեղադրվում է տրակտորի հետին ՀՊԼ-ի բազմաերիթների 
վրա: Պտույտները շարժիչից փոկանվին փոխանցվում է տրակտորի հե-
տին ՀՊԼ-ից: 

Փոկանվի կողային դիրքի ժամանակ իրանը (1) (Նկ.12.20, ա) ամրաց-
նում են տրակտորի փոխանցման տուփի քարտերի կողային պատին: Այդ 
դեպքում ականոցը (4) տեղադրում են փոխանցման տուփի տանող լիսեռի 
բազմաերիթային ծայրին և փոկանիվն ստանում է պտույտները այդ լի-
սեռից: Առաջին դեպքում փոկանիվի աշխատանքը կառավարում են ՀՊԼ-ի 
լծակներով, իսկ երկրորդ դեպքում՝ փոխանցման տուփի լծակներով: 

 
Նկ.12.19 ՀՓԼ-ի փոխարկման կցորդիչ. 

ա) ՀՓԼ-ը անջատված է, բ) ՀՓԼ-ը գործարկված է, գ) կառուցվածքը, 1- ռեդուկտորի 
երկրորդ աստիճանի ժանանիվ, 2-անջատման լծակ, 3-ներքին լիսեռ, 4-ատամնավոր 
կցորդիչ, 5- ՀՓԼ-ի շարժաբեր լիսեռ, 6-զսպանակային սևեռիչ: 
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Նկ. 12.20 Կողային (ա) և հետին (բ) շարժաբեր փոկանիվեր. 

1-իրան, 2-փոկանիվ, 3-ժանանվի շլիցավոր կունդ, 4-շարժաբերի ականոց: 
 
Աշխատանքային սարքավորանքի տեխնիկական սպասարկումը: 
 Աշխատանքային սարքավորանքի սարքերի տեխնիկական սպասար-

կումը ներառում է. 
-մաքրումը փոշուց և կեղտից,  
-հիդրոհամակարգի բաքում բանող հեղուկի մակարդակի ստուգում,-  
լրալցավորում և փոխարինում, 
-փոկանիվների քարտերներում յուղի մակարդակի ստուգում և կարգա- 
վորում,  
-հիդրոհամակարգի հիմնական զտիչի մաքրում,  
-արտաքին միացքների ձգում,  
-կախոցի մեխանիզմի կարգավորում,  
-պոմպի մատուցման և բաշխիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում,  
-հիդրոգլանի հերմետիկության ստուգում, 
-կախոցի սարքվածքի ավտոմատ կարգավորման համակարգի ստուգում: 
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13. ՏՐԱԿՏՈՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ 
 

13.1 Երեսվածք, ծածկոց, խցիկ 
Երեսվածք և ծածկոց: Տրակտորի հիմնական մասերը արտաքին մի-

ջավայրի (արևի, անձրևի, կեղտի և այլն) ազդեցությունից պաշտպանելու և 
տրակտորին գեղեցիկ արտաքին տեսք տալու համար նրա վրա տեղակա-
յում երեսվածքը, ծածկոցը և թևերը: 

Տրակտորի առավել «նուրբ» մասն է հեղուկային հովացման հովացու-
ցիչի (ռադիատորի) միջուկը, որը պաշտպանվում է պաշտպանակով: Շար-
ժիչը և ռադիատորը ծածկում են ընդհանուր ծածկոցով, որը հոդակապերի 
վրա կարող է շրջվել, բացելով մուտքը դեպի շարժիչ: Ծածկոցում սարքված 
են հատուկ անցքեր՝ կափարիչներով, որոնք հնարավորություն են տալիս 
լցավորել տրակտորը հովացման հեղուկով, իսկ ղեկային կառավարման 
մեխանիզմը յուղով, առանց բարձրացնելու ծածկոցը: 

Տրակտորի առջևի անիվների թևերը՝ ղեկավարվող անիվներով ամրաց-
վում են պպտադարձյակի կամ առջևի կամրջակի վերջնային փոխանցիչի 
իրանին, իսկ հատվող շրջանակով տրակտորներում՝ շրջանակի վրա: Հե-
տին անիվների թևերը ամրացվում են խցիկին կամ տրակտորի շրջա-
նակին (հատվող շրջանակով տրակտորներում): 

Խցիկն իրենից ներկայացնում է տրակտորիստի աշխատատեղ, որի 
պատճառով դրա կառուցվաքին և սարքավորանքին շատ մեծ ուշադրու-
թյուն է դարձվում: 

Խցիկը տեղակայում են տրակտորի շրջանակի վրա՝ չորս հենարան-
մեղմիչների (7) (Նկ.13.1) վրա՝ թափարգելով (8), որպեսզի թրթռումները 
տրակտորի կմախքից չփոխնացվեն տրակտորիստի աշխատատեղին: 

Ջերմամեկուսացման, աղմուկի նվազեցման և թրթռումների վերացման 
նպատակով կցիկի առջևի պանելը, հատակը և կտուրը պատում են ջերմա 
և աղմուկամեկուսացնող և ձայնակլանող նյութերով: 

Խցիկն ունի երկու կիպ փակվող դռներ և ապակեպատված է բոլոր կող-
մերից, ինչը ապահովում է լավ տեսանելիություն վարորդի նստատեղից: 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվում տրակտորների խցիկների ամրու-
թյանը: Խցիկի ներսում անում են կոշտ խողովակավոր հիմնակմախք, որն 
ապահովում է խցիկը ձևախաղտումներից տրակտորի վթարների դեպ-
քում: 

Առանց խցիկի տրակտորներում նրա վրա տեղակայում են ուղղանկյուն 
խողովակներից եռակցված կառուցվածքով անվտանգության հիմնա-
կմախք, որը պաշտպանում է տրակտորիստին տրակտորի վթարների 
դեպքում: Հիմնակմախքի կտուրը ծածկում են անջրանցիկ գործվածքով: 
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Խցիկի սարքավորանքը: Տարբեր մակնիշների տրակտորների խցիկ-
ները սարքավորված են ոչ միանման, դրանցից մի մասը սարքավորված են 
տարբեր տեսակի ավելի շատ սարքավորանքներով, մյուսները՝ ավելի քիչ:  

Արևապաշտպան հովհարը տեղադրված է տրակտորի նստոցի առջևից: 
Այն ամրացված է այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի տեղակայել հարմար 
դիրք կամ հետ քաշել դեպի խցիկի կտուրը, եթե դրա անհրաժեշտությունը 
չկա: 

Դիմապակու ապակեմաքրիչը բաղկացած է էլեկտրաշարժիչից՝ ռեդուկ-
տորով լծակից՝ խոզանակով, այն գործարկվում է գործարկիչով:  

Հետին ապակու ապակեմաքրիչը երբեմն ունի ձեռքի շարժաբեր: 
Հետին դիտահայելիները նախատեսված են տրակտորիստի նստոցից ճա-

նապարհին, ինչպես նաև կցված կամ կախված մեքենաներին հետևելու 
համար: 

Ապակեողողիչը կիրառվում է ապակեմաքրիչի հետ միասին խցիկի դի-
մապակին փոշուց և կեղտից մաքրելու համար: 

Խցիկում տեղակայվող թերմոսները նախատեսված են տրակտորիս-
տին տաք թեյով, սուրճով կամ սառը ջրով ապահովելու համար: 

Դեղարկղի պատյան: Դեղարկղում պետք է լինեն հետևյալ դեղերը և դե-
ղամիջոցները՝ վալիդոլ՝ հաբերով, կալիումի պերմանգանատ, ամոնիակի 10% 
լուծույթ՝ դեղասւվակների մեջ, յոդի 5% սպիրտային լուծույթ, թանզիֆի ստերիլ 
բինտ, խոնավածուծ բամբակ, արյունարգել քուղ, մանէասպան լեյկոսպեղա-
նի, առաջին բուժօգնության վիրակապման փաթեթ: 

Գործիքների արկղ: Արկղում պետք է լինեն. փականագործի մուրճ, անց-
քահատ, հատիչ, համաքցան, պտուտակիչներ, միակողմանի բաց բացված-
քով մանեկադարձակներ, տարբեր ձևերի և չափերի ճակատադարձակ-
ներ, կլոր մանեկների դարձակներ, երկկողմանի բաց բացվածքով մանե-
կադարձակներ, բացովի մանեկադարձակ, օղակաձև երկկողմանի մանե-
կադարձակներ, հիդրավլիկական ամբարձիչ, դյուրակիր լամպ, շարժիչի 
ծնկավոր լիսեռի գործարկման բռնակ, գործարկման քուղ, արանքաչափիչ-
ներ, կլոր խոզանակ, մոնտաժման բահեր (անվավոր տրակտորների հա-
մար), լինգ, դողի ճնշաչափ անվավոր տրակտորների համար), բոցամու-
ղերի անցքերի մաքրման հարմարանք: Դարձակների քանակը տարբեր 
տրակտորների տեսակների համար տարբեր է և նշվում է գործարանի 
ձեռնարկներում: 

Խցիկի հատակը ծածկում են ռետինե ներքնակով: Խցիկի արտաքին 
աջ մասում պետք է տեղադրված լինի կրակմարիչը: 
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Բացի թվարկվածից, տրակտորի խցիկում պետք է լինի տեխնիկական 
սպասարկման համար անհրաժեշտ սարքավորանք՝ հեղուկ յուղի մղիչ, 
լցավորման ներարկիչ կամ յուղասրսկիչ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.13.1 Т-150 
տրակտորի խցիկ. 

1-մածիկի շերթ, 2-ստվարա-
թուղթ, 3-էկրան, 4-ապակեամ-
բաձիչի բռնակ, 5-փականք,  
6-բռնաձող, 7-մեղմիչ, 8-թափ-
արգել 
  

 
13.2 Նստոցներ 
Ընդհանուր նշանակության տրակտորների խցիկները սարքավորում են 

նստոցներով վարորդի և ուղևորի համար՝ անվտանգության գոտիներով: 
Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորների խցիկները միատեղանի են 
(նստոցը միայն տրակտորիստի համար է):  

МТЗ-80 տրակտորի նստոցը ամրացնում են խցիկի հատակին հեղույսնե-
րով: Նստոցը միատեղ է, ոլորալիսեռային կախոցով և հիդրավլիկական մեղ-
միչով: Նստոցի կառուցվածքը նախատեսում է նրա կարգավորումն ըստ 
բարձրության, երկարության, թիկնակի թեքության և կախոցի կոշտության: 

 
13.3 Տրակտորի խցիկում միկրոկլիմայի լավացման սարքեր 
Տրակտորի խցիկում միկրոկլիման պետք է համապատասխանի հետև-

յալ պայմաններին՝  
-օդի ջերմաստիճանը տաք ժամանակշրջանում չպետք է գերազանցի 

շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը ավելի, քան 2…3 0C, սակայն + 14 0C ոչ 
ցածր և + 28 0C ոչ բարձր,  

-տարվա սառը ժամանակ (օդի ջերմաստիճանը՝ -10 0C … -20 0C) ջերմ-
աստիճանը պետք է լինի + 14 0C ոչ ցածր,  
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-օդի շարժունակությունը խցիկում օդափոխության ժամանակ չպետք է 
գերազանցի 1,5 մ/վ,  

-խցիկ մատուցվող օդը պետք է լինի մաքրուր և չպարունակի փոշի: 
Տրակտորի խցիկում միկրոկլիման պահպանելու նախատեսված են 

օդամաքրիչը, ջեռուցիչը և օդափոխիչները: 
Օդափոխության համակարգը կարող է լինել բնական (խցիկի պատու-

հանների միջոցով) և հարկադրական (օդի մատուցումը օդափոխիչով): 
Տրակտորներում մեծամասամբ կիրառվում են երկու համակարգերը 

միասին:  
Ամռան շրջանում խցիկում նորմալ ջերմային ռեժիմ ապահովելու հա-

մար որոշ տրակտորներ սարքավորվում են հարկադրական օդափոխու-
թյունով՝ օդահովացուցիչով:  

Տարվա սառը ժամանակ օդը խցիկում տաքացվում է տարբեր սարքերով: 
Օրինակ, Т-150К տրակտորի խցիկը շրջափչվում է դիզելային շարժիչի 

հովացման համակարգի ռադիատորով անցնող տաքացվող օդով:  
 
13.4 Տրակտորի կառավարման օրգանները և սարքերը 
Տրկատորի խցիկում տեղակայված են տրակտորի կառավարման օր-

գանները և հսկիչ սարքրերը: 
Բոլր անհրաժեշտ լծակները կամ ոտնակները ծառայում են գործարկ-

ման սարքավորանքների, տրակտորի շարժման և այլ գործողությունների 
համար: Կառարվարման գործակիչները և ստուգիչ-չափիչ սարքերը նա-
խատեսված են հովացման հողուկի և յուղի ջւերմաստիճանը, յուղի ճնշումը 
և այլ մեծություններ որոշելու համար: Նկ.13.5-ում ներկայացված են թրթո-
ւրավոր տրակտորի վրա տեղակայվող կառավարման օրգանները և ստու-
գիչ սարքերը, իսկ և Նկ.13.6-ում ՝ անվավոր: 

 Դժվար է չէ նկատել, որ տրակտորների երկու տեսակներում շատ են 
միատեսակ նշանակության լծակներ և սարքեր: 

Բացի դրանից, արևմտյան արտադրության ժամանակակից տրակտոր-
ներում սկսովել է կիրառվել մանիպուլյացիոն կառավարման համակարգ՝ 
ջոստիկների միջոցով (Նկ.13.7): 

Տրակտորիստի աշխատանքը թեթևացնելու նպատակով, խցիկում տեղա-
կայում են միջազգային ստանդարտներով հաստատված մանիպուլյացիոն 
նշաններ: 
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13.5 Տրակտորի օժանդակ սարքավորանքի և ստուգիչ սարքերի 
տեխնիկական սպասարկումը 

Օժանդակ սարքավորանքի սարքինության և աշխատունակության ընդ-
հանրացված ցոքւցանիշներ կարող են ծառայել տրակտորի հեշտ կառա-
վարումը և աշխատանքի ընթացքում հարմարավետ պայմանները, ինչպես 
նաև այլ ցուցանիշներ: 

Տրակտորի տեխնիկական սպասարկման ժամանակ ստուգում են. 
- երեսվածքի, ծածկոցի վիճակը, խցիկի ապակեպատվածքը, ապամաք-

րիչների սարքինությունը և աշխատունակությունը,  
-դռների փակման կիպությունը և փականքների վիճակը:  
Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորում են տրակտո-

րիստի նստոցը: 
Ստուգում են խցիկի և սարքերի վահանակի լուսավորության, խցիկի օդա-

փոխության, ջեռուցման և օդի խոնավացման սարքերի սարքինությունը: 
Ստուգիչ-չափիչ սարքերը՝ վթարային ճնշման և ջերմաստիճանի ազդա-

նշանիշները, ջերմաչափերը, ճնշաչափերը, օդի ճնշման ցուցիչները, ամ-
պերաչափերը, վառելիքի մակարդակի էլկետրամագնիսական ցուցիչները, 
ստուգում են N 3 տեխնիկական սպասարկման ժամանակ համապատաս-
խան էտալոնային սարքերով անմիջական տրակտորի վրա: 

Սարքերի տվիչները և ցուցիչները ստուգում են համատեղ կամ յուրա-
քանչյուրն առանձին և անսարքություն հայտնաբերելիս, փոխարինում 
դրանք: 
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Նկ.13.5 Т-130 տրակտորի կառավարման օրգաններ և ստուգիչ-չափիչ 
սարքեր. 

 
1-գործարկման շարժիչի բաքի կառավարման լծակ, 2-պտուտատաչափարագաչափ, 3-խցի-
կի ջեռուցման և օդափոխության էլեկտրաշրժիչների փոխարկիչ, 4-վառելիքի ճնշման ցու-
ցիչ, 5-կարբյուրատորի սահափականի կառավարման բռնակ, 6-ամպերաչափ, 7-առջևի 
լապտերի փոխարկիչ, 8-ճնշամեղմիչ մեխանիզմի կառավարման լծակ, 9-շարջադարձի 
ձախ մոլորակային մեխանիզմի արգելակի կառավարման լծակ, 10-շարջադարձի աջ մոլո-
րակային մեխանիզմի արգելակի կառավարման լծակ, 11-մագնետոյի վառոցքի կոճակ,       
12-հովացման հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչ, 13-յուղման համակարգում յուղի ճնշման 
ստուգիչ լամպ, 14-պտտող մոմենտի մեծացման համակարգում յուղի ճնշման ցուցիչ, 15-գոր-
ծարկման շարժիչի մեկնասարքի անջատիչ, 16-շարժիչի յուղման համակարգում յուղի 
ճնշման ցուցիչ, 17-կուտակչային մարտկոցի գործարկման ստուգիչ լամպ, 18-ձայնային ազ-
դանշանի կոճակ, 19-պտտող մոմենտի մեծացման համակարգի գործարկման լծակ, 20-վա-
ռելիքի մատուցման կառավարման լծակ, 21-գլխավոր կցորդիչի կառավարման ոտնակ,     
22-տրակտորիստի նստոց, 23-ՀՓԼ-ի կառավարման լծակ, 24-աջ արգելակի ոտնակի սևե-
ռիչ, 25-աջ արգելակի ոտնակ, 26-ձախ արգելակի ոտնակ,27-գործարկման սարքի ռեդուկ-
տորի կցարդիչի կառավարման լծակ, 28-փոխանցումների փոխարկման լծակ, 29-կախոցի 
համակարգի աջ դուրս բերվող գլանի կառավարման լծակ, 30-կախոցի համակարգի 
հետևի հիմնական գլանի կառավարման լծակ, 31- կախոցի համակարգի ձախ դուրս 
բերվող գլանի կառավարման լծակ: 
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Նկ.13.6 МТЗ-82 (МТЗ-80) տրակտորի կառավարման օրգաններ և 

ստուգիչ-չափիչ սարքեր. 
1-փոխամցումների փոխարկման լծակ, 2-վառելիքի մատուցման կառավարման լծակ, 3-հե-
տևի ՀՓԼ-ի փոխարկման տարիչ, 4-հիդրոկեռի բռնիչների կառավարման ձգաձողի 
բռնակ, 5-կառչման զանգվածի հիդրոուժեղարարի թափանիվ, 6-կցորդիչի ոտնակ,  
7-նվազիչ ռեդուկտորի փոխարկման լծակ, 8-գործարկման շարժիչի մագնետոյի անջատի-
չի կոճակ (միայն МТЗ -80Л և МТЗ-82Л տրակտորների համար), 9-շարժիչի վթարային 
կանգի մետաղաճոպանի բռնակ, 10-գործարկման շարժիչի վառելիքի բաքի ծորակի կա-
ռավարման բռնակ (միայն МТЗ -80Л և МТЗ-82Л տրակտորների համար), 11-գործարկման 
շարժիչի կարբյուրատորի օդի սահափականի կառավարման բռնակ (միայն МТЗ-80Л և 
МТЗ-82Л տրակտորների համար), 12-տրակտորի էլեկտրասարքավորանքի շղթաների հա-
լուն ապահովիչների բլոկ, 13-գործարկման շարժիչի կցորդիչի և ռեդուկտորի գործարկիչ 
ժանանվի կառավարման լծակ (միայն МТЗ-80Л և МТЗ-82Л տրակտորների համար), 
14-ջրի ռադիատորի վարագուրիկի կառավարման թափանիվ, 15-մոտիկ և հեռու լույսերի 
փոխարկիչ, 16-շրջադարձի ցուցիչների փոխարկիչի լծակ, 17-ձայնային ազդանշանի կո-
ճակ, 18-«մասայի» գործարկման ստուգիչ լամպ, 19-շրջադարձի ցուցիչների ստուգիչ լամպ, 
20-հեռու լույսի ստուգիչ լամպ, 21-ամպերաչափ, 22-շարժիչի հովացման համակարգի հե-
ղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչ (միայն МТЗ-82 տրակտորի համար), 23-կցանքի արգելակ-
ների շարժաբերի օդաճնշական համակրգում օդի ճնշման ցուցիչ, 24-շարժիչի յուղման հա-
մակարգում յուղի ճնշման ցուցիչ, 25-պտուտաարագաչափ՝ շարժիչաժամերի հաշվիչով, 
26-խցիկի լուսամփոփ, 27-ապակեմաքրիչի գործարկիչ, 28-ստուգիչ տարր, 29-ղեկանվի 
սևեռիչի բռնակ, 30-մեկնասարքի գործարկիչ (МТЗ-80Л և МТЗ-82Л տրակտորների հա-
մար), մեկնասարքի և նախագործարկման ջեռուցիչի գործարկիչ (միայն МТЗ -80 և МТЗ-
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82 տրակտորների համար), 31-տրակտորի շրջադարձի ղեկանիվ, 32-հիդրոհամակարգի 
բաշխիչի աջ դուրս բերվող գլանի կառավարման լծակ, 33- հիդրոհամակարգի բաշխիչի 
ձախ դուրս բերվող գլանի կառավարման լծակ, 34- կառչման զանգվածի ուժեղարարի 
կառավարման լծակ, 35-հիդրոհամակարգի բաշխիչի հետևի գլանի կառավարման լծակ, 
36-ձախ արգելակի ոտնակ, 37-արգելակի ոտնակները միացնող ձող, 38-աջ արգելակի 
ոտնակ, 39-կայանման արգելակի մղլակի շարժաբերի ձգաձող, 40- ուժային (դիրքային) 
կարգավորիչի կառավարման բռնակ, 41-Հետևի ՀՓԼ-ի կառավարման լծակ, 42-կուտակ-
չային մարտկոցների «մասայի» գործարկիչ, 43-հետևի լապտերի գործարկիչ, 44- նստոցի 
թիկնակի թեքության սևեռիչի կալունակ, 45-նստոցի կոշտության կարգավորման հեղույս, 
46-բաշխիչ-բաժանիչ տուփի կառավարման ձգաձող (միայն МТЗ-80Л և МТЗ-82Л տրակ-
տորների համար), 47-խցիկի ջեռուցման (հովացման) բլոկի գործարկիչ, 48- ուժային (դիր-
քային) կարգավորիչի ծորակի բռնակ, 49-կարգավորիչի կարգավորման եղանակների փո-
խարկիչ, 50-ըստ բարձրության նստոցի կարգավորման բռնակ, 51-ըստ երկարության 
նստոցի կարգավորման բռնակ, 52-կետրոնական փոխարկիչ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 13.7. Տրակտորի կառավարման օրգանների ընդհանուր տեսք. 
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Մանիպուլյացիոն նշաններ 
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