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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
  
Գյուղատնտեսական արտադրությունը երկրի տնտեսության գլխավոր ճյուղե-

րից մեկն է: Գյուղատնտեսական արտադրանքի ստացման ավարտական ար-
տադրական ցիկլը հիմնված է տեխնոլոգիաների վրա: Գյուղատնտեսական ար-
տադրանքի տեխնոլոգիաներում կենտրոնանում են ագրոնոմիայի, քիմիացման, 
մեքենայացման, էլեկտրիֆիկացման, ավտոմատացման, սելեկցիայի, սերմնա-
բուծության, արտադրական գործընթացների կազմակերպման և այլ բնագավառ-
ների գիտության և տեխնիկայի նվաճումները: 

Այս կամ այն տեխնոլոգիայի իրագործումը շատ բանով կախված է մեխա-
նիզատորից՝ ժամանակակից գյուղատնտեսական արտադրության առանցքային 
դեմքից: Այդ պատճառով մեխանիզտորը պետք է տիրապետի ոչ միայն գյու-
ղատնտեսական տեխնիկայի կառուցվածքին, այլ նաև իմանա սկզբից մինչև վերջ 
հիմնական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրության գործընթացը, 
բոլոր տեխնոլոգիական օպերացիաները, գյուղատնտեսության մեքենատրակ-
տորային համակարգը, մեքենաների գրագետ օգտագործման սկզբունքները: 

Ուսումնական ձեռնարկում նկարագրված են տրակտորների ընդհանուր կա-
ռուցվածքը և հիմնական մասերի նշանակությունը: Շարադրված են բուսաբուծու-
թյունում կատարվող մեքենայացված աշխատանքների օպերացիոն տեխնոլո-
գիաները, ներկայացվող ագրոտեխնիկական պահանջները, տեղեկություններ՝ 
մեքենաներն աշխատանքի նախապատրաստման ու աշխատանքային օրգաննե-
րի կարգավորման վերաբերյալ, շահագործման կանոնները, որոնք ապահովում 
են տեխնիկական միջոցների առավել արդյունավետ օգտագործումը, կատարվող 
գործողությունների որակի վերահսկման մեթոդները, մեքենատրակտորային 
ագրեգատների շահագործման անվտանգության կանոնները: 

Ձեռնարկը նախատեսված է արհեստագործական ուսումնարաններում և 
քոլեջներում 3106 «Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապա-
հովում» մասնագիտության սովորողների համար, ինչպես նաև կարող է օգտա-
կար լինել ֆերմերներին և գյուղատնտեսության ոլորտում մեքենատրատորային 
ագրեգատներ շահագործող մասնագետների համար: 
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1. ՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՆՔՆԵՐ 
1.1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

 

Տրակտորն ինքնագնաց քարշիչ մեքենա է, որը նախատեսված է ինքն-
ուրույն կամ այլ մեքենաների և սարքավորումների հետ ագրեգատավորված, 
գյուղատնտեսական, ճանապարհային, հողաշինարարական, փոխադրական 
և այլ աշխատանքներ կատարելու համար:  

Մինչև 19-րդ դարի վերջը տրակտոր՝ բառի ժամանակակից իմաստով, 
գոյություն չուներ: 1890 թ. ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսությունում սկսեցին օգտա-
գործել ինքնավար շոգեմեքենաներ, որոնք լայն տարածում չգտան` վարի 
գործընթացի բարձր ինքնարժեքի պատճառով (1 հա 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 
Հարոյի և Փէրիյի ստեղծած ներքին այրման շարժիչով տրակտորները: 1912 թ. 
''Hoult & Part'' ֆիրման ստեղծեց թրթուրավոր տրակտորը: Սակայն տրակ-
տորների զանգվածային տարածումը տեղի ունեցավ միայն 1917թ., երբ հանրա-
հայտ Հենրի Ֆորդը կազմակերպեց Fordzon մակնիշի տրակտորի արտադրու-
թյունը ԱՄՆ-ում, Իրլանդիայում, Անգլիայում և Ռուսաստանում:  

1924 թ. շարահերկային տրակտորների ի հայտ գալը զգալիորեն լայնաց-
րեց տրակտորրների միջոցով կատարվող աշխատանքների ցանկը: 30-ական 
թվականներին անիվավոր տրակտորներն սկսեցին սարքավորել օդաճնշա-
կան դողերով և հիդրոամբարձիչներով: Օդաճնշական դողերի կիրառումն 
ավելացրեց անիվավոր տրակտորների քարշային գործողության օգտակար 
գործակիցը, բարձրացրեց դրանց համապիտանիությունը, բարելավեց անձ-
նակազմի աշխատանքի պայմանները: Հիդրոամբարձիչները և հատկապես 
եռակետային կախովի համակարգը (որը 1943 թ-ից սկսած, մինչև այժմ համա-
տարած կիրառություն ունի), նախադրայլներ ստեղծեցին կցովի մեքենաները 
և գործիքները կախովի մեքենաներով փոխարինելու համար: Արդյունքում 
զգալիորեն նվազեց մեքենատրակտորային ագրեգատի մետաղատարողու-
թյունը, կատարելագործվեց մանևրայնությունը, մեծացավ արտրադողականու-
թյունը, սակայն, միևնույն ժամանակ, խիստ սահմանափակումներ առաջացան 
գյուղատնտեսական մեքենաների քաշի (զանգվածի) նկատմամբ: 50-ական 
թվականներից սկսած հիդրոհամակարգերը օգտագործում են նաև ղեկային 
մեխանիզմի, արգելակների, կցորդիչների և այլնի սպասարկման համար:  
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Ժամանակակից տրակտորների մոդելները հաճախ նորացվում և կատա-
րելագորգծվում են` հատկապես դրանց ավտոմատացման և անվտանգ շա-
հագործման ուղղությամբ: Այսօր տրակտորը բարդ, էլեկտրոնիկայով հագեց-
ված մեքենա է, որի շահագործումը պահանջում է հստակ գիտելիքներ և 
ունակություններ: 

 

1.2. Տրակտորների դասակարգումը և տիպաժը  
 

Դասակարգումը: Գյուղատնտեսական արտադրությունում օգտագործվող 
տրակտորները դասակարգվում են ըստ նշանակության, ընթացքային մասի 
տեսակի, անվանական քարշային ուժի: 

Ըստ նշանակության տրակտորները բաժանվում են երեք խմբի` ընդհա-
նուր նշանակության, համատարած-շարահերկային և մասնագիտացված 
կամ հատուկ: 

Ընդհանուր նշանակության տրակտորներն օգտագործվում են հիմնական 
գյուղատնտեսական աշխատանքների (վար, կուլտիվացիա, ցանք), բերքա-
հավաքի և բեռնափոխադրումների համար:  

Համատարած-շարահերկային տրակտոները գլխավորապես օգտագոր-
ծում են շարահերկային մշակաբույսերի (եգիպտացորեն, կարտոֆիլ, ճակըն-
դեղ և այլն) ցանքի և խնամքի, ինչպես նաև հիմնական և տրանսպորտային 
աշխատանքներ կատարելու համար:  

Հատուկ կամ մասնագիտացված տրակտորները, դրանք տրակտորների 
ձևափոխումներ են, որոնք նախատեսված են որոշակի աշխատանքների համար 
(այգիներում, անտառներում, կոմունալ տնտեսությունում և այլն): 

Ըստ ընթացքային մասիկառուցվածքի՝ տրակտորները բաժանվում են 
անիվավորների և թրթուրավորների: 

Ըստ անվանական քարշուժի (անվանական է համարվում այն քարշուժը, 
որը տրակտորը կարող է զարգացնել միջին խոնավության խոզանի վրա ա-
ռավել արտադրողականությամբ աշխատելիս)՝ տրակտորները ստորաբա-
ժանում են ինը դասի: Օրինակ, МТЗ-80տրակտորը ունի 14 կՆ անվանական 
քարշաուժ և պայմանական վերաբերվում է 1,4 դասին: 

Տրակտորի տիպաժ: Քարշային 9-ը դասը կազմում են գյուղատնտեսա-
կան տրակտորների տիպաժ: Տիպաժ է կոչվում տեխնիկապես և տնտեսա-
պես նպատակահարմար տրակտորների այնպիսի հավաքածու, որը գյուղա-
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տնտեսական մեքենաների հետ ագրեգատներ կազմելիս կարող է նվազա-
գույն աշխատանքային ծախսումներով ապահովել գյուղատնտեսական ար-
տադրության համալիր մեքենայացում:  

Յուրաքանչյուր քարշային դաս բաղկացած է բազային մոդելներից և նո-
րաձևություններից: 

Մոդելը որոշակի կառուցվածքի տրակտորի նմուշ է, որի առավել տարած-
վածը և համապիտանին կոչվում է բազային մոդել: 

Նորաձևությունը` ձևափոխված բազային մոդելն է: Այն մասնագիտացված 
է ըստ նշանակության և միասնականացված բազային մոդելի հետ: 

Տրակտորի մակնիշը մոդելի կամ ձևափոխության պայմանական մակ-
նանշանն է: Սովորաբար տրակտորները մակնիշավորելու համար գրում են 
արտադրող գործարանի կամ ֆիրմայի անունը (МТЗ` Մինսկի տրակտորային 
գործարան, Kubota, Jhon Geer) կամ որոշակի բառի առաջին տառերը (ДТ` 
դիզելային տրակտոր, Т` տրակտոր, К` Կիրովեց), իսկ գծիկից հետո` թվա-
նշաններ, որոնք ցույց են տալիս մոդելի համարը կամ շարժիչի հզորությունը 
(ձիաուժերով): Թվանշաններից հետո գրվող տառերը ցույց են տալիս բազա-
յին մոդելի արդիականացումը: 

ԱՊՀ-ի երկրներում արտադրվող տրակտորների դասերը ներկայացված է 
աղ.1.1-ում: 

 Աղյուսակ 1.1  
ԱՊՀ-ի երկրներում արտադրվող որոշ 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 
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1.3.Տրակտորների ընդհանուր կառուցվածքը և հիմնական 
կառուցվածքային մասերի նշանակությունը 

 
 Ցանկացած տրակտոր բաղկացած է ուժային մասից՝ շարժիչից, տրանս-

միսիայից, ընթացքային մասից, կառավարման մեխանիզմներից, ստուգիչ-
չափիչ սարքերից, աշխատանքային և օժանդակ սարքավորումներից (Նկ.1.1):  

  
 
 
 
 
 
 

               
                 ա                                                           բ 

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

6-հզորության փոխանցման լիսեռ, 7-կցորդակեռ, 8-գլխավոր փոխանցիչ, 9-տանող 
անիվ, 10-փոխանցումների տուփ, 11-կցորդման ագույց, 12-ուղղորդիչ 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 փոխանցիչ, 
9-թրթուր, 10-փոխանցումների տուփ, 11-հենարանային անիվ, 12-կցորդման ագույց,  
13-ուղղորդիչ աստղանիվ: 

 
Տարբեր նշանակության տրակտորները տարբերվում են շարժիչի հզորու-

թյամբ, ընթացքային համակարգի կառուցվածքով, չափերով և այլն: Սակայն 
տրակտորների տարբեր տիպերում առանձին մասերը տեղակայված են մեծ 
մասամբ միասնական հաջորդականությամբ և ունեն նույն նշանակությունը: 

Շարժիչ  իրենից ներկայացնում է մեխանիկական էներգիայի աղբյուր, որը 
ձևափոխում է գլաններում այրվող վառելիքաօդային խառնուրդի քիմիական 
էներգիան` սկզբից ջերմայինի, այնուհետև` մեխանիկականի:  

Տրանսմիսիան մեխանիզմների, ագրեգատների և սարքերի ամբողջու-
թյուն է, որոնք նախատեսված են շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտող մոմենտը 
տանող անիվներին (աստղանիվներին) հաղորդելու և շահագործական պայ-
մաններից կախված՝ փոփոխելու ըստ մեծության և ուղղության:  
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Ընթացքային մասը բաղկացած է տարբեր սարքվածքներից, որոնք նա-
խատեսված են ձևափոխելու տանող անիվների պտտումը տրակտորի առաջ-
ընթաց շարժման: 

Ղեկավարման մեխանիզմները ծառայում են տրակտորի շարժման ուղղու-
թյունը և արագությունը փոխելու, ինչպես նաև տրակտորը արգելակելու ան-
շարժ դիրքում հուսալի պահելու համար: 

Ստուգիչ-չափիչ սարքերը, դրանք տրակտորի կառուցվածքի մեջ ներ-
սարքված տեղակատվության արտապատկերման միջոցներ են, որոնց ցուց-
մունքներով կարելի է դատել յուղի ճնշման և ջերմաստիճանի, հովացման 
հեղուկի ջերմաստիճանի, ինչպես նաև առանձին մեխանիզմների տեխնիկա-
կան վիճակի մասին: 

Աշխատանքային սարքավորանքի (կախոցի հարմարանք, հզորության 
փոխանցման լիսեռ և այլն) օգնությամբ տրակտորին կցում են տարբեր գյու-
ղատնտեսական մեքենաներ և գործիքներ, տրակտորի շարժիչից փոխան-
ցում դրանց աշխատանքային օրգաններին պտտող մոմենտը, կառավարում 
մեքենաներն ու գործիքները և կատարում այլ աշխատանքներ: 

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

 
1.4.Տրակտորային կցանքներ 

 

Տրակտորից և կցանքային օղակից բաղկացած տրանսպորտային միջոցը 
կոչվում է տրակտորային գնացք: Որպես տրակտորային գնացքի կցանքային 
օղակ կարող է հանդիսանալ կցանքը կամ կիսակցանքը: 

Կցանքը (կիսակցանքը) դա կցանքային օղակ հանդիսացող տրանսպոր-
տային սայլակ է, որի սեփական զանգվածից և տեղափոխվող բեռից առա-
ջացող ուղղաձիգ բեռնվածքը անիվների միջոցով փոխանցվում է հենարա-
նային մակերևույթին:  

Գյուղատնտեսական նշանակության կցանքները նախատեսված են 0,9 և 
1,4 դասի տրակտորների հետ ագրեգատավորված, բոլոր տեսակի ճանա-
պարհներով և դաշտային պայմաններում բեռներ տեղափոխելու համար: 

Կցանքի հիմնական մասերն են` հարթակը (նկ. 1.2), շասին, դարձման 
սարքը, հիդրոամբարձիչը, արգելակային համակարգը: 
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Նկ.1.2. 2ПТС-4,5 տրակտորային կցանք. 

 

Մետաղական հարթակն ունի երեք հետգցովի կողեզրեր: Սորուն բեռների 
կորուստները կանխարգելման համար հարթակի հատակի և կողեզրերի միջև 
տեղակայված են խցվածքներ: Եգիպտացորենի մանրացված զանգվածի, 
խոտերի և այլ թեթևակշիռ բեռների տեղափոխման ժամանակ հարթակի ծա-
վալը մեծացնելու նպատակով կցանքը սարքավորում են հավելակցան կող-
եզրերով: Հարթակը չորս հանովի մատերով ամրակում են կցանքի շրջանա-
կին: Կցանքը բեռնաթափում են երեք կողմի վրա հիդրոամբարձիչ մեխա-
նիզմի օգնությամբ, որը գործարկվում է տրակտորի հիդրավլիկական համա-
կարգից: 

 
Ստուգողական հարցեր 

 
1. Շարադրե՛ք ԱՊՀ երկրներում արտադրվող տրակտորների տիպաժ 

կազմող դասերը: 
2. Ո՞ր դասին է վերաբերում МТЗ-80 տրակտորը:  
3. Թվարկե՛ք տրակտորի հիմնական մասերը: 
4. Ի՞նչ ագրեգատներից է բաղկացած տրանսմիսիան: 
5. Ի՞նչ նպատակի է ծառայում տրակտորի աշխատանքային 

սարքավորանքը: 
6. Ի՞նչ է նշանակում «տրակտորային գնացք» հասկացությունը: 
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2. ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԼՑԱՎՈՐՈՒՄԸ ՎԱՌԵԼԻՔՈՎ, ՅՈՒՂՈՎ ԵՎ ՀՈՎԱՑՄԱՆ 
ՀԵՂՈՒԿՈՎ 

 

2.1. Տրակտորի լցավորումը վառելիքով 
 

Վառելիքի բաքն անհրաժեշտ է պահել լրիվ լցավորած վիճակում: Այդ թույլ 
է տալիս կանխարգելել բաքի օդային տարածությունում գտնվող ջրի գոլոր-
շիների խտացումը և դրանով իսկ նվազեցնում բաքի ներքին մակերևույթների 
քայքայումը: Բաքը լցավորելիս չի կարելի խախտել չափիչ ձողի կամ վառելի-
քի մակարդակը հսկող այլ սարքի «Полный бак» («Լրիվ բաք») նշանի մա-
կարդակը: Գերլցված բաքով տրակտորի աշխատանքի ժամանակ վառելիքը 
թափվում է լցավորման բկանցքի կափարիչի անցքերից, իսկ դա, իր հերթին, 
առաջացնում է անցքի խցանում փոշով և կեղտով, ինչը կարող է առաջացնել 
շարժիչի աշխատանքի խափանումներ:  

Նախքան վառելիքը բաք լցավորելն անհրաժեշտ է համոզվել, որ այն հա-
մապատասխանում է տարվա տվյալ ժամանակին կիրառվող մակնիշին, այ-
սինքն՝ վառելիքի թանձրացման ջերմաստիճանը պետք է լինի շրջակա օդի 
ջերմաստիճանից առնվազն 10 0C ցածր: Վառելիքի պայմանական նշանա-
կումը: Տրակտորների դիզելների համար Ռուսաստանի Դաշնությունում արտա-
դրվում է երեք մակնիշի վառելիք. «Л»՝ ամառային, որն օգտագործվում է 00C և 
ավելի օդի ջերմաստիճանի ժամանակ, 

«3»՝ ձմեռային՝ - 20°С–ից մինչև 00C և արկտիկական «А»՝ -50°С-ից մինչև -
20°С: 

 «Л» մակնիշի վառելիքի պայմանական նշանակումը բաղկացած է ծծումբի 
զանգվածային մասից և բռնկման ջերմաստիճանից, «3»-ինը՝ ծծումբի զանգ-
վածային մասից և թանձրացման ջերմաստիճանից, «А»-ինը՝ միայն ծծումբի 
զանգվածային մասից: Օրինակ, Л-0,2-40 մակնշումը նշանակում է դիզելային 
վառելիք` ամառային, ծծումբի պարունակությունը՝ 0,2%, բռնկման ջերմաստի-
ճանը՝ 40°С, կամ З-0,2-35 մակնշումը նշանակում է դիզելային վառելիք ձմե-
ռային, ծծմբի պարունակությունը՝ 0,2%, թանձրացման ջերմաստիճանը՝ –35°С:  

Մեխանիկական խառնուկներ: Վառելիքի մեջ մեխանիկական խառնուկ-
ների ներխուժման վտանգն այն է, որ վառելիքի սարքավորանքի ճշգրիտ զույ-
գերի (մղակ-ականոց, ասեղ-փոշեցիր) բացակները շատ փոքր են և գտնվում 
են 0,0015…0,0025 մմ սահմաններում: Այդ պատճառով, եթե վառելիքի հետ 
սնման համակարգ են ներխուժում, օրինակ, փոշու մասնիկներ (հիմնակա-
նում բաղկացած են շատ պինդ նյութից՝ սիլիցիումի երկօքսիդից), դրանք 
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սկզբից առաջացնում են եզրերի քայքայում, իսկ այնուհետև՝ լռվելով բացակնե-
րում, հասցնում են կոպիտ վնասվածքներ: Մասերն այդ ժամանակ արագ 
մաշվում են և խափանում սնման համակարգի աշխատանքը: 

 Այդ պատճառով, որքան մանրակրկիտ է զտված վառելիքը, այնքան քիչ 
են նրա մեջ մեխանիկական խառնուկները, այնքան երկար կաշխատեն 
առանց նորոգման վառելիքի սնման համակարգի մասերը: 

Ջուրը, որը ներխուժում է վառելիքի համակարգ վառելիքի հետ միասին, 
նույնպես կարող է դառնալ զտիչների վաղաժամ կեղտոտվածության պատ-
ճառ՝ կաթիլներով (շրջակա օդի դրական ջերմաստիճանների ժամանակ) և 
սառուցի բյուրեղներով (բացասականների ժամանակ), ինչպես նաև առա-
ջացնեն սնման համակարգի ուժեղ կոռոզիական քայքայում:  

Այսպիսով, որպեսզի երաշխավորել դիզելի սնման համակարգի նորմալ 
աշխատանքը, անհրաժեշտ է բաքի մեջ լցավորել միայն այն վառելիքը, որից 
հեռացված են մեխանիկական խառնուկները և ջուրը: 

Այդ նպատակով դիզելային վառելիքն անհրաժեշտ է նախապես պար-
զեցնել մեծ տարողություններում:  

Պարզեցում: Պարզեցման տևողությունը կախված է շրջակա օդի ջերմ-
աստիճանից: Ձմռանն այն հասնում է 10 օր, ամառը՝ առնվազն 48 ժամ: 

Քանի որ պարզեցման ժամանակ առաջին հերթին մաքրվում են վառելիքի 
վերին շերտերը, լցավորման սարքի ընդունիչ ճկափողն անհրաժեշտ է իջեց-
նել այնպես, որպեսզի վերին շերտերից վերցվի միայն մաքուր վառելիքը: Բա-
ցի դրանից, ցանկալի է բաքերը լցավորել զտիչների միջոցով, իսկ այն դեպ-
քերում, երբ պարզեցման համար որևէ պատճառներով ժամանակ չկա, ան-
հրաժեշտ է լցավորել սնման համակարգը` միայն զտիչի միջոցով:  

Լցավորումը: Առավել հուսալի է լցավորման փակ եղանակը, որի ժամա-
նակ օգտագործվում են բաշխիչ ծորակով ճկափողեր: Եթե տրակտորը լցա-
վորում են տեղումների ժամանակ, բաքի լցավորման բկանցքն անհրաժեշտ է 
մանրակրկիտ փակել վերևից բրեզենտով, որպեսզի թույլ չտալ խոնավության 
ներխուժում բաք: 

Բացառիկ դեպքերում, երբ այս կամ այն պատճառով փակ լցավորումն 
անհնար է, անհրաժեշտ է կիրառել բացը: Այդ դեպքում մանրակրկիտ մաք-
րում են փոշուց և կեղտից բաքի բկանցքը և խցանը, բացում բաքը և տեղա-
դրում բկանցքի մեջ մաքուր ձագար՝ երկակի ցանցով: Ցանցի վրա տեղա-
դրում են մետաքսե կտավ՝ երկու շերտով կամ ֆլանել՝ խավով վերև: Վառե-
լիքը լցավորում են միայն մաքուր ամանից` թույլ չտալով բաքի մեջ ջրի, ձյան, 
փոշու և կեղտի ներխուժում: 
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Գործարկային շարժիչի բաքը լցավորում են խառնուրդով՝ բաղկացած 15 
մաս (ըստ ծավալի) բենզինից և մեկ մաս դիզելային յուղից: Յուղը բենզինին 
խառնում են առանձին մաքուր ամանում՝ մինչև միասեռ զանգված ստանալը 
և միայն դրանից հետո ցանցով ձագարով լցնում բաք:  

Տրակտորը վառելիքով լցավորելիս անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել 
հրդեհային անվտանգության կանոնները, ինչպես նաև միշտ հիշել, որ դաշ-
տային պայմաններում շարժական լցավորման ագրեգատը պետք է մոտենա 
տրակտորին ոչ ավելի, քան 5 կմ/ժ արագությամբ և կանգնի տրակտորից առն-
վազն 3 մ հեռավորության վրա: Այդ ժամանակ վարորդները պետք է գտնվեն 
իրենց մեքենաների մոտակայքում և հետևեն լցավորման գործընթացին:  

2.2. Տրակտորի լցավորումը յուղով 
 

Ընդհանուր պահանջներ: Տրակտորի ծառայության ժամկետը և նրա 
անխափան աշխատանքը մեծամասամբ կախված են բոլոր շփվող մասերի 
ճիշտ և ժամանակին համապատասխան մակնիշի յուղով յուղելուց: 

Յուղման բոլոր կետերը լցավորում են միայն այն յուղերով և այն ժամկետ-
ներում, որոնք նշված են տրակտորն արտադրող գործարանի կողմից` տրակ-
տորի վրա ամրակցված մետաղե թիթեղների վրա կամ հրահանգներում: Եթե 
չպահպանել այդ պահանջը, ապա հնարավոր են ցանկացած հետևանքներ: 
Օրինակ, եթե МТЗ-82 տրակտորի կարդանային փոխանցիչի խաչուկները 
յուղել նույնիսկ մեկ անգամ համապիտանի քսուքով տրանսմիսիոն ավտո-
տրակտորային յուղի փոխարեն, ապա ասեղնավոր առանցքակալները շար-
քից դուրս կգան: Այդ նույնը կարող է կատարվել և այն դեպքում, եթե յուղումը 
կատարվում  հեղուկ յուղով:  

Ավելորդ մածուցիկությունով յուղերի կիրառումը տրանսմիսիայի մեխա-
նիզմներում հանգեցնում է նրան, որ ժամանանիվների պտտման մեծ հաճախու-
թյան ժամանակ յուղը չի հասցնում անցնել շփվող մասերի մակերևույթների 
միջով, ստեղծվում է շփման ներքին ուժերի մեծ դիմադրություն, որի հետևանքով 
նվազում է տրանսմիսիայի օգտակար գործողության գործակիցը: 

Տրակտորի մեխանիզմներում յուղը փոխարինելու ժամանակ, անհրաժեշտ է 
պաշտպանել մեխանիզմները փոշուց, կեղտից և այլ կողմնակի մարմիններից: 

Յուղման ժամանակ քարտերների արտապտուտակաց խցաններն ան-
հրաժեշտ է դնել մաքուր մակերևույթների վրա կամ մետաղե բանկաների մեջ: 
Դրանով դուք նվազեցնում էք տրակտորի մեխանիզմների մեջ ներխուժող 
մետաղե խառնուկների քանակը:  
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Տրակտորը հեղուկ յուղով լցավորման ժամանակ լցավորվող չափաբաժ-
նից, յուղման անցքերի դիրքից և չափից կախված կարելի է օգտագործել՝ գա-
վաթ՝ քթիկով (Նկ.2.1,ա ), մղիչ (Նկ.2.1, բ), մեքենայացված յուղալցավորիչ՝ 
հատուկ ծորակով (1) (Նկ.2.1, գ), մխոցային սրսկիչ (Նկ.2.1, դ) կամ լծակասու-
զակային սրսկիչ, որի ծայրին ներպտուտակված է հատուկ ծայրապանակ (2) 
(Նկ.2.1, ե ): Եթե օգտագործվում է հեղուկ յուղի լցավորման սրսկիչ, ապա 
պետք է հետևել, որպեսզի դրա մեջ չլինեն սոլիդոլի մնացորդներ, իսկ առկա 
յուղի դեպքում անհրաժեշտ է հեռացնել յուղը, և սրսկիչը մանրակրկիտ 
լվանալ դիզելային վառելիքով:  

 
            ա                                      բ                               գ

      
                    դ                                                          ե  

Նկ. 2.1 Տրակտորի ագրեգատների հեղուկ յուղով լցավորուման 
եղանակները. 

ա) գավաթով, բ) մղիչով, գ) յուղալցավորիչով, դ) մխոցային յուղասրսկիչով, ե) լծակա-
սուզակային սրսկիչով. 1-ծորակ, 2-հատուկ ծայրապանակ:  

 

Տրակտորի քարտերների մեջ լցավորված յուղի մակարդակը ստուգում են 
տարբեր սարքվածքներով և հարմարանքներով:  

Երբ որ աշխատանքային հարմարանքը պետք է լինի միայն մեկը, յուղա-
չափ ձողի վրա անում են միայն երկու նշան (Նկ. 2.2., ա). վերինը՝ աշխատան-
քային մակարդակը և ստորինը՝ սահմանայինը, որից ցածր տրակտորի աշ-
խատանքը չի թույլատրվում: 
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Բացի յուղացուցիչ ձողերից, յուղի մակարդակը ստուգելու համար երբեմն 
կիրառում են թափանցիկ պատուհաններ (Նկ. 2.2., բ) կամ խցաններով փակ-
վող ստուգիչ անցքեր (Նկ. 2.2., գ):  

Եթե ստուգման ժամանակ հայտնաբերվում է, որ յուղի մակարդակը ցածր է 
թույլատրելի մակարդակից, ապա տրակտորի հետագա աշխատանքը պետք է 
դադարեցվի այնքան ժամանակ, մինչև չլցավորվի սահմանված քանակի յուղ: 
Խորհուրդ չի տրվում լցավորել յուղը սահմանված մակարդակից շատ, որովհե-
տև բացի յուղի բարձր ծախսից, դա կարող է առաջացնել օրինակ, մխոցաօղերի 
վաղաժամ մաշվածություն և շարժիչի հզորության կորուստ:  

       
  ա                       բ      գ 

Նկ.2.2. Յուղի մակարդակի ստուգումը տրակտորի ագրեգատներում.  
ա) յուղացուցիչ ձողով, բ) թափանցիկ պատուհանով, գ) ստուգիչ խցանով: 

 

Յուղանյութերն անհրաժեշտ է պահպանել մաքուր ամաններում և կիպ 
փակել կափարիչներով, որոնց վրա նշել յուղի անվանումը և մակնիշը: Բա-
ցարձակ չի կարելի պահել յուղը բաց տարողություններոմ, քանի որ այդ դեպ-
քում յուղերը կեղտոտվում են մեխանիկական խառնուկներով և դրանց մեջ 
կարող է ներխուժել ջուր: Դիզելային յուղերն ունեն բարձր խոնավածծություն՝ 
ի հաշիվ բազմաբնույթ հավելանյութերի, որոնք կորցնում են իրենց հատկու-
թյունները յուղի մեջ խոնավության առկայության դեպքում:  

Տրակտորյաին յուղերի պայմանական նշանակումը: Շարժիչի մասերի 
յուղման համար օգտագործում են նավթից ստացվող բարձրորակ շարժիչի 
յուղ, որն ունի անհրաժեշտ կպչունություն և մածուցիկություն: Յուղը պետք է 
ունենա նաև լավ հակակոռոզիոն հատկություններ, որի համար յուղին ավե-
լացնում են հատուկ հավելանյութեր: 
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Շարժիչի յուղերը նշանակում են տառերի, նշանների և թվերի համակցու-
թյամբ: Մասնավորապես, ՌԴ-ում արտադրված շարժիչի յուղերը ունեն հետև-
յալ նշաններ. առաջին տառը` M («моторное»՝ «շարժիչային»), գծիկից հետո 
դրվում է 8, 10 կամ 12 թվերը` կինեմատիկական մածուցիկությունը, մմ2 /վ` 100 
0C ջերմաստիճանի ժամանակ, նորից գծիկից հետո նշվում են այն շարժիչների 
խմբերը, որոնց համար յուղը նախատեսված է. Անուժգնացրած (A), սակավա-
ուժգնացրած (Б), միջինուժգնացրած (В), բարձրուժգնացրած (Г), բարձրուժգ-
նացրած` ներմղումով (Д): Նշված տառերից հետո դրվում է ներքին ինդեքս` 1 
(կարբյուրատորային շարժիչների համար) կամ 2 (դիզելների համար): Օրինակ, 
M-8- Г2 նշանակումը կարդացվում է հետևյալ կերպ. շարժիչի յուղ, մածուցիկու-
թյունը 8 մմ2 /վ՝ 100 0C ջերմաստիճանի ժամանակ, նախատեսված է բարձր ուժգ-
նացրած դիզելների համար: 

Արևմտյան դասակարգմամբ, մասնավորապես API- ի (Ամերիկյան նավթի 
ինստիտուտ) դասկարգումով Г և Д խմբերի յուղերին համապատասխանում են 
CC և CD յուղերը, իսկ SAE-ի (ԱՄՆ-ի ավտոմաբիլների արտադրող ճարտարա-
գետների միավորում) դասակարգմամբ` SAE-20W-ն (ձմեռային) և SAE-30–ը 
(ամառային): 

Շարժիչի լցավորումն յուղով: Տրակտորի շարժիչի յուղման համակարգը 
անհրաժեշտ է լցավորել միայն արտադրող գործարանի կողմից երաշխավո-
րած յուղով: Յուղը պետք է համապատասխանի շարժիչի մակնիշին և աշ-
խատանքի սեզոնին: 

Յուղի մակարդակի ստուգումը կատարում են յուրաքանչյուր հերթափոխ՝ 
դիզելի գլանների բլոկի վրա տեղադրված յուղաչափի միջոցով: Յուղի մա-
կարդակը պետք է լինի յուղաչափի ստորին և վերին նշանների միջև՝ Նկ.2.2, 
ա-ին համապատասխան: Ստուգումը կատարում են ոչ շուտ, քան 3…5 րոպ 
շարժիչը կանգառելուց հետո, որպեսզի յուղը լրիվ արտահոսի քարտերի մեջ:  

Յուղը փոխարինում են միայն տաք շարժիչի դեպքում, հետևյալ հերթակա-
նությունով: Քարտերի տակ տեղադրում են գուռ և արտապտուտակում հեղու-
կաթափ խցանը, պահպանելով հատուկ զգուշություն, որպեսզի չվնասել ձեռքե-
րը տաք յուղով: Մինչև յուղն արտահոսում է լվանում են կենտրոնախույս յուղի 
զտիչի ռոտորը և շարժիչի գազանցքը: Յուղը արտահոսելուց հետո, ներպտու-
տակում են իր տեղը խցանը և լցավորում յուղը մինչև յուղացուցչի վերին նշանը:  

Տրանսմիսիյաի և ընթացքային մասի ագրեգատների լցավորումը յուղով: 
Տրանսմիսիայի յուղերի նշանակումը նույնպես կատարվում է տառերի, նշաննե-
րի և թվերի համակցությամբ: TM առաջին երկու տառը նշանակում են տրանս-
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միսիայի յուղ («трансмиссионное масло»), գծիկից հետո հաջորդական թիվը` յու-
ղի խմբի համարն է. 1` առանց հավելանյութերի, 2` հակամաշումային հավելա-
նյութերով, 3` հակաքարթային հավելանյութերով, 4` բարձր էֆեկտիվությամբ 
հակաքարթային հավելանյութերով, 5` ունիվերսալ յուղեր: Հաջորդ գծիկից հետո 
դրվում են 9, 12, 18 կամ 34 թվերը` կինեմատիկական մածուցիկությունը, մմ2 /վ՝ 
100 0C ջերմաստիճանի ժամանակ: Նշանակման վերջում կարող նշվել ներքևի 
ինդեքսը З (խտացրած հավելանյութ): Օրինակ, TM-4-9З նշանակումը կարդաց-
վում է հետևյալ կերպ. տրանսմիսիայի յուղ, բարձր էֆեկտիվությամբ, հակաքար-
թային հավելանյութերով, մածուցիկությունը 9 մմ2 /վ՝ 100 0C ջերմաստիճանի 
ժամանակ, յուղը պարունակում է խտացրած հավելանյութ: 

Փոխանցատուփերի համար կիրառում են գործարանի հրահանգով նա-
խատեսված յուղը: Նախքան յուղը փոխելը, անհրաժեշտ է մաքրել տրակտորը 
կեղտից և մանրակրկիտ լվանալ: Հատկապես անհրաժեշտ է լավ լվանալ 
լցավորման և հեղուկաթափ խցանների կամ կափարիչների արտաքին մա-
կերևույթները և խցանների մոտ քարտերների մակերևույթները, որպեսզի 
չկեղտոտել յուղման համակարգը:  

Յուղը փոխարինում են հերթափոխի ավառտին, երբ շարժիչը դեռ տաք է: 
Հակառակ դեպքում, տրակտորը նախապես 20…30 րոպ տաքացնում են 
շարժման ընթացքում, և միայն դրանից հետո փոխարինում յուղը:  

Թանձր (պլաստիկ) քսուքի մատուցումը հնարավոր է միայն հատուկ մղիչ-
ների միջոցով, օրինակ լծակասուզակային (Նկ.2.3,ա), որոնք զարգացնում են 
յուղի ճնշում մինչև 30 ՄՊա: Յուղման այն տեղերում, որտեղ անհրաժետ է մա-
տուցել թանձր քսուք, տեղակայված են ճնշայուղիչներ (2) (Նկ.2.3,բ)՝ ուղիներով: 
Ուղու մուտքի անցքը փակված է գնդիկով՝ զսպանակով սեղմվող անցքին: Յուղը 
ծայրապանակով (1) մղելիս, այն հետ է տանում գնդիկը և անցնում առանցքա-
կալի մեջ: Մղումը դադարեցնելուց հետո, գնդիկը նորից փակում է անցքը:  

Յուղի քանակը, որն անհրաժեշտ է մատուցել այս կամ այն ճնշայուղիչով 
որոշվում է տարբեր ձևով: Որոշ առանցքակալների մեջ յուղը մատուցում են 
այնքան ժամանակ, մինչև այն արտահոսի ստուգիչ անցքից, մյուսների՝ մղիչի 
լծակի ճոճումների թվով (Նկ.2.3, գ): 

Եթե մղիչով մատուցվող յուղը ճնշայուղիչի միջով չի անցնում առանքակալի 
մեջ ուղիների կեղտոտվածության պատճառով, ապա դրանք կարելի է մաքրել 
հիդրոանցքահատի միջոցով (Նկ.2.3, դ): Դրա համար անհրաժեշտ է հանել 
ճնշայուղիչը իր բույնից և տեղը ներպտուտակել հիդրոանցքահատի խողովա-
կապտուկը: Այնուհետև թասակավոր յուղիչի օգնությամբ լցավորել հիդրո-
անցքահատը թանձր քսուքով և ներպտուտակելով մղիչ պտուտակը իրանի 
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մեջ «ստիպել» յուղն անցնելու կեղտոտված ուղիներով և մաքրել դրանք: Յու-
ղը այդ դեպքում ունի շատ բարձր ճնշում՝ 80… 100 ՄՊա: 

 
Նկ.2.3. Տարկտորների շփման հանգույցների լցավորումը պլաստիկ քսուքով. 

a), բ),գ) յուղման եղանակներ, դ) հիդրոանցքահատ, ե) համակցված գործիք, 1-սրսկիչի 
ծայրապանակ, 2-ճնշայուղիչ, 3–թասակավոր յուղիչ, 4-մղիչ պտուտակ, 5–ներպարուրա-
կիչ, 6–դարձակ, 7-հանիչ: 

 

 Անսարք յուղիչների, կոտրվածքները հանելու և յուղիչների անցքերի պա-
րուրակը վերականգնելու համար նպատակահարմար է կիրառել համակցված 
գործիք (Նկ.2.3,ե): Այն բաղկացած է ճակատադարձակից (6), որի երկայնա-
կան բացվածքով կողմը հարմարեցված է վեցանիստ ծռված յուղիչներն ար-
տապտուտակելու համար, մյուսը՝ գամասեղներով յուղիչները: Վերին կոտրված 
մասով յուղիչները հեռացնելու համար ծառայում է էքստրակտորը (7): Ներ-
պտուտակելով այն կոտրված յուղիչի ուղու մեջ և պտտելով ժամսլաքի հակա-
ռակ ուղղությամբ, կարելի է արտապտուտակել բեկորը:  

Յուղիչի անցքի վնասված պարուրակը վերականգնում են ներպարուրա-
կիչով: 

Օդի ցածր ջերմաստիճանների ժամանակ աշխատելիս, մասերը յուղում են 
անմիջապես աշխատանքի ավարտից հետո, մինչև դրանց հովանալը: Այդ 
դեպքում յուղը լավ է մատուցվում յուղվող մակերևույթներին և թեթև անցնում 
մասերի բացվարքներով: 
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2.3. Տրակտորի հիդրոհամակարգի լցավորումը բանող հեղուկով 
 

Հիդրավլիկական յուղերը (MГ), ըստ շահագործական հատկությունների, 
բաժանվում են հետևյալ խմբերի A` առանց հավելանյութերի, Б` հակա-
կոռոզիոն և հակաօքսիդային հավելանյութերով, В` հակակոռոզիոն, հակա-
օքսիդային և հակաքարթային հավելանյութերով: Օրինակ, MГ-15-В տառերի 
և թվերի համակցությունը նշանակում է` հիդրավլիկական յուղ, մածուցիկու-
թյունը 15 մմ2 /վ՝ 100 0C ջերմաստիճանի ժամանակ, հակակոռոզիոն, հակա-
օքսիդային և հակաքարթային հավելանյութերով: 

Որպեսզի հիդրոհամակարգը աշխատի երկար ժամանակ և հուսալի, այն 
անհրաժեշտ է լցավորել մաքուր և թանձրացրած յուղով:  

Նախքան լցավորելը, արտաքինից մաքրում են փոշուց և կեղտից բաքի 
կապարիչը և լցավորման բկանցքը: Յուղը լցավորում են աստիճանաբար (ոչ մեծ 
շիթով), որպեսզի օդը համակարգից ազատ դուրս գա լցավորման անցքով:  

Յուղը լրալցավորում են հերթափոխի վերջում: Դա հատկապես կարևոր է, 
երբ ընդմիջումը հերթափոխերի միջև երկարատև է: Բաքի մեջ յուղի մակե-
րևությի վերևում գտնվող օդը հովանում է, կատարվում է ջրի գոլորշիների 
խտացում, ինչը տարվա տաք ժամանակ առաջացնում է մասերի բանող 
մակերևույթների քայքայում, իսկ սառը ժամանակ բերում է յուղատարերում 
խցանների առաջացման: 

Լրիվ լցված բաքի դեպքում յուղի ջերմաստիճանը նվազում է, ինչն պահ-
պանում է այն փրփրումից: Հիդրոհամակարգի մասերի ծառայության ժամ-
կետը երկարում է: 

Շատ կարևոր է լցավորել յուղը մինչև անհրաժեշտ մակարդակը՝ կախված 
կատարվող աշխատանքից: Օրինակ, МТЗ-80 տրակտորի հիդրոհամակար-
գի բաքում կիրառվում է ցուցիչ աշխատանքային մակարդակի երկու նշանե-
րով ՝ «П» և «С» և ստորին սահմանային մակարդակի մեկ նշանով՝ «О»:  

Վերին մակարդակը «С» նշանով օգտագործվում է այն դեպքում, երբ տրակ-
տորն աշխատում է այն մեքենաների հետ, որտեղ տեղակայված են միակողմ 
գործողության գլաններ (օրինակ՝ բարդոցիչով): Այդ մակարդակին յուղն ան-
հրաժեշտ է լցավորել միայն կախված մեքենայի լրիվ իջեցված շրջանակի 
դեպքում (Ննկ.2.4,ա ): Եթե յուղը լցնել մինչև «С» նշանը մեքենայի շրջանակի ոչ 
լրիվ իջեցված դեպքում (Նկ.2.4,բ), ապա շրջանակի հետագա արագ իջեցման 
ժամանակ, լցավորվող յուղն արտահանվում է բաքի (4) մեջ: Այդ դեպքում բաքում 
գտնվող օդը դուրս է գալիս գազանցքով (6), իսկ երբ ամբողջ բաքը լրիվ լցվում 
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է յուղով, օդի ավելցուկը չի հասցնում դուրս գալ բկանցքով և բաքում առաջանում 
է բարձր ճնշում, որն երբեմն բերում է բաքի պատռման: 

   
ա      բ 

Նկ.2.4 Տրակտորի հիդրոհամակարգի լցավորումը բանող հեղուկով 
1-պոմպ, 2-յուղի ցուցիչ, 3-բաշխիչ, 4-բաք, 5-զտիչ, 6-գազանցք, ա) յուղի մնացած ծա-

վալը, բ) բաքի մեջ լրացուցիչ լցավորված յուղի ծավալը:  
 

2.4. Տրակտորի լցավորումը հովացման հեղուկով 

Ընդհանուր դրույթներ: Շարժիչի յուրաքանչյուր գործարկման ժամանակ 
անհրաժեշտ է համոզվել, որ հովացման համակարգը լցավորված է հովաց-
ման հեղուկով, և նրա մակարդակը գտնվում է լցավորման բկանցի վերին եզ-
րից ցածր 60…70 մմ: 

Չի կարելի օգտագործել լցավորման համար տարողություններ, որտեղ 
մինչև այդ գտնվել է ներքին պատերը թաղանթով պատած յուղ կամ վառելիք: 
Վերջինս կտրուկ նվազեցնում է ջրաշապիկի պատերին սովորաբար նստ-
վածք տվող դիրթի ջերմահաղորդականությունը: 

Ջրով լցավորումը: Ֆերմերային տնտեսություններում տրակտորի շարժի-
չի հովացման համար հաճախ օգտագործում են ջուր, որովհետև այն առավել 
մատչելի է համեմատ այլ հովացման հեղուկների հետ և ունի ավելի լավ հո-
վացման ունակություն: Սակայն ջրին բնորոշ են մի շարք թերություններ, 
որոնք դժվարեցնում են կիրառումը, հատկապես ձմեռը՝ սառելու բարձր ջերմ-
աստիճան ծավալի զգալի մեծացումով (մինչև 10°՝ 0°С ջերմաստիճանի ժա-
մանակ), եռման համեմատաբար ցածր ջերմաստիճան, տաքացման մակե-
րևույթի վրա դիրտ առաջացնող աղերի առկայություն: 

Որպեսզի նվազեցնել դիրտի առաջացումը, հովացման համակարգը լցա-
վորում են մաքուր «փափուկ» ջրով, որը տալիս է նստվածքների նվազագույն 
քանակ: Դրա համար նպատակահարմար է օգտագործել անձրևաջուր կամ 
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ձյուն: Չի կարելի առանց նախապես պարզեցման լցավորել տիղմի կամ ա-
վազի տեսքով մեխանիկական խառնուկներով ջուր: 

Բացի դրանից, լցավորվող ջրի մեջ անհրաժեշտ է ավելացնել 4% նատրիումի 
նիտրատ (նատրոնական բորակ NaNO3), որը փափկացնում է ջուրը և պաշտ-
պանում հովացման համակարգի ներքին մակերևույթները քայքայումից: Ջուրն 
անհրաժեշտ է փոխել հնարավորինս ուշ–ուշ: Անհրաժեշտության դեպքում պետք 
է դատարկել հովացման հեղուկը համակարգից մաքուր տարողության մեջ, 
որպեսզի ջուրն օգտագործվի հետագա լցավորման ժամանակ: 

Անտիֆրիզով լցավորումը: Անտիֆրիզը սառելու ցածր ջերմաստիճանով 
հեղուկ է: Ավտոտրակտորային հովացման համակարգերում անտիֆրիզերը 
որպես կանոն բաղկացած են էթիլենգլիկոլից (ավելի հազվագյուտ՝ պրոպիլենգ-
լիկոլից, որն ի տարբերություն էթիլենգլիկոլի թույնավոր չէ, սակայն արժե զգալի 
թանկ), ջրից և հավելանյութերից, որոնք տալիս են անտիֆրիզին հակակոռո-
զիական, հակափրփուրական և հակակավիտացիոն հատկություններ: Բացի 
սառչելու ջերմաստիճանը նվազեցնելը, էթիլենգլիկոլը նպաստում է հովացման 
հեղուկի եռման ջերմաստիճանի բարձրացմանը, ինչը հանդիսանում է առավե-
լություն տրակտորները տարվա տաք ժամանակ շահագործելիս: 

Աշխատելով անտիֆրիզի հետ` անհրաժեշտ է հիշել, որ էթիլենգլիկոլը և 
դրա ջրային լոծույթները թունավոր են: Այդ պատճառով աշխատռանքն ա-
վարտելուց հետո անհրաժեշտ է մանրակրկիտ լվանալ ձեռքերը: Արգելվում է 
լցավորման ժամանակ ծխելը:  

Եթե տրակտորը լցավորված է եղել ջրով, իսկ նրա մեջ լցնում են անտիֆ-
րիզ, ապա կարող է խախտվել հովացման համակարգի հերմետիկությունը: 
Դա բացատրվում է այն բանով, որ ժամանակի ընթացքում խցուկները, միջա-
դիրները և այլ խցվածքներ կորցնում են իրենց էլաստիկությունը: Դրանց վրա 
առաջանում են ճաքեր, որոնք աստիճանաբար լայնանում և խորանում են, 
միաժամանակ լցվելով դիրտով: Դիրտը կանխարգելում է հնարավոր արտա-
հոսքը այդ ծցվածքներով, սակայն անտիֆրիզն ունի դիրտը լուծելու հատկու-
թյուններ, ինչը խախտում է հերմետիկությունը: 

Հովացման համակարգում անտիֆրիզի մակարդակն անհրաժեշտ է ստու-
գել հերթափոխի վերջում, երբ շարժիչը տաք է: Անհրաժեշտ է ի նկատի ունե-
նալ, որ անտիֆրիզի օգտագործման ժամանակ նրանից գոլորշիանում է 
ջուրը, ինչը բերում է սառչելու ջերմաստիճանի նվազեցման: Եթե ստուգման 
ժամանակ պարզվել է, որ անտիֆրիզի մակարդակը նորմից ցածր է, իսկ 
խողովակատարերի միացքներից, միջադիրներից և ռադիատորից տեսանելի 
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արտահոսք չկա, ապա ռադիատորի մեջ պետք է լրալցավորել մաքուր փա-
փուկ ջուր: Ջուրը անտիֆրիզի մեջ լրալցավորելուց հետո պետք է ստուգել 
անտիֆրիզի խտությունը, որը պետք է լինի 1,067…1,1 գ/սմ3 սահմաններում: 
Նորմից շեղման դեպքում, խտությունը պետք է կարգավորել մինչև ան-
հրաժեշտ նշանակությունը՝ լրալցավորելով ջուր կամ էթիլենգլիկոլ: 

Լցավորելով սառը շարժիչի հովացման համակարգը սառը անտիֆրիզով 
անհրաժեշտ է հիշել, որ տաքացման ժամանակ անտիֆրիզը զգալի լայնա-
նում է, որի պատճառով մինչև լրիվ մակարդակը լցավորելուց հետո հեղուկա-
թափ ծորակի միջոցով պետք է թափել 40 մակնիշի անտիֆրիզի ծավալի 5…6% 
կամ 65 մակնիշի՝ 6…8%: Օրինակ, այդ դեպքում, Д-240 շարժիչի (էլեկտրամեկ-
նարկումով) հովացման համակարգից անհրաժեշտ է թափել 1,0…1,2 լ 40 մակ-
նիշի անտիֆրիզ և 1,1…1,3 լ ՝ 65 մակնիշի: 

Հովացման հեղուկի լցավորման կարգը: Մաքրում են ռադիատորի 
խցանի և բկանցքի արտաքին մակերևույթը կեղտից, հանում խցանը և ցան-
ցով ձագարի միջոցով լցավորում հովացման հեղուկը: 

Հեղուկային հովացումով մղիչով սարքավորված շարժիչի ռադիատորի մեջ 
հեղուկը լցավորելուց հետո անհրաժեշտ է գործարկել շարժիչը և, թողնելով 
այն 3…5 րոպ աշխատելուց հետո, կանգառքել և ստուգել հեղուկի մակար-
դակը: Անհրաժեշտության դեպքում հասցնել այն նորմի: 

 
Ստուգողական հարցեր 

 
1. Ի՞նչ դիզելային վառելիք են արտադրում Ուսաստանի Դաշնությունում: 
2. Ի՞նչ վտանգ է պարունակում վառելիքի մեջ մեխանիկական 

խառնուկների և ջրի առկայությունը: 
3. Ի՞նչ նպատակով են պարզեցնում վառելիքը: 
4. Շարադրե’ք տրակտորի բաքի մեջ վառելիքի լցավորման կարգը:  
5. Ինչպե՞ս են դասակարգվում շարժիչի յուղերը: 
6. Ի՞նչ եղանակներ և հարմարանքներ են օգտագործվում տրակտորի 

մասերը յուղելու համար: 
7. Ինչպե՞ս են լցավորում տրակտորի տրանսմիսիայի և ընթացքային մասի 

ագրեգատները հեղուկ յուղով: 
8. Շարադրե’ք հիդրոհամակաւրգը բանող հեղուկով լցավորելու կարգը: 
9. Որո՞նք են հովացման տրակտորի շարժիչի համակարգը ջրով 

լցավորելու առանձնահատկությունները: 
10. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում անտիֆրիզը: 
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3. ՏՐԱԿՏՈՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
 

3.1. Ընդհանուր դրույթներ 
 
Տրակտորներն ագրեգատավորվում են մեծ քանակի մեքենաների, գոր-

ծիքների, սարքվածքների և հարմարանքների հետ: Օրինակ, միայն МТЗ-80 
և МТЗ-82 տրակտորների հետ կարելի է կազմել ագրեգատ 273 տարբեր գյու-
ղատնտեսական մեքենաներով:  

Բացի գյուղատնտեսական մեքենաների հետ աշխատելուց, տրակտորնե-
րը կարելի է օգտագործել այլ աշխատանքների ժամանակ՝ բեռնման և բեռ-
նաթափման, փոխադրման, իսկ վթարային իրավիճակներում տրակտորները 
կարող են կատարել շարժական էլեկտրակայանի դեր, կովերի կթի համար 
վակուումային պոմպի, հրշեչ պոմպի և այլն:  

Ժամանակակից տրակտորի խցիկում գտնվող տրակտորիստը կարող է ոչ 
միայն կառավարել տրակտորն անհրաժեշտ հետագծով, այլև ներազդել 
տրակտորին միացված մեքենայի բանվորական օրգանների վրա, տեղափոխել 
այն բանվորական կամ տրանսպորտային դիրք, գործարկել և կանգառքել: 

Այդ գործողությունները կատարելու համար տրակտորի վրա տեղակայում են 
աշխատանքային սարքավորանք՝ հիդրավլիկական համակարգ (Նկ.3.1,ա), որը 
թույլ է տալիս տրակտորի առջևից կամ հետևից հատուկ հարմարանքի՝ կա-
խոցի (6) միջոցով կախել գյուղատնտեսական մեքենան (7) և կառավարել այդ 
մեքենայի բանվորական օրգանները:  

Կցման հարմարանքները (Նկ.3.1,դ) ծառայում են տրակտորը կցանքին 
կամ կցովի մեքենաներին միացնելու համար: Տրակտորի կողքից կամ հե-
տևից տեղադրվող շարժաբեր փոկանիվները (Նկ.3.1, բ) և հզորության փո-
խանցման լիսեռները (Նկ.3.1,գ) նախատեսված են տրակտորի շարժիչի 
պտտող մոմենտը մնայուն մեքենային փոխանցելու համար: 
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Նկ.3.1 Տրակտորի աշխատանքային սարքավորանքը. 
 ա) հիդրավլիկական կախովի համակարգ, բ) շարժաբեր փոկանիվներ, գ) հզորության փո-

խանցման լիսեռներ, դ) կցման սարքվածքներ, 1 և 6–կախոցի մեխանիզմներ, 2 և 5- ուժային 
գլաններ, 3-պոմպ, 4-բաշխիչ, 7-կախված մեքենա, 8-կողքի շարժաբեր փոկանիվ, 9-հետևի 
շարժաբեր փոկանիվ, 10–կողքի հզորության փոխանցման լիսեռ, 11-հետևի փոխանցման լի-
սեռ:  

 
Բացի Նկ.3.1-ում ներկայացված սարքվածներից, տրակտորի վրա կարելի 

է տեղադրել տանող անիվների լրաբեռնիչներ, որոնք նվազեցնում են տեղա-
պտտումը, հզորության փոխանցման հիդրավլիկական համակարգ և այլն:  

Ագրեգատավորվող մեքենաների տարատեսակների մեծ քանակությունն 
իր հերթին ներկայացնում է պահանջներ տրակտորին և նրա ընթացքային 
մասին ու աշխատանքային սարքավորանքին: Կատարվող աշխատանքից 
կախված, դրանք բոլորը պետք է համապատասխան կերպով նախապատ-
րաստել, որի համար մասնավորապես անհրաժեշտ է.  

● կարգավորել կախոցի մեխանիզմը, 
● տեղակայել անվադողերում օդի անհրաժեշտ ճնշում,  
● տեղակայել անհրաժեշտ անվամեջ,  
● տեղակայել քարշակցիչ սարքվածքը կամ հիդրոկեռը, 
● տեղակայել հզորության փոխանցման լիսեռը շլիցերի անհրաժեշտ քա-

նակությամբ,  
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● տեղակայել հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման անհրաժեշտ 
հաճախություն,  

● տեղակայել հզորության փոխանցման լիսեռի անհրաժեշտ շարժաբեր 
(ունիվերսալ-շարահերկային և հատուկ նշանակության տրակտորներ), 

● հանել կամ տեղակայել անհրաժեշտ դիրք ծանրուկները (ունիվերսալ-
շարահերկային և հատուկ նշանակության տրակտորներ), 

 ● տեղակայել շրջանակի վրա կամ հանել բալաստը (ընդհանուր նշանա-
կության անվավոր տրակտորներ), 

● անջատել դիֆերենցիալի ավտոբլոկավորումը (ունիվերսալ-շարահերկա-
յին տրակտորներ), 

● տեղակայել ընթացքանվազիչը (հատուկ նշանակության թրթուրավոր 
տրակտորներ), 

● տեղակայել անհրաժեշտ լայնության թրթուրներ (հատուկ նշանակու-
թյան թրթուրավոր տրակտորներ), 

● տեղակայել տրակտորային գնածքի ազադնշանի լապտեր (ընդհանուր 
նշանակության և ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորներ), 

● կարգավորել ցոլալապտերը: 
 

3.2. Տրակտորի հետ մեքենաների միացման եղանակները և 
մեխանիզմները 

 
Գյուղատնտեսական մեքենաների (գործիքների) միացման եղանակը տրակ-

տորին կախված է դրանց կառուցվածքից: Դրանց մի մասը կախվում է տրակ-
տորի վրա (միացում կախոցով), մյուսները կցվում (միացում կցումով), իսկ կան 
նաև այնպիսիները, որոնք կոշտ ամրակվում են տրակտորի կմախքի վրա (կոշտ 
ամրակապով միացում):  

Կախոցով միացումը կիրառում են այն դեպքերում, երբ մեքենան (գործի-
քը) չունի սեփական ընթացքային մաս, կամ նրա ընթացքային մասն ապա-
հովում է մեքենայի պահման միայն մի մասը: Այդպիսի միացման դեպքում 
մեքենան (գործիքը) լրիվ կամ մասնակի (կիսակախովի մեքենաներ) հենվում 
է տրակտորի վրա տրանսպորտային դիրքում և մասնակի՝ աշխատանքային: 

Տրակտորի հետ ագրեգատ կազմելիս հնարավոր են կախովի մեքենաները 
տրակտորի վրա տեղակայելու տարբեր եղանակներ՝ հետևի, առջևի, ճակա-
տային, կողային, շարահերթային, տողանային, համակցված (Նկ.3.2): 
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     ա               բ            գ              դ                      ե                        զ  

Նկ.3.2. Տրակտորի վրա մեքենաների կախման սխեմաներ. 
ա) հետևի, բ) առջևի, գ) ճակատային, դ) կողային, ե) շարահերթային, զ) տողանային 

1-կախոցի մեխանիզմ, 2-կախովի մեքենա,3-անիվների հետքերը վրածածկելու փխրիչ 
հարմարանք, 4-կցիչ:     

Հետևի կախման սխեման (Նկ.3.2, ա) օգտագործում են հողամշակման, 
ցանքի և տնկման մեքենաները տրակտորի հետ ագրեգատավորելիս:  

Առջևի կախման սխեման (Նկ.3.2, բ) կիրառում են հիմնականում ինքնա-
գնած շասսիների վրա, երբ շարահերկային մշակաբույսերը նշակող մեքենա-
ները գտնվում են տրակտորի շրջանակի վրա՝ տանող անիվերի առջևից: 

Ճակատայինը (Նկ.3.2, գ) հիմնականում կիրառվում է բերքահավաքի մե-
քենաների (հնձիչներ, քարշատափաններ և որոշ այլ) հետ տրակտորը ագրե-
գատավորելիս: 

Կողային սխեման (Նկ.3.2, դ) օգտագործվում է խոտհավաք մեքենաները 
ցածր հզորության տրակտորների հետ ագրեգատավորելիս: 

Կազմովի սխեմաները՝ շարահերթային (Նկ.3.2, ե) և տողանային (Նկ.3.2, 
զ) նախատեսված են միջին և մեծ հզորության տրակտորների հետ կուլտիվա-
ցիայի, ցանքի և որոշ այլ օպերացիաների դեպքում լայն ընդգրկումով ագրե-
գատներ կազմելու համար:  

 Համակցված ագրեգատներում, երբ միաժամանակ համատեղվում են մի 
քանի տեխնոլոգիական օպերացիաներ (օրինակ՝ կուլտիվացիա, ցանք և սնու-
ցում հանքային պարատանյութերով), կիրառում են կախման միաժամանակ 
երկու տարբերակ, օրինակ, ճակատային և հետևի: 

Կախոցի մեխանիզմի միացման սխեմաներ: Կատարվող աշխատանքի 
և օգտագործվող մեքենայից կախված կիրառում են կախոցի մեխանիզմի 
կարգավորման տարբեր սխեմաներ (Նկ.3.3): 

Միակետ սխեման (Նկ.3.3,ա) կիրառվում է հիմնականում տրանսպորտա-
յին աշխատանքների ժամանակ:  

Երկկետ միացման սխեման (Նկ. 3.3, բ) կիրառվում է գութաններով աշ-
խատելիս, որի դեպքում կցման մեկ կետը ձևավորվում է երկու ստորին ձգա-
ձողերի առջևի ծայրերը տրակտորի մեջտեղում տեղադրելով և հենակներով 
ամրացնելով, իսկ երկրորդը՝ կենտրոնական ձգաձողի միացման կետն է (2):  
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Եռակետ սխեման (Նկ. 3.3, գ) օգտագործվում է լայն ընդգրկումով մեքե-
նաներով աշխատելիս, որոնք պետք է շարժվեն խիստ սահմանված հետագծով 
առանց մեծ տատանումների (ցանիչներ, շարահերկ կուլտիվատորներ և այլն): 
Այդպիսի սխեմայով կախոցի մեխանիզմը սարքաբերման համար ստորին եր-
կայնական ձգաձողերի առջևի ծայրերը (4) և (5) տեղակայում են տրակտորի հե-
տևի կամրջակի իրանի եզրերին (երկու կետեր) և սահմանափակում այդ ձգա-
ձողերի հետին ծայրերի տեղաշարժումը շղթաներով (6) (երրորդ կետը): 

Քառակետ սխեման (Նկ.3.3, դ) կիրառվում է հողափորիչ մեքենաներով աշ-
խատելիս, օրինակ, բուլդոզերներով կամ բարձիչներով: Այս դեպքում ի տարբե-
րություն եռակետ սխեմայի, նախատեսված է ոչ թե մեկ վերին կենտրոնական 
ձգաձող, այլ երկու, ինչը ապահովում է կախված մեքենայի (գործիքի) ավելի մեծ 
կայունություն: Որպեսզի մեքենան միացնեն տրակտորին, հատուկ երկա-
րացված ստորին ձգաձողերի հետևի ծայրերը ամրացվում են հատուկ մատերով, 
իսկ վերին ձգաձողերն ամրացնում են կետերում (8):  

Տրակտորը մեքենաներին միացման սարքվածքներ: Տրակտորը մեքենա-
ներին միացնելու համար սարքվածքները տարբեր են և կախված են միացվող 
մեքենայից, կատարվող աշխատանքից և տրակտորի հզորությունից:  

Ավտոմատ կցիչ: Ավտոմատ կցիչը (օրինակ՝ СА-1) (Նկ.3.4) իրենից ներկա-
յացնում է հարմարանք, որի միջոցով տրակտորիստը առանց խցիկից դուրս գա-
լու կարող է կախովի մեքենան միացնել կախոցի մեխանիզմին (այսինքն` և 
տրակտորին): 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.3.3 Կախոցի մեխանիզմի միացման սխեմաներ. 
ա) միակետ, բ) երկկետ, գ) եռակետ, դ) քառակետ, 1-հիդրավլիկական կեռ 
2, 3, 4, 5, 7, 8-կախոցի միացման կետերը տրակտորին, 6-ձգիչ շղթաներ: 
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Ավտոկցիչի եռանկյան ստորին մասում արտաքին և ներքին մասերից 
եռակցված են մատեր (2), որոնց միջոցով ավտոկցիչը տեղադրվում է երկայ-
նական ձգաձողերի (1) հոդակապերի անցքերի մեջ: Եռանկյան վերին մասը 
արագ հանվող մատով ամրացված է կենտրոնական ձգաձողի հետևի հոդա-
կապին: Ձգաձողի մատը կարող է տեղադրվել կալունակի (5) անցքի (А) կամ 
փորակի (Б) մեջ: Կենտրոնական ձգաձողը խորհուրդ է տրվում միացնել փո-
րակի միջոցով, իսկ կալունակի անցքերի միջոցով, այն դեպքում եթե անբա-
վարար է ճանապարհային գետնահեռությունը, կամ մեքենայի բանվորական 
օրգանների շարժումն անհավասարաչափ է: Շրջանակը (3) գտնվում է թեք 
դիրքում և դրանով թեթևացնում է գործիքի կախումը: 

Տրակտորը մեքենայի հետ ագրեգատավորում են հետևյալ հերթականու-
թյամբ.  

● տրակտորը հետընթացքով մոտեցնում են մեքենային, ձգտելով տե-
ղակայվել ագրեգատավորվող մեքենային ուղղաձիգ,  

● իջեցնում են կախովի սարքվածքը՝ ավտոկցիչով մի փոքր ներքև, քան 
տեղադրված ագրեգատավորվող մեքենայի փականքը, և շարունակելով շար-
ժումը հետընթացքով, մոտենում մեքենային մինչև կցիչի եռանկյունի հենելը փա-
կանքի կապին,  

● բարձրացնում են կախովի սարքվածքը, այդ դեպքում շնիկը (4) զսպանակի 
(6) ճնշման ներքո մտնում է փականքի փորակի մեջ, սևեռելով միացքը, 

● ճոպանի (10) օղը հետևի բացվող պատուհանի միջով ամրակում են 
տրակտորի խցիկում, իսկ ճոպանը մնում է չձգված դիրքում` կախովի սարք-
վածքի ցանկացած դիրքում: 

 
 

Նկ. 3.4. СА-1 ավտոմատ կցիչ. 
1–երկայնական ձգաձող, 2-մատ, 3-շրջանակ, 4-շնիկ, 5-կալունակ, 6-զսպանակ,       

7–յուղիչ, 8-հոլովակ, 9-բռնակ, 10-ճոպան, А–անցք, Б-փորակ: 
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Ագրեգատավորվող մեքենան տրակտորից անջատելու համար գործողու-
թյունները կատարում են հետևյալ հերթականությամբ.  

● մոտենում են մեքենայի կայանատեղին,  
● փոխարկում են հիդրոբաշխիչի լծակը «լողացող» դիրք և սահուն իջեց-

նում մեքենան, 
● ճոպանի օղով տեղաշարժում են ավտոկցիչի բռնակը դեպի ինքը և, պա-

հելով բռնակն այդ դիրքում, հանում են մեքենայի փականքից մեքենան՝ փո-
խադրելով հիդրոբաշխիչի լծակը «իջեցում» դիրք, 

● գործարկում են փոխանցումը և հեռանում մեքենայից:  
Ավտոկցիչն ապահովում է տրակտորի առանցքի համեմատ 120 մմ դեպի 

կողմ շեղված, մինչև 15° դեպի առաջ թեքված և մինչև 15° դեպի կողմ թեքված 
մեքենաների ազատ կախում:  

  
3.3. Տրակտորի նախապատրաստումը լայն ընդգրկումով մեքենաների 

հետ աշխատանքի համար 
 

Հիդրոհամակարգի նախապատրաստումն առանց հզորության փոխանց-
ման լիսեռի աշխատանքի համար: Լայն ընդգրկումով կախովի մեքենաներով 
աշխատանքի ժամանակ, որոնց անհրաժեշտ է կայուն շարժում՝ տրակտորի հա-
մեմատ լայնական ուղղությամբ (օրինակ, շարքացանի), մեխանիզմը սարքաբե-
րում են եռակետ սխեմայով: Այդ նպատակով բացում են ստորին ձգաձողերի 
երկու առջևի գլխիկները եզրային դիրք և ամրակում հենակներով: Շեղմույթերն 
ամրակում են ամբարձման լծակների ձախ կողմից:  

Կախոցի մեխանիզմի շեղմույթերի երկժանիները տեղակայում են երկա-
րավուն անցքերի մեջ կամ հանում սևեռիչ մատը շեղմույթից: Կոշտ ձգում են 
սահմանափակիչ շղթաները: Եթե կախվող մեքենայի վրա տեղակայված է 
ավտոկցիչի փականք, ապա կախոցի մեխանիզմի վրա ամրացնում են շրջա-
նակը (տես՝ նկ.3.5, բ): 

Հիդրոհամակարգի նախապատրաստումը հզորության փոխանցման 
լիսեռով աշխատանքի համար: Կատարում են վերը նշված բոլոր օպերա-
ցիաները, այնուհետև գործարկում անհրաժեշտ հզորության փոխանցման 
լիսեռի շարժաբերը (համաժամ կամ անկախ): Եթե մեքենայի շարժաբերի հա-
մար անհրաժեշտ է հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճախություն 
1000 րոպ-1, ապա տեղադրում են փոխվող պոչամաս` 21 շլիցով, իսկ եթե 545 
րոպ-1` 8 շլիցով (МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-100 և МТЗ-102) (Ա) (Նկ.3.5):  
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Մեքենայի կարդանային լիսեռի շուրջ ազատ գոտի ստեղծելու համար 
սահմանափակիչ շղթաները տեղադրում են զուգահեռ, այսինքն՝ ձախ կալու-
նակից դեպի ձախ ձգաձողը և աջ կալունակից դեպի աջ ձգաձողը (ձգիչ 
շղթաների խաչաձև տեղադրումով տրակտորների համար):  

Նախքան կարդանային փոխանցիչը հզորության փոխանցման լիսեռի պո-
չամասին միացնելը, կարդանային հոդակապերի փոխագուցավոր միացքը 
յուղում են սոլիդոլով: 

 Կարդանային լիսեռը միացնում են տրակտորին և մեքենային այնպես, որ-
պեսզի միջանկյալ լիսեռի (2) (Նկ.3.5) հոդակապերի երկժանիների ունկերը 
(1) գտնվեն նույն հարթության մեջ: Այդ պահանջի խախտումն առաջացնում է 
կարդանային փոխանցիչի և հզորության փոխանցման լիսեռի գերբեռնվա-
ծություն և հանգեցնում մասերի վաղաժամկետ մաշվածության: 

 
Նկ.3.5. Մեքենային տրակտորից պտտումը փոխանցող կարդանային լիսեռ. 

1 –երկժանիներ, 2-միջանկյալ լիսեռ 
 
Կարդանային փոխանցիչը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է համոզվել, 

որ փոխագուցավոր միացքի մասերը չեն հենում մեկը մյուսին, և մեքենայի 
եզրային դիրքում վերածածկումը կազմում է առնվազն 110…120 մմ: Հակա-
ռակ դեպքում հնարավոր է փոխանցիչի անջատում: 

Անվավոր տրակտորների ընթացքային մասի նախապատրաստումը 
Առաջին հերթին պետք համոզվել, որ տրակտորի հետևի անիվների դողերը 
կարող են անցնել միջնաշարքերով, չզբաղեցնելով պաշտպանիչ գոտիները: 

Այդ դրույթը ստուգում են հետևյալ հարաբերությունով (նկ.3.6)՝ 
m – b ≥ CH +CВ 

Տրակտորի հետևի անիվների անհրաժեշտ անվամեջը հաշվարկում են 
բանաձևով՝  Bհ = mn, 

որտեղ m-ը՝ միջաշարքի լայնությունն է, մմ, n-ը՝ տրակտորի անիվների մի-
ջև բույսերի շարքերի թիվը: 
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Որոշում են տրակտորի առջևի անիվների անհրաժեշտ անվամեջը, որը 
կարող է լինել հետևի անիվների անվամեջից ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր 
(Bա) նշանակության չափով՝   

Bա = Bհ ± (bհ - bա) /2, 
որտեղ bհ –ն և bա –ն՝ համապատասխանաբար հետևի և առջևի անվի դողի 

պրոֆիլի լայնությունն է: 
Անիվներն ըստ ընտրված սխեմայի դասավորելուց հետո ստուգում են 

պաշտպանիչ գոտու չափերը բանաձևերով. 
CН = [m(n +1) - (B - b)] / 2 , 
Св = [(B - b) - m(n -1)] / 2 : 

 
Նկ.3.6. Անվավոր տրակտորի ագրոտեխնիկական անցունակության 

ցուցանիշների սխեմա. 
CН -արտաքին պաշտպանիչ գոտի, Св-ներքին պաշտպանիչ գոտի, m-միջաշարքի լայ-

նությունը, B-տրակտորի անվամեջը, b-տրակտորի անվի լայնությունը, hա-ագրոտեխնիկա-
կան լուսանցքը: 

 
 
Տրակտորների անիվների դասավորությունը: Անվամեջի լայնության փո-

փոխության գործընթացը կոչվում է անիվների դասավորում:  
Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորների առջևի չտանող անիվների 

դասավորումը կատարվում է առջևի սռնում արտաշարժ բռունցքերի (2) (Նկ. 
3.7, ա) տեղաշարժումով՝ հետևյալ կարգով. 
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Նկ.3.7. Տրակտորի առջևի անիվների դասավորումը. 

ա) աստիճանավոր, բ) սահուն. 1–հեղույս, 2–արտաշարժ բռունցք, 3-մատ, 4-հեծան,   
5-ղեկի ձգաձող, 6-իրան, 7-կափարիչ, 8-սեպեր, 9-որդնակ 

  
Ամբարձիչով բարձրացնում են տրակտորի առջևի մասը կամ հերթակա-

նությամբ առջևի անիվներն այնպես, որպեսզի դրանք չհպվեն հողին: Թու-
լացնում են հեղույսների (1) ձգվածքը, երիթաքահանում և հանում մատը (3): 
Տեղաշարժում են յուրաքանչյուր արտաշարժ բռունցք (2) սահմանված անվա-
մեջի տարածության վրա այնպես, որպեսզի մատի (3) անցքերը դուրս քաշած 
բռնցքում և առջևի սռնու հեծանում համընկնեն: Միաժամանակ փոխում են 
ղեկի ձգաձողի (5) երկարությունը: 

1400 մմ-ից ավել անվամեջ տեղակայելիս, կարճ ձգաձողերը (5) փոխարի-
նում են երկարացվածներով (ձգաձողերը նախատեսվում են տրակտորի 
պահեստամասերի լրակազմում): Տեղն են դրվում և երիթաքում մատները, (3) 
և ձգվում են հեղույսները (1): 

Տրակտորի տակից հեռացնում են ամբարձիչը և ստուգում առջևի անիվնե-
րի զուգամիտությունը, հետևելով, որպեսզի երկու ղեկի ձգաձողերի (5) երկա-
րությունը լինի միևնույնը: Եթե անվամեջի վերադասավորության ժամանակ 
անիվների զուգամիտությունը խախտվում է, այն պետք է պարտադիր վերա-
կանգնել:  

Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորների առջևի տանող անիվների դա-
սավորությունն իրականացվում է անվային ռեդուկտորների տեղափոխու-
թյունով՝ առջևի կամրջակի խողովակների համեմատ:  

Տեղափոխությունը կատարվում է որդնակի (9) (Նկ. 3.7, բ) միջոցով, որի 
ատամները մտնում են իրանի (6) վրա տաշած ատամների մեջ: 
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 Տրակտորի հետևի անիվների դասավորումն անհրաժեշտ անվամեջի հա-
մար իրականացվում է տարբեր տրակտորների մոտ տարբեր, օրինակ, անվի 
կունդի (2) (Նկ.3.8,ա) տեղաշարժումով կիսասռնով և սկավառակը (1) շրջելով 
ուռուցիկ կողմով ներս կամ դուրս: Բացի դրանից, կարելի է փոխել անվամեջը 
սկավառակը (1) շրջելով և այն միացնելով կանգնակնրին (3) (Նկ. 3.8,բ), 
որոնք ասիմետրիկ եռակցված են անվահեցին: Այդ դեպքում կարելի է ստա-
նալ անվամեջի խիստ անփոփոխ մեծություն (աստիճանավոր կարգավորում):  

Անվամեջը նույնպես կարելի է փոխել ուժային գլանի (5) (Նկ.3.8, գ) միջո-
ցով, նախապես թուլացնելով հետևի կամրջակի պատյանի (4) հատվող մասը 
միացնող հեղույսների (6) ձգվածքը: 

Անիվների տեղափոխության ցանկացած եղանակի դեպքում անհրաժեշտ 
է հետևել, որպեսզի անիվների պտտումը տրակտորի շարժման ժամանակ հա-
մապատասխանի դողի վրա նշած սլաքին (Նկ.3.8,դ): Այդիպիսի պահանջը բա-
ցատրվում է այն հանգամանքով, որ հողի հետ հպվող հողաճանկերը, որոշակի 
զուգամիտում են դեպի դողի կենտրոն՝ կիպացնելով իրենց միջև գտնվող հողը, 
այնուհետև դուրս են գալիս հպումից և զբաղեցնում նախկին տեղը՝ նվազեցնելով 
ճնշումը սեղմած հողի վրա: Դա նպատսում է դողի ինքնամաքրմանը հողից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.3.8 Հետևի անիվների 
դասավորության սխեմաներ.  
ա), գ) սահուն տեղաշարժումով,      
բ) աստրիճանավոր տեղաշար-
ժումով, դ) տանող անվի դողը,       

I,II) սկավառկը կունդին միացման 
տարբերակներ. 1-սկավառակ,         

2-կունդ, 3-կանգնակ, 4- պատյան,  
5-ուժային գլան, 6-հեղույսներ,        

7-պարկուճ 
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 Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորների առջևի անիվների զուգա-
միտության ստուգումը և կարգավորումը: Առջևի անիվների անվամեջի լայ-
նությունը փոխելուց հետո կարգավորում են զուգամիտությունը՝ հետևյալ 
կարգով (Նկ.3.9): 

 
 
 
 
 
 
 

                         ա              բ  
 
 
 
 
 

                              գ  
 
 
 

Նկ.3.9.Տրակտորի առջևի անիվների զուգամիտության կարգավորումը. 
ա) Беларус 82.1, բ) Беларус 80.1/80.2 գ) Беларус 82.2 

 

● տեղակայում են պահանջվող ճնշումը դողերում,  
● ուղիղ հարթակի վրա շարժվում են տրակտորով ուղիղ ուղղությունով 

առնվազն 3 մ, կանգառում տրակտորը և գործարկում կայանման արգելակը,  
● ստուգում են, որպեսզի անվային ռեդուկտորների իրանները (առջևի 

տանող կամրջակներով տրակտորներ) կամ պտտաբռունցքները (Беларус-
80.1/80.2 (2x4) տրակտորներ) լինեն հավասար դուրս քաշած համապատաս-
խանաբար տանող կամրջակի իրանից կամ առջևի սռնու խողովակից մեծու-
թյան վրա,  

● առջևի սռնու հետևից անիվների առանցքի բարձրության վրա չափում 
են «В» (նկ.3.9) հեռավորությունը հեցի եզրի երկու հակադիր կետերի միջև,  

● տեղաշարժում են տրակտորն այնպես, որպեսզի առջևի անիվները շրջա-
դարձվեն մոտավորապես 180°, այնուհետև չափում «А» հեռավորությունը առջի 
սռնու դիմաց, նույն կետերի միջև, ինչ «В» չափը որոշելիս: Զուգամիտությունը 
ճիշտ է, եթե «А» չափը 0…8 մմ փոքր է «В»-ից: Եթե զուգամիտությունը չի հա-
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մապատասխանում այդ մեծություններին, անհրաժեշտ է՝ թուլացնել ղեկի կար-
գավորիչ խողովակի (2) մանեկները (1) և (3), պտտելով խողովակը, տեղակայել 
զուգամիտության անհրաժեշտ չափը և ձգել մանեկները (1) և (3):  

 

3.4. Տրակտորի նախապատրաստումը կցովի մեքենաներով եվ 
փոխադրումների աշխատանքների համար 

 

Աշխատանքների բարձրորակ կատարման պայմաններից մեկը տրակտորի 
ուղղագիծ շարժումն է: Կառավարման լծակների անջատման կամ ղեկանվի 
պտույտների նվազագույն թիվը (այսինքն՝ տրակտորիստի մկանային էներգիայի 
փոքր ծախսը) ագրեգատի ուղղագիծ շարժումն ապահովելու համար նշանակա-
լից չափով կախված է տրակտորը գյուղատնտեսական մեքենային ճիշտ միաց-
նելուց, որի ժամանակ տրակտորի քարշուժի ուղղությունն անցնում է գութանի 
կամ այլ գործիքի ծանրության կենտրոնի հետքով:  

Գինդը (2) (Նկ.3.10, ա) տեղակայում են բռնակի (1) մեջտեղի անցքում: Այն 
դեպքերում, երբ կցվող մեքենան կամ գործիքը թույլատրում են աշխատել 
տատանվող գինդով, այն ամրակում են միայն մեկ մատով (3): Գինդի կոշտ 
ամրակումը երկու մատերով (Նկ.3.10, բ) առաջացնում է հզորության կո-
րուստների մեծացում շրջադարձերի ժամանակ և կցման հարմարանքի վրա 
գործող բարձր բեռնվածքի դեպքում: Այդ պատճառով, խորհուրդ է տրվում 
այդպիսի միացում կատարել միայն այն դեպքում, եթե կցվող մեքենան աշ-
խատում է հզորության փոխանցման լիսեռի միջոցով:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.3.10. Տրակտորի կցման սարքվածքներ. 
ա-ընդհանուր նշանակության, բ-ունիվերսալ-շարահեր-
կային, գ-կցանքի բարձրության տեղակայումը՝ կախված 
վարի ձևից, 1-կցանքի բռնակ, 2-գինդ, 3-մատ, 4-օղա-
կապ, 5-կարգավորիչ հեղույս, 6-սահմանափակիչ շղթա-
ներ,  
I-ծանր հողերի վար, II-միջին խտության հողերի վար,  

 III- թեթև հողերի խորը վար, IV-թեթև հողերի նոսր վար:  
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Եթե ագրեգատի աշխատանքի ընթացքում սարքին թրթուրավոր տրակ-
տորը շեղվում է ուղղագիծ շարժումից, անհրաժեշտ է տեղաշարժել գինդը (2) 
միջին դիրքից 80 կամ 160 մմ դեպի ձախ՝ եթե տրակտորը շեղվում է աջ, և 
աջ` տրակտորի դեպի ձախ շեղման դեպքում: 

Տրակտորի նախապատրաստումը կցովի մեքենաներով կամ գործիք-
ներով աշխատանքը ներառում է հետևյալ օպերացիաները: 

Ընդհանուր նշանակության տրակտորներում անհրաժեշտ է բարձրացնել 
կախոցի մեխանիզմը եզրային վերին դիրք, ամրացնել կենտրոնական ձգա-
ձողը և տեղակայել բռնակը (1) անհրաժեշտ դիրքում` օղակապին (4) համե-
մատ: Գութանով աշխատանքի համար բռնակի դիրքն ընտրվում է ըստ 
Նկ.3.10, գ-ի: 

Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորներում անհրաժեշտ է հանել եր-
կարիչները (1) (տես՝ նկ.3.7), տեղակայել բռնակը (1) (նկ. 3.10, բ), առձգիչների 
կալունակների մեջ ներպտուտակել կարգավորիչ հեղույսները (5) և ձգել սահ-
մանափակիչ շղթաներն (6) այնպես, որպեսզի բռնակը չտեղաշարժվի:  

Շեղմույթների երկժանիների հեղույսները տեղակայում են կլոր անցքերում 
կամ դրանց տեղը տեղադրում են մատերը, իսկ գինդը տեղափոխում են ան-
հրաժեշտ դիրք և ամրակում երկու (հզորության փոխանցան լիսեռով աշխա-
տելու դեպքում) կամ մեկ (առանց հզորության փոխանցան լիսեռի աշխատե-
լու դեպքում ) մատերով:  

Անջատում են հիդրոհամակարգի յուղի պոմպը: Եթե աշխատանքի բնույ-
թով անհրաժեշտ է, որ հիդրոհամակարգն աշխատի, ապա պոմպը կարելի է 
չանջատել: Կարդանային լիսեռի հնարավոր կոտրվածքից խուսափելու 
համար անհրաժեշտ է բարձրացնել կցանքի բռնակը հողի մակերևութից 400 
մմ բարձրության վրա և ուժային գլանի կոթի շարժական հենակը մոտեցնել 
փականի մետաղաձողին: Դրանով իսկ կերաշխավորվի հիդրավլիկական 
համակարգի բաշխիչի ցանկացած դիրքում կցանքի բռնակի բարձրացումը 
թույլատրելի սահմաններում: 

Բացի դրանից, տանող անիվների հիդրոլրաբեռնիչի կառավարման բռնա-
կն անհրաժեշտ է տեղակայել վերին եզրային «Փակ է» («Заперто») դիրքում, 
բացառելով կցման սարքվածքի ինքնակամ իջեցում:  

Տրակտորային գնացքի նախապատրաստումն աշխատանքի: Տրանս-
պորտային ագրեգատներ կազմելիս պետք է  նկատի ունենալ, որ ավտո-
մոբիլային ճանապարհներով երթևեկելիս, ըստ ճանապարհային երթևեկու-
թյան կանոնների, տրակտորային գնացքի առավելագույն լայնակի եզրաչա-
փը սահմանվում է ուղանկյան ձևով, 2,55 մ լայնությամբ և 4 մ բարձրությամբ, 
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գնացքի լրիվ երկարությունը մեկ կցանքով չպետք է գերազանցի 20 մ, երկու 
և ավելի կցանքներով` 22 մ:  

Աշխատանքին նախապատրաստումն ընդգրկում է հետևայլ գործողու-
թյունները:  

Ընդհանուր նախապատրաստական աշխատանքներ: Ունիվերսալ-շարա-
հերկային տրակտորի անիվների անվամեջը տեղակայում են 1600 մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ, իսկ ընդհանուր նշանակության տրակտորներինը` ա-
ռավել հնարավոր լայնությամբ: 

МТЗ մակնիշի բոլոր տրակտորների վրա առջևի ցոլալապտերը ամրակում 
են հետևյալ դիրքերում: 

Եթե տրակտորի վրա տեղակայում են 1200…1400 մմ անվամեջ, ապա 
ցոլալապտերի (3) (Նկ.3.11,ա) կալունակը (4) ամրակում են ռադիատորի 
երեսպատվածքի կողամասի (2) վրա «I» դիրքում: Եթե անվամեջը հավասար 
է 1600...1800 մմ, ապա կալունակը տեղափոխում են դիրք «II» և ամրակում 
առջևի չորսուի (1) վրա: 

Տեղափոխելով կալաունակները, պետք է անջատել հաղորդալարերը շար-
ժիչի օդափոխիչի պատյանի վրա ամրակված պանելից կամ լապտերից և 
անցկացնել կալունակի (4) նիստում գտնվող ռետինե ականոցի միջով: 

Ստուգում են ավտոգնացքի ճանաչման նշանը` երեք նարնջագույն լապտե-
րը (6), որոնք տրակտորային գնացքի երթևեկման ընթացքում օրվա ցանկա-
ցած ժամանակ պետք է լինեն գործարկված: Լապտերի փոխարեն կարելի է 
օգտագործել դեղին գույնի հավասարակողմ եռանկյուն (5) (կողմը` 250 մմ)` 
ներքին լուսավորման սարքվածքով (Նկ.3.11, բ): 

 

    
   ա    բ    գ  

Նկ.3.11. Տրակտորի արտաքին լուսային և ճանաչման նշաններ. 
ա-МТЗ-80 տրակտորի ցոլալապտերի տեղակայումը, բ-լապտերով տրակտորային 

գնացքի ճանաչման նշան, գ-նույնը`եռանկյան ձևով, 1-առջևի չորսու, 2-կողամաս,  
3-ցոլալապտեր, 4-կալունակ, 5-եռանկյուն, 6-լապտեր 
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Ստուգում են անիվների մանեկների ձգվածքը և դողերում օդի ճնշումն ու 
անհրաժեշտության դեպքում հասցնում նորմի:  

Անջատում են առջևի տանող աիվների շարժաբերը և դիֆերենցիալի ավ-
տոմատ բլոկավորումը (МТЗ-80), իսկ ունիվերսալ-շարահերկային տրակտոր-
ներում` բլոկավորում են արգելակի ոտնակները: 

Հիդրավլիկական կործիչով կահավորված կցանքում ստուգում են հիդրո-
համակարգի բաքում յուղի մակարդակը, հասցնում այն մինչև «С» կետը 
(МТЗ-ի համար) կամ վերին նշանը (այլ տրակտորների համար):  

Ստուգում են արգելակման ազդանշանի և շրջադարձի ցուցիչների սարքի-
նությունը:  

Կիսակցանքով աշխատելու համար տրակտորը նախապատրաստելիս ան-
հրաժեշտ է նկատառել, որ կիսակցանքի ծանրության կենտրոնը գտնվում է կի-
սակցանքի անիվների և առեղի ծխնու միջև: Այդ պատճառով փոխադրվող բեռի 
և կիսակցանքի զանգվածը (Նկ.3.12,ա,գ ) ընկալվում են կիսակցանքի անիվ-
ներով և տրակտորի կեռով: Կեռից ուղղաձիգ բեռնվածքը փոխանցվում է տրակ-
տորի հետևի անիվներին՝ ավելացնելով կցման ուժը (Q) և լավացնելով տրակ-
տորի անցողունականությունը (նվազում է տեղապտույտը): 

Քանի որ կցման ուժը երբեմն հասնում է մեծ նշանակության, չի կարելի միաց-
նել կիսակցանքներն ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորների լայնադրակի 
երկժանուն, քանի որ առջևի անիվները բեռնաթափվում են, և տրակտորի կա-
ռավարելիությունը վատանում է, բացի դրանից, կցանքի բռնակը հաշվարկված 
չէ մեծ բեռնվածության համար և կարող է աշխատանքի ժամանակ կոտրվել: Այդ 
պատճառով անհրաժեշտ է բռնակի փոխարեն տեղակայել հիդրոկեռ:  

      
ա      բ 

  
գ      դ 

Նկ.3.12 . Անվային տրակտորների միացումը.  
ա և գ՝ կիսակցանքների, բ և դ՝ կցանքներին: 
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Հիդրավլիկական կեռը մոնտաժելիս անհրաժեշտ է հետևի անիվներից 
հանել ծանրոցները, տեղադրել դրանք առջևի կալունակների վրա և ստուգել 
ամբարձիչ ձգաձողերի (3) (3.13, ա) և կառավարման ձգաձողերի (7) կարգա-
վորման ճշտությունը: 

 Ձգաձողերի (3) երկարությունը պետք է լինի այնպիսին, որպեսզի հիդրո-
գլանի կոթի լրիվ հետքաշված վիճակում բռնիչները (4) ազատ դուրս գան սռ-
նու (5) տակից: Ընդ որում, երկու ձգաձողերը պետք է հավասարաչափ ընկա-
լեն բեռնվածքը հիդրոկեռից: 

Կառավարման ձգաձողի (7) երկարությունը պետք է լինի այնպիսին, որ-
պեսզի բռնակը (2) սևեռիչի (1) վրա տեղադրելիս, կեռը (6) ազատ բարձրանա 
և իջնի, իսկ սռնու (5) և բռնիչների (4) միջև բացակը փակ վիճակում գտնվի 
2…5 մմ սահմաններում: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.3.13. МТЗ տրակտորների 
քարշակման հարմարանքներ.  

ա-հիդրավլիկական կեռ, բ-բացվածքի ավ-
տոմատ փակումով կեռ, 1-սևեռիչ,  
2,9-բռնակներ, 3,7-ձգաձող, 4-բռնիչ,  
5-սռնի, 6,11-կեռ, 8-մատ, 10-սռնացից,  
12-ստորին ուղղորդիչ 

 
Տրակտորի նախապատրաստումը՝ կցանքով աշխատելու համար: Կցանքով 

աշխատանքի ժամանակ ուղղաձիգ բեռնվածքը տրակտորի կցման սարքվածքի 
վրա բացակայում է (տես՝ Նկ. 3.12, բ, դ) և այդ պատճառով կցանքները կարելի 
է միացնել կա՛մ հիդրոկեռին, կա՛մ կցման սարքվածքի երկժանուն: 

Ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորը կցանքով աշխատելու համար նա-
խապատրաստելիս անհրաժեշտ է հանել ծանրոցները առջևի կալունակից և 
տեղակայել հետևի անիվներին: 
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Պետք է ի նկատի ունենալ, որ որոշ կցանքներ (օրինակ՝ 2ПТС-4) ունեն 
պտտվող կցանքի ծխնի և, կցելով դրանք քարշակման սարքվածքին, պետք է 
սևեռել ծխնին և ապահովել շրջվելուց: 

Որոշ տրակտորներ, օրինակ, МТЗ մակնիշի, ունեն սարքվածք՝ երկսռնի 
կցանքներ քարշակելու համար, որը միացվում է կախոցի մեխանիզմի կալու-
նակին երկու մատերով (8) (նկ.3.13, բ) և կարող է տեղակայվել երկու դիրքում` 
վերին (հզորության փոխանցման լիսեռն օգտագործելիս) կամ ստորին` ա-
ռանց հզորության փոխանցման լիսեռի օգտագործման: 

Չի թույլատրվում կցանքի քարշակումը կախոցի մեխանիզմի սարքվածքի 
երկժանու միջոցով: 

Տրակտորը կցում են կցանքին՝ հետևյալ հաջորդականությամբ: Կարգա-
վորում են կցանքի կցորդման առեղն այնպես, որպեսզի այն գտնվի կեռի (11) 
(Նկ.3.14) բացվածքի կենտրոնի հետ նույն մակարդակի վրա: Այնուհետև, 
պտտում են բռնակը (9) ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ: Այդ դեպքում սռնա-
ցիցը (10) կտեղաշարժվի սարքվածքի ներսի մաս, իսկ ստորին ուղղորդիչը (12) 
կբարձրանա: 

Տրակտորը դանդաղ հետընթացքով մոտեցնում են կցանքին այնքան ժա-
մանակ, մինչև կցանքի ծխնին սեղմի սռնացիցը (10), փոքր ինչ տեղաշարժե-
լով այն: Այդ դեպքում արձակվում է տարիչը, որը բռնակի (9) հետ միասին 
արտաքին զսպանակի ազդեցությամբ շրջադարձվում է ժամսլաքի ուղղու-
թյամբ, իսկ սռնացիցը տեղաշարժվում է աջ և փակում սռնու (11) բացվածքը: 

Տրակտորը կցանքին կցելուց հետո դրանց միջև տեղակայում են ապահո-
վիչ մետաղաճոպան կամ շղթա: 

Տրակտորի և կցանքի (կիսակցանքի) արգելակների կառավարման հա-
մակարգերի և էլեկտրական համակարգի միացումը: Դիտարկենք միացման 
որոշ տեսակներ: 

Էլեկտրական համակարգի միացումը: Կցանքի կամ գյուղատնտեսական 
մեքենայի էլեկտրական հոսանքը սպառող սարքերին փոխանցման համար 
տրակտորի խցիկի հետին պատին տեղադրում են յոթացցաձող խցակի վար-
դակ: Վարդակի և երկժանիների մեկուսիչ կոճղակներին և վարդակի կափա-
րիչի ներքին մակերևույթին կան նշաններ, որոնք նշանակում են. I` ար-
գելակման ազդանշան, II` ձախ շրջադարձի ցուցիչ, III` երկկողմանի ձայնային 
ազդանշան, IV` աջ շրջադարձի ցուցիչ, V` աջ եզրաչափային լույս, կցովի մե-
քենաների լապտեր, VI ` ձախ եզրաչափային լույս, M` «մասսա»: 
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Հիդրավլիկական շարժաբերով կցանքի արգելակների կառավարման հա-
մակարգի միացում: Օդաճնշական հարմարակով կամ ուժեղարարով տրակ-
տորներում (МТЗ-80, МТЗ-100,ЮМЗ-6) անհրաժեշտ է հեռացնել սեղմած օդը 
օդամբարից, հանել խցափակիչը (1) (նկ.3.14) և տեղակայել թամբում (2) 
գլխավոր գլանը: Ստուգել արգելակների գործողությունը ագրեգատի շարժ-
ման ժամանակ: Եթե արգելակման ժամանակ կցանքը վրավազք է կատարում 
տրակտորի վրա, անհրաժեշտ է ավելացնել արգելակի ոտնակների ազատ 
ընթացքը 10..20 մմ: Բնականոն ընթացքը պետք է լինի 70...90 մմ:  

 
 
 
 
 

Նկ.3.14. Օդաճնշական 
հարմարակ. 

1-խցափակիչ, 2-թամբ,  
3-զսպանակ, 4-իրան,  
5,10 – խողովակապտուկ,  
6-առձգիչ անուր, 
7-իրանի կափարիչ,  
8-դիաֆրագմա,  
9-սկավառակ, 11- կոթ: 

 

Օդաճնշական շարժաբերով կցանքի արգելակների կառավարման հա-
մակարգի միացում: Տրակտորը, նախապես արգելակելով կայանման արգե-
լակով, միացնում են կցանքին: Հակառակ դեպքում կցանքի օդաճնշական 
ուղին միացնելուց հետո օդամբարում ճնշման առկայության դեպքում օդամ-
բարում կկատարվի ավտոմատ ապաարգելակում: Թեքության վրա դա կա-
րող է առաջացնել տրակտորային գնացքի ինքնակամ շարժում և ստեղծի ճա-
նապարհի վրա վթարային իրավիճակ: 

Նախքան օդի ճկափողերը միացնելը ձեռքի մատով սեղմում են տրակտո-
րի վրա տեղակայված միացման գլխիկի (2) (նկ.3.15) հետադարձ փականին 
(3) և բացում անջատիչ ծորակը (1): Արգելակի բաց թողած ոտնակի դեպքում 
օդը պետք է դուրս գա փականի միջով՝ 0,88…0,53 ՄՊա ճնշումով, գործարկ-
ված ոտնակի դեպքում օդի ելքը դադարում է և ճնշումն ընկնում է մինչև 0: 

 Օդի մատուցման ճշտությունը ստուգելուց հետո փակում են ծորակը և 
միացնում գլխիկը (2) գլխիկին (5): Այդ ժամանակ բույթը (4) սեղմում է փակա-
նի (3) վրա և բացում օդի մուտքը կցանքի արգելակային համակարգ:  
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Ճկափողերը միացնելուց հետո բացում են ծորակը (1):  
Օդը կցանքի միացման գլխիկից (5) անցնում է օդաբաշխիչ (11), սեղմում 

մխոցը (9) և տեղաշարժում այն դեպի վեր: Փականը (10) հետ է քաշվում իր 
բույնից, միացնելով արգելակի խցի (7) խոռոչը մթնոլորտին: 

 
 

Նկ.3.15. Տրակտորի կցանքի օդաճնշական համակարգը և նրա միացումը 
տրակտորին. 

1-անջատիչ ծորակ, 2-տրակտորի վրա տեղակայված միացման գլխիկ, 3-հետադարձ փա-
կան, 4-բույթ, 5- կցանքի վրա տեղակայված միացման գլխիկ, 6-օդամբար, 7-արգելակի 
խուց, 8,10-փական, 9,12-մխոց, 11-օդաբաշխիչ, I՝ կցանքի արգելակները գործարկված չեն, 
II ՝ կցանքի արգելակները գործարկված են: 

 
Սեղմած օդը խցից դուրս է գալիս մթնոլորտ, իսկ արգելակի կոճղակները 

հետ են քաշվում արգելակի թմբուկներից, արգելակահանելով անիվերը:  
Դրա հետ միաժամանակ օդի ճնշումից բացվում է փականը (8) և բացթող-

նում օդը կցանքի օդամբար (6): 
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3.5. Անվտանգության կանոնները տրակտորին մեքենաները և 
գործիքները միացնելիս 

 
Մեծ վտանգ են իրենցից ներկայացնում տրակտորի վրա մեքենաները և 

գործիքները կախելու կամ կցելու հետ կապված աշխատանքները, եթե դրանք 
կատարվում են առանց ավտոմատ կցիչի: 

Տրակտորին կցվող բոլոր մեքենաները և գործիքները պետք սարքավոր-
ված լինեն կոշտ կցիչով, որը թույլ չի տալիս դրանց վրայերթ կատարել տրակ-
տորի վրա արգելակման կամ թեքության վրա երթևեկման ժամանակ: 

Մոտենալ կցվող մեքենային անհրաժեշտ է հետընթացքի ցածրագույն փո-
խանցման վրա և վառելիքի հնարավոր փոքր մատուցմամբ:  

Տրակտորի վրա մեքենաները կախելու ժամանակ չի կարելի գտնվել 
տրակտորի կախոցի մեխանիզմի ձգաձողերի միջև տարածությունում, ինչն 
առավել վտանգավոր է տրակտորի գործարկված շարժիչի դեպքում: 

Միացնելով կցանքի ձգաձողերը կախոցի մեխանիզմին, մի ստուգեք անց-
քերի համընկնումը մատերով, այլ այդ նպատակով պարտադիր կիրառեք 
անցքահատեր: Անհրաժեշտ է հետևել, որ տրակտորի կցորդագինդի անցքե-
րը լինեն կլոր, այլ ոչ թե ձվաձև, որովհետև այդ դեպքում տրակտորային ագ-
րեգատի աշխատանքի ժամանակ առաջանում է սռնացցի քայքայում կամ 
վաղաժամ մաշվածք առաջացնող կտրուկ հարվածներ: 

Չի կարելի որպես սռնացից կիրառել հեղույսներ կամ որևէ այլ, ոչ ստան-
դարտ անորոշ տրամագծի մետաղե իրեր, որոնք չեն համապատասխանում 
տրակտորի քարշուժին: Հակառակ դեպքում հնարավոր են դրանց քայքայու-
մը և տրակտորի ինքնակամ անջատումը մեքենայից: 

Հիդրոհամակարգի ճկափողերի միացումները պետք է լինեն հուսալի և 
հերմետիկ: 

Չի կարելի աշխատել տրակտորի վրա առանց կարդանային լիսեռը պատ-
յանով պաշտպանակման, որովհետև մեծ հաճախությամբ աշխատող լիսեռը 
ներկայացնում է իրենից լուրջ վտանգ՝ նրա մոտակայքում գտնվող մարդկանց 
համար: 
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Ստուգողական հարցեր 
 

1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում տրակտորի աշխատանքային սարքավորանքը: 
2. Որո՞նք են տրակտորի հետ գյուղատնտեսական մեքենաների ագրեգա-

տավորման հիմնական սխեմաները: 
3. Ինչպիսի՞ն է ավտոմատ կցիչի կառուցվածքը:  
4. Շարադրե՛ք տրակտորը գյուղատնտեսական մեքենայի հետ միացման 

հերթականությունը:  
5. Ինչպե՞ս են նախապատրաստում տրակտորը կիսակախովի գութաններով 

աշխատանքի համար:  
6. Ինչպե՞ս են նախապատրաստում աշխատանքի ունիվերսալ-շարահեր-

կային տրակտորների ընթացքային մասը: 
7. Ինչպե՞ս են որոշում անվավոր տրակտորի ագրոտեխնիկական անցունա-

կությունը: 
8. Ինչպե՞ս են ստուգում և կարգավորում ունիվերսալ-շարահերկային տրակ-

տորների առջևի անիվների զուգամիտությունը: 
9. Ինչպե՞ս են նախապատրաստում աշխատանքի տրակտորային գնացքը: 
10. Ինչպե՞ս է միացվում տրակտորին օդաճնշական շարժաբերով կցանքի 

արգելակների կառավարման համակարգը: 
11. Շարադրե՛ք տրակտորին մեքենաներ միացնելու ժամանակ պահանջվող 

հիմնական անվտանգության կանոնները: 
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4. ՏՐԱԿՏՈՐԻ ՇԱՐԺԻՉԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԳԱՌՈՒՄԸ 
 

4.1. Շարժիչի գործարկումը 
 
Դիզելի արագ և հուսալի գործարկումը՝ տրակտորի գործարկման համա-

կարգին ներկայացվող գլխավոր պահանջն է: Տրակտորի հիմնական շարժի-
չը գործարկվում է երկու եղանակով՝ էլեկտրամեկնասարքով կամ գործարկա-
յին շարժիչի միջոցով: Շարժիչի գործարկման եղանակից և վիճակից, ինչպես 
նաև շրջակա օդի ջերմաստիճանից կախված, շարժիչի գործարկման կարգը 
տարբեր է: 

Նոր կամ երկարտև չշահագործված դիզելի գործարկման կարգը: Նոր 
կամ երկարատև չաշխատած դիզելը գործարկելիս անհրաժեշտ է կատարել 
հետևյալ գործողությունները. անցկացնել տրակտորի և շարժիչի հերթափո-
խային տեխնիկական սպասարկում, ստուգել՝ բա±ց են արդյոք վառելիքի բա-
քերի ծորակները, վառելիքի ձեռնամուղ պոմպի միջոցով լցավորել շարժիչի 
սնման համակարգը վառելիքով, ստուգել շարժիչի հովացման համակարգում 
հովացման հեղուկի բավարար քանակի առկայությունը, ստուգել շարժիչի 
քարտերում յուղի մակարդակի առկայությունը թույլատրելի սահմաններում, 
փակել հովացման հեղուկի ռադիատորի վարագուրիկը, տեղակայել փոխան-
ցատուփի լծակը փոխանցումների I կամ II ընդգրկույթի գործարկման դիր-
քում, անջատել հետևի և կողքի հզորության փոխանցման լիսեռը: 

 Շարժիչի գործարկումը էլեկտրամեկնասարքով  
Սառը շարժիչի գործարկումը շրջակա օդի + 5 0C և բարձր ջերմաստիճանի 

ժամանակ: Նախքան գործարկումը անհրաժեշտ է պահպանել երկու կարևոր 
պայման. առաջինը ՝ երբեք չի կարելի գործարկել շարժիչը, եթե հովացման 
համակարգը լցավորած չէ հովացման հեղուկով, և երկրորդը՝ շարժիչի գոր-
ծարկումը և սարքերի ստուգման գործողությունները կարելի է կատարել 
միայն այն ժամանակ, երբ տրակտորիստը գտնվում է իր նստատեղում:  

Այս պայմանները կատարելուց հետո արգելակում են տրակտորը կայան-
ման արգելակով:  

Փոխանցումների փոխարկման լծակը (39) (տե՛ս նկ.5.1) տեղակայում են 
չեզոք դիրքում, իսկ նվազիչ ռեդուկտորի լծակը (32)՝ եզրային դիրքում (հետևի 
կամ առջևի):  

Գործարկում են «մասսայի» անջատիչը (47):  
Տեղակայում են վառելիքի մատուցման լծակը (44) միջին դիրքում և սեղ-

մում կցորդիչի ոտնակը (38): 
Մեկնասարքի գործարկման բանալին (31) դարձնում են դիրք (II) («Пуск»՝ 

«Գործարկում») և պահում այն՝ մինչև դիզելի գործարկվելը, սակայն ոչ ավելի, 
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քան 15 վ: Այդ ժամանակ ստուգիչ լամպերի բլոկի վրա վառվում է գործար-
կումը հսկող լամպը: Գործարկումից հետո այդ լամպը պետք է հանգչի: Եթե 
դիզելը չի գործարկվում, կրկնակի գործարկում անհրաժեշտ է կատարել 
30…40 վ հետո: Եթե 3…4 փորձից հետո դիզելը չի գործարկվում, ապա ան-
հրաժեշտ է պարզել անսարքության պատճառը, վերացնել այն, այնուհետև 
գործարկել շարժիչը: Օրինակ, եթե МТЗ-82 տրակտորի մեկնասարքը չի գոր-
ծարկվում, և ստուգիչ լամպը աշխատում է ոչ մեծ հաճախությամբ թարթման 
ռեժիմում (մոտավորապես՝ 1,5 Հց), ապա դա ցույց է տալիս, որ փոխան-
ցատուփի փոխարկման լծակը չի գտնվում չեզոք դիրքում կամ առկա է 
խզվածք՝ գործարկման բլոկավորման շղթայում: Եթե լամպը թարթում է մեծ 
հաճախությամբ (մոտավորապես՝ 3,0 Հց), ապա անսարքությունը գեներա-
տորի շղթայում է:  

Շարժիչը գործարկելուց հետո անհրաժեշտ է բաց թողնել կցորդիչի ոտնա-
կը (38), ստուգել բոլոր ցուցիչ լամպերի աշխատանքը և սարքերի ցուց-
մունքները (հովացման հեղուկի ջերմաստիճանը, յուղի ճնշումը շարժիչի յուղ-
ման համակարգում, կուտակչային մարտկոցների լիցքը): 

Դիզելը պետք է թողնել աշխատելու ծնկավոր լիսեռի 1000 պտույտ/րոպ 
հաճախության ռեժիմում՝ մինչև յուղի ճնշումը կայունանա աշխատանքային 
ընդգրկույթում: 

Տաք շարժիչի գործարկումը: Տաք շարժիչը գործարկելիս վառելիքի մա-
տուցման լծակը տեղակայում են այն դիրքում, որը համապատասխանում է 
վառելիքի առավելագույն մատուցմանը, և գործարկում են մեկնասարքը: 

Դիզելի գործարկումը գործարկման շարժիչի միջոցով մի փոքր տար-
բերվում է մեկնասարքով գործարկումից: 

Սառը շարժիչի գործարկումը շրջակա օդի + 5 0C և բարձր ջերմաստիճանի 
ժամանակ (П-10УД գործարկման շարժիչի օրինակով): Վառելիքի մատուց-
ման կառավարման լծակը տեղակայում են «Подача выключена» («Մատուցու-
մն անջատված է») դիրքում, իսկ ճնշամեղմիչի լծակը «Включено» («Գործարկ-
ված է») դիրքում: 

Շարժաբերի մեխանիզմը տանող անիվը կառչում է թափանիվի ատամ-
նապսակին և անջատում գործարկման սարքվածքի շարժաբերի մեխանիզմի 
կցորդիչը: 

Գործարկման շարժիչը գործարկում են հետևյալ հաջորդականությամբ: 
Սկզբից յուղում են դրա շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմը. դրա համար 
բացում են վառելիքի բաքի ծորակը, փակում կարբյուրատորի օդի սահափա-
կանը (տաք շարժիչը գործարկելիս օդի սահափականը կարելի է չփակել) և 
պտտում գործարկման շարժիչը մեկնասարքով 2..3 վ՝ անջատված վառոց-
քով: Այնուհետև գործարկում են վառոցքը և մեկնասարքը: Եթե շարժիչը չի 
գործարկվում 15 վ ընթացքում, ապա կրկնում են փորձը 1 րոպ անց: 3…4 
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անհաջող փորձերից հետո ստուգում են շարժիչի վիճակը և պարզում գոր-
ծարկմանը խոչընդոտող պատճառը: 

Գործարկված շարժիչը տաքացնում են 1…2 րոպ, հետո գործարկում են 
շարժաբերի մեխանիզմի կցորդիչը: 

Ճնշամեղմիչ մեխանիզմի լծակը տեղակայում են «Выключено» («Անջատ-
ված է») դիրքում և 30…40 վ անց գործարկում հիմնական շարժիչի վառելիքի 
մատուցումը: 

Հիմնական շարժիչի ծնկավոր լիսեռի նախնական պտտեցումը վառելիքի 
անջատված մատուցմամբ անհրաժեշտ է այն բանի համար, որպեսզի յուղման 
համակարգի թանձրացած յուղը հասցնի անցնել առանցքակալներ: Հիմնա-
կան շարժիչի գործարկումն առանց նախնական պտտեցման կարող է առա-
ջացնել ծնկավոր լիսեռի առանցքակալների քերվածքներ: 

Այն պահին, երբ հիմնական շարժիչը գործարկվում է, անհրաժեշտ է ան-
միջապես անջատել շարժաբերի մեխանիզմի կցորդիչը, կանգառքել գոր-
ծարկման շարժիչը՝ անջատելով վառոցքը և փակելով օդի սահափականը ու 
փակել վառելիքի բաքի ծորակը: 

Գործարկումից հետո՝ նախքան հիմանական շարժիչը բեռնելը, այն տա-
քացնում են ծնկավոր լիսեռի պտտման միջին հաճախության ռեժիմով՝ մինչև 
հովացման հեղուկի առնվազն 500C կամ յուղի՝ 35…400C ջերմաստիճանը 
(ընդ որում, յուղի ճնշումը պետք է լինի 0,12 ՄՊա-ից ոչ պակաս): 

Որոշ դեպքերում մեկնասարքի կամ կուտակչային մարտկոցի անսար-
քության ժամանակ գործարկման շարժիչը կարելի է գործարկել ձեռքով՝ քուղի 
միջոցով (Նկ.4.1): 

 
Նկ.4.1. Գործարկման շարժիչի գործարկումը ձեռքով. 

1–փոկանիվ, 2-քուղ  
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Հերթականորեն հանում են թափանիվի երկու պատյանները մեկնասարքի 
հետ միասին, մեկուսացնում են մեկնասարքի հաղորդալարի ծայրապանակը 
և կապում այն տրակտորին, գործարկման քուղի միացատեղը տեղադրում են 
թափանվի փորակներից մեկի մեջ և փաթաթում քուղը թափանվի վրա ժամ-
սլաքի ուղղությամբ (եթե նայում ես գործարկման շարժիչին թափանվի կող-
մից): Քուղի երկրորդ ծայրն անցկացնում են քուղի բռնակն ընդգրկող մատե-
րի միջով և կտրուկ դեպի իրեն քաշում քուղի ծայրը: Այդ ժամանակ գործար-
ման շարժիչը պետք է գործարկվի:  

Խիստ արգելվում է փաթաթել քուղը ձեռքի վրա (որովհետև հետադարձ 
բոցի ժամանակ ձեռքը կարող է քաշվել թափանվի վրա) և կանգնել թափան-
վի հարթությունում գործարկման շարժիչի աշխատանքի ժամանակ: Ընդհան-
րապես, շարժիչի գործարկման այս եղանակը խորհուրդ չի տրվում կիրառել 
անփորձ տրակտորիստներին:  

Տաք շարժիչի գործարկումը: Վառելիքի մատուցման կառավարման լծակը 
տեղակայում են «Подача включена» («Մատուցումը գործարկված է») դիրքում, 
իսկ ճնշամեղմիչի լծակը «Выключено» («Անջատված է») դիրքում: 

Շարժաբերի մեխանիզմի տանող ժանանիվը կառչում են թափանիվի ա-
տամնապսակին և անջատում գործարկման սարքվածքի շարժաբերի մեխա-
նիզմի կցորդիչը: 

Գործարկում են գործարկման շարժիչը, տաքացնում այն, այնուհետև գոր-
ծարկում շարժաբերի մեխանիզմի կցորդիչը: Այն պահին, երբ հիմնական շար-
ժիչը գործարկվում է, անհրաժեշտ է անմիջապես անջատել շարժաբերի մեխա-
նիզմի կցորդիչը, կանգառքել գործարկման շարժիչը ու փակել վառելիքի բաքի 
ծորակը: 

Սառը շարժիչի գործարկումը շրջակա օդի ցածր ջերմաստիճանի ժա-
մանակ: Շրջակա օդի ջերմաստիճանը նվազելու ժամանակ կտրուկ մեծանում 
են շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման դիմադրությունները: 

Սառը գլանների մեջ մատուցվող սառը օդը, վառելիքը և յուղը ստեղծում 
են այնպիսի պայմաններ, որ նույնիսկ լավ գործարկման հատկանիշներով 
օժտված շարժիչը չի հաջողվում գործարկել:  

Շրջակա օդի ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում շարժիչի գործարկումը 
թեթևացնելու համար կիրառում են մի շարք ձևեր՝ յուղի քարտերի հեղուկա-
ցում բենզինով, ներցայտման պահին գլանի մեջ ցածր բոցավառման ջերմ-
աստիճան ունեցող և հակաքայքայման բաղադիրչներով դյուրավառ հեղուկի 
(օրինակ՝ «Холод Д-40», որը բաղկացած է 60% երկէթիլային եթերից, 15% ՝ 
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իզոպրոպիլնիտրատից, 15%՝ պետրոլեյնային էթիրից, 0,1%՝ իոնոլից, մնացա-
ծը՝ գազատուրբինային յուղ) մատուցում, հատուկ մոմերի կամ էլեկտրաբո-
ցային ջեռուցիչների կիրառում և այլն:  

Քարտերի յուղը բենզինով հեղուկացում: Այս ձևը կիրառում են օդային հո-
վացումով շարժիչների համար, երբ օդի ջերմաստիճանը կազմում է -10 …- 30°С: 
Հերթափոխից հետո շարժիչի քարտերի մեջ լցնում են բենզին՝ լցված յուղի քա-
նակությունից 10% չափով: Գործարկում են շարժիչը, 2…3 րոպ աշխատեցնում 
ծնկավոր լիսեռի պտտման միջին հաճախության ռեժիմով և այնուհետև կան-
գառքում: Բենզինը լցնելիս պետք է լինել զգույշ, որպեսզի թույլ չտալ դրա բո-
ցավառումը:  

Հետագա գործարկումը կատարում են սովորական եղանակով: Կրկնակի 
հեղուկացնել յուղը կարելի է միայն այն բանից հետո, երբ շարժիչն աշխատել 
է բեռնվածքի տակ առնվազն 5 ժամ:  

Դյուրավառ հեղուկի օգտագործում: Դյուրավառ հեղուկը մատուցելու հա-
մար հաճախ կիրառում են տրակտորի վրա տեղակայվող 5ПП-40А գործարկ-
ման հարմարանքը:  

Այն բաղկացած է շարժիչի ներթողի խողովակում տեղակայվող փոշացրից 
(ա) (Նկ.4.2), խառնիչից (բ) և օդի պոմպից (գ): 

Գործարկման նախապատրաստված շարժիչը գործարկում են հետևյալ 
հաջորդականությամբ: 

 Վառելիքի մատուցման լծակը տեղակայում են առավելագույն մատուցման 
դիրքում: Անջատում են սնուցող էլեկտրահաղորդալարը էլեկտրաջեռուցիչ 
սարքվածքից և մեկուսացնում ծայրապանակը մեկուսաժապավենով: Բացում 
են կափարիչը (2), տեղադրում  պատիճը 
(5)՝ գործարկման հեղուկով և կիպ փակում 
կափարիչը: 

 
 
 

Նկ.4.2. 5ПП-40А գործարկման 
հարմարանք. 

ա՝ փոշեցիր, բ՝ խառնիչ, գ՝ օդի պոմպ, 1-ասեղ, 
2-կափարիչ, 3 և 4- բռնակներ, 5-պատիճ:  

Առանց յուրահատուկ ճիգի սեղմում են 
բռնակը (3) և ծակում պատիճը ասեղով 
(1): Շատ ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ 
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մեկ պատիճ գործարկման համար բավարար չէ, այդ պատճառով անհրա-
ժեշտ է հանել ծակած պատիճը, տեղադրել երկրորդը և նորից ծակել, այսինքն 
խառնիչը (բ) լիցքավորում են միանգամից երկու պատիճների բաղադրությու-
նով:  

Բռնակով (4) կատարում են երկու շարժ, որպեսզի ամբողջ համակարգը 
լցավորվի գործարկման հեղուկով: Գործարկում են մեկնասարքը և միաժա-
մանակ սկսում մատուցել գործարկման հեղուկը, կատարելով մեկ րոպեյում 
30…60 երկակի մատուցում (որքան ցածր է շրջակա ջերմաստիճանը, այդ-
քան մատուցման հաճախությունը պետք է լինի մեծ): 

Այն պահին երբ դիզելը գործարկվում է, անջատում են մեկնասարքը և շա-
րունակում մատուցել գործարկման հեղուկը՝ մինչև շարժիչի կայուն աշխա-
տանքը պարապ ընթացքի հաճախության ռեժիմում:  

ППА աերոզոլային տիպի գործարկման հարմարանքի օգտագործումը: 
Հարմարանքի մեջ տեղադրում են աերոզոլային բալոն (6) (4.3,ա), նախնա-
կան համոզվելով, որ նրա մեջ առկա է գործարկման հեղուկ: Վառելիքի մա-
տուցման լծակը տեղակայում են առավելագույն մատուցման դիրքում, իսկ 
փոխանցատուփի լծակը՝ չեզոք դիրքում: Գործարկում են «մասսայի» գործար-
կիչը (1) և անջատում տրակտորի գլխավոր կցորդիչը: 

 Այնուհետև գործարկում են մեկնասարքը կամ սկսում պտտեցնել հիմա-
նական շարժիչի ծնկավոր լիսեռը գործարկման շարժիչով և 1…2 վ անց սեղ-
մում կոճակը (2)՝ միացնելով հոսանքի մատուցման շղթան: Էլեկտրական հո-
սանքը կուտակիչից անցնում է փաթույթով (3), առաջացող մագնիսական 
դաշտը տեղաշարժում է ներքև կոթը (4), որը բացում է բալոնի փականը (5): 
Գործարկման հեղուկը անոթով (7) անցնում է բոցամուղի (8) մեջ և այնտեղից՝ 
դիզելի ներթողի խողովակ: Այն պահին երբ դիզելն սկսում է աշխատել, 
անհրաժեշտ է բաց թողնել կոճակը: 
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Նկ.4.3. ППА աերոզոլային տիպի գործարկման հարմարանք.  

 ա՝ աշխատանքային դիրքում, բ՝ ոչ աշխատանքային դիրքում (ամռանը), 1-մասսայի 
«մասսայի» գործարկիչ , 2-կոճակ, 3-փաթույթ, 4-կոթ, 5-փական, 6-աերոզոլային բալոն, 
7-անոթ, 8-բոցամուղ:  

 

Կիրառելով գործարկման հեղուկներ, չի կարելի միաժամանակ գործարկել 
շիկացման մոմեր կամ էլեկտրաջահավոր ջեռուցիչ և չի կարելի գործարկել 
գործարկման սարքվածքն աշխատող շարժիչի ժամանակ:  

Շիկացման մոմի կիրառումը: Շիկացման մոմը բաղկացած է իրանից (3) 
(Նկ.4.4), որի վրա ամրացված են ձող (2) և շիկացման պարույր (1): Մոմի հետ 
հաջորդաբար կուտակչային մարտկոցի շղթայի մեջ միացվում են լրացուցիչ 
դիմադրություն (5) և դրան զուգահեռ՝ ստուգիչ լամպ (6): 

Սարքվածքը գործում է հետևյալ կերպ: Բանալին (7) 45° ժամսլաքի ուղ-
ղությամբ դարձման ժամանակ պարույրն սկսկում է տաքանալ, իսկ ստուգիչ 
լամպը վառվում է: 40…60 վ անց բանալին անհրաժեշտ է պտտել նույն կողմը՝ 
ևս 45°: Այդ ժամանակ գործարկվում է մեկնասարքը և ավտոմատ անջատ-
վում են լրացուցիչ դիմադրությունն ու ստուգիչ լամպը: Դիզելը գործարկվելուց 
հետո բանալին անհրաժեշտ է դարձնել հետ 90°, այսինքն՝ աջատել մոմը և 
մեկնասարքը: 
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Նկ.4.4. Շիկացման մոմով օդի տաքացման սխեմա.  

 1 –պարույր, 2-ձող, 3-իրան, 4-ներթողի խողովակ, 5-լրացուցիչ դիմադրություն, 6-լամպ, 
7-բանալի:  

 
Շիկացման մոմը բարձրացնում է շարժիչի գլաններ մատուցվող օդի 

ջերմաստիճանը 25…35 °С: Սովորաբար այդպիսի սարքվածք օգտագործում 
են տրակտորների վրա, երբ օդի ջերմաստիճանը ոչ ցածր է - 15°С –ից:  

Էլեկտրաջահավոր ջեռուցիչի կիրառումը: Որոշ տրակտորներում շիկաց-
ման մոմը միայն մեկն է՝ տեղադրված ներթողի կոլեկտորում և աշխատող 
լրացուցիչ բոցամուղի հետ: Այսպիսով՝ նախքան գործարկումը այրման խցեր 
մատուցվում է ոչ թե սառը, այլ տաք օդ ՝ այրման արդասիքների հետ միասին: 
Տվյալ սարքվածքը կոչվում է էլկետրաջահավոր ջեռուցիչ:  

 Ջեռուցիչը բաղկացած է իրանից, որի ներսում տեղադրված են փական 
(8) (նկ.4.5) և էլեկտրամագնիսի կոճ (5): Ջեռուցիչի վերին մասում կա սնամեջ 
հեղույս (1), որի միջոցով մատուցվում է վերջնամաքրման զտիչից կամ հատուկ 
բաքից հոսող դիզելային վառելիք, իսկ ստորին մասում ամրացված է շիկացման 
պարույր (10)՝ փակված անցքեր ունեցող պատյանով (11):  

Վառոցքի փականքի բանալին II-րդ դիրք տեղակայելուց հետո, հոսանքը 
կուտակչային մարտկոցից անցնում է շիկացման պարույրի շղթա, նախապես 
անցնելով հսկիչ տարրով և լրացուցիչ դիմադրությունով: Լարումը շղթայում 
անկում է մինչև 10 Վ (դրա համար և հաշվարկված կանխամտածված է շիկաց-
ման պարույրը): 30…35 վ անց պարույրը տաքանում է մինչև 950 °С: 
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Նկ. 4.5 Д-245 շարժիչի Էլեկտրաջահավոր 
ջեռուցիչ. 

1-սնամեջ հեղույս, 2-չափաբաժանիչ տարր,  
3-մանեկ, 4-պարույրի հոսանահաղորդ հպակ, 
 5-խողովակապտուկ, 6-տարալցման փականի 
զսպանակ, 7-էլեկտրամագնիսի կոճ, 8-փական,  
9-փականի իրան, 10-պարույր, 11-պատյան,  
12-էլեկտրամագնիսի կոճի հոսանահաղորդ հպակ:  

 
Այնուհետև բանալին տեղադրում են III-րդ դիրքում: Այդ ժամանակ հոսան-

քը մեկնասարքը գործարկող ռելեի միջով անցնում է ջեռուցիչի էլեկտրամագ-
նիսի կոճի (7) փաթույթներին: Պարույրը մնում է գործարկված, իսկ ստուգիչ 
տարրը և լրացուցիչ դիմադրությունն անջատվում են: Քանի որ գորածրկված 
մեկնասարքի համար պահանջվում է մեծ հոսանք, լարումը շղթայում չի բարձ-
րանա:  

Հոսանքը փաթույթով անցնելու ժամանակ էլեկտրամագնիսը ներքաշում է 
փականը (8) (բարձրացնում վերև) և բացված անցքի միջով վառելիքը հոսում 
է շիկացած պարույրի վրա, գոլորշիանում, բոցավառվում և այդպես տաքաց-
նում է խողովակով անցնող օդը:  

Էլեկտրաջահավոր ջեռուցիչը արդյունավետ է +4°C-ից մինչև -20°С շրջա-
կա օդի ջերմաստիճանի դեպքում:  

Կիրառելով շիկացման մոմերը և էլեկտրաջահավոր ջեռուցիչները՝ անհրա-
ժեշտ է միաժամանակ լցավորել շարժիչը տաք ջրով և յուղով: Անհրաժեշտ է 
հիշել, որ տաքացնել յուղը բաց կրակի վրա անթույլատրելի է: Դա կարելի է 
անել միայն հատուկ ջրայուղաջեռուցիչներում կամ եռացող ջրի մեջ տեղա-
դրված փակ ամաններում:  

Հեղուկային նախագործարկման ջեռուցիչ օգտագործելիս անհրաժեշտ է 
հիշել, որ շմոլ գազից թունավորվելուց խուսափելու համար արգելվում է տա-
քացնել շարժիչը վատ օդափոխությունով փակ տարածքում:  
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Ջեռուցիչն օգտագործում են հետևյալ կարգով: Շարժիչի հովացման հա-
մակարգը լցավորում են տաք ջրով՝ առնվազն 5°С ջերմաստիճանով (որքան 
բարձր, այնքան լավ): 

 

 
Նկ.4.6 ПЖ տիպի հեղուկային նախագործարկման ջեռուցիչ. 

1-կաթսա, 2-խողովակ, 3-բռնակ, 4-զտիչ-պարզարան, 5-օդափոխիչ, «0» -փոխարկիչի 
չեզոք դիրք, «I» -կաթսայի փչամաքրում, «II» - ջեռուցիչի գործարկում:  

 

Փակում են ռադիատորի վարագուրիկը և կաթսայի (1) (նկ.4.6) կոլեկտորի 
խցանը ու մաքրում դրա դրենաժի անցքը: Բացում են ռադիատորի լցավոր-
ման բկանցքի և լցավորման խողովակի (2) կափարիչները, ինչպես նաև օդա-
փոխիչի (5) սահափականը: Գործարկում են «մասսայի» գործարկիչը: Բռնա-
կը (3) տեղակայելով «I» դիրք գործարկում են օդափոխիչը և 1,5…2 րոպ փչա-
մաքրում կաթսան:  

Բացում են զտիչ-պարզարանի (4) ծորակը և համոզվում, որ վառելիքամու-
ղերի միացքներում վառելիքի արտահոսք չկա:  

Բռնակը (3) 15…30 վ տեղակայում են «II» դիրք՝ հրածորանի ներպատված-
քը վառելիքով թրջելու համար, դրանից հետո վերադարձնում են բռնակը «0» 
դիրք: Փակում են օդափոխիչի սահափականը և գործարկում շիկացման մո-
մը: Շիկացման մոմը գործարկելուց 1 րոպե անց, վառելիքի այրման խցում 
պետք է բոցավառում լինի, ընդ որում, կլսվի կրակոց:  

Բռնակը տեղակայում են «II» դիրք և սահուն բացում սահափականը: Երբ 
այն լրիվ բացվի, և ջեռուցիչը կայուն աշխատի, անջատում են շիկացման 
մոմը:  

Խողովակի մեջ լցավորում են 2,5…3,0 լ ջուր, իսկ 5 րոպ անց՝ ևս մի փոքր 
(հովացման համակարգի ծավալի կեսը): Այնուհետև փակում են խողովակի կա-
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փարիչը և տաքացնում շարժիչն այնքան ժամանակ, մինչև ռադիատորի բկանց-
քից սկսի ինտենսիվ դուրս գալ գոլորշի: Այնուհետև խողովակի միջով փոքր 
չափաբաժիններով լցավորում են ամբողջ հովացման համակարգը ջրով:  

Հենց որ ջուրը հովացման համակարգում տաքանա մինչև 50…60°С ջերմ-
աստիճան, գործարկում են շարժիչը: Այնուհետև փոխադրում են բռնակը «I» 
դիրք, փակում զտիչ-պարզարանի ծորակը, 2…3 րոպ անց փոխադրում բռնա-
կը «0» դիրք և փակում սահափականը:  

 
4.2. Շարժիչի աշխատանքը պարապ ընթացքի ժամանակ ծնկավոր 

լիսեռի պտտման փոքր հաճախության ռեժիմով 
 
Եթե որևէ պատճառով պարապ ընթացքով աշխատող շարժիչով տրակ-

տորը պետք է կանգնի երկար ժամանակ (15 րոպ և ավելի), շարժիչն անհրա-
ժեշտ է կանգառքել և գործարկել նորից, երբ կա դրա անհրաժեշտությունը:  

Չի կարելի թույլատրել շարժիչի երկարատև աշխատանքն առանց բեռն-
վածքի ծնկավոր լիսեռի պտտման փոքր հաճախության ժամանակ: Այդ պայ-
մաններում կտրուկ մեծանում է ըստ գլանների վառելիքի մատուցման անհա-
վասարաչափությունը, վատանում է վառելիքի փոշիացումը, նվազում է շար-
ժիչի ջերմային ռեժիմը և այլն: Այդ բոլորը հանգեցնում է բոցամուղերի կոքսա-
պատման և շարժիչի մասերի մաշվածքի ավելացման:  

 
4.3. Շարժիչի կանգառքումը 

 
Կանգառքել շարժիչը խորհուրդ է տրվում, երբ հովացման հեղուկի ջերմ-

աստիճանը ոչ ավելին է, քան 60°С-ը: Ավելի բարձր ջերմաստիճանի դեպքում 
հովացման հեղուկի շրջանառության դադարեցման հետևանքով, հովացման 
համակարգում հնարավոր են տեղական գերտաքացումներ և շոգու փակա-
նից հեղուկի դուրսնետում:  

Շարժիչը կանգառքելու համար անհրաժեշտ է բացել ռադիատորի վարա-
գուրիկը (կամ շերտափեղկերը), նվազեցնել ծնկավոր լիսեռի պտտման հա-
ճախությունը և թողնել, որպեսզի այն աշխատի փոքր հաճախության ռեժիմով 
այնքան ժամանակ, մինչև հովացման հեղուկի ջերմաստիճանը նվազի մինչև 
60°С ջերմաստիճան: Այնուհետև, սահուն պտտելով վառելիքի մատուցման 
լծակը, անջատել վառելիքի մատուցումը: Վառելիքի արագ անջատումը կամ 
այնպես, ինչպես երբեմն անում են անփորձ տրակտորիստները՝ անջատում 
«գերգազով» (այսինքն՝ վառելիքի մատուցման կտրուկ մեծացում, իսկ այնու-
հետև արագ անջատում) բացարձակ անթույլատրելի է, ինչն առավել վտան-
գավոր է տուրբաճնշակով սարքավորված ժամանակակից շարժիչների հա-
մար: Վառելիքի արագ անջատման դեպքում կատարվում է շարժիչի արագ 
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կանգառքում, միանգամից դադարում է յուղի մատուցումը տուրբաճնշակի 
առանցքակալներին, և որոշ ժամանակ իներցիայով պտտվող նրա լիսեռի 
առանցքակալները մնում են առանց յուղման, ինչը կարող է բերել դրանց 
քայքայման:  

Չի կարելի կանգառքել շարժիչը փակելով վառելիքի բաքի ծորակը, որով-
հետև դա նպաստում է օդի ներծծմանը սնման համակարգ:  

Նույնպես անթույլատրելի է (բացի վթարային դեպքերից) կանգառքել շար-
ժիչը գործարկելով ճնշանվազման մեխանիզմը, որովհետև դա կարող է ա-
ռաջացնել մխոցաշարժաթևային խմբի, գազաբաշխման և ճնշանվազման մե-
խանիզմի մասերի վաղաժամ մաշվածք, ինչպես նաև նպաստի բոցամուղերի 
կոքսապատման:  

Շարժիչը կանգառքելուց հետո անհրաժեշտ է անջատել կուտակչային 
մարտկոցը «մասսայից»՝ անջատելով «մասսայի» գործարկիչը (այդ ժամա-
նակ շատ տրակտորներում տեղակայվող ստուգիչ լամպը հանգում է): Հակա-
ռակ դեպքում գեներատորի գրգռման փաթույթի միջոցով կարող է կատարվել 
կուտակչային մարտկոցի լիցքաթափում:  

 
4.4. Անվտանգության կանոնները շարժիչը գործարկելիս 

 
Տրակտորի աշխատանքի ժամանակ դժբախտ պատահարների ընդհա-

նուր դեպքերից մեծ թիվ են կազմում այն դեպքերը, որոնք կատարվում է շար-
ժիչը գործարկելու ժամանակ: Այդ պատճառով, շարժիչը գործարկելիս ան-
հրաժեշտ է խստորեն պահպանել հետևյալ հիմնական կանոնները.  

1) զննել տրակտորը, հավաքել գործիքները և լցավորման գույքը, 
2) համոզվել, որ փախանցատուփի փոխարկման լծակը գտնվում է չեզոք 

դիրքում, որովհետև գործարկված փոխանցման դեպքում տրակտորը գոր-
ծարկելիս կարող է տեղաշարժվել և վնասել տրակտորիստին, 

3) տրակտորի վրա կախովի մեքենաների կամ գործիքների առկայության 
դեպքում տեղակայել տրակտորի հիդրավլիկական համակարգի բաշխիչի 
լծակը չեզոք դիրքում, 

4) անջատել հզորության փոխանցման լիսեռը, 
5) գործարկման շարժիչը քուղի միջոցով գործարկելիս չի կարելի փաթա-

թել այն ձեռքին, 
6) արգելվում է պտտել գործարկման շարժիչի ծնկավոր լիսեռը (գոր-

ծարկման քուղը փաթաթելիս) առանց վառոցքի անջատման կամ վառոցքի 
մոմի վրայից հաղորդալարը հանելու:  
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Ստուգողական հարցեր 
 

1. Շարադրեք նոր կամ երկարտև չշահագործված դիզելի գործարկման կար-
գը: 

2. Որո՞նք են գործարկման շարժիչի միջոցով դիզելի գործարկման առանձ-
նահատկությունները: 

3. Շարադրե՛ք շրջակա օդի ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում շարժիչի 
գործարկումը թեթևացնելու համար կիրառվող ձևերը և սարքերը: 

4.  Որո՞նք են պարապ ընթացքի ժամանակ ծնկավոր լիսեռի պտտման փոքր 
հաճախության ռեժիմով շարժիչի աշխատանքի առանձնահատկություննե-
րը: 

5. Շարադրե՛ք շարժիչի կանգառքման կարգը: 
6. Շարադրե՛ք շարժիչի գործարկման ժամանակ անվտանգության հիմնա-

կան կանոնները: 
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5.ՏՐԱԿՏՈՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

5.1.Տրակտորի կառավարման օրգանները 
 

Տրակտորիստը պետք է հստակ իմանա յուրաքանչյուր լծակի և ոտնակի 
նշանակությունը և պարզ գիտակցի, թե ինչ կարող է կատարվել դրանց հետ 
սխալ վերաբերվելիս: 

Ա ն ի վ ա վ ո ր  տ ր ա կ տ ո ր ի կառավարման օրգանների և սարքերի 
դասավորությունը ներկայացված է նկ.5.1-ում: 

 1-Դիզելի կանգի և վթարային կանգաշարժի բռնակ: Բռնակը արտա-
ձգելիս դադարում է վառելիքի մատուցումը գլանների մեջ, և դիզելը հանգում 
է: Բաց թողնելիս, զսպանակի գործողության ներքո, այն վերադառնում է 
սկզբնական դիրք:  

2-Խցիկի ջեռուցիչի ծորակի կառավարման լծակ:  
3-Դիֆերենցիալի բլոկավորման կառավարման բռնակ: Ունի երեք դիրք. I՝ 

«բլոկավորումն անջատված է», II՝ «ավտոմատ բլոկավորում», III՝ «հարկադրա-
կան բլոկավորում»: 

4–Ջրի ռադիատորի վարագուրիկի կառավարման թափանիվ: Թափ-
անիվը ժամսլաքի ուղղությունով պտտելիս վարագուրիկը բարձրանում է, 
հակառակ ուղղությունով՝ իջնում: Վարագուրիկն իջնելիս դիզելի ջերմային 
ռեժիմը նվազում է:  

5 –Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի գործարկման ոտնակ: Մինչև վերջ 
ոտնակին սեղմելիս բլոկավորումը գործարկվում է, ոտը ոտնակից հանելիս 
անջատվում է: Չի կարելի բլոկավորել դիֆերենցիալը, եթե շարժման արագու-
թյունը 10 կմ/ժ-ից մեծ է տրակտորի շրջադարձերի ժամանակ: Այս պահանջի 
խախտումը դժվարացնում է տրակտորի կառավարումը, կրճատում տրանս-
միսիայի ծառայության ժամկետը, ինչպես նաև անդրադառնում է երթևեկու-
թյան անվտանգության վրա:  

Էլեկտրահիդրավլիկական բլոկավորումով տրակտորների վրա (օրինակ՝ 
Беларус 1025.3) դիֆերենցիալի բլոկավորումն իրականացվում է ստեղնի 
միջոցով, որն ունի երեք դիրք՝ «Ավտոմատ բլոկավորում», «Դիֆերենցիալի 
բլոկավորումն անջատված է» և «Ստիպողական բլոկավորում»: Ընդ որում. 
Անհրաժեշտ է հիշել, որ ավտոմատ ռեժիմում դիֆերենցիալ բլոկավորումն 
անջատվում է ուղղորդիչ անիվների 130–ից ավելի շրջադարձի ժամանակ: 
Ստիպողական բլոկավորումը կարելի է կիրառել միայն կարճ տևողությունով՝ 
դաշտային և փոխադրական աշխատանքների ժամանակ ճանապարհային 
խոչընդոտները հաղթահարելու համար:  

6–Գործարկման թեթևացման միջոցների փոխարկիչ: Կիրառվում է 
էլեկտրաջահավոր պարուրակը գործարկելու համար: Այդ ժամանակ հսկիչ 
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լամպերի բլոկի վրա վառվում է համապատասխան լամպը, որի թարթումներն 
սկսելու պահին անհրաժեշտ է գործարկել շարժիչը:  

7 –Ապակեողողիչի փոխարկիչ: Այս ստեղնին սեղմելիս գործարկվում է 
ապակեողողիչը:  

8-Լույսի փոխարկիչ: Ունի երեք դիրք. I՝ «Անջատված է», II՝ «Գործարկված 
են սարքերի վահանակի լուսավորումը, եզրաչափքային լույսերը, համարա-
նիշի լապտերը» III՝ «Գործարկված են լուսավորության բոլոր լամպերը և առ-
ջևի լապտերը»:  

9–Վթարային ազդասարքի անջատիչ: Այս կոճակին սեղմելիս գործարկ-
վում է վթարային լուսային ազդանշանը: Կոճակի մեջ ներսարքված ստուգիչ 
լամպը թարթում է միաժամանակ ազդանշանի լույսի հետ միասին:  

10–Լարման ցուցիչ (տես՝ Նկ. 5.2):  
11– Բաքերում վառելիքի մակարդակի ցուցիչ (տես՝ Նկ. 5.2): 
12-Դիզելի հովացման համակարգում հովացնող հեղուկի ջերմաստի-

ճանի ցուցիչ (տես՝ Նկ. 5.2): 
13- Շարժիչի յուղման համակարգում յուղի ճնշման ցուցիչ (տես՝ Նկ. 5.2):  
14- Ստուգիչ լամպերի բլոկ (տես՝ Նկ. 5.2): 
15- Օդաճնշական համակարգի օդի ճնշման ցուցիչ (տես՝ Նկ. 5.2): 
16- Խցափակիչ: Տարբեր մակնիշներում օգտագործվում է տարբեր նպա-

տակների համար: Օրինակ МТЗ-1025.3 տրակտորում ծառայում է «մասսայի» 
հեռավար անջատիչը տեղադրելու համար, МТЗ-1025, МТЗ-1025.2. տրակտոր-
ներում տեղակայում են էլեկտրաջահավոր ջեռուցիչի գործարկիչը տեղակայելու 
համար:  

17-ենթաղեկային բազմագործառական փոխարկիչ: Ապահովում է շրջա-
դարձերի ցուցիչների գործարկումը, ցոլալապտերի լույսերի (մոտարձակ-հե-
ռարձակ) փոխարկումը, հեռարձակ լույսով ազդանշանումը, ինչպես նաև ձա-
յնային ազդանշանի գործարկումը:  

18-Պտուտաարագաչափ (տես.Նկ 5.4). 
19–Ռադիոընդունիչ:  
20-Ղեկանիվն ըստ բարձրության կարգավորման մեխանիզմի կափա-

րիչ: Ղեկանիվն ըստ բարձրության կարգավորելու համար անհրաժեշտ է հանել 
կափարիչը, արտապտուտակել 3…5 պտույտ սեղմիչը, տեղաշարժել ղեկանիվը 
պահանջվող դիրքի և ձգել սեղմիչը ձեռքի ճիգով և տեղադրել տեղը կափարիչը: 
Ժամանակակից տրակտորների ղեկանվի կարգավորման ընդգրկույթն ըստ 
բարձրության կազմում է 100 մմ: Ղեկանիվը կարող է 5° միջակայքով թեքվել 
չորս տարբեր դիրքերի՝ 25°-ից մինչև 40° հորիզոնի համեմատ:  

21–Առջևի ապակու ապակեմաքրիչի գործարկման անջատիչ: Ստեղնը 
սեղմելիս գործարկվում է առջևի ապակու ապակեմաքրիչը:  
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22–Խցիկի ջեռուցչի և օդափոխիչի անջատիչ: Ստեղնը սեղմելիս գոր-
ծարկվում է խցիկի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի օդափոխիչը:  

23–Հետևի աշխատանքային լապտերի անջատիչ: Ստեղնը սեղմելիս 
միանում է հետևի աշխատանքային լապտերի լույսը և ստեղնի մեջ ներսարք-
ված լուսային ցուցիչը:  

24–Առջևի աշխատանքային լապտերի անջատիչ: Ստեղնը սեղմելիս 
միանում է առջևի աշխատանքային լապտերի լույսը և ստեղնի մեջ ներսարք-
ված լուսային ցուցիչը: 

24а-«Ավտոգնացք» նշանի անջատիչ: Ստեղնը սեղմելիս վառվում են 
խցիկի կտուրի առջևի մասում տեղակայված երեք նարնջագույն լույսերը և 
ստեղնի մեջ ներսարքված լուսային ցուցիչը:  

25-Խցիկի լուսամփոփ՝ անջատիչով:  
26-Խցիկի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի օդաբաշխիչ:  
27, 28, 29–Հիդրոհամակարգի բաշխիչի կառավարման լծակներ: Յու-

րաքանչյուր լծակ ունի չորս դիրք. ստորին՝ «Ամբարձում», վերին՝ «Լողացող», 
չեզոք՝ «N» և վերին ու չեզոք դիրքերի միջև՝ «Ստիպողական իջեցում»: Լծա-
կով (27) կառավարում են ձախ կողային արտանցիչները, (28)-ով՝ աջ կողային 
արտանցիչները, (29)-ով՝ հետևի արտանցիչները: Եթե տրակտորը չունի ու-
ժային կարգավորիչ, ապա լծակով (29) կառավարում են կախոցի սարքվածքի 
գլանը, իսկ (27)-ով՝ ձախ կողային և դրանց կրկնակված հետևի արտան-
ցիչներով: 

 30–Պտուտաարագաչափի կառավարման պուլտ (տես՝ Նկ.5.5). 
31–Մեկնասարքի և սարքերի անջատիչ: Ունի երեք դիրք. 0՝ «Անջատված 

է», I՝ «գործարկված են սարքերը, ստուգիչ լամպերի բլոկները, շիկացման մո-
մերը (եթե տեղադրված են)», II` «Մեկնասարքի գործարկում» (այս դիրքում չի 
սևեռվում), III՝ «Գործարկված է ռադիոընդունիչի սնուցումը»  

32–Նվազիչ ռեդուկտորի գործարկման լծակ: Ունի երկու դիրք. առջևի՝ 
«Ռեդուկտորը գործարկված է» (տրակտորի դանդաղեցված շարժում) և հե-
տևի՝ «Ռեդուկտորը գործարկված չէ» (տրակտորի արագացված շարժում):  
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                   գ     դ 

                      
                ե            զ 

Նկ.5.1 МТЗ-82 տրակտորի կառավարման օրգանների և սարքերի 
վահանակի (ա,բ) դասավորությունը, փոխանցումների փոխարկման (գ), 
ճնշակի գործարկման (դ), հիդրոհամակարգի պոմպի գործարկման (ե), 
հետևի հզորության փոխանցման լիսեռի տարիչի կարգավորման (զ) 

սխեմաները. 
 
33 – Արգելակի ոտնակների միացման ձող: Ծառայում է աջ և ձախ ար-

գելակներով միաժամանակ արգելակելու համար: 
34 – Վառելիքի մատուցման կառավարման ոտնակ: Ոտնակի կառուց-

վածքը թույլ է տալիս կառավարել շարժիչի արագության ռեժիմը երկու եղա-
նակով. ոտնակի սևեռումը ցանկացած սահմանված դիրքում («հաստատուն 
գազ») և ոտնակի առաջամասի զսպանակային հետադարձը՝ շարժիչի ծնկա-
վոր լիսեռի նվազագույն պարապ պտույտների ժամանակ:  

35, 36 –Արգելակների ոտնակներ: Ոտքով ոտնակներին սեղմելիս տրակ-
տորը արգելակվում է: Միաժամանակ, ոտնակից (35) գործարկվում է կցանքի 
արգելակների պնևմաշարժաբերի արգելակի ծորակը: 

37 – Ղեկասյունակի սևեռման բռնակ:  
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38- Կցորդիչի կառավարման ոտնակ: Նախատեսված է կցորդիչն անջա-
տելու համար: Կցորդիչն անջատում են արագ՝ սեղմելով ոտնակին մինչև դրա 
հենելը: Կցորդիչը գործարկում են սահուն, սակայն ոչ շատ դանդաղ: Դան-
դաղ գործարկումը (3 վ-ից ավելի) արագացնում է շփվող մակերևույթների 
մաշվածքը, վատացնում ագրեգատի տեղից շարժման և թափառի գործըն-
թացը: Կցորդիչի արագ գործարկումը (1,5 վ-ից պակաս) բերում է նույն ար-
դյունքների: Բացի դրանից, այդ ժամանակ մեծանում է շարժասարքերի տե-
ղապտտումը և հնարավոր են կցորդիչի տարվող լիսեռի կոտրվածքներ: 
Կցորդիչն անջատելուց հետո չի կարելի պահել ոտքը ոտնակի վրա: Հակա-
ռակ դեպքում տրակտորի տատանումների ժամանակ կցորդիչի շարժաբե-
րում կսկսի գործել ազատ շարժը և կցորդիչը մասամբ կանջատվի, որը կա-
ռաջացնի կցորդիչի սկավառակների գերտաքացում և բարձր մաշվածություն: 
Բացարձակ անթույլատրելի է «գցել» ոտնակը, այսինքն կտրուկ հեռացնել 
ոտքը նրա վրայից: Այս դեպքում բացի թվարկված բացասական հետևանք-
ներից, կարող է կատարվել տրակտորի կցման սարքվածքի քայքայում և 
տրակտորի հետ միացված մեքենաների միացքների վնասում:  

39 –Փոխանցումների փոխարկման փոխարկիչ: Լծակը հետ եզրային աջ 
դիրք տեղաշարժելիս գործարկվում է փոխանցումների «I» (ցածր) միջակայքը 
(Նկ. 5.1,գ՝ «կրյա»), այնուհետև վերադարձնելով լծակը չեզոք դիրք (N) 
գործարկում են փոխանցումը, համաձայն սխեմայի, այսինքն՝ առաջ ընթացքի 
առաջին, երրորդ, չորրրոդ, հինգերորդ փոխանցումները և հետընթացքի 
առաջին փոխանցումը: Լծակն առաջ եզրային ձախ դիրք տեղաշարժելիս 
գործարկվում է փոխանցումների «II» (բարձր) միջակայքը (Նկ. 5.1,գ՝ «նա-
պաստակ»), որով գործարկվում են մնացած փոխանցումները:  

40 – Կախոցի համակարգի մեխանիզմի սևեռման կառավարման լծակ: 
Լծակն ունի երկու դիրք. «Հետևի կախոցի սարքվածքը բլոկավորված է»՝ եզ-
րային ձախ դիրք (ըստ տրակտորի ընթացքի), «Հետևի կախոցի սարքվածքը 
ապաբլոկավորված է»՝ եզրային աջ դիրք:  

41 – Առջևի տանող կամրջակի շարժաբերի բաշխիչ-բաժանիչ տուփի 
կառավարման լծակ: Լծակի դիրքը մեջտեղում՝ «Առջևի տանող կամրջակը 
գործարկվում է ավտոմատ», ստորին դիրքը (ձեզանից)՝ «Առջևի տանող 
կամրջակն անջատված է», վերին (դեպի ձեզ)՝ «Առջևի տանող կամրջակը 
գործարկվում է ատիպողական»: Ստիպողական ռեժիմը օգտագործվում է 
կարճատև ժամանակով, միայն խոչընդոտներ հաղթահարելիս և ռևերսով 
աշխատելիս: Կատեգորիկ արգելվում է աշխատել այդ ռեժիմով, եթե շարժ-
ման արագությունը գերազանցում է 15 կմ/ժ:  

42 – Կայանման արգելակի կառավարման լծակ:  
43 – Ուժային կարգավորիչի կառավարման լծակի սևեռիչ:  
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44 – Վառելիքի մատուցման կառավարման լծակ: Լծակի եզրային առջևի 
դիրքը համապատասխանում է վառելիքի առավելագույն մատուցմանը, եզ-
րային հետևի՝ նվազագույնին, որը համապատասխանում է պարապ ընթաց-
քի ժամանակ ծնկավոր լիսեռի նվազագույն պտույտներին: 

45 –Ուժային կարգավորիչի կառավարման լծակ: Լծակն ունի երեք դիրք: 
Հետևի եզրային՝ «Ամբարձում» (գյուղատնտեսական գործիքն ամբարձման 
ժամանակ լծակի բռնակը պահում են ձեռքով), բռնակը բաց թողնելուց հետո 
լծակը տեղաշարժվում է առաջ և սևեռվում «Չեզոք» դիրքում, իսկ եզրային 
հետևի դիրքում՝ «Ստիպողական իջեցում» (բռնակը նույնպես պահվում է 
ձեռքով):  

46–Հետևի հզորության փոխանցման լիսեռի կառավարման լծակ: Լծակն 
ունի երկու դիրք.առջևի՝ «Հզորության փոխանցման լիսեռը գործարկված է», 
և հետևի՝ «Հզորության փոխանցման լիսեռը գործարկված չէ» 

47–Կուտակչային մարտկոցների «մասսայի» անջատիչ:  
48-Նստոցի թիկնակի թեքության սևեռիչ:  
49–Անվտանգության գոտու ամրակման հեղույս:  
50–Նստոցը երկայնական հարթությունում սևեռման լծակ: Լծակը վերև 

տեղաշարժելիս (մինչև հենելը) կարելի է նստոցը տեղաշարժել առաջ կամ 
հետ:  

51–Նստոցն ըստ տրակտորիստի զանգվածի կարգավորման բռնակ: 
Բռնակը ժամսլաքի ուղղությամբ պտտելիս նստոցը կարգավորվում է մեծ 
զանգվածի համար, հակառակ ուղղությամբ՝ փոքր:  

52–Ուժային (դիրքային) կարգավորիչի լծակ: Ունի երեք դիքր. աջ՝ «դիր-
քային կարգավորում», ձախ՝ «ուժային կարգավորում» և միջին «ուժային կար-
գավորիչը անջատված է»  

53–Ամբարձման արագության կարգավորման թափանիվ: Նախատեսված 
է տրակտորի վրա կախված գործիքն ավելի դանդաղ ամբարձելու և գործիքի 
դիրքը շտկելիս հրումները բացառելու համար: Թափանիվը ժամսլաքի ուղ-
ղությամբ պտտելիս շտկման արագությունը դանդաղում է, հակառակ 
ուղղությամբ՝ մեծանում:  

54–Հիդրոկեռի բռնիչների կառավարման բռնակ: Ունի երկու դիրք. Ստո-
րին՝ «բռնակները բեռնվածքի տակ են», վերին՝ «բռնակները ազատված են 
բեռնվածքից»:  

55–Հետևի հզորության փոխանցման լիսեռի անկախ շարժաբերից հա-
մաժամի փոխարկման բռնակ: Բռնակը ձախ եզրային դիրք տեղաշարժելիս 
գործարկվում է համաժամ շարժաբերը, եզրային աջ՝ անկախը:  

56–Ճնշակի գործարկման բռնակ: Ունի երկու դիրք. ձախ (բռնակի վրայի 
սլաքն ուղղված է դեպի առաջ)՝ «Ճնշակը գործարկված չէ», աջ (բռնակի վրայի 
սլաքն ուղղված է դեպի հետ)՝ «Ճնշակը գործարկված է»: Անհրաժեշտ է հիշել, 
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որ ճնշակի գործարկումը պետք է կատարել չգործարկված դիզելի կամ պա-
րապ ընթացքի նվազագույն պտույտների ժամանակ:  

57 – Հիդրոհամակարգի գործարկման պոմպ: Ունի երկու դիրք. Վերին՝ 
«Պոմպը գործարկված է» և ստորին՝ «Պոմպն անջատված է»: Լծակը տեղա-
շարժելու համար անհրաժեշտ է հանել այն սևեռումից՝ հետ քաշելով բռնակը 
«Б»:  

58 – Հետևի անկախ հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճա-
խության փոխարկման տարիչ: Տարիչը դիրք «I» տեղակայելիս գործարկվում 
է առաջին աստիճանը (540 պտույտ/րոպ), դիրք «II»՝ երկրորդը (1000 
պտույտ/րոպ): Նախքան փոխարկումն անհրաժեշտ է մեկ պտույտ արտա-
պտուտակել հեղույսը «А» և փոխարկումից հետո ձգել այն մինչև վերջ:  

Սարքերի վահանակ: Սարքերի վահանակը, որպես տեղեկատվության 
արտապատկերման միջոց, առավելագույն աստիճանով բնորոշում է տրակ-
տորի ներքին դիտողական տեղեկատունակությունը:  

Ցանկացած տրակտորի սարքերի վահանակ պետք է ապահովի նրա վրա 
տեղադրված բոլոր սանդղակների և ստուգիչ լամպերի լավ տեսանելիություն, 
լինի պարզ՝ օգտագործման տեսանկյունից, ներկայացնի տրակտորիստին 
անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը:  

Սարքերի վահանակն իր մեջ է ներառում պարտադիր ստուգիչ-չափիչ 
սարքեր և ազդանշանային (ստուգիչ) լամպեր:  

МТЗ-82 տրակտորի ստուգիչ-չափիչ սարքերը: Ստուգիչ-չափիչ սարքերը 
նախատեսված են տրակտորի առանձին համակարգերի, ագրեգատների վի-
ճակը, ինչպես նաև ամբողջությամբ տրակտորի աշխատանքը հսկելու հա-
մար: Այդպիսի հսկողությունը թույլ է տալիս ժամանակին ձեռնարկել միջոց-
ներ՝ տրակտորի աշխատունակությունը պահպանելու և անվթար շահագոր-
ծումն ապահովելու համար: Տրակտորի վրա կարող են տեղադրված լինել 
սարքերի վահանակներ՝ ինքնավար սարքերով (Նկ.5.2,ա) կամ սարքերի հա-
մակցությունով (Նկ.5.2, բ):  
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 ա         բ 

 Նկ.5.2. МТЗ-82 տրակտորի ստուգիչ-չափիչ սարքերի վահանակներ. 
ա) ինքնավար սարքերով. 10-լարման ցուցիչ, 11–բաքերում վառելիքի մակարդակի ցուցիչ, 
12–շարժիչի հովացման համակարգի հովացման հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչ՝ վթարա-
յին ջերմաստիճանի ստուգիչ լամպով, 13–շարժիչի յուղման համակարգում յուղի ճնշման 
ցուցիչ՝ վթարային ճնշման լամպով, 14–ստուգիչ լամպերի բլոկ, 15–օդաճնշական համա-
կարգի օդի ճնշման ցուցիչ, 16-խցան, 18–պտուտաարագաչափ, 30–պտուտաարագաչափի 
կառավարման պուլտ:  
բ) սարքերի համակցությունով, 1-սարքերի համակցություն, 2-պտուտաարագաչափ,  
3- պտուտաարագաչափի կառավարման պուլտ 

 
Ստուգիչ լամպերի բլոկ (Նկ.5.1, դիրք՝ 14): Ստուգիչ լամպերի նշանակու-

թյունները ներկայացված են նկ.5.3-ում: 

 
Նկ.5.3 Ստուգիչ լամպերի բլոկ 

1 և 14 - ստուգիչ լամպերի բլոկի աշխատունակության ստուգման կոճակներ: Կոճակներին 
սեղմելիս բոլոր լամպերը պետք է վառվեն:  
2- օդի զտիչի կեղտոտվածության ցուցիչ: Ստուգիչ լամպը (սաթային) վառվում է, երբ զտի-
չի կեղտոտվածությունը գերազանցում առավելագույն թույլատրելի մակարդակը:  
3,7,9,10- պահուստային լամպեր: 
4-դիզելի գործարկման լամպ: Տվյալ մակնիշի վրա չի օգտագործվում:  
5-գործարկման թեթևացման միջոցների լամպ: Նարնջագույն ստուգիչ լամպ, որը ազդա-
նշանում է դիզելը գործարկմանը պատրաստականության մասին:  
6-հիդրոծավալային ղեկային կառավարման համակարգում յուղի վթարային ճնշման ցու-
ցիչ: Լամպը (կարմիր գույնի) վառվում է, երբ յուղի ճնշումը այդ համակարգում թույլատրելի 
մակարդակից ցածր է:  
8-հեռարձակ լույսի գործարկման ստուգիչ լամպ: Լամպը (կապույտ գույնի) վառվում է լապ-
տերի հեռարձակ լույսը միացնելիս:  
11-տրակտորի շրջադարձի ցուցիչների լամպ: Լամպը (կանաչ գույնի) վառվում է շրջադար-
ձերի ցուցիչները գործարկելիս:  
12-տրակտորի կցանքի շրջադարձի ցուցիչների լամպ: Լամպը (կանաչ գույնի) վառվում է 
շրջադարձերի ցուցիչները գործարկելիս:  
13-կայանման արգելակի գործարկման ազդանշանի լամպ: Լամպը (կարմիր գույնի) վառ-
վում է կայանման արգելակը գործարկելիս: 
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Պտուտաարագաչափը (Նկ.5.4) իրենից ներկայացնում է չափիչ սարք՝ 
նախատեսված տարբեր պտտվող մասերի պտտման հաճախությունը չափե-
լու համար: Դիտարկվող տրակտորում այն համատեղված է տրակտորի արա-
գաչափի հետ:  

Նկ. 5.4. Էլեկտրական 
պտուտաարագաչափ. 
1-դիզելի ծնկավոր լիսեռի պտտման հաճախության 
(պտույտ/րոպ) սանդղակ, 2-հզորության փոխանց-
ման լիսեռի դիրք «II» պտտման հաճախության 
սանդղակ, 3-հզորության փոխանցման լիսեռի դիրք 
«I» պտտման հաճախության սանդղակ, 4-հետևի 
հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճա-
խության ցուցանշման դիսփլեյ, 5-դիզելի աշխատա-
տևության ցուցանշում, ժամ, 6-տրակտորի շարժման 
արագության ցուցանշում, կմ/ժ, 7-դիզելի աշխա-
տատևության և տրակտորի շարժման արագու-
թյան ցուցանշման հեղուկաբյուրեղավոր դիսփլեյ, 
8-դիզելի ծնկավոր լիսեռի պտտման հաճախու-
թյան սլաքավոր ցուցիչ:  

 

Էլեկտրական պտուտաարագաչափն աշխատում է հետևյալ կերպ: Կայա-
նած տրակտորի ժամանակ, մեկնասարքի և սարքերի անջատիչը դիրք «I» տե-
ղակայելուց հետո դիսփլեյի (7) (Նկ.5.4) վրա երևում է դիզելի աշխատա-
տևության ցուցանշումը (5)՝ ժամերով: Դիզելը գործարկելուց հետո սլաքավոր 
ցուցիչը (8) տեղաշարժվում է կլոր սանդղակով (1)՝ ցուցանշելով դիզելի ծնկավոր 
լիսեռի պտտման հաճախությունը: Միաժամանակ դիսփլեյի (4) վրա երևում է 
հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճախության ցուցանշումը: Տրակ-
տորի շարժման ժամանակ դիսփլեյի (7) վրա երևում է տրակտորի շարժման 
արագության ցուցանշումը (6), ընդ որում, ցուցանշումը (5) անհետանում է:  

Սարքերի համակցություն (Նկ.5.2,բ (1)): Ժամանակակից տրակտորներում 
հաճախ կիրառվող ցուցիչների համակարգ: Մասնավորապես, МТЗ-82.1 տրակ-
տորում կիրառվող սարքերի համակցությունը և սանդղակների նշանակությունը 
ներկայացված են Նկ. 5.5 –ում:  
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Նկ. 5.5. Սարքերի 
համակցվածություն. 

1-դիզելի հովացման հեղուկի ջերմաստի-
ճանի ցուցիչ՝ վթարային ջերմաստիճանի 
ազդանշանիչ լամպով: Ցուցչի սանդղակն ունի երեք գոտի. աշխատանքային՝ 80 … 100° С 
(կանաչ գույնի), աշխատանքային (դիզելը տաքացման ժամանակ)՝ 40 … 60° С (դեղին գույ-
նի), վթարային ՝ 100 … 120° С (կարմիր գույնի): Անհրաժեշտ է հիշել, որ վթարային ջերմաս-
տիճանի ստուգիչ լամպը վառվելու դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես կանգառքել շար-ժիչը, 
գտնել գերտաքացման պատճառը և վերացնել այն:  

2-Դիզելի յուղման համակարգում յուղի ճնշման ցուցիչ: Ցուցչի սանդղակն ունի երեք 
գոտի. աշխատանքային՝ 1…5 կգ/սմ2 և երկու ոչ աշխատանքային՝ 0…1 կգ/սմ2 ու 5…6 
կգ/սմ2: Շարժիչը գործարկելիս,հնարավոր է ճնշում մինչև 6 կգ/սմ2: Եթե սանդղակի վրա 
տեղակայված վթարային ազդանշանի լամպն սկսում է վառվել, անհրաժեշտ է անմիջա-
պես կանգառքել շարժիչը, գտնել գերտաքացման պատճառը և վերացնել այն:  

3-Օդաճնշական համակարգի օդի ճնշման ցուցիչ վթարային ճնշման ազդնշանի 
լամպով (կարմիր գույնի): Ցուցչի սանդղակն ունի երեք գոտի. աշխատանքային՝ 5…8 
կգ/սմ2 և երկու ոչ աշխատանքային՝ 0…5 կգ/սմ2 ու 8…10 կգ/սմ2:  

4. Բաքում վառելիքի մակարդակի ցուցիչ՝ պահուսատային մակարդակի հսկիչ լամ-
պով (նարնջագույն): Սանդղակն ունի բաժանքներ՝ 0-1/4-1/2-3/4-1, որոնք համապատաս-
խանում են բաքում վառելիքի քանակին (0՝ բակը դատարկ է, 1/4՝ բաքը լցավորված է ծա-
վալի մեկ քարորդով և այլն): Չի կարելի շահագործել տրակտորը, եթե վառվում է վառելիքի 
պահուսատային մակարդակի լամպը և սլաքը գտնվում է պահուսատյին գոտում:  

5 – Լարման ցուցիչ: Ցույց է տալիս կուտակչային մարտկոցի լարումը չգործարկված 
շարժիչի ժամանակ, երբ մեկնասարքի բանալին գտնվում է դիրքում «I».Գործարկված 
շարժիչի ժամանակ ցուցիչը ցույց է տալիս լարումը գեներատորի հպակների վրա: Սանդ-
ղակը բաժանված է գոտիների, որոնց նշանակությունը ներկայացված է աղյուսակում:  

 
 

Սանդղակի գոտին, 
գոտու գույնը 

Էլեկտրասնման համակարգի վիճակը
Դիզելը գործարկված է Դիզելը գործարկված չէ 

13,0 … 15,0 Վ, կանաչ լիցքի նորմալ ռեժիմ
10,0…12,0 Վ, կարմիր չի աշխատում գեներատորը Կուտակչային մարտկոցը լիցքաթափված է 
12,0…13,0 Վ, դեղին բացակայում է կուտակչային

մարտկոցի լիցք (ցածր լիցքավոր-
ման լարում) 

Կուտակչային մարտկոցը չի լիցքավորվում 

15,0…16,0 Վ, կարմիր Կուտակչային մարտկոցի գերլիցք
սպիտակ խազ դեղին
գոտում 

Կուտակչային մարտկոցի անվանական 
էլկետրաշարժ ուժ
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Համակցված ցուցիչ: Տրակտորների որոշ մակնիշների վրա (МТЗ-1025.1, 
МТЗ-1025.3 և այլ) հնարավոր է պտուտաարագաչափի փոխարեն տեղա-
դրված լինի համակցված ցուցիչ՝ կառավարման պուլտով (նկ.5.6):  

      
    ա     բ 
Նկ.5.6. КД8083 համակցված ցուցիչը (ա) և КД8083-П կառավարման 

պուլտը (1): 
1-շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտույտների ցուցիչ, 2,3-հզորության փոխանցման լիսեռի պտույտ-
ների ցուցիչ,4-թվային ցուցիչ, 5,6-լուսարձակող դիոդներ, «параметр»-«պարամետր»,  «значе-
ние» - նշանակությունը:  

 
 

 
Շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտույտների սլաքավոր ցուցիչը (1) գրաֆիկա-

կան տեսքով արտապատկերում է շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման հաճա-
խությունը: Ցուցիչն աշխատում է գեներատորի ֆազային փաթույթի ազդա-
նշանից: Ցուցմունքների միջակայքը կազմում է 0-ից մինչև 3500 
պտույտ/րոպ:  

Հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճախության նմանակային 
հատվածամասային ցուցիչները (2) և (3) համապատասխանում են 1000 և 
500 պտույտ/րոպ պտտման հաճախությանը: Յուքանչյուր լուսարձակող դիո-
դի առջև նշված են հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճախու-
թյունները:  

Թվային հնգակարգային ցուցիչը (4) արտապատկերում է տրակտորի աշ-
խատանքային ռեժիմում հսկվող պարամետրերի թվաբերած տվայլների և 
պարամետրերի նշանակությունների ծրագրավորման նշանակությունները, 
համաձայն աղյուսակի:  
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Ռեժիմի անվանումը (պարամետրի
կամ պարամետրերի խմբի) 

Ռեժիմին (պարամետրին) 
համապատասխանող նշան 

Մուտքը ռեժիմին 
(պարամետրին) 

Շարժիչի աշխատանքի տևողության 
գումարային ժամանակ 1) 

h Աշխատանքի հիմնական ռեժիմ՝ 
արտապատկերվում է պարա-
մետրերից մեկը, կախված ցուցչի 
մուտքի վրա ազդանշանների 
առկայության  

Շարժման արագություն 1) km/h 

Շարժիչի աշխատանքի ճշտված 
գումարային ժամանակ 1) 

T  
 
Ծրագրավորման ռեժիմ (մուտքը 
միայն կառավարման պուլտի 
միջոցով) 

Փոխանցման գործակիցներ2) K 
Հետևի անվի ճոճման շառավիղ  
 

R 

Ժանանվի ատամների քանակ 3) Z 
 

1) Մուտքը միայն դիտելու համար:  
2) Խմբում առկա է չորս պարամետր:  
3) Խմբում առկա է երկու պարամետր 
 
Լուսարձակող դիոդները (5) վառվում են երբ ծրագրավորվում են «К», «R», 

«Z» գործակիցները (համապատասխան լուսարձագող դիոդի դիմաց), իսկ լու-
սարձակող դիոդները (6) վառվում են արագության շարժման «km/h» և շար-
ժիչի աշխատանքի գումարային ժամանակի «h» արտապատկերման ժա-
մանակ:  

Սնուցումը միացնելուց հետո համակցված ցուցիչն անցնում է աշխատանքի 
հիմնական ռեժիմ և սկսում արտապատկերել համապատասխան տվիչների 
ցուցմունքները:  

Կառավարման պուլտը (Նկ. 5.6,բ) նախատեսված է ծրագրավորվող պա-
րամետրերին և շարժիչի աշխատանքի ճշտված ժամանակի ռեժիմին անց-
նելու համար:  

Թ ր թ ու ր ա վ ո ր  տ ր ա կ տ ո ր ի կառավարման օրգանների և սարքերի 
դասավորությունը ներկայացված է Նկ.5.7-ում: 
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Նկ.5.7. ДТ-75 տրակտորի կառավարման օրգանները և ստուգիչ-չափիչ 

սարքերը. 
ա) խցիկում, բ) խցիկից դուրս 

1–ստուգիչ սարքերի վահանակի լամպի միացիչ:  
2-առջևի լամպերի միացիչ:  
3–խցիկի ջեռուցման կարգավորման սկավառակի թափանիվ:  
4–ռադիատորի վարագուրիկի կառավարման շղթայի գլխիկ:  
5–հսկիչ-ստուգիչ սարքերի վահանակ:  
6–վառելիքի մատուցման կառավարման լծակ: Լծակի եզրային ստորին դիրքը հա-

մապատասխանում է վառելիքի առավելագույն մատուցմանը: Լծակը վերև տեղափոխելիս 
մատուցումը նվազում է: Եզրային վերին դիրքում վառելիքի մատուցումը դադարում է:  

7–հիդրոհամակարգի բաշխիչի կառավարման լծակներ: Յուրաքանչյուր լծակ ունի 
չորս դիրք. վերին՝ «Ամբարձում», ստորին՝ «Լողացող», չեզոք, և վերին ու չեզոք դիրքերի 
միջև՝ «Ստիպողական իջեցում»: Ձախ լծակով կառավարում են ձախ արտանցիչ գլանը, 
մեջտեղինով՝ հետևի (հիմնական) գլանը, աջով՝ աջ կողային արտանցիչ գլանը:  

8–ձայնային ազդանշանի կոճակ:  
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9-շրջադարձի մեխանիզմների կառավարման լծակներ:Եթե տրակտորի շարժման 
ժամանակ դեպի քեզ քաշես (անջատել) ձախ լծակը, ապա տրակտորը կկատարի սահուն 
շրջադարձ ձախ, իսկ աջ լծակի անջատման դեպքում՝ աջ: Եթե միաժամանակ անջատվեն 
երկու լծակները, ապա տրակտորը կկանգառի: Այն դեպքում, եթե ձախ լծակի անջատված 
դիրքում սահուն սեղմվիլ ձախ արգելակման ոտնակը (14), ապա տրակտորը կկատարի 
կտրուկ շրջադարձ դեպի ձախ, իսկ աջ լծակը անջատելիս՝ աջ: Շրջադարձի լծակներն անհրա-
ժեշտ է գործարկել արագ, իսկ տեղափոխել սկզբնական դիրք՝ սահուն և միայն արգելակների 
ոտնակները բաց թողնելուց հետո: Եթե շրջադարձի լծակը բաց թողնվի նախքան արգելակի 
համապատասխան ոտնակը, ապա հնարավոր է արգելակի ժապավենի պոկում:  

10–պտտող մոմենտի ուժեղարարի կառավարման լծակ (տեղակայված են միայն ДТ-
75М-У մակնիշի տրակտորներում): Կցորդիչն անջատելու համար (պտտող մոմենտի ուժե-
ղարարի գործարկում) լծակը տեղակայում են հետևի դիրքում, իսկ կցորդիչը գործարկելու 
համար (պտտող մոմենտի ուժեղարարի անջատում)՝ առջևի: 

11-կցորդիչի լծակ: Նախատեսված է կցորդիչը անջատելու համար: Կցորդիչն անջա-
տում են արագ՝ տեղափոխելով լծակը մինչև վերջ, առաջ: Կցորդիչը գործարկում են սա-
հուն, սակայն ոչ շատ դանդաղ: Դանդաղ գործարկումը (3 վ-ից ավելի) արագացնում է 
շփվող մակերևույթների մաշվածքը, վատացնում է ագրեգատի տեղից շարժման և թա-
փառի գործընթացը: Կցորդիչի արագ գործարկումը (1,5 վ-ից պակաս) բերում է նույն ար-
դյունքների:  

12–փոխանցումների փոխարկման լծակ: Լծակը կարելի է գործարկել միայն կցորդիչի 
լրիվ անջատված վիճակում (առնվազն 2…3 վ հետո) և նվազեցնելով վառելիքի մատու-
ցումը: Եթե լծակը փոխանցումների փոխարկման ժամանակ կտրուկ տեղաշարժվի, ապա 
այն կարող է՝ սեղմելով հոդակապի զսպանակը, բարձրանալ, և շրջանցելով կուլիսը, տե-
ղափոխվել փոխարկման հարևան լիսեռի փորակի մեջ ու գործարկել ևս մեկ փոխանցիչ: 
Երկու փոխանցիչների միաժամանակ գործարկման ժամանակ փոխանցատուփի մեխա-
նիզմները լռվում են: Այդ ժամանակ ստիպված կանգառքում են շարժիչը, հանում փոխար-
կման մեխանիզմը փոխանցատուփից և ձեռքով տեղափոխում ժանանիվները չեզոք դիրք:  

13,14–աջ և ձախ արգելակների ոտնակներ: Արգելակները սեղմելիս կատարվում է 
տրակտորի արգելակում: Ոտնակներին սեղմում են սահուն և միայն այն բանից հետո, երբ 
անջատված են շրջադարձի լծակները, իսկ բաց են թողնում արագ: Տրակտորը տեղում 
պահելու համար (օրինակ՝ թեքության վրա), ոտնակին սեղմելուց հետո այն անհրաժեշտ է 
սևեռել «լեռնային» արգելակի մղլակով: 

15–հզորության փոխանցման կառավարման լծակ: Հզորության փոխանցման լիսեռը 
գործարկելու համար լծակը տեղաշարժում են ներքև, իսկ անջատելիս՝ վերև: Անհրաժեշտ 
է հիշել, որ գործարկել և անջատել հզորության փոխանցման լիսեռը կարելի է միայն գլխա-
վոր կցորդիչի անջատված վիճակում:  

16–աջ արգելակը գործարկված վիճակում սևեռելու սեկտոր:  
17–պտտող մոմենտի ուժեղարարի կառավարման լծակն անջատված վիճակում սևեռող 

ոտնակ:  
18–նախագործարկման ջեռուցիչի փականի կոճակ:  
19–վառելիքի վերջնամաքրման զտիչից օդն արտաթողելու վենտիլ:  
20–դյուրակիր լամպի խցակի վարդակ:  
21–նախագործարկման ջեռուցիչի պարուրակի հսկիչ տարր:  
22-նախագործարկման ջեռուցիչի պարուրակի գործարկման կոճակ:  
23–գործարկման շարժիչի գործարկման լծակ. գործարկման շարժիչը գործարկելիս 

լծակը տեղափոխում են եզրային հետևի դիրք՝ մինչև միացիչի կոթին լրիվ հպումը:  
24–շարժաբեր ժանանիվը դիզելի թափանվի պսակին միացնող լծակ:  
25–գործարկման համակարգի կցորդիչի լծակ:  
26–շարժիչաժամերի հաշվիչ:  
27–վառելիքի ձեռնամուղ պոմպի բռնակ:  
28-վառելիքի բարձր ճնշման պոմպի հարստացուցիչի կոճակ:  
29-ճնշանվազման մեխանիզմի լծակ:  
30–վերջնամաքրման զտիչի ծորակ:  
31–հիդրավլիկական կախովի համակարգի յուղի պոմպի գործարկման լծակ:  
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5.2.Տրակտորի կառավարման տեխնիկան 
 
Տրակտորիստի աշխատատեղի նախապատարստումը: Տրակտորիստի 

ճիշտ և հարմար նստելը խցիկում շատ կարևոր է արագ հոգնածությունից 
խուսափելու համար: 

Նախքան աշխատանքն սկսելը տրակտորիստը պետք է տեղակայի նըս-
տոցն այնպես, որպեսզի նրա մարմինը չզգա լարվածություն, հենվի նստոցի 
թիկնակին, ձեռքերը ազատ հասնեն ղեկին և կառավարման լծակներին, իսկ 
թեթևակի ծալված ոտքերը՝ մինչև արգելակի ոտնակները:  

Նստոցը պետք է կարգավորված լինի ըստ տրակտորիստի մարմնի զանգ-
վածի և հասակի: Որքան մեծ է զանգվածը, այնքան կարգավորիչ հեղույսի 
միջոցով ուժեղ պետք է սեղմված լինեն նստոցի զսպանակները: 

Տրակտորիստը չպետք է խնայի ժամանակը այդպիսի կարգավորումների 
վրա, քանի որ դրանք զգալի թեթևացնում են աշխատանքը: 

Տրակտորի տեղից շարժումը: Տրակտորի տեղից շարժումն անհրաժեշտ 
է սկսել միայն այն ժամանակ, երբ շարժիչը բավականին տաքացել է (հովաց-
ման հեղուկի ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն 50 0C կամ յուղի ջերմ-
աստիճանը յուղման համակարգում՝ 35…40 0C): 

Տրակտորի շարժումը սկսում են հետևյալ հաջորդականությամբ՝ նվազեց-
նելով վառելիքի մատուցումը, տեղակայում են դիզելի ծնկավոր լիսեռի պտըտ-
ման նվազագույն հաճախություն, մինջև վերջ սեղմում են կցորդիչի ոտնակը, 
որոշ ժամանակ սպասում են մինչև կանգառքվեն կցորդիչի պտտվող մասերը 
և սահուն, առանց կտրուկ շարժումների, գործարկում են պահանջվող փո-
խանցումը: Այնուհետև անջատում են կայանման արգելակը, սահուն բաց են 
թողնում կցորդիչի ոտնակը՝ միաժամանակ ավելացնելով դիզելի ծնկավոր 
լիսեռի պտտման հաճախությունը:  

Անհրաժեշտ է հիշել, որ որքան բարձր է փոխանցումը, այդքան դժվար է 
տեղից շարժել ագրեգատը և գործարկել այն: Դա բացատրվում է այն բանով, 
որ ագրեգատի տեղից շարժման և թափառի ժամանակ շարժիչի ու տրանս-
միսիայի մասերի վրա բեռնվածքը լրացուցիչ ավելանում է իներցիայի ուժերի 
առաջացման հաշվին, ընդ որում, այն այնքան մեծ է, որքան բարձր է փոխան-
ցումը: Այդ պատճառով տրակտորը բարձր փոխանցումներով աշխատեցնե-
լիս շարժման սկզբում կցորդիչը միացնելուց ծնկավոր լիսեռի պտտման հա-
ճախությունն այնքան է նվազում, որ շարժիչը դադարեցնում է աշխատանքը: 
Բացի դրանից, թափառի ամբողջ ընթացքում մեծ բեռնվածքների պատճա-
ռով մեծանում է տրակտորի մասերի մաշվածությունը: 



 
 

 73

Որպեսզի վերացվեն ագրեգատի շարժման սկզբում առաջացող վնասա-
տար երևույթները, անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ միջոցները: Վարի, ցան-
քի, կուլտիվացիայի և այլ աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ է սահ-
մանել ագրեգատի որոշակի արագություն՝ գյուղատնտեսական մեքենաների 
արտափխրախորացված բանվորական օրգաններով, իսկ այնուհետև պետք 
եղած պահին դրանք փխրախորացնել: Դաշտի մեջտեղում հարկադրական 
կանգառի դեպքում անհրաժեշտ է բարձրացնել միացված մեքենայի բանվո-
րական օրգանները, ագրեգատը հետադարձ ընթացքով ուղղել հետ (բացի 
ցանիչներով աշխատելիս) և սկսել շարժումը արտափխրախորացված բան-
վորական օրգաններով: 

Եթե տրակտորը սարքավորված է պտտող մոմենտի ուժեղարարով, ապա 
ծանր ագրեգատը տեղից շարժելիս անհրաժեշտ է գործարկել պտտող մո-
մենտի ուժեղարարը, իսկ թափառից հետո անջատել այն:  

Կախյալ շարժաբերով հզորության փոխանցման լիսեռ ունեցող թրթուրա-
վոր տրակտորի տեղից շարժելը: Եթե գյուղատնտեսական մեքենայի ակտիվ 
բանվորական օրգանները գործում են տրակտորի հզորության փոխանցման 
լիսեռից, ապա սկզբից գործարկում են մեքենայի բանվորական օրգանները, 
իսկ այնուհետև սկսում ագրեգատի շարժումը: 

Անջատում են գլխավոր կցորդիչը, գործարկում համապատասխան փո-
խանցումը, իսկ հետո՝ հզորության փոխանցման լիսեռը: Այնուհետև պահելով 
կցորդիչը անջատված վիճակում՝ դեպի իրեն են քաշում շրջադարձի կա-
ռավարման երկու լծակները և սահուն միացնում կցորդիչը: 

Երբ տրակտորին կցված մեքենայի մեխանիզմները սկսում են գործել, 
սահուն բաց են թողնում շրջադարձի երկու լծակները և սկսում ագրեգատի 
շարժումը: Եթե աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ է կարճատև կանգառել 
ագրեգատը առանց բանվորական օրգանները կանգառքելու, ապա դա ան-
հրաժեշտ է անել շրջադարձի լծակներով: 

 Ուժեղ բեռնված թրթուրավոր տրակտորի տեղից շարժելը (առանձնահա-
տուկ ծանր պայմաններում): Որպեսզի չծանրաբեռնել և շարքից չհանել կցոր-
դիչը, անհրաժեշտ է օգտագործել շրջադարձի մեխանիզմը հետևյալ հաջոր-
դականությամբ՝ անջատել կցորդիչը, գործարկել համապատասխան փոխան-
ցումը, անջատել տրակտորի շրջադարձի երկու լծակները, միացնել կցորդիչը, 
ավելացնել վառելիքի մատուցումը և միաժամանակ սահուն բաց թողնելով շրջա-
դարձի երկու լծակները սկսել շարժումը:  

Փոխանցումներով մանևրումը: Թեքություններով կամ անհավասար ռե-
լիեֆով դաշտերում աշխատելիս անհրաժեշտ է մանևրել փոխանցումներով, 
այսինքն՝ վերելք բարձրանալուց կամ հողի բարձր դիմադրությունով հատ-
վածներն անցնելուց գործարկել ավելի ցածր փոխանցում, իսկ վայրէջքի վրա 
կամ հողի ավելի ցածր դիմադրությունով հատվածներում՝ բարձր:  
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Գործնականում փոխանցումների փոխարկման արդյունավետությունը կա-
րելի է ստուգել հտևյալ կերպ: Սկզբից դաշտի հատվածամասն անհրաժեշտ է 
անցնել մեկ փոխանցման վրա, որի համար հաշվարկված է ագրեգատը և 
չափել ծախսած ժամանակը: Այնուհետև հաջորդ անցման ժամանակ դաշտի 
տվյալ հատվածներում օգտագործել, որտեղ հնարավոր է, ավելի բարձր փո-
խանցում, հետագա անցումով ցածր փոխանցման և նույնպես չափել անցման 
տևողությունը: Եթե երկրորդ դեպքում անցման տևողությունը նույնն է (իսկ 
կարող է լինել նաև ավելի մեծ, փոխանցումների փոխարկ-ման ժամանակ ագ-
րեգատի կանգառների արդյունքում) ինչ առաջինում, ապա աշխատանքը փո-
խանցումների փոխարկումով աննպատակահարմար է: Եթե տևողությունը լի-
նի ավելի կարճ, ապա կարելի է կիրառել փոխանցումների փոխարկում:  

Դրա հետ մեկտեղ, սովորաբար 100 մ հաստվածամասի երկարության 
դեպքում, փոխանցումների փոխարկում չի կիրառվում: 

Տրակտորի շրջադարձեր և հետադարձեր: Տրակտորային ագրեգատնե-
րի բոլոր շրջադարձերը և հետադարձերն անհրաժեշտ է կատարել կախված 
կամ կցված մեքենայի բանվորական օրգանները ոչ աշխատանքային դիրք 
տեղափոխելուց հետո:  

Անվավոր տրակտորների շարժման ուղղությունը փոխելու համար առավել 
տարածված են երկու եղանակներ՝ ուղղորդիչ անիվների շրջադարձը պտու-
տադարձակների առանցքների համեմատ և տրակտորի կիսաշրջանակի տե-
ղաշարժումը կիսաշրջանակները միացնող սռնացցի առանցքի շուրջ: Առա-
ջին սխեման կիրառվում է բոլոր ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորների 
վրա, երկրորդը՝ ընդհանուր նշանակության տրակտորների վրա՝ չորս տանող 
անիվներով:  

Շրջադարձի հիմնական պայմանը՝ առանց կողասահման ուղղորդիչ անիվ-
ների ճոճումն է: Այդ պայմանը կատարելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 
բոլոր անիվների երկրաչափական առանցքները հատվեն շրջադարձի կենտ-
րոնում:  

Բոլոր անիվների առանցքները կհատվեն մեկ կետում միայն այն դեպքում, 
եթե առջևի կառավարելի անիվները շրջադարձի ժամանակ շրջվեն տարբեր 
անկյուններով՝ ներքին անիվը ավելի մեծ անկյան տակ, արտաքինը՝ փոքր: 
Այդ առումով, անիվավոր տրակտորով կտրուկ շրջադարձ կատարելիս ան-
հրաժեշտ է նվազեցնել արագությունը և արգելակել անիվը, որը գտնվում է 
շրջադարձի կենտրոնին ավելի մոտ:  

Թրթուրավոր տրակտորի շրջադարձեր: Թրթուրավոր տրակտորի շարժ-
ման ուղղությունը փոխվում է ի հաշիվ այն բանի, որ առաջ ընկնող թրթուրին 
հաղորդվում է տրակտորի շարժման արագությունից ավելի մեծ արագություն, 
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իսկ շրջադարձի կենտրոնին ավելի մոտ տեղակայվածին՝ ավելի փոքր: Որ-
քան մեծ է տարբերությունը արագությունների միջև, այնքան փոքր է տրակ-
տորի շրջադարձի շառավիղը: 

Կտրուկ շրջադարձի համար անհրաժեշտ է շրջադարձի կենտրոնին մոտ 
տեղադրված թրթուրը կանգառքել: Այդ դեպքում տրակտորի շրջադարձի շա-
ռավիղը կհավասարվի անվամեջի լայնությանը: 

Ընդհանուր առմամբ, պետք է ի նկատի ունենալ, որ շրջադարձն իրենից 
ներկայացնում է բարդ մանևր, որի կատարման ժամանակ տրակտորիստից 
պահանջվում է առավել ուշադրություն և բավականաչափ հմտություն: 

Տրակտորի վարումն անհավասար ռելիեֆով դաշտերում: Տրակտորը 
թեքության վրա դեպի վերև վարելիս նվազում է բեռնվածքը առջևի անիվների 
վրա, որը վատացնում է կառավարելիությունը: Այդ մասին տրակտորիստը 
պետք է միշտ հիշի և ձեռնարկի անվտանգության հատուկ միջոցներ:  

Լանջի վրա դեպի ներքև շարժվելիս տրակտորն անհրաժեշտ է արգելակել 
շարժիչով, որի համար կախված վայրէջքի կտրուկությունից պետք է գործար-
կել ցածր փոխանցումներից մեկը և նվազեցնել վառելիքի մատուցումը:  

Թրթուրավոր տրակտորով լանջով իջնելու ժամանակ կառավարման 
կցորդիչների անջատումը (կամ արևային ժանանիվների ապաարգելակումը) 
կարող է բերել նրան, որ տրակտորը թեքվի սպասվող ուղղությունից հակա-
ռակ կողմը՝ անջատված թրթուրի ինքնագլորման հետևանքով: Այդ պատճա-
ռով տվյալ պայմաններում պետք է արագ գործել շրջադարձի լծակներով և 
ոտնակներով, հետ ձգելով համապատասխան լծակը և սեղմելով արգելակի 
ոտնակին, որպեսզի արգելակել այն կողմի թրթուրը, որ ուղղությամբ անհրա-
ժեշտ է շրջադարձել տրակտորը:  

Թեքության վրա շարժման ժամանակ տրակտորի ուղղությունը հավասա-
րեցնելու համար հետ են քաշում հակադարձ կողմի շրջադարձի մեխանիզմի 
լծակը՝ առանց արգելակման: 

Տրակտորի վարումը հզորության փոխանցման լիսեռով գործարկվող 
մեքենաներով: Հզորության փոխանցման լիսեռով գորխարկվող մեքենաներով 
աշխատելիս հզորության փոխանցման լիսեռը պետք է պարտադիր անջատել 
շրջադարձ կատարելիս և մեքենան տրանսպորտային դիրք փոխադրելիս:  

Ակտիվ բանվորական օրգաններով մեքենաները բարձրացնում և իջեց-
նում են դանդաղ, հզորության փոխանցման լիսեռը գործարկում տրանսպոր-
տային դիրքից մեքենան իջեցնելու ընթացքում, այլ ոչ թե այն հողի վրա իջնե-
լուց հետո:  

Մեկ դաշտից մյուսը տեղափոխման ընթացքում (հատկապես կտրտված 
տեղանքով), կարդանային փոխանցիչն անջատում են հզորության փոխանց-
ման լիսեռի պոչամասից, որովհետև հնարավոր է դրա կոտրվելը՝ կցման 
սարքվածքի լայնակին հենելիս: 
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Աշխատելով հնձիչով կամ կոմբայնով, չի կարելի գործարկել հզորության 
փոխանցման լիսեռը, եթե փոխակրիչի վրա գտնվում է կտրված զանգված 
կամ առաջացել է կոմբայնի խցանում: Անհրաժեշտ է նախապես մաքրել մեքե-
նան լինգի միջոցով, ձեռքով պտտեցնել կարդանային լիսեռը` մինչև հնձիչի 
փոխակրիչի լրիվ պտույտը:  

Տրակտորի վարումը գութաններով աշխատելիս: Վարի, ինչպես նաև այլ 
աշխատանքների բարձրորակ կատարման պայմաններից մեկը ագրեգատի 
շարժման ուղղագծությունն է: Որքան ուղիղ է շարժվում տրակտորը, այնքան 
բարձր է աշխատանքի որակը և արտադրողականությունը:  

Ուղիղ ռելիեֆոով դաշտերում աշխատելիս առաջին անցումը կարելի է կա-
տարել բավական ճշտությամբ, ուղղելով շարժումը մեկ նշանաձողի և տրակ-
տորի վրա տեղակայվող դիտոցային հարմարանքին համապատասխան: Ան-
հավասար ռելիեֆի դեպքում դաշտում նախապես տեղակայում են մի քանի 
նշանաձողեր՝ տեղադրված մեկը մյուսից տեսաների հեռավորության վրա: 

Դիտոցային հարմարանքը բաղկացած է 5…7 մմ հաստությամբ մետաղե 
ձողից, որն ամրացվում է տրակտորի առջևի մասում և խցիկի հողմապակու 
վրա սոսնձված երկու մեկուսիչ ժապավենից պատրաստված շերտից՝ 10 մմ 
արանքով: Մետաղե ձողի և ժապավենի շերտերի միջև արանքը պետք է համ-
ընկնի տրակտորի երկայնական առանցքին կամ տեղակայվեն նրանից հա-
վասար հեռավորության վրա:  

Տրակտորն անհրաժեշտ է վարել այնպես, որպեսզի նշանաձողը, մետաղե 
ձողը և շերտերի միջև արանքը շարժման ժամանակ գտնվեն մեկ ուղիղ գծի 
վրա: Ընդ որում, նշանաձողը պետք է տեղակայված լինի դաշտի եզրից ագ-
րեգատի ընդգրկման լայնության կեսին հավասար հեռավորության վրա: Հա-
ջորդ անցումների ժամանակ տրակտորն անհրաժեշտ է վարել ճիշտ առաջին 
ակոսով կամ ակոսագծիչի հետքով: 

Գութանով աշխատելիս ունիվերսալ-շարահերկային տրակտորը վարում 
են աջ անիվներով՝ նախորդ անցումով բացված ակոսով (Նկ.5.8,ա), հզոր ան-
վային և թրթուրավոր տրակտորները՝ ակոսի եզրից որոշ հեռավորության 
վրա՝ կախված գութանի ընդգրկման լայնությունից (Նկ.5.8, բ,գ), այսինքն՝ 
200…300 մմ սահմաններում: 
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Նկ.5.8. Վարի ժամանակ տրակտորի դիրքը ակոսի համեմատ.  

 ա- ունիվերսալ-շարահերկային, բ- անվային ընդհանուր նշանակության,գ-թրթուրավոր 
ընդհանուր նշանակության, դ-անվային ընդհանուր նշանակության՝ խոնավ հողի խորը 
վարի դեպքում:  

 

Խոնավ հողերը Т-150К տրակտորով խոր վարելիս տրակտորը վարում են 
աջ անիվներով՝ ակոսով (Նկ.5.8,դ): 

 

 
5.3. Աշխատանքի ընթացքում տրակտորի վիճակի հսկումը սարքերի 

օգնությամբ 
 

Աշխատանքի ընթացքում տրակտորիստը պետք է ուշադիր հետևի հսկիչ 
սարքերի ցուցմունքներին, բանած գազերի գույնին, շարժիչից և այլ մեխա-
նիզմներից լսվող աղմուկներին, յուղի և հովացման հեղուկի ծախսին, որով-
հետև դրանք բոլորը ծառայում են կամ շարժիչի, կամ ամբողջ տրակտորի 
աշխատանքի ցուցանիշներ:  

Ստուգիչ սարքերի ցուցմունքները: Տրակտորի նորմալ բեռնվածքի դեպ-
քում հսկիչ սարքերը պետք է ցույց տան հետևյալը. ամպերաչափի սլաքը 
պետք է գտնվի զրոյի վրա կամ թեքվի դեպի աջ («լիցքավորում»), ճնշաչափը 
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պետք է ցույց տա ճնշումը տրակտորի օդաճնշական համակարգում 0,6…0,7 
ՄՊա սահմաններում, պտուտաարագաչափը պետք է ցույց տա տրակտորի 
յուրաքանյուր մակնիշի համար իր տվյալները (նշվում են արտադրող գոր-
ծարանի կողմից): 

Հովացման հեղուկի ջերմաստիճանը պետք է լինի 80…95°С, իսկ շարժիչի 
յուղինը՝ 80…95°С (հեղուկով հովացումով շարժիչներում) կամ 50…120°С 
(օդային հովացումով շարժիչներում): Յուղի ճնշումը յուղման համակարգում ՝ 
0,12…0,5 ՄՊա:  

Փոխանցատուփի հիդրոհամակարգի ճնշաչափերը պետք ցույց տան 
0,69…0,88 ՄՊա ճնշում МТЗ-100 և МТЗ-102 տրակտորներում և 0,95…1,05 
ՄՊա Т-150 և Т-150К տրակտորներում: Նշված նշանակություններից շեղման 
դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես կանգառել տրակտորը, գտնել պատ-
ճառը և կարգավորել ճնշումը:  

Բանած գազերի գույնը՝ շարժիչի աշխատանքի ցուցանիշ է:  
Արտաթողի խողովակից դուրս եկող անգույն բանած գազը վկայում է վա-

ռելիքի լրիվ այրման մասին: Այդպիսի արտաթողման դեպքում կարելի է ըն-
դունել, որ շարժիչն աշխատում է լավ և ճիշտ կարգավորված է:  

Շարժիչի արտաթողի խողովակից աշխատանքի բոլոր ռեժիմների ժամա-
նակ սև ծուխը վկայում է վառելիքի ոչ լրիվ այրման մասին, որը կարող է առա-
ջանալ գազաբաշխման կամ սնման համակարգերում անսարքությունների 
հետևանքով:  

Միևնույն ժամանակ, պարբերաբար կարճատև սև ծխի գոյացումը հան-
դիսանում է ճիշտ բեռնվածքի հատկանիշ (ճիշտ ընտրած փոխանցման) և 
թույլատրվում է շահագործման ընթացքում:  

Սպիտակ ծուխը՝ գլաններում բոցավառման ընդհատումների ցուցանիշ է , 
որոնք կարող են առաջանալ սառը շարժիչը գործարկելիս: Եթե այն ուղեկց-
վում է հեղուկ վառելիքի կաթիլներով՝ մառախուղի տեսքով, ապա դա վկայում 
է շարժիչի գլանների մեջ հովացման հեղուկի ներխուժման մասին, որը կարող 
է առաջանալ գլանների բլոկի գլխիկի անսարքության պատճառով:  

Կապույտ գույնը վկայում է այն մասին, որ մխոցագլանային խմբի մասերի 
մաշվածքի պատճառով այրման խուց է ներխուժել յուղ, կամ յուղման համա-
կարգում առկա է յուղի ավելցուկ:  

Աշխատող տրակտորի աղմուկների բնույթը: Տրակտորի աշխատանքի 
ժամանակ մեխանիզմներից սովորաբար լսվում է միալար խուլ ձայն: Անսար-
քությունների դեպքում առաջանում են տարբեր ձայներ և աղմուկներ, որոնց 
դեպքում տրակտորն անհրաժեշտ է կանգառել և պարզել պատճառը: Հատկա-
պես վտանգավոր են կողմնակի աղմուկները  շարժիչում: Դրանց առաջանալու 
դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես կանգառքել շարժիչը և Նկ.5.9-ում ներ-
կայացված սխեմայով որոշել հնարավոր անսարքությունը:  
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Ունկնդրումը կատարում են գործարկված շարժիչի համապատասխան ռե-
ժիմների վրա, կպցնելով ստետոսկոպի ձողը որոշակի գոտիներին, և թխկոց-
ների բնույթով որոշում են հնարավոր անսարքությունը: 

 
 

Նկ. 5.9. Շարժիչում աղմուկների ունկնդրման գոտիների սխեմա. 
I-փականային մեխանիզմի գոտի, II-մխոցի վերին մեռյալ կետի գոտի, III–մխոցի ստորին 
մեռյալ կետի գոտի, IV–ծնկավոր լիսեռի հիմնական առանցքակալների գոտի, V–մխոցա-
գլանային խմբի գոտի: 

 

Թխկոցի բնույթը և հնարավոր անսարքությունները 

Ունկնդրման 
գոտի 

Շարժիչի աշխատանքի
ռեժիմը

Թխկոցի բնույթը Անսարքությունը 

I Ծնկավոր լիսեի պտտման
ցածր հաճախություն 

Բարձր երանգի կայուն
թխկոցներ 

Փականային 
մեխանիզմում ջերմային 
բացակի մեծացում 

II Ծնկավոր լիսեի պտտման
ցածր հաճախություն, պար-
բերաբար ավելացումով 
մինչև անվանականը

Բարձր երանգի թխկոց, 
որը ուժեղանում է պտույ-
տների ավելացման 
պահին

Մաշված են մխոցամա-
տերը, մխոցի մակաձուլիկ-
ների կամ շարժաթևի վե-
րին գլխիկի անցքերը 

III Ծնկավոր լիսեի պտտման
ցածր հաճախություն

Խուլ երանգի թրթրացող
թխկոց

Մաշված է մխոց-մխոցի օղ 
կցորդումը

IV Ծնկավոր լիսեի պտտման
անվանական հաճախու-
թյուն, պարբերաբար ավե-
լացումով մինչև առավելա-
գույնը

Միջին երանգի խուլ
տխկոց, որն ուժեղանում է 
վառելիքի մատուցման ոտ-
նակին կտրուկ սեղմելու 
ժամանակ

Մաշված եմ ծնկավոր լի-
սեռի հիմնական և շարժա-
թևային առանցքակալները 

V 
(գլանների ամ-
բողջ բարձրու-

թյամբ) 

Ծնկավոր լիսեի պտտման
ցածր հաճախություն 

Խուլ երանգի թխկոց Մաշված է պարկուճ-մխոց 
կցորդումը 

Նշված բոլոր անսարքությունների դեպքում տրակտորը չի կարելի շա-
հագործել՝ մինչև մաշված մասերի փոխարինումը կամ նորոգումը:  
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Յուղի ծախսի դիտարկումը: Հերթափոխի ավարտին շարժիչը կանգառ-
քելուց 5…8 րոպե անց, անհրաժեշտ է ստուգել յուղի մակարդակը քարտե-
րում: Եթե հայտնաբերվում է, որ պահանջվում է յուղի մեծ քանակի լցավորում, 
ապա անհրաժեշտ է պարզել յուղի մեծ ծախսի պատճառը և ձեռնարկել հա-
մապատասխան միջոցներ: 

Պատճառներից մեկը կարող է լինել յուղի հալապակասորդը: Այն որոշելու 
համար գործարկում են շարժիչը և աշխատեցնում այնքան ժամանակ, մինչև 
յուղի ջերմաստիճանը հասնի 700C: Կանգառքում են շարժիչը և յուղը քար-
տերից թափում մաքուր ամանի մեջ: Յուղի թափման տևողությունը` 45 րոպ: 
Այնուհետև կշռում են յուղը, հասցնում նրա քանակը մինչև տվյալ շարժիչի 
լցավորման տարողությունը և լցնում քարտերի մեջ: Էներգատար աշխտանք-
ների վրա ստուգողական հերթափոխ անցկացնելուց հետո քարտերից թա-
փում են յուղը և կշռում: Եթե յուղի ծախսը գերազանցում է սահմանային ար-
ժեքները (օրինակ Д-240, Д-240Л շարժիչների համար այն կազմում է 0,36 
կգ/ժ), ապա փոխարինում են մխոցաօղերը: 

Հովացման հեղուկի մակարդակի դիտարկում: Յուղի մակարդակը ստու-
գելիս միաժամանակ ստուգում են հովացման հեղուկի մակարդակը: Եթե 
պարզվում է դրա զգալի նվազումը հեղուկի տեսանելի արտահոսքի դեպքում, 
ապա խախտված է հովացման համակարգի հերմետիկությունը:  

 
5.4.Տանող անիվների լրաբեռնիչների կիրառումը 

 

Մեծ քարշաուժ պահանջող մեքենաներով աշխատելիս (վար, խոր փխրե-
ցում և այլն), շարժասարքերի տեղապտույտը նվազեցնելու համար անհրա-
ժեշտ է գործարկել տանող անիվների լրաբեռնիչներ:  

Լրաբեռնիչնրի ճիշտ օգտագործումը բարձրացնում է տրակտորային ագ-
րեգատի արտադրողականությունը և նվազեցնում վառելիքի ծախսը: Լրա-
բեռնիչի գործարկման ազդանշան է հանդիսանում շարժասարքերի բարձր 
տեղապտույտի պատճառով տրակտորային ագրեգատի առաջընթաց արա-
գության դանդաղումը: Դրա հետ մեկտեղ, լրաբեռնիչները պետք է գործարկ-
վեն միայն այն բանից հետո, երբ կավարտվի գութանի կարգավորումը ակո-
սում նորմալ աշխատանքի համար:  

Տանող անիվների մեխանիկական լրաբեռնիչի կառավարման կարգը: 
Այն դեպքում, երբ տրակտորի բեռնվածքը մեծ չէ և տանող անիվների տեղա-
պտույտը գտնվում է թույլատրելի սահմաններում, կենտրոնական ձգաձողը 
(1) (Նկ.5.10,ա) պետք է տեղակայվի կալունակի (2) վերևից երկրորդ անցքում 
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և ամրացվի մատով (3): Ձգաձողի այդպիսի դիրքի պայմաններում լրաբեռնի-
չը չի գործում:  

Այդ պայմաններում կենտրոնական ձգաձողի տեղակայումը կալունակի 
ստորին անցքերում ոչ միայն անօգուտ է, այլև վնաս, որովհետև տրակտորի 
տանող անիվների վրա փոխանցվելու է լրացուցիչ բեռնվածք: 

Շարժասարքերի տեղապտույտը մեծանալիս կենտրոնական ձգաձողը տե-
ղափոխում են մեկ անցք ներքև և հետևում անիվների տեղապտույտին: Եթե այն 
չի նվազել, ապա իջեցնում են ձգաձողը ևս մեկ անցք և այդպես այնքան ժա-
մանակ, մինչև գութանն սկսի կորցնել ընթացքի կայունությունն ըստ խորության: 
Դրա մասին կարելի է դատել գութանի հենանվի ընթացքի բնույթով, որը ժամա-
նակ առ ժամանակ դադարում է պտտվել և թողնել հողի վրա նկատելի հետք: Այդ 
դեպքում ձգաձողն անհրաժեշտ է տեղափոխել մեկ անցք վերև: 

 Տանող անիվների մեխանիկական լրաբեռնիչի կալունակի վրա ձգաձողի 
յուրաքանչյուր տեղափոխումից հետո անհրաժեշտ է որոշ չափով փոխել ձգա-
ձողի երկարությունը, որպեսզի վերացնել գութանի առջևի և հետևի իրան-
ների միջև վարի խորության տարբերությունը: 

 
   ա      բ 
Նկ.5.10 Տրակտորի տանող անիվների մեխանիկական լրաբեռնիչը (ա) և 

հիդրավլիկական լրաբեռնիչի կառավարման լծակներ (բ). 
 ա) 1- կենտրոնական ձգաձող, 2-կալունակ, 3-մատ:  
 բ) 1-հիդրոլրաբեռնիչների, 2, 3 և 4 –ուժային գլանների, 5-թափանիվ I…IV լծակների 

դիրքերը:  
Տանող անիվների հիդրավլիկական լրաբեռնիչի կառավարման կարգը 

Նախքան աշխատանքը, հիդրոհամակարգի կառավարման լծակները պետք 
է գտնվեն դիրք «I»-ում (Նկ.5.10,բ). այսինքն լծակները (2), (3) և (4)՝ «Չեզոք» 
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դիրքում, լծակը (1)՝ «Անջատված է» դիրքում, իսկ թափանիվը (5)՝ առավելա-
գույն ճնշման դիրքում, այսինքն՝ պտտված լինի մինչև վերջ ժամսլաքի հակա-
ռակ ուղղությամբ:  

Տեղամասի սկզբնամասում տրակտորը շարժվելիս գործարկում են տանող 
անիվների հիդրավլիկական լրաբեռնիչը, որի համար լծակը (1) (МТЗ-80) տե-
ղափոխում են դիրք «II»՝ «Ճնշման նվազեցում»: Միաժամանակ, սևեռող 
սարքվածքի շնորհիվ, լծակը (4) կտեղակայվի դիրք «IV»-ում՝ «Ամբարձում»: 
Այդ դիրքում լծակը ձեռքով պահում են այնքան ժամանակ, մինչև գութանն 
իջնի ակոսի մեջ, դրանից հետո ձեռքը լծակի վրայից հեռացնում են: Լծակը 
ավտոմատ կանգնում է դիրք «III»-ում՝ «Անջատված է»: 

Գութանը հողի մեջ իջեցնելուց հետո ստուգում են շարժման ուղղագծու-
թյունը, և եթե գութանի իրանները չեն արտափխրախորացվում, շարունակ-
վում է աշխատանքը: Եթե գութանը շարժվում է անհավասարաչափ, ապա 
նվազեցնում են բանող հեղուկի ճնշումը ուժային գլանում, պտտեցնելով թափ-
անիվը ժամսլաքի ուղղությամբ այնքան ժամանակ, մինչև դադարի արտա-
փխրախորացումը: Անհրաժեշտ է ի նկատի ունենալ, որ ճնշման փոփոխու-
թյունը կատարվում է որոշակի ուշացումով, այլ ոչ թե թափանվի պտտեցման 
հետ միաժամանակ: Այդ պատճառով թափանիվը պտտեցնում են կեսպտույտ 
և սպասում, մինչև տրակտորն անցնի 50…100 մ, անյուհետև անհրաժեշտու-
թյան դեպքում նորից կեսպտույտ պտտեցնում և այդպես մինչև անհրաժեշտ 
ճնշման կայանումը:  

Տեղամասի վերջնամասում լրաբեռնիչի լծակը տեղափոխում են «Անջատ-
ված է» դիրք՝ գութանը կբարձրանա տրանսպորտային դիրք, իսկ լծակը ավ-
տոմատ կվերադառնա «Չեզոք» դիրք: 

Տանող անիվների հիդրավլիկական լրաբեռնիչի գործարկման ժամանակ, 
կարող է կատարվել վարի խորության նվազում գութանի առջևի իրանով, որը 
կարող է պարզվել միայն լրաբեռնիչն անջատելուց հետո: Այդ պատճառով 
տեղամասի սկզբնամասում, լրաբեռնիչը գործարկելուց հետո, անցնելով 
10…20մ, կանգառում են տրակտորը և միաժամանակ բաշխիչի լծակը տեղա-
փոխում «Լողացող» դիրք, իսկ լրաբեռնիչի լծակը՝ «Անջատված է» դիրք: Եր-
կու լծակների համատեղ անջատումն անհրաժեշտ է, որպեսզի գութանի առ-
ջևի իրանը չհասցնի փխրախորանալ: Այնուհետև չափում են առջևի և հետևի 
իրանների վարի խորությունը, և եթե հայտնաբերվի, որ առջևի իրանը վարում 
է հետևինից նոսր, մի փոքր կարճացնում են կենտրոնական ձգաձողը և գու-
թանի հենանվով վերջնական տեղակայում վարի անհրաժեշտ խորությունը:  
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5.5. Տրակտորի հետ ագրեգատ կազմող մեքենաների ընթացքի 
բարձրության և խորության կարգավորումը 

 

Տրակտորով տարբեր մեքենաների հետ աշխատելիս տրակտորիստը ներ-
գործելով հատուկ սարքավորանքների վրա, կարգավորում է բանվորական օր-
գանների խորությունը և բարձրությունը:  

Գույություն ունեն կարգավորման մի քանի եղանակներ՝ ըստ բարձրության, 
ուժային, դիրքային և համակցված:  

Ըստ բարձրության կարգավորումը կատարվում է ագրեգատի կազմի մեջ 
մտնող մեքենաների հենաանիվների միջոցով: Այսպես, վարի անհրաժեշտ 
խորությունը տեղակայելու համար, նախքան աշխատանքը գութանի հենանի-
վը տեղակայում են անհրաժեշտ բարձրության վրա ամբարձիչ մեխանիզմի 
լծակով, օգտագործելով որոշակի չափի տակդիր:  

Ուժային կարգավորումը (МТЗ-80 օրինակով) անհրաժեշտ է կիրառել խո-
ր վարի ժամանակ: Այն կատարում են տրակտորում տեղադրված հատուկ 
կարգավորիչի միջոցով, որի կառավարման լծակը դուրս է բերված տրակտո-
րի խցիկի մեջ:  

Նախքան աշխատանքն սկսելը հանում կամ վերին դիրք են տեղակայում 
գութանի հենաանիվը: Կախովի սարքվածքի կենտրոնական ձգաձողը տեղա-
կայում են կախոցի մեխանիզմի գինդի վերին անցքում: Համոզվում են, որ 
բաշխիչի լծակները (6), (10), (11) (Նկ.5.11) գտնվում են «Չեզոք» դիրքում, իսկ 
հիդրոլրաբեռնիչի լծակը (11)՝ «Փակ է» դիրքում:  

 
 

 
 
 

Նկ.5.11. Կարգավորիչի կառավարման մեխանիզմ.  
1,2-հիդրոգլանի ճկափոխեղի միացման խողովակապտուկներ,3-բռնակի շարժի սահմա-
նափակիչ, 4-հենակ, 5-սեկտոր, 6-բռնակ, 7-լիսեռ, 8-հետադարձ փականի կափարիչ, 9-
կարգավորիչի իրնա, 10-ճշտման արագության կարգավորման ծորակի բռնակ, 11-դիրքա-
յին կարգավորման լծակ, 12-ուժային կարգավորման լծակ, I…III բռնակի դիրքեր: 

Բացում են տրակտորիստի նստոցի տակ գտնվող կափարիչը և տեղակա-
յում լծակը (12) ձախ (ըստ տրակտորի ընթացքի) դիրքում այնպես, որպեսզի 
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դրա պոչամասը մտնի ուժային կարգավորիչի ձգաձողի լծակի (12) վրա 
գտնվող փորակի մեջ:  

Առաջին գործի սկզբնամասում ուժային կարգավորիչի լծակը (6) տեղակայում 
են (I) դիրք՝ «Կարգավորման գոտի»: Այդ ժամանակ գութանը կիջնի ակոսի մեջ: 
Այնուհետև, տրակտորի շարժման ժամանակ, տեղաշարժելով լծակը (6) առաջ և 
հետ, գտնում են նրա այնպիսի դիրքը, որի դեպքում կստացվի վարի պահանջ-
վող խորություն: Այնուհետև հենակը (4) սեկտորով (5) մոտեցնում են մինչև 
հպվելը լծակին և ամրացնում այդ դիրքում: 

Առաջին գործի վերջնամասում լծակը (6) տեղակայում են դիրք (III)՝ «Ամ-
բարձում» և ձեռքով պահում այնքան ժամանակ, մինչև գութանի իրանները 
դուրս գան հողից և բարձրանան: Այնուհետև հեռացնում են ձեռքը լծակից, 
որից հետո այն ավտոմատ կանգնում է միջին դիրք (II)՝ «Անջատված է»՝ մինչև 
հենելը հենակին (4):  

Երկրորդ և հետագա գործերում գործողությունները պետք է կատարվեն 
հետևյալ կարգով: Գործի սկզբնամասում լծակը (6) տեղակայում են դիրք «III» 
-ում մինչև հենակի (4) հենելը, այդ ժամանակ գութանը կգտնվի աշխատան-
քային դիրքում և կիջնի ակոսի մեջ:  

Գործի վեջնամասում լծակը (6) տեղափոխում են դիրք «I» և պահում այդ 
դիրքում այնքան ժամանակ, մինչև գութանի իրանը սկսի դուրս գալ ակոսից: 
Գութանը բարձրանալուց հետո, ձեռքը հեռացնում են լծակից, և այն ավտո-
մատ կանգնում է դիրք «II»-ում և սևեռվում սևեռիչով (4): 

Դիրքային կարգավորումը նախատեսված է հենանիվներ չունեցող, ինչ-
պես նաև դաշտի մակերևույթի վերևով աշխատող մեքենաներով աշխատան-
քի համար, օրինակ՝ կախովի սրսկիչների, պարարտանյութերի ցրիչների և 
այլ:  

Դիրքային կարգավորիչը գործարկելու համար փոխարկման լծակը (11) 
տեղափոխում են աջ, իսկ լծակը (6) (Նկ.5.12,բ) առաջ են տանում տրակտորի 
ընթացքի ուղղությամբ մինչև դիրք «III»: Լծակի (6) հետագա կառավարման 
կարգը նունն է, ինչ ուժային կարգավորիչով աշխատելիս:  

Համակցված կարգավորումն այն կարգավորումն է, որի ժամանակ միա-
ժամանակ բարձության կարգավորման հետ միասին օգտագործում են կամ 
ուժային, կամ դիրքային կարգավորում: Այն կիրառում են ոչ խոր վարի (20 
սմ-ից պակաս խորությամբ) դեպքում այն պայմաններում, երբ հողի խտու-
թյունը գործի ամբողջ երկարությամբ զգալի փոխվում է, ինչպես նաև համա-
տարած կուլտիվացիայի և խոր փխրեցման ժամանակ՝ ընդգրկման եզրերում 
տեղակայված երկու հենանվիներ ունեցող մեքենաներով:  
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Այդպիսի կարգավորման դեպքում գործարկում են լծակը (11 , 12) (կամ ուժա-
յին, կամ դիրքային կարգավորման), իսկ բոլոր հետագա գործողությունները 
պետք լինեն նույնպիսին, ինչ ուժային կարգավորման ժամանակ:  

 
5.6. Առջևի տանող կամրջակով անվավոր տրակտորների վրա 

աշխատանքի առանձնահատկությունները 

 

Անվավոր տրակտորների առջևի տանող կամրջակների վրա պտտող մո-
մենտը փոխանցվում է երկու եղանակներից մեկով՝ տանող սռնիների շարժա-
բերի բլոկավորումով կամ առջևի կամրջակի ավտոմատ գործարկումով:  

Նշված եղանակներից յուրաքանչուրն ունի իր առանձնահատկություննե-
րը, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել շահագործման ժամանակ:  

Տանող կամրջակների բլոկավորումով տրակտորի աշխատանքի ա-
ռանձնահատկությունները (Т-150К տրակտորի օրինակով): Պտտող մոմեն-
տը տրակտորի շարժիչից բաժանիչ-բաշխիչ տուփի (4) (Նկ.5.12) և կարդա-
նային լիսեռի (5) միջոցով փոխանցվում է հետևի կամրջակին (6), իսկ բաշ-
խիչ-բաժանիչ տուփի ստորին լիսեռի գործարկված ժանանվի (7) և կարդա-
նային փոխանցիչի (3) միջոցով՝ առջևի կամրջակին: Այնուհետև պտտումը 
վերջնային փոխանցիչների մոլորակային մեխանիզմների միջոցով անցնում 
է տրակտորի տանող անիվներին:  

 
Նկ.5.12 Т-150К տրակտորի տանող կամրջակներին պտտող մոմենտի 

փոխանցման սխեմա. 
 1–վերջնային փոխանցիչ, 2-առջևի կամրջակ, 3 և 5–կարդանային լիսեռներ,  4-բաշխիչ-
բաժանիչ տուփ, 6- հետևի կամրջակ, 7-շարժական ժանանիվ:  

 
Երբ որ Т-150К տիպի տրակտորը կանգնած է կամ շարժվում է առանց բեռն-

վածքի, ծանրության ուժը մոտավորապես բաշխվում է այնպես, որ առջևի սռնու 
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վրա ընկնում է այդ ուժի 65%, իսկ հետևի՝ 35%: Նորմալ բեռնվածքով աշխա-
տելիս կատարվում է ուժերի վերաբաշխում, որի արդյունքում բեռնվածքը երկու 
կամրջակների վրա (առջևի և հետևի) բաշխվում է հավասարաչափ, այսինքն 
50%: 

Եթե այդպիպի տրակտորին ստիպես աշխատի գործարկված առջևի 
կամրջակով պարապ ընթացքով կամ ոչ մեծ բեռնվածքներով, ապա տարբեր 
բեռնվածքների պատճառով առջևի կամրջակի տանող անիվները կունենան 
ճոճման ավելի փոքր շառավիղ, քան հետևի կամրջակի անիվները, և ար-
դյունքում ավելի փոքր շրջանային արագություն: Այդ ժամանակ շրջանային 
արագությունը կատարվում է առջևի անիվների սահքի և հետևի անիվների 
տեղապտտման շնորհիվ: Կամրջակները միացնող մեխանիզմներում (վերջ-
նային փոխանցիչների մոլորակային մեխանիզմներ, կարդանային լիսեռներ, 
բաշխիչ-բաժանիչ տուփ) կառաջանա «վնասատար» հզորություն, որը զգալի 
կնվազեցնի տրակտորի քարշաուժը և կնպաստի մասերի արագ մաշվածքին 
և նույնիսկ՝ կոտրվածքների առաջացմանը: Այդ պատճառով անթույլատրելի 
է, որ այդպիսի կառուցվածքով տրակտորն աշխատի պարապ ընթացքով, 
կամ փոքր բեռնվածքներով՝ միաժամանակ գործարկված առջևի և հետևի 
կամրջակներով: 

Առջևի կամրջակն անհրաժեշտ է գործարկել միայն խոզանի կամ փափուկ 
հողերի վրա և ճանապարհազրկության պայմաններում աշխատելիս, ինչպես 
նաև անիվների բարձր տեղապտույտի ժամանակ: Տրանսպորտային աշխա-
տանքներում թույլատրվում է կարճատև գործարկել առջևի կամրջակը՝ ճանա-
պարհի ծանր հատվածները հաղթահարելու համար:  

Առջևի կամրջակի ավտոմատ միացումով տրակտորներով աշխատելու 
առանձնահատկությունները (МТЗ-82 տրակտորի օրինակով): 

Ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ու թ յ ու ն  ա ռ ա ջ ի ն: Առջևի կամրջակն 
ինքնաբլոկավորելիս դիֆերենցիալը թույլ է տալիս իրագործել տարբեր քար-
շաճիգեր ձախ և աջ անիվներով՝ կախված հողի հետ կառչման ուժից և պայ-
մաններից:  

Վարի ժամանակ ակոսով շարժվող անիվն ունի հողի հետ ավելի լավ կառ-
չում, քան դաշտով սահողը, և զարգացնում է ավելի մեծ քարշաճիգ: Այդ 
պատճառով աջ և ձախ անիվներն ունեն տեղապտտման տարբեր գործակից-
ներ, և հետևաբար՝ տարբեր մաշվածք: Դողերի անհավասար մաշվածություն 
դիտարկվում է նաև տրանսպորտային աշխատանքների ժամանակ՝ ճա-
նապարհի լայնական թեքության փոփոխության և այլ պատճառներով: 
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Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ տարին մեկ անգամ (սովորաբար՝ 
«գարուն-ամառ» տեխնիկական սպասարկման ժամանակ) անհրաժեշտ է տե-
ղափոխել առջևի կամրջակի անիվները՝ դրանով իսկ երկարացնելով դողերի 
ծառայության ժամկետը: Դողերն անհրաժեշտ է նաև տեղափոխել այն դեպ-
քում, եթե տրակտորի աշխատանքի ժամանակ նկատվում է պահպա-
նաշերտի միակողմանի մաշվածք:  

Ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ու թ յ ու ն ե ր կ ր ո ր դ: Պտտող մոմենտն առջևի 
կամրջակին փոխանցվում է փոխանցատուփից (3) (նկ.5.13) բաշխիչ-բա-
ժանիչ տուփի (4), ապահովիչ կցորդիչի և կարդանային լիսեռի (8) միջոցով: 

 
Նկ.5.13. МТЗ-82 տրակտորի տանող կամրջակներին պտտող մոմենտի 

փոխանցման սխեմա. 
1-շարժիչ, 2-կցորդիչ, 3-փոխանցատուփ, 4-բաշխիչ-բաժանիչ տուփ, 5-գլխավոր փո-

խանցիչ, 6-միջանվային դիֆերենցիալ, 7-կողային փոխանցիչ, 8-կարդանային փոխան-
ցիչ, 9-վերջնային փոխանցիչ:  

 
Առջևի կամրջակի ճիշտ կիրառումը զգալիորեն նվազեցնում է տրակտորի 

դողերի մաշվածքը և վառելիքի ծախսը:  
МТЗ տիպի տրակտորների վրա աշխատելիս առջևի կամրջակը կիրառ-

վում է հետևյալ դեպքերում.  
Ազատ շարժով կցորդիչն անջատված է: Այդ դիրքում բաշխիչ-բաժանիչ 

տուփի կառավարման լծակը գործարկում են չոր ճանապարհների վրա, ինչ-
պես նաև հետևի անիվների տեղապտույտի բացակայության դեպքում, հատ-
կապես հետևից կախված մեքենաներով փոխադրական աշխատանքներ կա-
տարելիս: 

Ազատ շարժով կցորդիչը գործարկված է: Առջևի տանող կամրջակով 
տրակտորի աշխատանքի հիմնական ռեժիմ, երբ տեղապտտվում են հետևի 
անիվները: Ընդ որում, անկախ տրակտորիստի ցանկությունից, առջևի անիվ-
ներն ըստ անհրաժեշտության ավտոմատ վերածվում են գործի:  



 
 

 88

Ազատ շարժով կցորդիչը սևեռված է: Ստիպողական գործարկումը կիրա-
ռում են անհրաժեշտության դեպքում, տրակտորը հետընթացքով շարժվելիս, 
ինչպես նաև առջևի կամրջակի մեծ տեղապտույտի պայմաններում երկար և 
անընդհատ աշխատանքի դեպքում, օրինակ՝ վարի և կուլտիվացիայի ժամա-
նակ: Ստիպողական գործարկումը կիրառում են նաև սայթաքուն ճանա-
պարհներին և կտրուկ լանջերին, որովհետև այն ժամանակ արգելակների 
գործողությունը տարածվում է նաև առջևի անիվների վրա, որը բարձրացնում 
է արգելակման արդյունավետությունը:  

Ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ու թ յ ու ն   ե ր ր ո ր դ: Տրակտորի շահագործման 
ընթացքում անիվների ճոճման շառավիղները, իսկ հետևաբար և դրանց հա-
րաբերակցությունները կարող են փոխվել՝ կախված դողերում օդի ճընշ-ման 
փոփոխությունից, դողերի բեռնվածքից, պահպանաշերտի մաշվածքի աստի-
ճանից, ինչպես նաև տրակտորի վրա մաշվածության այս կամ այլ աստիճա-
նով կամ այլ չափերի դողեր տեղակայելուց: Այդ ամենը պատճառ է դառնում, 
որպեսզի առջևի կամրջակն ինքնակամ գործարկվի ոչ թե երբ անհրաժեշտ է, 
այլև այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ չէ:  

Այդ պատճառով այդպիսի տեսակի տրակտոր շահագործելիս անհրաժեշտ 
է ժամանակին հսկել դողերի ներքին ճնշումը և կարգավորել այն: Նոր դողերը 
ցանկալի է տեղակայել տրակտորի վրա լրակազմով կամ զույգ-զույգ (առջևի 
և հետևի): Շահագործման մեջ եղած դողերն անհրաժեշտ է ընտրել մաշված-
քի նույն աստիճանով: 

Եթե դողերի հարկադրված փոխարինման ժամանակ չի հաջողվում պահ-
պանել պահանջվող ճոճման շառավիղները, ապա անհրաժեշտ է բացառել 
առջևի կամրջակի ավտոմատ գործարկումը և դրա անցանկալի երևութները, 
փոխադրելով ատամնավոր կցորդիչն առաջին դիրք (կցորդիչը անջատված 
է) և առջևի տանող կամրջակով չօգտվել: 

 Առջևի տանող կամրջակով տրակտոր շահագործելիս անհրաժեշտ է 
պարբերաբար ստուգել ապահովիչ կցորդիչի գործողությունները, որը պետք 
է առանց տեղապտտման փոխանցի առնվազն 250…300Նմ պտտող մո-
մենտ: Մասերը մաշվելու ընթացքում փոխանցվող պտտող մոմենտի արժեք-
ները նվազում են, ինչի արդյունքում ապահովիչ կցորդիչն ավելի հաճախ է 
տեղապտտվում, և առջևի կամրջակը չի ապահովում աշխատանքի լրիվ ար-
դյունավետություն: Ապահովիչ կցորդիչի կարգավորման խախտման նշան է 
տրակտորի կանգառումը հետևի անիվների լրիվ տեղապտույտի պատճառով 
(այդ ժամանակ առջևի անիվները չեն պտտվում): 
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Կարգավորման խախտման դեպքում ապահովիչ կցորդիչն անհրաժեշտ է 
կարգավորել: 

 

5.7. Տրակտորի քարշակումը և փոխադրումը 

 

Տրակտորի փոխադրումը սեփական ընթացքով թույլատրվում է ոչ ավելի, 
քան 30 կմ հեռավորության վրա: Ավելի երկար հեռավորության վրա տեղա-
փոխելիս անհրաժեշտ է օգտագործել համապատասխան փոխադրամիջոց: 
Այդ փոխադրամիջոցի հարթակը պետք է մաքրված լինի աղբից, ձյունից և 
սառույցից: Ձմեռը հարթակի վրա տեղակայված տրակտորի անիվների տակ 
պետք է լցված լինի 1…2 մմ շերթով ավազ:  

Փոխադրամիջոցի հարթակի վրա տրակտորը  բեռնելը (բեռնաթափելը) 
կարելի է կատարել ինչպես ինքնաշարժով, այնպես էլ ամբարձիչ կռունկով 
(Նկ.5.14): Արգելվում է ճոպանօղի նպատակով օգտագործել անիվների 
սկավառակների անցքերը:  

 
Նկ.5.14. Տրակտորների ճոպանօղի ձևեր.  

 ա) թրթուրավոր, բ և դ) անվավոր, դ) ամրակման հարմարանք. 1-կապօղակ, 2-անցք  
 

Հարթակի վրա անհրաժեշտ է բարձրանալ միայն ցածր փոխանցումներով՝ 
տեղադրելով անիվների (թրթուրների) տակ լաստակներ: 

Բեռնած  տրակտորի  ամրակումը հարթակի վրա: Բեռնելուց հետո գոր-
ծարկում են առաջին փոխանցումը, սևեռում արգելակների ոտնակները (այն-
տեղ, որտեղ դա նախատեսված է տրակտորի կառուցվածքով) և արգելակում 
տրակտորը կայանման արգելակով:  

Այնուհետև ամրակում են տրակտորը հարթակի վրա առնվազն 4 մմ տրա-
մագծով պողպատե լարով, շղթաներով կամ հատուկ առձգիչներով: Որոշ 
տրակտորներում առձգիչներն ամրակելու համար նախատեսված են անց-
քերի (2) (Նկ.5.14, դ) մեջ ներպտուտակվող կապօղակներ (1):  
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Տրակտորի առջևից և հետևից թրթուրների կամ անիվների տակ պետք է 
տեղադրված լինեն փայտե չորսուներ, որոնք պետք է կիպ մոտեցված լինեն 
թրթուրներին կամ անիվներին և մեխերով ամրացված հարթակի հատակին:  

Տրակտորի քարշակումը. բարդ գործողություն է, որովհետև տրակտոր-
քարշիչի և քարշակվող տրակտորի վարորդները զրկված են իրենց մեքենա-
ներով ազատ մանևրելու հնարավորությունից:  

Սարքին տրակտորը քարշակելիս ցանկալի է, որպես քարշակ օգտագործել 
նույն դասի տրակտոր: Անսարք արգելակներով տրակտոր քարշակելիս քար-
շակի զանգվածը պետք է երկու անգամ մեծ լինի քարշակվող տրակտորի զանգ-
վածից: Ընդ որում, այդ ժամանակ անհրաժեշտ է օգտագործել կոշտ կցում:  

Տրակտորը կարելի է քարշակել ինչպես ճկուն, այնպես էլ կոշտ կցումով: 
Առանձնահատուկ դժվարություն է ներկայացնում ճկուն կցիչով քարշակումը, 
երբ երկու վարորդների անհամաձայնեցված գործողությունների հետևանքով 
կարող է կատարվել քարշակվող և քարշիչ տրակտորների բախում:  

Քարշակման ժամանակ երկու տրակտորների ղեկերին պետք է լինեն տրակ-
տորիստները, այլ ոչ թե կողմնակի մարդիկ: 

Ք ա ր շ ի չ   տ ր ա կ տ ո ր ի  վ ա ր ո ր դ ը պետք է մեքենան վարի սահուն, 
առանց կտրուկ արգելակումների և շրջադարձերի, չգերազանցելով սահման-
ված արագությունը, և հետևի դիտահայելիով քարշակվող մեքենային: Ան-
հրաժեշտ է հիշել, որ կտրուկ արգելակումը կարող է բերել քարշակվող տրակ-
տորի վրաերթին քարշիչի վրա:  

Արգելակման անհրաժեշտության դեպքում պետք է նախապես թեթև սեղ-
մել արգելակի ոտնակին, որպեսզի միանա արգելակման ազդանշանը (եթե 
տրակտորի վրա այն բացակայում է կամ անսարք է, ապա հարկավոր է տալ 
այլ պայմանական ազդանշան)՝ քարշակվող տրակտորի վարորդին նախա-
զգուշացնելու համար: Այնուհետև կարելի է սկսել սահուն արգելակում: Նախ-
օրոք ընտրած տեղում կանգառելու համար, քարշակողը պետք է նախապես 
զգուշացնի այդ մասին քարշակվող տրակտորի վարորդին և շատ դանդաղ 
կանգառի:  

Ք ա ր շ ա կ վ ո ղ   տ ր ա կ տ ո ր ի  վ ա ր ո ր դ ը  պետք է ուշադիր հետևի 
քարշիչ տրակտորի վարորդի գործողություններին, ինչպես նաև քարշակման 
մետաղաճոպանին, թույլ չտալով նրա թուլացումը: Հակառակ դեպքում տրակ-
տորն անհրաժեշտ է թեթևակի արգելակել:  

Հաշվի առնելով քարշակման ժամանակ երթևեկության առանձնահատ-
կությունները, անհրաժեշտ է ի նկատի ունենալ, որ արագությունը պետք է 
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լինի 6…15 կմ/ժ սահմաններում և ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևե-
կելիս պետք է զբաղեցնել միայն եզրային աջ շարքը: Քարշակման ժամանակ 
չի կարելի կտրուկ արգելակել և փոխել արագությունը, երթևեկությունը պետք 
է լինի հավասարաչափ, իսկ բոլոր անհրաժեշտ մանևրերը միայն սահուն:  

Ճկուն կցիչի երկարությունը պետք է լինի 4…6 մ սահմաններում, բացա-
ռությամբ կարճ կտրուկ վերելք հաղթահարելիս, որի վրա չի բացառվում շար-
ժասարքերի տեղապտույտի և քարշիչի հետ գլորվելու հնարավորությունը: 
Այստեղ մետաղաճոպանի երկարությունը պետք է լինի վերելքի երկարությու-
նից ոչ կարճ, որպեսզի քարշիչը և քարշակվող տրակտորը միաժամանակ 
չգտվեն վերելքի վրա (Նկ.5.15,ա):  

 
Նկ. 5.15. Անսարք տրակտորիների տեղափոխում. 
ա) քարշակում ճկուն կցիչով, բ) քարշակում կոշտ կցիչով: 

 
Քարշակման մետաղաճոպանի վրա երկարության յուրաքանչյուր մեկ 

մետրից հետո պետք է ամրացված լինի ազդանշանային վահան կամ դրոշակ: 
Քարշակումը ճկուն քարշիչով սառցածածկույթի պայմաններում արգելված է:  

Կոշտ կցիչի երկարությունը չպետք է գերազանցի 4 մ, որովհետև ավելի 
երկար կցիչի և քարշիչի կտրուկ արգելակման դեպքում հնարավոր է կցիչի 
երկայնական ծռվածք՝ քարշակվող տրակտորի հրման ուժի ներքո 
(Նկ.5.15,բ): 
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5.8. Աշխատանքի անվտանգության պահանջները հիմնական 
գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ 

 
Տրակտորային ագրեգատի վրա աշխատելիս անհրաժեշտ է անվերապա-

հորեն կատարել աշխատանքի անվտանգության բոլոր պահանջները, որոնք 
ներկայացված են արտադրող գործարանի կողմից յուրաքանչյուր գյուղա-
տնտեսական մեքենայի կամ գործիքի համար տրված հրահանգներում: 

Տրակտորիստը պետք է հստակ պատկերացնի և անվերապահորեն 
կատարի անվտանգության հետևյալն ընդհանուր պահանջները. 

Ագրեգատի երկարատև կանգառի դեպքում չի կարելի թողնել կախովի մե-
քենան ամբարձված վիճակում, գտնվել ամբարձված մեքենայի տակ, եթե այն 
ամրացված չէ հուսալի հենարաններով, և եթե տրակտորի շարժիչը գործարկ-
ված է: 

Չի թույլատրվում աշխատել օրվա մութ ժամանակ անսարք լուսասարքերի 
դեպքում: 

Արգելվում է երթևեկել դրա համար չնախատեսված կցովի և կախովի մե-
քենաների վրա և տրակտորիստի խցիկից դուրս: Խցիկում թույլատրվում է 
տեղափոխել մարդկանց միայն տեղադրված նստոցների թվով:  

Գութանով աշխատելիս չի կարելի կատարել տեխնիկական սպասարկում 
կամ նորոգում, եթե գութաը գտնվում է տրանսպորտային դիրքում կամ միաց-
ված է գործարկված շարժիչով տրակտորին: Խոփերը կամ դաշտային տախ-
տակները կարելի է փոխարինել նախապես տեղադրելով գութանի շրջանակի 
տակ հուսալի տակդիրներ կամ առջևի և հետևի իրանների տակ հուսալի 
կոճղակներ: 

Սկավառակավոր մեքենաներով աշխատելիս շարժման ժամանակ չի կա-
րելի առաջ անցնել տրակտորից կամ գտնվել մոտ՝ կողքից: Գործիքների չոր-
սուները գրոհի տարբեր անկյունների վրա տեղադրելիս, չի կարելի գտնվել 
սկավառակներին մոտ՝ տրակտորի մանևրելու ժամանակ, անհրաժեշտ է 
օգտագործել տեղափոխովի հենակներ: 

Կուլտիվատորներով աշխատելիս շարժման ժամանակ արգելվում է գտնվել 
տրակտորի, կցիչի և կուլտիվատորի միջև, ինչպես նաև աշխատել անսարք գոր-
ծիքով: 

Ցանիչներով և տնկիչներով աշխատելիս չի կարելի գտնվել մեքենայի և 
տրակտորի միջև, կարգավորել խոփիկների շարժի խորությունը հիդրոհամա-
կարգի գործարկման պահին: Մեքենայի շարժման ժամանակ խոփիկները 
կարելի է մաքրել միայն հատուկ մաքրաքերիչներով: 
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Այն դեպքում, երբ տրակտորային ագրեգատը բացի տրակտորիստից 
սպասարկում են նաև այլ աշխատողներ, որոնք գտնվում են կցված մեքենա-
ների վրա, նրանց միջև պետք է ապահոված լինի հուսալի ազդանշանում (լու-
սային կամ ձայնային): 

Տրակտորը տեղից շարժելիս տրակտորիստը պետք է համոզված լինի, որ 
ագրեգատը սպասարկող բոլոր մարդիկ գտնվում են իրենց աշխատատեղում 
և նախապատրաստվել են շարժման, տա նախազգուշացնող ազդանշան, 
ստանա նրանցից պատասխանը և միայն այդ բանից հետո սկսի ագրեգատի 
տեղից շարժումը: 

 
Ստուգողական հարցեր 

 
1. Օգտվելով նկ. 5.1-ից շարադրե՛ք անվավոր տրակտորի կառավարման 

օրգանների և սարքերի դասավորությունը ու նշանակությունը: 
2. Ինչպիսի՞ ստուգիչ-չափիչ սարքեր կան МТЗ-82 տրակտորում:  
3. Ո՞րն է համակցված ցուցիչի կառուցվածքի առանձնահատկությունը:  
4. Օգտվելով նկ. 5.7-ից՝ շարադրեք թրթուրավոր տրակտորի կառավարման 

օրգանների և սարքերի դասավորությունը ու նշանակությունը: 
5. Ո՞րն են տրակտորիստի աշխատատեղի նախապատրաստման հիմնա-

կան գործողությունները:  
6. Շարադրե՛ք տրակտորիստի գործողությունները տրակտորը տեղից շար-

ժելիս: 
7. Շարադրե՛ք փոխանցումներով մանևրելու առանձնահատկությունները: 
8. Ինչպե՞ս են շրջադարձ կատարում թրթուրավոր տրակտրորով: 
9. Ինչպե՞ս են վարում տրակտորը հզորության փոխանցման լիսեռով գոր-

ծարկվող մեքենաներով: 
10. Ինչի՞ մասին է հուշում տրակտորի բանած գազերի գույնը: 
11. Ինչի՞ մասին են հուշում աշխատող տրակտորի մեխանիզմներից լսվող 

աղմուկները:  
12. Ինչպե՞ս են որոշում շարժիչի յուղի հալապակասորդը: 
13. Ինչպե՞ս  են կառավարում տանող անիվների հիդրավլիկական լրաբեռնիչը: 
14. Ո՞րն են առջևի տանող կամրջակով անվավոր տրակտորների վրա 

աշխատանքի առանձնահատկությունները: 
15. Շարադրե՛ք տրակտորի քարշակմանը ներկայացվող հիմնական պա-

հանջները: 
16. Շարադրե՛ք աշխատանքի անվտանգության պահանջները հիմնական 

գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ: 
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6. ՄԵՔԵՆԱՏՐԱԿՏՈՐԱՅԻՆ ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐ 
 

6.1. Ընդհանուր դրույթներ   

Տրակտորն ինքն իրեն չի կարող օգտագործվել գյուղատնտեսական ար-
տադրությունում (որպես բացառություն՝ տրակտորը կարող է աշխատել և 
առանց կցանքի, օրինակ սիլոսային զանգվածը տոփանումելիս), ինչպես 
օրինակ, ավտոմոբիլը: Տրակտորին այնպայման անրաժեշտ է կցել կամ դրա 
վրա կախել որևէ մեքենա կամ գործիք: Այդ պատճառով տրակտորն օգտա-
գործվում է միայն տարբեր մեքենաների հետ համատեղ աշխատանք կատա-
րելիս, որոնց հետ միանալիս այն կազմում է մեքենատրակտորային ագրե-
գատ (ՄՏԱ):  

Տրակտորը հանդիսանում է ագրեգատի տանող օղակ, մեքենան՝ տարվող: 
Ագրեգատը կարող է լինել պարզ, երբ կազմվում է մեկ տեսակի մեքենա-

ներից, օրինակ՝ վարի ագրեգատ, կամ համալիր, որը կազմվում է տարբեր 
տեսակի մեքենաներից: Այդպիսի ագրեգատը կատարում է միաժամանակ 
երկու և ավելի տարաբնույթ տեխնոլոգիական օպերացիներ, օրինակ՝ ցաքա-
նումով կուլտվացիայի ագրեգատ: 

ՄՏԱ-ը բնութագրվում է մի շարք շահագործական ցուցանիշներով , որոնք 
բաժանվում են հետևյալ խմբերի. տեխնոլոգիական, էկոլոգիական, էներգե-
տիկական, տնտեսական, Էրգոնոմիական և հուսալիության: 

Տեխնոլոգիական ցուցանիշները բնութագրում են ագրեգատի կատարած 
աշխատանքի որակը, այսինքն՝ տվյալ տեխնոլոգիական գործընթացին ներ-
կայացվող ագրոտեխնիկական պահանջների ապահովումը, օրինակ՝ վարի 
խորությունը, հողի փխրեցման աստիճանը, աշխատանքային արագությունը 
և այլն: 

Էկոլոգիական ցուցանիշները բնութագրում են շրջակա միջավայրի վրա ագ-
րեգատի ազդեցությունը: Օրինակ, հողի վրա տեսակարար ճնշումը, օդի աղտո-
տումը, բուսական և կենդանական աշխարհի վրա ազդեցությունը և այլն:  

Էներգետիկական ցուցանիշները բնութագրում են կատարվող աշխատանքի 
միավորի համեմատ էներգիայի տեսակարար ծախսը: Այս ցուցանիշներին են 
պատկանում ագրեգատի կազմի մեջ մտնող մեքենաների քարշային դիմադրու-
թյունը, հզորության փոխանցման լիսեռով փոխանցվող հզորությունը և այլն: 

Տնտեսական ցուցանիշները բնութագրում են ագրեգատի արտադրողա-
կանությունը և շահագործական ծախսերը՝ վառելիքի ծախսը, աշխատածախ-
սումները, դրամական ծախսերը և այլն: 

Էրգոնոմիական ցուցանիշները բնութագրում են ագրեգատի այն հատկա-
նիշները, որոնցով պայմանավորված են աշխատանքի սանիտարակենսաբա-
նական պայմանները (տրակտորի խցիկի տեսակը, նստոցի հարմարավետու-
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թյունը, խցիկի ջեռուցման հնարավորությունը և այլն), տեխնիկական և տեխ-
նոլոգիական սպասարկման հարմարավետությունը, աշխատանքի անվտան-
գությունը և այլն:  

Հուսալիության ցուցանիշները բնութագրում են սահմանված պայմաննե-
րում և ժամանակամիջոցում ագրեգատի հուսալի աշխատելու ունակությունը: 

 
6.2. Մեքենատրակտորային ագրեգատի արտադրողականությունը, 

շարժման արագությունը և ընդգրկման լայնությունը    

Մեքենատրակտորային ագրեգատի արտադրողականությունը ՄՏԱ-ի 
ճիշտ կազմման կարևորագույն ցուցանիշներից մեկն է:  

Շարժական ՄՏԱ-ի արտադրողականություն է կոչվում ժամանակի միա-
վորի ընթացքում մշակված մակերեսի քանակը՝ հեկտարներով: 

Նշանակենք ագրեգատի ընդգրկման լայնությունը (B) (Նկ.6.1), իսկ շարժ-
ման արագությունը՝ v: Այդ դեպքում 1 ժամ անընդհատ աշխատանքի ընթաց-
քում առանց շրջադարձերի և պարապ ընթացքների ագրեգատը կմշակի 
մակերես, որը հավասար է 1000 B v (մ2/ժամ): 

Նշանակենք արտադրողականությունը (w)-ով և վերածենք մշակված մա-
կերեսը քառակուսի մետրերից հեկտարների, այսինքն՝  

wT = 100vB = 100vB/10000 = 0,1 vB (հա/ժամ) 
Այս բանաձևը հաշվի է առնում ագրեգատի կազմում գտնվող մեքենայի 

միայն կառուցվածքային ընդգրկման լայնությունը, տեսական արագությունը 
և հերթափոխի լրիվ ժամանակը: Այդ պատճառով այս բանաձևով հաշվարկ-
ված արտադրողականությունն անվանվում է տեսական, և օգտագործվում է 
միայն մոտավոր հաշվարկների համար: 

Անհրաժեշտ է ի նկատի ունենալ, որ ագրեգատի աշխատելու ընթացքում 
բանաձևի մեջ մտնող պարամետրերը կարող են էապես փոփոխվել:  

Ագրեգատի շարժման արագությունը (v) ցանկացած փոխանցման վրա 
տարբերվում է հաշվարկայինից, որը նշվում է տրակտորն արտադրող գոր-
ծարանի կողմից: Արագության վրա ներազդում են շարժիչի և տրակտորի 
տեխնիկական վիճակը, տրակտորի բեռնվածքի աստիճանը, շարժասարքե-
րի վիճակը և այլ: 

Այսպես, օրինակ, МТЗ-80 տրկտորը չորրորդ փոխանցման վրա աշխատե-
լիս ցանքին նախապատրաստված դաշտում տարբեր բեռնվածքների դեպ-
քում կարող է զարգացնել 2,0…7,5 կմ/ժամ արագություն:  

ՄՏԱ-ի փաստացի (աշխատանքային) արագությունը (vр) որոշելու համար 
անհրաժեշտ է դաշտի ուղիղ հատվածում ագրեգատի շարժման ուղղության 
վրա նշանաձողերով նշել մոտավորապես 200 մ երկարությամբ ուղիղ գիծ և 
չափել այդ տարածության (L) անցման ժամանակը: Այդ դեպքում՝ 

L= 3600L/1000t = 3,6 L/t 
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որտեղ t-ն՝ ժամանակն է, վ: 
Ագրեգատի ընդգրկման լայնությունը (B) նույնպես կարող է ունենալ կա-

ռուցվածքայինից տարբեր նշանակություններ: 
Բույսերի ցանքի և տնկման կամ շարամեջերի մշակման ժամանակ տրակ-

տորիստը պետք է այնպես վարի ագրեգատը, որպեսզի կցվանքային շարա-
մեջը հավասար լինի ցանքի կամ տնկման շարամեջին: Այսպիսով, մեքենայի 
աշխատանքային ընդգրկումը (Вр) պետք հավասար լինի կառուցվածքային 
ընդգրկմանը (В), այսինքն՝ Вр = В: 

Դաշտերի համատարած մշակման ժամանակ (ցաքանում, կուլտիվացիա և 
այլ) խարակներից խուսափելու նպատակով ագրեգատը վարում են այնպես, 
որպեսզի ցաքանների բանվորական օրգանների կամ կուլտիվատորների 
թաթերի մի մասը շարժվի դաշտի արդեն մշակված մակերևույթով (աշխա-
տում են վերածածկումով): Այդ դեպքում՝ ВР<В: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.6.1. Տրակտորային ագրեգատի սխեմա: 
  

Թևավոր գութաններով վարելիս գութանը չպետք է շեղվի ոչ դաշտի, ոչ 
ակոսի կողմը: Այդ դեպքում՝ Вр = В: 

Այսպիսով, որպեսզի հնարավոր լինի հաշվի առնել կառուցվածքային ընդ-
գրկման լայնության փոփոխությունների ազդեցությունը ագրեգատի արտա-
դրողականության վրա, բանաձևում կիրառում են հատուկ գործակից (β), որն 
անվանում են կառուցվածքային ընդգրկման լայնության օգտագործման գոր-
ծակից՝  β = Вр / В 

Գործակցի արժեքը կախված է կատարվող աշխատանքի բնույթից ու մե-
քենաների տեսակից: Այսպես, համատարած մշակության մեքենաների (ցաքան, 
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կուլտիվատոր և այլն) համար β=0,96…0,98, գութանների՝ β =1,03…1,10, բոլոր 
տեսակի ցանիչների համար՝ β=1,0, կցովի հնձիչների համար՝ β =0,96: 

Աշխատանքի արդյունավետ ժամանակը (t): Հերթափոխի ընթացքում մի 
շարք պատճառներով (տեխնիկական, կազմակերպական և այլ) ագրեգատի 
աշխատանքին բնորոշ են պարապուրդներ և պարապ ընթացքով աշ-խա-
տանք (շրջադարձեր, տեղափոխությոններ և այլն): Այդ պատճառով ար-
տադրողականության բանաձևում ներառվում է աշխատանքային ժամանակի 
օգտագործման գործակից՝  τ = tр / tсм, 

որտեղ tр-ը՝ զուտ աշխատանքի ժամանակն է, ժամ, tсм-ն՝ հերթափոխի 
տևողություն, ժամ: 

Ագրեգատի տեսական ժամային արտադրողականությունը հաշվելու հա-
մար որոշում են այսպես կոչված տեխնիկական կամ հաշվարկային արտա-
դրողականությունը (հա/ժամ), բանաձևով՝ wP = 0,1 vp B β τ: 

Այս արտադրողականությունը սովորաբար վերցվում է որպես ելակետային 
տրակտորային ագրեգատի արտադրանքի նորմը սահմանելիս: 

Եթե ագրեգատը երկարատև աշխատում է (t) ժամանակ, արտադրոթյան 
որոշման բանաձևը ընդունում է տեսք՝ wP = 0,1vpB β t τ : 

 
6.3. Մեքենատրակտորային ագրեգատի լրակազմումը 

 

Ընդհանուր դրույթներ: Լրակազմել ագրեգատ՝ նշանակում է որոշել, թե 
ինչպիսի գյուղատնտեսական մեքենաներ և քանի հատ է անհրաժեշտ միաց-
նել տվյալ տրակտորին, ինչպիսի կցիչ օգտագործել (եթե այն անհրաժեշտ է) 
և որ փոխանցումով աշխատել, որպեսզի գործընթացը կատարվի առավել 
արդյունավետ: 

Ճիշտ լրակազմած ագրեգատը պետք է համապատասխանի ագրոտեխնի-
կական պահանջներին և ապահովի կատարվող աշխատանքի բարձր որակ, 
լինի հարմար սպասարկման համար և անվտանգ աշխատանքում, պետք է 
բեռնված լինի այնպես, որպեսզի ապահովի առավելագույն արտադրողա-
կանություն և վառելիքի նվազագույն ծախս, այսինքն լինի էներգիախնայողա-
տար: Վերջին հանգամանքը շատ կարևոր է հատկապես ֆերմերային տնտե-
սությունների համար: 

Մեքենատրակտորային ագրեգատը կարելի է կազմել երկու եղանակներից 
մեկով՝ հաշվարկային կամ փորձնական: 
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Ագրեգատավորման հաշվարկային եղանակ: Ըստ տեղագրքերի ընտրում 
են տրակտորի քարշաճիգի նշանակությունները և մեքենաների ու կցիչների դի-
մադրության ուժերը, որոնց պայմաններում կարող է աշխատել տրկատորը: Հա-
մադրելով այդ արժեքները՝ համապատասխան բանաձևերի միջոցով, որոշում 
են ագրեգատի կազմը:  

 Առկա են այդպիսի հաշվարկների տարբեր ձևեր: Դիտարկենք էներգիա-
խնայողատար մեքանատրակտորային ագրեգատների կազմման հաշվարկը: 
Ըստ այդ մոտեցման, ագրեգատի էներգետիկ խնայողատարությունը կարելի 
է ապահովել այն պայմաններում, եթե ագրեգատի կազմում աշխատող տրակ-
տորի օգտակար գործողության գործակիցը (այսինքն սահմանված պայման-
ներում ագրեգատի աշխատանքի համար անհրաժեշտ հզորության հարաբե-
րությունը շարժիչի անվանական հզորությանը) լինի հնարավոր առավելա-
գույնը տվյալ պայմաններում աշխատանքի համար: 

Այս մոտեցումն ունի խնդիրների լուծման երեք ուղղություն: Առաջին ուղ-
ղության դեպքում, տրված տրակտորի համար անհրաժեշտ է ընտրել մեքենա՝ 
տվյալ գյուղատնտեսական աշխատանքը կատարելու համար: Այս ուղղության 
խնդիրների լուծման ժամանակ սկզբից քննության են առնում տրակտորի 
քարշային հնարավորությունները ագրեգատի շարժման արագությունների 
միջակայքում սահմանված պայմանների համար: Այնուհետև հաշվարկում են 
տրակտորի քարշային օգտակար գործողության գործակիցը և համեմատում 
ագրեգատի աշխատանքի սահմանված պայմաններում առավելագույն հնա-
րավորի հետ: 

Երկրորդ ուղղության դեպքում հայտնի գյուղատնտեսական մեքենայի (մե-
քենաների) համար ընտրվում է տրակտոր՝ ապահովող ագրեգատի առավե-
լագույն արտադրողականություն և էներգիայի նվազագույն ծախսեր տրված 
տեխնոլոգիական գործողությունը կատարելու համար:  

Այս ուղղության խնդիրների լուծման ժամանակ սկզբից որոշում են պա-
հանջվող հզորությունը՝ տրված գյուղատնտեսական մեքենայով (մեքենանե-
րով) ագրեգատի աշխատանքի համար ագրոտեխնիկական թույլատրելի 
արագությունների միջակայքում, այնուհետև որոշում են տրակտորի շարժիչի 
պահանջվող հզորությունը՝ արագությունների այդ միջակայքում, որոշում են 
տրակտորի շահագործական զանգվածը, որը տվյալ պայմաններում ապահո-
վում է բավարար կցման հնարավորություններ և տրակտորների տեխնիկա-
կան բնութագրով ընտրում են տրակտոր, որն անվանական հզորությամբ և 
հաշվարկված արժեքներով բավարարում է խնդրի լուծմանը: 
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Երրորդ ուղղության դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել առկա տրակտո-
րը տվյալ գյուղատնտեսական մեքենայի հետ: Խնդիրն այն է, որ ագրեգատի 
շարժման ռացիոնալ արագության ընտրության մեջ, որի դեպքում առավել 
լրիվ են օգտագործվում տրակտորի քարշային հնարավորությունները: 

Ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում ագրեգատավորման հաշվարկային 
եղանակն օգտագործել մոտավոր հաշվարկների համար այն դեպքերում, երբ 
բացակայում են փորձնական տվյալները կամ անհրաժեշտ է անհապաղ իմա-
նալ մեքենատրակտորային ագրեգատի մոտավոր կազմը: 

Ագրեգատավորման փորձնական եղանակ: Մեր երկրում կուտակված է 
տարբեր բնակլիմայական պայմաններում մեքենատրակտորային ագրեգատ-
ների շահագործման մեծ փորձ: Մեքենատրատորային ագրեգատները լրա-
կազմելը թեթևացնելու համար արտադրող գործարանները յուրաքանչյուր 
տրակտորին կցվող հրահանգում նշում են այն մեքենաների և գործիքների 
լրակազմը, որոնցով այն պետք է աշխատի: Բացի դրանից, գործում են գիտ-
նականների կողմից կազմված տարբեր գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
մշակման և բերքահավաքի համար տեխնոլոգիական քարտեր, որտեղ մի 
շարք կարևոր տվյալների հետ միասին, ներկայացված են մեքենատրակտո-
րային ագրեգատների կազմերը՝ տարբեր բնակլիմայական գոտիներում կա-
տարվող տրակտորային աշխատանքների համար: 

Բոլոր դեպքերում, անկախ մեքենատրակտորային ագրեգատի լրակազ-
ման եղանակից (հաշվարկային կամ փորձնական), անհրաժեշտ է ստուգել 
կատարված ընտրության ճշտությունը անմիջականորեն դաշտում: 

Մեքենատրակտորային ագրեգատի լրակազմման ճշտության ստու-
գում: Տրակտորը չպետք է աշխատի ինչպես գերբեռնվածքով, այնպես էլ թեր-
բեռնվածքով: Առաջին դեպքում կլինի տրակտորի մասերի բարձր մաշվածք, վա-
ռելիքի գերածախս և ագրեգատի արտադրողականության նվազում, երկրոր-
դում՝ տնտեսական ցուցանիշների նվազում, մասնավորապես արտադրողա-
կանության, և վառելիքի ծախսի մեծացում: Այդ պատճառով տրակտորիստը 
պետք է համոզվի, որ ագրեգատը լրակազմվել է ճիշտ, իսկ շարժման արա-
գությունն առավել նպատակահարմար է: Ինչպե՞ս դա անել:  

Ժամանակակից տրակտորներում այդ հարցը կարելի է լուծել տրակտորի 
սարքերի վահանակի վրա տեղակայված պտուտաարագաչափի միջոցով:  

Տրակտորի նորմալ բեռնվածք անհրաժեշտ է համարել այն, որի ժամանակ 
ծնկավոր լիսեռի պտտման հաճախության ցուցմունքները ցածր են գործարանի 
շահագործման ձեռնարկում նշված անվանական հաճախությունից ոչ ավելի, 
քան 6%: Պտտման հաճախության անկումը 6%-ից ավելի, ցույց է տալիս, որ 
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շարժիչը գերբեռնված է: Հաճախության մեծացումը վկայում է թերբեռնվածքի 
մասին:  

Օրինակ, Т-150К տրակտորի շարժիչի անվանական բեռնվածքը համապա-
տասխանում է ծնկավոր լիսեռի 34,2…35,8 վ-1 պտտման հաճախությանը: Եթե 
այն անկում է 33,0 վ-1–ից ցածր, նշանակում է շարժիչը աշխատում է գեր-
բեռնվածքով: 

Պտուտաարագաչափի նշված հաճախությունից ցածր ցուցմունքների դեպ-
քում անհրաժեշտ է գործարկել ցածր փոխանցում, բարձրի դեպքում՝ բարձր: 

 

6.4. Մեքենատրակտորային ագրեգատի կինեմատիկան 
 

Ագրեգատի կինեմատիկա ասելով հասկանում ենք գյուղատնտեսական 
աշխատանք կատարելիս տեղամասում դրա շարժումը: 

Աշխատանքային տեղամասի կինեմատիկական բնութագիրը: Մեքե-
նատրակտորային ագրեգատների աշխատանքը ռացիոնալ կազմակերպելու 
և աշխատածախսումները նվազեցնելու նպատակով դաշտը բաժանվում է 
տեղամասերի:  

Աշխատանքային տեղամասը ցանքաշրջանառության ամբողջ դաշտն է 
կամ դրա մի մասը, որն առանձնացված է մեկ կամ մի քանի ագրեգատներով 
որոշակի գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու համար:  

Աշխատանքային տեղամասը բնութագրվում է որոշակի երկարությունով 
(Lտ) (նկ.6.2) և լայնությունով (Сտ): Այս ցուցանիշները հանդիսանում են աշ-
խատանքային տեղամասի սկզբնական պարամետրեր: Բացի դրանից, տե-
ղամասի կինեմատիկական պարամետրերին են վերաբերում վարելաշերտը, 
բաժնյակը, շրջադարձի գոտին, ստուգիչ գիծը և ագրեգատի մուտքի (ելքի) 
երկարությունը: 

 
Նկ.6.2 Մեքենատրակտորային ագրեգատի աշխատանքային տեղամասի 

սխեմա 
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Վարելաշերտը (C) աշխատանքային տեղամասի այն մասն է, որն առանձ-
նացվում է ընդունված շարժման եղանակով տեխնոլոգիական օպերացիա 
կատարելու համար:  

Բաժնյակը (C') վարելաշերտի (գոտու) առանձին մասերն են, որոնք ագ-
րեգատը անցնում է նույնանման սխեմայով: 

Շրջադարձի գոտին վարելաշերտի այն մասն է, որն առանձնացվում է ագ-
րեգատների շրջադարձերի համար: Այն բնութագրվում է լայնությունով (Е):  

Ստուգիչ գիծն առանձնացնում է շրջադարձի գոտին վարելաշերտի մնա-
ցած մասից և հանդիսանում է կողմնորոշիչ` գյուղատնտեսական մեքենաների 
բանվորական օրգանները գործարկելու կամ անջատելու համար:  

Ագրեգատի մուտքի (ելքի) երկարությունը (е) այն տարածությունն է, որի 
վրա շրջադարձի գոտում անհրաժեշտ է տեղաշարժել ագրեգատը ստուգիչ 
գծից մինչև շրջադարձ սկսելը, որպեսզի խուսափել խարակներից կամ բույ-
սերին վնաս պատճառելուց:  

ՄՏԱ-ի կինեմատիկական բնութագրերը: Շահագործական պայմաննե-
րում ագրեգատի կինեմատիկան բնութագրելու նպատակով գործածում են 
որոշ պայմանական հասկացություններ և նշանակումներ:  

Ագրեգատի կինեմատիկական կենտրոն կամ ուղղակի ագրեգատի կենտ-
րոն (ա.կ.) (Նկ.6.3)՝ ագրեգատի պայմանական կետ, որի հետագծի նկատ-
մամբ դիտվում է ագրեգատի մյուս կետերի կինեմատիկան: Որպես այդպի-
սին, հաշվարկների ժամանակ ընդունվում է պրոյեկցիան հարթության վրա, 
որով շարժվում է ագրեգատը (Նկ.6.3.): 

 
      ա    բ      գ         դ  

Նկ.6.3 Տրակտորի կինեմատիկական կենտրոնների սխեմա. 
 

 
Մասնավորապես մեկ տանող սռնիով անվավոր տրակտորների համար 

այդ կետը գտնվում է տանող սռնու մեջտեղում (Նկ.6.3,ա), թրթուրավոր տրակ-
տորներում՝ տրակտորի երկայնական համաչափության առանցքի և թրթուրնե-
րի հենարանային մասերի մեջտեղով տարած հարթության հատման կետում 
(Նկ.6.3,բ), երկու տանող սռնիներով և կառավարելի անիվներով անվային 
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տրակտորներում՝ տանող սռնիների կենտրոնները միացնող ուղիղի մեջտե-
ղում (Նկ.6.3,գ), շրջանակի ծխնիավոր հոդակապ ունեցող անվային տրակ-
տորներում ՝ հոդակապի կենտրոնը (Նկ.6.3,դ):  

Ագրեգատի կինեմատիկական երկարությունը (lա) (Նկ.6.4) իրենից ներկա-
յացնում է պրոյեկցիա՝ ուղղագծային շարժման ժամանակ ագրեգատի կենտ-
րոնի և ամենահեռու աշխատանքային օրգանի տեղակայման գծի միջև՝ 
շարժման հեռավորության հարթության վրա:  

 
Նկ.6. 4.Ագրեգատի կինեմատիկական սխեմա. 

 

 
Ագրեգատի կինեմատիկական լայնությունը (d) իրենից ներկայացնում է 

ագրեգատի կենտրոնով անցնող երկայնական առանցքի և դրանցից ամենա-
հեռու գտնվող կետի միջև եղած հեռավորության հորիզոնական պրոյեկցիան: 
Քանի որ բացի համառանցք ագրեգատներից գույություն ունեն նաև ոչ հա-
մառանցք ագրեգատներ, ապա տարբերում են ագրեգատի աջակողմյա (dա ) 
և ձախակողմյա (dձ ) կինեմատիկական լայնություն:  

Տրակտորի անվամեջը (К)անիվների դողերի (թրթուրների) հողի (ճանա-
պարհի) վրա տպահետքերի լայնական հեռավորությունն է:  

Երկայնական բազան (L) առջևի և հետևի անիվների (անվավոր տրակտոր) 
կամ թրթուրի հենարանային մակերևույթը սահմանափակող գլանվակների 
առանցքների միջև հեռավորությունն է:  

Ագրեգատի շրջադարձի կենտրոնը (ՇԿ) այն կետն է, որի համեմատ տվյալ 
պահին կատարվում է ագրեգատի կենտրոնի շրջադարձը: 

Ագրեգատի շրջադարձի շառավիղը (Rա)՝ շրջադարձի և ագրեգատի կենտ-
րոնների միջև հեռավորությունն է: 

Ագրեգատի կինեմատիկական հատկանիշները բնութագրում են նրա մա-
նևրությունը՝ շրջադարձելիությունը, շարժման կայունությունը, կառավարե-
լիությունը և անցունակությունը: 
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Շրջադարձելիությունը ուղղագծային շարժումից շրջանագծայինի անց-
նելու ագրեգատի հնարավորությունն է և հակառակը: Գնահատվում է հիմնա-
կանում շրջադարձի շառավղի մեծությամբ: 

Շարժման կայունությունը ագրեգատի ունակությունն է՝ պահպանելու 
կայունացված շարժման ուղղություն: Գնահատվում է առաջադրված ուղղու-
թյունից շեղման անկյան մեծությամբ: 

Կառավարելիությունը ագրեգատի ունակությունն է համապատասխան մե-
խանիզմների վրա ներգործելու արդյունքում կայունացված շարժման ուղղու-
թյունը փոփոխելու մի այլ առաջադրվող ուղղության:  

Անցունակությունը ագրեգատի հնարավորությունն է՝ առանց օժանդակ 
միջոցների օգնության հաղթահարել ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտներ:   

Կինեմատիկական ցուցանիշների որոշումը: Ագրեգատի կինեմատիկա-
կան ցուցանիշները որոշելիս գործնական հաշվարկների համար կիրառում են 
հետևյալ բանաձևերը: 

Շրջադարձի շառավիղը՝ Rա = Rօ KR ,որտեղ Rօ –ն՝ շրջադարձի շառավիղն է 
ագրեգատի 5 կմ/ժ արագության (V) դեպքում, KR ,-ը՝ գործակից է, որը հա-
վասար է. V= 5 կմ/ժ արագության համար KR = 1, բարձր արագությունների 
համար՝ KR > 1: 

Ագրեգատի կինեմատիկական երկարությունը՝ lա = lտ + lկ+ lմ ,մ, որտեղ lտ, 
lկ, lմ –ն համապատասխանաբար տրակտորի, կցիչի և գյուղատնտեսական 
մեքենայի կինեմատիկական երկարություններն են: 

Կինեմատիկական լայնությունը համառանցք ագրեգատների համար ՝ d = 
0,5Bկ +Δ, 

որտեղ Bկ-ն՝ ագրեգատի կառուցվածքային ընդգրկման լայնությունն է, մ, 
Δ-ն՝ լայնական պատուհան (ընդունվում է 0,5 մ): Ոչ համառանցք ագրեգատ-
ների համար որոշում են dա կամ dձ արժեքները և վերցնում դրանցից մեկը: 

Շրջադարձի գոտու  նվազագույն լայնությունը ՝ Emin = a1 +R + e +d մ, որտեղ a1 

= 1,1…2,6, գործակից է: Քանի որ շրջադարձի գոտին նույնպես մշակվում է, ապա 
դրա մեծությունը պետք է բազմապատիկ լինի ագրեգատի աշխատանքային 
ընդգրկման լայնությանը, որի համար գտնում են գործերի թիվը շրջադարձային 
գոտում՝ n = Emin/Bա, ստացած արժեքը կլորացնում են դեպի մեծ ամբողջ թիվը (n') 
և ճշտում շրջադարձի գոտու լայնության փաստացի արժեքը՝ E = n' Bա:  

Ագրեգատի ելքի (մուտքի ) մեծությունը՝ e = (0,2…0,5) lա ,մ: 
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Կարևոր ցուցանիշներն են շրջադարձի (պարապ ընթացքի) երկարությու-
նը և վարելաշերտի օպտիմալ լայնությունը, որոնց մեծությունները կախված 
են շրջադարձի շառավղից, ագրեգատի ելքի (մուտքի) մեծությունից և այլ 
պարամետրերից: 

Շրջադարձի երկարությունը (LR) ընդհանուր ձևով որոշվում է հետևյալ 
բանաձևով՝ LR = a2R + Xուղ + 2e, մ, 

որտեղ a2-ը՝ գործակից է (a>1), Xուղ–ն՝ շրջադարձի ուղղագծային մասի եր-
կարությունը, մ: 

Վարելաշերտի օպտիմալ լայնությունը (Cօպտ) որոշվում է՝ 
ա) գործավար շարժման եղանակի դեպքում՝ Cօպտ = √6R2 + 2Bա Lա , 
բ) կոմբինացված շարժման եղանակի դեպքում ՝ Cօպտ = √3Bա Lա , 
գ) շրջանաձև շարժման եղանակի դեպքում՝ Cօպտ = (1/5 – 1/8) Lտ 

որտեղ Lա –ն՝ վարելաշերտում ագրեգատի աշխատանքային ընթացքի 
երկարությունն է ՝ Lա = Lտ - E: 

Քանի որ վարելաշերտում աշխատանքային ընթացքները պետք է բազմա-
պատիկ լինեն ագրեգատի աշխատանքային ընդգրկման լայնության կրկնա-
պատիկին, ապա որոշում են նաև դրանց թիվը՝ nc = Cօպտ /2Bա, ստացած ար-
ժեքը կլորացնում են դեպի մոտակա ամբողջ թիվը (nc

') և ճշտում վարելա-
շերտի փաստացի օպտիմալ լայնությունը՝ Cօպտ = nc

' 2Bա  մ: 
Ագրեգատի աշխատանքի արդյունավետության գնահատման կարևոր ցու-

ցանիշ է համարվում դրա աշխատանքային ընթացքի գործակիցը (φ), որն 
ուղղանկյունաձև տեղամասի համար որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝  

φ = Lտ / (Lտ + LR ): 
 

6.5. Մեքենատրակտորային ագրեգատի շարժման ուղղությունը, 
շարժման եղանակը և շրջադարձերի առանձնահատկությունները 

Ագրեգատի շարժման ուղղությունը: ՄՏԱ-ի ագրեգատի շարժման ուղղու-
թյան ընտրությունն առաջին հերթին կախված է աշխատանքի բնույթից, նա-
խորդ գործողության ժամանակ կիրառված շարժման ուղղությունից, դաշտի 
վիճակից, ձևից, թեքությունից և այլն: Մասնավորապես վարի ագրեգատի շարժ-
ման ուղղությունն ընտրում են դաշտի կամ տեղամասի առավել երկար կողմով, 
որովհետև դա նպաստում է արտադրողականության մեցածմանը՝ ի շնորհիվ 
շրջադարձերի վրա ժամանակի կորուստների կրճատման: Թեք տեղաքներում 
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բոլոր մեքենայացված գյուղատնտեսական աշխատանքները պետք է իրականց-
նել լանջի լայնական ուղղությամբ, որպեսզի խուսափել ջրային հողատարումից 
և այլն:  

Ագրեգատի շարժման տեսակները և եղանակները: Գյուղատնտեսական 
աշխատանքների կատարման ժամանակ ՄՏԱ-ի շարժման ուղղությունները և 
եղանակները բազմաբնույթ են. կախված են կատարվող աշխատանքից, ագ-
րոտեխնիկական պահանջներից, գյուղատնտեսական մեքենաների կառուց-
վածքային առանձնահատկություններից, տրակտորին միացման համակար-
գերից և այլ գործոններից: ՄՏԱ-ի շարժման տեսակների և եղանակների դա-
սակարգումը ներկայացված է Նկ.6.5-ում: 
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Նկ.6.5 ՄՏԱ-ի շարժման տեսակների և եղանակների դասակարգումը. 
ա) ըստ տարածքի կազմակերպման, բ) ըստ աշխատանքային ընթացքների ուղղության, գ) 
ըստ շարժման ընդհանուր ուղղության, դ) ըստ տեղամասի մշակման սխեմայի, ե) ըստ 
միաժամանակ մշակվող տեղամասերի, զ) ըստ շրջադարձերի եղանակների. 1-վարելաշեր-
տային, 2-ոչ վարելաշերտային, 3-գոնային,  
4-անկյունագծային, 5-շըրջանաձև, 6-աջ շրջադարձով, 7-ձախ շրջադարձով, 8-երկկողմանի, 
9- ծայրամասից դեպի կենտրոն, 10-կենտրոնից դեպի ծայրամաս, 11-թմբավար,  
12-ակոսավար,13-կոմբինացված, 14-գոների հերթափոխումով, 15-մաքոքաձև, 16-խաչաձև, 
17-միատեղամասային, 18-երկտեղամասային,  
19-բազմատեղամասային, 20-անօղակ, 21-օղակաձև, 22-հետընթացքով, 23-ասեղնաձև հետ-
ընթացքով (հոծ գիծ՝ ագրեգատի աշխատանքային ընթացք, ընդհատվող՝ պարապ ընթացք): 

 
ա) ըստ տարածքի կազմակերպման՝ վարելաշերտային և ոչ վարելաշեր-

տային (6.5,ա) 
բ) ըստ դաշտի եզրագծի նկատմամբ աշխատանքային ընթացքների ուղ-

ղության (6.5,բ)՝ գոնային, երբ այն իրականացվում է մեկ եզրագծին զուգա-
հեռ, անկյունագծային՝ ագրեգատը շարժվում է դաշտի եզրագծի նկատմամբ 
անկյան տակ և շրջանաձև՝ ագրեգատը պատճեհանում է դաշտի եզրագծերը, 
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գ) ըստ շարժման ընդհանուր ուղղության (6.5,գ)՝ աջ, ձախ շրջադարձերով, 
երկկողմանի, ծայրամասից դեպի կենտրոն, կենտրոնից դեպի ծայրամաս, 

դ) ըստ տեղամասի մշակման սխեմայի (6.5,դ)՝ թմբավար, ակոսավար, 
կոմբինացված, գոների հերթափոխումով, մաքոքաձև, խաչաձև, 

ե) ըստ միաժամանակ մշակվող տեղամասերի (6.5,ե)՝ մեկ, երկու և բազ-
մատեղամասային, 

զ) ըստ շրջադարձերի եղանակների (6.5,զ)՝ անօղակ, օղակաձև, հետըն-
թացքով, ասեղնաձև հետընթացքով: 

Տրակտորային ագրեգատների շրջադարձերի առանձնահատկություն-
ները: ՄՏԱ-ի արտադրողականության վրա ազդող կարևոր գործոններից մե-
կը համարվում է շրջադարձի ձևը: Ճանապարհը, որն անցնում է ՄՏԱ-ը դաշ-
տում աշխատելիս, բաղկացած է աշխատանքային ընթացքից, երբ մեքենայի 
աշխատանքային օրգանները գործարկված են և պարապ ընթացքներից, երբ 
դրանք բարձված են: Պարապ ընթացքների մեծ մասը բաժին է ընկնում գոնի 
վերջում կատարվող շրջադարձերին: 

Ինչպես նշվեծ վերևում, ՄՏԱ-ի շրջադարձի համար դաշտի երկու կողմե-
րում հսկման գծերով առանձնացվում են Е լայնությամբ շրջադարձի գոտի-
ներ: Շարջադարձի գոտու լայնությունը կախված է ագրեգատի կազմից, I –ի 
մեծությունից, շրջադարձի շառավղից և այլ պարամետրերից: 

Գոյություն ունեն շրջադարձի բազմաթիվ ձևեր: Քննարկենք դրանցից մի 
քանիսը: 

Օղակաձև-տանձաձև շրջադարձ (Նկ.6.6,ա): Բաց օղակով շրջադարձ է, 
որն օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ երկու հարակից անցումների միջև 
եղած տարածությունը փոքր է շրջադարձի շառավղի կրկնակի արժեքից:  

Օղակաձև-ութաձև շրջադարձ (Նկ.6.6,բ): Փակ օղակով շրջադարձ, որը 
կիրառվում է այն դեպքերում, երբ հիմնականում պակասում է տրակտորիստի 
փորձառությունը: Այս եղանակի դեպքում պարապ ընթացքի երկարությունը 
մեծ է, ուստի շահավետ չէ: 

Անօղակ-շրջանաձև շրջադարձ (Նկ.6.6,գ): Կիրառվում է, երբ երկու հարա-
կից անցումների տարածությունը հավասար կամ մեծ է շրջադարձի շառավղի 
կրկնապատիկից: 

Բաց կտրված օղակով շրջադարձ (Նկ.6.6,դ): Օգտագործվում է միայն 
կախովի ագրեգատների աշխատանքի ժամանակ, այնպիսի դեպքերում, երբ 
շրջադարձի գոտու լայնությունը սահմանափակված է: 

 



 
 

 108

 
Նկ.6.6. Գոնի վերջում ՄՏԱ-ի շրջադարձերի սխեմաներ. 

ա) օղակաձև-տանձաձև, բ) օղակաձև-ութաձև, գ) անօղակ-շրջանաձև, դ) բաց կտրված օղա-
կով, Е-շրջադարձի գոտի, R-շրջադարձի շառավիղ, Bա-ագրեգատի աշխատանքային ընդ-
գրկման լայնություն, I–շրջադարձի սկզբում (վերջում) ագրեգատի շրջադարձի գոտի ելքի 
(մուտքի) մեծությունը:  

  
Անհրաժեշտ է նշել, որ շրջադարձի լավագույն ձևն այն է, որի դեպքում 

ագրեգատն անցնում է նվազագույն ճանապարհ, պահպանվում է շրջադարձի 
գոտու նվազագույն լայնություն, և տրակտորիստը կատարյալ ձևով տիրապե-
տում է շրջադարձի գործընթացին: 

 
6.6.Ագրեգատի շահագործական ծախսերը 

 

Ագրեգատի հիմնական շահագործական ծախսերն են. վառելանյութի, 
յուղերի և քսանյութերի ծախսը և ուղղակի շահագործական ծախսերը: 

Վառելիքի ծախսը մեկ միավոր աշխատանքի համար (հեկտարային ծախս) 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

gհա = (GաTա + GպTպ+ GկTկ) / Wհ կգ/հա, 
որտեղ՝ Gա, ,Gպ, Gկ-ն վառելանյութի ժամային ծախսերն են համապատաս-

խանաբար ագրեգատի աշխատանքային, պարապ ընթացքների և աշխատող 
շարժիչով կանգառի ժամանակ, կգ/ժ, Tա, Tպ,Tկ –ն՝ համապատասխան ժամա-
նակները:  

Ագրեգատի միավոր աշխատանքի կատարման համար պահանջվող ուղ-
ղակի շահագործական ծախսերն ընդգրկում են տրակտորի, կցորդիչի և գյու-
ղատնտեսական մեքենաների ամորտիզացիոն (վերականգնման) (Sամ), ըն-
թացիկ նորոգման (Sընթ), պահպանման (Sպ) ծախսերը, վառելիքի և քսանյու-
թերի արժեքը (Sվ), սպասարկող անձնակազմի աշխատավարձը (Sաշխ)՝ 

Sա = Sամ + Sընթ + Sպ + Sվ + Sաշխ դրամ/հա: 
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Ստուգողական հարցեր 

 
1. Ի՞նչ խմբերի են բաժանվում ՄՏԱ-ը բնութագրող շահագործական ցու-

ցանիշները: 
2. Ի՞նչ մեծություն ունի գութանների կառուցվածքային ընդգրկման լայնու-

թյան օգտագործման գործակիցը: 
3. Ի՞նչ բանաձևով են որոշում ՄՏԱ-ի հաշվարկային արտադրողականությու-

նը: 
4. Ինչպե՞ս են ստուգում մեքենատրակտորային ագրեգատի լրակազման 

ճշտությունը: 
5. Ո՞րն է ՄՏԱ-ի աշխատանքային տեղամասը, ցույց տալ դրա հիմնական 

տարրերը:  
6. Ի՞նչ ենք հասկանում ագրեգատի կինեմատիկա ասելով, որոնք են ագրե-

գատի կինեմատիկական ցուցանիշները: 
7. Ինչպե՞ս են որոշում ագրեգատի կինեմատիկական պարամետրերը: 
8. Ինչպե՞ս են որոշում ագրեգատի շրջադարձի լայնությունը և երկարությու-

նը: 
9. Ինչո՞վ է պայմանավորված ՄՏԱ-ի շարժման ուղղության ընտրությունը: 
10. Ինչպիսի՞ ՄՏԱ-ի շարժման եղանակներ գիտեք: 
11. Ինչպիսի՞ ՄՏԱ-ի շրջադարձի ձևեր գիտեք: 
12. Որո՞նք են ագրեգատի շահագործական ծախսերը, և ինչպե՞ս են որոշվում 

դրանք: 
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7. ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 
ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
Գյուղատնտեսական այս կամ այն մշակաբույսի աճեցումը և որոշակի մթերքի 

ստացումն իրենից ներկայացնում է բարդ արտադրական գործընթաց: Վերջինս 
տեխնոլոգիական, տրանսպորտային և օժանդակ գործողությունների միասնա-
կանություն է, որոնց ընթացքում ազդում են մշակվող օբյեկտի վրա (հող, բույս և 
այլն), փոխում դրա դիրքը, հատկանիշները, վիճակը և այլն:  

Այսպիսով՝ գյուղատնտեսական տեխնոլոգիական գործընթացը միջոցա-
ռումների համակցություն է, որի ազդեցության տակ նյութը ենթարկվում է 
տեխնիկական, ֆիզիկական կամ քիմիական եղանակով մշակման, որի ար-
դյունքում փոխվում է դրա վիճակը և հատկությունը: 

Տեխնոլոգիական գործընթացը բաղկացած է առանձին գործողություննե-
րից, որոնք կոչվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ: 

Գյուղատնտեսական աշխատանքը դա տեխնոլոգիական գործընթացի 
հիմնական տարրն է, անմիջականորեն կապված նյութի մշակման հետ (վար, 
ցանք և այլն): 

Յուրաքանչյուր գյուղատնտեսական աշխատանքը բաղկացած է առանձին 
գործողություններից (օպերացիաներից), որոնք բաժանվում են հիմնական և 
օժանդակ գործողությունների, իսկ վերջիններս՝ ուղեկցող և նախապատրաս-
տական ու եզրափակիչ:  

Գյուղատնտեսական աշխատանքի օրինակ կարող է ծառայել միջշարային 
կուլտիվացիան. նախապատրաստական-եզրափակիչ օպերացիաներ` աշխա-
տանքի ընդունում-հանձնում, ագրեգատի նախապատրաստում, դաշտի նա-
խապատրաստում և այլն: Ուղեկցող օպերացիաներ` պարարտանյութերի բեռն-
ման-բեռնաթափման աշխատանքներ, աշխատանքի որակի ստուգում և այլն: 

Գյուղատնտեսական աշխատանքի օպերացիոն տեխնոլոգիա հասկացու-
թյան տակ հասկանում են բոլոր հիմնական և օժանդակ օպերացիաների կա-
տարման եղանակների և կանոնների ամբողջականությունը, դրանց հաջոր-
դականությունը և օրինաչափությունը կախված մեքենատրակտորային ագրե-
գատի աշխատանքի պայմաններից, այսինքն՝ դա յուրաքանչյուր գյուղա-
տնտեսական աշխատանքի կատարման տեխնոլոգիան է:  
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7.1 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության տեխնոլոգիական 
քարտեր 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակությունն ըստ երկրի բնակլիմա-
յական գոտիների կապված է որոշակի հարջորդականությամբ կատարվող 
տարբեր տեխնոլոգիական օպերացիաների կատարման հետ: Ընդ որում, մե-
քենայացված աշխատանքների ամբողջ համալիրը պետք է լինի համակցված՝ 
անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր նախորդ օպերացիան նախապա-
տարստի անհրաժեշտ պայմաններ հաջորդն անցկացնելու համար:  

Օպերացիաների ցանկը և հաջորդականությունը սահմանելու հիմք են տի-
պային տեխնոլոգիական քարտերը, որոնք մշակվում են ըստ գոտիականու-
թյան: Դրանց մեջ արտացոլվում են այս կամ այն մշակաբույսի մշակության 
ժամանակ մեքենայացված աշխատանքները կատարող ագրեգատների 
տարբերակներ, նշելով դրանց օգտագործման տնտեսական արդյունավե-
տությունը: 

Ինչպես նշվեց, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության օպերա-
ցիոն տեխնոլոգիան սահմանում է նյութերի մշակման և վերամշակման եղա-
նակներն ու միջոցները, որոշում է հիմնական և օժանդակ օպերացիաների 
գլխավոր ուղղությունը, մեքենաների ճիշտ ագրեգատավորումը, դրանց օպ-
տիմալ կարգավորումները, շարժման եղանակները, աշխատանքի պլանա-
վորումը, կազմակերպումը և գյուղատնտեսական տեխնիկայի ռացիոնալ օգ-
տագործման բոլոր այլ միջացառումները: 

Նշված հարցերն ուսումնասիրվում են հաջորդաբար շարադրելով տեխ-
նոլոգիական օպերացիաների հիմնական խմբերի բովանդակությունը՝ հողի 
մշակություն, ցանք, տնկում և պարարտացում, մշակաբույսերի խնամք, բեր-
քահավաք: 

Հողի մշակության գործընթացը կապված է մեխանիկական ազդեցություն-
ների ճանապարհով հողի հատկությունները ցանկալի ուղղությամբ վերա-
փոխման, մոլախոտերի ոչնչացման, դաշտի մակերևույթի անհրաժեշտ վիճա-
կի ստացման հետ: 

Ցանքը, տնկումը և պարարտացումը պետք է ապահովեն սերմերի, պա-
լարների և պարատանյութերի հավասարաչափ բաշխումը դաշտի մակերե-
սով կամ շարքով, ինչպես նաև ըստ հողածածկման խորության: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի խնամքը ներառում է շարամեջերի 
հողի մշակությունը, մոլախոտերի, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ 
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պայքարի մեխանիկական կամ քիմիական եղանակները, գյուղատնտե-
սական մշակաբույսերի սնուցումը և ոռոգումը: 

Բերքահավաքը կապված է հողից (կամ ցողուններից) բույսերի, սերմերի, 
պալարների կամ արմատների առանձնացման կամ դրանց հատկությունների 
փոփոխության հետ, դրանց հետագա առաքումով պահպանման կամ սպառ-
ման կետեր: 

Բացի վերը նշված հիմնական օպերացիաների խմբից, կան նաև այնպի-
սիները, որոնք կամ ապահովում են տեխնոլոգիական և տրանսպորտային 
օպերացիների կատարման պայմաններ, կամ ընդունված միջոցառումների 
համակարգում ունեն ինքնուրույն նշանակություն: Այդ օպերացիները կա-
տարվում են հատուկ մեքենաներով (ճանապարհային, շինարարական, մե-
լիորատիվ և այլն): 

Յուրաքանչյուր գյուղատնտեսական մշակաբույս մշակության և աճեցման 
ժամանակ պահանջում է որոշակի տեխնոլոգիական և անհրաժեշտ տրանս-
պորտային, հավաքական, նախապատրաստական և օժանդակ օպերացի-
ներ, որոնք սահմանվում են տվյալ գոտում ընդունված գյուղատնտեսական 
վարման համակարգին համապատասխան: 

Կախված տվյալ արտադրական պայմաններից՝ անհրաժեշտ է յուրաքան-
չյուր մշակաբույսի համար հիմնավորել և առանձնացնել այդ օպերացիաները, 
ամփոփել հատուկ քարտում, որը հետագայում ծառայում է հիմնական տեխ-
նոլոգիական փաստաթուղթ՝ տվյալ գյուղատնտեսական մշակաբույսը մշա-
կության և բերքահավաքի համար: 

Մշակության տեխնոլոգիական քարտն արտացոլում է ժամանակագրա-
կան կարգով տեղադրված արտադրական օպերացիների ցանկը և հաջոր-
դականությունը, դրանց տևողությունը (թույլատրելի) օրացուցային և աշխա-
տանքային օրերով, ագրեգատի տեսակը և կազմը, սպասարկող անձնակազմը, 
հերթափոխային և օրական արտադրաքանակը, վառելիքի ծախսը աշխատան-
քի միավորին և յուրաքանչյուր օպերացիային, տվյալ ժամկետներում աշխա-
տանքը կատարելու համար ագրեգատների պահանջվող քանակը, աշխատան-
քի և շահագործական ծախսումները՝ ինչպես աշխատանքի մեկ միավորի, 
այնպես էլ աշխատանքի ամբողջ ծավալի վրա (ըստ օպերացիների):  

Մեր հանրապետությունում երեք հիմնական գյուղատնտեսական գոտի-
ների (դաշտավայրային, նախալեռնային և լեռնային) պայմաններին համա-
պատասխան 20-ից ավելի մշակաբույսերի (աշնանացան հացահատիկ, սի-
սեռ, առվույտ և այլն) մշակության և բերքահավաքի համար գիտնականների 
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կողմից կազմվել են տիպային տեխնոլոգիական քարտեր, որոնց հիման վրա 
կարելի է կազմել տեխնոլոգիական քարտ՝ տվյալ տնտեսության համար: Միև-
նույն ժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ տեխնոլոգիական քարտի մշակումն 
աշխատատար գործընթաց է և պահանջում է ագրոնոմիական, ճարտարագի-
տական ու տնտեսագիտական գիտելիքներ:  

 

7.2. Օպերացիոն տեխնոլոգիայի հիմնական սկզբունքները 
 

Տեխնոլոգիական և դրան ուղեկցող այլ օպերացիներ պետք է անցկացվեն 
խիստ սահմանված կարգով, որը թույլ է տալիս առկա պայմաններում ստա-
նալ առավելագույն արդյունք: Այդ կարգը որոշվում է օպերացիոն տեխնոլո-
գիայով, որն իրենից ներկայացնում է հիմնական աշխատանքային փաստա-
թուղթ, յուրաքանչյուր առանձին տեխնոլոգիական օպերացիայի կատարման 
անհրաժեշտ և պարտադիր կանոնների ցանկ:  

Ի տարբերություն տեխնոլոգիական քարտի, օպերացիոն-տեխնոլոգիա-
կան քարտը պետք է պատրաստվի մեքենայացված աշխատանքը պատվի-
րողի (ֆերմերի կամ հողատերի) կողմից, տրակտորիստ-մեքենավարի ան-
միջական մասնակցությամբ: 

Օպերացիոն տեխնոլոգիան մշակելիս անհրաժեշտ է ուսումնասիրել մշակ-
վող նյութերի հատկությունները, սահմանել օպերացիաների սկիզբն ու 
ավարտը, ընտրել համապատասխան մեքենաները, սահմանել ագրոտեխնի-
կական նորմատիվները և դրանց թույլտվածքները՝ հաշվի առնելով շահա-
գործման պայմանները, ընտրել աշխատանքի ռեժիմները և մեքենաների 
կարգավորումները, նախապատարստել դաշտերը և տեղամասերը և ընտրել 
շարժման առավել լավ եղանակ, սահմանել արտադրողականության և վա-
ռելիքի ծախսի նորմերը, մշակել աշխատանքի ընթացքի հսկողության մեթոդ-
ները, որակը գնահատելու համար անհրաժեշտ չափումների տեղերը և քա-
նակը, աշխատանքի պաշտպանության և հրդեհային անվտանգության հիմ-
նական ձևերն ու կանոնները, սահմանել մեխանիզատորների աշխատանքի 
վարձատրության կարգը: 

Օպերացիոն տեխնոլոգիայի մշակման համար ելակետային տեղեկատվու-
թյուն են հանդիսանում աշխատանքի կատարման պայմանները՝ դաշտերի 
երկարությունը (գոների երկարությունը), հողերի տեսակարար դիմադրու-
թյունը, բերքատվությունը, տրակտորների, մեքենաների, կցիչների տեսակ-
ները և մակնիշները, ինչպես նաև ագրոտեխնիկական պահանջները, ագրո-
նորմատիվներն ու դրանց թույլտվածքները:  
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 Մեխանիզտորների հարմարության նպատակով անհրաժեշտ է յուրաքան-
չյուր տեխնոլոգիական օպերացիայի համար ունենալ օպերացիոն-տեխնոլո-
գիական քարտ (տես՝ քարտի ձևը), որն արտացոլում է հիմնական փուլերը և 
կանոնները՝ ագրեգատն աշխատանքի համալրման և նախապատրաստման, 
դաշտում ագրեգատի աշխատանքի ապահովման, դաշտի նախապատարստ-
ման, կատարվող աշխատանքի որակի ստուգման, աշխատանքի պաշտպա-
նության (անվտանգության)համար, որոնք շարադրված են մասնակի տեխնո-
լոգիական քարտերում: 

 

Օպերացիոն տեխնոլոգիական քարտի ձև 
 

Ելակետային տեղակատվություն Ագրոտեխնիկական պահանջները 
Մասնակի քարտերի 
ցանկ 

Տեխնիկական և տեխնոլո-
գիական պահանջներ 

Նախապարտրաստական և ստու-
գիչ օպերացիաների ցուցադրական 
(գրաֆիկական) պատկեր 

Ագրեգատի կազմը և 
նախապատրաստումը՝ 
տրակտորի, մեքենանե-
րի, կցիչների, ագրեգա-
տի կազմում իրակա-
նում 
 
Դաշտի և տեղամասերի 
նախապատրաստում՝ 
շարժման եղանակը, 
տեղամասի և շրջա-
դարձի գոտիների օպ-
տիմալ լայնությունը և 
այլն: 
Ագրեգատի աշխատան-
քի ապահովումը տեղա-
մասում: 
 
Աշխատանքի ստուգում 
և գնահատում: 

Տրակտորի անվամեջը, 
ճնշումը դողերում, ղեկանվի 
ճիգը և ազատ շարժը, 
թրթուրների ձգվածքը, 
կցանքի կամ կախոցի մե-
խանիզմի դիրքը և այլն:  
 
Աշխատանքային օրգաննե-
րի տեղակայումը և կարգա-
վորումը, ցանքի նորմերը և 
այլն: ՄՏԱ-ի լրակազմման 
ճշտության ստուգում և այլն:
Շարժման հիմնավորված 
եղանակ, աշխատանքային 
ընացքների գործակիցը, ա-
ռաջին անցման գծի նշումը 
և այլն: 
 
Տրանսպորտային, հավա-
քական, օժանդակ օպերա-
ցիաների ցուցումներ, ցա-
նիչների լցավորման ժամա-
նակը և այլն: 
Չափումների քանակը, տե-
ղերը, որկաի գնահատումը: 

Բարդ կարգավորումների էսկիզներ, 
կարգավորման ժամանակ օգտա-
գործվող սարքեր և հարմարանք-
ներ, աշխատանքային օրգանների 
դասավորության սխեմաներ և այլն: 
 
 
Դաշտի, տեղամասերի, ագրեգատի 
շարժման և այլ սխեմաներ: 
 
 
 
Լցավորման կետերի, 
տրանսպորտային ուղիների և այլնի 
սխեմաներ: 
 
 
Որակի առանձին ցուցանիշների 
չափման եղանակների էսկիզներ: 

Աշխատանքի 
պաշտպանություն 

Անվտանգության տեխնի-
կայի միջոցառումների 
ցանկ 

Լուսավորության սխեմաներ, 
ազդանշաններ և այլն: 
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Այսպիսով, եթե գյուղատնտեսական մշակաբույսի մշակման տեխնոլոգիա-
կան քարտը պատասխանում է այն հարցին, թե՝ «ինչ է անհրաժետ անել, որ-
պեսզի ստանալ արտադրանք», ապա օպերացիոնը` «ինչպես որակով կա-
տարել գյուղատնտեսական աշխատանքը» հարցին: 

Տեխնոլոգիական օպերացիաների մեծ մասի համար ագրեգատների և 
դաշտերի նախապատրաստումն աշխատանքի հետ կապված շատ հարցեր 
կրկնվում են: Քննարկենք օպերացիոն տեխնոլոգիայի այդ ընդհանուր հար-
ցերը: 

Ագրեգատի նախապատրաստումն աշխատանքի. ներառում է՝ 
1. Տրակտորի նախապատրաստում (անիվների դասավորությունը անհրա-

ժեշտ անվամեջի, դողերում անհրաժեշտ ճնշման սահմանում, թրթուրների 
ձգվածքի ստուգում և կարգավորում, ղեկանվի ազատ շարժի և ճիգի ստու-
գում և կարգավորում, ոտնակների ազատ շարժի ստուգում, կախոցի մեխա-
նիզմի տեղակայում և այլն): 

2. Մեքենայի նախապատրաստում (աշխատանքային օրգանների դասա-
վորում և կարգավորում, ընթացքի անիվների ստուգում, ցանքի նորմի տեղա-
կայում և այլն): 

3. Կցիչի (եթե այն ահրաժեշտ է) նախապատրաստում (երկարիչների միա-
ցում, ակոսագծիչի արտածքի տեղակայում և այլն): 

4. Ագրեգատի կազմում՝ մեքենայի կցումը կցիչին և կցիչը՝ տրակտորին, 
ագրեգատավորման ճշտության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում՝ ագ-
րեգատի շրջադարձի նվազագույն շառավղի որոշում: 

Դաշտի նախապատարստումը ներառում է հետևյալ միջոցառումները՝ 
1. Դաշտի զննում, կողմնակի իրերի հեռացում, վտանգավոր տեղերի ցան-

կապատում: 
2. Դաշտի բաժանում հատվածամասերի, հաշվի առնելով ագրեգատի 

շարժման անհրաժեշտ ուղղությունը, ընտրած շարժման եղանակը և շրջա-
դարձերի ձևերը, շրջադարձի գոտիների նշում և այլն: 

3. Դաշտում լցավորման կամ բեռնաթափման տեղերի նշում, հատվածա-
մասերի հակահրդեհային շրջավարում: 

Դաշտի բաժանումը հատվածամասերի կատարում են նախօրոք, օգտա-
գործելով պարզ հարմարանքներ: Որպեսզի ապահովել աշխատանքային ըն-
թացքների ուղղագծությունը, 2…2,5 մ բարձրությամբ նշաձողերով ձողանշում 
են առաջին անցումների գծերը: Նշաձողերը լավ տեսանելի լինելու համար 
դրանց կապում են խոտի կամ ծղոտի փնջեր:  

Ոչ ճիշտ ուրվագծերով դաշտը հնարավորության սահմաններում բաժա-
նում են ճիշտ ուղղանկյուն հատվածամասերի՝ գոների ոչ ավելի, քան 2 կմ 
երկարությամբ: 
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Քառակուսի կամ եռանկյուն ձևի դաշտերում ագրեգատների շարժման ուղ-
ղություն ընտրելիս հաշվի են առնում իշխող քամիների ուղղությունը և մուտքի 
ու շրջադարձերի հարմարությունը, իսկ էլիպսաձև և ուղանկյուն ձևերի դեպ-
քում, որոշում են, որ կարևոր օպերացիան (ցանքը կամ բերքահավաքը) ան-
հրաժեշտ է կատարել դաշտի երկար կողմով: 

Որակի հսկումը և գնահատումը ներառում է հսկման եղանակների և հա-
ջորդականության ցանկը, անցկացման կարգը, անհրաժեշտ չափումների 
քանակը և այլն: 

Աշխատանքի պաշտպանության և հրդեհային անվտանգության միջո-
ցառումներն արտացոլում են տվյալ ագրեգատի աշխատանքի առանձնա-
հատկությունները, նշում առավել վտանգավոր իրավիճակները դրա սպա-
սարկման ժամանակ և ձեռնարկվող անվտանգության միջոցները (պահանջ-
ներ հագուստին, անհատական պաշտպանության միջոցներին, երկկողմանի 
ազդանշանների ձևեր և այլն): 
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8.ՀՈՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱՑԱՆՔԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԸ  

 

8.1.Հողի հիմնական և նախացանքային մշակությունը 
 

Հողի հիմնական մշակումը միջոցառումների համակարգ է, որն ապա-
հովում է. խոնավության կուտակման բարենպաստ պայմանների ստեղծում, 
պայքար մոլախոտերի, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդություն-
ների և վնասատուների դեմ, միկրոկենսաբանական պրոցեսների բարե-
նպաստ ընթացք (բույսերի մնացորդների քայքայում), հողի բերիության 
բարձրացում՝ վարելաշերտի պահպանման և ավելացման ճանապարհով: 

Հողի հիմնական մշակումն անհրաժեշտ է կատարել ըստ գոտիականու-
թյան, իսկ յուրաքանչյուր գոտում՝ հաշվի առնելով տեղամասի պայմանները 
(հողի խտությունը, պնդությունը, խոնավությունը, աղտոտվածությունը, դաշ-
տի ռելիեֆը և այլն): Շաբլոնային խորհուրդներ, որոնք հնարավոր է կիրառել 
հողի հիմնական մշակության բոլոր պայմանների համար գոյություն չունեն: 

Մեր հանրապետության բնակլիմայական պայմաններում հողի հիմնական 
և նախացանքային մշակության ժամանակ կիրառում են հետևյալ եղանակնե-
րը՝ խոզանի երեսվար, վար (հերկ) կամ ցրտահերկ, վարած դաշտի ցաքանում 
կամ սկավառակում, համատարած կուլտիվացիա կամ խոր փխրեցում, հողի 
մակերեսի հարթեցում, գլանվակում և նախացանքային ցաքանում:  

 
8.2. Խոզանի երեսվարի տեխնոլոգիա 

 

Խոզանի երեսվարի հիմնական նպատակն է լցափակել խոզանի մնա-
ցորդները, կտրել մոլախոտելը, նպաստել մոլախոտերի սերմերի ծլմանը՝ հե-
տագայում վարով ոչնչացնելու համար, փխրել հողի մակերևութային շերտը՝ 
գոլորշիացումը նվազեցնելու և մթնոլորտային տեղումները լավ կլանելու 
նպատակով, բարձրացնել շերտի փխրման որակը և մինչև 35% կրճատել գու-
թանի քարշային ճիգերը հետագա վարի ժամանակ: Բացի դրանից, երես-
վարի ժամանակ ոչնչանում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվան-
դությունների հարուցիչների և վնասատուների մեծ մասը:  

Ագրոտեխնիկական պահանջները: Հացահատիկի ուղղակի բեբքահա-
վաքից հետո երեսվարը կատարում են անմիջապես բերքահավաքից հետո, 
իսկ փուլային բերքահավաքի դեպքում՝ լասերը կազմելու հետ միաժամանակ 
երեսվարում են լասերի միջև, իսկ լասերը հավաքելուց հետո՝ մնացած տե-
ղերը:  

Կախված նախորդող մշակաբույսից, հողի վիճակից և դաշտի աղբոտվա-
ծությունից՝ կիրառում են տարբեր գործիքներ: Միամյա մոլախոտերով աղ-
բոտված դաշտերում երեսվարը կատարում են սկավառակավոր գործիքնե-
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րով, իսկ բազմամյա մոլախոտերով՝ խոփավոր երեսվարիչներով: Եգիպտա-
ցորենի և արևածաղկի խոզանը մշակում են երկհետք ծանր սկավառակավոր 
ցաքաններով:  

 Երեսվարի խորությունը սկավառակավոր երեսվարիչներով և ցաքաննե-
րով կատարելիս պետք է կազմի 5…10 սմ, խոփավորներով՝ 10…18 սմ: 
Խորությունը սահմանում են ըստ գոտիականության, հաշվի առնելով հողի 
վիճակը, տվյալ հատվածում մոլախոտերի գերակշռող տեսակը, ինչպես նաև 
խոզանի բարձրությունը: Միանգամյա երեսվարի ժամանակ մշակման խո-
րությունը պետք է լինի 7…8 սմ չորային շրջաններում, և 5…6 սմ՝ խոնավային: 
Փոխադարձ ուղղաձիգ ուղղություններով երեսվար կատարելիս առաջինը 
կատարում են 5…7 սմ խորության վրա, երկրորդը (մոլախոտերը ծլելուց 
հետո)՝ 8…10 սմ:  

Եռակի շերտային երեսվարի դեպքում առաջինը կատարում են անմիջա-
պես ծղոտը հավաքելուց հետո՝ 5 …7 սմ խորության վրա, երկրորդը՝ մոլախո-
տերը ծլելուց հետո, երրորդը՝ 20…25 օր երկրորդից հետոո: 

Խոզանի երեսվարին ներկայացվում են հետևյալ պահանջները և թույլ-
տվածքները:  

Մշակման միջին խորության փաստացի շեղումը սահմանվածից՝ սկավա-
ռակավոր երեսվարիչների համար ոչ ավելի, քան ±1,5 սմ, խոփավոր երես-
վարիչների համար ոչ ավելի, քան ±2 սմ, մոլախոտերի 100 % կտրում, չլացա-
փակված խոզանի թույլատրելի քանակը՝ մինչև 4%, մակերևույթի հարթու-
թյունը՝ պրոֆիլի երկարությունը ոչ ավելի, քան 10,5 սմ՝ 10 մ հատվածի վրա, 
փոսերի խորությունը կամ կատարների բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 4 սմ, 
ագրեգատների հարակից անցումների վերածածկումը՝ 15…20 սմ սահման-
ներում, չմշակված գոտիներ չի թույլատրվում: 

Երեսվարիչներ: Խոզանի երեսվարի համար օգտագործում են սկավառա-
կավոր և գութանատիպ երեսվարիչներ: Ըստ աշխատանքային օրգանների 
կառուցվածքի՝ տարբերում են սկավառակավոր և խոփավոր երեսվարիչներ: 
Սկավառակավոր երեսվարիչներն օգտագործում են գլխավորապես ընդերա-
ցողունավոր և այլ բազմամկա մոլախոտերով աղբոտված հողերը մշակելու 
համար: Խոփավոր երեսվարիչներով մշակում են արմատաընձյուղավոր մո-
լախոտերով աղբոտված հողերը: 

Սկավառակավոր երեսվարիչների աշխատանքային օրգանը՝ գնդաձև 
սկավառակ է, խոփավորներինը՝ 25 սմ ընդգրկման լայնությամբ թևավոր 
իրանը:  

Երեսվարիչների սկավառակները տեղադրում են այնպես, որպեսզի սկա-
վառակների պտտման հարթությունը տրակտորի շարժման ուղղության հետ 
կազմի 30…35º գրոհի անկյուն:  
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Սկավառակավոր երեսվարիչներով հողի մշակում են 4…10 սմ խորու-
թյամբ, խոփավոր՝ 6…12 սմ: 

Ըստ տրակտորների հետ միացման եղանակի երեսվարիչները լինում են 
երեք տեսակի՝ կցովի, կիսակախովի և կախովի:  

Երեսվարիչների մակնիշները վերծանում են հետևյալ կերպ. «Л»՝ лущиль-
ник (երեսվարիչ), «Н»՝ навесной (կախովի), «Д»՝ дисковый (սկավառակա-
վոր), «ПЛ»՝ плуг-лущильник (գութան-երեսվարիչ), «Г»՝ гидрофицированный 
(հիդրոֆիկացված): Սկավառակավոր երեսվարիչների մակնիշի առաջին թի-
վը ցույց է տալիս մեքենայի ընդգրկումը՝ մետրերով, խոփավոր երեսվարիչ-
ների մակնիշի առաջին թիվը համապատասխանում է իրանների քանակին, 
երկրորդը՝ մեկ իրանի ընդգրկման լայնությանը (սանտիմետրերով): 

Ներկա ժամանակ առավել տարածված են ЛДГ-5А, ЛДГ-10А, ЛДГ-15А և 
ЛДГ-20 սկավառակավոր ու ППЛ-10-25. ППЛ-5-25 և այլ խոփավոր երես-
վարիչներ:  

ЛДГ-5А կցովի հիդրոֆիկացված սկավառակավոր երեսվարիչը (նկ.8.1) 
նախատեսված է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքից հետո 
դաշտի երեսվարի, ցելերի խնամքի և վարից հետո կոշտերը քայքայելու և 
թմբերը փխրեցնելու համար: 

 Երեսվարիչն ունի հետևյալ կառուցվածքը: Անիվների (7) վրա հենված 
շրջանակին (6) միացված են չորսուներ (2)՝ չորս սկավառակավոր սեկցիա-
ներով և երկու հիդրոգլաններով: Յուրաքանչյուր սեկցիա բաղկացած է շրջա-
նակից (12) և 450 մմ տրամագծով 16 գնդաձև սկավառակներից բաղկացած 
մարտկոցից (13): Սկավառակները տեղակայված են քառակուսի սռնու վրա և 
բաժանված են միմյանցից ականոցներով, ու ձգված են մանեկներով ձգված 
թափօղակների միջև: Վերածածկող մարտկոցը (15) տեղակայում են շեղումով 
դեպի ձախ, ինչը թույլ է տալիս մշակել գոտին երեսվարիչի կենտրոնով և 
վերածածկել գրոհի անկյան փոփոխության ժամանակ առաջացող արանքը:  

Չորսուները (2) հոդակապ միացված են շրջանակին (2) և հենում են ինք-
նատեղակայվող անիվների (1 և 10) վրա: Սկավառակների գրոհի անկյունը 
կարգավորում են փոխելով չորսուները շրջանակին միացնող տարաշարժվող 
ձգաձողերի (3) և (8) երկարությունը: Խոզանի երեսվարի ժամանակ սկա-
վառակները տեղակայում են 30…35º գրոհի անկյունով: ЛДГ-5А երեսվա-
րիչով ցաքանում կատարելիս գրոհի անկյունը նվազեցնում են մինչև 15…25º:  
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Նկ.8.1. ЛДГ-5А ակվառակավոր երեսվարիչի սխեմա. 

1, 7, 10–անիվներ, 2–չորսու, 3, 8–ձգաձողեր, 4-հիդրոգլան, 5-կցորդագինդ, 6,12–շրջա-
նակ, 9 անուր, 11-իջեցուցիչ, 13– մարտկոց, 14– ամբարձման խողովակ, 15-վերածածկող 
մարտկոց, 16-սկավառակներ:  

 
ППЛ-10-25 կիսակախովի խոփավոր երեսվարիչը նախատեսված է ծանր 

հողերում երեսվարի, ընդերացողունավոր և արմատաընձյուղավոր մոլախո-
տերով աղբոտված դաշտերի մշակության, ինչպես նաև փոքր վարելաշերթով 
թեթև հողերը մինչև 18 սմ խորությամբ վարելու համար:  

ППЛ-10-25 երեսվարիչի աշխատանքային օրգաններն են իրանները (1) 
(Նկ.8.2), որոնք մոնտաժված են շրջանակի վրա և բաղկացած երկու հոդակապ 
միցված սեկցիաներից՝ առջևի (2)՝ կցման սարքվածքով (16) և հետևի (5): 

Իրանները ունեն կիսապտուտակավոր մակերևույթ և բաղկացած են 
կանգնակից, խոփից, թևից և դաշտային տախտակից: Տրանսպորտային 
դիրքում երեսվարիչը հենվում է առջևի սեկցիայի ընթացքային անիվների (3) 
վրա: Աշխատանքի ժամանակ երեսվարիչը հենվում է ձախ ընթացքային և 
երկու հենարանյին (17) անիվների վրա: Անիվների այդպիսի դասավորությու-
նն ապահովում է դաշտի ռելիեֆի լավ պատճենահանում, ինչպես նաև 
մշակման հավասար խորություն և իրանների ընդգրկմամբ լայնություն:  
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Նկ.8.2 ППЛ-10-25 խոփավոր երեսվարիչ. 

1 – իրան, 2,5-շրջանակի սեկցիաներ, 3,17-անիվներ, 4-սռնի, 6-մետաղաձող, 7,12-խո-
րության կարգավորիչներ, 8-ղեկանիվ, 9-լրաբեռնիչ, 10-կալունակ, 11-ձգաձող, 13-լծակ, 
14-հիդրոգլան, 15-տարիչ, 16-կցման սարքվածք:  

 
Ագրեգատի կազմում: Լայն ընդգրկումով երեսվարիչ ագրեգատներ կի-

րառում են մեծ հատվածամասերում, փոքր հատվածամասերում նպատակա-
հարմար է օգտագործել աշխատանքային փոքր ընդգրկումով կախովի ագրե-
գատներ:  

Խոզանի երեսվարի և սկավառակման համար կիրառում են հետևյալ ագ-
րեգատներ (գործիք+տրակտոր). խոփավոր երեսվարիչ ППЛ-5-25+МТЗ-82.1, 
МТЗ-920, խոփավոր երեսվարիչ ППЛ-10-25 (2ППЛ-5-25)+МТЗ-1221, К-3180, 
սկավառակավոր երեսվարիչ ЛДГ-15+К-3180,Т-150/150К, սկավառակավոր ե-
րեսվարիչ ЛДГ-10+МТЗ-1221, սկավառակավոր երեսվարիչ ЛДГ-5+МТЗ-82.1, 
МТЗ-920, սկավառակավոր ցաքան БД-10, БДТ-10, БДТ-720+К-744Р, К-744Р1, 
К-744Р2, սկավառակավոր ցաքան БДТ-7+К-3180, К-744(Р-Р3), К-5280, սկա-
վառակավոր ցաքան БДТМ-4×2 + К-3180: 

Դաշտի նախապատարստումը: Նախքան աշխատանքը դաշտը մաքրում 
են բարդոցներից և ծղոտի մնացորդներից:  

Խոփավոր ագրեգատներով աշխատանքի համար դաշտը բաժանում են 
այնպես, ինչպես վարի համար: Շրջադարձային գոտիների և առաջին ըն-
թացքի գծերը նշելու համար կիրառում են ստուգիչ գծեր: 

Սկավառակավոր երեսվարիչներով աշխատանքի համար դաշտի հատուկ 
գծանշում չի պահանջվում, բացառությամբ շրջադարձային գոտիների սահ-
մանների նշման: 

Շարժման եղանակները: Շարժման հիմնական եղանակը մաքոքաձևն է, 
կարելի է կիրառել նաև անկյունային և անկյունախաչաձև եղանակները: Վա-
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րելաշերտի մեծ երկարությամբ դաշտերում խոփավոր երեսվարիչներով ագ-
րեգատների աշխատանքի համար կիրառում են շրջանաձև շարժման եղա-
նակը՝ վարելաշերտերի հերթափոխումով: 

Դաշտերում, որտեղ վարելաշերտի երկարությունը կազմում է ագրեգատի 
40…50 ընդգրկումից պակաս, ինչպես նաև անկանոն ուրվագծերով դաշտե-
րում, թույլատրվում է սկավառակավոր ագրեգատների շրջանաձև շարժման 
եղանակը: 

Փոքր դաշտերում, վարելաշերտերով մինչև 500 մ, առավել արդյունավետ 
է անօղակ համակցված շարժման եղանակը: 

Ագրեգատի աշխատանքը հատվածամասում: Ագրեգատը հանում են 
շրջադարձային գոտի: Ընտրում են արագության ռեժիմը, հաշվի առնելով 
շարժիչի լավագույն բեռնվածքը և արագության ներկայացվող ագրոտեխնի-
կական պահանջները:  

Խոփավոր երեսվարիչները կարգավորում են հիմնականում վարի ագրե-
գատների նման: ППЛ-10-25 կիսակախովի երեսվարիչների բանվորական օր-
գանների անհավասարաչափ ընթացքի դեպքում կարգավորում են առջևի և 
հետևի իրանների մշակության խորությունը՝ հենարանային անիվների մեխա-
նիզմներով (7) և (12) (նկ.8.2), իսկ մեջտեղի իրանների՝ դաշտային պտուտա-
կավոր մեխանիզմով (11): Եթե երեսվարիչի հետևի հատվածամասը դաշտի 
պինդ հատվածներում դուրս է գալիս հողից, ապա սեղմում են մետաղաձողի 
(6) լրաբեռնիչը (9): Երեսվարիչի հետևի անիվով անվամեջ առաջացնելու 
դեպքում փոքրացնում են լրաբեռնիչի ձգվածությունը:  

 Տեղաշարժելով սկավառակավոր երեսվարիչների շրջանակը ուղղագիծ 
հարթությունով, սահմանում են յուրաքանչյուր մարտկոցի ընթացքի խորության 
հավասարաչափությունը: Որպեսզի մեծացվի մշակման խորությունը, մարտ-
կոցի շրջանակն իջեցնում են, փոքրացնելու համար՝ բարձրացնում: Եթե դա 
բավարար չէ, ապա փոխում են սեղմիչ մետաղաձողերի լրաբեռնիչի սեղմվածքը:  

 Սկավառակավոր երեսվարիչների ընթացքի հավասարաչափության հա-
մար մեքենան տեղակայում են հորիզոնական դիրքում. կցովի երեսվարիչ-
ների համար՝ փոխելով կցանքի դիրքն ըստ բարձրության, կախովիների 
դեպքում փոխում են կախոցի քարշիչ մեխանիզմի երկարությունը:  

 Առանձին հատվածամասեր կարգավորելուց հետո ճշտում են մշակման 
խորությունը, փոխելով գրոհի անկյունը: Անհրաժեշտ է հիշել, որ գրոհի անկ-
յունը մեծանալիս մեծանում է մշակման խորությունը, իսկ ագրեգատի արա-
գությունը մեծանալիս այն նվազում է:  
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 Հիդրոֆիկացված երեսվարիչների մշակման խորությունը կարելի է մե-
ծացնել տրակտորի հիդրավլիկական համակարգի միջոցով (տեղակայել բաշ-
խիչի լծակը "իջեցում" դիրքում), իսկ ոչ հիդրոֆիկացված երեսվարիչների և 
ցաքանների դեպքում՝ ավելացնելով բալաստը արկղներում:  

 Ավարտելով կարգավորումը, ճշտում են շարժման արագությունը: Աշխա-
տանքի ընթացքում պահպանում են ագրեգատի շարժման ուղղագծությունը:  

 Խոփավոր երեսվարիչը բարձրացնում են՝ ստուգիչ ակոսը վերջին իրանն 
անցնելիս, իսկ խորացնում են, երբ առաջին իրանը մոտենում է ակոսին: Ագ-
րեգատը շրջադարձում են բանվորական օրգանները լրիվ բարձրացնելուց 
հետո, իսկ շրջադարձային գոտիները մշակում են վարի ագրեգատների հա-
մար նախատեսված սխեմաներով:  

 Սկավառակավոր երեսվարիչները գոնի վերջում տեղափոխում են տրանս-
պորտային դիրք, իսկ գործարկում են, երբ առջևի բանվորական օրգանները 
մոտենում են ստուգիչ գծին: Շրջադարձային գոտիների մշակման եղանակը 
կախված է գոտու լայնությունից: Այսպես, եթե շրջադարձային գոտու լայնութան 
հարաբերությունը ագրեգատի աշխատանքային ընդգրկման լայնությանը կենտ 
թիվ է տալիս, ապա մեկ շրջադարձային գոտին մշակելուց հետո առաջին ըն-
թացքի տեղով անցնում են մյուս գոտի և մշակում այն: Իսկ զույգի դեպքում նա-
խավերջին աշխատանքային ընթացքից հետո մշակում են մեկ շրջադարձա-
յին գոտին, ապա կատարում վերջին աշխատանքային ընթացքն ու մշակում 
մյուս շրջադարձային գոտին: Անկյունագծային և անկյունագծային-խաչաձև 
շարժման եղանակի դեպքում շրջադարձային գոտիների եզրամասերը մշա-
կում են համեմատաբար դանդաղ ընթացքով:  

 Մեկ տեղամասից մյուսը տեղափոխվելու ժամանակ երեսվարիչները տե-
ղափոխում են տրանսպորտային դիրք:  

Աշխատանքի որակի հսկողությունը և ստուգումը: Աշխատանքի որակը 
ստուգելիս չափում են որակի գլխավոր ցուցանիշները և որոշում դրանց հա-
մապատասխանության աստիճանը ագրոտեխնիկական պահանջներով սահ-
մանված մեծություններին: Ցուցանիշների որոշ մասը, որոնք չունեն թվային 
արժեքներ, գնահատվում է սուբյեկտիվ՝ դաշտի տեսողական զննումով: 

Սկավառակավոր ագրեգատների աշխատանքի որակը գնահատում են 
չորս հիմնական ցուցանիշներով:  

Աշխատանքը գնահատում են անբավարար (մասնակի խոտան) եթե 
խախտված են ագրոտեխնիկական պահանջների չորս հիմնական ցուցա-
նիշներից որևէ մեկը:.  
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 Մշակման խորության փաստացի միջին շեղումը սահմանվածից: Խորա-
չափի միջոցով տեղամասի անկյունագծով 30…100 մ մոտավորապես հավա-
սար միջակայքերով ստուգում են խորությունն այնպես, որպեսզի չափումների 
թիվը լինի 11…17 սահմաններում: Ստացված խորության միջին արժեքը համե-
մատում են սահմանավածի հետ և գնահատում ագրեգատի կարգավորման 
ճշտությունը: Առանձին շեղումների չափը պետք է լինի սահմանվածից ոչ 
ավելի, քան 1…2 սմ:  

Չկտրված մոլախոտերի քանակը ստուգում են 0,5 մ2 շրջանակի միջոցով 
տեղամասի անկյունագծով յուրաքանչյուր 50…100 մ վրա: Չափումների քա-
նակը՝ 5…7: 

 Բարձրակատարությունը ստուգում են քանոնի կամ խորաչափի միջոցով, 
անկյունագծով յուրաքանչյուր 30…100 մ վրա: Չափումների քանակը՝ 11…31: 

Խարակների առկայությունը գնահատում են զննելով դաշտը անկյունա-
գծով: Անհրաժեշտության դեպքում երկմետրանոցի միջոցով գտնում են բաց-
թողումների մակերեսը (երբ ագրեգատների անցումների միջև բացակայում է 
վերածածկում):  

Խոփավոր երեսվարիչների համար աշխատանքի որակը գնահատում են 
այնպես, ինչպես առի շրջումով վարի ագրեգատների համար: 

 

8.3. Հողի անշուռտու խոզանավարի տեխնոլոգիա 
  

Քամու հողատարմանը ենթարկվող շրջաններում կիրառում են անշուռտու 
մշակման տեխնոլոգիան, որի դեպքում հողի մակերևույթի վրա առավելա-
գույնս պահպանվում են խոզանի մնացորդները: Դա ապահովում է հզոր և 
հավասարաչափ ձյան ծածկույթի ստեղծում, ապահովում է հողը խորը սառ-
չելուց, նվազեցնում քամու արագությունը օդի հողամոտ շերտում, պաշտպա-
նում է վարելաշերտը արտափչումից: 

Ագրոտեխնիկական պահանջները: Հողի հարթակտրիչ մշակմանը ներ-
կայացնում են հետևյալ ագրոտեխնիկական պահանջները: 

Հողի փխրված շերտի լավ մանրացում, մասնավորապես հողի օպտիմալ 
խոնավության դեպքում (60% առավելագույն խոնավունակությունից) դրա 
հիմնական զանգվածը պետք է կազմեն չափամասեր՝ հետևյալ չափերով. 
մինչև 16 սմ խորությունով փխրեցման դեպքում՝ 3…5 սմ, 23-ից մինչև 30 սմ՝ 
3…10 սմ: Թույլատրվում են սահմանված խորությունից փխրեցման միջին 
խորության շեղումներ՝ 16 սմ խորությունով փխրեցման դեպքում՝ ոչ ավելի, 
քան ±1 սմ, 23-ից մինչև 30 սմ՝ ոչ ավելի, քան ±2 սմ, 
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Չի թույլատրվում խոզանի վնասվածք՝ գործիքի մեկ անցման ժամանակ. 
16 սմ խորությունով փխրեցման դեպքում՝ ոչ ավելի, քան 10-15%, 23-ից մինչև 
30 սմ՝ ոչ ավելի, քան 15-20%, 

Մոլախոտերը պետք է 100% կտրած լինեն բանվորական օրգանների ըն-
թացքի խորության վրա:  

Պետք է ապահովված լինի մշակված մակերևույթի հավասարություն, մաս-
նավորապես թույլատրվում է անցումների և թաթերի կցվանքում թմբերի 
առաջացում ոչ ավելի, քան 5 սմ բարձրությունով, իսկ թաթերի կանգնակների 
անցման տեղերում՝ ակոսների առաջացում ոչ ավելի, քան 15…20 սմ բարձ-
րությունով և ոչ ավելի, քան 5 սմ խորությունով,  

Չեն թույլատրվում հարակից անցումների միջև կտրվածքներ, թաքնված և 
բաց խարակներ, չմշակված սեպեր: Խարակների տակ ընդհանուր մակերեսը 
չպետք է գերազանցի ընդհանուր մշակված մակերեսի 0,1 %, ագրեգատի հա-
րակից անցումների միջև թաթերի վերածածկման մեծությունը պետք է լինի 
20 սմ սահմաններում,  

Շրջադարձի գոտիներում չպետք է լինեն խարակներ, մեծ կատարներ և 
անհարթ մասեր: Ճանապարհների և անտառաշերտերի մոտ դաշտի սահ-
մանների չմշակված, ինչպես նաև դաշտում խոչընդոտների շուրջ պաշտպա-
նիչ գոտին, չպետք է գերազանցի 1 մ: 

Հարթակտրիչ մեքենաներ: Անշուռտու խոզանավարը կատարում են 
հարթակտրիչ-փխրիչ կուլտիվատորներով և խոզանային կուլտիվատորնե-
րով: Ավելի խոր (16… 30 սմ) հարթակտրիչային մշակությունը կատարում են 
հարթակտրիչ –խոր փխրիչներով КПГ-250А, КПТ-2-150, ПГ-3-5, ПГ-3-100, 
սաղր մշակությունը կատարում են հարթակտրիչ-կուլտիվատորներով КПШ-
5, КПШ-9, КПШ-11: 

 
         ա      բ  

Նկ. 8.3 КПГ-250 հարթակտրիչ-խոր փխրիչ կուլտիվատորի ընդհանուր 
կառուցվածքը (ա) և աշխատանքի սխեման (բ) 
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 Ագրեգատի կազմում: Ագրեգատի կազմումը սկսում են համապատաս-
խան հարթակտրիչ-փխրիչ մեքենայի ընտրությունից: КПГ-250А և КПШ-5 
հարթակտրիչները ագրեգատավորում են Т-150, Т-150К, Т-4А, ДТ-75М դասի 
տրակտորների հետ, КПГ-2-150 –ը՝ К-700А և К-701, КПГ-2,2 –ը՝ ДТ-75 և Т-4: 

 КПГ-250А հարթակտրիչը խոր փխրեցման ժամանակ համալրում են երկու 
թաթերով՝ 110 սմ ընդգրկումով, և ագրեգատավորում են ДТ-75, Т-150 և Т-
150К տրակտորների հետ, իսկ մինչև 18 սմ խորությունով հարթակտրման 
համար՝ 250 սմ ընդգրկմամբ մեկ թաթով և ագրեգատավորում МТЗ-80, МТЗ-
82 և ЮМЗ-6Л դասի տրակտորների հետ:  

 Նախքան ագրեգատ կազմելը ստուգում են հարթկտրիչ-փխրիչի տեխնի-
կական վիճակը: Բոլոր միացքները պետք է լինեն պինդ, խոփերի կտրման 
սայրի հաստությունը չպետք է գերազանցի 1 մմ, դուրը պետք է կիպ հպվի 
խոփերին և վերածածկի դրանց կցվանքները:  

 Նման գործողություններ կատարում են քամու հողատարումը կանխման 
համար նախատեսված բոլոր մեքենաների տեխնիկական վիճակը ստուգելիս: 

 Տրակտորի կախոցի նախապատրաստումը կուլտիվատոր-հարթա-
կտրիչի հետ ագրեգատավորման համար: Տրակտորի կախոցի նախա-
պատրաստումը ներառում է կախոցի մեխանիզմի կարգավորում և դողերում 
ճնշման ստուգում:  

 Կախոցի մեխանիզմը կարգավորելու համար աջ երկայնական ձգաձողի 
հոդակապը տեղաշարժում են դեպի աջ, իսկ ձախինը ձախ՝ մինչև կախոցի 
մեխանիզմի ստորին սռնու հենելն ու սևեռում այդ դիրքում, որպեսզի բացա-
ռել լայնական տեղաշարժումը: Т-150, Т-150К, Т-4А և ДТ-75М տրակտորի 
ուղղաձիգ շեղմույթների երկարությունը սահմանում են 720…780 մմ սահ-
մաններում, իսկ К-701 համար՝ 806 մմ: Տրակտորի օղակապի վրա ստորին 
ձգաձողերի սահմանափակիչ շղթաները տեղադրում են ստորին դիրք: Կա-
խոցի մեխանիզմի կենտրոնական ձգաձողի հոդակապը տեղակայում են եր-
կայնական առանցքի ուղղությունով:  

 Տրակտորների անիվների դողերում օդի ճնշումը սահմանում են 0,1… 0,17 
ՄՊա: 

Կարգավորումներից հետո տրակտորը հետընթացքով մոտեցնում են հար-
թակտրիչին այնպես, որպեսզի տրակտորի երկայնական ձգաձողերի հետևի 
հոդակապերը մոտենան հարթակտրիչի ամրակման համապատասխան 
մատերին և կատարում դրանց կցումը: Այնուհետև միացնում են կենտրոնա-
կան ձգաձողը հարթակտրիչի կախոցի շեղմույթի ձողաքանոնի անցքին և 
ամրացնում այն մատով ճուլկին:  



 
 

 127

 КПГ-2,2 խոր փխրիչի ագրեգատավորման համար տրակտորի կախոցի 
մեխանիզմի վրա տեղակայում են կցանքի ճարմանդ և խողովակատարերով 
միացնում տրակտորի հիդրոբաշխիչը կուլտիվատորի հիդրոշարժիչին: 

 Հարթակտրիչ-փխրիչների կարգավորումը: Ագրեգատների մշակման 
խորությունը, որոնց կազմի մեջ են մտնում КПГ-250А և КПШ-5 հարթակտրիչ-
ները, կատարում են հետևյալ հաջորդականությունով: Տրակտորի անիվների 
կամ թրթուրների տակ տեղադրում են տակդիրներ, որոնց հաստությունը 
2…4 սմ փոքր է փխրեցման սահմանված խորությունից, և այդպիսի տակդիր-
ներ տեղադրում են հարթակտրիչի հենարանային անիվների տակ: Այնուհե-
տև տեղակայում են շրջանակը հարթակին զուգահեռ, փոխելով լայնական 
ուղղությունով տրակտորի կախոցի կողային շեղմույթների երկարությունը, 
իսկ երկայնական ուղղությունով՝ տրակտորի կախոցի կենտրոնական ձգա-
ձողի երկարությունը: Այդ ժամանակ թաթերը պետք է լինեն զուգահեռ հար-
թակի հորիզոնական մակերևույթին՝ սայրի ամբողջ երկարությունով և 
գտնվեն հորիզոնական մակերևույթից 10…15 մմ հեռավորության վրա, իսկ 
հարթակտրիչի հենարանային անիվները կիպ հպվեն տակդիրներին: Այդ 
կարգավորումը կատարվում է հենարանային անիվների կարգավորիչ պտու-
տակներով: Հարթակտրիչի սայրերի ամրացման կանգնակները պետք է լի-
նեն ուղղաձիգ շրջանակին: Շրջանակի և հորիզոնական հարթակի զուգա-
հեռությունը ստուգում են՝ չափելով դրանց միջև հեռավորությունը չորս կետե-
րում: Սովորաբար այդ կետերն են շրջանակաի առջևի և հետևի չորսու ծայ-
րերը:  

 Ագրեգատի մշակման խորությունը, որի կազմի մեջ է մտնում КПГ-2,2 
հարթակտրիչը կատարում են փոքր ինչ այլ հաջորդականությունով, քանի որ 
այդ հարթակտրիչը հանդիսանում է կցովի գյուղատնտեսական մեքենա: 
Տրակտորի անիվների կամ թրթուրների տակ տեղադրում են տակդիրներ, 
որոնց հաստությունը 2…4 սմ փոքր է փխրեցման սահմանված խորությունից, 
և այդպիսի տակդիրներ տեղադրում են հարթակտրիչի հենարանային անիվ-
ների տակ: Հարթակտրիչի նվազիչ-կցանքի պտուտակավոր ձգիչի միջոցով 
ուղղում են շրջանակը հարթակի մակերևույթի համեմատ, իսկ փխրեցման 
խորությունը կարգավորում են հարթակտրիչի ամբարձման մեխանիզմի 
պտուտակավոր ձգիչի միջոցով:  

 Թաթերի թեքության անկյան (գրոհի անկյան) տեղակայումը նույնն է՝ ներ-
կայացված բոլոր հարթակտրիչների համար:  

 Փխրուն հողերի համար թաթերը տեղակայում են հորիզոնական (զուգահեռ 
հարթակի մակերևույթին), իսկ պինդ հողերի համար այնպիսի անկյան տակ, 
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որպեսզի խոփերի հետևի ծայրերը գտնվեն առջևիներից բարձր: Թաթերի 
թեքության անկյունը տեղադրելիս չի կարելի թույլ տալ, որ խոփերի առջևի ծայ-
րերը գտնվեն հետևիններից բարձր (Նկ 2.1), որովհետև այդ դեպքում կատար-
վում է խոզանի վնասում, մեծանում է ակոսի խորությունը և լայնությունը:  

 
    ա   բ   գ  

Նկ.8.4 Հարթակտրիչի բանվորական օրգանների տեղակայումը. 
 ա) փխրում հողերի վրա, բ) պինդ հողերի վրա, գ) սխալ տեղակայում, 1-շրջանակ, 2-

ամրակապ, 3-կարգավորիչ հեղույս, 4-կանգնակ:  
 
 КПГ-2,2 կուլտիվատորների մշակման խորությունը կարգավորելուց բացի, 

անհրաժեշտ է ստուգել պարարտանյութերի բաշխումը բանվորական օրգան-
ների ամբողջ ընդգրկման լայնությունով և սահմանել տուկերի ցանքի նորմը:  

Այդ նպատակով բարձրացնում են մեքենան այնպես, որպեսզի հնարավոր 
լինի թեթև պտտել ձախ անիվը: Յուրաքանչյուր տուկի արկղի մեջ լցնում են 
25…30 կգ պարարտանյութ և տեղակայում ցանքի նորմի լծակները համա-
պատասխան դիրքում (Աղ.8.1) 

Աղյուսակ 8.1.  

Տուկերի ցանքի մոտավոր նորմը 
 

Բաժնավորիչի սանդղակի բաժանքները 1 2 3 4 5 
Մեկ բաժնավորիչով անվի 1 պտույթի 
դեպքում ցանքը, կգ 0,015 0,035 0,055 0,068 0,081 

 

 Այնուհետև բաժնավորիչների ձագարների տակ տեղադրում են տարո-
ղություններ, ինչից հետո 15 անգամ հավասարաչափ պտտում են անիվը: 
Թափված տուկերը կշռում են՝ յուրաքանչյուր բաժնավորիչի համար առան-
ձին: Տուկերի կշռված քանակությունը պետք համապատասխանի քանակու-
թյանը, հաշվարկված բանաձևով՝  g = 0,0017Q 

որտեղ Q –ն՝ ցանքի նորմն է, կգ/հա: 
Դաշտի նախապատրաստումը, շարժման ուղղության և եղանակի ըն-

տրությունը: Դաշտի նախապատրաստումը ներառում է նույն գործողություն-
ները, ինչ վարի ժամանակ:  
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Ագրեգատի շարժման ուղղությունն ընտրվում է, որպես կանոն, դաշտի եր-
կար կողմի ուղղությունով և լայնական՝ նախորդ մշակման ուղղղությանը:  

Հարթակտրիչ աշխատանքներ կատարելիս անհրաժեշտ է՝ հաշվի առնել 
իշխող քամիների ուղղությունը: 

Հարթակտրիչ ագրեգատի շարժման եղանակն ընտրվում է կախված դաշ-
տի չափերից, ձևից, ագրեգատի կազմից և ագրոտեխնիկական մշակման 
պայմաններից: Սովորաբար կիրառում են հարթակտրիչ ագրեգատների 
շարժման օղակաձև, անօղակ և մաքոքաձև եղանակները:  

Ագրեգատի աշխատանքը հատվածամասում: Աշխատանքը կատարում 
են հետևալ հաջորդականությամբ: Դուրս են բերում ագրեգատն առաջին 
անցման գիծ, փոխադրում հարթակտրիչը աշխատանքային դիրք, ընտրում 
տրակտորի փոխանցումը և սահուն բաց թողնում կցորդիչի ոտնակը: Կատա-
րում են փորձնական աշխատանքային անցում ՝ 20...30 մ, կանգառում ագրե-
գատը, ստուգում մշակման խորությունը, անհրաժեշտության դեպքում անց-
կացնում լրացուցիչ կարգավորումներ: 

 Հատվածամասում աշխատանքն ավարտելուց հետո մշակում են շրջա-
դարձի գոտիները և վերջնական ստուգում աշխատանքի որակը: 

 Աշխատանքի որակի հսկողությունը և ստուգումը: Ինչպես հողի հիմնա-
կան մշակության այլ տեսակների համար, տրակտորիստը պետք է պահի 
փխրեցման սահմանված խորությունը, հետևի ընթացքի խորության հավա-
սարաչափությանը: Դաշտի մակերևույթին չպետք է մնան խոր ակոսներ և 
թաքնված խարակներ: 

 

8.4. Հողի ցաքանում 
 

 Այս օպերացիայի հիմնական նպատակը հողի փխրեցման միջոցով խո-
նավության պահպանումն է, կոշտերի փշրումը, վարից հետո ծլած մոլախո-
տերի ոչնչացումը: 

Հիմնական ագրոտեխնիկական պահանջները: Ցաքանմանը ներկայաց-
վող հիմնական ագրոտեխնիկական պահանջներն են. քայքայել հողի կեղևը 
և փխրեցնել հողի վերին շերտը առնվազն 3…4 սմ խորության վրա, հավա-
սարեցնել դաշտի մակերևույթը և փշրել հողի կոշտերի հիմնական զանգվածը 
մինչև 1…3 սմ չափերի՝ կատարների և ակոսների, որ ավելի, քան 3…4 սմ 
բարձրությամբ, չվնասել մշակաբույսերը ծիլերը ցաքանալիս (բույսերի վնաս-
վածքների թոյլատրելի աստիճանը, ոչ ավելի, քան 5%), թույլ չտալ խատար-
ներ:  

Ցաքանումը կատարում են ցաքաններով: 
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Ցաքաններ: Ըստ աշխատանքային օրգանի՝ ցաքանները լինում են սկա-
վառակավոր, ատամնավոր և պտտվող:  

Սկավառակավոր ցաքանները տարբերակում են հետևյալ հատկանիշ-
ներով. ըստ հողի վրա ազդեցության ինտենսիվության՝ թեթև (համատարած 
կտրող եզրով) և ծանր (կտրված սկավառակներով), ըստ նշանակության՝ 
դաշտային, այգիների և ճահճային:  

  
Նկ.8.5. Սկավառակավոր ցաքան. 

ա) БДН-3 ցաքանի ընդհանուր տեսքը բ) БДН-3 ցաքանի մարտկոցի մի մասը.1-կախոց, 
2-մարտկոց, 3-շրջանակ, 4-կողային չորսու, 5-սռնի, 6-սկավառակ, 7-մասրա,8-կալունակ, 
9-ցցաձող,10-մաքրիչ, 11-առանցքակալ:  

 
БДН-3 ցաքանի աշխատանքային օրգան է հանդիսանում պողպատե 

սրած գնդաձև սկավառակը (6): Սկավառակի պտտման հարթության և ցա-
քանի շարժման ուղղության գծի միջև անկյունը α (Նկ.8.5, գ) անվանում են 
գրոհի անկյուն: Սկավառակավոր ցաքանի մոտ այդ անկյունը կարող է փո-
փոխվել 10º-ից մինչև 25º:  

Սռնու (5) վրա տեղադրված և միմյանց միջև մասրաներով (7) բաժանված 
մի քանի սկավառակներ կազմում են մարտկոց (2): Հավաքած վիճակում սկա-
վառակավոր ցաքանը իրենից ներկայացնում է շրջանակով (3) կապված չորս 
մարտկոցների ամբողջականություն: Ծանր սկավառակային ցաքանների 
շրջանակի վերևում ամրացնում են բալաստային արկղ, որի մեջ տեղադրված 
ծանրության զանգվածի փոփոխության շնորհիվ, կարգավորում են հողի մշա-
կության խորությունը:  

Սկավառակավոր ցաքանի աշխատանքային գործընթացը հետևայլն է. 
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ցաքանի շարժման ժամանակ սկավառակները, կառչվելով հողին, պտտվում 
են: Սկավառակի կտրող եզրը կտրում է հողի շերտը, առանձնացնում այն 
զանգվածից և բարձրացնում գոգավոր մակերևույթի վրա: Բարձրանալով 
որոշ բարձրության վրա (մոտավորապես մինչև սկավառակի մեջտեղը) շեր-
տը դեֆորմացվում է, քայքայվում, ընկնում և սկավառակով նետվում մի կողմ 
(Նկ.8.5,գ).  

Հողի մշակման խորությունը և փխրեցման աստիճանը սահմանում են փո-
խելով սկավառակների գրոհի անկյունը և ճնշումը հողի վրա:  

Սկավառակների ճնշումը հողի վրա փոխում են բալաստային արկղի բեռն-
վածքը փոփոխելով:  

Դաշտային (թեթև) սկավառակավոր ցաքաններով կարելի է մշակել հողը 
մինչև 10 սմ խորության վրա, իսկ ծանրերով՝ մինչև 20 սմ: Ծանր սկավառա-
կավոր ցաքանները կիրառում են նաև թփուտաճահճային գութաններով վա-
րից հետո հողակույտերը մանրացնելու համար:  

Ատամնավոր ցաքանները նախատեսված են 3…10 սմ խորությամբ հողը 
գարնանը մշակելու համար: Դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշներով. մեկ 
ատամի վրա ընկնող բեռնվածքով՝ ծանր (բեռնվածքը՝ 20…30 Ն), միջին (10…20 
Ն), թեթև (5…10 Ն), ատամի կառուցվածքով (Նկ.8.6)՝ ուղիղ, թաթիկավոր և S-
ձև՝ զսպանակավոր կանգնակով, ըստ շրջանակի տեսակի՝ կոշտ և հոդակապ:  

 
Նկ.8.6 Ատամնավոր ցաքանների բանվորական օրգանների 

կառուցվածքը. 
1, 2, 3, 5–ուղիղ, 4 –թաթիկավոր, 6 - S-ձև: 

 

Կոշտ շրջանակով ատամնավոր ցաքանի կառուցվածքը ներկայացված է 
Նկ.8.7, ա-ում:  

Ցաքանի շրջանակը կազմված է ուղղանկյուն կամ շերեփաձև ձողերից, 
որոնց հատման անցքերում հեղույսների միջոցով ամրացված են ատամները: 
Տրակտորի շարժման ժամանակ ցաքանը տեղաշարժվում է նրա հետևից: 
Հողի դիմադրության արդյունքում ցաքանի ատամները փխրախորանում են, 
ներազդելով հողի վրա որպես երկնիստ սեպ՝ առջևի կողով քանդում է հողը, 
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իսկ կողային նիստերով բացում, ճմլում և խառնում հողի մասնիկները, հար-
վածով փշրում խոշոր կոշտերը, սանրահերկում մոլախոտերը և մահացած 
բույսերը: Շարժման ընթացքում յուրաքանչյուր ատամ գծում է իր ակոսը: 
Ակոսների միջև հեռավորությունը կախված է ցաքանի տեսակից և փոխվում 
է 22…49 մմ սահմաններում:  

БСО-4 ցանցավոր ցաքանը հոդակապ շրջանակով (Նկ.8.7, գ) նախա-
տեսված է հողի վերին շերտի փխրեցման և տեխնիկական մշակաբույսերի ու 
կարտոֆիլի ցանքերում ծիլերի առաջացման ժամանակ մոլախոտերը ոչնչաց-
նելու համար: Բաղկացած է շրջանակից (15), որին շղթաներով (17) ամրաց-
ված է ցանցային պաստառ (16): Պաստառի օղակները պատրաստված են մե-
տաղալար-գլոցուկից և իրենցից ներկայացնքում են բութ ատամներով ձողեր: 
Գործողության սկզբունքը նույնն է, ինչ ատամնավորինը: Տարբերությունը 
հողի մշակման խորության մեջ է՝ 3…5 սմ: 

  

  
 ա    բ         գ 

    
 դ       ե 

Նկ.8.7 Ցաքաններ. 
ա) БЗТС–1 ցաքանի ընդհանուր տեսքը, բ) մարգագետնի ցաքանի օղակ, դ) БСО-4 

ցանցավոր ցաքանի ընդհանուր տեսքը, դ) քաղհանիչի ասեղնավոր սկավառակ, ե) ձողա-
վոր ցաքանի սեկցիա. 1-քառակուսի կտրվածքով ատամ, 2-շրջանակ, 3 դանակավոր ա-
տամ, 7,9,10 – ձողեր, 8-կեռ, 11-կցման սարքվածք, 12-օղակի շրջանակ, 13,17-շղթաներ, 18- 
НУБ-4,8 կախոց, 19-գոգավոր ատամ, 20-ձող, 21-կցիչի ձող, 22-սկավառակ: 

 
 Պտտվող ցաքաններն ունեն պտտվող բանվորական օրգան՝ ձողերով, 

ատամներով կամ շերտաձողերով:  
Ռոտորային քաղհանիչը նախատեսված է աշնանացանի՝ գարնանային 

փխրեցում կատարելու համար: Քաղհանիչի աշխատանքային օրգանները  
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գոգավոր ատամներ են (19) (Նկ.8.7,դ): Սռնու վրա մոնտաժված մի քանի 
սկավառակներ կազմում են մարտկոց: Կառչելով հողին, սկավառակները 
պտտվում են՝ կատարելով 150 ծակում մեկ քառակուսի մետրի վրա, և քայքա-
յում հողի կեղևը: Հարթակի վրա բալաստի զանգվածը փոխելով, կարգավո-
րում են մշակման խորությունը մինչև 9 սմ:  

Շերտաձողերով պտտվող ցաքանը բաղկացած է սկավառակներից (22) 
(Նկ.8.7,ե) կազմված թմբուկից և սկավառակների անցքերով անցկացված 
կլոր ձողերից (20): Տրակտորի հետևից ցաքանի շարժման ժամանակ թմբու-
կը պտտվում է, ձողերը ներազդում են հողի վերին շերտի վրա՝ փխրեցնում, 
հարթեցնում և հանում մոլախոտերը մակերևույթի վրա:  

Ցաքանման ագրեգատները կազմում են կցորդիչների միջոցով 1,4, 3,0, 
4,0,5,0 դասերի տրակտորների հետ կամ միացնում ցաքանները գութաննե-
րին, կուլտիվատորներին, ցանիչներին և կոմբինացված ագրեգատներին: 
Օրինակ, БЗТС-1,0, БЗСС-1,0, БНТУ-1,0 ցաքանները 3,0 դասի տրակտորի 
հետ ագրեգատավորելիս օգտագործում են СГ-21 կամ С-18У կցորդիչները, 
իսկ 1,4 դասի հետ՝ СП -11 կամ С-11У կցորդիչները: 

Սկավառակավոր ցաքանների կարգավորման ժամանակ ստուգում են 
ցաքանի առջևի և հետևի մարտկոցների փխրախորացման հավասարաչա-
փությունը: Կախովի ցաքանները հավասարեցնելու համար անհրաժեշտ է 
օգտագործել տրակտորի կախոցի համակարգի կենտրոնական ձգաձողը, 
իսկ կցովիների համար՝ ցաքանի կցիչի պտուտակը:  

Տեղափոխման ժամանակ առջևի մարտկոցները տեղակայում են գրոհի՝ 
առավելագույն անկյան տակ, իսկ հետևինները՝ զրոյական դիրք: Այնուհետև 
ցաքանը բարձրացնում են տրակտորի կախոցի միջոցով և կենտրոնական 
ձգաձողով սահմանում առավելագույն տրանսպորտային լուսանցք: 

Ցաքանման ժամանակ ագրեգատի շարժման եղանակներն են` մաքոքաձև, 
խաչաձև, անկյունագծային, անկյունագծային-խաչաձև, որոշ դեպքերում նաև 
շրջանաձև: Ցաքանումը լինում է միահետք կամ երկհետք: Մաքոքաձև և խաչա-
ձև շարժումները պետք է իրականացնել վարին ուղղահայաց ուղղությամբ:  

Ագրեգատի աշխատանքի որակը գնահատում են դաշտի անկյունագծերով 
շարժվելով, որի ժամանակ ստուգում են կոշտերի մեծությունը, մշակման խորու-
թյունը, դաշտի հարթությունը և համեմատում ագրոտեխնիկական պահանջ-
ների հետ:  
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8.5 Գլանվակում (տափանում)  
 

Այս տեխնոլոգիական օպերացիան կատարվում է դաշտի հարթեցման և 
հողի վերին շերտը պնդացնելու համար՝ միաժամանակ փշրելով նախորդ 
մշակումից հետո մնացած կոշտերը: Կատարվում է մինչև ցաքանումը կամ 
ցաքանումից հետո՝ կախված կլիմայական պայմաններից և ընտրված տեխ-
նոլոգիայից: 

Ագրոտեխնիկական պահանջներ: Գլանվակմանը ներկայացվող ագրո-
տեխնիկական պահանջները հողը անհրաժեշտ խորության վրա հավասա-
րաչափ տափանումն է և մակերևույթի վրա փխրեցված ցանքածածկված 
շերտ ստեղծելը: Նորմալ խոնավության հողերում կոշտերի չափերը չպետք է 
գերազանցեն 5 սմ: Չի թույլատրվում գերխոնավ հողերի գերպնդացում և չոր 
հողերի կոշտերի փոշիացում:  

Գլանվակներ (տափանիչներ): Գլանվակները նախատեսված են կոշտերի 
ջարդման, ցանքերի հողային կեղևի քայքայման, մինչ ցանքը և ցանքից հետո 
հողերի նստեցման համար, ինչի շնորհիվ մեծանում է սերմի հպումը հողին, 
ինչպես նաև լավանում է խոնավության հոսքը դեպի սերմը: 

Ըստ աշխատանքային օրգանների կառուցվածքի՝ տարբերում են օղա-
տընվաբութակավոր, օղաատամնավոր, ցաքանային, հարթ (ջրալեցուն), թե-
թև թիթեղավոր և համակցված գլանվակներ:  

Տարբեր կառուցվածքների կիրառման ոլորտը հետևյալն է:  
ЗККШ-6 եռասեկցիոն օղաանվաբութակավոր գլանվակը (Նկ.8.8,ա) նա-

խատեսված է վարած դաշտի հարթեցման, կոշտերի քայքայման, հողի վերին 
շերտի փխրեցման և ստորին շերտի խտացման համար: Բաղկացած է երեք 
սեկցիաներից, որոնցից յուրաքանչյուրը ներառում է երկու՝ մեկը մյուսի հե-
տևից տեղադրված մարտկոցներ՝ բալաստային արկղերով: Գլանվակի հիմ-
նական բանվորական օրգանները 529 մմ տրամագծով ձուլածո սկավառակ-
ներ են՝ անվաբութակներով: Կարգավորելով բալաստի զանգվածը, կարելի է 
փոխել հողի վրա տեսակարար ճնշման (խտացման) մեծությունը 2,7 -ից 
մինչև 4,7 կՆ/մ: Աշխատանքային արագությունը մինչև 13 կմ/ժ, երեք սեկ-
ցիաների ընդգրկման լայնությունը՝ 6,1 մ, մեկի՝ 2,09: 

ККН-2,8 օղակաատամնավոր գլանվակը (Նկ.8.8, բ) նախատեսված է հողի 
վերին շերտը մինչև 4 սմ խորությամբ փխրեցնելու, ենթամակերևութային 
շերտը մինչև 7 սմ խորությամբ խտացնելու և դաշտի մակերևույթի հարթեց-
ման համար: Գլանվակի շրջանակին ամրացված սռնու (5) վրա ազատ տե-
ղակայված են 350 մմ տրամագծով տասը սեպաձև (7) և 366 մմ տրամագծով 
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ինը ատամնավոր (4) անիվներ: Գլանվակի տեսակարար ճնշումը հողի վրա 
կազմում է մինչև 2,5 կՆ/մ, ընդգրկման լայնությունը՝ 2,8 մ: 

КБН-3 կախովի ցաքանային (ատամնավոր) գլանվակը (Նկ.8.8, գ) նախա-
տեսված է հողերի կոշտերի ջարդման, միաժամանակ մակերևութային շերտի 
փխրեցումով նախացանքային տափանման, ինչպես նաև ցանքերի հողային 
կեղևի քայքայման համար: Բաղկացած է շղթաներով շախմատաձև կարգով 
լայնական չորսուից կախված հինգ սեկցիաներից՝ առջևի շարքում երեք, հե-
տևի շարքում՝ երկու սեկցիա: Ընդգրկման լայնությունը 3,25 մ:  

 
Նկ.8.8 Գլանվակներ (տափանիչներ.) 

ա) օղատամնավոր, բ) օղաանվաբութակավոր, գ) հարթ ջրալեցուն, դ) կախովի ցա-
քանային. 1, 5, – սռնիներ, 2,– սկավառակներ, 3, 6, – բալաստի արկղներ, 4,7- անիվներ,  

 
3КВГ-1,4 հարթ ջրալցուն գլանվակը (Նկ.8.8, դ) նախատեսված է հողի նա-

խացանքային և ցանքից հետո, ինչպես նաև մինչև հողածածկումը կանաչ պա-
րարտանյութերի գլանվակման համար: Բաղկացած է երեք սեկցիաներից, որոն-
ցից յուրաքանչյուրը սարքավորված է 700 մմ տրամագծով, 1400 մմ երկարու-
թյունով և 500 դմ3 տարողությունով հարթ սնամեջ գլանով: Գլանները լցավոր-
վում են ջրով: Փոփոխելով ջրի քանակը, կարգավորում են հողի վրա գլանվակի 
ճնշումը 2,3-ից մինչև 6,0 կՆ/մ:Ընդգրկման լայնությունը կազմում է 4 մ:  

Թեթև թիթեղավոր գլանվակը (Նկ.8.8, ե) օգտագործում են համակցված 
մեքենաներում թարմ փխրեցված հողի լրացուցիչ քայքայման և հարթեցման 
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համար: Բաղկացած է սկավառակներից (8) և դրանց եռակցված ատամնա-
վոր կամ հարթ ձողերից (9): Եզրային սկավառակներին եռակցված է սռնի 
(10) ՝ գլանվակը շրջանակի վրա տեղակայելու համար:  

Համակցված գլանվակը (Նկ.8.8,զ) օգտագործում են գութանների հետ 
ագրեգատավորվող ПВП-2,3 և ПВР-3,5 հարմարանքների հետ: Գլանվակը 
սարքավորված է օղաանվաբութակավոր (2) և սեպավոր (11) սկավառակնե-
րով: Շարժվելով թարմ վարած մակերևույթով, գլանվակը քայքայում է հողի 
բեկորները և խոշոր կոշտերը, լրացուցիչ փխրեցնում հողը 5…12 սմ խորու-
թյան վրա, պնդացնում վերին շերտը և հավասարեցնում դաշտի մակերևույ-
թը: 

Ագրեգատի կազմում: Գլանվակների ոչ մեծ դիմադրության հետևանքով 
տափանման համար օգտագործում են 2,0 և 3,0 դասի տրակտորներ: Ագրե-
գատի երկարությունը նվազեցնելու և կցորդիչների ընդգրկման լայնությունը 
առավել լրիվ օգտագործելու համար անհրաժեշտ է կիրառել եռաօղակային 
գլանվակներ և դրանց առանձին օղակներ, մասնավորապես (տրակտոր+ 
+կցորդիչ+գլանվակ) МТЗ-80/82+С 11+ЗККШ-6, МТЗ-80/82+С 11+ЗКВГ-1,4 և 
այլն: 

Ագրեգատն աշխատանքի նախապատրաստելիս ստուգում են մեքենան 
կցորդիչին ճիշտ միացումը, ապահովում գլանվակների անհրաժեշտ տեսա-
կարար ճնշումը հողի վրա: Ջրալեցուն գլանվակներում կարգավորում են մաք-
րիչների սայրերի սեղմիչներն այնպես, որպեսզի սայրերը հարեն գլանի մա-
կերևույթին ամբողջ երկարությամբ:  

Շարժման հիմնական եղանակը՝ մաքոքաձևն է: Ագրեգատը պետք է 
շարժվի ակոսների և գոգերի լայնական ուղղությամբ: 

Տափանման որակը գնահատում են զննելով հատվածամասը անկյունա-
գծով:  
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8.6. Համատարած կուլտիվացիա  
  

Համատարած կուլտիվացիայի նպատակն է փխրեցնել հողի մակերևութա-
յին շերտը սահմանված խորության վրա մինչև մանրակոշտային վիճակը և 
հարթեցնել այն, ոչնչացնել մոլախոտերի ծիլերը, լավացնել հողի օդի և ջրի 
ռեժիմը, խոչընդոտել խոնավության գոլորշիացմանը:  

Ագրոտեխնիկական պահանջներն են՝ մշակման փաստացի խորության 
շեղումը սահմանվածից ոչ ավելի, քան ±1 սմ, մոլախոտերը պետք է կտրված 
լինեն սլաքաձև թաթերով՝ լրիվ, փխրիչ թաթերով՝ առնվազն 95 %, կատար-
ների բարձրությունը և ակոսների խորությունը ոչ ավելի, քան 4 սմ, չի թույլա-
տրվում հողի ստորին շերտերի դուրս հանում, հարակից անցումների վերա-
ծածկումը պետք է կազմի 10…15 սմ, խատարներ և չմշակված գոտիներ չեն 
թույլատրվում:  

Ընդհանուր առմամբ կուլտիվացիան կատարում են հատուկ մեքենաներով՝ 
կուլտիվատորներով, որոնք ըստ նշանակության լինում են հողի համատարած 
մշակության, շարահերկային և հատուկ նշանակության, իսկ տրակտորի հետ 
միացման եղանակով՝ կցովի և կախովի: 

Հողի համատարած մշակության կուլտիվատորներ: Քննարկենք համա-
տարած մշակության կուլտիվատորների նշանակությունը և կառուցվածքը 
КПС-4Г կցովի կուլտիվատորի օրինակով: Կուլտիվատորը նախատեսված է 
10…12 կմ/ժ ագրեգատի արագությունով հողի նախացանքային և ցելերի 
մշակման համար՝ միաժամանակ ցաքանումով: Կուլտիվատորի ընդգրկման 
լայնությունը կազմում է 4 մ, մշակման խորությունը՝ մինչև 12 սմ:  

Կուլտիվատորի հիմնական հավաքովի միավորը երկու հենարանային ա-
նիվների (14) (Նկ.8.9) վրա հենվող շրջանակն է (13): Շրջանակին մետաղա-
ձողերով (2) պահանջների (10) միջոցով միացված են բանվորական օրգան-
ները՝ սլաքաձև թաթերը կանգնակների վրա (15): Շրջանակը կցիչ սարքված-
քի, որը բաղկացած է կենտրոնական ձգաձողից (7) և կցիչներից (6), (11), 
ինչպես նաև կցորդագինդի (9) օգնությամբ կցվում է տրակտորին: 
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Նկ.8.9 КПС-4Г կուլտիվատոր. 

1–ատամնավոր ցաքանի օղակ, 2-մետաղաձող՝ զսպանակով, 3-կախոցի կալունակ, 4-հիդ-
րոգլան, 5-հիդրավլիկական համակարգի մետաղաձող, 6-ձախ կցիչ, 7-կենտրոնական ձգա-
ձող, 8-մետաղաձողի պահիչ, 9-կցորդագինդ, 10-պահանգ, 11-աջ կցիչ, 12-ոտնատեղ, 13-շրջա-
նակ, 14-հենարանային անիվ, 15-սլաքաձև թաթեր:  

 
Կուլտիվատորների բանվորական օրգանների կառուցվածքը: Կուլտի-

վատորները սարքավորվում են փոխարինվող բանվորական օրգանների լրա-
կազմով, որի մեջ մտնում են հարթակտրիչ, համապիտանի և փխրիչ թաթեր: 

Հարթակտրիչ թաթերը լինում են երկկողմանի և միակողմանի (մոլախո-
տերը կտրելու համար): 

Երկկողմանի հարթակտրիչ սլաքաձև թաթերը (Նկ.8.10,ա) լինում են 145-ից 
մինչև 300 մմ ընդգրկունությամբ, հորիզոնական հարթությունում թաթի կտրող 
եզրերի անկյունը (γ), որը կոչվում է բացվածքի անկյուն, կազմում է 60…700, 
հենարանային հարթության և թաթի սայրի հարթության միջև անկյունը (α)՝ մոտ 
180: Այդ անկյան նշանակությունը բնութագրում է թաթի փխրիչ հատկությունը: 
Որքան այդ անկյունը մեծ է, այնքան թաթը լավ է փխրում հողը: Սլաքաձև հար-
թակտրիչ թաթի այդ անկյունը մեծ չէ, այդ պատճառով այդ ձևի թաթը թույլ է 
փխրում հողը: Այդպիսի թաթերով հողի մշակման խորությունը կազմում է 
մինչև 6 սմ: 
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                  ա               բ           գ            դ       ե           զ  

Նկ.8.10. Հողի համատարած մշակման կուլտիվատորների բանվորական 
օրգաններ.  

ա-աղհանիչ հարթակտրիչ երկկողմանի սլաքաձև թաթ, բ-համապիտանի սլաքաձև 
թաթ, գ-փխրիչ դուրաձև թաթ, դ-փխրիչ նիզակաձև միակողմանի թաթ, ե-ատամնաձև 
երկկողմանի թաթ՝ կոշտ կանգնակի վրա, զ-S-ձև երկկողմանի թաթ՝ զսպանակային 
կանգնակի վրա: 

 
Միակողմանի հարթակտրիչ թաթեր-դանակներ տեղակայում են միայն 

շարահերկային կուլտիվատորների վրա: 
Համապիտանի թաթերն օգտագործվում են մոլախոտերը տակից կտրելու 

և հողը փխրեցնելու համար: 
Համապիտանի սլաքաձև թաթերը (Նկ.8.10,բ) ունեն 220-ից մինչև 385 մմ 

ընդգրկման լայնություն, բացվածքի անկյուն γ՝ 60…700 և α՝ 23…300: Այս 
թաթերը ոչ միայն տակից կտրում են մոլախոտերը, այլև փխերցնում հողը: 
Այդպիսի թաթերով հողի մշակման խորությունը հասնում է մինչև 12 սմ:  

Փխրիչ թաթերը լինում են դուրաձև (Նկ.8.10,գ), նիզակաձև միակողմանի 
(Նկ.8.10,դ) և ատամնաձև երկկողմանի (Նկ.8.10,ե): Դուրաձև թաթերի ընդ-
գրկման լայնությունը կազմում է 20 մմ, մշակման խորությունը՝ մինչև 16 սմ: 
Նիզակաձև միակողմանի թաթի ընդգրկման լայնությունը կազմում է 50մմ: 
Սայրի բթացման դեպքում այն սրում են կամ փոխարինում: Ատամնաձև երկ-
կողմանի թաթը մեկ կողմի բթացման դեպքում կարելի է շրջել կանգնակի 
վրա և աշխատել մյուս կողմով: Փխրիչ երկկողմանի և միակողմանի թաթերն 
ամրացնում են կոշտ (Նկ.8.10,ե) կամ զսպանակային (Նկ.8.10,զ) կանգնակ-
ների վրա:  

Ագրեգատի կազմում: Նախքան ագրեգատ կազմելը ստուգում են կուլտի-
վատորի տեխնիկական վիճակը: КПС-4 կուլտիվատորի մոտ ստուգում են հա-
վաքովի միացքների ամրակումը, թաթերի կտրող եզրերի հաստությունը (այն 
չպետք է գերազանցի 1 մմ), սլաքաձև թաթերի միջև հեռավորությունը (չպետք 
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է շեղվի անվանական չափերից ավելի, քան 20 մմ), սեղմիչ մետաղաձողերի 
զսպանակների ճիգը: 

Կուլտիվատորի տեխնիկական զննումից հետո նախապատրաստում են 
տրակտորի կախոցը՝ ընդհանուր կարգով:  

Կուլտիվատորային ագրեգատները լրակազմում են կախված հողի պայ-
մաններից, դաշտերի չափերից և ռելիեֆից, ինչպես նաև դրանց ուրվագծե-
րից: Մեծ զանգվածներ մշակելու համար կիրառում են լայն ընդգրկումով 
ագրեգատներ՝ հզոր տրակտորներով (Т-150К+СП-11+երկու կուլտիվատոր 
КПС-4, Т-150К+СП-16+երեք կուլտիվատոր КПС-4, К-701+СП-16+չորս կուլտի-
վատոր КПС-4, К-701+СП-20+հինգ կուլտիվատոր КПС-4), իսկ մանր հատվա-
ծամասերում՝ 1,4 դասի տրակտորներ՝ մեկ կուլտիվատորով:  

КПС-4 կուլտիվատորի հիմնական կարգավորումները: Թույլ աղբոտված 
դաշտերը մշակելիս առջևի շարքում տեղակայում են սլաքաձև թաթեր 270 մմ 
ընդգրկման լայնությամբ, հետևի` 330 մմ: Ուժեղ աղբոտված դաշտերում կի-
րառում են միայն 330 մմ ընդգրկումով սլաքաձև թաթեր: Մոլախոտերի ար-
մատները սանրահերկելու համար առջևի շարքի պահանգների վրա տեղա-
կայում են միակի զսպանակով կանգնակներ՝ փխրիչ թաթերով, հետևի շարքի 
պահանգների վրա՝ երկակի:  

Կուլտիվատորի կարգավորումը կատարում են ուղիղ հարթակի վրա: Կուլ-
տիվատորի անիվների տակ տեղադրում են տակդիր, որի հաստությունը 2…3 
սմ փոքր է մշակման խորությունից: Երկու անիվները տեղակայում են հավա-
սար՝ ըստ բարձրության, հակառակ դեպքում մշակման խորությունը կտար-
բերվի կուլտիվատորի ընդգրկման լայնությամբ: Այնուհետև կարգավորման 
պտուտակով տեղակայում են շրջանակի այնպիսի դիրք, որպեսզի երկար պա-
հանգների մետաղաձողերի գլխիկները հենվեն ներդրակների վրա, իսկ թաթե-
րի հատակները գտնվեն հենարանային սալի վրա: Երկար պահանգները տե-
ղակայելուց հետո տեղադրում են կարճ և միակողմանի պահանգները՝ տեղա-
փոխելով սռնին մետաղաձողի կարգավորիչ անցքերով:  

Թեթև հողերի վրա աշխատելիս կամ 6…8 սմ խորության փխրեցման ժա-
մանակ կուլտիվատորի թաթերը տեղակայում այնպես, որպեսզի դրանք ամ-
բողջ կտրող եզրով հպվեն հարթակի մակերևույթին: Ծանր հողերի վրա աշ-
խատելու համար թաթիկերը պետք է թեքված լինեն քթամասերով առաջ՝ 
2…3°: 
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Ագրեգատի աշխատանքը դաշտում: Կուլտիվացիայի կազմակերպումը 
ներառում է դաշտի նախապատրսատում, կուլտիվացիայի ուղղության և ագ-
րեգատի շարժման եղանակի ընտրություն, հատվածամասի լայնության որո-
շում: 

Ագրեգատի առաջին անցումը կատարում են հիմնական մշակության լայ-
նակի ուղղությամբ, հաջորդները՝ նախորդ կուլտիվացիաների լայնական ուղ-
ղությամբ:  

Ագրեգատի շարժման հիմնական եղանակը մաքոքաձևն է: 
Առաջին անցումից հետո, որը կատարում են դաշտի եզրով կամ նշանա-

ձողերի գծի երկարությամբ, ստուգում են մշակման փաստացի խորությունը և 
անհրաժեշտության դեպքում կատարում անհրաժեշտ կարգավորումներ:  

Եթե բանվորական օրգանների ընթացքի խորությունը տարբերվում է մի-
ջին սահմանվածից ավելի, քան 1 սմ անհրաժեշտ է կարգավորումը կատարել 
կարգավորման պտուտակների միջոցով: Եթե տրակտորի, կցիչի կամ կուլտի-
վատորի հետքով շարժվող բանվորական օրգանները փխրեցնում են փոքր 
խորության վրա, անհրաժեշտ է դրանք փխրախորացնել սեղմիչ մետաղաձո-
ղերի զսպանակների լրացուիցչ սեղմման միջոցով: Եթե առջևի շարքի թաթե-
րի ընթացքի խորությունը տարբերվում է հետևի շարքի թաթերից, անհրա-
ժեշտ է տեղաշարժել կցորդագինդը կցիչի անկյունաթերթի վրա վերև կամ 
ներքև: 

Կուլտիվացիան ավարտելուց հետո մշակում են շրջադարձի գոտիները և 
ստուգում աշխատանքի որակը: 

Աշխատանքի որակը գնահատելիս ստուգում են մշակման խորությունը, 
կատարների բարձրությունը, կնձիկայնությունը, մոլախոտերի արմատների 
կտրվածությունը և համեմատում ագրոտեխնիկական պահանջների հետ:  

  
 

Ստուգողական հարցեր 
 

1. Շարադրե՛ք երեսվարիչների նշանակությունը, տեսակները և 
կառուցվածքը:  

2. Ինչպիսի՞ բանվորական օրգաններ են օգտագործում 
երեսվարիչներում: 

3. Ի՞նչ հիմնական մասերից է բաղկացած ЛДГ-5А երեսվարիչը:  
4. Ինչի՞ համար է նախատեսված ППЛ-10-25 գութան-երեսվարիչը:  
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5. Շարադրեք ագրեգատի շարժման եղանակները խոզանի երեսվարի 
ժամանակ:  

6. Շարադրե՛ք երեսվարի ագրեգատի աշխատանքի 
առանձնահատկությունները: 

7. Ի՞նչ ցուցանիչներով է գնահատվում երեսվարի ագրեգատի 
աշխատանքի որակը: 

8. Ի՞նչ հատկանիշներով են դասակարգում ցաքանները:  
9. Շարադրե՛ք սկավառակավոր ցաքանների մակնիշները:  
10. Ի՞նչ կառուցվածք ունի և ինչպե՞ս է աշխատում ատամնավոր ցաքանը: 
11. Ի՞նչ մեքեաներ են կիրառում հողի տափանման համար: 
12. Ինչի՞ համար է կիրառվում կուլտիվացիան: 
13. Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի КПС-4Г կուլտիվատորը: 
14. Ներկայացրե՛ք կուլտիվատորային ագրեգատի օրինակ: 
15. Շարադրե՛ք կուլտիվատորային ագրեգատի աշխատանքը:  
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9. ՎԱՐԻ ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
 

9.1. Վարի տեսակները 
 
Վարը հողը գութաններով մշակման եղանակ է, որի դեպքում միաժամա-

նակ կատարվում է հողի շերտի շրջում, փխրեցում և խառնում: 
Շրջման միջոցով ապահովվում է ճիմի, մոլախոտերի սերմերի, գյուղա-

տնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների հարու-
ցիչների հողածածկումը: Հողի փխրեցման արդյունքում հնարավորություն է 
ստեղծվում ստանալ վարելաշերտի մանրկոշտային կառուցվածք: Հողի 
խառնման արդյունքում, վարի միջոցով մակերևույթի վրա տեղափոխված վա-
րելաշերտի ստորին մասում օդափոխանակության, երկակի խոնավացման և 
արագ ակտիվացող օգտակար միկրոֆլորայի ազդեցության տակ ավելանում 
է բույսերին հասնող սննդարար նյութերի բաղադրությունը: 

 Տարբերում են վարի հետևյալ տեսակները (Նկ.9.1): 
Առի լրիվ շրջումով վար: նախատեսված է բուսական ծածկույթի առավե-

լագույն ոչնչացման համար՝ այն ակոսի հատակին հողածածկման միջոցով: 
Առի լրիվ շրջումն ապահովում են օգտագործելով պտուտակային մակերևույթ-
ներով բանվորական օրգաններ՝ պայմանով, որ առի լայնությունը հավասար 
է՝ b ≥ 2a: Վարի այս տեսակը ներկա ժամանակ հիմնականում կիրառվում է 
միայն խոպանահողերը յուրացնելիս:  

Խոպանահերկը կիրառվում է վարելահողի առավելագույն մակերևույթ 
ստեղծելու նպատակով՝ հողի վրա լույսի, ջերմության և օդի առավելագույն 
ազդեցության նպատակով պայմաններ ստեղծելու համար: Վարի այս ձևը 
ստացվում է պտուտակային մակերևույթներով բանվորական օրգաններ օգ-
տագործելու ժամանակ, երբ ապահովվում է b ≤ 2a պայմանը: Օգտագործվում 
է կապված ճմակալած հողերը մշակելիս: Ընդ որում, վարի ժամանակ հողում 
առաջանում են դատարկություններ, որոնք խախտում են հողի ջրաօդային 
ռեժիմը և վարելահողը ստացվում է կատարավոր: Այդ թերությունը վերաց-
նելու նպատակով օգտագործվում է անկյունահանիչ (գ), որը առի դաշտի 
կողմից կտրում է եռանիստ առ և տեղակայում այն ակոսի հատակին: 
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Նկ.9.1. Վարի տեսակները. 

ա-առի լրիվ շրջումով, բ-խոպանահերկ, գ-անկյունահանիչի միջոցով, դ-կուլտուրական, ե-երկ-
շերտ, զ-ռոմբաձև, է-անշուռտու, ը-կուլտուրական՝ խորափխրիչով, թ-կտրովի իրաններով գու-
թանով, ժ-եռաշերտ, a-առի հաստությունը (վարի խորությունը), b-առի լայնությունը, 1-մոխրա-
նման շերտի մաս, 2-նույնը, խառնվող մշակովի շերտին, 3-մշակովի շերտը մինչև վարելը,  
4-մոխրանման շերտի միացում, 5-վերին մշակովի շերտ, 6-միջին մոխրանման շերտ, 7- ստո-
րին իլյուվիալ շերտ:  

 

Կուլտուրական վար: Կատարվում է գութանով, որի յուրաքանչյուր իրանը 
սարքավորված է նախագութանիկով: Նախագութանիկով սկզբից կտրվում է 
բարագ առ (հիմնական առի լայնության 2/3) և գցվում է ակոսի հատակին, 
այնուհետև կտրվում է հիմնական առը, շրջվում 130…150° և ծածկում վերին 
բարաքը: Վարի այս եղանակը լայնորեն կիրառվում է որպես հիմնական՝ հին 
վարելահողեր մշակելիս: 

Երկշերտ վար: Կուլտուրական վարի տարատեսակ, որի ժամանակ նախա-
գութանիկի ընդգրկման լայնությունը հասցվում է մինչև (b) մեծությունը: Հիմ-
նականում կիրառվում է շարահերկ մշակաբույսերի տակ հողը պատրաստե-
լիս (բամբակեղեն, շաքարային ճակնդեղ և այլն): 

Ռոմբաձև վար: Հողը կտրվում է երկու խոփերով՝ ակոսի պատի և հատակի 
կողմից: Առի լայնական կտրվածքը նման է ռոմբի: Այս ձևը թույլ է տալիս 
ստանալ բաց լայն ակոս, որի մեջ ազատ տեղաշարժվում են տրակտորի աջ 
անիվները: 



 
 

 145

Անշուռտու վար: Հողի խոր փխրեցման տարատեսակ, որը կատարվում է 
առանց թևի իրաններով: Հիմնականում կիրառվում է անբավարար խոնավու-
թյան գոտիներում հողի խոնավանցիկությունը մեծացնելու համար, ինչպես 
նաև լանջերին տեղակայված հողերում կամ հողատարումը կանխելու նպա-
տակով: 

 Կուլտուրական վարը՝ խորափխրիչով կիրառվում է ոչ խորը տեղակայված 
մոխրանման շերտով հողերում: Այդպիսի վարի արդյունքում մոխրանման 
շերտում սկսում են ընթանալ հողագոյացման գործընթացներ, որոնք մի քանի 
տարի հետո հողը դարձնում են բերի: 

Կտրովի իրաններով գութանով վարը նույնպես կիրառվում է մոխրանման 
շերտով հողերում: Այսպիսի ձևը փխրեցնում է մոխրանման շերտը, մասնակի 
խառնելով բերրի շերտին և թողնում ակոսի հատակին: Այդ դեպքում հողա-
գոյացման գործընթացը թույլ է տալիս ավելացնել բերրի հողի հաստությունը: 

Եռաշերտ վարը կիրառվում է աղակալված հողերում վերին շերտը հանելու 
և ստորին իլյուվիալ կամ կարբոնատ շերտով փոխարինելու համար:  

 
9.2. Վարին ներկայացվող ագրոտեխնիկական պահանջները 

 
Վարի կատարման ժամկետները և տեխնոլոգիական չափանիշները սահ-

մանվում են հաշվի առնելով հողի ֆիզիկական հասունությունը, հողի բերրի 
շերտի հզորությունը, մշակաբույսի տեսակը և դաշտի աղբոտվածության աս-
տիճանը:  

Վարի ժամանակ պահանջվում է պահպանել հետևյալ ցուցանիշներին ներ-
կակացվող պահանջները և թույլտվածքները. վարի խորության շեղումն սահ-
մանվածից՝ ուղիղ դաշտերում ±1 սմ, անհավասար ռելիեֆով դաշտերում ՝ ±2 սմ, 
վարի շարքերի թեքումը ±1 մ՝ 500 մ վարելաշերտի երկարության վրա, մակե-
րևույթի հավասարությունը՝ պրոֆիլի երկարությունը, ոչ ավելի, քան 10,7 մ՝ 10 մ 
հատվածի վրա, առի շրջումը՝ լրիվ, բույսերի մնացորդների, մոլախոտերի, պա-
րարտանյութերի ծածկումը՝ առնվազն 95%, 10 սմ-ից ավելի չափերով կոշտե-
րով զբաղեցրած գումարային մակերեսը՝ ոչ ավելի քան դաշտի մակերեսի 
15%, կատարների բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 5 սմ, չեն թույլատրվում 
չմշակված շրջադարձի գոտիներ, չվարած թամբային կատարներ: 

Ագրեգատի շարժման արագությունը պետք է կազմի 5…8 կմ/ժ՝ սովորա-
կան իրաններով գութանների համար և 8…12 կմ/ժ՝ արագագործների: 
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9.3. Գութանների դասակարգումը և կառուցվածքը  
 
Տրակտորների գութանները դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշնե-

րով. ըստ նշանակության՝ ընդհանուր նշանակության և հատուկ,ըստ իրան-
ների քանակի գութանները լինում են մեկ, երկու և բազմիրան, ըստ իրանի 
թևի ձևի՝ կուլտուրական թևերով (ընդհանուր նշանակության գութաններ, խո-
փավոր երեսվարիչներ),՝ վանդավակավոր (խոնավ հողերում աշխատելու հա-
մար), կիսապտուտակային և պտուտակային (խամահողեր վարի համար), 
ըստ տրակտորին կցման եղանակի՝ կցովի, կիսակախովի, կախովի, ըստ կա-
ռուցվածքի և գործողության սկզբունքի՝ թևավոր, կտրված, անթև, չիզելային 
և այլն:  

Գութանները մակնիշում են, օրինակ, ПЛН-5-35՝ գութան խոփավոր, կա-
խովի, հնգաիրան, մեկ իրանի ընդգրկման լայնությունը՝ 35 սմ:  

 Գութանի հիմնական աշխատաքային օրգանը իրանն է: Այն բաղկացած է 
կանգնակից (1) (Նկ. 9.2)՝ կանգնակալով (2), որի վրա ամրացված են խոփը 
(4), թևը (5) և դաշտային տախտակը (3): Գութանի իրանի աշխատանքային 
մասեր են խոփը և թևը, իսկ ծառայողական՝ դաշտային տախտակը և կանգ-
նակը: 

 
Նկ. 9.2. Թևավոր կուլտուրական գութանի իրան 

1 – կանգնակ, 2- կանգնակալ, 3-դաշտային տախտակ, 4-խոփ, 5-թև: 
 

Խոփը կտրում է հողի առը և ուղղում այն թևի վրա: 
Գոյություն ունեն խոփերի տարբեր ձևեր և կառուցվածքներ: Սեղանաձև 

խոփը (Նկ.9.3, ա) կիրառում են թեթև (ըստ հատիկաչափական կազմի) հո-
ղերի վարի համար, դրաձև խոփը (Նկ.9.3, բ) ծառայում է թեթև և ծանր հատի-
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կաչափական կազմով հողերի վարի համար, ատամնավորը (Նկ.9.3, գ) կի-
րառում են գերչոր հողերը վարելիս, շարժական դուրով խոփը (Նկ.9.3, գ) օգ-
տագործում են քարքարոտ միջին և պինդ հողերի վրա:  

Թևը ծառայում է առը շրջելու և փխրեցնելու համար: Ըստ աշխատանքա-
յին մակերևույթի ձևի՝ տարբերում են գլանային, կուլտուրական, կիսապտու-
տակային, պտուտակային և այլ թևեր: Թևի աշխատանքային մակերևույթի 
ձևը բնորոշում է գութանի տեսակը: 

Գլանային թևերով գութանները նախատեսված են քիչ կապակցված, 
ավազային հողերի վարի, ինչպես նաև հիմնաշրջման համար: Այդ տեսակի 
թևերը լավ են շրջում առը, սակայն վատ են փխրեցնում: Կուլտուրական թևե-
րով գութանները բավարար են շրջում առը և լավ փխրեցնումեն հողը: Օգտա-
գործում են նախագութանիկներով: Կիսապտուտակային թևերով գութան-
ներն,առը լավ շրջում են, սական լավ չեն փխրեցնում: Տեղակայում են թփու-
տաճահճային և ընդհանուր նշանակության գութանների վրա՝ ճմուտ և խո-
պան հողերի վարի համար: Պտուտակային թևերով գութանները շատ լավ 
շրջում են առը, սակայն փխրեցնում են վատ: Օգտագործում են ճմուտ հողերի 
վրա, որից հետո հողը անպայման փխրեցնում են այլ մեքենայով:  

 
Նկ.9.3 Գութանների խոփեր. 

ա) սեղանաձև, բ) դրաձև, գ) ատամնավոր, դ) շարժական դուրով. 1-կթամաս, 2-սայր, 3-
կրունկ, 4-պահուստային հաստություն, 5-դուր, 6-ատամ: 

 
Դաշտային տախտակն ապահովում է իրանի կայուն շարժը, բեռնաթա-

փում կանգնակը կողային ճիգերից, կանխարգելում ակոսի պատի թափումը: 
Տախտակն ամրացնում են կանգնակին հետևի կողմից՝ ակոսի պատին 2…3° 
անկյան տակ:  

Թևը, խոփը և դաշտային տախտակը կիպ ամրացնում են կանգնակին հե-
ղույսներով՝ թաքնագլխիկներով:  
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Իրանների կանգնակներն իրենցից ներկայացնում է ձուլածո, դրոշմած 
կամ եռակցված մասեր, որոնց ստորին մասերում տեղադրված է կանգնա-
կալը՝ իր ձևով համապատասխանող ամրացվող խոփի և թևի մակերևույթնե-
րին:  

Կախովի գութաններ: ПЛН-5-35 գութանի օրինակով քննարկենք բոլոր 
կախովի գութանների կառուցվածքը:  

Այս գութանը նախատեսված է մինչև 0,09 ՄՊա տեսակարար դիմադրու-
թյամբ, ոչ քարքարոտ, հողերի մինչև 30 սմ խորությունով վարի համար: Ագ-
րեգատավորվում է 3-րդ դասի (Т-150, Т-150К, ДТ-75М, МТЗ-1221 և այլն) 
տրակտորների հետ: Աշխատանքային արագությունը կազմում է 10 կմ/ժ:  

Բաղկացած է աշխատանքային և օժանդակ օրգաններից: Բանվորական 
օրգաններն են (Նկ.9.4) իրանը (2), նախագութանիկը (1) և սկավառակավոր 
դանակը (նկարի վրա ցույց տված չէ): Օժանդակ օրգաններն են. շրջանակը՝ 
կցման կամ կախման սարքվածքով,հենարանային անիվը (7), իրանների 
փխրախորացման և ապափխրախորացման մեխանիզմը: 

Նախագութանիկը տեղակայում են գութանի յուրաքանչյուր իրանի առջևից 
այնպես, որպեսզի այն հանի 8…12 սմ հողի վերին շերտ: Նախագութանիկի 
ելուստն իրանի համեմատ կարգավորում են տեղաշարժելով անուրը կալու-
նակով, իսկ շարժի խորությունը՝ ըստ բարձրության տեղաշարժելով կանգնակը:  

  
Նկ.9.4 Գութան ПЛН-5-35 

1 – նախագութանիկ, 2 – իրան, 3 – ցաքանների համար նախատեսված կցիչ, 4- գլխավոր 
հեծան, 5-սկավառակավոր դանակի կալունակ, 6-վարի խուրությունը կարգավորող պտու-
տակ, 7-հենարանային անիվ, 8-շեղմույթ, 9-բլթանցք, 10-երկայնական հեծան, 11-կախոց, 12-
տեղակայման մատերի կալունակներ, 13-տեղակայման մատեր, 14-երկայնական հեծան:  
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Նկ.9.5 Գութանի դանակներ.  
ա) գութանի իրան՝ սկավառակավոր դանակով, բ) գութանի իրան՝ կոթավոր դանակով,   
գ) ճահճային գութանի իրան՝ հարթ դանակով և հենարանային դահուկով. 1–սկավառակ, 
2-երկժանի, 3-թագաձև մանեկ, 4-սռնի, 5-մասկադրակ, 6-սայր, 7-թիկնակ, 8-կոթ, 9-հարթ 
դանակ, 10-դահուկ, 11-հենարանային թիթեղ:  

  
 
Գութանի դանակները ծառայում են առը ուղղաձիգ հարթությունում կտրե-

լու համար: Կիրառում են երեք տեսակի դանակներ՝ սկավառակավոր, կոթա-
վոր և հարթ՝ հենարանային դահուկով (Նկ.9.5): Սկավառակավոր դանակը 
(Նկ. 9.5, ա) տեղադրում են ընդհանուր նշանակության գութանների վրա և 
որոշ հատուկ, որոնք նախատեսված են խոշոր քարեր չպարունակող կապ-
ված հողերի վարի համար: Կոթավոր դանակը (Նկ. 9.5, բ) կիրառում են հա-
տուկ նշանակության գութաններում: Հենարանային դահուկով հարթ դանա-
կը (Նկ. 9.5, գ) տեղակայում են թփուտաճահճային գութանների վրա: 

Գութանի շրջանակի վրա ամրացնում են գութանի բոլոր աշխատանքային 
օրգանները: ПЛН-5-35 գութանի շրջանակը տափակ է, եռակցված սնամեջ 
հեծաններից՝ գլխավոր (4) (տես՝ Նկ.9.4), երկայնական (10) և լայնական (14): 
Գլխավոր հեծանին եռակցված են իրանների կանգնակները և նախագու-
թանիկի կալունակներն ամրացնելու համար նախատեսված անկյունակա-
պեր: Աշխատանքի ժամանակ շրջանակը հենվում է անվի (7) վրա, որի դիրքը 
ըստ բարձրության կարելի է փոփոխել մեխանիզմով (6)՝ կարգավորելով վա-
րի խորությունը:  

ПЛН-3-35, ПЛН-4-35, ПЛН-8-40 և այլ կախովի գութանները տարբերվում 
են միայն իրանների քանակով և ընդգրկման լայնությունով:  

 
  



 
 

 150

9.4. Վարի ագրեգատի կազմումը 
  

Վարի ագրեգատներ կազմելիս որոշակի մակնիշի տրակտորի համար ըն-
տրում են համապատասխան գութաններ, հաշվի առնելով դրանց տեխնիկա-
կան բնութագիրը: 

Վարի համար կարելի է կազմել հետևյալ ագրեգատները.  
Օ,6 դասի տրակտորների հետ՝ Л-101 ընդհանուր նշանակության գութանը, 
0,9 դասի տրակտորների հետ՝ Л-107 ընդհանուր նշանակության գութանը, 

ПГПО-2-35, շրջվող գութանը, 
1,4 դասի տրակտորների հետ՝ ПЛН-3-35, ПЛН-3-35, ПН-3-35, ПНК-3-35, 

ПЛН-4-35К, ПЛН-3-35К, ПЛН-3-35П, ПГП-3-35Б, ПЛН-3-35П, Л-110-3, Л-108, 
ПЛН-2-30 ընդհանուր նշանակության գութանները, ПНГ-3-43 շրջադարձային 
գութանը, ПО-3-45,ПОН-3-30, ПГПО-3-35, ПОН-3-40,ПЛО-4-25 շրջվող գութան-
ները, 

2,0 դասի տրակտորների հետ՝ ПНР-(3+1)-45П, ПЛН-4-35, ПЛН-5-35А, Л-
110-4, ПЛН-4-40, ПЛН-4-35П, ПН-3-35, ПНВ-3-35, ПЛ-6-30 ընդահուր նշանա-
կության գութանները, ПО-(3+1)-45, «Euro Oral 74N» շրջվող գութանները, 

3,0 դասի տրակտորների հետ՝ ПЛН-4-35, ПЛН-5-35, ПНУ-5-35УП, ПНР-
(4+1)-45П, ПН-5-35, ПН-4-35, ПН-5У, ПНК-6-35, ПНК-5-35, ПЛП-6-35К, ПЛН-
5-35К, ПГП-4-40, ПБН-3-50А, ПЛН-4-35П, ПЛН-5-35П, ПЛП-4-35, ПН-5-35, 
ПН-4-35, ПНВ-5-35 ընդահուր նշանակության գութանները, ПГУ-5-45, ПГУ-4-
45, ПНГП-3-40, ПНГ-(4+1)-43 շրջադարձային գութանները, «Агат Н4+1С (Р)», 
ПОН-5-30, ПГПО-5-35, ПГПО-4-35, ПО-(4+1)-40, ПНО-4-40К, ПННО-4-40, 
П0-4-40 շրջվող գութանները, 

4,0 դասի տրակտորների հետ՝ ПЛН-5-35, ПН-6-35 ընդահուր նշանակու-
թյան գութանները, «Агат П5С(Р)», ПНО-5-40 շրջվող գութանները, 

5,0 դասի տրակտորների հետ՝ ПЛН-7-35, ПЛН-8-35, ПЛН-9-35,ПП-9-35П, 
ПНУ-8-40У, ПН-8У, ПЛП-7-35, ПКМ-5-35, ПКМ-6-35, ПНН-10-35, ПН-10-35, 
ПНЛ-8-40, ընդահուր նշանակության գութանները, ПГУ-7-45, ПН-8-35У շրջա-
դարձային գութանները, «Агат П5+2С(Р)», «Агат П5+3С(Р)», «Euro Diamant 
107+1L100», «Euro Diamant 85L100», ППО-4-40, ПНО-7-40 շրջադարձային 
գութանները: 
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9.5. Ագրեգատի նախապատրստումն աշխատանքի 

Գութանի նախապատրաստումն աշխատանքի: Գութանի նախապատ-
րաստումն աշխատանքի ներառում է հետևյալ գործողությունները: 

Ստուգում են տեխնիկական վիճակը, լրակազմը, ինչպես նաև վարի սահ-
մանված խորության համար կարգավորումը: Հիմնական իրանների և նախա-
գութանիկների խոփերի չափերի թույլատրելի շեղումներն են՝ ըստ սայրի եր-
կարության մինչև 15 մմ, ըստ թիկնակի երկարության մինչև 10 մմ, ըստ խոփի 
լայնության մինչև 7 մմ: Հակառակ դեպքում խոփը փոխարինում են: Խոփի 
սայրի եզրերի հաստությունը չպետք է գերազանցի 1,0…1,5 մմ, սայրի սրման 
անկյունը՝ 25…35°: Հակառակ դեպքում խոփի եզրը սրում են կամ այն փոխա-
րինում նորով: Թևի և խոփի միջև բացակը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 1 մմ, 
իսկ խոփի ցցվող մասը թևի վերևից՝ ոչ ավելի, քան 2 մմ: Հակառակ դեպքում 
փոխարինում են խոփը, կամ հարդարում թևը, կամ խոփի ու թևի տակ տեղա-
կայում միջադիրներ: Թևի և կանգնակի միջև բացակը, ըստ ստորին անցքերի 
մակարդակի, չպետք է գերազանցի 4 մմ, վերինների մակարդակի՝ 6 մմ. 
հակառակ դեպքում սրում են կանգնակի և թևի մակերևույթները: Դաշտային 
տախտակի և կանգնակի միջև բացակը հորիզոնական կցվանքում չպետք է 
գերազանցի 2 մմ, ուղղաձիգում՝ 4 մմ, հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է սրել 
կանգնակի մակերևույթը: 

Նախագութանիկների կարգավորումը: Նախագութանիկները տեղակա-
յում են գութանի շրջանակի վրա այնպես, որպեսզի դրանց խոփերի քթամա-
սերը գտնվեն հինկան իրանի խոխի քթամասից 30 սմ հեռավորության վրա: 
Ըստ բարձրության, նախագութանիկները պետք է ապահովեն շարժի խո-
րությունը վարի ցանկացած խորության դեպքում (բացառությամբ խոպան 
հողերի վարի): 

Սկավառակավոր դանակի կարգավորումը: Սկավառակավոր դանակը 
պետք է ազատ պտտվի սռնու վրա: Շրջանակի վրա սկավառակավոր դանա-
կը տեղակայում են այնպես, որպեսզի դանակի կենտրոնը գտնվի նախա-
վերջին նախագութանիկի խոփի քթամասի վերեևում, իսկ դանակի սայրը՝ 
քթամասից 2…3 սմ ներքև և թևի դաշտային կտրվածքից տեղաշարժում են 
1…3 սմ դեպի դաշտը: 

Խոփերի և նախագութանիկների դիրքի ստուգումը: Խոփերը և նախագու-
թանիկները պետք է գտնվեն մեկ ուղիղի վրա: Այդ դիրքը ստուգում առջևի և 
հետևի խոփերի քթամասերի միջև ձգված լարով: Քթամասերի շեղումը ուղի-
ղից չպետք է գերազանցի 5 մմ: Եթե շեղումն ավելի մեծ է, ապա ստուգում են 
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իրանների կամ նախագութանիկների կանգնակների շրջանակին ամրացման 
ճշտությունը ու անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում դեֆորմացված 
կանգնակները: 

Գութանի տեխնիկական վիճակի ստուգման և կարգավորման աշխա-
տանքներն ավարտելուց հետո գութանը միացնում են տրակտորին:  

Տրակտորի նախապատրաստումը: Տրակտորի նախապատրաստումը 
վարի համար տարբերվում է ըստ ագրեգատի կազմի: Դիտարկենք դրանցից 
մի քանիսը: 

Տրակտորներ К-701, К-700А+գութան ПТК-9-35 ագրեգատ կազմելիս կա-
տարում են հետյալ գործողությունները. 

● Տեղակայում են կախոցի շեղմույթների կոշտ միացում (Նկ. 9.6), որի հա-
մար տրակտորի հիդրավլիկական համակարգով իջեցնում են կախոցի ստո-
րին ձգաձողերը մինչև հենարանային մակերևույթին հպվելը: Հանում են շեղ-
մույթների բաժակներից սևեռիչ մատերը (1) և համատեղելով արտաքին (2) և 
ներքին (3) բաժակների եզրային անցքերը, տեղադրում են դրանց մեջ մա-
տերը և սևեռում,  

 
Նկ.9.6 К-701 և К-700А տրակտորների կախոցի կարգավորումը 

 
● Տեղակայում են շեղմույթների պահանջվող երկարությունը, որի համար 

բարձրացնում են կախոցն այնպես, որպեսզի ստորին ձգաձողերը գտնվեն 
օդում և պտտելով բռնակի միջոցով արտաքին բաժակները, շեղմույթների 
հոդակապերի առանցնքների միջև տեղակայում են 1,08 մ հեռավորություն: 
Ընդ որում, շեղմույթների վերին և ստորին պարուրակավոր եզրերի երկարու-
թյունը պետք է լինի մոտ 0,06 մ: 

 ● Ամրացնում են կախոցի կենտրոնական ձգաձողը (5)՝ փոքրացնելով եր-
կարությունը և միացնելով ձախ գլխավոր լծակի վրա ամրացված կալունակին:  
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 ● Կարգավորում են հորիզոնական շեղմույթների երկարությունը ձգիչ 
խողովակի միջոցով այնպես, որպեսզի ստորին երկայնական ձգաձողերի հե-
տևի հոդակապերը (4) ազատ տեղաշարժվեն լայնական հարթությունում 
0,15…0,20 մ: 

 ● Ստուգում են ճնշումը դողերում անիվներում և անհրաժեշտության դեպ-
քում այն հասցնում նորմի: Առջևի անիվների դողերում այն պետք է լինի 0,17 
ՄՊա, հետևի՝ 0,16 ՄՊա:  

3,0 կամ 4,0 դասի տրակտոր + կախովի կամ կիսակախովի գութան (բացի 
ПЛ-5-35 և ПКГ-5-40В գութաններից ու փափուկ հողի վրա Т-150К տրակտորն 
աշխատելիս). 

● Տեղակայել կախոցի երկկետային սխեմա (Նկ.9.7) (ДТ-75M տրակտորի 
օրինակով), ականոցը (5) տեղակայել ստորին ձգաձողի վրա՝ տրակտորի եր-
կայնական առանցքից 140 մմ դեպի աջ, 

 ● Վերին ձգաձողի (7) դարձակի ականոցը տեղակայել լիսեռի վրա այն-
պես, որպեսզի նա գտնվի ականոցի (5) հետ մեկ ուղղաձիգ հարթությունում 
և ամրացնել հենակներով: 

● Աջ և ձախ ուղղաձիգ շեղմույթները (3) տեղակայել լծակի (8) արտաքին 
կողմից, կարգավորել դրանց երկարությունը, ամբարձման լծակի հանդեպ, ու 
ամրացնել այնպես, որպեսզի դրանք ունենան նվազագույն շեղվածք լայնա-
կան-ուղղաձիգ հարթությունում: Դրանց երկարությունը պետք է լինի 0,64... 
0,67 մ քառաիրան գութանով աշխատելու համարԿ և 0,72…0,77 մ՝ հինգիրան 
կամ վեցիրան գութանի համար: 

 

 
Նկ.9.7. ДТ-75M տրակտորի կախոցի մեխանիզմ (երկկետ սխեմա). 

1-շղթաների ձգիչ, 2,9-երկայնական ձգաձողեր, 3-շեղմույթներ, 4-հիդրոգլան, 5-ականոց, 
6-սռնի, 7-վերին ձգաձող, 8-ամբարձման լծակ, 10-շղթա:  
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● Կախել կախոցի վրա СА-2 ավտոկցիչի շրջանակը (եթե գութանն ունի 
СА-2 ավտոկցիչի համար նախատեսված փականք): 

 МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-80, МТЗ-82 տրակտորներ + կախովի կամ կի-
սակախովի գութան. 

● Հանել լայնակը, եթե տրակտորն աշխատել է կցովի մեքենայով, տեղա-
կայել և ամրացնել երկայնական ձգաձողերի (3) երկարիչները (1), 

 
Նկ.9.8 МТЗ-80 տրակտորի կախոցի մեխանիզմ. 

1-հետևի երկայնական ձգաձող, 2-շեղմույթի երկժանի, 3-առջևի երկայնական ձգաձող, 
4-կարգավորիչ հեղույս, 5-ձախ շեղմույթի առձգիչ մանեկ, 6-առձգիչի կալունակ, 7-աջ շեղ-
մույթի երկարության փոփոխման բռնակ, 8-կենտրոնական ձգաձող, 9-ստորին երկայնա-
կան ձգաձող, 10-սահմանափակիչ շղթա  

 
● Տեղակայել ուղղաձիգ շեղմույթները, կոշտ միացնելով դրանց երկժա-

նիները (2) հեղույսներով երկայնական ձգաձողերին (3) 
● Ձախ շեղմույթի առձգիչով (5) և աջ շեղմույթի բռնակով (7) կարգավորել 

շեղմույթների երկարությունը և երկայնական ձգաձողերի սահմանափակիչ 
շղթաները այնպես, որպեսզի վերին հոդակապի առանցքի և ստորին երկժա-
նու հեղույսի անցքի առանցքի միջև հեռավորությունը հավասար լինի 0,515 
մ: Սահմանափակիչ շղթաները (10) առավելագույնս երկարացնել 

● Կախոցի մեխանիզմի վրա կախել ավտոկցիչի շրջանակը, երկարիչների 
հոդակապերը հագցնել կցիչի շրջանակի արտաքին մատերի վրա և սևեռել 
զսպանակավոր մատերով ճուլկիներով, կենտրոնական ձգաձողի հետևի 
հոդակապը տեղադրել կցիչի շրջանակի կցիչ հարմարանքի շերտաձողերի 
միջև և սևեռել մատերով, շրջանակը տեղակայել ուղղաձիգ (անհրաժեշտու-
թյան դեպքում փոխել կենտրոնական ձգաձողի երկարությունը՝ շրջելով ձգիչ 
խողովակի բռնակը անհրաժեշտ կողմը), 
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● Քարքարոտ հողերի վարի դեպքում, սահմանափակել կախոցի գլանի 
կոթի շարժը, որպեսզի կանխարգելել վառելիքի բաքի լցավորման բկանցքի 
դեֆորմացիան գութանը տրանսպորտային դիրք փոխադրելիս, որի համար 
տեղաշարժել հենակը գլանի գլանի կոթի վրա այնպես, որպեսզի կոթի շարժը 
կազմի ոչ ավելի, քան 0,15 մ 

 ● Տեղակայել տրակտորի համապատասխան անվամեջը, 
 ● ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում հասցնել նորմի օդի ճնշումը 

անվադողերում, 
 ● Ստուգել առջևի անիվների զուգամտությունը (անվամեջը տեակայելուց 

հետո) և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորել այն 
● Տեղակայել լրացուցիչ ծանրոցներ կիսաշրջանակի չորսու հատուկ կալու-

նակի վրա  
 Գութանի կարգավորումը՝ վարի սահմանված խորության համար: Կա-

խովի և կիսակախովի գութանների կարգավորումը վարի սահմանված խո-
րության համար կատարվում է նույն հաջորդականությամբ: Այդ առումով՝ 
քննարկենք ПЛН-3-35 կախովի գութանի կարգավորումը և ПЛП-6-35 կիսա-
կախովի գութանի կարգավորման առանձնահատկությունները: 

ПЛН-3-35 գութանը սահմանված խորության վրա տեղակայելու համար 
տրակտորի հետևի ձախ անվի տակ տեղադրում են թեք կտրվածքով չորսու, 
որի հաստությունը 1,5…2 սմ փոքր է վարի սահմանված խորությունից: Այնու-
հետև կանգնեցնում են տրակտորը չորսուի վրա, իջեցնում գութանը և գութա-
նի հենարանային անվի տակ տեղադրում նույն հաստության չորսու: Տրակ-
տորի կենտրոնական ձգաձողի և կախոցի աջ շեղմույթով ուղղում են գութանի 
շրջանակն այնպես, որպեսզի խոփերի սայրերը լինեն զուգահեռ մակերևույ-
թին, իսկ խոփերի կթամասերը հենվեն հարթակի վրա: Շեղմույթի երկարու-
թյունը փոքրացնելու համար բռնակը պտտում են ժամսլաքի հակառակ ուղ-
ղությունով: Շեղմույթի երկարության յուրաքանչյուր փոփոխություն պետք է 
ուղղորդվի սահմանափակիչ շղթաների աջ կալունակի կարգավորումով:  

Թրթուրավոր տրակտորի համար կատարում են նույն գործողությունները, 
բացառությամբ այն բանի, որ չորսուն, որի հաստությունը հավասար է մշակ-
ման խորությանը, տեղադրում են երկու թրթուրների տակ:  

ПЛП-6-35 կիսակախովի գութանի կարգավորումը կատարում են նույն 
ձևով, ինչ կախովի գութանի համար, բացառությամբ հետևյալ առանձնա-
հատկությունների:  

Որպեսզի ապահովել գութանի բարձրացումը բաշխիչի բռնակով, անհրա-
ժեշտ է հետևի անվի մեխանիզմի հիդրոգլանի յուղատար ուղին միացնել 
տրակտորի հիմնական հիդրոգլանին և հանել փակող մատը լրաբեռնիչի չոր-
սուից: Բարձրացված գութանի դեպքում տրանսպորտային լուսանցքը պետք 
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է կազմի 300…350 մմ: Տրանսպորտային լուսանցքի փոփոխությունը կարգա-
վորում են փոխելով գութանի կախոցը հետևի անվին միացնող ձգաձողի 
երկարությունը: 

 Որպեսզի տեղակայել գութանը վարի սահմանված խորության վրա, գու-
թանի հետևի իրանը և անիվը տեղադրում են մեկ հարթությունում: Հենարա-
նային անվի տակ տեղադրում են չորսու, որի հաստությունը 1,5…2 սմ փոքր 
է վարի սահմանված խորությունից: Փոխելով տրակտորի մեխանիզմի շեղ-
մույթների երկարությունը, կարգավորում են շրջանակը լայնական ուղղու-
թյամբ և հետևի անվի մեխանիզմի կարգավորիչ պտուտակով տեղակայում 
են այնպես, որպեսզի հեղույսի գլխիկը հպվի հենակին:  

 

 
9.6. Դաշտի նախապատրաստումը և շարժման եղանակների 

ընտրությունը 
 

Գործավարի կազմակերպումը ներառում է դաշտի նախապատրաստում, 
ագրեգատի շարժման ուղղության և ձևի ընտրություն, հողաբաժնի և շրջա-
դարձի գոտիների լայնության ընտրություն, դաշտի բաժանում, վարի ագրե-
գատների աշխատանքի կազմակերպում, շրջադարձերի բաժանում և վա-
րում, ակոսների հողածածկում:  

Դաշտի նախապատրաստումը: Դաշտը ազատում են ագրեգատների 
շարժմանը խանգարող խոչընդոտներից և բույսերի մնացորդներից: Նշա-
գծում են դաշտը: Ընտրում են վարի ուղղությունը:  

Վարի ուղղությունը: Վարի ուղղությունը սահմանում են հաշվի առնելով 
դաշտի տեսքը և ռելիեֆը, նախորդ վարի ձևը: Եթե դաշտի չափերը թույլ են 
տալիս, ապա այն բաժանում են գոների այնպես, որպեսզի վարը կատարվի 
անցյալ տարվա վարի լայնակի ուղղությունով, ինչը լավացնում է հողի մա-
կերևույթի հարթեցումը: Ուղղությունը չի փոխվում, եթե գոնի երկարությունը 
500 մ-ից պակաս է, որովհետև կտրուկ նվազում է ագրեգատի արտադրողա-
կանությունը:  

Դաշտերը, որոնք ենթակա են ջրային հողատարման, վարում են միայն 
լանջերին լայնակի ուղղությամբ, որպեսզի բացառվի հողի ողողումը, և 
հնարավոր լինի ավելացնել խոնավությունը:  

 Վարի ագրեգատների շարժման եղանակները: Վարի ագրեգատների 
շարժման եղանակներն ընտրում են հաշվի առնելով դաշտի երկարությունը, 
լայնությունը, ուրվագծերը և ռելիեֆը, ինչպես նաև ագրեգատների տեխնի-
կական բնութագրերը:  

Ագրեգատների շարժման հիմնական եղանակը՝փակօղակ կոմբինացվածն 
է: Գոնի ոչ մեծ երկարությամբ դաշտերում, որպես կանոն կիրառում են 
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շարժման անօղակ կոմբինացված եղանակը: Ակոսների թմբերի քանակու-
թյունը նվազեցնելու համար, ինչպես փակօղակ, այնպես էլ անօղակ եղանա-
կի դեպքում, հաջորդաբար կիրառում են «ակոսավար» և «թմբավար» աշխա-
տանքի ձևերը, այսինքն՝ օգտագործում են երեք գոների վարի եղանակը: Այդ 
դեպքում ակոսների թմբերի քանակը կտրուկ նվազում է:  

 Աշխատանքային տեղամասերի օպտիմալ լայնության որոշումը: Թմբա-
յին գոտիների քանակությունը կրճատելու համար աշխատանքային տեղամա-
սերի լայնությունը պետք է լինի օպտիմալ: Այն կախված է ագրեգատի ընդ-
գրկման լայնությունից և գոնի երկարությունից (աղյուսակ 9.1): Այդ դեպքում 
ստացվում է կատարների նվազագույն թիվ: 

Աղյուսակ 9.1  
 

Աշխատանքային տեղամասերի օպտիմալ լայնությունը (մ)՝ կախված 
գոնի երկարությունից և ագրեգատների կազմից 

 
Գոնի երկարությունը, 

մ 
Տրակտորի դասը  

5,0 3,0 1,4 
300...400 - 50…60 40…45 
400...500 - 60…70 45…50 
500...700 85…100 70…80 50…60 

1000...1300 100…120 100…110 50…70 
ավելի, քան 1300 մ 150 120 - 

 

 Շրջադարձի գոտիների լայնության ընտրությունը: Շրջադարձային գո-
տիների լայնության ընտրությունը սահմանվում է երկու պայմաններով՝ ագ-
րեգատի շրջադարձի հնարավորությունով և դրանց մշակումը նույն ագրեգա-
տով կատարելու անհրաժեշտությամբ: Ագրեգատի կինեմատիկայով որոշվող 
շրջադարձային գոտու նվազագույն լայնությունը կախված է շրջադարձի ձևից 
և որոշվում է բանաձևով՝  

 LRE += 3 (օղակաձև շրջադարձ)   (1) 
LRE += 5,1 (անօղակ շրջադարձ)  (2) 

 որտեղ R -ը՝ շրջադարձի շառավիղն է, մ L -ը՝ ագրեգատի ելքի երկարու-
թյունը, մ E -ն՝ շրջադարձային գոտու լայնությունը  

kLL 5,0= ,               (3) 

 որտեղ kL -ն՝ ագրեգատի կինեմատիկական երկարությունն է, մ:  
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Շրջադարձային գոտու լայնությունը պետք է լինի բազմապատիկ ագրեգա-
տի ընդգրկման լայնությանը (կախովի գութանների համար՝ 15 մ, կիսակա-
խովիների՝ մինչև 20 մ): Այդ դեպքում միշտ հաշվի է առնվում ագրեգատի 
անցնումների թիվը շրջադարձային գոտին վարելիս:  

Շրջադարձային գոտիները նշող ակոսները սովորաբար վարում են 8…12 
սմ խորությամբ, շրջելով շերտերը շրջադարձային գոտու վրա, որպեսզի 
դրանք փափկացնեն խոփերի հարվածները հողին՝ գութանների իջեցման 
ժամանակ և ապահովեն իրանների խորացումը:  

 Դաշտի բաժանումը հատվածամասերի: Դաշտի բաժանումը հատվածա-
մասերի կախված է վարի ընդունված ձևից: Գոնային եղանակով վարի դեպ-
քում սկզբից դաշտի երկու կամ չորս կողմերից չափվում է շրջադարձի գոտին:  

Որպեսզի դաշտի բաժանման ժամանակ կրճատվեն ագրեգատի անցում-
ներն ըստ նշանաձողերի, առաջին նշանաձողը տեղակայում են հատվածա-
մասի լայնության կեսին հավասար հեռավորության վրա, իսկ դաշտի սահ-
մանը՝ հաշվի առնելով առաջին նշանաձողից հատվածամասի երկակի լայ-
նությունը (Նկ. 9.9): 

Որպեսզի ապահովել առաջին ակոսների ուղիղ լինելը, առաջին անցման 
գոտու սկիզբը նշում են կարճ ցցիկներով (0,4…0,5 մ), իսկ դաշտի հակառակ 
կողմում տեղակայում են լավ դիտվող նշանաձող: Եթե դաշտը երկար է և ունի 
շրջադարձեր, ապա տեղադրում են միջանկյալ նշանաձողեր: Տրակտորիստը 
պետք է լավ տեսնի երկու նշանաձողերը միաժամանակ և վարի տրակտորն 
այնպես, որպեսզի բոլոր տեսանելի նշանաձողերը գտնվեն փեղկում:  

 
Նկ. 9.9 Դաշտի բաժանումը հատվածամասերի. 

I–Ш՝ հատվածամասեր, С ՝հատվածամասի լայնությունը, Е ՝շրջադարձի գոտու 
լայնությունը 

Ագրեգատի աշխատանքը դաշտում: Ագրեգատի առաջին անցումների ժա-
մանակ ստուգում են ընթացքի խորությունը, գութանի ընդգրկման լայնու-
թյունը և վարի հավասարաչափությունը:  
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ա    բ    գ 

Նկ.9.10. Ագրեգատի շարժման ձևերը. 
ա) օղակաձև կոմբինացված վար, բ) հաջորդաբար թմբավար (կույտավար) (C1,C3) և 

լաղարկավար (C2), գ՝ անօղակ կոմբինացված: 
 
Վարի ժամանակ ագրեգատի շարժման բազմաթիվ եղանակներից ամե-

նատարածվածը օղակաձև կոմբինացվածն է (Նկ. 9.10,ա): Այս եղանակի 
դեպքում հարակից տեղամասերը վարում են հաջորդաբար՝ կույտավար և 
լաղարկավար (Նկ. 9.10,բ): Այդպիսի հաջորդականությունը մոտ երկու ան-
գամ կրճատում է կատարների և բաց ակոսների քանակը, և, բացի դրանից, 
կրճատում է դաշտի բաժանման ժամանակը, քանի որ գծանշում են տեղա-
մասերի միայն կեսը՝ մեկընդմեջ: Կենտ տեղամասերը վարում են կույտավար, 
իսկ զույգերը, կենտերն ավարտելուց հետո՝ լաղարկավար:  

Նշված եղանակը կիրառելի է միայն բավականին երկար դաշտերում: 
Կարճ դաշտերում արտադրողականությունը նվազում է, պարապ ընթացքնե-
րի վրա կորուստների մեցածման պատճառով: Այդ պատճառով կարճ երկա-
րությամբ դաշտերում կիրառում են շարժման անօղակ կոմբինացված եղա-
նակը (Նկ.9.10,գ), որն ապահովում է պարապ ընթացքների երկարության 
նվազեցում: Դաշտերի երկարությունը, որոնց դեպքում շահավետ է կիրառել 
այս եղանակը կախովի և կիսակախովի գութաններով ագրեգատների հա-
մար, ներկայացված է ստորև: 
Տրակտոր        Գութանի իրանների քանակը      Դաշտի երկարությունը,մ 
К-700,К-701                    8…9                                             1400 
Т-150К  6  1200 
ДТ-75М  4  600 
МТЗ-80/82  3  500 

 Վարի համար ագրեգատի շարժման ընտրած եղանակի, ընդգրկման լայ-
նության, շրջադարձի շառավղի և ելքի երկարության համար մեծ նշանակու-
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թյուն ունի տեղամասի օպտիմալ լայնության ընտրությունը: Ստորև ներկա-
յացվում է տեղամասերի լայնության արժեքները МТЗ-80/82 + եռաիրան գու-
թան ագրեգատի համար, հաշվի առնելով գոնի երկարությունը: 

Գոնի երկարությունը,մ                   Հատվածամասի լայնությունը,մ 
500   40…50 
750   50…60 
1000   60…70 
1500   70…80 

  
 

9.7. Վարի որակի ստուգումը 
 

Վարի որակի գնահատման եղանակներն իմանալը շատ կարևոր է տրակ-
տորիստի համար, որովհետև նա գնահատում է ոչ միայն իր կատարած աշ-
խատանքը, այլև հանձնում է աշխատանքը պատվիրատուին: Վարի որակի 
հիմնական ցուցանիշներն են՝ վարի հավասարաչափությունն ըստ խորու-
թյան, վարելահողի բեկորությունը, վարելահողի կատարայնությունը, հողի 
փշրումը, ակոսի կատարը, բաց ակոսը: 

 Քննարկենք, թե ինչպես է գնահատվում յուրաքանչյուր ցուցանիշը: Վարի 
հավասարաչափությունն ըստ խորության: Վարի խորությունը, բացառու-
թյամբ առաջին երկու անցումների թմբավարի հատվածամասում, պետք է 
լինի հաստատուն և գտնվի սահմանվածի սահմաններում:  

Վարի խորությունը չափում են ակոսաչափի կամ քանոնների օգնությամբ, 
նախապես մաքրելով ակոսի եզրը և հատակը կոշտերից ու թափված հողից 
(Նկ.9.11)  

 

  
Նկ.9.11 Վարի խորության չափումը. 

ա) ակոսաչափով, բ) քանոնով 1 – հիմք, 2-փողաքանոն՝ բաժանքներով, 3-բռնակներ, 
4-շարժաքան ձող:  
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 Արտադրական պայմաններում վարի հավասարաչափությունը գնահա-

տելու համար բավարար է 25….30 չափում գութանի մի քանի անցումներով և 
վարի միջին խորության շեղումով սահմանվածից, դատում են վարի խո-
րության հավասարաչափության մասին: Վարի խորությունը հաշվում են հա-
վասարաչափ, եթե դրա շեղումը ագրեգատի առանձին անցումներում չի գե-
րազանցում ± 2 սմ:  

 Վարելահողի բեկորությունը որոշում են քառակուսի մետրային շրջանա-
կով (բաժանած չորս մասի), որը տեղադրվում է վարելահողի մակերևույթի 
վրա: Շրջանակում գտնվող 5 սմ-ից մեծ տրամագծով բեկորները 1 սմ ճշտու-
թյամբ չափում են ըստ երկարության ու լայնության և որոշում բեկորների մա-
կերեսը: Բեկորության մեծության մասին դատում են բեկորների գումարային 
մակերեսի հարաբերությամբ շրջանակի մակերեսին՝ արտահայտված տոկոս-
ներով: Բեկորության թույլատրելի սահմանը հաշվում են 10…15 %:  

 Ավելի ճշգրիտ արդյունքներ կարելի է ատանալ, օգտագործելով պարզ 
հարմարանք՝ օրգանական ապակու վրա գծանշած պալետ (քառակուսի ցան-
ցով թափանցիկ թիթեղ 50 x 50 սմ, բաժանած ավելի մանր քառակուսիների), 
որը պտուտակներով ամրացվում է աշխատանքային սեղանիկին (Նկ.9.12): 
Պալետը կարելի է գծանշել նաև պոլիէթիլային կամ քլորվինիլային թաղանթի 
վրա: 

 Պալետը տեղադրում են հողի մակերևույթի վրա և ներսեղմում աշխա-
տանքային սեղանիկը հողի մեջ՝ մինչև պալետը հպվի հողի մակերևույթին: 
Պալետով սահմանափակված հողի մակերևույթը զննելիս բեկորների բոլոր 
ուրվագծերը դառնում են բաժանված 1սմ2 մակերեսով քառակուսիների: Բե-
կորի ուրվագծում քառակուսիների հաշվառումը տալիս է դրա մակերեսը մին-
չև 1սմ2 ճշտությամբ: Յուրաքանչյուր բեկորի 10 սմ2-ից մեծ մակերեսը 
որոշվում և գրանցվում է առանձին:  

  

 
 

Նկ. 9.12. Վարելահողի բեկորությունը որոշելու հարմարանք: 
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Բացարձակ ցուցանիշները (սմ2) համեմատելի հարաբերական արժեքների 
(%) վերահաշվարկելու համար, բեկորների գումարային մակերեսը (S) բազ-
մապատկում են գործակցով 0,04 և ստանում վարելահողի բեկորությունը՝ Բ 
= 0,04 S:  

 Արտադրական պայմաններում վարած հողի բեկորությունը գնահատելու 
համար բավարար է կատարել հարմարանքի 5….6 տեղադրում:  

 Վարելահողի կատարայնությունը ստուգվում է երեք տեղերում գոնի ամ-
բողջ երկարությամբ ընդգրկման ամբողջ լայնությունով երկու քանոնների 
(Նկ.9.13, ա) կամ պրոֆիլաչափի (նկ.9.13,բ) օգնությամբ: Անցումից հետո 
ակոսիկների միջին խորությունը չպետք է գերազանցի 3…4 սմ:  

   
    ա      բ 
Նկ.9.13 Հողի կատարայնության որոշումը ձողաքանոնվ (ա) և պրոֆի-
լաչափով (բ, վերևի նկարը՝ տեսքը կողքից, ներքևինը՝ տեսքը վերևից): 
 
 Հողի փխրումը որոշում են 40x30x30 սմ չափեր ունեցող առանց հատակի 

մետաղե արկղով (Նկ.9.14,ա): Դրա համար արկղը ներփորում են հողի մեջ 
մինչև ակոսի հատակը և տակը դնում մետաղե հատակը, հանում փորձա-
նմուշը հողից, կշռում և մաղերի հավաքածուի միջոցով բաժանում կոշտերի 
հետևյալ չափերով չափամասերի՝ 5 սմ-ից փոքր, 5…10 սմ, 10…15, 15…25 սմ 
և 25 սմ-ից մեծ: Յուրաքանչյուր չափամասը կշռում են և հաշվում տոկոսը 
փորձանմուշի ընդհանուր զանգվածի համեմատ: Հողի փշրման որակը որոշ-
վում է 5 սմ-ից փոքր չափերով կոշտերի չափամասի փորձանմուշի ընդհանուր 
զանգվածի հարաբերությամբ՝ տոկոսներով:  
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   ա      բ 

Նկ. 9.14 Փորձանմուշները վերցնելու և հողի փշրումը որոշելու հարմարանք 
(ա) և ակոսի կատարի չափումը (բ):  

 
Ակոսի կատարի ձևավորման որակը: Ակոսի կատարը պետք է լինի ուղ-

ղագիծ, քիչ նկատելի, իսկ դրա տակի վարի խորությունը պետք է լինի առն-
վազն սահմանվածի կեսից ոչ պակաս: Ակոսի կատարի ուղղագծությունը 
չափում են լարի միջոցով, ձգելով այն կատարի մեջտեղում 100 մ միմյանցից 
հեռավորության վրա տեղադրված ցցաձողերի միջև: 

Ակոսի կատարի բարձրությունը և դրա տակ վարի խորությունը որոշելու 
համար, ագրեգատի շարժմանը ուղղաձիգ, կատարի մեջ սեղմում են մետրա-
նոց ձողաքանոնն այնպես, որպեսզի դրա եզրերը հպվեն հարևան կատար-
ներին (Նկ.9.14,բ): Ակոսաչափի կամ քանոնի միջոցով որոշում են ակոսի 
կատարի բարձրությունը (կատարի գագաթից մինչև ձողաքանոնի ստորին 
կողմը) և վարի խորությունը (ձողաքանոնի ստորին կողմից մինչև ակոսի 
հատակը): Որակը գնահատում են 10 բալով, ընդ որում, առավելագույն գնա-
հատականը նվազում է. 1…2 բալ՝ եթե կատարը ուղիղ չէ (հեռավորությունը 
կատարի կենտրոնից մինչև ձգված լարը գերազանցում է 10 սմ), 1…2 բալ՝ եթե 
կատարը բարձր է հարևաններից ավելի, քան 5 սմ, 1…2 բալ՝ եթե վարի 
խորությունը կատարի տակ փոքր է սահմանված խորության կեսից, 3…4 բալ՝ 
եթե կատարի մեծ մասի տակ մնացել է չվարած հող:  

 Բաց ակոսի ձևավորման որակը: Ակոսը պետք է լինի ուղիղ, հավասար 
գութանի իրանի ընդգրկման լայնությանը և սահմանված վարի խորությանը:  
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9.8. Վարի ժամանակ անվտանգության տեխնիկայի պահանջները  
 
Վարի ժամանակ տեխնիկական անվտանգության հիմնական դրույթներն 

են: 
● Գութանի հավաքմանը և աշխատանքին չեն թույլատրվում գութանով 

անձինք, որոնք ծանոթ չեն անվտանգության տեխնիկայի կանոններին:  
● Շարժումն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տալ ազդանշան, տեղից 

շարժվել սահուն, առանց թափառի:  
● Նախքան գութանն իջեցնելը կամ բարձրացնելն անհրաժեշտ է համոզ-

վել, որ նրա կողքին ոչ ոք չկա:  
● Նախքան դաշտ տեղափոխելն անհրաժեշտ է առավելագույնս բարձ-

րացնել գութանը տրանսպորտային դիրք և ձգել տրակտորի կախոցի համա-
կարգի սահմնափակիչ շղթաները:  

● Խոփերը փոխարինելիս դաշտային տախտակների և հենարանային ան-
վի տակ անհրաժեշտ է տեղադրել փայտե շրջանակներ:  

 Կտրանակապես արգելվում է՝  
● աշխատել անսարք գութանով, 
● գտնվել ագրեգատի կողքին շրջադարձի ժամանակ,  
● շրջադարձել ագրեգատը տրակտորի կախոցի համակարգի թուլացված 

սահմանփակիչ շղթաների դեպքում,  
● նստել գութանի շրջանակի վրա վարի կամ տեղափոխման ժամանակ,  
●կարգավորել գութանը կամ ձգել հեղույսները ընթացքի ժամանակ կամ 

տրանսպորտային դիրքում,  
● մաքրել գութանը ընթացքի ժամանակ կամ տրանսպորտային դիրքում, 
● նորոգել գութանը, եթե այն գտնվում է տրանսպորտային դիրքում կամ 

միացված է գործարկված շարժիչով տրակտորին,  
● փոխադրել գութանը ցաքանների համար նախատեսված կցիչով,  
● աշխատել գութանի չձգված մասերի առկայության դեպքում:  
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Ստուգողական հարցեր 
 

1. Ի՞նչ է վարը, և ինչ՞ի համար են այն անցկացնում:  
2. Շարադրե՛ք վարի հիմնական տեսակները և դրանց առանձնահատկու-

թյունները:  
3. Որո՞նք են վարին ներկայացվող հիմնական ագրոտեխնիկական պահանջ-

ները: 
4. Ինչի՞ համար են նախատեսված գութանները: 
5. Նկարագրեք ПЛН-5-35 գութանի կառուցվածքը: 
6. Ի՞նչ հիմնական մասերից է բաղկացած գութանի իրանը: 
7. Ինչի՞ համար են ծառայում գութանի դանակները. դրանց տեսակները: 
8. Ո՞ր մակնիշի գութաններով են կազմում ագրեգատ 3,0 դասի տրակտոր-

ների հետ:  
9.  Ինչպե՞ս են նախապատրաստում գութանն աշխատանքի: 
10. Ինչպե՞ս են նախապատրաստում դաշտը վարի համար:  
11. Ի՞նչ շարժման եղանակներ են կիրառում վարի ժամանակ:  
12. Ի՞նչ է շրջադարձի գոտի, գոնի երկարություն, հատվածամաս:  
13. Ինչպե՞ս որոշել շրջադարձի գոտու լայնությունը:  
14. Շարադրե՛ք դաշտը հատվածամասերի բաժանելու տեխնոլոգիան:  
15.Շարադրե՛ք վարի որակի հիմնական ցուցանիշները և դրանց որոշման 

ձևերը: 
16.Շարադրե՛ք վարի ժամանակ անվտանգության տեխնիկայի հիմնական 

կանոնները:  
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10.ՀՈՂԵՐԻ ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
 

10.1. Ընդհանուր դրույթներ 
 

Պարարտանայութերի կիրառումը բարդ գործընթաց է: Որպեսզի պարար-
տանյութերից ստանալ անհրաժեշտ արդյունավետություն, անհրաժեշտ է ունե-
նալ մոլախոտերից մաքուր դաշտ: Հակառակ դեպքում պարարտանյութերի 
զգալի մասն օգտագործվում է մոլախոտերի կողմից, որոնք բարենպաստ պայ-
մաններում կարող են ավելացնել իրենց սերմերի քանակը 5…10 անգամ:  

Պարարտանյութերն անհրաժեշտ է ներմուծել հողերի հիմնավորված ագ-
րոքիմիական անալիզի տվյալների և աճեցվող մշակաբույսի պահանջարկին 
համապատասխան: Պարարտանյութերի մակերևութային ներմուծման ժա-
մանակ՝ հատկապես ազոտական, անհրաժեշտ է անհապաղ ծածկել դրանք 
հողով, որովհետև կորուստները, օրինակ՝ ազոտի, չոր մակերևույթից մեկ օր 
անց կարող են կազմել մինչև 100%: 

Պարարտանյութերի դասակարգումը: Գոյություն ունի պարարտանյու-
թերի երկու հիմնական տեսակ՝ հանքային և օրգանական: Կիրառում են նաև 
օրգանահանքային պարարտանյութերի խառնուրդներ:  

Հանքային պարարտանյութերն արդյունաբերական եղանակով տարբեր 
բնական միներալներից ստացված պարարտանյութեր են: Դրանք օգտա-
գործվում են մշակաբույսերի սնուցման և հողի ֆիզիկամեխանիկական հատ-
կությունները բարելավելու համար: Ըստ ագրեգատային վիճակի՝ այդ պա-
րարտանյութերը լինում են պինդ՝ հատիկավորված 1-ից մինչև 4 մմ տրամա-
գծով, փոշենման և հեղուկ վիճակում:  

Օրգանական պարարտանյութերը կենդանական կամ բնական ծագում 
ունեցող պարարտանյութեր են (գոմաղբ, կենսահումուս, գյաջուր, տորֆ և 
այլն), ինչպես նաև սիդերատներ (կանաչ պարարտանյութեր` բույսեր, որոնք 
աճեցվում են՝ հետագայում հողածածկելու, հողի կառուցվածքը լավացնելու, 
ազոտով հարստացնելու և մոլախոտերի աճը ճնշելու նպատակով):  

Ըստ պարարտանյութերի մատուցման ձևի՝ առանձնացնում են համատա-
րած, շարքային կամ բնային և ոռոգելի ջրով ձևեր: 

Ըստ նշանակության՝ տարբերում են հիմնական ներմուծում ՝ նախքան վարը 
կամ դրա հետ միաժամանակ, կուլտիվացիա, խոզանի երեսվար (այս եղա-
նակով ներմուծվում է հանքային պարարտանյութերի մեծ մասը և գործնակա-
նում բոլոր օրգանական պարարտանյութերը), մերձցանքային՝ գյուղատնտե-
սական մշակաբույսերի ցանքի կամ տնկման հետ միաժամանակ, օգտագոր-
ծելով համակցված ցանիչներ և տնկիչներ, սնուցում՝ բույսերի վեգետացիոն 
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շրջանում հողի արմատաբնակ շերտի մեջ պարարտանյութերի ներմուծում բու-
սասնիչ կուլտիվատորների, տուկային ցանիչների և այլ մեքենաների միջոցով:  

Առանձնացնում են պարարտանյութերի ներմուծման համար երեք հիմնա-
կան տեխնոլոգիաներ՝ ուղղահոս, երբ պարատանյութերի փոխադրումը և 
ցրումը կատարվում է միևնույն ագրեգատով, փոխաբեռնման, երբ ագրեգա-
տը դաշտում անընդհատ աշխատում է, և այլ փոխադրամիջոցներով պարար-
տանյութերը փոխադրում ու գոնում, լցավորում են պարարտացման մեքենա, 
վերալցումով, երբ նախօրոք պարարտանյութերը տեղափոխում են դաշտ, 
կույտակավորում կամ թողնում են կցանքի թափքում, պարարտանյութացան 
ագրեգատը մոտենում է կույտին կամ կցանքին և բարձվում:  

Պարարտայութերի տեսակից, դրանց մատուցման ձևից կամ տեխնոլո-
գիայից կախված՝ ընտրում են մեքենաների այս կամ այն համալիրը: 

Պարարտանյութերի մատուցման մեքենաների դասակարգումը: Պա-
րարտանյութացրիչները դասակարգվում են հետևյալ հատկանիշներով. ըստ 
նշանակության՝ պարարտանյութերի ներմուծման համար նախապատրաստ-
ման, բարձման, փոխադրման և անմիջական հող մտցնող կամ ցրող, ըստ 
պարարտանյութերի տեսակների՝ հանքային, օրգանական և օրգանահան-
քային խառնուրդի ցրման, ըստ պարարտանյութերի ագրեգատային վիճակի՝ 
հեղուկ, պինդ և փոշեձև պարարտանյութերի մատուցման, ըստ հողին մա-
տուցման եղանակի՝ թափքային, կախովի (բունկերային), ավիացիայի, սկա-
վառակավոր և ափսեավոր աշխատանքային օրգաններով մեքենաներ, ինչ-
պես նաև պարարտանյութերը հողի մեջ մատուցող, ըստ տրակտորի հետ 
ագրեգատավորման եղանակի՝ կցովի, կախովի և կիսակախովի (միասռնի): 
  

   

10.2. Հանքային պարարտանյութերի ներմուծման օպերացիոն 
տեխնոլոգիա 

 
Ագրոտեխնիկական պահանջները: Նախապատրաստված պարարտա-

նյութերի խոնավությունը չպետք է գերազանցի փոշիաձև սուպերֆոսֆատի 
համար՝ 15%, հատիկավոր սուպերֆոսֆատի՝ 5%, ամոնիական բորակի՝ 1,5%, 
կալիումիական աղի՝ 2%: Հատիկների միջին շեղումը բաղադրիչների պահաջ-
վող հարաբերությունից պետք է լինի ոչ ավելի, քան ±10 %, հատիկների քայ-
քայումը մինչև 1 մմ չափը՝ ոչ ավելի, քան ±10 %: Ներմուծման չափաբաժնի 
շեղումը սահմանվածից՝ ոչ ավելի, քան ±10 %, բաշխման անհավասարաչա-
փությունը տուկային ցանիչներով՝ ոչ ավելի, քան ±15%, ցրիչներով՝ ոչ ավելի, 
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քան ±25%: Հարակից անցումների վերածածկումը՝ ոչ ավելի, քան ±6%: Ժա-
մանակը ցրելու և լցափակման միջև չպետք է գերազանցի 12 ժամ: 

Պինդ, փոշենման և հեղուկ հանքային պարարտանյութացրիչ մեքենա-
ներ: Ներկա ժամանակ գյուղատնտեսության արտադրությունում կիրառում 
են բազմատիվ մակնիշների պարարտանյութացրիչ մեքենաներ: Դիտարկենք 
դրանցից մի քանիսը: 

МВУ-0,5А կախովի պարարտանյութացրիըչ (Նկ.10.1) նախատեսված է 
դաշտերում և այգիներում հանքային պարարտանյութը հողի մակերևույթի 
վրա ցրելու, ինչպես նաև սիդերատների սերմերը շաղացան եղանակով ցա-
նելու համար: Մեքենան ագրեգատավորվում է 0,9 և 1,4 դասի տրակտորների 
հետ և գործողության մեջ է դրվում դրանց հզորության փոխանցման լիսեռից:  

Մեքենան բաղկացած է բունկերից (1)՝ կամարաքանդիչներով (2), բաժա-
նավորիչ սարքից (3), սրող սկավառակից (4) և շարժաբեր մեխանիզմից:  

 
Նկ.10.1. МВУ-0,5А կախովի պարատանյութացրիչի սխեման. 

 1–բունկեր, 2–կամարաքանդիչ, 3–բաժանավորիչ սարք, 4-ցրող սկավառակ, 5, 6-ռեդուկ-
տորներ, 7-կարգավորիչ: 

  
Աշխատանքի ժամանակ պարարտանյութերը բաժանավորիչ ճեղքից 

դուրս են գալիս իրար հանդիման պտտվող երկու սկավառակների վրա և մին-
չև 11 մ լայնությամբ ցրվում դաշտի մակերևույթին: Ցրման նորմը կարգավոր-
վում է ճեղքերի բարձրության և ցրիչ շերտաձողի տատանման ամպլիտուդի 
փոփոխումով: Քամու ժամանակ բունկերը ծածկվում են, իսկ ցրիչ շերտաձողը 
սարքավորվում քամապաշտպան հարմարանքով, որի դեպքում մեքենայի 
ընդգրկման լայնությունը կազմում է 6 մ: 

МВУ-5 հանքային պարարտանյութացրիչը նախատեսված է պինդ հանքա-
յին պարարտանյութերի, գիպսի և կրային միներալների մակերևութային 
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ցրման համար: Այն իրենից ներկայացնում է միասռնի կցանք՝ բաղկացած 
թափքից, շրջանակից, ցրող սկավառակներից և շարժաբեր մեխանիզմից:  

Թափքի հատակում տեղակայված է մատնային փոխադրիչ, որը պարար-
տանյութը մատուցում է թափքի հետևի պատի վրա գտնվող չափորոշիչ պա-
տուհանին: Պարարտանյութը պատուհանից լցվում է իրար հանդիման պտտ-
վող երկու սկավառակների վրա և ցրվում դաշտում: Փոխադրիչը և սկավա-
ռակները շարժումն ստանում են տրակտորի հզորության փոխանցման լի-
սեռից: Մատուցման նորմը կարելի է կարգավորել 100…10000 կգ/հա սահ-
մաններում՝ փոխադրիչի արագության և բաժանավորիչ փականի դիրքի փո-
փոխությունով: Ագրեգատավորվում է 1,4 դասի տրակտորների հետ:  

МХА-7, МВУ-8Б, МВУ-16 մեքենաները կառուցվածքով նման են МВУ-5 
հանքային պարարտանյութացրիչին, սակայն բեռնատարողությունը համա-
պատասխանաբար 7,10 և 16 տ է: Առաջինը ագրեգատավորվում է Урал-5557 
ավտոմոբիլի, իսկ մյուսները՝ 3,0 և 5,0 դասի տրակտորների հետ:  

РУМ-5-03 հանքային պարարտանյութացրիչը նախատեսված է հանքային 
պարարտանյութերի հիմնական մատուցման և հատիկային մշակաբույսերի 
սնուցման համար: Թափքային, պնևմատիկ գործողության և ըստ ընդգրկման 
լայնության պարարտանյութերը հավասարաչափ բաշխելու համար համա-
լրված են խողովակային հարմարանքով:Ագրեգատավորվում է 1,4 դասի 
տրակտորների հետ: 

Ագրեգատի կազմում և նախապատրաստում աշխատանքի: Հանքային 
պարարտանյութերի մանրացման համար օգտագործում են ИСУ-4 մեքենան, 
իսկ մատուցման համար՝ РТТ-4,2, 1РМГ-4, РМС-6, НРУ-0,5, МВУ-0,5A պա-
րարտանյութացրիչները, որոնք ագրեգատավորվում են 0,9 և 1,4 դասի 
տրակտորների հետ, ինչպես նաև РУМ-8, РУМ-16 մեքենաները՝ ագրեգատա-
վորված Т-150К և К-700 տրակտորների հետ: Հանքային պարարտանյութերը 
կարելի է ցրել նաև ЗИЛ-ММЗ-555 ինքնաթափ ավտոմոբիլի վրա կահավոր-
ված КСА-3 պարարտանյութացրիչով, հեղուկ պարարտանյութերը՝ РЖТ-4, 
РЖТ-8 մեքենաներով, որոնք ագրեգատավորվում են համապատասխանա-
բար 1,4 և 3,0 դասի տրակտորների հետ:  

Նախքան ագրեգատի նախապատրաստումը ստուգում են պարարտանյու-
թացրիչ տեխնիկական վիճակը, կազմում ագրեգատ, գործարկում տրակտո-
րի հզորության փոխանցման լիսեռը և 3…5 րոպ զելում մեքենան պարապ 
ընթացքի ռեժիմում, այնուհետև կատարում տեխնոլոգիական կարգավորում-
ներ և տեղակայում պարարտանյութերի ներմուծման նորմը:  
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Դաշտի նախապատրաստումը: Դաշտը զննում են, մաքրում ծղոտից և այլ 
խոչընդոտներից, նշում նախազգուշացնող նշաններով խոր ակոսները և այլ 
չվերացվող խոչընդոտները:  

Հոսքային և վերաբեռնումով տեխնոլոգիական սխեմանրի կիրառման 
դեպքում կատարում են շրջադարձի գոտիների առանձնացումը, լցավորման 
տեղերի և հեռավորույան որոշումն ու նշումը:  

 Եթե դաշտը նախապատրաստում են վերաբեռնումով տեխնոլոգիայով 
աշխատելու համար, ապա հիմնական գործոնները, որոնք հաշվի են առնվում 
չափանշումների ժամանակ, հանդիսանում են գոնի երկարությունը և ցրիչի 
ընթացքի երկարությունը (L).  

L = (Р·104)/(q·B), 
որտեղ Р–ն՝ ցրիչի բեռնունակությունն է, կգ, q–ն՝ պարարտանյութերի մա-

տուցման չափաբաժինը, կգ/հա, В–ն՝ ագրեգատի աշխատանքային ընդ-
գրկման լայնությունը, մ:  

Ագրեգատի աշխատանքը հատվածամասում: Շարժման հիմնական 
եղանակը մաքոքաձևն է, այն հատկապես նպատակահարմար է միացանիչ, 
թափքային և կախովի կենտրոնախույս պարատանյութացրիչների համար:  

Գոնի փոքր երկարությամբ դաշտերում կիրառում են շարժման գոնային 
եղանակը, որովհետև մաքոքաձևի համեմատ մոտ 30...40 % կրճատվում 

են շրջադարձային գոտիների լայնությունը:  
Շարժման ուղղությունն ընտրելիս հաշվի են առնում դաշտի վիճակը: 

Ցանկալի է, որպեսզի պարատանյութացրիչների շարժման ուղղությունը համ-
ընկնի նախորդող վարին, իսկ քամին լինի կողքից: Հաճախ այդ երկու պայ-
մանները կատարել անհնար է, և այդ դեպքում շարժման ուղղությունն ըն-
տրում են՝ հաշվի առնելով այն գործոնը, որը կարող է զգալի նվազեցնել ար-
տադրողականությունը կամ վատացնել աշխատանքի պայմանները: Այսպես, 
թույլ քամու դեպքում և դաշտի վատ հարթության պայմաններում շարժվել 
պետք է վարի ուղղությամբ, իսկ լավ հարթության դեպքում՝ վարի ուղղու-
թյանն ուղղաձիգ:  

Աշխատանքի որակի հսկողություն և ստուգում: Հանքային պարարտա-
նյութերի մատուցման որակը գնահատում են հետևյալ ցուցանիշներով՝ մա-
տուցման չափաբաժին, բաշխման անհավասարաչափություն, խարակներ: 

Շեղումները մատուցման սահմանված նորմից չպետք է գերազանցեն 
±(5…10)%: Ստուգման համար ցրիչի թափքի մեջ բարձում են որոշակի քա-
նակի պարարտանյութեր, ցրում և չափում պարարտացված մակերեսը: 
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Բաշխման անհավասարաչափությունը չպետք է գերազանցի ± (15…25)%: 
Ստուգում են նախապես կշռելով պարարտանյութերը և համեմատելով փաս-
տացի ցրածի հետ: 

Խարակներ չեն թույլատրվում (ստուգվում է տեսողական):  
  

10.3. Օրգանական պարարտանյութերի մատուցման օպերացիոն 
տեխնոլոգիա  

 

Ագրոտեխնիկական պահանջները: Թարմ գոմաղբի և պարարտանյութե-
րում կողմնակի իրերի առկայությունը չի թույլատրվում: Սահմանված նորմից 
ներմուծման չափաբաժնի շեղումը չպետք է գերազանցի ±5%: Բաշխման 
անհավասարաչափությունը՝ ըստ ցրման լայնության ± 25 %, աշխատանքային 
ընթացքի երկարության՝ ±10%: Հարևան անցումների վերածածկումը՝ ±0,5 м:  

Օրգանական պարարտանյութերի ցրման մեքենաներ: РОУ-6 օրգանա-
կան պարարտանյութացրիչը (Նկ.10.2) նախատեսված է հողի մակերևույթին 
գոմաղբ, տորֆ և կոմպոստներ ցրելու համար: Առանց ցրման հարմարանքի 
կարելի է օգտագործել նաև որպես փոխադրամիջոց:  

 
Նկ.10.2 РОУ-6 օրգանական պարարտանյութացրիչ. 

1-շղթայաձողավոր փոխադրիչ, 2-մանրացնող թմբուկ, 3-ցրող թմբուկ, 4-փոխանցիչի 
պաշտպանիչ պատյան, 5-թափք, 6-ձգիչ սարքվածք, 7-շարժաթև, 8-ճոճալծակ:    

Պարարտանյութացրիչի թափքը (5) տեղակայված է երկսռնի կցանքի 
վրա: Թափքի հատակում տեղակայված է շղթայաձողավոր քերիչային մեխա-
նիզմ (1), իսկ դրա հետևի կողի փոխարեն՝ ցրող հարմարանք, որը բաղկացած 
է մանրացնող (2), ինչպես նաև ցրող շնեկավոր թմբուկից (3): Թմբուկները 
ռեդուկտորից շղթայական փոխանցիչով շարժաբերվում են տրակտորի հզո-
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րության փոխանցման լիսեռից, իսկ սնուցող քերիչային փոխադրիչը (1)՝ շար-
ժաթևից (7) և ճոճալծակից (8) բաղկացած շուռտվիկաշարժաթևային և ճան-
կանվային մեխանիզմների միջոցով՝ հենարանային անիվներից: 

Փոխադրիչի արագությունը, հետևաբար պարարտանյութի մատուցման 
չափը, կարգավորվում է շուռտվիկի շառավղի (արտակենտրոնի) մեծության, 
ինչպես նաև ագրեգատի շարժման արագության փոփոխումով: 

 Պարարտանյութացրիչն աշխատում է հետևյալ կերպ: Պարարտանյութը 
բարձվում է թափք, որտեղից փոխադրիչի միջոցով բաժիններով տրվում ցրող 
հարմարանքին: Վերևի շնեկային թմբուկը պարարտանույթն ընդունում է ներ-
քևի շնեկից և այն հավասարաչափ ցրում դաշտում: 

Պարարտանյութացրիչի բեռնատարությունը 6 տ է, ագրեգատավորվում է 
1,4 և 3,0 դասի տրակտորների հետ: 

РОУ-6 պարարտանյութացրիչը կառուցվածքով նման են РОУ-9, РОУ-12 
(ուղղաձիգ ցրիչ հարմարանքներով), РУ-2000, ПРТ-10, ПРТ-16, МТТ-9 և МТТ-
23 պարարտանյութացրիչները, որոնք ագրեգատավորվում են 3,0 և 5,0 
դասի տրակտորների հետ: 

МЖТ-10 մեքենան նախատեսված է հեղուկ օրգանական պարարտանյու-
թեր դաշտի մակերևույթին համատարած ցրելու, ինչպես նաև տեխնիկական 
ջրի և այլ ոչ կծու հեղուկներ տեղափոխելու համար:   

 
Նկ.10.3 МЖТ-10 մեքենա: 

 

Այն բաղկացած է կիսակցանքի վրա տեղակայված ցիստեռնից (1) (Նկ.10.3), 
վակուումային տեղակայանքից (12), լցավորման մետաղաձողից (6), կենտրոնա-
խույս պոմպից (13), վերաբաշխման հարմարանքից (8), լցավորման սարք-
վածքից (9): Սարքավորված է սառնարանով, մակարդակի չափիչով (14), վա-
կուումի (5) և հեղուկի (4) փականներով, օդաճնշական արգելակային համա-
կարգով: Վակուումային տեղակայանքը նախատեսված է ցիստեռնում լցա-
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վորման ժամանակ նոսրացում ստեղծելու համար: Այն բաղկացած է ռոտա-
ցիոն տիպի երկու պոմպերից, որոնք հեղուկային ապահովիչ փականի միջո-
ցով հաղորդակցվում են ցիստեռնի խոռոչին:  

Կենտրոնախույս պոմպը նախատեսված է հեղուկը ցիստեռնից ճնշման 
մայրուղի մղելու համար: Վերաբաշխման հարմարանքը ապահովում է պոմ-
պով մղվող հեղուկի մատուցումը դատարկման հարմարանքին (աշխատանքի 
ժամանակ) կամ ցիստեռնի մեջ (փոխադրական վիճակում), որպեսզի կանխ-
վի շերտագոյացումը և նստվածքի առաջացումը: 

Դատարկման հարմարանքը պարունակում է տարբեր տրամագծերի փոխ-
վող ծայրապանակներ և մանրացնող վահանակ: Պարարտանյութի ցրման 
նորման կարգավորում են ծայրապանակները փոխելով և ագրեգատի շարժ-
ման արագության փոփոխումով: Մեքենան ագրեգատավորվում է 3,0 դասի 
տրակտորների հետ: 

МЖТ-6, МЖТ-16 և МЖТ-19 մեքենաները կառուցվածքով նման են МЖТ-10-
ին, իրարից տարբերվում են ընթացքային մասի համակարգով և ցիստեռնի 
տարողությամբ:  

АВВ-Ф-2,8 ագրեգատը (Նկ.10.4) նախատեսված է մարգագետիններում, 
խոտհարքներում և խոզանածածկ դաշտերում հեղուկ օրգանական և օրգա-
նահանքային պարարտանյութերը հողում նստեցնելու համար: Այն բաղկացած է 
МЖТ-10 մեքենայից, որը կահավորված է պարարտանյութը հող մտցնելու հար-
մարանքը կախելու համար նախատեսված երկու կալունակներով: Հարմարան-
քի շրջանակի (7) վրա զուգահեռագծային կախոցների օգնությամբ տեղա-
կայված են չորս սեկցիաներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի սկավառակավոր 
դանակ (6), հարթակտրիչ թաթ (5)՝ սնուցման խողովակով (4) և գլանվակ (3): 
Դատարկման հարմարանքի փոխարեն մեքենայի վրա տեղակայված է բաշխիչ 
սարքվածք (2):  
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Նկ.10.4 АВВ-Ф-2,8 ագրեգատի սխեմա. 
1–ցիստեռն, 2-բաշխիչ սարքվածք, 3-գլանվակ,    
4-սնուցիչ խողովակ, 5-թաթ, 6-սկավառակավոր 
դանակ, 7-շրջանակ, 8-սեկցիաների բարձրաց-
ման հիդրոգլան, 9-ճնշման խողովակ:  

  
Աշխատանքի ժամանակ կենտրոնախույս պոմպով մղվող հեղուկը մտնում 

է բաշխիչ սարքվածքի (2) մեջ, որտեղից ճկուն խողովակներով ուղղվում է 
սնուցիչ խովակներին (4): 

Պարատանյութի մատուցման չափաբաժինը կարելի է փոխել չափավորիչ 
տափօղակներ տեղադրելով և փոփոխելով ագրեգատի շարժման արագու-
թյունը:  

Ագրեգատի կազմում: Օրգանական պարարտանյութերի ցրման համար 
կարելի է կազմել հետևյալ ագրեգատները՝ КСО-9 մեքենան՝ К-700, К-701 և 
Т-150К տրակտորների հետ, РПН-4 РТО-4, РОУ- 5, 1ИПТУ-4 մեքենաները՝ 1,4 
դասի տրակտորների հետ, РУН-15Б մեքենան՝ 3,0 դասի տրակտորների հետ:  

Պարարտանյութերի բարձման համար օգտագործում են ПЭ-0,8Б, ПЭ-Ф-
1, ПГ-02, ПБ-35, բարձիչներ, իսկ փոխադրման համար՝ 1ПТС-2М, 2ПТС-4М, 
2ПТС-6 կցանքներ կամ ГАЗ-САЗ-3502 ավտոմոբիլ և այլն: 

Ագրեգատի նախապատրաստումն աշխատանքի: Ագրեգատն աշխա-
տանքի նախապատրելիս, ստուգում են մեքենայի լրակազմությունը, հավաք-
ման ճշտությունը, տեխնիկական վիճակը, պարուրակավոր միացքների հու-
սալիությունը, ճնշումն անվադողերում, յուղի արտահոսքի բացակայությունը, 
արգելակների գործողությունը, կատարում հանգույցների և ագրեգատների 
անհրաժեշտ կարգավորումներ:  

 Բարձիչների վրա տեղադրում են շերեփի պահանջվող ունակություն, 
ստուգում բեռնասլաքի արտածքը և ամբարձիչ սարքվածքի աշխատանքը, 
հիդրոհամակարգի հուսալիությունը:  

 Փոխադրամիջոցների վրա որոշում են թափքի բեռնման բարձրությունը և 
անհրաժեշտության դեպքում բարձրացնում կողամասերը:  

Պարարտանյութացրիչները նախապատրաստում են համաձայն գործա-
րանային հրահանգի:  
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Մեքենաների կարգավորումը պարարտանյութերի մատուցման նորմի: 
Փոխադրիչով մեքենաները տեղակայում են պարարտանյութերի մատուց-

ման սահմանված նորմին՝ հետևյալ կերպ: 
Ներմուծման սահմանված նորմի համաձայն որոշում են փոխադրիչի հաշ-

վարկային արագությունը (մ/վ)՝ 
vփ = VաBաN / 104 hպ bփ β, 

որտեղ Vա –ն՝ ագրեգատի շարժման միջին արագությունն է, ն/վ, Bա–ն՝ ագ-
րեգատի ընդգրկման լայնությունը,մ, N-ը՝ պարարտանյութի մատուցման 
նորմը, կգ/հա, hպ–ը՝ պարարտանյութի շերտի հաստությունը, մ, bփ –ն՝ փոխա-
դրիչի լայնությունը, մ, ρ-ն՝ պարարտանյութի խտությունը, կգ/մ3: 

Որոշում են փոխադրիչի փաստացի արագության համապատասխանու-
թյունը հաշվարկայինին. դրա համար հզորության փախանցման լիսեռով մե-
քենաների համար չափում են փոխադրիչի ճանապարհը (Sփ) nլ-ի (կարդանա-
յին լիսեռի 15…20 պտույտ)ընթացքում, իսկ ընթացքային անվից շարժաբերով 
մեքենաների համար nա-ի (անվի 15…20 պտույտ) ընթացքում: 

Հզորության փոխանցման լիսեռից աշխատող մեքենաների համար այդ 
արագությունը հավասար է (մ/վ)՝ 

v'փ = Sփ nհփլ/ 60 nլ, 
որտեղ nհփլ–ը՝ տրակտորի հզորության փոխանցման լիսեռի հաճախու-

թյունն է աշխատանքի ժամանակ: 
Ընթացքային անվից աշխատող մեքենաների համար այդ արագությունը 

հավասար է (մ/վ) ՝ 
v''փ = Sփ Vա/ πDnա, 

որտեղ D –ն՝ ընթացքային (շարժաբեր) անվի տրամագիծն է,մ: 
Եթե այս ստուգման ժամանակ v'փ և v''փ արժեքները չեն համապատասխա-

նում հաշվարկայիններին, ապա անհրաժեշտ է փոխել փոխանցման մեխա-
նիզմի փոխանցմն թիվը, որպեսզի ստանալ արագությունների համընկնում:  

Հեղուկ պարարտանյութեր ներմուծող մեքենաները նույնպես տեղակայում 
են նորմի, այսինքն հաշվարկում են հեղուկի ծախսը (q) փոշեցրի կամ ժիկլյորի 
միջով (լ/րոպ)՝  

q = VաBաN/600m, 
որտեղ m-ը ՝ փոշեցիրների կամ ժիկլյորների քանակն է: 
 q-ի ստացված արժեքներով և ըստ գործարանային հրահանգում նշված 

հեղուկի ծախսի ճնշումից կախվածության ընտրում են մղիչ մայրուղում աշ-
խատանքային ճնշումը կամ փոխարինվող ժիկլյորի տրամագիծը: 
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Աշխատանքի որակը ստուգելիս որոշում են պարարտանյութերի ներմուծ-
ման կամ ցրման հավասարությունը և խարակների բացակայությունը: 

 
10.4. Աշխատանքի անվտանգությունը պարարտացման ժամանակ 

 

Պարարտացման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել 
անվտանգության հետևյալ կանոնները. 

● Աշխատանքին մասնակցողները պետք է ստանան անվտանգության 
տեխնիկայի հրահանգավորում: 

● Բոլոր աշխատողները պետք է լինեն հատուկ հագուստով: 
● Հատուկ զգուշություն է պահանջում ամոնիակաջրի հետ աշխատանքը: 

Ամոնիական հեղուկ պարարտանյութերը մաշկի վրա ընկնելու ժամանակ 
անհրաժեշտ է դրանք արագ լվանալ ջրով: Թունավորման դեպքում տուժածին 
անհրաժեշտ է դուրս բերել մաքուր օդ և դիմել բժշկական օգնության: 

 ● Պարարտանյութերի ներմուծման ժամանակ չի կարելի գտնվել մեքե-
նայի ցրող աշխատանքային օրգանների մոտ: 

● Պարարտանյութացրիչ մեքենան կարելի է բեռնել միայն այն լրիվ կա-
յանման դեպքում: 

● Չի կարելի գտնվել տրակտորի և մեքենայի միջև պարարտանյութերի 
փոխադրման և մատուցման ժամանակ: 

● Փոխադրամիջոցով, որով տեղափոխվում է պարարտանյութը չի կարելի 
տեղափոխել մարդկանց և սննդամթերք: 

● Պարարտանյութերով անընդհատ աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ 
է յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ անել հինգ րոպե ընդմիջում 

● Աշխատանքի վայրում պետք է միշտ լինի անհրաժեշտ դեղորայքով 
դեղատուփ և մաքուր ջրի պահուստ: 
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Ստուգողական հարցեր 
 
 

1. Ինչպիսի՞ պարարտանյութեր գիտեք, և ինչպե՞ս են դրանք դասակարգվում: 
2. Որո՞նք են հանքային պարարտանյութերի մատուցման օպերացիոն տեխ-

նոլոգիայի առանձնահատկությունները: 
3. Նկարագրեք МВУ-0,5А մեքենայի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 
4. Որո՞նք են օրգանական պարարտանյութերի մատուցման օպերացիոն 

տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները: 
5. Ինչպե՞ս են կարգավորում մեքենաները պարարտանյութերի մատուցման 

նորմի: 
6. Շարադրե՛ք աշխատանքի անվտանգության հիմնական պահանջները 

պարարտացման աշխատանքների ժամանակ: 
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11. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԻ ԵՎ ՏՆԿՄԱՆ 
ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  

 

11.1 Ընդհանուր դրությներ  
 

Ցանքի (տնկման) տակ հասկանում են հողի մեջ սերմերի, պալարների, սա-
ծիլների և բույսերի վեգետատիվ բազմացման այլ օրգանների տեղադրումը, 
հաշվի առնելով բույսերի ցանքի խորությունը և սնման մակերեսը: Յուրա-
քանչյուր մշակաբույսի համար կարևոր է ճիշտ սահմանել ցանքի եղանակները 
և նորմերը, ցանքի ժամկետները և սերմերի ցանքի խորությունը, որովհետև 
դրանցից են մեծ մասամբ կախված բերքատվությունը և արտադրանքի որակը:  

Ցանքի եղանակը (սերմերի և տնկանյութի տեղադրման կարգն ըստ մա-
կերեսի) որոշվում է սնման մակերեսի, լուսավորության, խոնավությունով և 
օդով ապահովման հանդեպ բույսերի կենսաբանական պահանջներով, իսկ 
շարահերկ մշակաբույսերի համար՝ նաև բույսերը մեքենայացված խնամք 
կատարելու հնարավորությունով: Ցանքի ճիշտ եղանակը ապահովում է բույ-
սերի հավասարաչափ դասավորություն և դրանցից յուրաքանչյուրի համար 
օպտիմալ սնման մակերեսը:  

Կիրառում են ցանքի երկու հիմնական եղանակ՝ շաղացան և շարային: 
Շաղացանը առանց շարքերի սերմերի տեղաբաշխումն է: Այդ եղանակը 
կիրառում են երբեմն կտրուկ լանջերի վրա խոտեր ցանելիս, գազոններ ստեղ-
ծելիս և ջերմոցներում սածիլներ աճեցնելու համար: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքի առավել տարածված եղա-
նակը շարայինն է (Նկ.11.1), որի դեպքում սերմերը ցանում են շարքերով: 
Շարքերը գտնվում են միմյանցից որոշ տարածության վրա, որը կոչվում է շա-
րամեջ: 

Շարային ցանքը կատարում են համատարած և լայնաշար եղանակներով: 
Ցանքի համատարած եղանակի դեպքում այն կարող է լինել շարային սովո-
րական, նեղաշար և խաչաձև, իսկ լայնաշարի դեպքում՝ սովորական լայնա-
շար, կետագծային, բնային, միահատիկ- քառակուսի, քառակուսի բնային, 
ինչպես նաև ժապավենային կետգծային: 

Շարային սովորական ցանքը կատարվում է 10…25 սմ շարամեջերով: 
Շարքում սերմերի միջև տարածությունը կազմում է 1,2…1,5 սմ, որի պատճա-
ռով ստացվում է մեկ բույսի սնման ձգված մակերես, այսինքն բույսերը շար-
քերում դասավորված են շատ խիտ: 
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Շարային խաչաձև ցանքի դեպքում ցանքի նույն նորմով, ինչ շարային 
սովորականի ժամանակ, սերմերի միջև տարածությունը շարքում մեծանում է 
երկու անգամ: Սակայն այդ դեպքում շարքացանը երկու անգամ անցնում է 
նույն տեղով, որը ցանկալի չէ: Այդ թերությունը չունի նեղաշար եղանակը՝ 
7…8 սմ շարամեջերով: Այս եղանակով սովորաբար ցանում են հատիկային 
մշակաբույսերը և խոտերը:  

Լայնաշար սովորական ցանքը կատարում են 25…90 սմ շարամեջերով: 
Այդ եղանակով ցանում են շարահերկ մշակաբույսեր՝ կարտոֆիլը, եգիպտա-
ցորենը, արևածաղիկը, որոնք պահանջում են սնման մեծ մակերես:  

Ժապավենային տողային ցանքն իրենից ներկայացնում է սովորական շա-
րային ցանք, սակայն յուրաքանչյուր 2…6 շարքից հետո կատարվում է 30…60 
սմ միջանց՝ բույսերի միջշարային մշակման և սնուցման համար: Այս եղանա-
կը կիրառվում է խոտերի, կորեկի, բանջարանոցային մշակաբույսերի սեր-
մացուների աճեցման ժամանակ:  

Բնային սովորական ցանքի դեպքում սերմերը բաշխվում են ոչ թե շարքե-
րով, այլ բույներով՝ 1…3 հատիկ մեկ բնում: Այդպիսի ցանքերը հնարավոր չէ 
մշակել լայնական ուղղությունով, քանի որ շարքացանի երկու հարևան ան-
ցումներում բույները սովորաբար տեղաշարժվում են միմյանց հանդեպ: 

 

Նկ. 11.1. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքի եղանակները.  
1-շարային սովորական, 2-շարային խաչաձև, 3-շարային նեղաշար, 4-լայնաշար սովորա-
կան, 5-ժապավենային տողային, 6-բնային հասարակ, 7-քառակուսի-բնային 8-միահա-
տիկ-քառակուսի, 9-կետագծային: 
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Քառակուսի-բնային ցանքի դեպքում հնարավորություն է ստեղծվում կա-
տարել ցանքերի միջշարային մշակություն երկու ուղղություններով, նվազեց-
նել սերմերի ծախսը և բարելավել բույսերի սնման պայմանները: Այս եղանա-
կով սերմերը ցանվում  են 60x60, 70х70, 90х90 սմ քառակուսիների ան-
կյուններով: Սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ այդպիսի ցանք իրակա-
նում կարող են կատարել միայն բարձրորակ տրակտորիստներ, որովհետև 
ցանքի ընթացքում ցանկացած խափանում առաջացնում է ցանքի անճշտու-
թյուն և հետևաբար չեն կարող ստացվել տեխնոլոգիայով պահանջվող ցանքի 
ճիշտ քառակուսիներ:  

Երբեմն կիրառում են ցանքի միահատիկ-քառակուսի և կետագծային եղա-
նակներ, որոնց դեպքում սերմերը բավականի խնայողական տեղադրվում են 
շարքերում հավասար հեռավորությունների վրա: Այս եղանակով ցանում են 
շաքարի ճակնդեղը և եգիպտացորենը: 

Ցանքի և տնկման մեքենաների դասակարգումը: Ցանքի մեքենաները 
դասակարգվում են ըստ հետևյալ հատկանիշների.  

 ա) Ըստ նշանակության՝ համապիտանի և հատուկ, որոնք իրենց հերթին 
կարող են լինել նաև համակցված՝ ցանքի հետ համատեղ շարքերի մեջ պա-
րարտանյութեր մատուցելու համար: Համապիտանի սերմացան մեքենաները 
նախատեսված են տարբեր մշակաբույսերի (հացահատիկային, հատիկա-
ընդեղային, խոտաբույսեր և այլն) սերմերը ցանելու համար, հատուկները՝ 
մեկ, նույնանման ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշներ ունեցող մշակա-
բույսի (ճակնդեղ, եգիպտացորեն և այլն) սերմերը ցանելու համար: 

բ) Ըստ ցանքի եղանակի՝ շարային, նեղաշար, բնային, քառակուսի-բնա-
յին, կետագծային (ճշգրիտ), շաղացան և խոզանային: 

գ) Ըստ ցանվող մշակաբույսի տեսակի՝ հացահատիկային, ճակնդեղի, 
եգիպտացորենի, բանջարանոցային և այլն: 

դ) Ըստ տրակտորի հետ ագրեգատավորման եղանակի՝ կցովի, կախովի և 
կիսակախովի: 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքի և տնկման համար արտա-
դրվում են տարբեր տեսակի ցանքի մեքենաներ: 

Հացահատիկի ցանքի համար օգտագործում են СЗ-3,6А շարքացանը, 
СЗУ-3,6А նեղաշար շարքացանը, СЗС-6 խոզանային շարքացանը, СЗТ-3,6А 
հացահատիկա-խոտաբույսային շարքացանը՝ նախատեսված մշակաբույսե-
րի և խոտաբույսերի սերմերի համատեղ ցանքի համար և բազմաթիվ այլ շար-
քացաններ: 
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Եգիպտացորենի ցանքը կատարում են СУПН-8, СПН-6М շարքացաննե-
րով: 

Սածիլների տնկման համար օգտագործում են МРУ-6 համակցված կախո-
վի սածիլատնկիչը: 

Կարտոֆիլի տնկման համար օգտագործում են СН-4Б, СКС-4,КСМ-6, 
КСМ-4, СКМ-6, САЯ-4А կարտոֆիլատնկիչները: 

Շաքարի ճակնդեղի ցանքը կատարում են ССТ-8 կամ ССТ-12А հատուկ 
շարքացաններով:  

 
11.2 Հատիկային մշակաբույսերի ցանքի օպերացիոն տեխնոլոգիան  

 

Ագրոտեխնիկական պահանջները: Հատիկային և հատիկաընդեղային 
մշակաբույսերի ցանքին ներկայացնում են հետևյալ ագրոտեխնիկական պա-
հանջները. ցանքի սեղմ ժամկետներ (գարնանացան մշակաբույսերի համար՝ 
4 օր, աշնանացան՝ 6…9 օր), ցանքի համար նախատեսված հողը պետք է 
լինի փուխր, բավարար խոնավ, անհրաժեշտ սննդանյութերով ապահովված, 
առանց կոշտերի և մոլախոտերի, հարթեցված, ցանքի առաջադրված նորմի 
շեղումը չպտեք է գերազանցի ±1,5…2,5 %, հարակից շարքացանների համար 
կցվանքային շարամեջերի շեղումը՝ ±2…3 սմ, ագրեգատների երկու հարակից 
անցումների կցվանքային շարամեջերի շեղումը՝ ±5…6 սմ, սերմերը պետք է 
հավասարաչափ բաշխված լինեն շարքի երկարությամբ, թաղված լինեն սահ-
մանված խորության վրա և հավասարաչափ բաշխված ըստ խորության՝ մի-
ջին խորության շեղումը սահմանվածից չպետք է գերազանցի ±1 սմ, իսկ 
առանձին սերմերի ցրվածքն ըստ միջին խորության՝ ոչ ավելի, քան ±2 սմ, 
պետք է պահպանվի հիմնական և կցվանքային շարամեջերի լայնությունը, 
չեն թույլատրվում խարակներ և վերացանքեր, դաշտի սահմաններին, անտա-
ռաշերտերի և ճանապարհների մոտ չցանված գոտիները չպետք է գերա-
զանցեն 0,5 մ, շրջադարձի գոտիները պետք է ցանված լինեն նույն նորմով, 
ինչ հիմնական դաշտը, ցանած դաշտը պետք է ունենա հարթ մակերևույթ: 

Սերմերի ցանքի օպտիմալ նորմի (Նօ, մլմ. հատ), 1000 հատիկի բացար-
ձակ զանգվածի (Զ կգ), դաշտային ծլունակության (Ծ %) հայտնի լինելու դեպ-
քում, ցանքի նորմը (Նց, կգ/հա) որոշվում է բանաձևով՝ 

Նց = ՆօԶ100/ Ծ, 
Շարքի 1 մ վրա սերմերի սահմանված քանակը հավասար է՝ 

 n = mՆց / Զ, 
որտեղ m-ը՝ շարքերի միջև տարածությունն է, սմ: 
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СЗ-3,6А շարքացան: Մեր պայմաններում հացահատիկի ցանքի համար 
ամենատարածված ցանիչը համապիտանի շարային համակցված (հատի-
կատուկային) արագարար ցանիչների ընտանիքն է, որի բազային մոդելը СЗ-
3,6А շարքացանն է (Նկ.5.2):  

  

ա      բ 
Նկ.11.2 СЗ-3,6А շարքացանի սխեմա. 

ա) տեխնոլոգիական սխեմա՝ 1-արկղի սերմերի բաժանմունք, 2–սերմահան ապարատ,     
3-վաք, 4–սերմնամուղեր, 5–երկսկավառակավոր խոփիկներ, 6–ծածկիչ, 7-տուկահան ապա-
րատ, 8–արկղի տուկերի բաժանմունք, 9-հենարան, 10-խորության կարգավորիչ, 11–հիդրո-
գլան, 12- շրջանակ, 13-օդաճնշական անիվ, 14- ոտնատեղի տախտակ,  

բ) սերմահան ապարատ՝ 1–կոճ, 2-ապարատի իրան, 3-վարդակ, 4-ագույց, 5-տափօղակ, 
6-երիթակ, 7-փականների լիսեռ, 8-փական (հատակ), 9–փականի զսպանակ, 10- կարգա-
վորիչ հեղույս, 11-սևեռակիչ, 12–բույթ, 13–ապարատի լիսեռ, Lp–կոճի բանող երկարությունը: 

 
СЗ-3,6А շարքացանը նախատեսված է հատիկային մշակաբույսերի (ցո-

րեն, աշորա, գարի, վարսակ և այլն), հատիկաընդեղային (սիսեռ, լոբի և այլն) 
և որոշ ձավարատու (հնդկացորեն, կորեկ) մշակաբույսերի շարային ցանքի 
համար՝ միաժամանակ հանքային պարարտանյութեր մատուցելով: 

 СЗ-3,6А շարքացանի տեխնոլոգիական գործընթացը կատարվում է հե-
տևյալ կերպ: Հատիկատուկային արկղի սերմերի բաժանմունքի (1) (Նկ.11.2) 
մեջ լցրած սերմերը բունկերի հատակի անցքերով հոսում են սերմահան 
ապարատներ (2), որոնք մատուցում են սերմերը սերմնամուղերի (4) վաքերի 
(3) մեջ, որտեղից դրանք անցնում են երկսկավառակ խոփիկների (5) մեջ: 
Խոփիկների սկավառակները բացում են հողի մեջ պահանջվող խորության 
ակոսներ, և սերմերն ընկնում են այդ ակոսների հատակին: Սերմերը ծածկ-
վում են հողի ինքնաթափումով և ծածկող բանվորական օրգանների՝ ծած-
կիչների (6) աշխատանքի հետևանքով: Արկղի (8) հետին մասում գտնվում են 
հատիկավորված պարարտանյութեր (տուկեր), որոնք ցանվում են կոճային 
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ապարատներով (7) և վաքերի (3) միջոցով ուղվում ընդհանուր սերմնամուղեր 
(4): Եթե ցանքը կատարվում է առանց պարարտացման, կարելի է օգտագոր-
ծել արկղի ամբողջ ծավալը սերմերով լցավորելու համար: Այդ դեպքում ան-
հրաժեշտ է փակել տուկահանի ապարատների (7) պատուհանները սողնակ-
ներով և հանել արկղի ներքին միջնապատերը: 

 Ցանքի ագրեգատների համալրումը և նախապատարստումն աշխա-
տանքի: Ցանքի ագրեգատների համալրումն սկսվում է տրակտորի նախա-
պատրաստումից (ներառյալ կախոցի մեխանիզմի նախապատրաստումը) և 
ցանիչի տեխնիկական զննումից:  

Ագրեգատներ կարելի է կազմել տարբեր ցանիչներից, սակայն դրանք 
պետք է լինեն այնպիսին, որպեսզի տրակտորի բեռնվածությունը լինի ռացիո-
նալ: Այդ առումով, գործնական նպատակներով կարելի է օգտագործել Աղ. 11.1-
ում ներկայացված տվյալներից: 

Ցանիչներն ագրեգատում տեղակայում են սիմետրիկ՝ տրակտորի առանց-
քային գծի համեմատ: Այդ պատճառով կցիչում ցանիչների և երկարիչների 
ամրակման տեղերի նշումն սկսում են կցիչի մեջտեղից: Զույգ քանակի ցա-
նիչներից բաղկացած ագրեգատում երկու ներքին ցանիչներն ամրացվում են 
կցիչի մեջտեղից՝ ցանիչների աշխատանքային ընդգրկման կեսին հավասար 
հեռավորության վրա: Կենտ քանակի դեպքում մեջտեղի ցանիչը միացնում են 
կցիչի մեջտեղում:  

Աղյուսակ 11.1  
Ցանքի ագրեգատների կազմը և աշխատանքի ռեժիմները 

Կցիչ Ցանիչ Ցանիչների 
քանակը 

Ընդգրկման 
լայնությունը, մ 

Ցանիչի և կցիչի 
միացման 
եղանակը 

Տրակտորի 
փոխանցումը (ռեժիմ-

փոխանցում) 
Տրակտորներ МТЗ-80 և МТЗ-82 

- СЗ-3,6 1 3,6 - 7 
СП-11 СЗ-3,6 2 7,2 Շարահերթային  5 

Տրակտորներ МТЗ-150 և МТЗ-150К 
СП-11 СЗ-3,6 3 10,8  Շարահերթային  II-3 
СП-11 СЗ-3,6 4 14,4  Շարահերթային  II-2 
СП-11 СЗП-3,6 3 10,8 Տողանային  II-3 
СП-16 СЗП-3,6 4 14,4 Տողանային  II-2/3 

Տրակտորներ К-700 և К-701 
СП-16 СЗ -3,6 4 14,4 Շարահերթային  III-3 
СП-16 СЗП -3,6 4 14,4 Տողանային  III-3 
СП-20 СЗП -3,6 5 18,0 Տողանային  III-2/3 
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 Կարգավորիչ հարթակի վրա ստուգում են ցանիչների տեխնիկական 
վիճակը և լրակազմությունը: Ցանիչի անիվների միջև տեղադրում են 
350…450 մմ լայնությամբ չափանշման տախտակ՝ խոփիկները սահմանված 
շարամեջերի տեղադրման համար: Օրինակ, СЗ-3,6А շարքացանի համար 
տախտակի չափանշումը կատարում են հետևյալ կերպ: Տախտակի մեջտեղից 
երկու կողմի վրա չափում են 7,5 սմ և կատարում նշումներ՝ ձախից հետևի 12-
րդ խոփիկի համար և աջից՝ առջևի 13-րդի: Այնուհետև երկու կողմի վրա չա-
փում են 15 ± 1 սմ և դասավորում խոփիկները նշումների առջևից: 

Այնուհետև կարգավորում են սերմահան ապարատները, տուկահան ա-
պարատները և խոփիկների ընթացքի խորությունը:  

Սերմահան ապարատները կարգավորելիս անհրաժեշտ է հիշել, որ փո-
խանցումային հարաբերությունները պետք է ընտրել այնպես, որպեսզի ցան-
քի սահմանված  նորմը ստացվի դրա նվազագույն նշանակության և սեր-
մահան ապարատների կոճերի մեծ բացման դեպքում, որը նպաստում է ավե-
լի հավասարաչափ սերմահանման և կանխարգելում է հատիկների ջարդումն 
ու վնասումը սերմահան ապարատներով:  

Հատիկային մշակաբույսերի սերմերի ցանքի ժամանակ ապարատի փա-
կանի հարթության և ագույցի կողի միջև բացակը պետք է լինի 1…2 մմ, իսկ 
հատիկաընդեղային մշակաբույսերի ցանքի ժամանակ՝ 8…10 մմ:  

Հատիկահան ապարատներում բացակը ստուգելուց և կարգավորելուց 
հետո ցանիչը կարգավորում են ցանքի նորմին համապատասխան: Այդ նպա-
տակով ցանիչը տեղակայում են հաստարանի վրա և լցավորում սերմերով 
արկղի սերմերի բաժանմումքի տարուղության առնվազն 1/3: Փոխանցիչ 
մեխանիզմի վրա անջատում են տուկային ապարատների պտտման լիսեռը: 
Ցանիչի տակ փռում են բրեզենտ (կամ սերմնամուղերի տակ կապում պար-
կեր), ձեռքով պտտում անիվն այնպես, որ սերմահան ապարատների իրան-
ները լցավորվեն սերմերով: Այնուհետև հենարանաշարժաբեր անիվով կա-
տարում են 30 պտույտ: Բրեզենտի վրա կամ պարկերի մեջ թափված սերմերի 
կշիռը պետք է համապատասխանի բանաձևով հաշվարկված արժեքին՝ 

G = πDnBՆց / 10000k 
որտեղ D-ն՝ շարքացանի անվի տրամագիծն է, մ, n-ը՝ անվի պտույտների 

թիվը, B-ն՝ ընդգրկման լայնությունը, մ, k-ն՝ շարժաբեր անիվների սահքի գոր-
ծակիցը՝ 9 կմ/ժ–ից բարձր արագության դեպքում (անիվներով ցանիչ-ների 
համար՝ k =1,05, գլդոններով ցանիչների համար՝ k=1,1): Փաստացի հանված 
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սերմերի զանգվածը պետք է համընկնի հաշվարկվածի հետ, շեղումը թույ-
լատրվում է ոչ ավելի, քան 2…3 %: 

Բացի այս եղանակից, գոյություն ունի նաև շարքացանի տեղակայման 
եղանակ, ըստ որի՝ կախված ցանվող մշակաբույսից և ցանքի նորմից, շար-
քացանն արտադրող գործարանի հրահանգում բերված աղյուսակով կամ նո-
մոգրամով, ընտրում են փոխանցման հարաբերությունը և կոճի բանող եր-
կարությունը:  

Դաշտում կարգավորումը ստուգելու ժամանակ որոշում են, թե արդյո±ք հա-
մապատասխանում է ցանքի տեղակայված նորմը սահմանվածին: Այդ նպատա-
կով օգտագործում են ստուգիչ սերմաքանակ, որը պետք ցանվի շարքացանի (S) 
երկարությունով ճանապարհ անցնելիս՝  S = 104G /BՆց 

Այնուհետև՝ նախքան փորձնական անցումը, հավասարեցնում են սերմերը 
սերմարկղում, և դրանց մակարդակը նշում պատերի վրա: Լցնում են (G) քանա-
կի սերմեր և կատարում աշխատանքային ընթացք՝ գործի (S) երկարության 
վրա: Կանգնեցնում են ագրեգատը, հավասարեցնում սերմերը սերմարկղում, և 
եթե մնացած սերմերի մակարդակը  չի համընկնում նշանի հետ, ապա կարգա-
վորումն անհրաժեշտ է: 

Տուկահան ապարատները կարգավորելիս կարգավորում են դրանց փա-
կանները: Բոլոր տուկահան ապարատների լծակները պետք է հպվեն կոճերի 
բույթերին: Հակառակ դեպքում արտապտուտակում են սևեռիչ մանեկները և 
տեղակայում համապատասխան փականներն այնպես, որպեսզի դրանք հպվեն 
լծակներին: Այնուհետև թափման լծակները պետք է շրջել այնպես, որպեսզի 
բացակը կոճերի բույթերի և փականների միջև լինի 8…10 մմ: Այդպես ցանում 
են նորմալ խոնավության պարարտանյութեր: Բարձր խոնավության պարար-
տանյութերը ցանելիս, անհրաժեշտ է մի փոքր իջեցնել փականները:  

Հիմնականում պարարտանյութերի ցանքի նորմը կարգավորում են աստ-
ղանիվների տեղափոխումով՝ ըստ գործարանի հրահանգի: 

Պարարտանյութերի ցանքի նորմը ճշտելու համար անհրաժեշտ է կատարել 
փորձնական ցանք այնպես, ինչպես սերմահան ապարատների համար: 

Խոփիկների ընթացքի խորությունը կարգավորելիս դրանց բարձրացման 
երկժանիները տեղակայում են մեկ հարթությունում, ուժաչափի միջոցով 
ստուգում են յուրաքանչյուր խոփիկը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ 
ճիգը և ապահովում այդ ճիգերի հավասարությունը բոլոր խոփիկների հա-
մար՝ զսպանակների ընտրության կամ ձողաքանոնի վրա դրանց կարգավոր-
ման միջոցով: 
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Տրակտորի թրթուրների կամ անիվների հետքով շարժվող խոփիկների 
համար զսպանակների սեղմումը մեծացնում են: 

СЗ-3,6 տեսակի ցանիչների համար, նախքան խոփիկների ընթացքի խո-
րությունը կարգավորելը, անհրաժեշտ է ամբարձման առջևի կլոր լիսեռը քա-
ռակուսի լիսեռներին միացնող պտուտակավոր առձգիչներով տեղակայել խո-
փիկները մեկ մակարդակի վրա, ապահովելով միաժամանակ տրանսպոր-
տային լուսանցք՝ 180…190 մմ սահմաններում: Այնուհետև, անհրաժեշտու-
թյան դեպքում, փոխելով զսպանակների սեղմումը, կարելի է ուղղել առաջին 
և հետևի շարքերի խոփիկների ընթացքի խորությունը: 

Ագրեգատը կազմելուց հետո ցանքի ուղղությունը ճիշտ պահպանելու 
նպատակով նրա վրա տեղակայում են հատուկ հարմարանքներ՝ ակոսագծիչ-
ներ (մարկյորներ) և հետքացուցիչ: 

Ակոսագծիչն իրենից ներկայացնում է ձող, որի մի ծայրն ամրացնում են 
ցանիչի շրջանակին կամ կցիչին՝ շարժման ուղղության հանդեպ ուղիղ ան-
կյան տակ: Իսկ մյուսը սարքավորում են թեք դրված սկավառակով կամ սե-
պաձև փխրիչով: Ագրեգատի շարժման ժամանակ ակոսագծիչի սկավառակը 
կամ սեպը հողի մակերևույթի վրա ստեղծում է ակոս, որը ծառայում է կողմ-
նորոշիչ տրակտորի թրթուրի կամ առջևի անվի ուղղության համար: 

Քանի որ ցանքը սովորաբար կատարում են մաքոքաձև եղանակով, հաս-
նելով դաշտի վերջին, շրջադարձում են ագրեգատը և ցանում գոտին ցանված 
դաշտի կողքին, ակոսագծիչները տեղակայում ագրեգատի ինչպես աջ, այն-
պես էլ ձախ կողմից: Աշխատանքի ժամանակ ցանված դաշտի կողմից ամ-
րացված ակոսագծիչն անջատում են, բաձրացնելով նրա մետաղաձողը և տե-
ղադրելով հատուկ կալունակի մեջ: Ակոսագծիչների առավել կատարելա-
գործված կոնստրուկցիաներում մեկ մետաղաձողի բարձրացման ժամանակ 
մյուսն ավտոմատ իջնում է: 

Մեկ շարքացանով ագրեգատի դեպքում ակոսագծիչը պատրաստում են 
փայտե չորսուից, մետաղե անկյունարդից կամ խողովակից՝ հոդակապ կամ 
կոշտ ամրակվող շարքացանի ոտնատեղի տախտակին (5) (Նկ.11.3,ա), շրջա-
նակին կամ կցիչին: Սովորաբար ակոսագծիչի ձողի ծայրին (1) անուրներով ամ-
րացնում են կարճ ծռված կիսասռնի (2), որի վրա ամրակված է հարթ կամ 
ուռուցիկ սկավառակ (3)՝ սուր եզրով: Ձողը պահվում է առձգիչով (4) և տեղա-
կայվում շարքացանի շարժման ուղղության հանդեպ ուղիղ անկյան տակ: Այդ 
պատճառով սկավառակի հարթությունն ագրեգատի շարժման ուղղության հետ 
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կազմում է սուր անկյուն: Փոխելով այդ անկյան մեծությունը, կարելի է կարգա-
վորել բացվող ակոսի լայնությունը և խորությունը: Երբեմն սկավառակի փո-
խարեն կիրառում են անկերային տիպի խոփիկ, կուլտիվատորի թաթ և այլն: 

Մի քանի շարքացաններից բաղկացած ագրեգատի ակոսագծիչի ձողը 
պետք է լինի երկար: Ամրության նպատակով ձողի ծայրը միացնում են տրակ-
տորի կցորդագինդին առձգիչով (բարակ մետաղաճոպանով կամ թեթև շղթա-
յով): Ձողի զգալի երկարության դեպքում այն պատրաստում են թեթև ձևի, իսկ 
երկարությունը փոքրացնելու համար միացնում են ակոսագծիչը հետքացուցչին: 
Այդ դեպքում ակոսագծիչով բացված ակոսով ուղղում են ոչ թե տրակտորի 
թրթուրը կամ անիվը, այլ հետքացուցչի շղթան: Այդ պատճառով ակոսագծիչի 
երկարությունը կարճանում է հետքացուցչի ձողի երկարության չափով: 

        
   ա      բ 

Նկ. 11.3. Ցանքի ագրեգատի սխեմա. 
ա) ակոսագծիչ, բ) ակոսագծչի տեղակայման և արտածքի հաշվարկման սխեման: 
 

 Ակոսագծիչը ճիշտ տեղակայելու համար անհրաժեշտ է որոշել դրա ար-
տածքը՝ ակոսագծիչի հեռավորությունը շարքացանի խոփիկից մինչև բացվող 
ակոսը:  

Ինչպես երևում է սխեմայից (Նկ.11.3,բ), արտածքի մեծությունը որոշվում է 
բանաձևով՝    M = (B ± a) / 2 + C, 

 որտեղ В –ն՝ ագրեգատի եզրային խոփիկների միջև հեռավորությունն է, 
а–ն՝ տրակտորի առջևի անիվների մեջտեղների կամ թրթուրների ներքին 
եզրերի միջև հեռավորությունը, с–ն՝ կցվանքային շարամեջի մեծությունը 
(հատիկային մշակաբույսերի ցանքի ժամանակ այն հավասար է հիմնական 
շարամեջին): Քանի որ, սովորաբար, ակոսագծիչով բացված ակոսով ուղղում 
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են տրակտորի աջ անիվը կամ թրթուրը, աջ ակոսագծիչի արտածքը հաշվար-
կելիս «а» մեծությունը պետք է նշել մինուս նշանով, իսկ ձախինը՝ պլյուս նշա-
նով:  

Բազմաշարքացան ագրեգատներով ցանքը կատարելու ժամանակ աշխա-
տանքը թեթևացնելու նպատակով ավելի լավ է տեղակայել հետքացուցիչ: 

   
ա       բ 

Նկ.11.4. Հետքացուցչի (ա) և դրա տեղցակայման (բ) սխեմա 
 
Հետքացուցիչն իրենից ներկայացնում է թեթև չորսու (1) (նկ.11.4,ա), որն 

ամրացվում է տրակտորի առջևի մասում: Չորսուն ամրացնում են թեթև փայ-
տե ուղղալարերով (2): Ուղղալարի ստորին ծայրից մինչև հողի մակերևույթը 
պետք է լինի առնվազն 30 սմ, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել կոտ-
րումից: Ուղղալարերի ծայրերին գտնվում են շղթաներ (3)՝ ծանրուկներով: 
Ագրեգատի աշխատանքի ժամանակ համապատասխան ծանրուկն ուղղում 
են ցանիչի անվով նախորդ անցումով թողած հետքով:  

Հետքացուցչի արտածքը (l) (Նկ.11.4,բ) (հեռավորությունը տրակտորի մեջ-
տեղից մինչև շարքացանի անվով թողած ակոսը) հաշվարկում են բանաձևով՝ 

l = A – D/2 
որտեղ А–ն՝ շարքացանի ընդգրկման լայնությունն է, D –ն՝ շարքացանի 

անիվների մեջտեղների միջև հեռավորությունը:  
Դաշտի նախապատրաստումը: Նախքան ցանքն սկսելը նախապատ-

րաստում են դաշտը հետևյալ կարգով. ստուգում են դաշտը ցանքին նախա-
պատրաստելուն ներկայացվող ագրոտեխնիկական պահանջների կատարու-
մը (կատարների բարձրությունը և ակոսների խորությունը ոչ ավելի, քան 4 
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սմ, կոշտերի առավելագույն չափը, ոչ ավելի, քան 3 սմ, դաշտի խոնավությու-
նը, ոչ ավելի, քան 20%), մանրակրկիտ նշում շրջադարձի գոտիները և տեղա-
կայում ագրեգատի առաջին անցման նշաձողիկները: 

Ագրեգատի շարժման ուղղությունն ընտրում են վարի ուղղությանը լայ-
նական կամ անկյունագծով, որն ապահովում է սերմերի ավելի հավասարա-
չափ լցափակում: 

Լանջի լայնական ուղղությունով ցանքի դեպքում ավելի կայուն են կախո-
վի ցանիչներով ագրեգատները: Հաշվի առնելով դաշտի թեքությունը, անհրա-
ժեշտ է սերմերի արկղներում տեղադրել լրացուցիչ միջնապատեր, որոնք փոք-
րացնում են սերմերի «մեռյալ» պաշարը: 

Ագրեգատի շարժման եղանակները: Ցանքի բարձր որակ ապահովելու 
համար նախընտրելի է ագրեգատի շարժման մաքոքաձև եղանակը, բացի 
երկու դեպքերից՝ լայն ընդգրկում ունեցող ագրեգատներով (5…6 շարքացան-
ներով) ցանքի դեպքում կիրառում են ակոսավար-թմբավար կամ վերածած-
կով եղանակները, իսկ խաչաձև ցանքի ժամանակ՝ անկյունագծային-խաչա-
ձև եղանակը: 

Ագրեգատների աշխատանքի կազմակերպումը դաշտում: Որպեսզի 
թույլ չտալ պարապուրդներ կազմակերպչական պատճառներով, անհրաժեշտ 
է որոշել շարքացանների լցավորման կետերի տեղերը և լցավորվող սերմերի 
անհրաժեշտ քանակը: 

Ագրեգատի ճանապարհի երկարությունը (L,մ) երկու լցավորումների միջև 
հավասար է՝ L = VρKo104 / ՆցBա, 

որտեղ V-ն՝ մեկ շարքացանի սերմարկղի ծավալն է, մ3, ρ-ն՝ սերմերի խտու-
թյունը, կգ/մ3, Ko-ն՝ սերմարկղի տարողության օգտագործման գործակիցը 
(0,85…0,90), Bա–ն՝ շարքացանի ընդգրկման լայնությունը, մ: 

Լցավորումների միջև ագրեգատի աշխատանքային ընթացքների քա-
նակը՝   nը = L/Lգ 

որտեղ Lգ-ն՝ գործի երկարությունն է ստուգիչ ակոսների միջև, մ: 
Հատվածամասի մեկ կողմի վրա լցավորման կետերի միջև հեռավորությու-

նը (մ)՝  S = 2nըBա 

Լցավորման կետերում պահանջվող սերմի քանակը (կգ)՝ Q=S LգՆց/104: 
Որակի ստուգումը: Ցանիչ ագրեգատի աշխատանքի որակն անհրաժեշտ 

է ստուգել ամբողջ հերթափոխի ընթացքում: Սերմնացանը պետք է հետևի 
սերմնահան ապարատների աշխատանքին, հսկի սերմերի վերածածկման 
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խորությունը և կցվող շարամեջերի չափը, ժամանակին գործարկի և անջատի 
շարքացանները ստուգիչ ակոսի վրա:  

 
11.3. Շարահերկային մշակաբույսերի ցանքի օպերացիոն 

տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները 
  
Շարահերկ մշակաբույսերն իրենց աճի և զարգացման համար պահանջում 

են այնպիսի ցանք, որը թույլ կտա կատարել հողի հետագա մշակումը և 
խնամքի մյուս գործողությունները շարամեջերում: Շարահերկ մշակաբույսե-
րին վերաբերում են շաքարի ճակնդեղը, եգիպտացորենը, արևածաղիկը, 
բամբակենին, կարտոֆիլը, բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսե-
րի մեծ մասը: 

Բացի դրանից, որ շարահերկ մշակաբույսերն ապահովում են բնակչու-
թյանը վիտամիններով և այլ սննդով, իսկ թեթև և սննդի արդյունաբերությա-
նը՝ հումքով, անհրաժեշտ է նշել դրանց մեծ ագրոնոմիական արժեքը հողի 
բերրիության բարձրացման, դաշտերը մոլախոտերից մաքրման, հողում խո-
նավության կուտակման և պահպանման հարցերում: 

Ագրոտեխնիկական պահանջները: Եգիպտացորենի և շաքարի ճակըն-
դեղի սերմերի ցանքի ժամանակ պետք է պահպանվեն հետևյալ ագրոտեխ-
նիկական պահանջները. ցանքը պետք է կատարվի տրամաչափված, նախ-
օրոք ախտահանված սերմերով, սերմերը պետք է լինեն չոր, չպարունակեն 
կողմնակի խառնուրդներ, ցանքի ագրեգատի արագությունը չպետք է գերա-
զանցի ցանիչի թույլատրելի աշխատանքային արագությունը, սերմերի լցա-
փակումը պետք է լինի հավասարաչափ՝ շեղումը սահմանված խորությունից 
չպետք է գերազանցի 1,5 սմ, կցվանքային շարամեջերի թույլտրելի շեղումը՝ 
±5 սմ, շրջադարձի գոտիները ցանում են ցանքի նույն նորմով, ինչ հիմնական 
դաշտը, հիմնական դաշտում չեն թույլատրվում խարակներ: 

Ագրեգատների համալրումը և կարգավորումը: Որպես կանոն, շարա-
հերկային մշակաբույսերի ցանքի և տնկման ագրեգատը բաղկացած է մեկ 
տրակտորից և մեկ ցանիչից:  

 Եգիպտացորենի ցանքի համար օգտագործում են СУПН-8 (ութ շարքա-
նի), СУПН-6 (վեց շարքանի), СПЧ-6 շարքացանները, որոնք համապիտանի 
կոմբինացված շարքացաններ են, ագրեգատավորվում են 1,4 դասի տրակ-
տորների հետ և նախատեսված են ինչպես եգիպտացորենի, այնպես էլ ա-
րևածաղկի և նույն չափի այլ տրամաչափված ու չտրամանչափված սերմերի 
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ճշգրիտ ցանքի համար: Ունեն ցանքի նորմի տեղակայման լայն սահմաններ՝ 
25,5…180 հազ. և 23,8…1333,5 հազ. հատիկ 1 հա-ի վրա:  

СУПН-8 ցանիչի կառուցվածքը և նախապատրաստումն աշխատանքի: 
СУПН-8 ունիվերսալ օդաճնշական կախովի ցանիչը (Նկ.11.5) նախատեսված 
է կետագծային եղանակով եգիպտացորենի, արևածաղիկի և այլ մշակաբույ-
սերի սերմերի ցանքի համար՝ հատիկավորված պարարտանյութերի տեղա-
յին ներմուծումով: Ագրեգատավորվում է 1,4 դասի տրակտորների հետ: 

Երկու հենաշարժաբեր անիվների (4) վրա տեղադրված շրջանակի չորսուի 
(3) վրա մոնտաժված են ութ ցանիչ հատվածամաս (1), տուկահան ապարատներ 
(9), կենտրոնախույս օդափոխիչ (7), սկավառակավոր ակոսագծիչ (5), ինչպես 
նաև սերմարկղներում սերմերի ցանքի և մակարդակի հսկման սարքը:  

Յուրաքանչյուր ցանիչ ապարատ բաղկացած է սերմահան ապարատից (9) 
(Նկ.11.5,բ)՝ սերմերի բանկայով, համակցված սահաձողաձև խոփիկից (10), 
գլդոնից (6), սերմթաղիչներից (8), քարշաթափանից (7) և զուգահեռագծային 
մեխանիզմից (12): 

Նոսրացում ստեղծելու համար սերմահան ապարատների խցերի կափա-
րիչներում կիրառվում է կենտրոնախույս օդափոխիչ՝ շարժաբեր մեխանիզմով 
և օդամուղերի համակարգով: Օդափոխիչի գործարկումը կատարվում է հիդ-
րոշարժիչից՝ ազատ շարժով կցորդիչի և սեպափոկային փախանցիչի միջո-
ցով: Ցանիչը սարքավորված է չորս АТД-2 սերմահան ապարատով, որոնցից 
յուրաքանչյուրը մատուցում է սերմերը երկու խոփիկների մեջ: Որպես քար-
շատափան օգտագործվում է կոշտ շրջանակ՝ հոդակապային տեղակայված 
շրջանակի վրա: 

Յուրաքանչյուր ցանիչ լրակազմված է ցանիչ սկավառակների 4 լրակազ-
մով (14 և 22 անցք՝ 3 կամ 5 մմ տրամագծով անցքերով): Թողարկող գործա-
րանի հրահանգում կա սանդղակ, որը թույլ է տալիս ըստ ցանվող մշակա-
բույսի ընտրել համապատասխան սկավառակ: 

Ցանիչի փոխանցման մեխանիզմը ապահովում է 45 փոխանցման թիվ՝ հե-
նաշարժաբեր անվից դեպի սերմահան ապարատի սկավառակի լիսեռը: Որ-
պեսզի տեղակայել ցանիչը տվյալ մշակաբույսի ցանքի համար սահմանված 
նորմի վրա, անհրաժեշտ է ընտրել սկավառակը և փոխանցման թիվը, ղեկա-
վարվելով հրահանգի աղյուսակներով:  

 Աշխատանքին նախապատաստելիս կատարում են տեխնիկական 
զննում, ստուգելով բոլոր մասերի և հանգույցների առկայությունը և սարքի-
նությունը: Հատուկ ուշադրություն են դարձնում հատիկահան և տուկահան 
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ապարատների հեղույսային միացքներին: Սերմահան ապարատները բացում 
են, զննում սկավառակները, ստուգում ցցաձողերի և երկժանիների դիրքը: 
Ապարատների բանկաներում չպետք է լինեն կողմնակի իրեր, սերմահան 
սկավառակների անցքերը պետք է մաքրված լինեն: 

Տուկահան ապարատը կարգավորվում է բացելով սերմահան պատուհա-
նը՝ փոխելով ուղղորդիչ քերակի դիրքը: Երբ քերակը ճիշտ է տեղադրված, 
ապա կարգավորիչի լծակի զրոյական դիրքում քերակի ծայրը պետք է հենվի 
տուկային բանկայի գոտու ներքին մակերևույթին: Եթե այդ պայմանը չի ա-
պահովվում, լծակը տեղաշարժում են անհրաժեշտ կողմը, նախապես թուլաց-
նելով քերակին այն ամրացնող հեղույսը: 

Յուրաքանչյուր խոփիկի ընթացքի խորությունը կարգավորում են առան-
ձին, փոխելով խոփիկի սահաձողի դիրքը գլդոնի համեմատ:  

Ակոսագծիչը տեղակայելիս անհրաժեշտ է հիշել, որ դրա կառուցվածքը 
թույլ է տալիս վարել ագրեգատն ակոսագծչի սկավառակի հետքով շարամե-
ջերի 700 մմ և տրակտորի անվամեջի 1400 մմ չափերի դեպքում հաջորդա-
բար անիվների աջ և ձախ անիվներով, ինչպես նաև տրակտորի առանցքի 
մեջտեղով և աջ անվով: СУПН-8-ի ակոսագծչի արտածքը կարգավորում են 
դաշտում, նախքան ցանքը, համաձայն հետևյալ պարամետրերի. Ագրեգատը 
տրակտորի առանցքի մեջտեղով վարելիս ակոսագծիչի սկավառակի հեռա-
վորությունը եզրային խոփիկից պետք է լինի 3150 մմ, հաջորդաբար աջ և 
ձախ անիվներով վարելիս՝ 2450 մմ աջ ակոսագծիչը, 2850 մմ՝ ձախը, աջ առ-
ջևի անվով՝ 2450 մմ: 

Ցանքի տեխնոլոգիան: Դաշտը նախապատրաստելիս առանձնացնում են 
շրջադարձի գոտիները, նշում առաջին ընթացքի ուղղությունը: Աշխատանքի 
ժամանակ ընտրում են հիմնականում մաքոքաձև շարժման եղանակը: Ցանքը 
կատարում են գարնանը, երբ սերմի խորության (5…7 սմ) սահմաններում հո-
ղի ջերմաստիճանը կազմում է 10…12 0C:  

Աշխատանքի որակի ստուգումը: Ցանքի ժամանակ պետք է պահպանել ա-
ռաջադրված ցանքի նորմը, ուղղագծայնությունը, միջշարային տարածությունը: 

Շաքարի ճակնդեղի ցանքը կատարվում է կետային և շարային եղանա-
կով:  

Շաքարի ճակնդեղի ցանքը կատարվում է ցաքանումով՝ կուլտիվացիա ա-
նող ագրեգատի անցնելուց անմիջապես հետո: Ցանքի նորմը 28…30 կգ/հա 
սահմաններում է: Ցանքն սկսում են, երբ հողի վերին շերտում ջերմությունը 
հասնում է 5…6 0C և վերջացնում են 3…4 օրվա ընթացքում:  
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Սերմերի թաղման խորությունը հողի մեջ պետք է լինի 3…4 սմ, թեթև հո-
ղերում՝ 5…6 սմ, ցանքի հետ մատուցվում է հանքային պարարտանյութեր և 
ցանված դաշտը տափանում հարթ գլանվակներով: 

    
  ա      բ 

Նկ.11.5 СУПН-8 ցանիչի ընդհանուր տեսքը (ա) և ցանիչ հատվածամասի 
սխեման (բ) 

ա) 1–ցանիչ հատվածամաս, 2-խոփիկ, 3-շրջանակի չորսու, 4-հենաշարժաբեր անիվ, 5-ակո-
սագծիչ, 6-օդամուղեր, 7-օդափոխիչ, 8-տուկամուղ, 9-տուկահան ապարատ, 10-ոտնատեղ,   
11-գլդոն, 12-քարշատափան, 13-սերմթաղիչ  
բ) 1–ավտոգծիչ, 2-տուկահան ապարատ, 3-օդափոխիչ, 4-օդամուղ, 5-սերմարկղ, 6-գլդոն,      
7-քարշատափան, 8-սերմթաղիչ, 9–սերմահան ապարատ, 10–խոփիկ, 11-տուկամուղ, 12- զու-
գահեռագծային մեխանիզմ, 13-հենաշարժաբեր անիվ, 14-շրջանակ:     

Շաքարի ճակնդեղի շարքացանները նախատեսված են շաքարի և կերի 
ճակնդեղի տրամաչափված սերմերը միաժամանակյա պարարտացումով կե-
տագծային եղանակով ցանելու համար: Շարքացանի վրա կարող են տեղա-
կայված լինել հարմարանքներ կորեկի, հնդկացորենի, սոյայի ցանքի համար:  

Առավել տարածված են երկու վերափոխակ տեսակներ՝ ոռոգվող հողերում 
և բարձր խոնավությամբ գոտիների համար ССТ-8А-ն՝ 60 սմ շարամեջով և 
անջրդի երկրագործության գոտիներոի ССТ-12Б–ն՝ 70 և 45 սմ շարամեջերով: 
ССТ-12Б ցանիչը կարելի է վերակառուցել ութշարքայինի և օգտագործել բոլոր 
գոտիներում:  

 ССТ-12Б շարքացանի կառուցվածքը ներկայացված է Նկ.11.6-ում: Ագրե-
գատի շարժման հենման-բանարկման անիվը (14) փոխանցիչ մեխանիզմի 
(16) միջոցով պտտում է սերմահան և պարարտանութացան ապարատների 
սկավառակները: Ցանիչ սկավառակի բջիջներից սերմերը թափվում են խո-
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փով կտրած ակոսի հատակին: Պարարտանյութերը պարարտանյութատա-
րիչներով (2) թափվում են պարարտանյութաթաղիչի (11), որը կտրում է ակոս 
պարարտանյութերի համար: Այսպիսով պարարտանյութերը տեղադրվում են 
հողածածկված սերմերի կողքին: Ծածկիչ խոփերը (8) լցափակում են հողով 
պարատանյութերը, իսկ անվագլանակները (7) տափանում են հողը ակոս-
ների վրա: Քարշատափանները (6) ուղղում են դաշտի ռելիեֆը և շարքերը 
ծածկում  ցանքածածկով: 

 
Նկ.11.6. ССТ-12Б ցանիչի սխեմա. 

1-պարարտանյութացան ապարատ, 2–պարարտանյութատարիչ, 3-ձգաձող, 4-սերմերի բուն-
կեր, 5-հետքաձևավորիչ, 6–քարշատափան, 7-անվագլանակ, 8-ծածկիչի խոփ, 9-ծածկիչ,     
10-սերմթաղիչ, 11-պարատանյութաթաղիչ, 12-զսպանակ, 13-զսպանի մեխանիզմ, 14-հենման-
բանարկման անիվ, 15-շրջանակ, 16-փոխանցիչ մեխանիզմ, 17-ակոսագծիչ: 

 
Ցանիչն աշխատանքի նախապատրաստելիս սերմի ցանքի նորմը տեղակա-

յում են հետևյալ կարգով: Փոխանցատուփի փոխարինելի աստղանիվները տե-
ղադրում են ցանքի նորմին համապատախան՝ ըստ գործարանի հրահանգում 
տրված աղյուսակների: Ստուգում են ցանիչ սկավառակների բջիջների շարքերի 
թվի համապատասխանությունը ցանքի նորմին և սերմերի չափամասին:  

Խոփերի ընթացքի խորությունը կարգավորում են ուղիղ հարթակի վրա, 
տեղադրելով ցանիչի հենման-բանարկման անիվների տակ փայտե չորսու-
ներ, որոնց բաձրությունը 10...15 մմ փոքր է պահանջվող սերմերի փխրախո-
րացման խորությունից: Այնուհետև պտտելով կարգավորիչ պտուտակը և 
այդպիսով փոխելով կախոցի զսպանակի (12) ձգվածքը, փոխում են խոփերի 
շարժի խորությունը: 
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Դաշտը ցանքին նախապատրաստելիս գծանշում են շրջադարձի գոտի-
ները և ագրեգատի առաջին անցման գծերը: 

Ցանքի ուղղությունն ընտրում են վերջին նախացանքային մշակության 
ուղղության հանդեպ անկյան տակ կայմ լայնական ուղղությամբ: 

Ագրեգատի շարժման եղանակը, որպես կանոն, մաքոքաձև է: 
Հատվածամասում աշխատելիս ագրեգատով մոտենում են առաջին լցա-

վորման կետին և բեռնում ագրեգատը սերմերով, պարարտանյութերով: Մուտք 
են գործում առաջին անցման գիծ, փոխադրում ագրեգատը աշխատանքային 
դիրք և կատարում առաջին անցումը: 20…30 մ հետո ագրեգատը կանգառում 
են և ստուգում ցանքի որակը: Երկորդ անցման ժամանակ նույնպես 20…30 մ 
հետո ագրեգատը կանգառում են և ստուգում երկրորդ ակոսագծիչի արտածքը 
և ճշտում սերմերի խորացման խորությունը ու ցանքի նորմը: 

Որպեսզի խոփերը չլցափակվեն հողով, ցանիչն իջեցնում են աշխատան-
քային դիրք միայն ագրեգատի առաջ շարժման ժամանակ: 

Տրակտորի հիդրոհամակարգը աշխատանքային ընթացքի ժամանակ տե-
ղակայում են «Լողացող» դիրքում: 

Աշխատանքի որակի հսկողությունը և ստուգումը: Ցանքի որակը ստուգում 
են աշխատանքի սկզբում և 2…3 անգամ հերթափոխի ընթացքում: Հսկման 
ժամանակ ստուգում են հիմնական և կցվանքային շարամեջերի լայնությունը, 
սերմերի փխրախորացման խորությունը, սերմերի և պարարտանյութերի 
ցանքի նորմը, ցանքի ճշտությունը և շարքերի ուղղագծությունը: 

Ցանքի նորմը ստուգելու համար, հատվածամասի անկյունագծով (յուրա-
քանչյուր շարքից 1 մ հատվածներով) հանում են հողը սերմերի վրայից և հաշ-
վում ցանած սերմերի միջին թիվը մեկ գծամետրի վրա (Kգմ): Այն պետք է հա-
վասար լինի՝  Kգմ = Նm, 

որտեղ Ն-ն՝ ցանքի սահմանված նորմն է, մլն.հատ/հա, m-ը՝ շարամեջերի 
լայնությունը, սմ: 

Պարարտանյութերի ցանքի նորմը որոշվում է պարարտանյութերի ծախս-
ված զանգվածի ցանած մակերեսին հարաբերությամբ: 

Շարքերի ուղղագծությունը գնահատում են 50 մ երկարության վրա, բա-
զային գիծը նշելով և հետագայում չափելով շեղումներն այդ գծից յուրաքան-
չյուր 50 սմ հետո: 

Շարամեջերի լայնությունը և սերմերի փխրեխորացման խորությունը ստու-
գում են նույն այնպես, ինչպես հատիկային մշակաբույսերի ցանքի ժամանակ:  
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Կարտոֆիլի և սածիլների տնկմանը ներկայացնում են հետևյալ ագ-
րոտեխնիկական պահաջները: Կարտոֆիլատնկիչները պետք է տնկեն պա-
լարները շարերով 60 և 70 սմ շարամեջերով և շարքում պալարների միջև 
20,25,30,35 և 40 սմ հեռավորությունով: Հիմնական տնկանյութը՝ 50…80 գ 
զանգվածով պալարներն են (կարելի է օգտագործել տնկման համար պալարներ 
30…50 գ և 80…100 գ զանգվածով պալարներ): Յարովիզացված (լույսի տակ 
ծլած) պալարների ծիլերի երկարությունը պետք է լինի մինչև 2 սմ: Տնկիչ 
ապարատները չպետք է վնասեն պալարները և կոտրեն ծլերի ավելի, քան 8%-
ը: Կատարային տնկման ժամանակ կատարների բարձրությունը պետք է լինի 
12…20 սմ սահմաններում, իսկ տնկման խորությունը՝ 6…14 սմ: Հարթ տնկման 
պայմաններում խորությունը պետք է լինի 6…16 սմ: Սահմանված արժեքներից 
շեղումները չպետք է գերազանցեն 2 սմ: 

Սածիլատնկիչ մեքենաներով կատարում են տնկումը քառակուսի-բնային 
կամ շարային եղանակով: Բույսերը տնկում են ուղղաձիգ (թեքությունը ուղղաձիգ 
դիրքից թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 30): Հիմնական շարամեջերի շեղումները 
չպետք է գերազանցեն ± 4 սմ: 

Կարտոֆիլատնկիչեր: Տնկման համար օգտագործում են СН-4Б, СКС-4, САЯ-
4 մակնիշի քառաշարք կախովի և СКМ-6 կարտոֆիլատնկիչ մեքենաները: 
Ավելի կատարելագործված մեքենաներ են КСМ-4 և КСМ-6 կարտոֆիլատնկի-
չները, որոնք ագրեգատավորվում են 1,4…3,0 դասի տրակտորներով: 

КСМ-4А կարտոֆիլատնկիչը (Նկ.12.7) բաղկացած է շրջանակից (2), հիմ-
նական (7) և բեռնման (9) բունկերից, երկու լցման շերեփներից (8), չորս 
տնկիչ ապարատներից (4)՝ գդալներով, երկու բունկերներից՝ պարարտանյու-
թացան ապարատներով (3), երկու հենարանային օդաճնշական (11) և երկու 
մետաղե (16) անիվներից, սերմթաղիչների (14) չորս սեկցաիներից, ակոսա-
ծածկիչ սկավառակից (13), կցման հարմարանքից (1), ցանիչ և տնկիչ ապա-
րատների շարժաբերի մեխանիզմից, հիդրոհամակարգից, երկու հիդրոֆի-
կացված ակոսագծիչներից (5) և (6), ազդանշանման համակարգիծ:  
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Նկ. 12.7 
КСМ-4А կարտոֆիլատնկիչ. 

1-կցման հարմարանք, 2-շրջանակ, 3-բունկեր՝ պարարտանյութացան ապարատով, 4-տնկիչ 
ապարատ, 5,6-ակոսագծիչներ, 7-հիմնական բունկեր, 8-լցման շերեփ, 9-բեռնման բունկեր, 
10-փխրիչ, 11-ընթացքային անիվ, 12-կայունարար, 13-ակոսածածկիչ սկավառակ, 14-սերմթա-
ղիչ, 15-շարժաբերի մեխանիզմ, 16-հենարանային անիվ:  

 
Աշխատանքի ժամանակ հիմնական բունկեր (7) բարձված պալարները ինք-

հահոսով և ցնցիչի գործողության տակ պատուհանների միջով անցնում են 
լցման շերեփներին (8): Այնուհետև շրջիչները և շնեկն ուղղում են պալարները 
տնկիչ ապարատների (4) գդալներին: Սկավառակների պտտման ժամանակ, 
դրան գդալները իջնում են և բռնում մեկական պալար: Գդալները պալարների 
շերտից դուրսգալիս, լցման շերեփում սեղմիչի մատը սեղմվում է պալարին: 
Սերմթաղիչին (14) սկավառակը մոտենալիս սեղմիչի մատի լծակը վրավազում է 
ձողի վրա, թեքվում և ազատված պալարները ընկնում են սերմթաղիչների խո-
ռոչների մեջ, իսկ այնուհետև՝ ակոսների: Միաժամանակ բունկերներից (3) հան-
քային պարարտանյութերը պարարտանյութատարիչների միջոցով ընկնում են 
սերմթաղիչների առջևի մասերի մեջ, իսկ այնուհետև՝ ակոսի հատակի վրա: 
Սերմթաղիչի փոքր դանակների միջոցով պարարտանյութերը հողածածկվում 
են հողի շերթով, որի վրա այնուհետև տեղադրվում են պալարները: Ակոսները 
փակվում են սկավառակավոր ակոսածածկիչի (13) և ցաքանիկների օգնու-
թյամբ: Լանջերի վրա տնկիչի շարժման ուղղագծությունն ապահովվում է կայու-
նարարներով (12): Տնկիչի ընդգրկման լայնությունը կազմում է 2,8 մ, աշխա-
տանքի արագությունը՝ 6…9 կմ/ժ: 

 Տնկիչի կարգավորումը կատարում են հետևյալ կերպ: Լցման բունկերներ 
պալարների մատուցումը կարգավորում են հիմնական բունկերի սահափա-
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կաններով, իսկ տնկման խտությունը՝ շարժաբերի միջանկյալ լիսեռի վրա տե-
ղակայվող փոխարինելի աստղանիվների (13, 15, 17, 18, 20 և 22 ատամներով) 
միջոցով սկավառակների պտտման հաճախության փոփոխությամբ:  

Սերմթաղիչների՝ հողի մեջ մտնելու անկյունը կարգավորում են փոխելով 
սերմթաղիչների կախոցների վերին ձգաձողի երկարությունը, իսկ ընթացքի խո-
րությունը՝ ըստ բարձրության պատճենահան անիվների տեղաշարժով: Հանքա-
յին պարարտանյութերի ներմուծման չափաբաժինը կարգավորում են տեղա-
շարժելով պարարտանյութացան ապարատների կարգավորիչների լծակները: 

Պալարների տնկման նորմը կարելի է ստուգել հետևյալ կերպ: Ագրեգատը 
բարձրացված ակոսածածկիչ սկավառակներով անցնում է 9…10 մ ընտրած 
աշխատանքային արագության վրա: Այնուհետև հաշվում են պալարների թիվը 
յուրաքանչյուր ակոսում 7,14 մ երկարության վրա, որը համապատասխանում է 
5 մ2 մակերեսի, շարամեջերի 0,7 մ լայնության դեպքում: Տնկման փաստացի 
նորմը հավասար կլինի յուրաքանչյուր ակոսում պալարների թվին բազմա-
պատկած 2000: Եթե ստացված արժեքը չի համապատասխանում սահմանված 
նորմին, ապա փոխարինելով աստղանիվները կամ փոխելով ագրեգատի 
արագությունը, հասնում են պահանջվող նորմի: 

Սածիլների տնկման համար օգտագործում են տարբեր սածիլատնկիչ մե-
քենաներ ՝ СКН-6A, МРУ-6, F max և այլն: 

Սածիլատնկիչ մեքենայի կառուցվածքը ներկայացված է Նկ.12.8-ում: 
Սածիլատնկիչը բաղկացած է տնկման ագրեգատից և լրացուցիչ սար-

քերից: Տնկման ագրեգատը բաղկացած է հիմնական չորսուից (3), որը հեն-
վում է երկու հենման-բանարկման անիվների (12) վրա, և տնկող սեկցիանե-
րից: Տնկող սեկցիան կահավորված է սկավառակավոր ապարատով (7), սա-
հակողավոր խոփիկով (10), փխրիչով (11) գլանվակներով (8), ջրման սարքով, 
բանվորների նստատեղերով (4): Լրացուցիչ սարքավորումներ են ջրի բաքերը 
(1), պահեստային սածիլներով արկղների հարթակը (13) և բաքերի լցավոր-
ման էժեկտորը, որոնք տեղակայված են տրակտորի վրա: Ջրման համա-
կարգն ունի նաև ծորակներ և ջրատար խողովակաշար (2): 

 



 
 

 199

 
Նկ.12.8. Սածիլատնկիչ մեքենայի տեխնոլոգիական սխեմա. 

1-ջրի բաք, 2-ջրատար խողովակաշար, 3-հիմնական չորսու, 4-նստատեղ, 5-սածիլա-
պահիչ, 6-վրանածածկ, 7-տնկիչ ապարատի սկավառակ, 8-գլանվակ, 9-ակոսակտրիչ,  
10-խոփիկ,11-փխրիչ, 12-հենման-բանարկման անիվ, 13-սածիլներով արկղերի հարթակ: 

 

 
Մեքենան միաժամանակ կատարում է սածիլների տնկում և ջրում: Դա-

տարկվող արկղերի փոխարինումը լցվածով, սածիլների մատուցումը և պառ-
կած սածիլների ուղղումը կատարվում են ձեռքով. դրա համար էլ ագրեգա-
տին, բացի տրակտորիստից սպասարկում են նաև բանվորներ:  

Սածիլատնկիչ մեքենանայի հիմնական կարգավորումների ժամանակ ա-
ռաջին անցումներից հետո ստուգում և կարգավորում են սածիլապահիչների 
բացման և փակման պահը, տնկման քայլը, խոփիկների շարժի խորությունը, 
բույսերի արմատների տակ մատուցվող մատուցման սկիզբը և քանակը: 

Սածիլապահիչների բացման և փակման պահը կարգավորում են տեղա-
շարժելով կորաքանոնները պահիչների փորակներում: Ստորին դիրքում սա-
ծիլապահիչները պետք է բացվեն սածիլների արմատները հողով ծածկման 
սկզբին և այն պահին,երբ սածիլները տեղակայվում են ակոսի հատակին ուղ-
ղաձիգ, իսկ վերին դիրքում այնպես, որպեսզի տնկողը հասցնի տեղադրել 
սածիլը պահիչների մեջ: Տնկման քայլը ճշտում են փոխելով տնկիչ ապա-
րատների շարժաբերի մեխանիզմի փոխանցման հարաբերությունը, իսկ խո-
րությունը՝ տեղափոխելով խոփիկները տնկման սեկցիայի շրջանակի համե-
մատ: Խոփիկի ամրակման ձողը մեկ անցքի վրա տեղափոխելիս տնկման 
խորությունը փոխվում է մոտավորապես 2,5 սմ: Կարելի է նաև տեղափոխել 
գլանվակները: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի տնկիչ սկավառակները 
գտնվեն 2..3 սմ բարձր հողի մակերևույթից: Հակառակ դեպքում սկավառակ-
ները և սածիլապահիչները կլցվեն հողով: 

Սածիլների արմատների տակ մատուցվող ջրի քանակը փոխում են հա-
մատարած ոռոգման դեպքում ջրի բաքի բռնակներով, իսկ բաժնավորած 
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ոռոգման դեպքում՝ փոխելով բաժնավորիչ սարքերի ձգաձողերի երկարու-
թյունը և տեղափոխելով լծակները՝ սռնիներով տնկման ապարատների շրջա-
նակների երկայնական անցքերում: Ջրի մատուցման սկիզբը կարգավորում 
են տեղափոխելով տնկման ապարատների լիսեռների վրա սկավառակները՝ 
լիսեռիկներով:  

 

Ստուգողական հարցեր 

1. Շարադրե՛ք ցանքի հիմնական եղանակները: 
2. Ինչպե՞ս են դասակարգում ցանքի և տնկման մեքենաները: 
3. Որո՞նք են հատիկային և հատիկաընդեղային մշակաբույսերի ցանքին 

ներկայացվող հիմնական ագրոտեխնիկական պահանջները: 
4. Շարադրե՛ք СЗ-3,6А շարքացանի կառուցվածքը և տեխնոլոգիական գործ-

ընթացը: 
5. Ի՞նչ կառուցվածք ունի СУПН-8 ցանիչը: 
6. Ինչպե՞ս են նախապատրաստում աշխատանքի ССТ-12Б ցանիչը: 
7. Շարադրե՛ք КСМ-4А կարտոֆիլատնկիչի աշխատանքի տեխնոլոգիական 

գործընթացը: 
8. Ինչպե՞ս են համալրում և նախապատարստում աշխատանքի՝ ցանքի ագ-

րեգատները: 
9.  Ինչպե՞ս են որոշում ակոսագծիչի արտածքի մեծությունը: 
10. Ինչպե՞ս են կազմակերպում ագրեգատի աշխատանքը դաշտում: 
11. Ինչպե՞ս են ստուգում ցանիչ ագրեգատի աշխատանքի որակը: 
12. Շարադրե՛ք սածիլատնկիչ մեքենայի կառուցվածքը և աշխատանքի տեխ-

նոլոգիական գործընթացը: 
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12. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԻ ԽՆԱՄՔԻ 
ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ 

 

12.1. Ցանքի խնամքի եղանակները 
 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքից հետո անհրաժեշտ է կա-
տարել խնամքի մի շարք օպերացիաներ. հողամշակման՝ հետցանքային ցա-
քանում (մինչև բույսերի ծլելը և դրանից հետո), բույսերի նոսրացում, կուլտի-
վացիա՝ միաժամանակ սնուցումով և առանց սնուցման և հիվանդությունների 
ու վնասատուների դեմ քիմիական պայքարի: 

Ցանքի խնամքի հիմնական եղանակներն են՝ հետցանքային ցաքանումը, 
միջշարային մշակությունը և բույսերի նոսրացումը: 

Հետցանքային ցաքանումը կատարվում է մինչև բույսի ծլելը (նախածլային) 
և ծլելուց հետո՝ հողի վերին շերտը փխրեցնելու, կեղևը քայքայելու և մո-
լախոտերի որոշ մասը ոչնչացնելու նպատակով թեթև, միջին ու ցանցավոր 
ցաքաններով և հողուրագներով: 

Շարահերկ մշակաբույսերի միջշարային մշակությունը կատարվում է 
դրանց միջշարքերը փխրեցնելու, մոլախոտերը քաղհանելու, հանքային պա-
րարտանյութերը արմատամոտ շերտին մատուցելու, բուկլիցի և ոռոգման 
ակոսների պատրաստման նպատակով: Միջշարային մշակությունը կատար-
վում է կուլտիվատոր –բուսասնիչներով: 

Բույսերի նոսրացումը կատարում է առաջադրված խտությամբ դրանց 
ձևավորելու համար, հիմնականում շաքարի ճակնդեղի մշակության ժամանակ, 
երբ առաջադրված խտությամբ ցանք կատարելը դժվար է կամ անհնարին: 

 
12.2. Միջշարային կուլտիվացիայի օպերացիոն տեխնոլոգիա 

 

Միջշարային կուլտիվացիայի նպատակն է՝ ոչնչացնել մոլախոտերը բույսերի 
միջշարքերում և պաշտպանիչ գոտիներում, փխրեցնել հողը սահմանված 
խորության վրա և անհրաժեշտության դեպքում կատարել բույսերի սնուցում: 

Ագրոտեխնիկական պահանջները: Միջշարքերի մշակության գոտում 
պահանջվում է մոլախոտերի լրիվ ոչնչացում, իսկ պաշտպանիչ գոտում մո-
լախոտերի առնվազն 60% պետք է հողածածկված լինի հողի փխրուն շերտով: 
Հողի մշակության խորության շեղումը սահմանվածից պետք է լինի ±1…2 սմ: 
Պաշտպանիչ գոտու շեղումը, այսինքն՝ հեռավորությունը բույսերի շարքի 
առանցքից մինչև դրան մոտակա մեքենայի բանվորական օրգանը, չպետք է 
գերազանցի ± 1 սմ: 
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Մեքենայի բանվորական օրգանները չպետք է դուրս հանեն մակերևույթի 
վրա խոնավ հողը, չվնասեն, կտրեն կամ հողածածկեն մշակաբույսերը: 
Վնասված բույսերի թույլատրելի քանակը չպետք է գերազանցի 1%:  

Բույսերի բուկլիցի ժամանակ պաշտպանիչ գոտում պետք է առաջանա 
5…8 սմ բարձրությամբ փխրուն հողի կատար, իսկ միջշարքերում մնացող ա-
կոսի հատակը նույնպես ծածկված լինի փխրուն հողով: 

Մեքենայի բանվորական օրգանները չպետք է խցանվեն հողով և բույսերի 
մնացորդներով, դրանք անհրաժեշտ է պարբերաբար մաքրել: 

Շրջադարձի գոտիները մշակում են հատվածամասում մեքենայի աշխա-
տանքի հիմնական ուղղությանը լայնական:  

Բույսերի սնուցման ժաամանակ պարարտանյութերի ցանքի անհավասա-
րաչափությունը ըստ շարքերի պետք է լինի ոչ ավելի, քան ±5%, պարարտա-
նյութերի փխրախորացման խորության շեղումը սահմանվածից, ոչ ավելի, 
քան ±1%:  

Միջշարային մշակության մեքենաների դասակարգումը: Շարահերկ 
մշակաբույսերի խնամքի ժամանակ օգտագործում են միջշարային մշակու-
թյան կուլտիվատոր-բուսասնիչներ, որոնք խմբավորում են կախված, մշակա-
բույսի տեսակից՝ եգիպտացորենի և արևածաղկի ցանքի մշակության, շաքա-
րի ճակնդեղի, կարտոֆիլի և այլն: 

Միջշարային մշակության բոլոր մեքենաները կախովի են, սպասարկում է 
տրակտորիստը: 

Կախված հողի մշակության խնդիրներից, հողակլիմայական պայմաննե-
րից և բույսերի հասակից՝ կիրառում են կուլտիվատոր-բուսասնիչներ, որոնց  
վրա տեղակայում են համապատասխան բանվորական օրգաններ (Նկ.12.1): 

Քաղհանիչ թաթերը (կտրիչ դանակները) (Նկ. 12.1,ա) ծառայում են մոլա-
խոտերը կտրելու և միջշարքերում մինչև 5 սմ խորությունով հողը փխրեցնելու 
համար: Կտրիչ դանակի կանգնակին (1) ամրացված է միակողմանի հարթա-
կտրիչ սայր՝ ուղղաձիգ այտով (2), որը պաշտպանում է բույսերը հողով լցա-
փակվելուց: Կտրիչ դանակները սովորաբար կիրառում են առաջին միջշա-
րային մշակության և փնջավորման ժամանակ: Տարբերում են ձախակողմյա 
և աջակողմյա կտրիչ դանակներ: Առաջինները տեղադրում են շարքի ձախ 
կողմից, երկրորդները՝ աջ, այնպես որպեսզի այտը (2) գտնվի շարքի կողմից: 
Կտրիչ դանակների ընդգրկման լայնությունը լինում է 80,120,165 և 250 մմ: 
Սայրի տեղակայման անկյունը (γ) այտի հարթության համեմատ՝ 28…320, իսկ 
սայրի հարթության անկյունը դաշտի մակերևույթին (ε՝ փխրման անկյուն) 
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հավասար է 150: Կտրող դանակի սայրը կտրում է մոլախոտերի արմատները, 
իսկ հողը տեղաշարժվում է նրա աշխատանքային մակերևույթով և փխրվում: 

Համապիտանի սլաքաձև թաթերը (Նկ.12.1, բ) կտրում են մոլախոտերը և 
ինտենսիվ փխրում հողը՝ մինչև 12 սմ խորության վրա: Թաթի կանգնակին 
ամրացված է երկկողմանի սայր (3)՝ սուր եզրերով: Ընդգրկման լայնությունը՝ 
220…385 մմ, փխրման անկյունը՝ ε= 28…300, կտրող եզրերի միջև անկյունը՝ 
2γ=60 և 650: Կիրառում են նաև համատարած կուլտիվացիայի համար: 

Դուրաձև փխրիչ թաթերը (Նկ.12.1, գ) կիրառում են միջաշարերը մինչև 16 սմ 
խորությամբ փխրեցնելու համա: Կանգնակի դեպի առաջ ծռված կթիկը վեր-
ջանում է 20 մմ լայնությամբ սուր դուրով: Այդպիսի թաթը լավ փխրախորա-
նում է նույնիսկ պինդ և ուժեղ խտացված հողում, քայքայում և փխրեցնում է 
հողը քթիկի լայնությունից մեծ լայնությամբ, չի հանում դաշտի մակերևույթի 
խոնավ հողը: 

 
Նկ.12.1 Միջշարային կուլտիվատորների բանվորական օրգաններ. 

ա) միակողմանի հարթակտրչ թաթ, բ) սլաքաձև համապիտանի թաթ, գ) դուրաձև 
փխրիչ թաթ, դ) սնուցող դանակ, ե) թաթ-թև, զ) իրան-բուկլցիչ, է) բուկլցիչի իրան՝ ցան-
ցավոր թևով, ը) ակոսաբացիչ, թ) ասեղնավոր սկավառակների սեկցիա, ժ)՝ քաղհան ցա-
քանի օղակ:  

1-կանգնակ, 2-այտ, 3-սայր, 4-ձագար, 5-թև, 6-խոփիկ, 7-խոփիկի թև, 8-բուկլցիցչի թև, 
9-փորակ, 10-շրջանակ, 11-սկավառակ, 12-ատամ, 13-կալունակ, 14,19-զսպանակ, 15-գլա-
նային թմբուկ, 16-կոնային թմբուկ, 17-սռնի, 18-պահիչ:  
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Սնուցող դանակը (Նկ.12.1, դ) կիրառում են միջշարքերի փխրեցման և հան-
քային պարարտանյութերը մինչև 16 սմ խորությամբ փխրախորացման հա-
մար: Բաղկացած է դուրաձև թաթից և դրան ամրացված ձագարից (4), որի 
միջոցով պարարտանյութը պարարտանյութատարից ընկնում է ակոսի հատա-
կին: 

Թաթ-թևերը (Նկ.12.1, ե) օգտագործում են կարտոֆիլի և այլ մշակաբույսերի 
շարամեջերը մշակելիս: Կանգնակին (1) ամրացված է կորագիծ մակերևույթով 
և սուր եզրերով թևիկը (5): Թաթ-թևերը տեղակայում են շարքի առանցքից եր-
կու կողմից 25…27 սմ հեռավորության վրա: Թևիկները կտրում են մոլախոտե-
րը և փխրեցնում հողը 6 սմ խորությամբ, տեղաշարժում հողի մի մասը միջա-
րանքերից պաշտպանության գոտիներ և հողածածկում մոլախոտերը, որոնք 
օդի բացակայության պատճառով ոչնչանում են: 

Իրան-բուկլցիչը (Նկ.12.1, զ) նախատեսված է շարքի առանցքով կատար 
ձևավորելու, ակոսի հատակին մոլախոտերը ոչնչացնելու և պաշտպանիչ գո-
տիներում մոլախոտերը հողածածկելու համար: Կանգնակին ամրացված է խո-
փիկը (6) և երկկողմանի թևը (7)՝ բացվող թևերով (8): Խոփիկով կտրած հողը 
բարձրանում է թևի (7) բանող մակերևույթով, փխրվում և թևերով (8) 
մոտեցվում բույսերի շարքին: Առվակները (9) թույլ են տալիս փոխել թևերի (8) 
դիրքի բարձրությունը, այսինքն՝ կարգավորել բուկլցիչով ստեղծվող հողի 
զանգվածի բարձրությունը: 

Բուկլցիչի իրանը՝ ցանցավոր թևով (Նկ.12.1, է) պատրաստված է սլաքաձև 
թաթի ձևով: Խոփիկի և թևի միջև հողը թափվում է ակոսի մեջ, ստեղծելով 
փխրուն հատակ: Թևերի մատերը փխրեցնում են ակոսի պատերը և կատարի 
կողմերը: Այս բանվորական օրգանները կիրառում են անբավարար ոռոգման 
գոտիներում: Բուկլցիչի մշակության խորությունը կազմում է մինչև 16 սմ, ձևա-
վորվող կատարների բարձրությունը՝ մինչև 25 սմ: 

Ակոսաբացիչը (Նկ.12.1, ը) կիրառում են մինչև 20 սմ խորությամբ ոռոգման 
ակոսներ բացելու համար՝ միաժամանակ հանքային պարարտանյութերի մա-
տուցմամբ: Բաղկացած է կանգնակից (1), խոփիկից (6), երկկողմանի թևից (7), 
թևերից (8) և հանքային պարարտանյութերի մատուցման ձագարներից (4): 
Թևերի (8) բարձրությունը կարելի է կարգավորել: 

Ռոտացիոն ասեղնավոր սկավառակները (Նկ.12, թ) օգտագործում են շա-
րահերկ մշակաբույսերի մշակության ժամանակ միջշարքերում և պաշտպանիչ 
գոտիներում հողի կեղևը քայքայելու և մոլախոտերը ոչնչացնելու համար: 
Ասեղնավոր սկավառակների սեկցիան բաղկացած է շրջանակից (10), որի վրա 
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պտտվում են ատամները (11): Սկավառակները շարժվում են շարքերի պաշտ-
պանիչ գոտիներով, ատամները մինչև 9 սմ խորությամբ փխրում են հողը և 
ոչնչացնում մոլախոտերը:  

Քաղհան ցաքանիվները (Նկ.12.1, ժ) կիրառում են բարձրացողուն մշակա-
բույսերի միջշարքերում և պաշտպանական գոտիներում միաժամանակ հողի 
փխրեցման և մոլախոտերի ոչնչացման համար: Զսպանակավոր ատամները 
(12) ամրացված են շրջանակին (10): Ատամների քանակը և դասավորությունը 
կարելի է փոփոխել: Պաշտպանիչ գոտիների մշակության համար շրջանակի 
վրա ամրացնում են վեց ատամ, իսկ միջշարքերի՝ ինը: Կալունակի (13) վրա 
շրջանակի հոդակապային ամրակումը թույլ է տալիս ատամներին հարմարվել 
դաշտի մակերևույթին: Ատամների փխրախորացումը կարգավորվում է զըս-
պանակով (14):  

Շարահերկային կուլտիվատորների կառուցվածքը: Հիմնական շարա-
հերկ մշակաբույսերի միջշարքային մշակությունը և սնուցումը կատարում են 
КРН-4,2, КРН-4,2Г, КРН-5,6, КРК-5,6 կուլտիվատոր-բուսանիչներով, КОН-2,8A 
կուլտիվատոր-բուկլիցիչով, К КФ-5,4 ֆրեզային կուլտիվատորով, УСМП-5,4 
նոսրարարով և այլ մեքենաներով: 

КРН-5,6 կուլտիվատոր-բուսասնիչը (Նկ.12.2) նախատեսված է 0,6 և 0,7 մ 
միջշարային հեռավորությամբ ութ շարքացանով ցանված եգիպտացորենի, 
արևածաղիկի և այլ շարահերկ մշակաբույսերի միջշարային մշակության, 
սնուցման և բուկլիցի համար: Կախված մշակվող բույսերի տեսակից ու զար-
գացման փուլից, կուլտիվատորը կարող է համալրվել տարբեր աշխատանքա-
յին օրգաններով, որի շնորհիվ կարելի է կատարել քաղհան, միջշարային 
փխրեցում, բուկլից, ակոսների հանում:  

 
Նկ.12.2. КРН-5,6 կուլտիվատոր-բուսասնիչ. 
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1-շրջանակ, 2-պարարտանյութացան ապարատ, 3-շղթայավոր փոխանցիչ, 4-պարարտա-
նյութատար, 5-սնուցող դանակ, 6-սեկցիայի հենման-բանարկման անիվ, 7-սեկցիայի առ-
ջևի կալունակ, 8-կուլտիվատորի հենարանային անիվ, 9-ավտոկցիչ: 

 
КОН-2,8А կուլտիվատոր-բուկլիցը (Նկ.12.3) նախատեսված է 0,6 և 0,7 մ 

միջշարային տարածությամբ քառաշարք կարտոֆիլատնկիչներով տնկված 
կարտոֆիլի միջշարային մշակությունների համար: Բաղկացած է լայնական 
չորսու-շրջանակից (1), որը հենվում է անիվների (18) վրա: Շրջանակին ամ-
րացված են չորս սեկցիաներ՝ բանվորական օրգաններով (10) և պարարտա-
նյութացանիչ ապարատներով (6): Տրակտորի հետ ագրեգատավորելու հա-
մար շրջանակին եռակցված է ավտոկցիչի փականքը (7): 

 
Նկ.12.3. КОН-2,8 А կուլտիվատոր-բուկլցիչ.  

1 – չորսու-շրջանակ, 2-կալունակ, 3-վերին օղակ, 4-շղթայավոր փոխանցիչ, 5-ցանքի կար-
գավորիչ, 6-պարատանյութացանիչ ապարատ, 7-ավտոկցիչի փականք, 8-ոտնատեղ, 9-
ստուգիչ-կարգավորիչ հարթակ, 10-բանվորական օրգաններ, 11,12-պահիչներ,  
13-պարարտանյութատար, 14-ձող, 15-չորսու, 16,18-անիվներ, 17-ստորին օղակ:  

 

Բանվորական օրգանների սեկցիան ամրացվում է շրջանակին քառաօղակ 
զուգահեռագծային մեխանիզմի միջոցով, որը հողի անհարթությունների վրա 
սեկցիայի անվի (16) իջնելուց, հողի անհարթությունների վրա, ապահովում է 
ձողերի (14) զուգահեռ շարժումը, ինչի շնորհիվ պահպանվում է բանվորական 
օրգանների թեքության և մշակության խորության կայունությունը: 

КФ-5,4 ֆրեզային կուլտիվատորը (Նկ.12.4) նախատեսված է ամուր և մո-
լախոտերով վարակված հողերում շաքարի ճակնդեղի միջշարային մշակու-
թյան համար: Այն բաղկացած է շրջանակից (3), որի վրա ամրացված են ֆրե-
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զային թմբուկով սեկցիաներ (12): Յուրաքանչյուր սեկցիայի իրանի (7) մեջ տե-
ղակայված է լիսեռ՝ երկու սկավառակներով (8), որոնց վրա ամրացված են Г-
աձև դանակներ (10): Սեկցիաների լիսեռները շարժաբերվում են տրակտորի 
հզորության փոխանցման լիսեռով (4)`, լիսեռի (6), շղթայավոր փոխանցիչի (13) 
և ապահովիչ կցորդիչի միջոցով: Դանակներով սկավառակը փակված է պատ-
յանով (9)՝ հոդակապավոր միացված փեշով (11): Սեկցիաների իրանները 
միացված են լիսեռին (6) և կախված են շրջանակին մետաղաձողերով (5)՝ 
զսպանակներով, որոնցով դանակները փխրախորացվում են հողի մեջ, և 
սեկցիաները բարձրացվում են տրանսպորտային դիրք: 

 
Նկ.12.4 КФ-5,4 ֆրեզային կուլտիվատոր. 

ա) - տեխնոլոգիական սխեմա, բ) աշխատանքային սեկցիա՝ 1 – կարդանային փոխանցիչ, 
2-պտուտակային մեխանիզմ, 3- շրջանակ, 4-ռեդուկտոր, 5-մետաղաձող, 6-լիսեռ,  
7-իրան, 8-սկավառակ, 9-պատյան, 10,12-դանակներ, 11-փեշ, 13- շղթայավոր փոխանցիչ, 
14-անիվ “кохух снят”- «պատյանը հանած է»:  

 
Ֆրեզային թմբուկների դանակները (10) կտրում են հողի բարակ ժապավեն-

ները և հետ գցում դրանք: Հարվածելով պատյանին, հողն ինտենսիվ փշրվում է 
և ուղղվում փեշերով (11): Սեկցիայի տակ մնացած չմշակված հողի շերտը 
փխրեցվում է պասիվ դանակով (12): Մշակության խորությունը կարգավորում են 
հենարանային անիվների պտուտակային մեխանիզմով (2) և տրակտորի 
կախոցի կենտրոնական ձգաձողով:  

УСМП-5,4Б նոսրարարը (Նկ.12.5) նախատեսված է ճակնդեղի ծիլերի նոս-
րացման համար: Շրջանակ-չորսուի (1) վրա տեղակայվում են բանվորական 
օրգաններով 12 սեկցիաներ՝ 0,45 մ միջշարքերի կամ 8 սեկցիա՝ 0,6 մ միջ-
շարքերի դեպքում: 
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Նկ.12.5 УСМП-5,4Б նոսրարար. 

1-չորսու, 2-անիվ, 3-հենարան, 4-բանվորական օրգանների սեկցիա, 5-փոխադրման հար-
մարանք: 

 
Դանակների թիվն ընտրվում է՝ կախված բույսերի փաստացի խտությու-

նից: Դանակների ընթացքի խորությունը 3…4 սմ է, կարգավորվում է անվի 
սռնու վրա ռեդուկտորի իրանի պտտումով: 

Ագրեգատի կազմումը և նախապատրաստումն աշխատանքի: УСМП-5,4Б 
նոսրարարը ագրեգատավորում են МТЗ-920 կամ MТЗ-82 տրակտորների, КРШ-
8,1-ը՝ МТЗ-1221 կամ РТМ-160 տրակտորների, КРН-5,6 և КРК-5,6 –ը՝ MТЗ-82, 
MТЗ-920 տրակտորների հետ և այլն: 

Կարգավորման համար կուլտիվատորը տեղակայում են նախապատ-
րաստված ստուգիչ-կարգավորիչ հարթակի (տես՝ Նկ.12.3 (9)) վրա այնպես, 
որպեսզի դրա առանցքային գիծը համընկնի շերտի նախատեսված շարքերի 
միջին գծի հետ: Շրջանակը տեղակայում են հորիզոնական դիրք (ավելի լավ 
է, եթե կուլտիվատորը կախված է տրակտորի վրա): Այնուհետև բացում են 
սեկցիաներն այնպես, որպեսզի դրանց ձողերը գտնվեն միջշարքերի մեջտե-
ղում: Կուլտիվատորի հենարանային անիվների տակ տեղադրում են միջա-
դիրներ, որոնց բարձրությունը 2…3 սմ փոքր է մշակության սահմանված խո-
րությունից: Ընտրում են անհրաժեշտ բանվորական օրգանները և տեղա-
դրում ըստ մշակության լայնության՝ 5…7 սմ վերածածկումով: Բանվորական 
օրգանների տեղակայումը սահմանված խորության համար ապահովվում է 
սեկցիաների անիվների տակ տակդիրների տեղակայումով: Դրանց բարձրու-
թյունը նույնն է, ինչ հիմնական հենարանային անիվների տակ տեղադրվող-
ներինը: Ընդ որում, բանվորական օրգանների սայրերը պետք է հպվեն հար-
թակին: Թույլատրվում է հետևի թաթերի և հարթակի միջև մինչև 5 մմ 
լուսանցք: 
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Ձողերը պետք է լինեն հորիզոնական դիրքում, որն ապահովվում է զու-
գահեռագծային կախոցի կարգավորմամբ: Կցվանքային միջշարքի համար 
տեղադրում են թաթերի այնքան քանակություն, որպեսզի դրանք ընդգրկեն 
հիմնական միջշարքերի մոտավորապես 2/3: 

Պարարտանյութացանիչ ապարատների կարգավորումը կատարում են 
այնպես, ինչպես շարահերկ ցանիչների համար: 

Դաշտի նախապատրաստումը: Հողի մշակությունը միջշարքերում կա-
տարում են ցանքի ագրեգատի հետքով և անպայման նույն ուղղությամբ: 
Շրջադարձի գոտիները նույնն են, ինչ ցանքի ժամանակ: Այսպիսով՝ դաշտի 
հատուկ նախապտրաստման կարիք չկա: 

Ագրեգատի աշխատանքը հատվածամասում: Շարքամեջերում աշխա-
տելիս ագրեգատները շարժվում են մաքոքաձև եղանակով՝ ցանիչի ընթացքի 
ուղղությամբ, որպեսզի կցվանքային միջշարքերը չհայտնվեն կուլտիվատորի 
բանվորական սեկցիաների միջև: 

Նախքան դաշտի մշակությունը կատարում են փորձնական ընթացք՝ 
20…30 մ հեռավորության վրա: Այդ ժամանակ վերջնական կարգավորում են 
բանվորական օրգաններն ըստ սահմանված փխրեցման խորության և ընդ-
գրկման լայնության, ինչպես նաև ստուգում են պաշտպանիչ գոտիների լայ-
նությունը: Ստուգում են պարարտանյութերի մատուցման նորմը: 

Կուլտիվատորը տրանսպորտային դիրքից աշխատանքայինի փոխադրե-
լիս ստուգում են պարարտանյութատարերի դիրքը սնուցման դանակների 
լայնուկներում: 

Շրջադարձերը կատարում են միայն բարձացված բանվորական օրգաննե-
րի դեպքում: 

Աշխատանքից հետո հեռացնում են պարարտանյութացանիչ ապարատ-
ներում մնացած պարարտանյութերը, իսկ բանկաները մաքրում: 

Աշխատանքի որակի հսկումը և ստուգումը: Կուլտիվատորի աշխատան-
քի որակը ստուգում են հերթափոխի ընթացքում 2…3 անգամ, որոշելով մշա-
կության խորությունը, պաշտպանիչ գոտու լայնությունը, մշակաբույսերի 
վնասվածքների և մոլախոտերի կտրման աստիճանը, ինչպես նաև բանվո-
րական օրգանների խցանումը: 

Փխրեցման փաստացի խորությունը ստուգում են ըստ գոնի երկարության 
3…5 տեղում: Պաշտպանիչ գոտիների լայնությունը նույնպես ստուգում են 
ըստ գոնի երկարության, 3…5 տեղում՝ միջշարքի երկու կողմից: 
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Մշակաբույսերի վնասվածքի աստիճանը որոշում են հաշվելով մշակաբույ-
սերի քանակը 1 մ2 վրա մինչև կուլտիվատորի անցումը և վնասվածքների՝ ան-
ցումից հետո: Ստուգումը կատարում են դաշտի անկյունագծով 3…5 տեղում:  

 

 
12.3. Ցանքերի սրսկման օպերացիոն տեխնոլոգիա 

 

Ցանքերի մշակությունը պեսցիտիդների լուծույթներով նպատակ ունի 
ապահովել բարձր արդյունավետություն մոլախոտերի, մշակաբույսերի հի-
վանդությունների և վնասատուների ոչնչացման ժամանակ: 

Ագրոտեխնիկական պահանջները: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է 
խիստ պահպանել բանող հեղուկի լուծույթի ծախսի նորմը: Թույլատրելի շե-
ղումը սահմանված նորմից կազմում է ±10%, իսկ մետաղաձողի վրա տեղա-
դրված առանձին փոշեցիրների միջև՝ մինչև 5%: Սրսկման ժամանակ պետք է 
ապահովվի բանող հեղուկի հավասարաչափ փոշիացում՝ ըստ մակերեսի թույ-
լատրելի անհավասարաչափության, ±10%: Պեսցիտիդների կիրառումը պետք է 
ապահովի մոլախոտերի ոչնչացում դաշտի մակերեսի առնվազն 90 %-ի վրա, 
իսկ հիվանդությունների և վնասատուների՝ 95 %: Չեն թույլատրվում մշակա-
բույսերի վնասվածքներ, հատկապես տերևների այրվածքներ: 

Ագրեգատի կազմումն ու նախապատրաստումն աշխատանքի: Սրըսկ-
ման համար կիրառում են 1,4 և 2,0 դասի տրակտորների հետ ագրեգատներ 
կազմած՝ ОПШ-15-01, ОП-2000-2-01, OH-400 և այլ սրսկիչներ: 

Սրսկիչները կառուցվածքով և աշխատանքային սկզբունքով իրարից քիչ 
են տարբերվում: Տիպային սրսկիչը բաղկացած է բաքից, զտիչից, հեղուկի 
մղիչից, բարձր և ցածր ճնշման խողովակաշարերից, ապահովիչ և ռեդուկ-
ցիոն փականներից, ծայրապանակներից: Սրսկիչի աշխատանքային գործըն-
թացը բնութագրվում է հետևյալ կերպ.  

Աշխատանքային հեղուկը լցնում են բաք և, խտությունը հաստատուն պա-
հելու համար, աշխատանքի ընթացքում անընդհատ խառնիչով խառնում են: 
Աշխատանքային հեղուկը ցածր ճնշման խողովակաշարով ու զտիչով մտնում 
է մղիչ և բարձր ճնշման խողովակաշարով մղվում ծայրապանակները, որտեղ 
փոշիացվում և ուղարկվում է դեպի բույսը: Հեղուկի բարձր ճնշումը ստեղծվում 
է պոմպերի միջոցով: 

Որպես օրինակ դիտարկենք, Նկ.12.6-ում ներկայացված ОВС-А այգու օդա-
փոխային սրսկիչի տեխնոլոգիական սխեման և աշխատանքի սկզբունքը:  
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Նկ.12.6 ОВС-А սրսկիչի տեխնոլոգիական սխեմա: 

  

Սրսկիչի հիմնական հանգույցներն են՝ 1800լ տարողությամբ բաքը (10), 
երկու պոմպերը (18), առանցքային օդափոխիչը (8), ներծծող և մղիչ մայրու-
ղիները, փոշեցիր սարքվածքը:  

Բաքի մեջ ներսարքված են խառնիչը (12), լցավորման զտիչը (7) և աշխա-
տանքային հեղուկի մակարդակի ցուցիչը:  

Պոմպերի (18) հետ բաքը միացված է ներծծող մայրուղով (4), որին վերա-
բերվում են խողովակը (11), զտիչները (15) և ծորակները (19): Պոմպից փոշե-
ցիր սարքվածքին հեղուկը մատուցվում է մղիչ մայրուղով, որը ներառում է 
ճնշումը կարգավորող ռեդուկցիոն-ապահովիչ փական (1), ճնշաչափ և ծորակ 
(13)՝ էժեկտորի կամ փոշեցիրների (9) անջատման համար: 

Փոշեցիր սարքվածքը բաղկացած է փոշեցիրների (9) չորս սեկցիաներից 
և առանցքային օդափոխիչից (8):  

Սրսկիչն աշխատում է հետևյալ կերպ. աշխատանքային հեղուկը պոմպե-
րով (18) խողովակով (11) և մայրուղով (4) ու զտիչների միջով (15) մղվում է 
մայրուղի (14): Հեղուկի մի մասը մատուցվում է փոշեցիրներին և օդի հոսքով 
լրացուցիչ փոշիացվում և ուղղվում է դեպի բույսերը: Մնացած ավելցուկ հե-
ղուկը պոմպերից ռեդուկցին-ապահովիչ փականի միջով հեղուկաթափ խողո-
վակով (5) թափվում է բաքի մեջ: Մղիչ հատվածում հեղուկի ճնշումը կարգա-
վորվում է փականով (1): 

 Սրսկիչ ագրեգատն աշխատանքի նախապատրաստելիս ստուգում են 
սրսկիչի ամբողջ ապարատները և մեխանիզմները: Ջահի անհրաժեշտ ուղ-
ղությունը ստանալու համար ագրեգատը փորձարկում են աշխատանքային 
վիճակում, լցավորելով սրսկիչը ջրով: Այդ ժամանակ ստուգում են նաև հե-
ղուկի ծախսի նորմը: 

Հեղուկի ծախսը որոշում են բանաձևով՝ H = 600nq/Bv, 
որտեղ H-ը աշխատանքային հեղուկի լուծույթի ծախսի նորմն է, լ/հա, n-ը՝ 

փոշեցիրների քանակն է մետաղաձողի վրա, q-ն՝ մեկ փոշեցիրով հեղուկի 
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միջին ծախսը, լ/րոպ, B-ն՝ սրսկիչի ընդգրկման աշխատանքային լայնությու-
նը, մ, v-ն՝ ագրեգատի շարժման արագությունը, կմ/ժ: 

Հատվածամասում աշխատելիս հաշվի են առնում աշխատանքային հեղու-
կի փաստացի ծախսը լրալցավորման եղանակով ճանապարհի 200 մ երկա-
րության վրա: 

Ստուգում են յուրաքանչյուր փոշեցրով հեղուկի ծախսի հավասարաչափու-
թյունը: Այդ նպատակով յուրաքաչյուր փոշեցրի տակ տեղակայում են տարո-
ղություն, գործարկում սրսկիչի պոմպը և չափում պոմպի 1 րոպ աշխատանքի 
ընթացքում տարության մեջ լցված հեղուկի ծավալը: Փոշեցիրների միջև հե-
ղուկի ծախսի թույլատրելի շեղումը պետք է լինի ոչ ավելի, քան ±5%: 

Դաշտի նախապատրաստումը: Դաշտը սրսկման նախապատրաստելիս 
անհրաժեշտ է հեռացնել ագրեգատի աշխատանքին խանգարող բոլոր խոչ-
ընդոտները, նշանակել նշանաձողերով շրջադարձի գոտիները, աշխատան-
քային հեղուկով ագրեգատի լցավորման նախատեսվող տեղերը: 

Ցանքերը մշակելիս ագրեգատի շարժման եղանակը, որպես կանոն, մա-
քոքաձև է: 

Հատիկային մշակաբույսերի ցանքերում ագրեգատը շարժվում է ցանքի 
ժամանակ անցկացված տեխնոլոգիական անվամեջով, իսկ շարահերկ մշա-
կաբույսեր մշակելիս՝ մշակվող բույսերի միջշարքերով: 

Ագրեգատի աշխատանքը հատվածամասում: Աշխատանքի ընթացքում 
ապահովում են սրսկման նորմը, հետևում ճնշաչափի ցուցմունքներին, աշխա-
տում տրակտորի միայն մեկ փոխանցման ռեժիմով: Պարբերաբար ստուգում են 
աշխատանքային հեղուկի ծախսը, բաժանելով փաստացի ծախսված ծավալը 
մշակված հատվածների մակերեսի վրա: 

Հատվածամասի եզրերում տեղակայում են ցցաձողեր՝ ագրեգատի հերթա-
կան գոնի մուտքը նշանակելու համար կամ օգտագործում են ագրեգատի զու-
գահեռ վարման համակարգը: Դա թույլ է տալիս պահպանել հեռավորությունն 
ըստ լայնության, և հավասարաչափությունը հարակից անցումների կցվածք-
ներում: 

Փոշեցիրները պարբերաբար մաքրում են կեղտոտումից: 
Հաջորդ գոն շրջադարձ կատարելիս, անջատում են հեղուկի մատուցումը 

փոշեցիրներից: 
Աշխատանքի որակի հսկումը և գնահատումը: Նախքան պաշտպանիչ 

միջոցառումները հետազոտում են մշակության համար նախատեսված դաշ-
տերը: Կախված վնասատուի տեսակից՝ որոշում են նրա քանակը 1մ2 վրա 
կամ ըստ թիթեռնացանցի թափահարման քանակության (25…50): Մշակու-
թյունից 2…3 օր հետո դաշտը կրկին հետազոտում են: 

Պաշտպանիչ միջոցառման տեխնիկական արդյունավետությունը գնահա-
տում են ՝ C=100– B/A100% բանաձևով, 
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որտեղ C-ն՝ տեխնիկական արդյունավետությունն է, %, A-ն՝ վնասատունե-
րի քանակը մակերեսի միավորի վրա մինչև մշակությունը, հատ/մ2 կամ 
հատ/թիթեռնացանց, B –ն՝ վնասատուների քանակը մակերեսի միավորի 
վրա մշակությունից հետո, հատ/մ2 կամ հատ/թիթեռնացանց: 

 
12.4. Աշխատանքի անվտանգությունը բյուսերի քիմիական 

պաշտպանության ժամանակ 
 
Ընդհանուր պահանջներ: Թունաքիմիկատներով աշխատելու համար 

թույլատրվում են 18-ից մինչև 55 տարիքի տղամարդիկ և 18-ից մինչև 50 տա-
րեկան կանայք, որոնց բժշկական քննումով թույլատրվում է աշխատանքը 
թունաքիմիկատներով:  

Աշխատանքի ժամանակ արգելվում է ծխել, ընդունել սնունդ կամ ջուր: Դա 
կարելի է անել միայն հատուկ հատկացված տեղերում՝ ձեռքերը, դեմքը լվա-
նալուց և բերանը ողողելուց հետո: Աշխատանքից հետո անհրաժեշտ է լողա-
նալ, մաքրել հագուստն ու կոշիկը և պահել դրանք հատուկ առանձնացված 
տեղերում՝ պահարաններում, արկղներում և այլն:  

Տրակտորային ագրեգատների աշխատանքը թունաքիմիկատներով 
մշակված դաշտերում և այգիներում: Թունաքիմիկատներով մշակված հատ-
վածներում կամ դրանց հետ 300 մ սահմանյին գոտում կարելի է աշխատել 
միայն խցիկի առկայության դեպքում: Եթե խցիկը բացակայում է, ապա 
քլորօրգանական թունաքիմիկատներով մշակությունից հետո այդ տեղերում 
կարելի է աշխատել երկու շաբաթ, այլ թունաքիմիկատների՝ մեկ շաբաթ անց: 

Տարվա շոգ ժամանակ թունաքիմիկատներով բոլոր աշխատաքներն ան-
հրաժեշտ է կատարել առավոտյան կամ երեկոյան ժամերին՝ անքամի եղա-
նակին: Փոշոտել և սրսկել կարելի է, երբ քամու արագությունը չի գերազան-
ցում 4 մ/վ, իսկ ОП-450 տիպի սրսկիչներ օգտագործելիս՝ մինչև 6 մ/վ:  

Ագրեգատի շարժման ուղղությունն անհրաժեշտ է ընտրել այնպես, որպես-
զի փոշին և թունաքիմիկատների գոլորշիները չընկնեն տրակտորիստի և 
սպասարկող անձնակազմի վրա: 

Աշխատանքն ավարտելուց հետո տրակտորը պետք է կանգնեցնել հատուկ 
տեղում՝ մինչև լվանալը: 
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Ստուգողական հարցեր 

1. Շարադրե՛ք ցանքի խնամքի հիմնական եղանակները: 
2. Ինչպե՞ս են դասակարգում ցանքի միջշարային մշակության մեքենաները: 
3. Ի՞նչ բանվորական օրգաններ են կիրառում կուլտիվատոր-բուսասնիչների 

վրա: 
4. Շարադրե՛ք KPH-5,6 կուլտիվատոր բուսասնիչի կառուցվածքը: 
5. Շարադրե՛ք OBC-A սրսկիչի կառուցվածքը: 
6. Ինչպե՞ս են որոշում բանող հեղուկի ծախսը: 
7. Շարադրե՛ք բույսերի քիմիական պաշտպանության ժամանակ աշխա-

տանքի անվտանգության հիմնական կանոնները: 
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13. ՏՐԿԱՏՈՐՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵԽՆԻԿԱՆ  

 
13.1. Ընդհանուր դրույթներ 

  
Աշխատանքի պաշտպանության բոլոր կանոնները պահպանելիս աշխա-

տանքը տրակտորի վրա չի ներկայացնում իրենից առանձնահատուկ վտանգ: 
Դրա հետ մեկտեղ, եթե տրակտորիստը թույլ է տալիս տրակտորի հետ 
վարվելու նույնիսկ առաջին հայացքից աննշան խախտում, մեքենան դառնում 
է բարձր վտանգի աղբյուր, որը կարող է առաջացնել ծանր վնասվածքներ, 
իսկ երբեմն նաև հանգեցնել մահվան դեպքերի: Այդ մասին միշտ անհրա-
ժեշտ է հիշել և անշեղորեն պահպանել աշխատանքի անվտանգության կա-
նոնները, որոնք շարադրված են արտադրող գործարանի ցուցումներում, 
ինչպես նաև նշված են տրակտորներին ամրացված հատուկ ցուցանակնե-
րում: 

Չկան առավել կարևոր պարտադիր կատարման համար պահանջներ, և 
քիչ կարևոր, որոնք կարելի է անտեսել: Բոլոր պահանջները կարևոր են և 
ուղղված են ապահովելու տրակտորի վրա աշխատող մարդու անվտանգու-
թյունը: 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունով, որպես տրակտո-
րիստ կարող են աշխատել 18 տարին լրացած անձինք, որոնք անցել են 
բժշկական քննություն և ուսուցման դասընթացներ, ճանաչվել են պիտանի՝ 
տրակտոր վարելու համար, և ստացել են այդ մասին համապատասխան 
վկայական: 

Մեքենավարի հագուստը, կոշիկները և գլխարկը պետք է լինեն մաքուր, 
լավ հարմարեցված ըստ չափերի: Հագուստը չպետք է նեղություն պատճառի 
տրակտորիստին, ոյն պետք է ապահովի շրջակա օդի ջերմաստիճանին 
համապատասխան ջերմային ռեժիմ: 

Տրակտորիստի աշխատունակությունը և ֆունկցիոնալ վիճակը լուրջ 
անդրադառնում են աշխատանքի արդյունքների և անվտանգության վրա:  

Հատկապես դրանք արտահայտվում են ինտենսիվ երթևեկությամբ մայ-
րուղիներում, երբ տրակտորիստից հաճախ պահանջվում է ընդունել որոշում 
իր գործողությունների վերաբերյալ վայրկյանների ընթացքում: 

Որքան բարձր է տրակտորիստի աշխատունակությունը, այնքան նա 
արագ և ճիշտ է ընդունում որոշումներ և իրականցնում դրանք, իսկ դա իր 
հերթին, դարձնում է աշխատանքն անվտանգ: 

Տրակտորիստի աշխատունակության և ֆունկցիոնալ վիճակի վրա ազդում 
են շատ գործոններ՝ անքնությունը, առողջության ընդհանուր վիճակը, ալկո-
հոլի գործածումը, դեղորայքի ընդունումը և այլն: 
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Ալկոհոլը, ինչպես և ցանկացած թմրանյութ, ներազդում է մարդու կենտ-
րոնական նյարդային համակարգի վրա և առաջնահերթորեն գլխուղեղի՝ 
ճնշելով նրա գործունեությունը: Ալկոհոլի ազդեցության ներքո մարդը կորց-
նում է իր վարքի հսկման և շրջակա իրավիճակի ճիշտ գնահատման ունա-
կությունը: Հայտնաբերված է, որ 75 գ ալկոհոլ ընդունելուց հետո վարորդների 
ընդհանուր ռեակցիայի տևողությունը մեծանում է 2…2,5 անգամ, 100 գ-ի 
դեպքում՝ 2…4 անգամ, իսկ 165 գ և ավելի դեպքում՝ 9 անգամ: Ալկոհոլի նույ-
նիսկ չնչին քանակի ազդեցության ներքո, նվազում են տեսողության և 
լսողության սրությունը, գունազգացումը (հատկապես կարմիր գույնի) և 
տեսողության խորությունը: Կտրուկ դանդաղում է շարժունակությունը: 

Ըստ գիտնականների հետազոտությունների, մարդը, որն ընդունել է ալկո-
հոլի մեծ քանակ (200 … 300 գ օղի) կարող է նստել տրանսպորտային միջոցի 
ղեկին՝ միայն 36 ժամ անց: 

Անհրաժեշտ է իմանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության ճանապար-
հային անվտանգության կանոններով վարորդին արգելվում է տրանսպոր-
տային միջոցը վարել հիվանդ, հոգնած, ալկոհոլային (թմրադեղային կամ այլ) 
հարբածության վիճակում, ինչպես նաև ռեակցիան և ուշադրությունը վա-
տացնող դեղամիջոցների ազդեցությամբ: 

Տրակտորի խցիկը աշխատատեղ է, որտեղ տրակտորիստը մեծ մասամբ 
գտնվում է աշխատանքի ժամանակ: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է հատ-
կացնել բավական ժամանակ խցիկի խնամքին: 

Խցիկի ապակիները պետք է լինեն մաքուր, առանց ճաքերի, բծերի և 
մնացած ներկի: Այդ կեղտոտվածությունն ընկնելով տրակտորիստի տեսա-
դաշտ, աննկատ շեղում են նրա ուշադրությունը և հոգնեցնում տեսողությունը: 

Լրիվ կարգին պետք է լինեն արևապաշտպանիչ հարմարանքները, ապա-
կեմաքրիչները, հետևի դիտահայելիները, օդափոխության համակարգը, 
օդահովացիչը և ջեռուցման համակարգը (կախված տարվա ժամանակից): 

Խցիկի հատակին չպետք է լինի որևէ իր, հատկապես լինգեր, ձողիկներ և 
այլն, որովհետև դրանք կարող են ինքնակամ տեղաշարժվել և ընկնել ոտ-
նակի կամ լծակի տակ ու խանգարել դրանց գործողությունը, ինչն իր հերթին, 
որոշ դեպքերում կարող է վթարի պատճառ դառնալ: 

Խցիկում պետք է լինի մաքրություն: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձ-
նել խցիկի հերմետիկությանը, հակառակ դեպքում հնարավոր է փոշու և շար-
ժիչի բանած գազերի ներխուժում: 

Նստոցը պետք է ճիշտ կարգավորված լինի տրակտորիստի հասակին և 
զանգվածին համապատասխան: 

Շոգ ժամանակ ծարավը հագեցնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել 
ոչ թե ջուր, այլ փոքր մասնաբաժիններով (100…150 գ) կանաչ թեյ:  
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13.2. Տրակտորի տեխնիկական վիճակը և դրա ազդեցությունը 
աշխատանքի անվտանգության վրա 

 
Տրակտորի վրա աշխատանքի անվտանգությունը զգալի աստիճանով 

կախված է տրակտորի մեխանիզմների և առանձին հանգույցների տեխնի-
կական վիճակից:  

Մեքենատրակտորային ագրեգատի աշխատանքի ժամանակ վթարների և 
դժբախտ պատահարների պատճառներ կարող են համդիսանալ շրջադարձի, 
արգելակների, ընթացքային մասի էլեկտրասարքավորանքի մեխանիզմների 
անսարքությունները և կարգավորումների խախտումները: 

Նշված մեխանիզմների և սարքերի տեխնիկական վիճակին ներկայացվող 
պահանջները սահմանված են միջպետական ստանդարտներով՝ ГОСТ 
20793-2009 և ГОСТ 12.2.019-2009: Այդ փաստաթղթերում ներկայացված 
պահանջներից տարբերվում են հետևյալները: 

Կառավարման մեխանիզմներ: Տրակտորի կառավարման օրգանները 
պետք է լինեն սարքին և անվտանգ տրակտորիստի համար: Կառավարման 
լծակները, ղեկանիվը և ոտնակները չպետք է խանգարեն տրակտորիստին 
մուտք ու ելք գործել աշխատատեղ, ինչպես նաև տրակտորիստի ոտքերի 
ազատ տեղաշարժմանը կառավարման ժամանակ: Կառավարման մեխա-
նիզմները պետք է աշխատեն սահուն, առանց լռվելու, ձգվելու և թխկոցի: 
Կցորդման ագույցը պետք է անջատվի թեթև և լրիվ, իսկ գործարկելիս ապա-
հովի շարժման սահուն սկիզբ: Կառավարման լծակների բռնակների ազատ 
շարժը պետք է համապատասխանի նորմատիվ փաստաթղթերում սահման-
ված նորմերին:  

Գործարկված շարժիչի դեպքում ղեկանվի ազատ շարժը չպետք է գերա-
զանցի 250, իսկ ղեկի առանցքային խաղ չի թույլատրվում: Ղեկի կառավար-
ման բոլոր մասերը պետք է լինեն առանց վնասվածքների, ամրացված և երի-
թակված: Ղեկի կառավարման լիսեռը պետք է ազատ պտտվի ականոցնե-
րում:Չեն թույլատրվում ղեկի ուժեղարարի անսարքություններ: 

Բոլոր փոխանցումների փոխարկումը, հզորության փոխանցման լիսեռի 
գործարկումը (դրա կցորդման ագույցի անջատված վիճակում), բլոկավորման 
մեխանիզմի գործարկումը և անջատումը պետք է կատարվեն ձեռքի միջոցով՝ 
ազատ, առանց լռվելու: Չի թույլատրվում փոխանցատուփի ժանանիվների 
ինքնակամ անջատումը և գործարկումը: Բոլոր փոխանցումների ժամանակ 
ժանանիվների աղմուկը պետք է լինի հավասար, առանց կտրուկ, ընդհանուր 
ֆոնից տարբերվող աղմուկների և մետաղե թխկոցների: 
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Արգելակային համակարգ: Արգելակների շարժաբերը պետք է կարգա-
վորված լինի այնպես, որպեսզի բացառվի դրանց ինքնակամ լռվելը: Ան-
ջատված արգելակների դեպքում չի թույլատրվում արգելակների կոճղակների 
կամ թմբուկների ժապավենների ու արգելակների շարժափոկերի հպումը, 
ինչը կարելի է որոշել դրանց տաքանալով: 

Տրակտորի աջ և ձախ անիվների արգելակների ոտնակների բլոկավորման 
դեպքում արգելակումը պետք է առաջանա միաժամանակ: Արգելակների օդա-
ճնշական շարժաբերը պետք է պարբերաբար ստուգվի դրա հերմետիկությունը 
որոշելու համար: Ստուգման ժամանակ օդի ճնշման անկումը, չգործարկված 
շարժիչի և արգելակների դեպքում, չպետք է գերազանցի 0,1 ՄՊա՝ 30 րոպ 
ընթացքում, իսկ գործարկված արգելակների դեպքում՝ 0,15 ՄՊա: 

Արգելակների գործողության ճշտությունը որոշող հիմնական չափորոշիչն 
է ճանապարհը, որի վրա կատարվում է տրակտորի կանգառը՝ արգելակումն 
սկսելու պահից: Սառը արգելակների դեպքում այդ ճանապարհը որոշվում է 
Գբանաձևով՝ S ≤ 0,15 v +v2/116,որտեղ v-ն՝ արգելակման պահին արագության 
մեծությունն է, կմ/ժ: Գործնական ստուգման ժամանակ կարելի է օգտվել աղ-
յուսակի տվյալներից: 

 

Տրակտորի արգելակման ճանապարհի կախվածությունը կցանքից և 
զանգվածից (չոր բետոնե ճանապարհ, արագությունը 20 կմ/ժ) 

 
Տրակտորի 

զանգվածը, տ 
Արգելակման ճանապարհը, մ 

առանց կցանքի մեկ կցանքով երկու կցանքներով 
Մինչև 4 6,0 6,5 7,5 

4 և ավելի 6,5 7,5 9,0 
 

 Կանգառի (լեռնային) արգելակների գործողությունը պետք համապա-
տասխանի հետևյալ պայմաններին. արգելակված վիճակում գրունտային չոր 
200 (անիվավոր տրակտորների համար), 300 (թրթուրավոր տրակտորների 
համար) և 120 (կցանքների համար) երկայանական թեքությամբ ճանապարհի 
վրա տրակտորը (տրակտորային գնածքը) պետք է անշարժ կանգնի առնվազն 
5 րոպ: 

Ընթացքային մաս: Անվադողերի հողաճանկերի (պահպանաշերտի նախշի) 
բարձրությունը պետք է համապատասխանի տրակտորի շահագործման 
հրահանգում նշված չափերին: Չեն թույլատրվում կորդը մերկացնող, պահպա-
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նաշերտի և կողամասի շերտատումը թույլ տվող դողերի տեղական վնասվածք-
ներ (ծակեր, կտրվածքներ և այլն): Չի թույլատրվում անվի սկավառակի ամ-
րակման հեղույսների (մանեկների) բացակայություն, սկավառակի և հեցի ճա-
քեր, անվահեցի մակերևույթի վրա՝ ժանգ, ծռվածքներ և ներճմլվածքներ: Օդի 
ճնշումը դողերում պետք է համապատասխանի արտադրող գործարանի կողմից 
սահմանված նորմերին և հավասար լինի բոլոր անիվների համար:  

Տրակտորի տանող անիվները պետք է պտտվեն ազատ, առանց լռվելու: 
Գնդիկավոր հոդակապերը պետք է ապահովեն ազատ դարձում՝ բոլոր ուղղու-
թյուններով, առանց առանցքային խաղի: Դարձվելի բռնցքները պետք է ազատ 
շրջվեն ականոցներում, առանց լռվելու: 

Էլեկտրական սարքավորանք: Տրակտորները պետք սարքավորված լինեն 
լապտերով, այդ թվում՝ առնվազն երկու առջևի և երկու հետևի: Տրակտորները 
պետք է ունենան տրանսպորտային և աշխատանքային լուսավորման համա-
կարգեր, որոնք պետք է միացվեն միմյանցից անկախ: Աշխատանքային լուսա-
վորման համակարգը պետք է ապահովի դաշտի հատվածի լուսավորումը տեխ-
նոլոգիական օպերացիաներ կատարելիս, իսկ տրանսպորտայինը՝ ճանապար-
հի:  

Անհրաժեշտ է, որ  էլեկտրահաղորդալարերը շփման հնարավոր տեղերում 
ունենան լրացուցիչ պաշտպանիչ մեկուսացում: Էլեկտրահաղորդալարերի 
հպակները պետք է ունենան հրահանգով նախատեսված պաշտպանություն:  

 

Ստուգողական հարցեր 

1. Ինչպե՞ս է անդրադառնում տրակտորիստի աշխատունակությունը և 
ֆունկցիոնալ վիճակը աշխատանքի արդյունքների և անվտանգության 
վրա: 

2. Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում տրակտորի խցիկին:  
3. Շարադրե՛ք տրակտորի տեխնիկական վիճակի ազդեցությունը աշխա-

տանքի անվտանգության վրա: 
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