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АҢДАТПА 

 

Бұл дипломдық жұмыста Камаз-6520 негізіндегі аударғыш құрылғысы бар 

жүк көлігі қарастырылды.  

Жұмыс барысында келесі мəселелер қарастырылды: автосамосвалдың есебі 

жəне конструкциясы, жоспарлау процесінде кинематикалық, динамикалық күштер 

мен аударылатын механизмдердің күштері есептелді. Самосвалдардың əртүрлі 

түрлерінің классификациясы қарастырылды. Гидравликалық цилиндр аударылу 

механизмінің негізгі элементі болып табылады. Патенттік ізденіс жүргізілді, 

жаңғыртудың негізі өнертабыстың Телескопиялық гидравликалық цилиндр атты 

(патент - EP 2466157 A1 F15B 15/16) патенті алынды. 
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АННОТАЦИЯ 

  

     В данной дипломной работе была произведена разработка грузового 

автомобиля с опрокидывающим устройством на базе Камаз-6520. 

В ходе работы рассматривались следующие вопросы: расчет и 

проектирование автомобиля самосвала, в процесе планирования были вычислены 

кинематические, динамические силы и силы механизмов опрокидывания. Была 

рассмотрена классификация различных видов самосвалов. Гидроцилиндр является 

основным элементом механизма опрокидывания. Был проведен патентный поиск, 

за основу модернизации был принят патент на изобретение: Телескопический 

гидравлический цилиндр (патент - EP 2466157 A1 F15B 15/16). 
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ANNOTATION 

 

In this thesis work, a truck with a tipping device based on Kamaz-6520 was 

developed. 

In the course of the work, the following issues were considered: calculation and 

design of a dump truck, in the planning process, kinematic, dynamic forces and forces of 

overturning mechanisms were calculated. The classification of various types of dump 

trucks was considered. The hydraulic cylinder is the main element of the tipping 

mechanism. A patent search was carried out, the basis for the modernization was the 

patent for the invention: Telescopic hydraulic cylinder (patent - EP 2466157 A1 F15B 

15/16). 
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КІРІСПЕ 

 

Көліктік автомобильдер экономиканың барлық салаларында кеңінен 

қолданылады. Көліктік автомобильдер алдында мынадай міндеттер қойылады: 

көлік паркінің құрылымын жетілдіру  жəне бірінші кезекте  көлік құралдарын 

пайдалану тиімділігін арттыру,  

Автомобильдің техникалық деңгейі, оның жұмысты жобалау талаптарына 

сəйкестігін қадағалау тікелей көлік əрекетінің өнімділігіне əсер етеді. Жүктік 

көліктер еліміз арқылы түрлі физикалық қасиеттері, атап айтқанда тығыздығы, 

өлшемі, буып-түю шамасына байланысты əр түрлі үлгідегі жүктер тасымалданады 

Көліктік автомобильдердің дамуымен біртекті жүктердің тұрақты түрдегі 

жүк ағымы пайда бола бастады, нəтижесінде автокөлңктердің үлкен əрі жүйелі 

жүк тасымалын ұйымдастыру үшін көптеген жағдайларды экономикалық 

тиімділендіруге тиісті болды. Мамандандырылған көліктерді жəне автопоездарды 

пайдалану тауарлардың сақталуын арттырады, жəне тиеу-түсіру операцияларын 

толық механикаландыру жеңілдетеді жəне осы үрдіс еңбек өнімділігін арттырып 

жəне автомобиль көлігінің жүк тасымалдау құнын төмендетеді. 

Мамандандырылған жүк автомобильдердің ең кең таралған түрі сырғымалы жəне 

мамық жүктерді үлкен көлемде тасымалдауға бейімделген автомобиль-

самосвалдарды атап айтсақ болады. 

Бұл дипломдық жұмысымда алдын-ала көтеру механизмі бар автомобиль-

самосвалды кішітонналы жəне жоғары өтімділікті автомобиль КАМАЗ-6520 

базасында жобалаймын. Автомобиль өте сəтті құрылымдық жүріс бөлігіне ие 

болып, доңғалақ формуласы жақсы біріктіріліп орналасқан. КАМАЗ-6520 

базасында қазірге дейін көптеген арнайы мамандандырылған автомобильдер 

орнатылды,мысалы: Су таситын, эвокуаторлар, қар тазалағыштар, самосвалдар 

жəне т.б. 

 КАМАЗ-6520 автомобиль-самосвалы базасының бұрынғы қолданыстағы 

үлгілеріне қарағанда бірқатар артықшылықтары бар, атап айтатын болсақ: 

үнемділігі, жоғары өтімділігі мен маневрлігі. Осының барлығы самосвалды 

қаланың осындай жағдайларда  тиімді, ыңғайлы қолдануға мүмкіндік береді.  

Ауылшаруашылығы жəне кіші құрылыстық объектілер бұл автомобиль-

самосвалдың негізгі қолдану аймағы болып табылады. 

Самосвалға осы көтеру құрылғысын орнату шанақты алдын – ала  көтеріп 

аударуға жəне қарапайым түрде көтеріп аударуға мүмкіндік береді, осы қасиеті 

арқылы ол өз қолдану аймағын кеңейтеді. Сонымен қатар самосвал шанақты 

көтеру дəлдігі мен аудару жылдамдығын көтеру сынды сапалық қасиеттерін 

көтереді. 

 Дəл осындай сипаттамаға ие автомобильдерді пайдалану біздің еліміздің 

ауылшаруашылық саласын біршама дамуына үлесін қосуына сенімдімін. 
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1 Автомобильдің таңдап алынған конструкциясын негіздеу 

 

1.1 Самосвалдардың классификациясы және қолданылу саласы  

 

Автомобиль-самосвал - бұл əртүрлі жүктерді тасымалдауға жəне оларды 

төңкерілетін кузовының көмегімен түсіруге арналған мамандандырылған жүк 

автомобилі. 

Самосвалдар таралымын алғанға дейін үйінді жүктер, барлық басқа жүктер 

де секілді, ағаш платформасы бар, жалпы көлік мақсатында қолданылатын бортты 

автомобильдерде тасымалданып келді. Мұндай автомобильдер қолмен, күрекпен 

жəне ащамен толтырылып, түсірілді, бұл күш пен уақыттың көп шығындалуын 

қажет етті. Ағаш платформалар жылдам тозып кететін. 

Автомобиль өнеркəсібінің қалыптасу кезеңінде бортты жүк автомобильдерді 

шығару жолға қойылды. Самосвалдар кейінірек пайда болды. Сондықтан, 

қалыптасып қалған жаппай өндірісті елеулі өзгертпестен, самосвалдарды сериялы 

жүк автомобильдердінің шассиінде жасап шығарған ақылға қонымды болды. 

Алайда, жоғарырақ техникалық деңгейге самосвалдар үшін арнайы шассиді 

қолданған кезде қол жеткізілуі мүмкін екенін атап өту керек. 

Автомобильдер-самосвалдар жəне самосвалды  автопоездар біздің елімізде 

пайдаланылып отырған жүк автомобильдерінің шамамен ¼ бөлігін құрайды,  ал 

олардың жиынтық жүк көтергіштігі - барлық пайдаланылатын жүк 

автомобильдерінің шамамен 1/3 бөлігі.  Ең таралған болып жүк көтергіштігі                

3,5-12т орташа жəне үлкен автомобильдер-самосвалдар табылады, олар 

автомобильдердің қозғалмалы құрамының классификациясы (толық салмағы 

бойынша) бойынша 3-6-шы санаттарға жатады. Жүк көтергіштігі 27 бастап 180 т 

дейін жəне одан да көп болатын самосвалдар 7-ші санатқа жатады (толық салмағы 

40 т аса). 

Автомобильдер-самосвалдарды жəне самосвалды  автопоездарды келесідей 

классификациялайды: 

1 эксплуатациялық мақсатты қолданылуы бойынша (құрылыс, АШ, 

карьерлік, тар мамандандырылған); 

2 кузовты босатып, түсірудің бағыты бойынша (артқа босатып, түсірумен; 

бүйір жақтарына, артқа немесе алдын ала жоғары көтеріп, бүйір жақтарына, артқа 

босатып, түсірумен; кузовты түбіндегі люк арқылы бункерлік босатып, түсірумен); 

3 босатып, түсіру жүйесінің əрекет ету принципі бойынша (кузовты 

мəжбүрлеп төңкерумен, жүкті мəжбүрлеп түсірумен, өздігінен босатылып 

түсірілетін); 

4 кузовының типі бойынша (əмбебап, шөмішті). 
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Ең таралған мамандандырылған автокөлік құралдары құрылыс жүктерін 

тасымалдауға арналған автомобильдер-самосвалдар жəне самосвалды  

автопоездар болып табылады. Құрылыс самосвалдарымен басым бөлігінде 

ақтарылма, үйінді жəне сұйық жүктер тасымалданады. Оларға өнеркəсіптік, 

энергетикалық, тұрғын үй жəне басқа нысандарды салған кезде қолданылатын 

əртүрлі құрылыс жүктері: тастақтарды қазған кездегі тас жəне қиыршық тас; 

карьерлік жер қазу жұмыстары кезіндегі грунт; құрылыс алаңдарына жəне жол-

құрылыс учаскелеріне жеткізген кездегі құм, қиыршық тас, саз, əктас жəне басқа 

сусымалы материалдар; құрылыс алаңдарына жеткізілетін бетон қоспалары, 

асфальт жəне басқа құрылыс ерітінділері жатады.  

АШ самосвалдары ауыл құрылысында пайдаланылатын əртүрлі үйінді, 

ақтарылма құрылыс жүктерін тасымалдауға да, осыларға тыңайтқыштар, жемшөп, 

астық, тамыр жемістілер жəне т.с. жататын негізгі АШ жүктерін тасымалдауға да 

арналған. 

Карьерлік самосвалдар ашық тау-кен қазбаларында тау-кен өнеркəсібінде 

қара жəне түсті металлургияда, көмір өнеркəсібінде) жыныстарды ойып алудың 

жəне пайдалы қазбаларды шығарудың кешенді технологиялық процесінің негізгі 

буындарының бірі ретінде, жынысты құламаларға, ал пайдалы қазбаларды оларды 

өңдеу немесе жинақтау орындарына тасымалдаған кезде пайдаланылады. 

Тар мамандандырылған автомобильдер-самосвалдар жəне самосвалды  

автопоездар жүктің тек белгілі бір түрін тасымалдау үшін қолданылады, мысалға, 

бетон тасығыштар, цемент тасығыштар, астық тасығыштар, мақта тасығыштар. 

Кузовы артқа түсірілетін автомобильдер-самосвалдар ең таралған болып 

табылады.  

Автомобильдер-самосвалдарды бір немесе екі тіркемесі бар автопоездардың 

құрамында қолданған кезде, кузовты бүйір жақтарына босату ақылға қонымдырақ 

болып табылады. 

 

 

1.2 Автокөліктің құрылымдарын шолу және техникалық берілімдерін 

талдау  

 

Камаз-6520 Камский автомобильдік зауытымен шығарылады. КАМАЗ-6520 

самосвалы – артқы жүк түсіргіш, құрылысқа арналған. Бұл КамАЗ-6520 

автокөлігі-самосвал түрлі сусымалы құрылыстық жəне өнеркəсіптік жүктерді 

тасымалдауға арналған. Автокөлік кабинасы қозғалтқыш үстінде орналасқан тұтас 

металды, еңкейгіш, үшорынды, жатын орынсыз, шуыл өткізбейтін жəне жылу 

оқшаулағыш материалдан тұрады. Платформа – дəнекерленген, қорапты типті, 

алдыңғы еңкейтілгіш тұтас металды борт, кабина мен платформа арасында 

кеңістікті жабатын күнқағармен қорғалған, артқы борты бар. КамАЗ 6520 

автокөлігінің технологиялық жабдықтамасы: дəнекерленген жақтауүсті, 
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автокөліктің қуатын іріктеу қорабының жетегі бар гидравликалық аудармалы 

құрылғы, шанақ тіреуіші. Гидроцилиндр – телескоптық, төртсатылы. КАМАЗ-

6520 моделі бірнеше комплекация түріне ие (6520-006, 6520-60006, 6520-001, 

6520-026-06, 6520-032, 6520-007, 6520-036, 6520-037, 6520-120), Сіздердің  

олармен төменіректе (КАМАЗ автокөлігінің негізгі сипаттамаларынан кейін) 

танысу мүмкіндіктеріңіз бар. 

 

 

1.3 КамАЗ-6520 жүк автомобилінің техникалық сипаттамасы 

Кесте 1 - КамАЗ-6520 автокөлігінің техникалық сипаттамасы 

Дөңгелекті формула 6x4 

Жүккөтергіштігі, кг 20 000 

Платформа көлемі, куб.м. 12 бастап -20 дейін 

Самосвалды платформа Артқы бортты 

Жүк түсіру бағыты Артқа 

Автокөліктің жабдықталған 

массасы, кг 
13 100 

Автокөліктің толық массасы, кг 33 100 

Беріліс қорабы, БАҚ механикалық, 16 сатылы 

Ілініс муфтасы құрғақ, диафрагмалы, бірдискілі 

Аспа Рессорлы 

Кабина 
Жатын орынсыз алдыңғы панорамалы 

əйнекті 

Жанармай багының 

сыйымдылығы, л 
350 

Іске қосу алды жылытқышы ПЖД 15.8106-01 

Дөңгелектер Дискілі 

Шиналар 315/80/Р22.5 немесе 320-508Р 
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Сурет 1 – Ең алғаш құрастырылған КамАЗ 

 

 

 
Сурет 2 – Камаз-6520 
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1.4 КАМАЗ 6520 автокөлігінің түрлі комплектациялары 

 

- КАМАЗ - 6520-006 автокөлігінің комплектациясы – 20 т. 320 л.с. беріліс 

қорабы: ZF16, Бас берілістің беру қатынасы: 5,11, Платформа, куб.м. (шасси 

жақтауының монтажды ұзындығы, мм): 12, шиналар типі:12.00R20, жанармай 

багы: 350, г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, ТНВД BOSCH; 

- КАМАЗ - 6520-60006 автокөлігінің комплектациясы – 20 т. 320 л.с. 

беріліс қорабы: ZF16, Бас берілістің беру қатынасы: 5,11, Платформа, куб.м. 

(шасси жақтауының монтажды ұзындығы, мм): 16, шиналар типі:12.00R20, 

жанармай багы: 350, г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, ТНВД 

BOSCH; 

- КАМАЗ - 6520-001 автокөлігінің комплектациясы –  20 т. 320 л.с. беріліс 

қорабы: ZF16, Бас берілістің беру қатынасы: 5,11, Платформа, куб.м. (шасси 

жақтауының монтажды ұзындығы, мм): 12, шиналар типі:12.00R20, жанармай 

багы: 350, г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL; 

- КАМАЗ - 6520-026-06 автокөлігінің комплектациясы – 20 т. 360 л.с. 

беріліс қорабы: ZF16, Бас берілістің беру қатынасы: 5,11, Платформа, куб.м. 

(шасси жақтауының монтажды ұзындығы, мм): 10,5, шиналар типі:12.00R20, 

жанармай багы: 350, шк-пет., г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, 

эл.пнев., 3-сатылы. ТНВД BOSCH; 

- КАМАЗ - 6520-032 автокөлігінің комплектациясы – 20 т. 320 л.с. беріліс 

қорабы: ZF8, Бас берілістің беру қатынасы: 6,33, Платформа, куб.м. (шасси 

жақтауының монтажды ұзындығы, мм): 12, шиналар типі:12.00R20, жанармай 

багы: 350, г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL; 

- КАМАЗ - 6520-007 автокөлігінің комплектациясы – 20 т. 320 л.с. беріліс 

қорабы: ZF16, Бас берілістің беру қатынасы: 5,55, Платформа, куб.м. (шасси 

жақтауының монтажды ұзындығы, мм): 12, шиналар типі:12.00R20, жанармай 

багы: 350, г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, ТНВД BOSCH, м. 

Мадара; 

- КАМАЗ - 6520-036 автокөлігінің комплектациясы – 20 т. 320 л.с. беріліс 

қорабы: ZF8, Бас берілістің беру қатынасы: 6,33, Платформа, куб.м. (шасси 

жақтауының монтажды ұзындығы, мм): 12, шиналар типі:12.00R20, жанармай 

багы: 350, г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, ТНВД BOSCH; 

- КАМАЗ - 6520-037 автокөлігінің комплектациясы – 20 т. 320 л.с. беріліс 

қорабы: ZF8, Бас берілістің беру қатынасы: 6,33, Платформа, куб.м. (шасси 

жақтауының монтажды ұзындығы, мм): 12, шиналар типі:12.00R20, жанармай 

багы: 350, г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, ТНВД BOSCH, м. 

Мадара; 

- КАМАЗ - 6520-120 автокөлігінің комплектациясы – 20 т. 320 л.с. беріліс 

қорабы: ZF16, Бас берілістің беру қатынасы: 5,11, Платформа, куб.м. (монтажная 
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длина рамы для шасси, мм): 12, шиналар типі:12.00R20, жанармай багы: 350, 

г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.AirTop 2000. 

 

 

1.5  Автомобильдер-самосвалдарды құрастыру 

 

Диплом жобасында конструктор ретінде менің алдымда келесі негізгі 

міндеттер тұр: 

1 Негізгі тұтынушының талаптарын ең көп шамада қанағаттандыру. Бұл 

үшін автомобильдер-самосвалдарды халық шаруашылығында пайдаланудың 

нақты жағдайларына барынша жақындастырылған мəліметтер пайдаланылатын 

болады. 

2 Машина жасаудың осы саласының даму келешектерін ескере отырып, 

жаңадан жасалған модельдің жоғары техникалық деңгейін қамтамасыз ету, озық 

автомобильдер-самосвалдар туралы ақпаратқа ие болу, патенттік ақпаратты 

зерделеу, бұл өзіме осы саладағы конструкторлық ойдың бағытын елестетуге 

мүмкіндік береді. 

3 Жаңа модельді ең аз шығындармен қысқа мерзімдерде өндіріске қою 

мүмкіндігіне жағдай жасау. Бұл үшін, стандартталған, нормаландырылған жəне  

басқа бұйымдар үшін шығарылып та отырған тораптар жəне бөлшектер мүмкін 

болғанша кеңірек қолданылатын болады. 

4  Саланың технологиялық деңгейін ескеру. Тораптарды   жəне бөлшектерді 

еңбек пен ресурстардың ең аз шығындарымен жасау мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Жобалаудың алғашқы: техникалық тапсырма жасау жəне автомобиль-

самосвалды құрастыру сатыларында-ақ осы жалпы қағидаларды негізге аламын. 

Самосвалды қондырғының концепциясы шешуші шамалап таңдап алынған 

құрастыру схемасына байланысты болады. Схемалардың айырмашылығы 

платформаны босатып, түсірудің бағыттарынан, негізгі атқарушы органды – 

гидроцилиндрді орналастырудан, көтергіш механизмнің құрылғысынан тұрады. 
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2 Әдебиеттік-патенттік шолу 

 

2.1 Әдебиеттік-патенттік шолудың мақсаты 

 

Ғылыми зерттеулер мен қабылданатын жобалық шешімдердің жоғары 

сапасының міндетті шарты олардың əдебиеттік жəне патенттік шығу көздері 

бойынша алдын ала талқылама болып табылады. Əдебиеттік-патенттік шолуды 

жазудың мақсаты – рульдік басқарудың жəне олардың жетектерінің патенттерін 

іздеу жəне дипломдық жұмыстың осы тақырыбы үшін барынша өзекті 

қолайлыларын таңдау.  

Осы əдебиеттік-патенттік шолуда  барынша қолайлы 6 патент келтірілген.     

 

 

2.2 Патенттік талқылама 

 

2.2.1 Авторлық куәлігі: RU 2013235C1 Авторы М.Р.Закарян, В.В.Хухрин  

 

Самосвалды көлік құралы. 

Өнертабыс машина жасау саласына, соның ішінде ілініс ұстаспаларына жатады. 

Өнертабыс мақсаты болып, жұмыс істеу мерзімін көбейту жəне істеп шығару 

жұмысын азайту болып табылады. Ұстаспаға жетекші білік түріндегі жартылай 

ұстаспа 1 жəне жетектегі шестерня түріндегі жартылай ұстаспа кіреді. Жартылай 

ұстаспалар арасына жетекші жəне жетектегі сақиналы фрикционды делегейлер 

топтамасы кіреді. Делегейлер жартылай ұстаспамен эксцентрикті қосылыс арқылы 

байланысады.  

 

 
Сурет 4 – Самосвалды көлік құралы 
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Делегейдің 4 ішкі цилиндрлі беткейі мен сыртқы беткейі 3 ұстаспа осіне 

концентрлі. Ұстаспаны қосу баспалы буынның (звено) 5 орын ауыстыруымен 

жүргізіледі. Жартылай ұстаспалардың делегейлермен түйіспелі үздіксіздік бетімен 

жүргізіледі. Бұл соның арқасында ұстаспаның жұмыс істеу мерзімін арттырады, ал 

жартылай ұстаспалардың түйіспелі беттерінің цилиндрлік түрде жасалу оның 

істеп шығару оңайлығын қамтамасыз етеді.  

 

 

2.2.2 Авторлық куәлігі:SU 231452A1 Авторлары Анри-Жан Добресс 

 

Автомобил-самосвалдың  шанағын көтергіш. 

Пайдалануы: ілініс ұстаспаларында, мысалы, көліктік құралдарда, яғни 

тозудың автоматты компенсациялы. Өнертабыстың мəні: көп дискілі үйкеліс 

ұстаспасында делегейлерді ажырату механизмі бар, бұл ойықтарда 

орналастырылған серіппелер дискілері жəне үйкеліс элементтері берік стакан 

тəрізді элементтер түрінде орындалған, яғни аралық делегейдегі беттегі 

саңылаулары өзінің жақ бетімен түйіседі, ал өзінің түбінің беткейінде 

серіппелердің шет жағымен.   

    

 
 

Сурет 5 – Самосвалдың шанағын көтергіш механизмі 



26 
 

Өнертабыс машина жасау саласына, соның ішінде ілініс ұстаспасына 

жатады жəне де көлікті құралдарда пайдалануы мүмкін. 

Өнертабыстың мақсаты болып, аралық жəне жетектегі үйкеліс делегейлері 

арасындағы дараланған сақтандырылған саңылауларды автоматты қамтамасыз ету 

арқасында ұстаспаның жұмыс мерзімін арттыру болып табылады. 

Сызбада ұсынылған көп делегейлі ұстаспа схема түрінде көрсетілген.  

Ұстаспа тіремдік 1, аралық 2, баспалы жетекші делегейлерден тұрады, 

бұлардың арасында жетектегі үйкеліс дискілері 4 қондырылған. Делегейлерді 

ажырату механизмі қырнау – ойықтарында орналасқан 5 – 8 жəне 9,10 

серіппелерден, сонымен қатар стакан тəрізді берік элементтер болып табылатын 

үйкеліс элементтерінен 11 тұрады, бұл аралық делегей бетіндегі саңылаулаулары 

өзінің жақ бетімен түйіседі, ал өзінің түбінің беткейінде серіппелердің шет 

жағымен, серіппелердің 9 жəне 10 жүйесі бұл құрылғыда теңестірілген болып 

табылады.  

 

 

2.2.3 Авторлық куәлігі: SU 1555154A2B60 P1/16 Л.С.Шпак, Б.И. Геровой 

 

Самосвалдың аударғыш механизмінің гидроцилиндрі. 

Өнертабыс көліктік машина жасауға тиісті, дəлірек айтқанда самосвалдың 

аударғыш механизмінің гидроцилиндріне тиісті. Өнертабыс мақсаты – жоғары 

қысымда жұмыс жасау кезіндегі ақауларды болдырмау, жəне де шешіп алынатын 

табанның нығыздағыш сақинасының желінуін азайту немесе болдырмау. 

Гидроцилиндр корпустан 4, шарлы басы бар шешіп алынатын табаннан  6, 

самосвал рамасымен 2 шарнирлі байланысқан тұрады. Табан 6 корпуста 4 

проволоки 7 арқылы байланысқан, канавкадан туындаған қуыста орналасқан. 

Табанда 6 Г- тəріздес пластина 20 қатырылған, горизонтальді полкасы 21 

табанмен 6 түйіскен, ал келесі жағы корпуспен 4 түйіскен. Вертикалды бөлігінде 

23 пластинада 20 паз орындалған, палец 25 орнатылған, рамада 2 қатырылған. 

Өнертабыс формуласы. 

Самосвалдың аударғыш механизмінің гидроцилиндрі авт.св. №1217696 

ерекшеленеді, сенімділігін жоғарылату мақсатымен жоғары қысымды рукованың 

ажырауын болдырмау жəне шешілетін табанның нығыздағыш сақинасының 

желінп тозуын тоқтату, ол Г- тəріздес пластинамен жабдықталған, полкының 

ортаңғы бөлігі шешілетін табаннмен қатырылатын элементпен байланысқан, 

горизонталды полка бір шетімен табанмен түйіскен, ал келесі шетімен корпус 

шетімен, сонымен қатар рамада палец қатырылған, пазға орнатылған, 

пластинаның вертикалды бөлімінде орнатылған. 
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Сурет 6 – Автомобиль самосвал 

 

 

 
 

Сурет 7 – Гидроцилиндрдің А-А, Б-Б, В-В қималарының көріністері 
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2.2.4 Авторлық куәлігі: RU2354565B60P 1/16 В.В. Корсаков, В.К. 

Добринец, А.М. Захарик,С.М. Минюкович, М.С. Рипинский 

 

Автомобиль-самосвалдың платформасын көтеретін  құрылғы 

Өнертабыс көліктік машина жасауға соның ішінде автомобил-

самосвалдардың платформа аударғыш қондырғыларына жатады. Автомобил-

самосвалдың платформа аудару құрылғысы  мыналардан тұрады: насос 1, май багі 

4, басқару клапаны 7, реттегіш клапан 8 жəне гидроцилиндр 9. Корпус 10 реттегіш 

клапанның 8 өтпелі наконечник 13 түрінде жасалған жəне гидроцилиндрге 9 

қатырлыған . Басқару клапаны 7 орындалған корпуста 10 радиалды каналдармен 

12 жəне сатылы осьтік канал 11, плунжер 15 орта тесігімен 16 берілген 

диаметрімен байланысқан, торецқа 21қысылған сатылы осьтік каналға серіппемен 

17, орталық каналға кіретін 18,19 сəйкес плунжер 15 жəне пробка 20, корпусқа 10 

бекітілген. Күш серіппені 17 қысатын реттеледі. Пробка 20 жəне корпус арасында 

реттелетін прокладкалар 24 орнатылған. Жүктелген платформаны түсріген кезде 

плунжер 15 ығысуының баяулайды қуыстағы 27 сұйық қысымымен жəне 

сұйықтың каналға 23 түсуімен. Өнертабыс сенімділікті жоғарылатып жəне 

қауіпсіздікті құрылғының жоғарылатады . 

Өнертабыс формуласы. 

1 Автомобил-самосвалдың платформасын аударғыш құрылғысы, насостан 

кері клапаны бар, шығын клапаны жəне қысым, май багі филтр мен жəне 

сақтандырғыш клапанмен, басқару клапаны, реттелгіш клапын жəне 

игдроцилиндр, ерекшеленетін, реттелетін клапанның корпусы өтпелі наконечник 

түрінде жасалған, трубопроводтар жəне гидроцилиндрде қатырылған, басқару 

клапынымен қосылу үшін корпусында реттелетін клапанның радиалды каналдар 

жəне сатылы осьтік каналдар, берілген диаметрге сəйкес орнатылған плунжер 

ортасында тесігі бар орналасқан, осьтік сатылы канал торецына серіппе арқылы 

қысылған, плунжердің орталық каналға өтетін жəне пробка, реттелетін клапан 

корпусына қатырылған, плунжер сырт беті сақиналы проточкамен жабдықталған  

дроссельді радиалды каналмен орындалған, плунжердың орталық каналында 

жұмыс барысында қосылған реттелетін клапанның корпусында радиалды 

каналдармен, реттелетін клапан корпусымен пробка ортасына реттелетін 

прокладка орнатылған.  

2 Автомобил-самосвал платформасын аударғыш құрылғы п.1 бойынша, 

ерекшеленетін, пробканың орталық каналында плунжердің серіппесінің 

жылжымалы тірек орналасқан, пробканың резбалы тесігіне реттелгіш болт əсер 

етеді, серіппе қысатын күшті реттеуін қамтамасыз ететін. 
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Сурет 8 – Самосвалдың платформасын көтеретін  құрылғысы 

 

 

2.2.5 Авторлық куәлігі: RU52368B60P 1/16 А.С. Бикмухаметов, В.В. 

Горшенин, В.М. Дашков, А.Н. Ерышканов 

 

Самосвалдың аударғыш механизмі. 

Пайдалы модель автомобил жасауға, сонымен қатар өзі төгетін көлік 

құралдарына, соның ішінде самосвал платформасын аударғыш құрылғыға тиісті . 

Ұсынылып отырған пайдалы модельде тұрақты құрылғынығ қарапайым 

конструкциясын ойлап табу болып табылады. Самосвалдың аударғыш механизмі 

телескоптық гидроцилиндр 1 бір жақты жұмыс жасайтын біренеше жылжымалы 

плунжерлері 2, 3, 4 бар. Гидроцилиндр 1 автомобил рамасында бұрылуға 

мүмкіндіг бар ретінде орнатылған, жылжымалы плунжер 2 кіші диаметрлі головка 

5 шарнирмен 6 тұрады, сəйкесінше кронштейн 7 арқылы рамаға (надрамник) 

автомобилдің бекітілген. Гидроцилиндр 1 корпусында шарнирлі тетік орнатылған, 

шаровойлы сақинадан 8 тұратын, гидроцилиндр корпусына бекітілген, 

кронштейн-цапфа 9, шаровойлы бетпен ұстап тұратын. Шаровойлы сақинаға 8, 

цапфамен кронштейнге 10, платформа бортының алдында орнатылған, жəне 

нығыздағыш сақина 11, жұмыс зонасын шарнирлі элементтің ластан қорғайды 

жəне бүйір тербелуін гидроцилиндрдің болдырмайтын берік компенсатор 

функциясын атқарады. 
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Сурет 9 – Самосвалдың аударғыш механизмі 

 

Пайдалы моделдің формуласы. 

Самосвалдың аударғыш механизмі, телескопты гидроцилиндрден тұратын 

бір бағытта жұмыс жасайтын бірнеше жылжымалы плунжерлермен, рамада 

бұрылуға мүмкіндігі бар ретінде орналасқан, шарнирлі тетік, шаровойлы сақина 

ретінде орындалған жəне кронштейн цапфа платформа кронштейніне тірек 

ретінде, ерекшеленетін, жылжымалы плунжердің шеті кіші диаметрлі  шарнирмен 

жабдықталған жəне рамаға бекінеді, ал шарнирлі тетік телескопты гидроцилиндр 

корпусына бекітілген. 

 

 

2.2.6 Авторлық куәлігі: EP 2466157 A1 F15B 15/16 

 

Телескоптық гидравликалық цилиндр 

Moorthamer, Michiel Petrus, Celina Omire 

Телескоптық гидравликалық цилиндр 

Өнертабыс телескопты гидравликалық цилиндрге 3 тиісті, екі немесе одан 

да көп концентрлі трубкаларддан тұратын (14, 20, 21, 22, 23) жəне поршень (19), 

нығыздағыш 37 цилиндрлі труба жəне поршеь арасында соның  нəтижесінде  

цилиндрлі трубка жəне поршень осьтік бағыт бойынша бір – біріне əсерлесіп 
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алыстаған жəне жақындаған жағдайда, ішкі труба (20, 21, 22, 23) немесе поршень 

ішкі стопорлы сақинаға (35) ие, сыртқы канавка оның сырт бетінде  жəне сыртқы 

труба немесе трубка база ішкі стопорлы сақинаға (36) ие, ішкі пазасында оның 

ішкі бетінде шығарылған жағдайы үшін  шекті жылжуы осьтік бағыт бойынша 

орналасқан. Өнертабыс сəйкесінше сыртқы канавкасына шығады, шеткі бүйір 

сыртқы паз трубка соңында бар ішкі шешілетін паз тереңдігі, шамамен сыртқы 

канавка тереңдігімен тең болады .  

 

 
 

Сурет 10 – Телескоптық гидравликалық цилиндр 
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3  Самосвалдарды есептеу 

 

3.1  Есептеудің міндеттері және әдістері 

 

Ұтымды конструкциялар жасау үшін есептеулердің маңызын жете 

бағаламауға болмайды. Ұстап тұратын элементтердің көлденең қималарының 

мөлшерлері, конструктивтік пішіндер, ал демек, материалдардың салмағы жəне 

шығыны жағдайлардың басым көпшілігінде беріктікті жəне қатқылдықты 

қамтамасыз ету шарттарымен, жағдайларымен анықталады. Егер стандартты 

құрылыстар үшін олардың өз салмағы тек материалдардың шығынын  жəне құнын 

ғана анықтайтын болса, онда автомобильдер осыларға жататын қозғалмалы 

құралдарда ол техникалық-экономикалық көрсеткіштерге (жүк көтергіштік, 

жылдамдық) тікелей əсер етеді. Кез келген конструкцияны беріктікке есептеулерді 

табыспен жүргізу, мыналарды сипаттайтын  үш негізгі проблеманың нақтыланып, 

жетілдірілуінің толықтығына байланысты болады: сыртқы күштер – 

конструкцияға қатысты барлық сыртқы жүктемелердің таралуының жəне уақыт 

бойынша өзгеруінің мəндерін жəне сипатын анықтау əдістері, осы жүктемелердің 

беріктік тұрғысынан бəлкім ең қолайсыз үйлесімдерін анықтау; ішкі күштер – 

белгіленген сыртқы жүктемелер əсер еткен кезде конструкцияның 

элементттерінде пайда болатын кернеулерді жəне деформацияларды анықтау 

əдістері; шекті күйлер немесе жол берілетін кернеулер - конструкцияның 

элементттерінің пайдаланудағы беріктігіне ықпал ететін факторлар, материалдың  

механикалық сипаттамаларын жəне олардың тұрақтылығын,  сыртқы 

жүктемелерді, элементтердің беріктігін бұзылуының ықтимал салдарларын 

анықтау дəлдігінің дəрежесін ескере отырып, шекті жол берілетін кернеулердің, 

деформациялардың жəне орын ауыстырулардың сандық мəндері. Əрі түпкілікті 

нəтижелер алу тұрғысынан, барлық үш проблема бірдей мəн-маңызға ие, 

сондықтан, конструкцияның беріктігіне  есептеулердің тиімділігі,  олардың ішінен 

қандай да біреуін емес, осы үш проблеманың нақтыланып, пысықталу дəрепжесіне 

жəне тереңдігіне байланысты болады.  

Қазіргі кезде қандай да бір шағын жүйенің ерекшеліктерін, оларды əсер 

ететін жүктемелерді анықтау үшін, бүкіл автомобильдің моделін тұрғызған кезде 

пайдалануға болатындай шамада ескеретін модельдер жоқ. Жобалау сатысында 

есептеулер жүргізген кезде, əртүрлі жеңілдетулерді пайдалануға тура келеді.  

Автомобильді шағын жүйелерге бөліп, оларды жеке есептейді. Автомобильге 

жəне оның шағын жүйелеріне əсер ететін жүктемелер схемаланады. 

Самосвалды экскаватормен немесе бункермен толтырып, тиеген кезде 

тікелей платформа қабылдайтын соққылы жүктемелер пайда болады. Құлаған 

жүктің түрі мен салмағына, оның құлауының биіктігіне, автомобильдің 

параметрлерінің қатаңдығына байланысты, осы жүктемелердің мəні əртүрлі болуы 
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мүмкін. Əдетте, жобалау сатысында, тиеп, толтырған каезде пайда болатын  

жүктемелерден есептеулер жүргізілмейді. 

Жүкті тасымалдаған кезде, жүк тиелген самосвал тегіс жол бойымен жəне 

үлкен тегіссіздіктері бар жол бойымен қозғалған кезде пайда болатын 

жүктемелерді ажыратады. Салыстырмалы тегіс жолмен үлкен жылдамдықпен 

қозғалған кезде, самосвалға негізінен алғанда тік симметриялы динамикалық 

жүктеме Pд əсер етеді деп саналады, оны статикалық жүктеменің Рст жəне инерция 

күштерінің Ри қосындысы ретінде анықтайды: 

 

Рд=Рст+Ри=ƦРст,                                                (1) 

 

мұнда Ʀд=1+а/g – динамикалық коэффициент, тік үдеуге а байланысты 

болатын асқын жүктеме коэффициенті. 

Тік үдеу втомобильдің жүгінің əртүрлі нүктелері үшін əртүрлі, бірақ 

максималды мəндер 3g(а≈3g) жетуі мүмкін. Сонда динамикалық жүктеме  

Рд=4Рст. 

Тегіссіздіктері үлкен жол бойынша шағын жылдамдықпен қозғалған кезде, 

самосвал қиғаштануларды бастан кешеді. Нормативті қиғаштану ретінде қиғаш 

орналасқан дөңгелектердің 500 мм жиынтық көтерілуі қабылданған. Бұл кезде 

самосвалдың рамасы база бойынша 5 аса бұралады. Үлкен қиғаштанулар кезінде 

самосвалдың жылдамдығы шағын, тік үдеулер шамалы жəне статикалық 

жүктемелер болжанады. Əдетте оларды симметриялы жəне қисық симметриялы 

етіп бөледі, əрі самосвалдың рессора астындағы бөлігін бұратын қисық 

симметриялы жүктемелер анықтаушы болып табылады. 

Босатып, түсіру кезінде самосвалға, босатып, түсірудің орнына (көлбеу алаң 

немесе еңіс) айланысты əртүрлі жүктемелер əсер етеді. Бірқалыпты жүк тиелген 

платформаны еңісте көтерген кезде, есептеуді көтергіш механизм жəне жүк 

жасайтын симметриялы күштерден жүргізеді. Жүк толтырылған платформаны 

еңісте көтерген кезде, самосвалдың рессора астындағы бөлігі қиғаштанудан да, 

жүк жасайтын сəттен де бұралады. Бұл кезде самосвалдың көлденең 

орнықтылығына ерекше назар аударылады. 

Олар тіптен конструкцияның жұмысына тəн ерекшеліктерді дөрекі көрсетсе 

де,  жеңілдетілген  есептік схемаларды пайдаланған дұрыс болады. Бұл кезде дəл 

сол бір конструкция үшін, жұмыстың қандай жағдайларының 

имитацияланатындығына байланысты, бірнеше мүлдем əртүрлі есептік схема 

пайдаланылуы мүмкін. Қарапайым есептік схемаларды пайдаланған кезде, 

автомобиль-самосвал – бұл бірыңғай жүйе екендігін есте ұстаған маңызды, 

сондықтан оның шағын жүйелерінің  өзара əрекеттесуін ескеру керек. 
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3.2  Автомобиль - самосвалдың салмақтық сипаттамаларын есептеу 

 

Құрастыру сатысында самосвалдың негізгі жүктемелік параметрлері жəне 

жүктеменің көпірлер бойынша бөлінуі анықталады. 

Автомобиль-самосвалдың немесе автопоездың жүк көтергіштігін арттыру – 

бұл автокөлік бірліктерінің өнімділігін арттырудың негізгі жолы; шектеуші 

фактор - жол жамылғысының ұстап қалатын қабілеттілігі болып табылады.  

Толық жүктеменің артқы жəне алдыңғы басқарылатын дөңгелектерге 

бөлінуі. 

Салмақтардың бөлінуі өтімділікке жəне басқарылатындыққа елеулі əсер 

етеді.  

 

 
 

Сурет 11 - Автомобиль-самосвалдың салмақтық сипаттамалары 

 

Платформаны көтеруге арналған қосымша құрылғылардың болуына  жəне 

платформасының салмағының көбірек болуына орай, автомобиль-самосвалдың 

пайдалы жүктемесі əдетте базалық автомобильдің пайдалы жүктемесінен              

10-12%-ға азырақ. Пайдалы салмақ формула бойынша анықталады: 

 

G/9.8=( 8.9/))( 4321 ggggGGG кшa                          (2) 

 

мұндағы, Gа/9.8 - автомобиль-самосвалдың толық салмағы; 

Gш/9,8 - жасақталған шассидің салмағы;  
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Gк/9,8 - платформаның салмағы;  

(G1 G2  G3  G4)/9.8- агрегаттардың салмағы. 

 

G/9.8=(33100-(13100+200+45+35+50+70)/9.8 

 

G= 2000 кг. 

 

Жүк тиелген платформаның ауырлық орталығының қалпы, самосвалдың 

жүктемесінің көпірлер бойынша бөлінуін анықтайды.  

Негізгі агрегаттардың (гидробактың сорабымен қуат алу қорабының, 

қосалқы дөңгелектің, гидроцилиндрдің) орналасуы конструктивтік анықталады. 

Салыстырмалы шағын салмағына байланысты, бұл агрегаттар елеулі əсерін тигізе 

бермейді, солай болса, самосвалдың бөлінген жүктемесін есептеген кезде, олар да 

ескеріліп отырады. Жасақталған шассидің жүктемесінің бөлінуі шассиге 

техникалық шарттардан алынады. 

Осы схема үшін күрделі есептеулер ЭЕМ, 1 суретте көрсетілген схема 

бойынша жүргізіледі. Осы құрастыру үшін нəтиже береді: артқы өске қосымша 

орнатылған агрегаттардың салмағынан 75%, ал алдыңғы өске - 25% қосылады.  

Барлық қосымша агрегаттардың салмағы: 

 

 Mқос = (g1+g2+g3+g4+g5).                  (3) 

 

Мқос =200+45+35+50+70, 

 

Мқос =400 кг. 

 

Сонда, артқы R2 өске  400 кг-нан  қосымша 75% келеді. 

 

30075.0400  кг 

 

Алдыңғы R1 өске қалған 25% келеді, 10025.0400  кг 

Осыдан, жаңа автомобиль-самосвалдың өстері бойынша бөлінудің: 

 

R1= 2090+100 = 2190кг; 

 

R2= 1660+300 = 1960 кг болатындығы келіп шығады. 

 

Платформаның негізгі өлшемдерін автомобиль-самосвалды құрастыру 

кезеңінде анықтайды. Бірінші кезекте, платформаның геометриялық көлемі 

анықталады. 
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Платформаның оңтайлы көлемін таңдап алу үшін негізгі критерий, 

пдатофрма осыларды тасымалдауға арналып отырған негізгі жүктердің 

тығыздығын анықтайтын, автомобиль-самосвалдың мақсатты қолданылуы болып 

табылады.  

Ауылшаруашылық самосвалдарын жобалаған кезде, жүктеу (шапкамен) 

қарастырылмайды (жүктің шығындарын болдырмау үшін). 

Ауылшаруашылық самосвалдарын жалғамалы борттың екі жинағымен 

шығарады: астықты тасымалдауға арналған аласа жəне тығыздығы шамалы 

жүктерді (ұсақталған шөп, сүрлем) биік. Қажеттігіне қарай, платформаның үш 

көлемі болуы мүмкін: V-негізгі борттармен; V1- аласа жалғамалы борттармен; V2- 

биік жалғамалы борттармен. 

Осыны ескере отырып, белгіленген жүк көтергіштік пен негізгі жүктің 

тығыздығы кезінде, платформаның геометриялық көлемі ( 3M ) формула бойынша 

анықталады.   

 

/GV                                                   (4) 

 

мұндағы, Ʀ – шапкаға түзету коэффициенті жəне γ- жүктің үлестік салмағы 

мəндерін іс жүзінде ұсынылып отырған кестеден аламыз. 

Коэффициент  γ 3/.10 мкН  Ʀ 

Ауылшаруашылық самосвалы 1,2-1,25 

Аласа жалғамалы бортпен 0,8-1 

Биік жалғамалы бортпен  0,4-1 

Ішкі ұзындық а шассидің параметрлерімен: базамен L, артқы көпірден 

кабинаға дейінгі қашықтықпен жəне жүк тиелген платформаның ауырлық 

орталығының артқы көпірге қатысты қажетті қалпымен (қашықтық l) 

байланысқан: 

 

  lnmAa  12      (5) 

 

Шассиді схема бойынша құрастырған кезде (кабина қозғалтқыштың 

үстінде), кабинаның алға қарай жылжуының нəтижесінде, қашықтық m 

айтарлықтай көбірек болады. Бұл жағдайда кабина мен платформаның арасындағы 

саңылауда қандай да болсын агрегатты орналастыруға мүмкіндік бар. 

Ең көп ішкі еніне b автомобильдің жол қозғалысы ережелері бойынша жол 

берілетін 2500 мм габариттік ені себепкер болып отыр. 

Кузовтың қажетті геометриялық V көлемін алу үшін, құрастырушы 

кузовтың автомобиль-самосвалдың жол берілетін тиеу биіктігімен Н шектелген 

ішкі биіктігін С белгілі бір шектерде өзгерте алады. Бұл биіктік тиегіш 

машиналардың биіктігімен анықталады. 
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3.3 Шанақты аудару механизмі 

 

Гидроцилиндрді есептеу. 

Берілген күшін қамтамасыз ету шарттарын ішінен F (6) формуласынан 

піспектің диаметрін есептейміз D, м: 

 

 
,

)1()(

4
21

слнапном ррp

F
D







                               (6) 

 

мұндағы, F – штоктағы күш, Н. 

Рном – номиналды қысым, Па. 

Pтег – тегеуірінді қысым, Па. 

Pсл – аралас қысым, Па. 

 

 
.150,0

10)25,01()1016(14,3

10304
326

3

1 мD 



  

 

(6) формуласынан штоктың диаметрін анықтаймыз d, м 

 

,11  Dd                                                         (7) 

 

Коэффициент қабылдаймыз 

 

.7,03,0 
D

d


 
 

мммd 9009,05,0052,0   

 

Алынған мəліметтерден піспек D жəне шток d диаметрлерінің стандарттық 

мəндерін табамыз. D=160 мм, d=90 мм.  

(7) формуласынан штуцер диаметрін D анықтаймыз 

 

,
4

V

Q
D нд

шт





                                                 
      (8) 

 

мұндағы, V – гидрожолдағы сұйықтық жылдамдығы, 5 м/с; 

ндQ  – сұйықтық шығыны. 
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Сурет 12 - Поршень 

 

Берілген шток жылдамдығын қамтамасыз ететін сұйықтық шығынын 

есептейміз: 

 

,
эф

нд
д

S

Q
V 

                                                            (9) 

 

,эфнд SVQ 
                                                        (10) 

 

мұндағы, Sэф – піспектің тиімді ауданы, м
2
, келесі формуламен анықталады: 

 

 ,D
4

22 dSэф 


                                                       (11) 

 

  ,002,009,0150,0
4

14,3 222 мS эф   

 

мұндағы, Sэф – Піспектің тиімді ауданы, м
2
, формуламен анықталады: 

 

смQнд /0015,0002,075,0 3
 

 

мммDшт 2002,0
514,3

0015,04







 
 

Штуцерді МЕСТ 16045-70 бойынша ішкі диаметрі 0,020м 

гидроцилиндр поршень шток давление 
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3.4 Гидроцилиндр қабырғаларының қалыңдығын есептеу 

 

 
 

Сурет 13 – Гидроцилиндр қабырғасы 

 

 

(12) формуласы бойынша гидроцилиндр қабырғаларының қалыңдығын 

анықтаймыз: 

 
,

2

max




DP
ст




                                                   (12) 

 

мұндағы,  Pmax – максималды қысым, МПа; 

D – піспек диаметрі, мм; 

 

,3,1max НpP                                                 (13) 

 

мұндағы, Рном – номиналды қысым, МПа. 

 

МПаP 8,20163,1max 
 

 

Болат 35[]=180 МПа /1/: 

 

мст 07,0
101802

063,0108,20
6

6







 
 

Конструкциялық жағынан 10 мм қабылдаймыз. 
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3.5 Самосвал көтергіш механизмнің кинематикалық күш 

параметрлерін есептеу  

 

Самосвалдың көтергіш механизмдерінің  кинематикасы айтарлықтай 

қарапайым. Бұл кезде гидроцилиндрдің  минималды шыңдық күшін дамыта 

отырып, платформаның белгіленген еңкею бұрышын қамтамасыз ете алатын 

механизмді жобалау, «минимакс» міндеттердің қатарына жатады. 14 суретте 

көтергіш механизмнің кинематикалық схемасы көрсетілген. 

Көтергіш механизмді жобалау үшін, G,L,φmin,φmax, Smin, Smax мəндері 

берілген болуға тиіс, 15 сурет. Платформаның ауырлық күшінің қалпы 

құрастырумен анықталады. Жүк көтеру жебесінің L ұзындығын анықтау үшін,  

бұратын топсаның О қалпын белгілеу керек. Гидроцилиндрлерге жүк түсірудің 

соңында əсер ететін созатын динамикалық жүктемелерді азайту мақсатымен, 

əдетте платформаның артқы е асылмасын азайтуға тырысады. d1 өлшемі 

рамаүстіліктегі бұратын топсаның қалпымен анықталады. с жəне  d1 өлшемдері 

өзгерген кезде, жүк көтеру жебесінің L ұзындығы жəне төмен түсірілген 

платформа кезінде жебенің қалпын анықтайтын φmin бұрышы өзгереді. Φmax 

бұрышы платформаны көтерудің максималды бұрышы кезіндегі жүк көтеру 

жебесінің қалпын анықтайды. φmax = φmin + φ0 (φ0- платформаның еңкеюінің 

берілген бұрышы). Smin жəне Smax мəндері пайдаланылатын гидрокөтергіштің 

конструкциясымен анықталады. 

Гидрокөтергіштің Р күші φ1 бұрышына тəуелді (16 сурет).  Платформаның    

( М0=0) тепе-теңдік шартынан pb cosφ= GL cosφL немесе 

 

  cos/cos bLGP L  аламыз,         (14)   

         

мұнда cosψ=h1/S; 

h1=sin(φL+a-γ).  

а-γ=β деп қабылдап, cosψ=a sin(φL+β)/S аламыз, сонда 1 өрнек келесі түр 

қабылдайды: 

 

P=LSGcos φL /    Labsin ,                         (15) 

 

мұнда а, b жəне – көтергіш механизмнің жобалық параметрлері (2) өрнектегі 

S мəні косинустар теоремасы бойынша сондай-ақ мына бұл параметрлер арқылы 

анықталуы мүмкін: 

 

   LKKS cos12

2 ,                                         (16) 

 

Мұндағы,   
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abK 21  ; 22

2 baK  .                                          (17) 

 

Автомобиль-самосвалдың көтергіш механизмінің схемалары суреттерде 

бейнеленген, кинематикалық жəне күш тəуелділіктерін анықтау - (14), көтергіш 

механизмнің кинематикалық шекті қалыптарын анықтау - (15), гидроцилиндрдің 

ықтимал қалыптары – (16) суреттерде көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 14 – Кинематикалық тəуелділіктерді жəне күш  

тəуелділіктерін анықтау 

 

 
 

Сурет 15 – Көтергіш механизмнің шекті қалыптарының  

кинематикалық схемасы 
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Сурет 16 – Гидроцилиндрдің ықтимал қалыптары 

 

Мұндағы, abK 21  ; 22

2 baK  . 

Бастапқы мəліметтерде (4) теңдігіне шектеулер салынады: 

 

 

 









.cos

;cos

max12

2

max

min12

2

min





KKS

KKS
                               (18) 

 

Үш жобалық параметрдің екеуін алып тастау үшін, a жəне b мынадай түрде 

көрсетеміз: 

 

2

1

2

221 (5.0;2/ KKKbbKa                             (19) 

 

Шектеулердің (20) теңдігінен 

 

        maxmin

2

min

2

max1 coscos/SSK ;                               (20) 

 
  2

maxmax12 cos SKK    

    

Осылайша, P функциясы (20) теңдігінен (17), (18), (19) формулаларды ескере 

отырып, жобалық бір β параметрі арқылы көрсетіледі. 

min бастап 
max  дейінгі аралықтағы 

maxP  минималды мəнін бір өлшемді 

іздестіру əдістерінің бірімен табуға болады. Ықтимал мəндердің көп санын 

есептеулер барысында P функциясы sin(β+φL)=0 болған əрбір ретте шексіздікке 

айналмайтындай етіп шектеудің маңызды екендігін атап өту керек.  

Осыны болдырмау үшін, 0˂β+ φL˂ π теңсіздігін орындау қажет, мұнда φmin 

≤ φL≤ φmax.Осыдан β параметрінің 
minmax    аралықта болуы керек екендігі 

келіп шығады. 
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   3.6  Көтергіш механизмнің оңтайлы кинематикалық параметрлерін 

және күш параметрлерін анықтау  

 

Кіріс ақпарат ретінде a, b, β жобалық параметрлерінің мəндері, сондай-ақ  φ 

өзгеру аралығындағы Р мəндері келтіріледі. Жобалық параметрлердің мəндерін 

пайдалана отырып, гидроцилиндрдің қалпын бірмəнді анықтауға болады. Жоғарғы 

топса радиусы b шеңберде, ал төменгі топса – радиусы  а шеңберде жатыр. 

Мысалға, жоғарғы топсаның (өлшемі е) қалпын төменгі топсаның қалпын оңай 

анықтауға болады. Көбінесе гидроцилиндрдің оңтайлы қалпы құрастырудың 

шектеулерін қанағаттандырмайтын болып шығуы мүмкін. Бұл факторды c жəне b 

өлшемдерін өзгерте отырып, L жəне
min  мəндерін өзгертумен ескеруге болады. 

Егер сонда да қатаң шектеулерге орай, гидроцилиндрдің оңтайлы қалпын 

табу қолдан келмей жатса, онда оның қалпының оңтайлы қалыпқа мүмкін 

болғанша жақын болуына ұмтылу қажет. 

Гидроцилиндрдің берілген қалпы кезінде (19) жəне (20) формулаларын 

платформа еңкейген кезде оның дамытылатын күшін табу үшін пайдаланады. 

Автомобиль-самосвалдың гидроцилиндрі дамытатын күшті G=17 кН кезінде 

көтерілудің соңында жəне гидроцилиндрдің бес плунжерінің əрқайсысы 

ілгерілегей бастаған сəтте анықтау керек. Платформаны артқа түсірген кезде, 

құрастырудан келесі шамалар белгілі: а=1373мм; b=1301мм; L=1349мм; γ=9˚; а=4˚; 

β=а-γ. β=4˚-9˚=-5˚;φmin=19˚. Əрбір плунжердің ілгерілей бастаған сəттегі  жəне 

көтерілудің соңындағы S мəндері белгілі. 

(4) формула бойынша берілген S сəйкес келетін φL мəндерін табады, ал одан 

кейін φп=φL-φmin формуласы бойынша плунжерлер  ілгерілей  бастаған сəттегі  

жəне көтерілудің соңындағы платформаның еңкеюінің бұрыштарын анықтайды.  

(5) формула бойынша гидрокөтергіштің күштерін анықтайды. 

Есептеу жүргіземіз жəне кесте құрастырамыз. Платформаның көтерілуінің 

жəне бірінші плунжердің ілгерілеуінің бастапқы сəтіндегі гидроцилиндрдегі күшті 

анықтаймыз: 

 

S1=428мм, φL=19˚, φП = 0˚. 

 

Сонда гидроцилиндрдегі күшті жоғарыда келтірілген бастапқы мəліметтерді 

(15) формулаға қойып табамыз: 

 

   







519sin13011373

19cos174281349
P 21.4kH; 

 

 

S2= 622 
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φL2 мəндерін табамыз: 

 

)5cos(35725463577730386884  L ; 

 

3190846)5cos(3572546 L ; 

 

89316.0)5cos( L ; 

 

Lcos 26.7+5; 

 

cosφL=31.7˚; 

 

φП=31,7-19=12,7˚; 

 

S2= 622; φL2=31,7; φП2=12,7; 

 

   







57.31sin13011373

19cos174281349
2P 11.6кН; 

 

S3=822. 

 

φL3 мəндерін табамыз: 

 

675684=3577730-3572546cos(φL-5); 

 

3572546cos(φL-5)=2902046; 

 

cos(φL-5)=0.812319; 

 

cosφL=35.7+5; 

 

cosφL=40.7; 

 

φП=40.7-19=21.7; 

 

   
9.8

57.40sin13011373

19cos174281349
3 




P ; 

 

S4=1034. 
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φL3 мəндерін табамыз: 

 

1069156=3577730-3572546cos(φL-5); 

 

3572546cos(φL-5)=2508574; 

 

cos(φL-5)=0.70218; 

 

cosφL=45.4+5; 

 

cosφL=50.4; 

 

φП=50.4-19=31.4; 

 

   
3.7

54.50sin13011373

19cos174281349
4 




P ; 

 

S5=1255. 

 

φL3 мəндерін табамыз: 

 

1575025=3577730-3572546cos(φL-5); 

 

3572546cos(φL-5)=2002705; 

 

cos(φL-5)=0.56058; 

 

cosφL=56+5; 

 

cosφL=61; 

 

φП=61-19=42; 

 

   
3.6

561sin13011373

19cos174281349
5 




P ; 

 

S5=1483. 

 

φL мəндерін табамыз:  

 

2199289=3577730-3572546cos(φL-5); 
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3572546cos(φL-5)=1378441; 

 

cos(φL-5)=0.38584; 

 

cosφL=67.3+5; 

 

cosφL=72.3; 

 

φП=72.3-19=53.3; 

 

   
6.5

53.72sin13011373

19cos174281349
5 




P kH. 

 

Əрбір плунжер ілгерілеген сəтте əрекет ететін күштердің жəне 

платформаның еңкею бұрыштарының кестесін құрастырамыз.   

Құрастырудан платформаны бүйіріне түсірген кездегі келесі шамалар 

белгілі: а =1065мм; b=939мм; L=1017мм; γ=11˚; а=5˚; β=а-γ. 

β=5˚-11˚=-6˚; φmin=23˚. Əрбір плунжер ілгерілей бастаған сəттегі жəне 

көтерілудің соңындағы S мəндері белгілі.  

 

Кесте 2 - Əрбір плунжер ілгерілеген сəтте əсер ететін күштер 
Плунжер               1       2          3          4         5 

S,мм 428 622 822 1034 1255 1483 

φL,˚ 19 31,7 40,7 50,4 61 72,3 

φп,˚ 0 12,7 21,7 31,4 42 53,3 

P,кН 21.4 11,6 8,9 7,3 6,3 5,6 

 

 (13) формула бойынша берілген S сəйкес келетін φL мəндерін табады, ал 

одан кейін φп=φL-φmin формуласы бойынша плунжерлер ілгерілей бастаған 

сəттегі жəне көтерілудің соңындағы платформаның еңкеюінің бұрыштарын 

анықтайды. (14) формула бойынша гидрокөтергіштің күштерін анықтайды. 

Есептеу жүргіземіз жəне кесте құрастырамыз.  

Платформаның көтерілуінің жəне бірінші плунжердің ілгерілеуінің бастапқы 

сəтіндегі  гидроцилиндрдегі күшті анықтаймыз: 

 

S1=428мм, φL=23˚, φП = 0˚. 

 

Сонда гидроцилиндрдегі күшті жоғарыда келтірілген бастапқы мəліметтерді 

(15) формулаға қойып табамыз: 
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623sin9391065

23cos174281017
P 23kH 

S2= 622 

 

φL2 мəндерін табамыз: 

 

)6cos(20000702015946386884  L ; 

 

1629062)6cos(2000070 L ; 

 

81450.0)6cos( L ; 

 

Lcos 35.5+6; 

 

cosφL=41.5˚; 

 

φП=41.5-23=18.5˚; 

 

S2= 622; φL2=41,5 ; φП2=18.5; 

 

   







65.41sin9391065

23cos174281017
P 11,7кН; 

 

S3=822. 

 

(15) формула бойынша φL3 мəндерін табамыз: 

 

675684=2015946-2000070cos(φL-6); 

 

2000070cos(φL-6)=1340262; 

 

cos(φL-6)=0.6701; 

 

cosφL=48+6; 

 

cosφL=54; 

 

φП=54-23=31; 
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1.9

654sin9391065

23cos174281017
3 




P ; 

 

S4=1034. 

 

(15) формула бойынша φL3 мəндерін табамыз: 

 

1069156=2015946-2000070cos(φL-6); 

 

2000070cos(φL-6)=946790; 

 

cos(φL-6)=0.70218; 

 

cosφL=61,7+6; 

 

cosφL=67,7; 

 

φП=67,7-23=44,7; 

 

   
7.7

67.67sin9391065

23cos174281017
3 




P ; 

S5=1255. 

 

(15) формула бойынша φL3 мəндерін табамыз: 

 

1575025=2015946-2000070cos(φL-6); 

 

2000070cos(φL-6)=440921; 

 

cos(φL-5)=0.22045; 

 

cosφL=77,3+6; 

 

cosφL=83,2; 

 

φП=83,2-23=60,3; 

 

   
7

62.83sin9391065

23cos174281017
5 




P . 
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Кесте 3 - Əрбір плунжер ілгерілеген сəтте əсер ететін күштер 

Платформаның еңкею бұрыштарының жəне күштердің плунжерлердің ілгерілеуіне 

тəуелділігі 

S,мм 428 622 822 1034 1255 

φL,˚ 
23 41.5 54 67.7 83.2 

φп,˚ 0 18.5 31 44.7 60.3 

P,кН 23 11,7 9.1 7,7 7 

       

Топсалардың реакциясының А жəне О РX1, Py1, Rx1, Ry1 құрамдас бөліктері 

платформаның негізін есептеу үшін, ал топсалардың реакциясының  B жəне O Px, 

Py, Rx, Ry құрамдас бөліктері - рамаүстілікті немесе раманы есептеу үшін 

қолданылуы мүмкін. 

Барлық қажетті ЭЕМ-де есептеле алады, бұл кезде бастапқы ақпарат ретінде 

G, мəні, платформаның ауырлық орталығының координаталары жəне 

гидроцилиндрді бекіту нүктелерінің XOY координаталар жүйесіндегі 

координаталары, плунжерлердің жүрістерінің немесе φП аралық өлшеудің мəндері 

жəне осы аралықтардың саны беріледі  

 

 

3.7 Телескопиялық гидроцилиндрдің есебі 

 

Гидроцилиндрлердің гильзалары өздерінің геометриялық сипаттамалары 

бойынша жуан қабырғалы цилиндрлер мен цилиндр қабықтар арасында аралық 

қалып алады. Олар үшін аралық беттің радиусының қабырғаның қалыңдығына 

қатынасы R/h = 5-15 (цилиндр қабықтар үшін R/h>15, ал жуан қабырғалы 

цилиндрлер үшін R/h<5). Сондықтан есептеуді талдау жуан қабырғалы құбырлар 

үшін жəне цилиндр қабықтар үшін əділ болатын формулаларды қолдануға 

негізделуге тиіс. Ішкі p қысыммен жүктелген жуан қабырғалы құбырдағы 

кернеулер ішкі беттің кез келген нүктесінде максималды мəнге ие жəне беріктіктің 

үшінші теориясын пайдалана отырып, формула бойынша анықталады:   

 

σmax=σ1-σ3=p(D
2
+d

2
)/(D

2
-d

2
)-(-p)=p2D

2
/(D

2
-d

2
)                   (21) 

 

 

Егер R=0,25 (D+d), а h=0,5 (D-d) екендігін ескерсек, онда σmax  үшін өрнек 

келесі түр қабылдайды: 

 

σmax=(4pR/h)/(1+d/D)
2
.                                                 (22) 
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D=2(R+0,5h) жəне d=2(R-0,5h) болғандықтан, онда 1+d/D=2/(1+0,5h/R). 

Сонда түпкілікті:  

 

σmax=pR(1+0,5h/R)
2
/h аламыз.                                         (23) 

 

(23) формула орташа радиусы R жəне  қабырғасының қалыңдығы h жуан 

қабырғалы құбырдағы максималды кернеулерді анықтайды. R/h<5 кезінде, 

жақшаның ішіндегі қосындыны елеп-ескермеуге болмайтындығы түсінікті. Егер 

R/h=5 қабылдасақ, онда (0,5h/R)
2
 шамасын ескермеуге болады; сонда (23) 

формуланы мынандай түрде жазуға болады: 

 

σmax=(pR/h)(1+h/R).                                               (24) 

 

Осылайша, (24) формула, жуан қабырғалы құбырлар теориясына сəйкес,  

гидроцилиндрлердегі максималды кернеулерді анықтайды. Цилиндр қабықтардың 

сəтсіз теориясына сəйкес, беріктіктің үшінші теориясы (ең көп кернеулер 

теориясы) бойынша, максималды кернеулерді былайша анықтайды [24]:  

 

σmax=σ1-σ3= pR/h.                                                   (25) 

 

Ішкі бетте осы кернеуге тең қысатын кернеулер жасайтын қысымның əсер 

етуін бұл жағдайда, жіңішке қабырғалы қабықтар теориясында қабылданған 

гипотезаларға сəйкес елеп-ескермейді жəне σ3=0 деп қабылдайды. Егер де, жуан 

қабырғалы құбырдың қауіпті нүктелері үшін осылай жасалғандай,  (24) формулада 

σ3=-p деп қабылдасақ, онда (23) формуланы аламыз.  

(23) жəне (24) формулалары бойынша анықталатын максималды 

кернеулердің мəндерінің арасындағы айырманы σ шамасымен (%-бен) сипаттауға 

болады:  

 

∆σ=100(σmax T - σmax O)/ σmaxO,                                         (26) 

 

мұнда σmax T – жуан қабырғалы құбырлар үшін (25) формула бойынша 

анықталатын максималды кернеулер;   

σmax O – цилиндр қабықтардың сəтсіз теориясы бойынша (25) 

формуламен анықталатын максималды кернеулер. Сонда  

 

∆σ=(h/R)100                                        (27) 

 

17 суретінде осы шаманың R/h тəуелділігі келтірілген. 

Кернеулерді (27) жəне (28) формулалар бойынша анықтаған кезде айырма 6 

бастап 20 % дейін құрауы мүмкін, əрі (28) формула бойынша есептеу максималды 
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кернеулердің төмендетілген жəне, демек, біршама жоғарылатылған қор 

коэффициентін береді.  

 
 

Сурет 17 – Гидроцилиндр тұрқының радиустары 

 

 
 

Сурет 18 – Əсер етуші күштер 

 

 

 
 

Сурет 19 – Цилиндр қабырғасына түсетін қысым графигі 

 

 
Сурет 20 – Тұрқының жанасқан жеріне түсетін күш 
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Сурет 21 - Тұрқының жанасқан жеріне түсетін күш 

 

 

 
 

Сурет 22 - Тұрқының жанасқан жеріне түсетін күш 

 

 

 
 

Сурет 23 - Тұрқының жанасқан жеріне түсетін күш 

 

 
 

Сурет 24 - Тұрқының жанасқан жеріне түсетін күш 
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Сурет 25 – Қақпаққа түсетін күш 

 

 

(26) жəне (27) формулалары бойынша анықталатын максималды 

кернеулердің мəндерінің арасындағы айырманы σ шамасымен (%-бен) сипаттауға 

болады: 

            ∆σ=100(σmax T - σmax O)/ σmaxO,                   (28) 

 

мұнда σmax T – жуан қабырғалы құбырлар үшін (23) формула бойынша 

анықталатын максималды кернеулер;   

σmax O – цилиндр  қабықтардың сəтсіз теориясы бойынша (23) 

формула бойынша анықталатын максималды кернеулер. Сонда  

 

  ∆σ=(h/R)100                                                          (29) 

 

17 суретінде шаманың R/h тəуелділігі келтірілген. 

Кернеулерді (28) жəне (29) формулалар бойынша анықтаған кезде айырма 6 

бастап 20 % дейін құрауы мүмкін, əрі (30) формула бойынша есептеу максималды 

кернеулердің төмендетілген жəне, демек, біршама жоғарылатылған қор 

коэффициентін береді: 

 

                                  NT=σT /σmax.                                                     (30) 

 

Гидроцилиндрлерді шекті жағдай бойынша есептеуден алынған қор 

коэффициенттерін салыстыру үшін, жуан қабырғалы құбырларға жəне цилиндр 

қабықтарға арналған формулалар қолданыла алады. 

Барлық нүктелердегі эквивалентті кернеулер ағымдылық шегіне жеткен 

кезде, құбырдағы шекті қысымды анықтайтын формула созымдылық теориясынан 

белгілі [18]: 

 

                          pT=(2/ 3 ) σT1n D/d.                             (31) 
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Егер D/d=(2R+h)/(2R-h)=(1+h/2R) екендігін ескерсе, онда 1n D/d=1n(1+x)/(1-

x) болады, мұнда x=h/(2R). 1n(1+x)/(1-x) x бойынша қатарға қоя жəне қатардың екі 

мүшесін ұстап тұра отырып, 1n(1+x)/(1-x)=2(x+x
3
/3)=2x(1+x

2
/3) аламыз.  

Гидроцилиндрлер үшін x
2
/3 шамасын ескермеуге болады; сонда 1n D/d=2x=h/R. 

Нəтижесінде  

 

                          pT=(2/ 3 ) σT h/R аламыз                                          (32) 

 

Кернеулер бірқалыпты бөлінген жəне барлық нүктелерде σT тең болады деп 

есептелетіндіктен, цилиндр қабықтардың сəтсіз теориясына сəйкес, шекті жағдай 

қабықтағы максималды кернеулер ағымдылықтың шегіне жеткен кезде болады. 

Сондықтан, σmax= σT кезінде шекті қысымды (9) формуладан анықтауға болады: 

 

                                         PT= σT h/R.                                                  (33) 

 

(28) жəне (29) формулаларды салыстыру, гидроцилиндрлерді жуан 

қабырғалы құбырлар ретінде көрсете отырып, шекті қысымның оларды цилиндр 

қабықпен модельдеумен алынған дəл сол мəннен 16 %-ға асып түсетін мəнін алуға 

болатындығын көрсетіп отыр. Шекті жағдай бойынша есептеу, жіңішке 

қабырғалы құбырларға арналған формулаларды пайдаланған кезде, nT = pT/pmax  қор 

коэффициентінің жоғарылатылған мəндерін береді. 

Баяндалғанның бəрінен, цилиндр қабырғалары бар гидроцилиндрлерді 

модельдеудің жəне сəтсіз теорияны пайдалана отырып есептеулердің ақылға 

қонымды екендігі туралы қорытынды жасауға болады. Гидроцилиндрлерді 

тензометриялық зерттеулер де, өлшенген кернеулердің сəтсіз теорияның (11) 

формуласы бойынша алынған мəндермен жақсы үйлесетіндігін көрсетіп отыр. 

Гидрокөтергіштің ұтымды конструкцияларын жасау үшін, қор ктфрінің жол 

берілетін мəндерін білген маңызды. Дұрыс таңдап алынған беріктік қоры, 

жұмыстағы айтарлықтай сенімділік кезінде, гидроцилиндрдің минималды 

салмағын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Беріктік қорын тəжірибелік 

мəліметтердің жəне конструкцияның пайдалану кезіндегі жүріс-тұрысын, əрекетін 

бақылаулардың негізінде белгілейді. 

3 кестеде жаппай шығарылатын самосвалдардың  гидроцилиндрлері үшін nT 

есептік мəндері келтірілген. 

Есептеулер гидроцилиндрлердің гильзалардың жəне корпустардың сыртқы 

D жəне ішкі d диаметрлерінің жол берілулерінің ең нашар үйлесімі кезінде 

жүргізілді. Номиналды өлшемдер бойынша есептеген кезде, қор коэффициенттері 

шамамен 5%-ға көбейеді. 

Барлық гидроцилиндрлердің материалы – 30 болат. Бұл болат σт =300 Мпа 

ағымдылық шегіне ие.  
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Гидрожүйедегі жұмыс сұйықтығының pном номиналды қысымы кезінде 

гидроцилиндрдің nT  беріктік қорын, осы қысым кезінде  (11), (12) формулаларды 

пайдалана отырып, ең жүктелген гильзаның  беріктік қоры бойынша анықтайды. 

Самосвалдың гидрожүйесіндегі номиналды қысым номиналды жүктемемен 

платформаны көтерген кездегі ең көп қысым ретінде анықталады. Платформаның 

номиналды жүктемесі самосвалдың паспорттық жүк көтергіштігіне сəйкес келеді. 

Жалпы көтерілетін салмақ – жүк көтергіштіктің жəне платформаның өзінің 

салмағының қосындысы. Жүкті шартты түрде сусымайтын (кузовта қатаң 

бекітілген) етіп қабылдайды. Жүгі бар платформаның ауырлық орталығын 

кузовтың ішкі көлемінің геометриялық орталығымен сəйкес келетін етіп 

қабылдайды. 

Сақтандырғыш клапанды, самосвалдың гидрожүйесін реттеумен шектелген 

рmax қысым кезінде, гидроцилиндрдің беріктік қоры, мұны сақтандырғыш 

клапанның іске қосылуының басталу қысымы кезінде (11), (12) формулалар 

бойынша анықтайтын, ең көп жүктелген гильзаның беріктік қорымен анықталады. 

Сақтандырғыш клапанды реттеу, самосвалдың гидрожүйесінде қолданылған 

негізгі гидротораптардың (май сорабы, таратқыш жəне т.б.) параметрлеріне 

байланысты болады.  

Гидроцилиндр Рmax аспайтын қысым кезінде бір жарым есе асыра 

толтырылған кузовтың көтерілуін қамтамасыз етуге тиіс. Есептеулер кезінде 

кузовтың жəне жүктің ауырлық орталығының қалпын, бірінші жағдайдағы секілді, 

өзгеріссіз (жүк шартты түрде бекітілген) деп есептейді. Самосвалдарды пайдалану 

тəжірибесі көрсетіп отырғандай, pmax –тың pном – ден жеткіліксіз асып түсуі көп 

жағдайда, кузовтың асыра толтырылуына немесе жүктің ауырлық орталығының 

ығысуына орай, қондырғының іске қосылмауына  алып келеді. Дəл сол кезде, 

реттелетін қысымды арттыру самосвалдың барлық агрегаттарына асқын күш 

түсуіне жəне олардың жылдам тозуына алып келеді. 

  Сериялы шығарылатын жəне тəжірибелік гидроцилиндрлер бойынша 

мəліметтерді талдау ЗИЛ-ММЗ-554М автомобиль-самосвалының 

гидроцилиндрінің беріктігінің есептік қорларын, жаңадан жасалатын  

конструкциялардың гидроцилиндрінің беріктігінің есептік қорлары осыларға 

сəйкес келуге тиіс мəндер ретінде ұсынуға мүмкіндік береді. 

Самосвалдардың гидроцилиндрлерінің беріктігінің ұсынылатын есептік 

қорлары төменде келтірілген: 

Гильзалар                                                Корпустар 

Номиналды қысым кезінде  2,7-3               3 аса 

Максималды қысым кезінде  1,8-2             2 аса 

Максималды қысым кезінде гильзалар үшін  пт мəнін таңдау сақтандырғыш 

клапанның іске қосылуының дəлдігіне, анықтығына байланысты болады. пт аз 

мəндері клапанның іске қосылуының басталуының максималды қысымының 

азырақ шашырауларына сəйкес келеді. Максималды қысым кезінде 
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гидроцилиндрлердің ұсынылатын пт мəндері, жүкті көтеру сəтіндегі 

рамаүстіліктердің жəне платформалардың элементтерін есептеген кезде 

қабылданған беріктік қорларына қарағанда, біршама жоғарырақ (пт=1,3-1,6). 

Гильзалардың пт мəндерімен салыстырғанда, корпустар үщін пт мəндерінің 

артуы, корпустың бұратын платформалармен жəне түппен қосылған жерлерде 

айтарлықтай беріктікке жəне қатқылдыққа ие болуға тиіс екендігімен 

түсіндіріледі. Автомобиль қозғалған кезде, корпус сондай-ақ соққылы 

жүктемелерге ұщырауы мүмкін. Сондықтан, ол ішіне майысқан жерлердің пайда 

болуына тиімді қарсы тұруға тиіс. 

Гидроцилиндрлерді цилиндр қабықтардың сəтсіз теориясы бойынша 

есептеу, оның қарапайымдығына бола, кең таралған. 

Алайда, есептеу схемасында гидроцилиндрлерді сəтсіз қабықтармен 

модельдеген кезде, гидроцилиндрдің қабырғасының қалыңдығы өзгерген 

жерлерде, жону аймақтарында, корпус қақпақпен байланысқан аймақта жəне, 

ақыр соңында, жүктемелерді келтіру аймақтарында байқалатын шеттік əсерлердің 

ықпал етуі ескерілмейді. 

 Əдетте, шеттік əсерлердің кернеулеріне «енжар» рөл бөлінеді. Пластикалық 

деформациялардың қайта бөлінуі жүретіндіктен, кернеу градиенттері 

азаятындықтан,  тіптен үлкен жергілікті кернеулер болған кезде де, пластикалық 

материалдың бұзылуы болмайды жəне  қабықтың шекті жағддайы - бұл сəтсіз күй 

деп есептеу қабылданған. 

17 суретте меридионалды кернеулердің шеттік əсер (корпустың қақпақпен 

қосылу) аймағында қалыңдық бойынша жəне құраушы бойынша таралуы 

көрсетілген. Бұл жағдайда максималды кернеулер сəтсіз теория бойынша 

есептелген кернеулерден бірнеше есе артып түсуі мүмкін. Қысым көбейген кезде, 

шеттік əсер аймағында кернеулер ағымдылық шегіне жетеді жəне қимада 

пластикалық топса айтарлықтай жылдам (қабырғаның шамалы қалыңдығына 

орай) пайда болады, яғни, бұл қимада радиалды сəт көбеймейді. Қысымның одан 

əрі артуы пластикалық деформацияның цилиндрді құраушының ұзындығы 

бойынша таралуына алып келеді. Сынақтар көрсетіп отырғандай, шекті күйде,  

пластикалық деформация бүкіл цилиндрді қамтығанда, цилиндр бөшке тəріздес 

пішін қабылдайды. Көріп отырғанымыздай, цилиндрдің шекті күйге өту процесі 

айтарлықтай күрделі жəне, пластикалық деформациялар бастапқыда 

меридионалды бағытта (цилиндрді құраушы бойынша) пайда болатындықтан, осы 

күйде сəтсіз теорияның формулалары бойынша есептеу жуықтап алынған болып 

табылады, (11) формула бойынша шекті күйдің кернеулерін тек шеңберлік 

бағытта анықтауға болады. Нəтижесінде, сəтсіз теория бойынша есептеудің 

жуықтап алынғандығы қор коэффициентінің мəніне əсерін тигізеді, оны 

айтарлықтай дөрекі таңдап алады. 

Кернеулер жүйенің сенімділігін əрқашан анықтай бермейді. Мəселені 

түпкілікті шешу үшін, жүйенің эксплутациялық параметрлердің номиналды 



57 
 

мəндерден елеулі ауытқулары бар болғанда өзін қалай ұстайтындығын білу керек. 

Гидроцилиндрлер үшін, цилиндрлердің жұмысына кедергі келтіретін қалдық 

деформациялардың мəні лимиттеуші фактор болып шығуы мүмкін. 

Гидроцилиндрдегі осының кезінде қалдық деформациялар берілген мəннен 

аспайтын максималды қысымды анықтаған дұрыс болар еді. Бұл жағдайда 

гидроцилиндрлерді, шеттік əсерлерді ескере отырып, цилиндр қабықтар ретінде 

қарастыру  қажет. 

17 суретте осылардың əртүрлі конструктивтік ерекшеліктері оның кернеулік 

күйіне əсер ететін, гидроцилиндрдің элементтерінің схемалары көрсетілген, 

сондықтан ол шеттік əсерлерді ескере отырып бағалануға тиіс. Егер түптің 

ортаңғы бөлігін шеттері қысылған сақиналы пластина деп елестетсек, онда бұл 

жерде радиалды сəттер пайда болады, олардың таралу эпюрасы көрсетілген. 

Пластинаның ортаңғы қималарында радиалды сəттер М1 нөлге тең, оның орнына, 

осы қималардың бұрылу бұрышы ең көп. Сондықтан, шеңберлік сəт М2 

максималды мəндеріне жетеді, бұл экспериментпен расталып та отыр. 

Гидроцилиндрдің сынақтары самосвалдан тысқары жүргізілгендіктен, 

эксперименте гидроцилиндр көтеру күшімен жүктелген жоқ. 

Есептеуді корпустың жəне қақпақтың өзара əрекеттесуін ескере отырып, 

дəлірек жүргізу керек. 

Гидроцилиндрді есептеу кезеңдерінің бірі оның геометриялық 

параметрлерін таңдау болып табылады. Сəтсіз теория бойынша есептеуден, 

гильзаның диаметрін жəне қабырғаларының h қалыңдығын анықтаймыз. 

Цилиндрдің бір гильзасының екінші гильзаға қатысты ілгерілеуінің басталуына 

сəйкес келетін өте қарапайым схеманы қарастырайық. Күшті есептеуден 

гидроцилиндр дамытатын белгілі Р күші цилиндрдегі р қысыммен жəне 

қозғалмайтын гильзаның ішкі саңылауының F0=πr
2
0 ауданымен анықталады:  

 

P=pF0.                                                            (34) 

 

Осыдан қозғалмайтын гильзаның қажетті ішкі радиусын анықтауға болады: 

 

                              r1=r0+Δ= )/( pP  +Δ.               (35) 

 

Ең жүктелген ретінде, қозғалмайтын гильзада пайда болатын  максималды 

кернеулер жол берілетін мəндерден аспауға тиіс: 

 

                           σmax = pR/h ≤ [σ] = σT /nT.                (36) 

 

Шекті жағдай үшін (σmax = [σ]) мына теңдікті жазуға болады 
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                                    h/R= p/ [σ] = α0                         (37) 

 

Егер r1=R- h/2=R(1- 0,5h/R) жəне R=r1/(1- 0,5α0) екендігін ескерсе, онда 

өрнектен, белгілі ішкі радиус r1 кезінде, гильзаның қабырғасының қажетті 

қалыңдығын анықтауға болады: 

 

                                    h=r1α0 / (1- 0,5α0).                (38) 

 

Осылайша, гильзалардың өлшемдерін таңдаудың реттілігі келесідей. 

Плунжер осыған қатысты ілгерілеген кезде, максималды қысым пайда болатын i-

ші гильзаның (əдетте, бұл соңғының алдындағы гильза) өлшемдерін анықтаудан 

бастау керек. i-ші гильзаның  r1i ішкі радиусы (35) формула бойынша анықталады, 

мұнда P  - (i+1)-ші плунжер ілгерілеген сəтте гидроцилиндр дамытуға тиіс күш, ал 

p =pmax – гидроцилиндрдегі максималды жол берілетін қысым. i-ші гильзаның 

қабырғасының қалыңдығы hi формула бойынша анықталады (37). Осы үшін i-ші 

гильза плунжер болып табылатын, алдындағы (i-1)-ші гильзаның ішкі радиусы: 

 

                                       r1 (i-1) = r0 (i-1) +Δ                                (39) 

 

мұнда r0 (i-1)= r1 (i)+ hi = r1 (i)(1+0,5α0) / (1- 0,5α0) – (i-1) -ші гильзаның ішкі 

саңылауының радиусы немесе i – ші плунжердің радиусы. 

Белгілі r1 (i-1) кезінде, hi -1 қалыңдықты (38) формула бойынша табады. 

Осылайша, соңғы плунжерді қоспағанда, барлық гильзалардың жəне 

корпустың өлшемдері анықтала алады. Корпустың қабырғасының қалыңдығын 

(39) формула бойынша анықтай отырып, корпус үшін басқа қор коэффициенттері, 

ал демек басқа жол берілетін кернеулер қабылданатындығын ескере отырып, α0 

мəнінің бұл жағдайда гильзалар үшін есептелген мəндерден өзгешеленетін 

болатындығын ескеру қажет. Онда қысым əрекет етпейтіндіктен, ал оның сыртқы 

диаметрі соңғының алдындағы гильзаның ішкі саңылауының диаметрімен 

анықталатындықтан, соңғы плунжердің қабырғасының қалыңдығын басқа 

аңғарымдардан таңдап алады. 

Гильзалардың өлшемдерін жоғарыда келтірілген əдістеме бойынша таңдай 

отырып, беріктігі тең гильзалар алуға болады. Алайда, гидроцилиндрлерді 

жобалаған кезде, плунжерлердің диаметрлерінің (d0=2r0) өлшемдердің стандартты 

қатарын қанағаттандыруға тиіс екендігін есте сақтау керек. Бұл үшін 

гильзалардың қабырғаларының қалыңдықтарының есептік мəндерін түзетуге тура 

келеді. 

ЗИЛ 4331 автомобилінің негізіндегі үш жақты түсірілетін автомобиль-

самосвал үшін жобаланған, бес плунжерден тұратын гидроцилиндрдің 

корпусының жəне гильзасының өлшемін таңдап алу керек.  
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Цилиндрде платформаның номиналды толтырылуы кезінде əрекет ететін 

есептік максималды қысым, Рmax ≤ 10МПА. Максималды қысым соңғы плунжер 

ілгерілеген сəтте пайда болады. Бұл кезде гидроцилиндр Р=12 Кн күш дамытуға 

тиіс. 

δт=300МПА; Δ=3 мм қабылдаймыз. Сонда гильза үшін nт=2,8 жəне (δ) 

=300/2,8=107МПа; корпус үшін nт =3 жəне (δ)=300/3=100МПа. 

Есептеулерді анықтауды (39) формула бойынша, төртінші гильзадан 

бастаймыз: 

r1(4) = r0(4)+Δ=  373 103)1014.3/(1012 23мм 

 

Төртінші гильзаның саңылауының ішкі диаметрі жəне бесінші плунжердің 

диаметрі d0(4)= 2r0(4)= 40мм. Төртінші гильзаның ішкі диаметрі 

 

d1(4) =2r1(4)=223=46мм. 

 

α0 =10/107 =0,0935 кезінде төртінші гильзаның қабырғасының қалыңдығы  

 

h4= 230.0935/(1-0.50.0935) =2,2мм; 

 

r1(3) = r0(3) +Δ ;  r0(3)=r1(3) +h4=23+2,2=25,4мм. 

 

d0(3)=58 мм мəні стандартты қатарды қанағаттандырмайды. Сондықтан 

төртінші гильзаның қалыңдығын азайту керек. h4 =2мм қабылдаймыз; сонда              

r0(3)=23+2=25мм жəне r1(3)=25+3=28 мм. d0(3) = 50мм. d1(3) =56 мм деп қабылдаймыз. 

Сонда  

 

h3=  )0935.05.01/(0935.028 2.8мм. 

 

r1(2) = r0(2)+Δ r0(2)=r1(2)+h3=28+2.8=30.8мм. 

 

d0(2) мəні стандартты қатарды қанағаттандыруы үшін, екінші гильзаның 

қалыңдығын көбейтеміз жəне h(3)=4,5 мм қабылдаймыз, сонда r0(2)=28+4.5=32.5 мм 

жəне r1(2)=32.5+3=35.5 мм. d0(2)=65 мм. d1(1)=71 мм қабылдаймыз. Қабырғаның 

қалыңдығының 1.7 мм артуы беріктік қорының қажетсіз, төтенше артуына жəне 

жоғары металл сыйымдылыққа алып келеді, бұл эксплуатациялық сипаттамаларға 

тікелей əсерін тигізеді. Сондай-ақ, металл сыйымдылықтың артуына орай, 

гидроцилиндрдің жəне бүкіл конструкцияның өзіндік құны көбейеді. Бірақ, 

стандартты қатарды қанағаттандырмайтын штокты пайдалану бұйымның 

стандартталуының төмендеуіне алып келеді, бұл осы жағдайда, конструкцияның 

қымбаттауынан асып түсетін бірқатар теріс факторға алып келеді. 1мм дерлік, 
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40%-ға дерлік азайту қажет болатындықтан, бұл қауіпті жəне жол берілмейтін 

болып табылатындықтан, қабырғаның қалыңдығын стандартты қатарға дейін 

азайту мүмкін емес. Дəл сондықтан, гильзаның қабырғасын көбейтуге шешім 

қабылданды: 

 

h2= 35.50.0935/ (1- 0.50.0935) = 3.5мм. r1(1) = r0(1) +Δ ; 

 

r0(1)=r1(1) + h1=35.5+3.5=39мм. 

 

d0(1)=78 мм мəні стандартты қатарды қанағаттандырмайды. Сондықтан, 

бірінші гильзаның қалыңдығын көбейту керек. h2 =4.5 қабылдаймыз; сонда                 

r0(1)= 35.5+4.5=40мм жəне r1(1)=40+3=43 мм. d0(1) = 80 мм. d1(1) =86 мм қабылдаймыз. 

 

h1= 430.0935 /(1- 0.50.0935) = 4.2мм. 

 

r1 = r0 +Δ ;   r0=r1 + h2=43+4.5=47.5мм. 

 

d0 мəні = 95 мм жəне  r1 =47.5+3=50.5мм, d1 =101мм. 

 

h= 50.50.1/ (1- 0.50.1) = 5.3мм. 

 

r1+h=55.8·d=55,82=111.6мм, бұл стандартты қатарды қанағаттандырмайды. 

h=7 мм қабылдаймыз, сонда 50,5+7=57,5 мм. Корпустың сыртқы қалыңдығы       

57,5·2=115мм. d=115мм. 

Жүргізілген есептеу бойынша, гидроцилиндрдің схемасын құрастырамыз. 

Плунжерлердің диаметрлерін таңдаған кезде стандартты қатарды сақтау қажеттігі 

беріктігі тең гильзалары бар гидроцилиндрлер жасауға мүмкіндік бермейді. 

Соңғының алдындағы гильзада (үшінші) қабырғаның қалыңдығын көбейтуге, ал 

бірінші жəне екінші гильзада – азайтуға тура келеді, бұл осы гильзалардың қор 

коэффициентінің азаюына алып келеді. Гильзалардың тең беріктігінің шарты        

α0 = h/R= p/[σ]=const. 

Енді гидроцилиндрдің материал сыйымдылығы осыларға байланысты 

болатын факторларды қарастырып шығайық. Түбі жəне гильзасы жоқ корпусты 

көлденең қимасының аудандары əртүрлі екі l1 жəне l2 учаскеден тұратын етіп 

елестетуге болады. Бұл аудандар гильзалардың жəне корпустың материал 

сыйымдылығын сипаттайды. Ішкі радиусы r1 болатын бірінші учаскенің көлденең 

қимасының ауданын F1 арқылы белгілейміз, ал ішкі радиусы r0 екінші учаскенің 

осыған ұқсас ауданын - F2 арқылы белгілейміз (26 - сурет). 

R=r1/(1-0,5α0) екендігін жəне (37) формуланы ескере отырып, F1=2πRh 

ауданы: 

  F1=2π r1
2
 α0 / (1- 0,5 α0)

2
.                  (40) 
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Сурет 26 – Гидроцилиндрдің схемасы 

 

 

Гидроцилиндрлер үшін (0,5α0)
2
 шамасын ескермеуге болады; сонда 

 

F1=2π r1
2
 α0 /(1- α0).                          (41) 
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Белгілі бір P күшін дамытуға тиіс гидроцилиндрдің материал 

сыйымдылығына (белгілі бір жол берілетін [σ] кернеумен белгіленген 

материалдан жасалған) əсер ететін факторларды талдап шығу үшін, F1 осы 

шамалар арқылы көрсетеміз. (13) формуланы пайдалана отырып, r1
2
= r0

2
/(1+Δ/r0)

2 

аламыз. (Δ/r0)
2 

шамасын ескермеуге болады; сонда r1
2
= r0

2
(1+2Δ/r0). P=pF0 

формуласынан π r0
2 

=P/p= P[σ] /p[σ]= P/([σ]α0) жəне r0=  )/( 0 P  аламыз. r0 

ескере отырып, r1
2 
(16) формулаға қойып, мынаны аламыз: 

 

F1= (2P/ ([σ]) (1+2Δ    P/ )/(1- α0).           (42) 

 

Бұл өрнекті келесі түрде жазуға болады: 

 

F1=2(F+2Δ F0 )/(1- α0),         (43) 

 

мұнда F =P/[σ] – осында P əрекет еткен кезде [σ] кернеулер пайда болатын 

діңгектің ауданы. F2 ауданды келесі өрнектен аламыз:  

 

    F2= F1+ (π r1
2 
- π r0

2
)                 (44) 

 

 Ол бұрынырақта алынған өрнектерді пайдалана отырып, мына түрге 

түрлендіріледі: 

 

             F2= F1+2Δ 0/F .                          (45) 

 

Гильзаның (корпустың) салмағы формула бойынша анықталады 

 

             m= (F1l1+ F2l2) ρ.                        (46) 

 

Учаскелердің l1 жəне l2 ұзындығын гильзаның немесе корпустың бүкіл 

ұзындығы арқылы көрсетуге болады: l1=Ʀ1l;  l2=Ʀ2l (нақты конструкциялар үшін 

Ʀ1 = 0,8-0,9 жəне  Ʀ2 = 0,1-0,2; Ʀ1+ Ʀ2 = 1). Сонда гильзаның (корпустың) салмағы 

былайша анықталады: 

 

                               m= F*·lρ,                           (47) 

 

мұндағы,  F*- гильзаның (корпустың) көлденең қимасының олардың металл 

сыйымдылығын сипаттайтын келтірілген  ауданы: 

 

                              F*= F1 Ʀ1+ F2 Ʀ2.                 (48) 
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(46) жəне (47) формулаларды ескере отырып, (48) өрнекті талдау,  егер 

гидроцилиндрді оңтайлы орналастыра отырып, P азайтса, немесе сапасы жоғары 

материалды қолдана отырып, [σ] көбейтсе, гидроцилиндрдің материал 

сыйымдылығын азайтуға болатындығын көрсетіп отыр. Осының барлығы F 

азаюына, ал демек, F1, F2 жəне F* азаюына алып келеді. Берілген P жəне [σ] 

кезінде, гидроцилиндрлердің материал сыйымдылығы Δ жəне α0 байланысты 

болады; материал сыйымдылығын азайту үшін, саңылауды Δ азайту қажет. 

Материал сыйымдылығының α0 немесе қысымға тəуелділігі күрделірек. α0 немесе 

p артуымен, F1 аудан өседі, ал енді (18) өрнектегі екінші қосынды күрт азаяды.  

Дамытылатын күштің үш: P1=20 кН; P2=50 кН жəне P3=80 кН мəні үшін, α0 

немесе p –дан F1, F2 жəне F* өзгеруін қарастырайық. Бұл кезде σT=300 МПа;         

nT = 3; [σ] = 100 МПа; Δ=3 мм; Ʀ1 = 0,9; Ʀ2  =0,1 деп қабылдаймыз. 

27 суретте əртүрлі P кезінде F1, F2 жəне F*-тың α0 байланысты өзгеру 

графиктері көрсетілген. α0 өзгеру диапазоны осы шаманың қолданылатын 

гидроцилиндрлер үшін нақты өзгеруіне сəйкес келеді. Бұл жағдайда, мысалға,       

α0  = 0,1 болған кезде, p = 10 МПа.     

Жүргізілген талдау, жол берілетін кернеуі берілген осы материал үшін, 

мұның кезінде гидроцилиндрдің материал сыйымдылығы минималды болатын 

максималды қысымның оңтайлы мəні бар екендігін көрсетіп отыр. Максималды 

қысымды көтерумен, тек  сапасы жоғарырақ материалдарды қолданған жағдайда 

ғана гидроцилиндрдің материал сыйымдылығының елеулі азаюына қол жеткізуге 

болады. 

 

 

3.8 Төңкеретін механизмнің май сорабының берілісін анықтау 

 

Бұл үшін бастапқы мəліметтер болып, гидрокөтергіштің көтерілген 

кузовтың максималды еңкею бұрышына сəйкес келетін ең көп жұмыс көлемі жəне 

оны көтерудің белгіленген уақыты табылады. Есептеуді жеңілдету үшін, сораптың 

бірқалыпты (біліктің айналуының тұрақты жиілігімен) жұмыс істеу жағдайы 

қабылданады. 

Гидрокөтергіштің максималды жұмыс көлемі: 

 

                              Vmax=


z

i 1

Ai Si,                (49) 

мұнда z – гидрокөтергіштің буындарының саны;  

Ai –i-ші цилиндрдің жұмыс ауданы, м
2
;  

Si –  i-ші цилиндрдің жұмыс жүрісі, м. 

Сораптың теориялық көлемдік берілісі 
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                         QT = Vmax / (ηн t),                (50) 

 

мұнда ηн – май сорабының көлемдік ПƏК (тісті доңғалақты сораптар үшін  

ηн  = 0,9);  

t – кузовты көтерудің ұзақтығы (əдетте 15-20 с қабылданады). 

Май сорабы тұтынатын қуат: 

 

                                 P = QT p / ηм          (51) 

 

мұнда p – май сорабынан шыққан кездегі майдың қысымы, КПа;  

ηм –қуат алу қорабының жəне май сорабының механикалық ПƏК. 

 

Z = 5; R1 =0.023 М, R2 = 0.03 М, R3 =0.038 М, R4 = 0.04 М, R5 =0.048 М. 

S1= 0.228M, S2 = 0.221M, S3= 0.212M, S4 = 0.2M S5 =0.194M. 

 

A1 =  π R1
2
 ; А1 =3.14×0.023

2
 = 0,00166106 М

2 

 

A2 =  π R2
2 
; А2 =3.14×0.03

2
 = 0,002826 М

2
 

 

A3 =  π R3
2 
; А3 =3.14×0.038

2
 = 0,00453416 М

2 

 

A4  =  π R4
2 
; А4 =3.14×0.04

2
 = 0,005024 М

2 

 

A5  =  π R5
2
; А5 =3.14×0.048

2
 = 0,00723456 М

2 

 

V1 = A1×S1= 0.00166106×0.228 =0.000378721 M
3 

 

Vmax= V1+V2+V3+V4+V5 = 0.000378721 + 0.000624546 + 0.000961541+0.0010048+  

+0,001403504 = 0,004373112 М
3
/с 

 

QT =0,004373112 / (0,9× 15) =0,000323934 М
3
/с 

 

QТ = 0,000323934×1000000 = 323.934 см
3
/с 

 

Негізгі QТ =0,000323934 М
3
/с

 
жəне Р =5,76 кВт сипаттамаларды негізге ала 

отырып, стандартты қатардан гидросорапты таңдап алуға болады. Жоғары 

қысымды тісті доңғалақты гидросораптардың бүкіл стандартты қатарын талдап 

шығып, ең жарамдысын таңдап аламыз. Осындай сорап болып, жұмыс 

сұйықтығын тракторлардың, ауылшаруашылық машиналарының жəне жол 

машиналарының жұмыс органдарының гидрожетектер жүйесіне айдауға арналған 

НШ10-3 гидросорабы табылады. 
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Кесте 4 – НШ10-3 негізгі көрсеткіштері 
Өнімділігі   400 см

3
/с 

Номиналды жұмыс көлемі, см
3
 10 

Шығыстағы қысым, МПа: 

номиналды 

максималды 

 

16 

20 

Кірістегі қысым, МПа : 

Максималды 

Минималды 

 

0,15 

0,08 

Айналу жиілігі,с
-1

: 

Номиналды 

Минималды 

Максималды 

 

40 

16 

50 

Беріліс коэффициенті, кем дегенде 0.92 

ПƏК,кем дегенде 0.82 

Номиналды қуат, кВТ,не  көп емес 7.5 

Салмағы, кг 2,48 

 

 

3.9 Гидрожүйенің май багының сыйымдылығын анықтау 

 

 Гидрожүйенің май багының қажетті сыйымдылығы 

 

Vб = 1,5(Vmax+ Vт)                    (52) 

 

Vб =1.5(0,004373112+0,0035) =0,012 М
3 

 

0.012М
3
=12 литр. 

 

Гидрожүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін, бакта кем дегенде 12 литр 

жұмыс сұйықтығы болуы қажет. Демек, бакты жобалаған кезде, сұйықтықтың 

деңгейінің 12 л минималды белгісіне ие болу керек, сонда максималды деңгей 

12·1.3=15.6 л. Бак қажетті герметикалықты қамтамасыз етуге, сондай-ақ 

автомобильдің кузовының кез келген жол берілетін еңістері, еңкеюлері  кезінде 

ағып кетуге жол бермеуге, май багында орнатылған тазарту жүйесі 17216-

71МЕМСТ бойынша жұмыс сұйықтығының 15 квалитеті  тазалығын қамтамасыз 

етуге тиіс. 

Жұмыс сұйықтығын алмастыру жəне оның деңгейін тексеру үшін, 

бактыңжақсы қол жетімділігін қамтамасыз етіп, автомобиль-самосвалдың 

құрастырылуы май багын самосвалдың  платформ платформасы мен кабинасының 

арасында орналастыруға жағдай жасады. Сондай-ақ, оның орналастырылуы НШ 

үстінен  жақсы биіктік деңгейін қамтамасыз етеді.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бұл дипломдық жұмыста самосвал шанағының алдын-ала көтеру 

қондырғысы  бар аудару механизмі жобаланып, оны құрастыру  үшін ең үздік 

құрылымға ие шетелдік жəне отандық көліктердің баламалары талданды. 

Таңдап алынып отырған аудару механизмінің  анализін жəне есептеуін 

жүргізе отырып, гидроцилиндрмен қорытындыласақ болады. Дипломдық жұмыста 

таңдалынып алып отырған автомобиль-самосвалдың қарапайым аудару механизмі 

бар самосвалдардан ерекшелігі алдын-ала көтеру механизмінің барлығы болып, 

тіпті басқа автомобильдерден артықшылығы бар ретінде қарастырылды. Бұл 

самосвал дəл осы құрылымға ие бола отырып  жоғары тонналы самосвалдар 

қатарында бəсекеге қабілеттілігі жəне қолдану аймағы көп болуына жол ашады. 
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