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Кіріспе
Қазақстан әлем елдері арасында жер көлемі бойынша тоғызыншы
орында. Осы уақытқа дейін біздің тұрмыс-салтымызды қалыптастырып,
болмысымызды билеген дала факторы Қазақстанның индустриялықаграрлық ел ретінде болашағын айқындауда әлі өлшеусіз ықпал ететін
болады. Дала болған жерде ауыл болады, ауыл шаруашылығы – кәсіптің
негізгі түрінің бірі болып қалады. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
және олардың сапасын жақсартып, шығынды азайтуда өндірістік
процестерді механикаландыру және электрлендірудің рөлі зор. Отандық
ауылшаруашылық тауар өндірушілер нарықтық жағдайда бәсекелестік
қабілеті үлкен өнімдер шығаруы тиіс. Ол үшін ең озық техника мен
технологиялар жүйесін фермерлік шаруашылықтар мен шаруа
қожалықтары өндіріске енгізіп, еңбек, отын, энергия және басқа да
материалдық-техникалық қорлар шығынын азайтып, табыс алуы керек.
Шаруашылықтар қолданысындағы технологиялар мен машиналар
жиынтығы заман талаптарына толық сәйкес келмейді. Мал
шаруашылығына ғылым мен техника жетістіктерін енгізу үшін, осы
саланы жетік білетін, біліктілігі жоғары мамандар даярлау қажет.
Оқырманға ұсынылып отырған еңбек осы өзекті мәселені шешуде
маңызды рөл атқаратын болады.
Қазақстан Республикасының ғылыми-зерттеу мекемелері түпкілікті
жаңа технологиялар мен машиналар жүйелерін жасау үстінде. Олар мал
мен құс ұстаудың тиімді әдістерін, мал азығы қорларын өңдеудің жаңа
технологияларын, витаминді азықтық қоспалардың жаңа рецепттерін
және т.б. осы заманғы талаптарға сай ізденістер жүргізуде. Аталған
жұмыстардың фермерлік шаруашылықтар мен шаруа қожалықтары істәжірибесінде пайдалану мүмкіндіктерін анықтау үшін өндірістік
сынақтан өткізіледі.
Мал шаруашылығында қолданылып жүрген технологиялар мен машиналар жиынтығы халықаралық стандарттарға сай өнім шығару үшін
қайта қаралып, жетілдіруді қажет етеді. Аталған жәйт Қазақстанның
Бүкілдүниежүзілік сауда ұйымына кіру кезеңінде шешуші рөл атқарады,
яғни саладан түсетін өнімдерге қойылатын талаптар қатаңдай түседі.
Мал шаруашылығындағы өзекті ғылыми және өндірістік мәселелерді шешу үшін нарықтық қатынастар ерекшеліктерін толық игерген
жоғары білікті зоотехния және инженерлік мамандық иелері қажет.
Ұсынылып отырған оқулық 5В081200 - «Ауыл шаруашылығын
энергиямен
қамтамасыз
ету»
мамандығыныңоқу
бағдарламасына
сәйкестеліп жазылған. Оның мақсаты – студенттерді осы заманғы
ауылшаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы, негізгі өндірістік
процестерді
кешенді
механикаландыру,
электрлендіру
және
автоматтандыру, машиналар мен жабдықтар жүйелерін пайдалануды
нарықтық экономика тұрғысынан ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере
отырып, фермерлік және шаруа қожалықтар іс-тәжірибесіне пайдалану
көзделген.
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1 Ауыл
құрылғылар

шаруашылығында

пайдаланылатын

энергетикалық

1.1 Процестердің негізгі анықтамалары. Терминология
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру – әртүрлі өндірістік және табиғи
процестерді орындау негізінде жүзеге асады.
Өндірістік процесс дегеніміз сапалы өнімнің қажетті мөлшерін өндіру
үшін орындалатын технологиялық (физикалық, химиялық, биологиялық)
әрекеттер жиынтығы.
Табиғи процесс дегеніміз белгілі
бір уақыт аралығында еңбек
шығынысыз болатын физикалық, химиялық және биологиялық өзгерістер.
Мал шаруашылығында табиғи процестерге мал ағзасының азықты қорытуы,
малдың өсуі, сүттің түзілуі және т.б. жатады.
Технологиялық процесс – өңделетін шикізаттың орналасуын, пішінін,
өлшемдерін және қасиеттерін өзгертуге бағытталған, тізбектеле орындалатын
ауылшаруашылық процестерінің жиынтығы.
Өндірістік процесс бірнеше технологиялық процестерден тұруы мүмкін.
Мысалы, сүт өндіру процесі – азықты тасымалдау, даярлау және тарату, суды
жеткізу және суару, сиыр сауу, көң жинау және т.б. технологиялық
процестерден тұрады.
Әрбір өндірістік процесс бір-бірімен өзара байланысқан, белгілі
тізбекпен орындалатын операциялардан тұрады. Мұндай операцияларға
технологиялық, тасымалдау, бақылау және басқару операциялары жатады.
Технологиялық операция кезінде шикізатты қабылдау және өңдеу жүргізіліп,
жартылай фабрикат немесе дайын өнімге айналдырады. Тасымалдау
операциясында өңделетін шикізатты бір машинадан екінші машинаға
тасымалдайды.
Технология – шикізатты өнімге айналдыру үшін қолданылатын
тәсілдердің, әдістердің, құрал – жабдықтардың және жұмыс режимдерінің
жиынтығы. «Технология» ұғымында белгілі бір өнімді алу үшін шикізатқа
әсер ететін адамның, малдың, машинаның және құралдардың барлық
әрекеттері есептеледі. Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің технологиясын
зооинженерлік (биологиялық) және инженерлік – техникалық (машиналық)
деп екіге бөледі.
Зооинженерлік технология негізгі ұдайы өндіріс процесін қамтамасыз
етеді және азықтық, материалдық заттардың, еңбектің шығындарын аз
қажетсінетін сүт, ет және басқа да өнімдерді алудың тәсілдерін қамтиды.
Инженерлік - техникалық технология тасқынды өндірістің процестерін
айқындайды. Бұл технология малды ұстау, азықты дайындау және даярлау
операцияларын уақыт жағынан бірыңғайландырылған технологиялық
процеске түрлендіріп, кешенді механикаландыру және автоматтандыруға
дайын етуге арналған ұйымдастыру - техникалық шараларының жиынтығын
құрайды.
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Тасқынды-технологиялық желі – сапасы жоғары өнім алудың
тасқынды-үздіксіз немесе тасқынды-үздікті технологиялық процестерін
қамтамасыз ететін арнайы жұмыс атқару үшін белгілі – бір технологиялық
ретпен орналастырылған машиналар мен жабдықтардың жиынтығы.
Тасқынды-технологиялық желілердің технологиялық процестеріне мал
азығын даярлау және үлестіру, су жеткізу және мал суару, сиыр сауу және
алғашқы өңдеу, қой қырқу және жүнді алғашқы өңдеу, көңді шығару және
пайдаға асыру, микроклиматты қалыптастыру және т.б. жатады.
Қазіргі заманғы мал шаруашылығында жұмыс процестерін
механикаландыру үшін негізінен электр энергиясы пайдаланылады.
Қолданылатын механикалық және техникалық жабдықтардың техника-лық
деңгейіне байланысты процестерді механикаландырылмаған (қол күшімен
орындалатын), электрлендірілген (электр жетегімен орындалатын) және
автоматтандырылған (автоматика жабдықтарымен орындалатын) деп
жіктейді.
1.2 Мал
қолданылуы

шаруашылығы

өнімдерін

өндіруде

энергияның

Фермалар мен кешендердегі өндірістік процестерді атқаратын
машиналар мен жабдықтар – мал шаруашылығындағы негізгі энергия
тұтынушылар. Қазіргі уақытта фермалар мен ірі өндірістік кешендерде
әртүрлі жағдайда жұмыс атқаратын 800 - ден астам машина түрлері
қолданылады.
Мал шаруашылығы кешені энергиямен электрлендірілген машина және
аппараттармен жабдықталуы жағынан ауыл шаруашылығы өндірісінде ерекше
орын алады.
Мал
шаруашылығында
электротехнология
тәсілдері
кеңінен
қолданылып келеді. Мысалы, автоматика жабдықтардың жұмыс істеуін
басқарып қана қоймай, оның жұмысын реттейді, малдың тіршілік әрекетін
бағыттап қадағалайды, өнімнің шығынын бақылайды және оның сапасын
анықтайды.
Ауыл шаруашылығы өндірісінде энергетикалық құрал – жабдықтардың
құрылымы қозғалтқыштардың қуатына шаққанда мынадай (%):
- тракторлар мен өздігінен жүретін шассилер – 37,1;
- автомобильдер – 29,2;
- комбайндар – 13,1;
- электр қондырғылары – 18,6;
- тұрақты қозғалтқыштар – 1,5;
- жұмыс малы – 0,5.
Ауыл шаруашылығы өндірісінің өсу қарқыны, оның материалдық –
техникалық деңгейі, өнімділігі, экономикалық тиімділігі қолданылатын
энергияның қуатына, түріне және жағдайына байланысты айқындалады.
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Энергияның механикалық, электрлік, жылулық, жарықтық, сәулелік және т.б.
түрлері қолданылады.
Ауыл шаруашылығы энергетикасы ресурстарының негізін тракторлар,
автомобильдер, өздігінше жүретін шассилер мен электр-қозғалтқыштар
құрайды.
Мал шаруашылығын кешенді механикаландыру мен автоматтандырудың негізінде автоматтандырылған ірі индустриалды кәсіпорындар
құрылады, атап айтқанда, жұмыртқа өндіретін құс фабрикалары, бройлер
өндірісі, сүт және бордақылау фермалары және т.б. Сонымен қатар, өндірістік
және басқару процестері кеңінен автоматтандырылған кәсіпорындардың
өркендеуіне жол ашылады. Бұлардың қатарына витаминді шөп ұнын, азықтық
түйіршіктер мен жентектерді даярлайтын құрама жем зауыттары, сумен
қамтамасыз ететін автоматтандырылған сорап стансаларын және т.б.
жатқызуға болады. Аталған кәсіпорындарда кешенді электрлендіру мен
автоматтандырудың арқасында, тасқынды өндіріс негізінде, озық
технологияны қолдану мүмкіндігі шешіледі.
1.3 Энергетикалық құрал-жабдықтар
Мал шарушылығында механикалық энергия көзі ретінде түрліше
қозғалтқыштар пайдаланылады.
Қозғалтқыш дегеніміз энергияның белгілі бір түрін механикалық
жұмысқа түрлендіруге арналған құрылғы. Қолданылатын энергия түріне қарай
қозғалтқыштар бастапқы және қосалқы болып бөлінеді.
Бастапқы
қозғалтқыштар
табиғат
күштерінің
энергиясын
пайдаланады.
Жылу қозғалтқыштары – жанармай жанғанда бөлінетін жылудың,
атомдық қозғалтқыштар – ядролық реакция жылуын, гидравликалық және жел
қозғалтқыштары – су арқылы және ауа қозғалысы энергиясының негізінде
жұмыс істейді.
Қосалқы қозғалтқыштармашина – генераторлар (электр гене-раторы,
бу генераторы) жасап шығаратын энергияның көмегімен жұмыс істейді.
Генератор дегеніміз энергияның бір түрін энергияның екінші бір түріне
(механикалық емес) айналдыруға арналған құрал.
Мал шаруашылығында қолданылатын энергетикалық құрал –
жабдықтарды жылжымалы, шектеулі-жылжымалы және тұрақты деп
бөледі.
Жылжымалы құрал-жабдықтарға тракторлар, өздігінен жүретін
шассилер және машиналар, автомобильдер, мал көлігі (жылқы, өгіз және т.б.)
жатады.
Шектеулі-жылжымалықұрал-жабдықтарға арқанды, арқанды- трактор
және электркабельді машиналар мен тарту жүйелері жатады. Бұл құралжабдықтарға энергия иілгіш электр кабельдері арқылы жеткізіледі.
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Тұрақты құрал-жабдықтарға электр және жылу қондырғылары, іштен
жанатын қозғалтқыштар, жел және гидравликалық қозғалтқыштар кіреді.
Іштен жанатын қозғалтқыштар – сумен қамтамасыз ету, сор-ғыш
қондырғылар
жетегі,
компрессор
қондырғылардың
механикалық
энергиясының көзі ретінде қолданылады. Жылжымалы электр стансаларынан
жайылымдық сауын қондырғылары, қой қырқу машинкалары үшін энергия
алады.
Жел – энергияның таусылмас көзі. Дүние жүзінде жыл бойы жағылатын
көмірден алынатын энергия ауа ағымдарының беретін энергиясынан 3000 есе
аз болып келеді. Жел қозғалтқыштары мен агрегаттары – шалғайдағы мал
жайылымдарындағы механикалық энергияның таптырмайтын көзі, әрі оны
пайдалану арзанға түседі.
Бақылау сұрақтары және тапсырмалар:
1) Өндірістік және табиғи процесс дегеніміз не? Олардың ерекшелігін
атап көрсетіңіз.
2) Технологиялық процестің анықтамасын түсіндіріп беріңіз.
3) Технология дегеніміз не? Ол қандай бөліктерден тұрады?
4) Тасқынды технологиялық желі дегеніміз не?
5) Энергетикалық құрал – жабдықтардың жіктелуін айтып беріңіз.
2 Жылжымалы энергетикалық құрылғылардың механикалықэксплуатациялық қасиеттері
Машиналар жөнінде жалпы мағлұматтар.
Машина – энергиясы материалдарды немесе ақпаратты түрлендіру үшін
арнаулы мақсатта әрекет ететін механизмдердің жиынтығы.
Жалпы жағдайда машина үш бөліктен тұрады:
- қозғалтқыштан-механикалық энергия көзінен;
- энергияны қозғалтқыштан жұмыс машинасына жеткізуші – беріліс
механизмнен;
- жұмыс органдары пайдалы жұмыс жасайтын атқарушы машинадан.
Негізгі атқаратын қызметіне қарай машиналарды энергетикалық,
жұмыстық және ақпараттықдеп жіктейді.
Энергетикалық машиналар энергияның кез келген түрін механикалық
энергияға түрлендіруге арналған. Бұларды машина- қозғалтқыштар деп
атайды. Мұндай машиналарға, мысалы, электрқозғалтқыштар, іштен жанатын
қозғалтқыштар, турбиналар, бу машиналары жатады.
Жұмыстық машиналартехнологиялық және тасымалдаушы болып
бөлінеді.
Технологиялық машиналардағы материал өңделетін зат ретінде
есептеледі, ол зат қатты, сұйық және газ күйінде болуы мүмкін. Бұл
машиналарда материалды түрлендіру – оның пішінін, қасиеттерін, жағдайын
немесе орнын өзгерту арқылы орындалады. Технологиялық машиналарға
комбайндар, станоктар және т.б. жатады.
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Тасымалдаушы машиналарда материал ретінде тасымалданатын зат
есептеледі, ал оны түрлендіру – заттың орнын өзгертуге ғана қатысты.
Тасымалдаушы машиналарға автомобильдер, тракторлар, көтергіштер,
тасымалдағыштар және т.б. жатады.
Ақпараттық машиналар ақпаратты түрлендіруге арналған.
Агрегат – технологиялық тізбекте орналастырылып, бір рамада немесе
станинада біріктірілген және конструкциялық жағынан байланыстырылған
машиналар жиынтығы. Мысал ретінде, КОРК-15, АПК-10А жемшөп
даярлайтын агрегаттарын немесе ЭСА-6/200,ЭСА-12/200 қырықтық
агрегаттарын келтіруге болады.
Қондырғы – технологиялық процестің мақсатына сай келетін машина,
аппарат және құрылғылардың жиынтығы. Қондырғының машиналары мен
құрылғылары бір фундаментке орнатылады, оның агрегаттан айырмашылығы
осында.
Мал шаруашылығында «Елочка», «Тандем», «Карусель» және т.б. сауын
қондырғыларын, әр типтегі тоңазытқыш қондырғыларды, қойды тоғыту
қондырғыларын қолданады.
Жабдықтар жинағы– бір немесе бірнеше технологиялық процестерді
кешенді механикаландыру үшін арналған машина, агрегат немесе
қондырғылардың жиынтығы. Өнеркәсіп мал шаруашылығы үшін әртүрлі
жабдықтардың жинағын шығарады, мысалы, КОРК-15, ОКЦ-15 жемшөп
цехтарының жабдықтар жинағы, шошқаларды өсіру және бордақылау жинағы
және т.б.
Машиналар жүйесі –технологиялық операциялар, негізгі параметрлері
және жұмыс көрсеткіштері бойынша өзара сәйкестендірілген мал
шаруашылығы машиналарының, энергетикалық және тасымалдаушы
жабдықтарының жиынтығы.
Трактор дегеніміз ауылшаруашылық машиналарын және құралдарын
жылжытуға, қозғалысқа келтіруге, тіркемелерді сүйреуге арналған доңғалақты
немесе шынжыртабанды машина. Механикаландырылған жұмыстарды сапалы
және үнемді орындау үшін тракторлардың бірнеше типтері қарастырылған.
Ауыл шаруашылығы өндірісін кешенді механикаландыру үшін қажетті
тракторлар жиынтығы типаждеп аталады. Тракторлар типажының кластық
көрсеткіші – тарту класы. Ауылшаруашылық өндірісін кешенді
механикаландыру машиналар жүйесінде тракторлар он класқа бөлінеді: 0,2;
0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6 және 8.
Тарту класы – номинальды тарту күшімен анықталатын шартты шама.
Номинальды тарту күші деп топырақ қыртысының қысымы мен
ылғалдылығы қалыпты жағдайдағы трактордың жоғарғы тарту пайдалы әсер
коэффициентінің (ПӘК) аумағындағы тарту күшін есептейді. Сонымен қатар
доңғалақты тракторлардың тайғанауы – 14-16% - дан, ал шынжыртабанды
тракторлардың тайғанауы – 3%-дан аспауы тиіс.
Тракторлардың номинальды тарту күштері кластар бойынша 2.1 –
кестеде көрсетілген.
8

Әрбір класта трактордың базалық моделі және осы модельдің бірнеше
модификациясы (нұсқасы) болады. Сондықтан базалық және нұсқалық
модельдердің негізгі құрастыру бірліктерін бірыңғайландыруға болады. Бұл
қосалқы бөлшектер санын қысқартуға, машиналарды жинау және пайдалану
шығындарын азайтуға септігін тигізеді.
2.1 кесте - Тракторлардың номинальды тарту күштері
Тарту класы Номинальды тарту күші,
Тарту Номинальды тарту күші,
кН
класы
кН
0,2
0,6
0,9
1,4
2

1,8 – 5,4
5,4 – 8,1
8,1 – 12,6
12,6 – 18
18 – 27

3
4
5
6
8

27 – 36
36 – 45
45 – 54
54 – 72
72 – 108

Тракторларды атқаратын қызметіне, жүріс бөлігінің конструкциясына
және қаңқасының түріне қарай жіктейді. Атқаратын қызметіне қарай
тракторлар былайша жіктеледі: жалпы мақсаттағы – ДТ–75М, Т–75М, Т–
150К, Т–4А, К–701, Т–70С егіншілікте отамалы дақылдарды өсіруден басқа
жұмыстарды атқаруға арналған. Бұл тракторлар топырақ өңдейтін
машиналармен жабдықталған агрегат құрамында жер айдау, культиваторлау,
тырмалау, қар тоқтату, дәнді және басқа да дақылдарды жинау жұмыстарын
орындайды; әмбебап–отамалы – МТ3–80, МТ3–82, Т–40АМ мал
шаруашылығы мен егіншілікте қолданылады, сондай-ақ отамалы дақылдарды
өсіру және жинау жұмыстарын орындайды.Әмбебап доңғалақты тракторларға
өздігінен жүретін Т–16М шассиі және оның модификациялары да жатады;
арнаулы тракторлар (бау-бақшалық, батпақта жүретін, тік беткей, мақта егу
және т.б.) жекелеген ауылшаруашылық жұмыстарын орындайды. Жеке
механизмдердің корпустарын біріктіру арқылы құрастырылады. Доңғалақты
тракторлар шынжыртабандығыға қарағанда әмбебап болып келеді, әрі оны
жасап шығару және пайдалану арзанға түседі.
Ылғалдығы жоғары және борпылдақ топырақтарды өңдеуде бұл
тракторларды пайдалану тиімсіз, топыраққа әсер ететін жоғары қысым
оны
нығыздап,
құнарлылығын
төмендетеді.
Ауылшаруашылық
тракторларының қысқаша техникалық сипаттамалары 2.2 кестеде көрсетілген.
Автомобильдегеніміз жүктерді, адамдарды тасымалдауға және
тіркемелер мен жартылай тіркемелерді сүйреуге арналған өздігін жүретін
машина. Атқаратын қызметіне қарай автомобильдер жүк тасымалдайтын,
жолаушытасымалдайтын және арнаулы болып жіктеледі.
Жүк тасымалдайтын автомобильдерді номинальды жүккөтергіштігіне
байланысты аса төмен (0,25...1 т), төмен (1,5...2,5 т), орта (4...8 т) және
жоғары (10 т үлкен) деп бөледі. Жүк автомобильдері қорабының құрылысына
қарай жалпы мақсаттағы және арнаулы болып келеді.
Жалпы мақсаттағы автомобильдердің қорабы аударылмайтын етіп
жасалады, әрі жүктердің барлық түрін тасымалдайды.
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Арнаулы жүк транспортына автоаударма және жүктердің белгілі бір
түрін тасымалдайтын автомобильдер (автоцистерна, автоконтейнер және т.б.)
жатады. Тіркемесі бар тартқыш автомобильді автопойыздеп атайды.
Жолаушы тасымалдайтын автомобильдер сыйымдылығы бойынша
жеңіл (сегіз адамға дейін) және автобустар (сегіз адамнан жоғары) болып
жіктеледі. Автобустар қолданылуына қарай қалалық, қалааралық және
туристік болып келеді.
2.2 кесте- Ауылшаруашылық тракторларының
сипаттамасы
Трактор
Көрсеткіш
маркасы Тарту Мақсаты
Жүріс
Қаңқа
класы
бөлігінің
түрі
түрі

Д - 120

>>

жартылай
рамалы
>>

Д - 144

39 (59)

>>
>>
>>
>>
4К4б

>>
>>
>>
>>
рамалы

Д - 65Н
Д - 243
Д - 245
Д - 65Н
Д-422-47

44 (60)
60 (81)
77 (105)
45 (61)
110 (150)

>>

Д - 241Л

88 (120)

>>

Д-440-22

51 (70)

>>
>>
>>

СМД - 60
СМД - 62
Д-422-24

70 (95)
90 (118)
121 (165)

>>

А -01М

103 (140)

>>

ЯМ3240Б

221 (300)

0,9

әмбебап

4К4а

ЛТ3 - 55

0,9

ЛТ3-60АВ
МТ3 - 80
МТ3-1025
ЮМ3-6АК
ЛТ3 - 155

1,4
1,4
1,4
1,4
2

әмбебап отамалы
>>
>>
>>
>>
>>

Т - 70СМ

2

ДТ - 75Д

3

Т - 150
Т - 150
ВТ - 100Д

4
4
3

Т - 4М

4

К - 701

5

қызылшынжыр
шалық
табанды
жалпы
>>
мақсаттағы
>>
>>
>>
4К4б
>>
шынжыр
табанды
>>
>>
>>

Дизель
маркасы

техникалық
Қозғалтқыш
қуаты,
кВт (а.к.)
24 (32)

Т30А - 80

>>

қысқаша

Арнаулы автомобильдерге (автокран, сүт және цемент тасығыш,
санитарлық, өрт сөндіргіш, көше тазалайтын және т.б. автомобильдер) арнайы
құрылғылармен, тетіктермен жабдықталған және жұмыстың белгілі бір түрін
орындайтын автомобильдер жатады.
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3 Мал фермалары мен жайылымдарын
3.1 Сумен қамтамасыз етуді механикаландыру
Фермаларда су өндірістік-техникалық қажеттілікке (мал мен құсты
суару, жемшөп әзірлеу, жануарды және жабдықтарды жуу, қоражайды тазалау
және т.б.), жылытуға, тұрмыстықауызсу қажеттілігіне және өртке қарсы
шараларға жұмсалады.
Фермаларды сумен қамтамасыз етуді және мал суаруды дұрыс
ұйымдастыру, бұл процестерді механикаландыру және автоматтандыру –
еңбек шығынын 25...30%-ға азайтудың, мал өнімділігін арттырып, олардан
өндірілген өнімнің өзіндік құнын төмендетудің басты кепілі. Жануарларды
уақтылы және қандыра суармау, сапасы төмен суды пайдалану – малдың
өнімділігінің төмендеуіне, әртүрлі ауруларға және жемшөптің шамадан тыс
жұмсалуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
Жануарлар жемшөпсіз 30 күндей тіршілік етсе, ал сусыз – 6...8 күннен
артық өмір сүре алмайды. Жануарларды суаруға пайдаланылатын су ауызсуға
қойылатын талаптарға жауап беруі тиіс. Судың сапасы мемлекеттік
стандартпен
бекітілген
және
органо-лептикалық,
химиялық,
бактериологиялық қасиеттерімен анықталады.
Судың органолептикалық қасиеттері мөлдірлігімен, түстілігімен,
дәмімен, иісімен және температурасымен сипатталады.
Судың мөлдірлігі оның құрамындағы жүзінді заттардың мөлшеріне
байланысты және мг/л - мен өлшенеді. Егер 30 см су қабатынан баспа
әріптерді анықтап көруге мүмкін болса, оның мөлдірлігі қанағаттанарлық деп
есептеледі.
Судың түстілігі оның құрамындағы органикалық немесе минералдық
механикалық қоспаларға байланысты және градуспен өрнектеледі.
Судың дәмі және иісі құрамындағы органикалық заттардың, минералды
тұздардың, еріген газдардың мөлшерін бес балдық жүйемен есептеу арқылы
анықталады.
Судың химиялық қасиеттері кермектігімен, құрғақ қалдығымен,
белсенді реакциясымен, қышқылдануымен және құрамындағы зиянды
заттармен сипатталады. Судың кермектілігі градуспен немесе миллиграммэквивалентпен (мгэкв) өлшенеді: 1 мгэкв – 1 л судағы 20,04 мг кальцийге
немесе 12, 12 мг магнийге, ал кермектің 1 – 1 л судағы 10 мг кальций
тотығына сәйкес келеді. Кермектігі 10о су – жұмсақ, кермектігі 10о...20о –
орташа кермекті су, ал 20о –тан жоғары – кермек су деп есептеледі. Аса
жұмсақ сумен малды суарудың қажеті жоқ, өйткені оның құрамында
минералды тұздар аз. Негізінен, ауыз судың кермектігі 40 о –тан жоғары
болмағаны абзал. 1 л ауызсуда құрғақ қалдықтың мөлшері 1000 мг-нан
жоғары болмауы тиіс.
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Судың белсенді реакциясы оның қышқылдық немесе сілтілік дәрежесін
көрсетеді және сутегілік көрсеткішпен – pH сипатталады. Сапалы ауыз судың
белсенді реакциясы – pH 6,5...9,5 төңірегінде болуы қажет.
Зиянды заттардың судың құрамындағы мынадай мөлшерлері рұқсат
етіледі (мг/л):
- қорғасын - 0,1;
- күшала - 0,05;
- фтор - 1,5;
- мыс - 3,0;
- мырыш - 5,0;
- темір - 1,0;
- сульфаттар - 500;
- хлоридтер - 350.
Судың бактериологиялық қасиеттері оның бактериологиялық
ластануымен сипатталады, яғни ондағы ластанудың мөлшері мен түріне
байланысты болады. Судың эпидемиологиялық жағынан қауіпсіздігі
микроағзалардың жалпы саны және ішек таяқшасы тобының бактериялар
санымен анықталады. Біріншісі 1 мм3 суда жүзден жоғары, ал екіншісі (колииндекс) – 1 л суда үштен көп болмауы тиіс.
3.2 Фермаға қажетті су мөлшерін анықтау
Жалпы қажетті су мөлшерін есептегенде тек мал суаруға қажетті суды
ғана емес, сонымен бірге фермадағы басқа технологиялық қажеттерге
жұмсалатын (санитарлық, гигиеналық талаптарды сақтау, жұмысшылар
пайдаланатын және шаруашылық мұқтажы мен өрт сөндіруге) қажетті су
мөлшерін де есепке алу керек (3.1кесте).
3.1 кесте - Фермаға қажетті су мөлшері
Бір басқа қажетті су мөлшері, л
Суды пайдалану
мақсаты
Мал суаруға Ыстық су Суық су
Барлығы
1
2
3
4
5
Суаруға қажетті су
Сиырлар
65
15
85
100
Өгіздер
40
5
55
60
Бұзаулар
10
2
18
20
Шошқалар
20
20
Қойлар
4
5
Қозылар
3
3
Тауықтар
1
1
Үйрек-қаздар
1,25
1,25
Шаруашылыққа қажетті су
Сүтті сақтауға (1л)
4-5
4-5
12

1
Азық дайындауға (1кг)
Көң шығаруға
Сүтті алғашқы өңдеуге
(1л)
Малдәрігерлік
шаралар үшін

2
-

3
3-5

-

5

3.1 кестенің жалғасы
4
5
1,5-2
1,5-2
8-18
8-18
4-5
5-7
45

50

Фермадағы судың тәуліктік орташа шығыны мына өрнек бойынша
анықталады, м3:
Qт = q1n1 + q2n2 + ... + qmnm = ∑qini,

(3.1)

мұнда qm - бір тұтынушыға жұмсалатын судың күнделікті орташа
мөлшері, м3;
nm – тұтынушылар саны.
Бір тәулік ішінде қажетті судың мөлшері өзгеріп отырады. Осы өзгерісті
арнаулы тәуліктік айнымалы (αк) коэффициенті арқылы ескереді.
Тәуліктік судың ең көп шығыны:
Qm.max = Qт.ортαк,

(3.2)

мұнда αк=1,3...1,4.
Бір сағатта қажетті орташа су мөлшері, м3/сағ:
Qс.орт = Qт.max/24.

(3.3)

Бір сағатта қажетті ең көп су мөлшері, м3/сағ:
Qс.max = Qс.ортαс,

(3.4)

мұнда αс – судың бір сағаттағы көлемінің өзгеру коэффициенті, αс = 2...4.
Судың секундтық шығыны, м3/сек:
qсек = Qсағ.max/3600.

(3.5)

Ең көп (максимальды) тәуліктік су көлемінің шамасына байланысты су
мұнаралары мен резервуарларының сыйымдылығын, ал ең көп (максимальды)
сағаттық су көлеміне қарай–сукөтергіш қондырғылар мен сораптарды,
секундтық су көлемі арқылы – су жүретін құбырдың диаметрін анықтайды.
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4 Жемшөп даярлауды механикаландыру
4.1 Жемшөп даярлаудың тәсілдері және технологиялық сұлбалары
Мал мен құсты азықтандыруға арналған жемшөп зоотехникалық
талаптарға сәйкес құнарлы әрі дәмді, жеңіл қорытылатын және сіңімді болуы
тиіс, оның құрамында мал ағзасына және одан алынатын өнімнің сапасына
зиянды әсері бар заттар мен қоспалардың болуы рұқсат етілмейді. Бұл
талаптарға малды азықтандыруға табиғи түрінде берілетін жемшөптің
шамалы ғана бөлігі сәйкес келеді.
Малдың ағзасы жеген азығының 20...25% - ын ғана алынатын өнімге
жұмсайды, 30...35% - ы малдың физиологиялық мұқтаждығына жұмсалып, ал
қалған бөлігі пайдаға аспай, сыртқа қалдық ретінде бөлініп шығады. Ал
жемшөпті даярлаудың әртүрлі тәсілдері азықтың желінуін, қорытылуын
жақсартумен бірге, олардың құнарлылығын да арттыра алады.
Олардың құрамына әртүрлі үстеме енгізу, қажетті қоректік заттармен
қамтамасыз ету – мал ағзасының қажетін толық өтей алатын құрама аралас
азықтар даярлауға мүмкіндік береді, сонымен бірге малдың көптеген
ауруларға, оның ішінде жұқпалы микроағзалар арқылы тарайтын ауруларға да
шалдықпауына ең сенімді кепіл болып табылады.
Малға жемшөпті механикалық, жылумен, химиялық және биологиялық
жолмен өндеу тәсілдері арқылы даярлайды.
Жемшөпті механикалық тәсілмен даярлауға – тазарту, жуу, сілкілеу,
елеу, суыру, кесу, жармалау, жару, езгілеу, үгіту, жаныштау, престеу,
түйіршіктеу, жентектеу, араластыру, мөлшерлеу және т.б. жатады.
Жылумен өңдеутәсіліне азықты булау, қайнату, кептіру, буын шығару,
қуыру, пісіру, пастерлеу және т.б. жатады.
Химиялық жолмендаярлау тәсіліне гидролиз, әктеу, консервілеу,
каустикалық сода, аммиак, сілті және қышқылдармен өңдеу жатады. Бұл
тәсілді активті заттарды қолдану мен сақтау қиын болғандықтан сирек
қолданады.
Биологиялық жолмендаярлау тәсілі (сүрлеу, ашыту, бөктіру және т.б.)
сүтқышқылды бактериялардың, ашытқының және басқа да микроағзалар мен
ферменттердің азыққа әсер беруіне негізделген. Бұл тәсіл азықтың
құнарлылығын, желінуін және сақталуын жақсартатындықтан кеңінен
қолданылады.
Азықтың түріне, оны әзірлеу жағдайына және басқа да факторларға
байланысты жемшөп даярлаудың мынадай технологиялық сұлбалары
қолданылады.
Ірі сабақты азықтарды мынадай технологиялық сұлбалар негізінде
даярлайды:
- ұсақтау – мөлшерлеу – араластыру;
- ұсақтау – булау – мөлшерлеу – араластыру;
- ұсақтау – химиялық немесе биологиялық жолмен өңдеу – мөлшерлеу;
- араластыру;
- тамыртүйнек жемістілерді мынадай технологиялық сұлбалар негізінде
өңдеп, даярлайды:
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- жуу – турау;
- жуу – турау – мөлшерлеу – араластыру;
- жуу – булау – езгілеу – араластыру;
- жуу – ұсақтау – мөлшерлеу – ашыту – араластыру.
Биологиялық жолмендаярлау тәсілі (сүрлеу, ашыту, бөктіру және т.б.)
сүтқышқылды бактериялардың, ашытқының және басқа да микроағзалар мен
ферменттердің азыққа әсер беруіне негізделген. Бұл тәсіл азықтың
құнарлылығын, желінуін және сақталуын жақсартатындықтан кеңінен
қолданылады.
Азықтың түріне, оны әзірлеу жағдайына және басқа да факторларға
байланысты жемшөп даярлаудың мынадай технологиялық сұлбалары
қолданылады.
Ірі сабақты азықтарды мынадай технологиялық сұлбалар негізінде
даярлайды:
 ұсақтау – мөлшерлеу – араластыру;
 ұсақтау – булау – мөлшерлеу – араластыру;
 ұсақтау – химиялық немесе биологиялық жолмен өңдеу – мөлшерлеу
– араластыру; тамыртүйнек жемістілерді мынадай технологиялық сұлбалар
негізінде өңдеп, даярлайды:
 жуу – турау; жуу – турау – мөлшерлеу – араластыру;
 жуу – булау – езгілеу – араластыру;
 жуу – ұсақтау – мөлшерлеу – ашыту – араластыру.
Малды азықтандыру үшін жемшөп даярлайтын технологиялық
жабдықтарды өңделетін азық түріне байланысты – ірісабақты азықтар
ұсақтағыш, тамыртурағыш және т.б.; атқаратын технологиялық
операцияның сипатына байланысты – жармалағыштар, араластырғыштар,
ұсақтағыштар, булағыш–араластырғыштар және т.б.; жұмыс органының
түріне байланысты – електі сеператорлар, балғалы жармалағыштар, шнекті
мөлшерлегіштер және т.б. деп жіктейді.
4.2 Витаминді шөп ұнын даярлауды механикаландыру
Жемшөп дайындаудың тиімді әдістерінің бірі – қолдан кептірілген
витаминді шөп ұнын өндіру. Жоғары температуралы кептіргіш агрегат-тарда
шөпті қолдан кептіру – оның азықтық қасиетін түгелдей дерлік сақтап қалуға
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл жұмыстың негізгі бөлігі тұрақты
пункттерде атқарылатын болғандықтан, технологиялық процестерді
механикаландыру мен автоматтандыруға жағдай туады.
Қолдан кептірілген 1 кг шөп ұнында орта есеппен 0,6...0,9 азық бірлігі,
120 г - ға дейін протеин, 150...300 мг каротин және 2000 мг С витамині
болады. Ол Е, В 2 , К сияқты және т.б. микроэлементтердің маңызды көзі
болып табылады.
Витаминді шөп ұнын өндіру – күрделі технологиялық процесс. Ол үшін
мынадай жұмыстарды атқару қажет: витаминге бай шикізат қорын жасау; көк
балаусаны ору, оны турап транспортқа тиеу; кептіргіш агрегаттар орнатылған
пункттерге туралған көк балаусаны тасымалдау; туралған балаусаны
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кептіргіш агрегаттарға беріп, қолдан кептірілген шөп ұнын алу және оны
түйіршіктеу; өндірілген ұн сапасын тексеру және бағалау; дайын ұнды қаптау,
оны тасымалдап, қоймаға алу немесе құрама жем зауытына жіберу.
Қолдан кептірілген шөп ұнын өндірудің бір ерекшелігі – барлық
технологиялық операциялардың бір бағытта үзіліссіз өтуі. Цехқа жеткізілген
туралған көк балаусадан тасқынды желіден дайын ұн алуға дейінгі жұмыстар
үзіліссіз атқарылады.
Кептіргіш агрегаттар арнайы жобамен жасалған пункттерге орнатылады. Ұнға арналған көк балауса ұсақталады: онда ұзындығы 30 мм
бөлшектер 80%–дан кем, ал ұзындығы 100 мм бөлшектер онша көп болмауға
тиіс. Кептіргіш агрегаттарға берілетін көк балаусада кептірілген массаға
шаққанда минералдық қоспалар 0,8%–дан көп болмауы тиіс. Сонымен қатар
шикізат құрамында металл сынықтары, ағаш жанқалары және т.б. бөтен
заттардың болмауын мұқият қадағалау қажет.
Алынатын шөп ұнының сапалы болуы үшін, әсіресе, каротин шығынын
азайту үшін жасыл өсімдікті ору мен оны кептіру арасындағы уақыт 2
сағаттан артыққа созылмауға тиіс. Шөп ұны ауа райы қолайсыз, ылғалы мол
аудандарда негізінен осы жолмен өндіріледі.
Тым қуаңшылық аудандарда шөп ұнын екіфазалы әдіспен өндірген
тиімді. Ол үшін орған кезде шөптің ылғалдылығы 84–85% болуы керек.
Орғаннан кейін оның сабақтарын жаныштап, дестеге салады. Күн көзіне
жатқызып, 3 - 4 сағат кептіргеннен кейін 65–66% массадан тек 2,6 тоннадай
суды ұшыру қажет. Тек бір ескеретін жәйт: дестеге салып дегдітудің
барысында 15–20% - ға жуық каротин жоғалады.
АВМ агрегаты витаминді шөп ұнын және сусымалы шөп турандысын
дайындауға арналған. Онымен дәнді дақылдар, қант қызылшасының
жапырақтарын, жүзім, алманы өңдеуден түскен қалдықтарды кептіріп, ұнға
айналдыруға болады (4.1 кесте).
4.1 кесте - АВМ кептіргіш агрегаттарының техникалық сипаттамасы
Көрсеткіштері

АВМ–0,65

Өнімділігі , т/сағ (10–12% ылғалды-лыққа
кептіргенде), егер шикізат ылғалдылығы,
%: 70......
75......
85......
Отын шығыны:
сұйық отын, кг/сағ
газ, м 3 /сағ
Суды буға айналдырғыш қабілеті, т/сағ
Электрқозғалтқыштар қуаты, кВт

АВМ–1,5

АВМ–3,0

0,85
0,65
0,34

1,80
1,60
0,84

3,0
3,30
1,70

160
180
1,69
103,2

450
565
4,20
230

675
800
8,58
420

АВМ агрегаттарының жұмыс принципі 4.1суретте көрсетілген. Сұйық
отын (жанармай) немесе табиғи газ шілтерге (16) беріліп, онда желдеткіш (18)
арқылы айдалған ауамен араласады. Қоспа тұтандырғыш тетік арқылы
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оталады (жанады), оттық (19) ішінде жалын желдеткішпен (4) сорылып,
берілген ауамен араласады. Температурасы 400–1100°С ыстық ауа кептіргіш
барабанға (7) беріледі.

а – АВМ – 0,65Р; б – АВМ – 1,5А; в – АВМ – 3.

4.1 сурет - АВМ агрегаттарының технологиялық сұлбасы
Туралған көк балауса пунктке жеткізіліп, агрегат астауына (14) тиеледі.
Екі гидроцилиндрдің (15) көмегімен астаудың бос орналасқан бөлігін
көтерген соң, масса өздігінен жылжып, конвейерге (13) түседі. Конвейермен
белгілі жылдамдықпен жылжып келген массаның артық қабатын битер (12)
алып қалады. Одан әрі масса келесі битердің (11) көмегімен бұрамалы
тасымалдағышқа (10) жетіп, тиейтін тасымалда-ғышқа (9) беріледі. Онда көк
балауса қабатының қалыңдығы битермен (8) қосымша тегістелініп, кептіргіш
барабанға түседі.
Ыстық ауа ағынымен бірге араласып, масса кебеді. Онда салмағы жеңіл
жапырақтар тезірек кеуіп, барабаннан шығады, ал сабақтары толық кепкенше
барабан ішінде қала береді. Кепкен бөлшектер ыстық ауа ағынымен үлкен
циклонға (5) жетіп, онда ауадан ажырап, шлюз қақ-па (6) және пневматикалық
бөлгіш арқылы балғалы ұнтақтағышқа (22) түседі. Пайдаланылған ыстық ауа
түтін шығатын қақпадан (4) атмосфе-раға шығады немесе белгілі мөлшерде
қайтадан рециркуляция жүйесіне (21) беріледі. Ауыр бөлшектер мен бөтен
заттарды бөлу үшін арнайы тетік (20) орнатылған. Кептірілген, ұнтақталған
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масса желдеткіштің (1) ауасымен циклондарға түседі. Онда ауадан ажырап,
шлюз қақпа (2) арқылы өтеді де, шнекті тасымалдауышпен (3) ОГМ–0,8
түйіршіктегіш жабдығына немесе қаптауға беріледі. Егер тек кептірілген шөп
туранды-сын даярлаған жағдайда масса үлкен циклонның (5) шлюз қақпасы
(6) арқылы ғана өтеді.
АВМ–3 агрегатының циклонында туранды ауадан ажыраған соң, шнекті
тасымалдағышпен жентектегіш жабдыққа беріледі. Кептірілген шөп
турандысын жинағыш шанақ (25) іске қосылып тұрғанда да дайындауға
болады. Ол үшін жапқышты (28) төменгі қалпында ұстау қажет. Желдеткіш
(1) және тасымалдағыш (3) іске қосылмайды.
Құрғақ шөп турандысының салмағы аз (100–120 кг/м 3 ) болғандықтан,
сақтайтын қойманың сыйымдылығының үлкен болуын қажет етеді. Сусымалы
турандыны тасымалдағанда транспорттың жүк көтергіштігін толық пайдалану
қиын, ысырапқа да жол берілуі мүмкін. Сондықтан турандының салмағын
арттыру үшін оны түйіршектеп, жентектейді.
Ол үшін Вильнюс қаласындағы «Нерис» фирмасы жасап шығаратын
ОПК–2, ОПК–3 агрегаттары қолданылады. Бұлардың жұмыс істеу принципі
ОГМ маркалы жемшөп түйіршіктейтін қондырғының жұмыс істеу принципіне
ұқсас. Бір айырмашылығы сол, ОПК сериялы агрегаттары – әмбебап
жабдықтар, яғни олардың көмегімен жемшөпті жентектеуге немесе
түйіршіктеуге болады. Ол үшін матрицаларды ғана ауыстыру керек.
Жентектелген 1 м 3 турандының салмағы 400–600 кг.
Бұршақ тұқымдас шөптер мен қоспа шөптер (мұнда дәнді дақылдар 30%
- дан аспайды) турандыларынан неғұрлым сапалы түйіршіктер алынады. Егер
туранды дәнді дақылдардан дайындалса, онда сапалы түйіршіктер алу үшін
процесс кезінде оған 3–5% сірне (меласса), пісте немесе мақта майы
өндірістерінің қалдықтарын қосады. Дайын түйір-шіктер көлемі 16  16, 50 
50, 22  32, 50  75 мм болады. Шаруашылықтарда қолданылатын жемшөп
түйіршіктегіштер мен жентектегіштердің техникалық сипаттамасы 4.2 –
кестеде берілген.
4.2 кесте -Шөп ұны мен турандысын түйіршектеуге және жентектеуге
арналған жабдықтардың техникалық сипаттамасы
Көрсеткіш
ОГМ–0,8А
ОГМ–1,5 ОПК–2А ОПК–3
Өнімділігі, т/сағ:
шөп ұны түйіршігінің
диаметрі 10мм болғанда
0,8-1,2
1,6-1,8
2,0
3,0
шөп турандысынан 30  35
мм түйіршік жасағанда
–
–
2,5
4,5
Электрқозғалтқыштарының
жалпы қуаты, кВт
74,9
99,3
136
370
Жабдық массасы, кг
3860
5400
12500
21600
Жұмыс істейтін адам
1
1
1
1
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Сапасы жоғары, тасымалдаған кезде үгітілмейтін азық алу үшін
престелетін шөп ұны мен турандысының ылғалдылығы 15–17 % болуы керек.
ОГМ-0,8Б жабдығыныңтехнологиялық сұлбасы төменде(4.2сурет)
көрсетілген. Кептіргіш агрегаттарда шөп ұны мөлшерлегіш-пен (1)
араластырғышқа (2) беріліп, онда қосымша берілетін судың немесе будың
әсерінен қажетті мөлшерде ылғалданады. Ылғалданған ұн ферромагниттік
қоспалардан ажыратылған соң, қоректендергішке (4) түседі. Соңғы аталған
тетік ылғалданған ұнды преске (3) береді. Престеу камерасында ұн айналатын
матрица мен жаныштағыш біліктердің арасына үйкеліс әсерімен тартылып
алынады да, матрицаның тетіктерінен үлкен қысыммен өтіп, түйіршектеледі.
Шыға берісте түйіршіктер арнайы орнатылған пышаққа кездесіп, сынады да,
төмен қарай түсіп, қаптамадан тысқа шығады.

4.2 сурет - ОГМ–0,8Б жемшөп түйіршіктегішінің технологиялық сұлбасы
Шөп ұны түйіршіктерінің престен шыққан кезде температурасы өте
жоғары болғандықтан, ол салқындатқышқа (5) жіберіледі. Онда түйіршік
қабаттары арқылы желдеткішпен (6) салқын ауа беріледі және
түйіршіктелмеген ұн қалдықтары сорылып алынады. Ұнның түйіршіктелмей
қалған бұл қалдықтары циклонға (7) түсіп, онан әрі мөлшерлегіш (1) арқылы
түйіршіктеуге жіберіледі. Салқындату барысында түйіршіктердің кейбір
физикалық – химиялық қасиеттері өзгереді, ылғалдылығы мен температурасы
азайып, қажетті мөлшерде қатаяды.
Салқындатқыштан түйіршіктер сұрыптағыш бағанаға (8) түсіп, желдеткішпен (6) берілетін ауа ағыны арқылы қиқымдар мен түйіршіктелмеген
ұннан ажырайды. Технологиялық шартқа сәйкес сұрыпталған түйіршектер
пневматикалық тасымалдағышпен (9) уақытша сақтайтын шанаққа түседі
немесе қаптауға беріледі. Шанақтан тасымалдаушы жабдықтармен қоймаға
жіберіледі.
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4.3 Сабақты азықтарды ұсақтауды механикаландыру
Сабақты азықтарда (пішен, сабан мен топан) мал толық қорытпайтын
шикі жасунақтың мөлшері 25...40% - ға дейін барады. Сондықтан ірі
азықтардың сіңімділігін жақсарту үшін оларды малға беруге әзірлегенде
алдын ала ұсақтайды. Ұсақталған жемшөп неғұрлым жұғымды келеді, оны
мал жақсы сіңіреді. Сонымен бірге ұсақталған жемшөп тасымалдауға,
тиептүсіруге, таразылауға, араластыруға, бірқалыпты таратуға, әсіресе толық
рационды қоспаларды даярлауға ыңғайлы келеді.
Сабақты ірі азықтар ірі қара мал үшін 40...50 мм, жылқы үшін 30...40
мм, қой үшін 20...30 мм, қаракөл қойының қозылары үшін 3...9 мм, азықтық
қоспа құрамына қосу үшін 5...10 мм мөлшерде туралады.
Сабақты ірі азықтарды ұсақтау үшін ИГК–30Б және «Волгарь-5»
ұсақтағыштары, ИРТ-65, ДИП-2 ұсақтағыш-жармалағыштары, ИСК-3А
ұсақтағыш - араластырғышы, РСС-6Б сабан–сүрлем турағышы және т. б.
қолданылады (4.3кесте).

ИКМ–Т–0,8

0,8–1,0

2–3

3–4,5

0,05

0,05

3–6,5
22

10–20
40

10–13
42,5

0,15
1,1

0,30
1,1

750/1000

1500

1500

3000

3000

6/9
20–80

16/18
50–ге
дейін
50–ге
дейін
2226

18+18

3+7
2+5
2–15 30–50

2–10
990

50–ге
дейін
2250

ИКУ–Т–5

ИСК–Ф–10

Өнімділігі, т/сағ:
ұсақталған ірі азықтар
шырынды сабақты
азықтар
Электрқозғалтқыш қуаты, кВт
Жұмыс органдарының айналу
жиілігі, мин 1
Пышақтар және басқа жұмыс
органдарының саны
Турандының бірінші сатыдан
кейінгі ұзындығы, мм
екінші сатыдан кейінгі
ұзындығы, мм
Массасы, т

ИСК–3А

Көрсеткіші

«Волгарь– 5»
ИКВ–Ф–5А

4.3 кесте - Әмбебап ұсақтағыштардың техникалық сипаттамасы
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20–50

72

120

ИГК-З0Б ірі азық ұсақтағышы ірі азықтың сабағын талшығының
бойымен жара отырып ұсақтауға және көлік құралдарына тиеуге арналған.
Бұл машинаның басқа ұсақтағыштарға қарағанда артықшылығы – ірі сабақты
мал азығын ұсақтаған кезде оларды біріне-бірін үйкелеп, түтіп, қиқымдап
жібереді. Машинаның трактордың қуат алу білігінен жүретін аспалы түрі
(ИГК–З0Б–I) және электрқозғалтқышымен іске қосылатын тұрақты
орнатылатын түрі (ИГК–З0Б–ІІ) шығарылады.
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Бұл машина негізінен күрекше, ротор, ротордың қалағы, реттегіш
қалқан, дефлектор, айналмалы және қозғалмайтын диск, қабылдау ұсақтағыш
камерасы, тығыздағыш көлбеу және көлденең әпергіш тасымалдағыштар мен
жетектен тұрады. Болат тістер – штифттер центрлес шеңберлер бойынша
орнатылған айналмалы және қозғалмайтын дискілерге бекітілген. Азықты
ұсақтау технологиясы мынадай: көлденең әпергіш және тығыздағыш көлбеу
тасымалдағышқа бағытталған азық айналмалы және қозғалмайтын
дискілердің тістер – штифтерімен түтіліп, ауаның ағынымен және ротордың
қалақшаларымен одан әрі дефлекторға жеткізіледі де, реттегіш қалқан арқылы
көлік құралына келіп түседі.
Екі тасымалдағыштың арасына қысылған ірі сабақты жемшөп
тығыздалады және біркелкі мөлшерде қабылдау ұсақтағыш камерасына
беріледі. Тас, топырақ түйірлері сияқты қосындылар әпергіш тасымалдағыш
пен қабылдау камерасы аралығындағы саңылау арқылы жерге түсіп қалады.
Сондай-ақ ұсақтағыш қондырғының құндағында ұсақтаушы аппаратты қарап,
көріп тұратын люк орналасқан (4.3,а сурет).

а – ИГК–30Б: 1 – электрқозғалтқыш; 2 – ротор; 3 – қалақша; 4 – дефлектор; 5 – қалқанша;
6 – дека; 7 – қабылдауыш камера; 8 – тығыздағыш тасымалдағыш;
9 – әпергіш тасымалдағыш; 10 – рама; 11 – электрқозғалтқыш рамасы;
б – «Волгарь–5»: 1 – ұсақтағыш барабан; 2 – қайрау құрылғысы; 3 – пышақты барабан;
4 – тығыздағыш тасымалдағыш; 5 – әперуші тасымалдағыш.

4.3 сурет - Ұсақтағыштардың технологиялық сұлбалары
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ИГК-З0Б ірі азықты ұсақтағышының негізгі техникалық сипаттамасы
мынадай: турандының ұзындығы – 30 мм, пішеннің дымқылдығы 35 % - ға
дейін болған жағдайдағы өнімділігі 0,8 т/сағат, пішеннің дымқылдығы 14% дан аспаған жағдайдағы өнімділігі – 3 т/сағат, электрқозғалтқыш қуаты – 30
кВт, азықты түсіру биіктігі – 3350 мм, массасы – 1350 кг.
4.4 Дәнді азықтарды ұсақтауды механикаландыру
Дәнді азықтарға астық және бұршақ тұқымдас дақылдардың дәндері,
өнеркәсіп өндірісінің қалдықтары (кебек, күнжара, азық ұндары және т.б.)
жатады. Зоотехникалық талаптарға байланысты дәнді азықтарды даярлау
технологиясына мынадай операциялар кіреді: бөгде қоспалардан тазарту,
ұсақтау, мөлшерлеу, араластыру және түйіршіктеу.
Дәнді азықтарды топырақтан, тастан, арамшөптердің тұқымынан және
сабақты қоспалардан тазарту үшін електі, ауаелекті және магнитті
сепараторлар қолданылады.
Електі сепараторлар жемдік дәнді түрлі қоспалардан ені мен
қалыңдығы бойынша дөңгелек және бойлық тесіктері бар торлар арқылы
тазартады. ЗСМ типті сепараторлардың үш түрлі елегі болады: қабылдаушы,
сұрыптаушы және себуші. Оларды тазартылатын дәннің пішіні мен
өлшемдеріне байланысты таңдап алады. Сепараторлардың өнімділігі – 1,5...10
т/сағ.
Ауа – електі сепараторлар дәнді қоспалардан ұзындығы, ені және
аэродинамикалық қасиеттері бойынша тазартады. Оның құрамында тордан
басқа желдеткіш пен жеңіл қоспаларды айыратын тұнба камерасы бар
пневмосепараторлық арна болады. Бұл сепаратордың өнімділігі – 2,5...100
т/сағ.
Магнитті сепараторлар азықты металл қоспалардан тазартуға
арналған. Магнитті сепараторларды жармалағыш пен түйіршіктегіштің
алдынан немесе араластырғыштан кейін орнатады. Бұл сепараторлар тұрақты
магнитпен және электрмагнитпен шығарылады.
Жемдік дәнді тазарту үшін тұрақты магнитті МК және МКА типті, МА
типті магнитті, ЭМ, СЭ және БСЭ типті электромагнитті барабанды және ДЛ–
1с таспалы электромагнитті сепараторлар қолданылады.
Дәнді азықты өңдеуде кеңінен таралған әдіс – ұнтақтау. Соның
нәтижесінде дәннің құрылысы өзгереді де, қоректік заттары мал ағзасының
қорытылуына қолайлы болады. Дәнді азық ұнтақталуына қарай ірі
ұнтақталған (1,8...2,6 мм), орташа ұнтақталған (1,0...1,8 мм), майда
ұнтақталған (0,2...1,0 мм) болып, үшке бөлінеді. Ірі қара мал және жылқы
үшін жемнің мөлшері 1,5...3 мм, шошқа мен құс үшін 1 мм – ге дейін болғаны
жөн.
Дәнді азық өңдеуге арналған машиналар үгіту, ұнтақтау, жаншу және
соққылау жұмыстарын атқарады. Мысалы, күнжара үгітетін машиналар үгіту
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тәсілімен жұмыс істейді. Дән екітісті табақшаның арасынан қысылып өту
нәтижесінде үйкеліп, үгітіледі.
Жемдік дән және жүгері жармалағыштар, тартатын диірмендер де
ұнтақтағыш машиналар қатарына жатады. Жаныштау тәсіліне негізделген
машиналарға білікті дән жаншығыштар жатады. Беті тегіс, біріне-бірі қарамақарсы айналатын екі біліктің арасынан өткен дән езіліп, жанышталады.
Еркін соғудың әсерінен жарма жасайтын машиналар қатарына балғалы
ұсақтағыштар жатады. Жылдам айналатын дискіге қозғалмалы етіп бекітілген
балғалар дәнді соғып, ұсақтайды.
Қазіргі кезде жемдік дәнді, ірі азықтарды алдынала өңдеу үшін КДУ–
2,0, КДМ – 2,0, ДБ – 5, ДМБ – 5, ДКМ – 5 және т.б. азық жармалағыштары
мен ұсақтағыштары кеңінен қолданылады.
КДУ–2,0
әмбебап
азық
жармалағышы
пісірмелі
рамадан,
тасымалдағышты қоректендіргіштен, кескіш барабаннан, магнитті сепараторы
бар жемдік дән қабылдау шанағынан, балғалы барабан мен желдеткішті
жармалау камерасынан, циклоннан, сүзгіш жеңі бар тура және кері өткізгіш
пневмоқұбырдан, электр жетегінен және қосу жабдықтарынан тұрады
(4.4сурет).

1 – көлденең тасымалдағыш; 2 – тығыздағыш көлбеу тасымалдағыш; 3 – кескіш барабан;
4 – магнитті сепаратор; 5 – жармалау камерасы; 6 – шанақ; 7 – циклон; 8 – сүзгіш жең;
9 – тосқауыл; 10 – желдеткіш; 11 – ұсақтағыш.

4.4 сурет - КДУ – 2,0 азық жармалағышының технологиялық сұлбасы
Төменгі көлденең әпергіш тасымалдағыш – таспалы. Ол ірі сабақты
азықтарды қабылдап, ары қарай тасымалдауға арналған. Жоғары тығыздағыш
тасымалдағыш–шынжырлы–тақтайшалы.
Бұл
тасымалдағыш
көлбеу
орналасқан, сондықтан ол кескіш барабанға жақындаған жемшөпті қысып,
тығыздап отырады. Кескіш барабан мен төменгі тасымалдағыштың аралығына
кесу пластинкасы бекітілген.
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Үшорамды пышағы бар кескіш барабан жармалау камерасының кіре
берісінде орналасқан. Әрбір пышақ пен қарсы кесу пластинкасы арасындағы
саңылау 0,5–1,0 мм арасында болып, екітабанды бұрамалар арқылы реттеледі.
Жармалау камерасы балғалы барабанмен жабдықталған. Барабан сегіз
дискіден құралған ротордан тұрады. Дискілердің аралығына әрқайсысының
төрт жұмысшы қыры бар, топсалы тербеліп тұратын тікбұрышты балғалар
орналасқан. Егер қырларының жүзі мұқалса, онда балғалардың орнын
алмастырып салады. Шеңбер бойынша жармалау камерасының үштен екісін
бұдырланған немесе тесіктері бар дека және үштен бірін ауыстырмалы тор
алып жатады. Жарылған дәннің ірі немесе ұсақ болу мөлшері осы тормен
реттеліп тұрады. Әдетте ауыстырмалы тор көздерінің мөлшері 4,6, 8,10 мм
болып шығарылады.
КДУ–2,0 әмбебап азық жармалағышы әртүрлі технологиялық
процестерде былайша жұмыс істейді:
1) Жемдік дәнді ұсақтағанда қабылдау шанағынан жармалау камерасына
барған дән балғалардың кедір - бұдыр дека мен торға соғылуының
нәтижесінде, сонымен қатар дәндердің біріне–бірі ұрылуы әсерінен
ұнтақталып, жанышталып, тор тесіктерінен өтіп, сорғыш желдеткіш арқылы
циклонға беріледі. Циклонда ұнтақталған жем ауадан ажыратылып, ашпалы
қақпақ арқылы қап ұстағыштарының жүк түсіру құбырына, содан кейін қапқа
келіп түседі. Шаң–тозаңды ауа кері тұйық пневмоқұбыр арқылы жармалау
камерасына қайтадан жіберіледі. Бірақ та шаң сорғыштың кенеп сүзгіші
арқылы ішінара сыртқа шығып тұруы да мүмкін.
Ашпалы қақпақ қалақшалы ротор болып табылады, ол сына белдікті
беріліс пен бұрамдық редуктор арқылы жармалау барабанының білігінен
қозғалысқа келіп, корпуста айналып тұрады. Жемдік дәнді жармалау
камерасына беру мөлшері бұрылмалы тосқауыл арқылы реттеледі де,
амперметр – индикатор арқылы бақыланып отырылады. Жармалау
камерасына кірер жолда, жемдік дән әртүрлі темір қоспаларынан магнитті
сепаратор арқылы тазартылады. Әртүрлі електер арқылы ойдағыдай ұнтақтау
дәрежесіне жетуге болады.
Сөйтіп, дәнді мал азығын ғана жармалаған жағдайда кескіш барабанның
белдіктерін алып, оны жұмыс істеуден айырып тастайды.
2)Пішен, сабан, жүгері собықтары сияқты ірі азықтарды ұсақтағанда
жемшөп көлденең әпергіш тасымалдағыш арқылы беріледі, тығыздағыш
тасымалдағышпен нығыздалады да, сол күйінде кескіш барабанға беріледі.
Барабанның пышақтары қарсыкескіш пластинкамен қосыла жемшөпті 8–10
мм ұзындықпен ұсақтайды да, одан ары жармалау камерасына бағыттайды.
Одан кейінгі жұмыстар жемдік дәнді әзірлегендегідей өтеді.
3)Көкшөп, тамыртүйнекжемістер сияқты сулы азықтарды әзірлегенде
жармалау камерасындағы алмастырмалы тор алынады, оның орнына алмалысалмалы сыртқа шығарғыш өңеш (терезе) орнатылып, оның аузының үстіңгі
жағына қайырғыш қалқан бекітіледі. Сонымен қатар желдеткіш
пневмоқұбырдан ажыратылып, ауаны маңайынан сорып жармалау камерасына
бағыттайды.
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Көк балауса және дымқыл жемшөп кескіш барабанмен ұсақталып, содан
соң жармалау камерасына келіп түседі. Бұл жерде балғалы барабанмен
ұсақталған азық өңеш арқылы сыртқа шығарылады.
КДУ-2,0 машинасының өнімділігі:
- жемдік дәнді немесе көкшөпті әзірлеген кезде – 3,0;
- пішенді – 0,8;
- жүгері собығын – 5,0;
- тамыртүйнек жемістерін – 7 т/сағ болады.
Электрқозғалтқышының қуаты – 30 кВт. Шанағының сыйымдылығы –
0,15 м 3 . Массасы – 1300 кг.
4.5 Тамыртүйнекжемістілерді өңдеуді механикаландыру
Тамыртүйнек азықтарына қызылшаның түрлі сорттары, картоп, сәбіз,
асқабақ, брюква, турнепс, азықтық қарбыз жатады. Бұларда жеңіл
қорытылатын көмірсулар – қант пен крахмал көп. Мал оларды жақсы сүйсініп
жейді. Малдың рационында шырынды азықтар болса, қоректік заттардың
қорытылуы едәуір артады. Сондықтан да шырынды азықтарды үнемдеп,
тиімді пайдалану үшін, оларды малға берер алдында белгіленген тәртіпке сай
әзірлеу керек.
Тамыртүйнекжемістілерді
даярлаудың
технологиялық
сұлбасына
мыналар кіреді: жуу, ұсақтау, булау, ашыту, езу және араластыру.
Тамыртүйнектерді сиырларға бүтін күйінде, ал шошқа мен құсқа
ұсақталған күйінде береді. Тамыртүйнек турандысының қалыңдығын ірі қара
малды азықтандырғанда – 10...15 мм, бұзауларға – 5...10 мм, шошқаларға –
5...10, құсқа – 3...4 мм түрінде береді. Тамыртүйнектерді азықтандыру
алдында ұсақтайды, өйткені 2...3 сағаттан соң олар қарайып, өзінің бастапқы
нәрлілігін жоғалтады. Картопты өңдеу кезінде булайды, өйткені оны суда
қайнатқанда құнарлы заттары суда қалады.
Тамыртүйнек өңдейтін машиналар жіктелімі.Жуу машиналары жұмыс
процесінің ұйымдастырылуына байланысты – үздікті және үздіксіз әрекеттегі;
жұмыс органдарының құрылысына байланысты – дискілі, барабанды,
жұдырықшалы, шнекті, ортадан тепкіш және ағынды болып келеді
(4.5сурет).
Тамыртурағыш жұмыс бөлігінің пішіні бойынша дискілі, барабанды
және ортадан тепкіш қалақты; пышақтың өнімге байланысты орналасуы
бойынша – тік және көлденең болып келеді.
Тамыртүйнек жуғыш машиналар. Үздіксіз әрекеттегі шнекті жуғыш
машина ұсақтағыш аппаратпен жабдықталып шығарылады. Машинаның
жұмыс органы – горизонтальға 20...90 0 бұрышпен орналастырылған шнек.
Барлық тамыртүйнек жуғыштарда тамырлар мен түйнектерді топырақтан
және басқа да қоспалардан тазарту процесі судың ішінде түйнектердің бірбірімен және машинаның жұмыс органдарына үйкелісуінің арқасында өтеді.
Кір мен қоспалар сумен әкетіледі.
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4.5 сурет - Дискілі (а), шнекті (б), жұдырықшалы (в) және барабанды
(г) тамыртүйнек жуғыштардың сұлбалары
ИКС–5М жуғыш–тамыртурағышы тамыртүйнектерді жууға және
ұсақтауға арналған. Оның негізгі бөліктері – рама, шанақ, шнекті
тасымалдағыш, астау, ұсақтағыш аппарат, екі электрқозғалтқыш және іске
қосу аппаратурасы. Машина екі түрлі нұсқада жасалады: ұсақтағыш шанағын
автоаударғымен
тиеу
немесе
тасымалдағыш
–қоректендіргішпен.
Тамыртүйнектерді шанаққа тиейді де, жуылған соң шнек арқылы ұсақтағыш
аппаратқа жеткізеді. Ұсақталу дәрежесі –10...20 мм. Жуғыш–тамыртурағыш
қуаты 9 кВт электрқозғалтқышпен іске қосылады. Машинаның өнімділігі – 5
т/сағ, 1 т тамыртүйнекті жууға кететін су шығыны – 65 л.
ИКМ-5 ұсақтағыш-тас аулағышы тамыртүйнек жемістерін жуады,
ұсақтайды және тастан тазалайды. Машинада тамыртүйнек жемістері
машинаның жұмыс органдарына және бір–бірімен үйкелгенде топырақбалшығы бөлініп, сумен шайылып тазартылады.
ИКМ-5 ұсақтағышын жеке жұмыс машинасы ретінде қолдануға, сонымен қатар азық дайындау цехтарының тасқынды технологиялық желісінеде қосуға болады. Ол рамадан, астаудан, тік орналасқан шнектен,
ұсақтағыш аппараттан, қалақты тасымалдағыштан, қанатша дискіден,
лақтырғыштан және үш электрқозғалтқыштан тұрады (4.6 сурет).
ИКМ-5 машинасының жұмыс процесі былай өтеді: тамыртүйнек
жемістері алдын ала су құйылған ұсақтағыштың астауына ТК-5 немесе ТК-5Б
тасымалдағышымен беріледі. Астауда айналмалы қанатша дискісі бар тік
шнектің
төменгі
ұшы
орналасқан.
Астаудың
пішіні
өсімдік
тамыртүйнектерінің
сырғып,
шнекке
баруын
қамтамасыз
етеді.
Тамыртүйнектер айналып тұрған қанатша дискі беретін судың құйынды
екпінді ағынымен және бір-бірімен үйкелістің әсерімен жуылып, одан әрі
шнекпен қамтылып, лақтырғыш арқылы ұсақтағыш аппаратқа жеткізіледі.
Тасымалдау процесінде тамыртүйнектер жуғышта судың қарсы ағынымен
екінші қайтара жуылады да, ұсақтағыш камерасындағы жоғарғы дискіге
барып түседі.
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1 – рама; 2 – қалақты тасымалдағыш – тас аулағыш; 3, 6, 10 – электрқозғалтқыштар;
4 – шұра; 5 – жуғыштың қаптамасы; 7 – лақтырғыш; 8 – ұсақтағыштың қаптамасы,
9 – ұсақтағыш; 10 – шнекті жуғыш; 12 – жуу астауы; 13 – қанатша диск; 14 – тесік.

4.6 сурет - ИКМ – 5 тамыртүйнек ұсақтағышы
Ұсақтағыш аппаратта тамыртүйнектер көлденең орналасқан пышақтармен туралып, одан әрі ортаңғы дискінің ортадан тепкіш күш әсерімен
қозғалмайтын қарсыкескіш тарақшаға түсіріледі де, тік орналасқан
пышақтармен екінші рет ұсақталады. Ұсақталған азық бағыттағыш қалқан
арқылы дискілердің қалақшаларымен сыртқа шығарылады.
Тамыртүйнек жемістерінен салмағы ауыр тастар астаудағы судың түбіне
жиналады да, сыртқа қанатша дискі арқылы қалақты тасымал-дағышпен
шығарылады. Ласталған су арнайы қақпақ арқылы ауыстырылып тұрады.
ИКМ–5 ұсақтағышы екі режимде жұмыс істейді. Тамыртүйнектерді тек
қана жуады немесе оларды жуып, ұсақтайды. Тамыртүйнектерді жуғанда дека
және жоғарғы дискіні алып тастайды да, олардың орнына лақтырғыш дискіні
қояды.
Азықты ұсақтаған кезде машинаның ұсақтау дәрежесін деканы алып
тастау немесе орнына қою арқылы және электрқозғалтқыштың ай-налу
жылдамдығын өзгерту арқылы реттейді. Азықты ірілеп турау үшін
(қалыңдығы 15 мм - ге дейін) деканы алып тастайды да, электр қалқанда
орналасқан ауыстырғыш арқылы қозғалтқыштың жылдамдығын минутына
500 айналымға келтіреді, ұсақтап турау үшін (турандының қалыңдығы 5...10
мм аралығында) деканы орнына қойып, электр-қозғалтқышының
жылдамдығын минутына 1000 айналымға апарады.
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ИКМ–5 ұсақтағышының өнімділігі – 7 т/сағ, электрқозғалтқыштарының қуаты – 10,5 кВт.
Өндіріс жанұялық және шағын мал фермаларына арнап КПИ–4
тамыртурағышын, ИКФ–150 ұсақтағышын және т. б. машиналарды жасап
шығарады.
4.6Жемшөпті
механикаландыру

жылумен

және

химиялық

жолмен

өңдеуді

Жемшөптің құнарлылығын, желініштігін және қоректік заттардың мал
ағзасына сіңімділігін арттыру үшін, сонымен бірге ауру тарататын зиянды
қосылыстар мен бактерияларды жою мақсатында азықты жылумен және
химиялық жолмен өңдейді.
Сабақты ірі азықтарды, тамыртүйнекжемістілерді, дәнді азықтарды және
өндіріс қалдықтарын жылумен, ал химиялық жолмен дәнді және ірі азықтарды
өңдейді. Сабанды булау арқылы оның иісі мен дәмін жақсартуға болады. Оны
булағанда оған араласып жүрген улы саңырауқұлақтар мен микробтар өледі,
сабанның желінгіштігі артады. Сабанды булаудың алдында оны ұнтақтап,
тұзды сумен (100 л суға 1,5 – 2 кг ас тұзын қосу керек) шылайды. Ерітіндіні
туралған сабанға массаларының қатынасы 1:1 етіп құяды да, булайды. Көбіне
туралған сабанды жеммен араластырып (100 кг сабанға 4 - 5 кг ұнтақталған
жем қосу керек) булайды. Бұл кезде азықтың температурасы 80 °С – тан
аспауға тиіс. Осылай дайындалғанда, сабанның желінгіштігі 14,7 % – ға
артады.
Сабанды булау үшін бетонмен қапталған арнаулы траншеялар, КТУ–
10А азықтаратқышының қорабы, С–12 және АПС-6 азық-араластырғыштары
пайдаланылады. Сабанды булау уақыты 2–ден 8 сағатқа дейін созылады.
Буланған сабанды малға жылы күйінде, басқа жемдермен қосып берген жөн.
Табиғи түрінде онша бағалы емес ірі сабақты азықтарды химиялық өңдеу
арқылы олардың қоректілігін және сіңімділігін арттыруға болады. Сонымен
қатар бұл – аздап бұзыла бастаған, көгерген шөптерді залалсыздандырудың да
сенімді әдісі. Туралған ірі азықты әкпен (3%), каустикалық содамен (4%),
сусыз кальций содасымен (4 - 5%) және аммиак суымен (17 – 25%) өңдеу
арқылы, оның шикі жасунағының сіңімділігін арттыруға болады. Ірі азықты
сілтілермен өңдеу – оның құнарлылығын 1,5 - 2 есе арттырады.
1 т сабан құрамына кальций беру үшін 30 кг сөндірілмеген әкті немесе
90 кг әк қамырын, 10 – 15 кг ас тұзын (дәмін жақсарту үшін), 10 – 15 кг несеп
нәрін (протеиндік құнарлылығын арттыру үшін) 2 – 2,5 м 3 суда ерітеді. Әк
суда нашар еритіндіктен, ол ыдыс түбіне шөгеді, сон-дықтан ерітіндіні
пайдаланар алдында, оны тыңғылықты араластыру қажет.
Азықты кальциймен өңдеу процесі температураға байланысты. Егер ірі
азық турандысын қалыпты жағдайда әк сүтімен ылғалдағанда, 24 – 36 сағат
арасында малға беруге дайын болса, оны бумен қосымша қыздырған жағдайда
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бұл мерзім 2 сағатқа дейін кемиді (4.5 кесте). Қолданылған бу химиялық
реакцияны тездете түседі.
4.5 кесте - Сабанға кальций беру уақытының температура мен будың
қысымына байланыстылығы
Көрсеткіштер
Кальций беру жағдайы
Бу температурасы, °С
–
111
133
143
Бу қысымы, МПа
–
50
200
300
Кальций беру мерзімі
24 – 36
6–7
3
2
1 кг кальцийленген кепкен сабанда 0,4 - 0,5 а.б., 30 - 50 г протеин, 18 20 г кальций, 2 - 3 г фосфор болады. Осындай азық теңдестірілген мал
рационында жақсы шөп орнына жүретіндігі толық дәлелденген.
Каустикалық соданы пайдалану үшін оны сумен қосып, 4% – дық
ерітіндіге айналдырады. Сабанды ерітіндіні біртегіс шашу арқылы
ылғалдандырып, 6–8 сағат бойы ұстайды. Осы мерзімді массаны қыздыру
арқылы 1 – 1,5 сағатқа қысқартуға болады.
Кальций содасымен өңдеу үшін туралған азықты арнайы булағышқа
салып, ерітінді сепкен соң, 1,5 - 2 сағат бойы 80 - 100 л суда еріту қажет.
Кальций содасы екі түрде: сусыз және кристалл түрінде өндіріледі.
Сусыз кальций содасымен сабанды өңдеу үшін, кепкен сабан массасы-ның 4 5 % – дай мөлшерінде алу керек, ал кристалл сода 3 есе артық қажет. Кальций
содасы каустикалық содаға қарағанда арзан, оның мөлшерін анықтау мен суда
еріту оңай, сондықтан оны пайдалану технологиясы кең таралған.
Аммиак суымен өңдеу сабанның жалпы құнарлылығын арттырады.
Олардың өзара түзілісуі нәтижесінде сірке қышқыл аммоний пайда болады
да, ол мал рационындағы протеинді көбейте түседі. Сабанды өңдеу үшін 25 %
– дық синтетикалық аммиак суы пайдаланылады. Кон-центрациясы 17,5 % –
ға жетпейтін амммиак суын пайдаланбау керек.
Биотермиялық өңдеу үшін жылу арқылы өңделген ірі сабақты азыққа
ферментті препараттарды (глюкаварин және пертофосфодин) жеммен
қолайлы мөлшерде араластырып, қосады. Ферменттік препараттар
жасунақтың жалпы қоректілігін жақсартып, мал өнімділігін арттыруға әсер
етеді. Осылай өңделген азық сауын сиырдан тәулігіне алынатын сүт мөлшерін
4 - 27 %– ға дейін арттырған.
Баротермиялық әдіспен сабан өңдеу (сабанды «қанттандыру») үшін
алдын ала 75 – 80 % – ға ылғалданған, тайланған сабанды автоклавқа салып,
екі сағат бойы 0,6 МПа қысым жағдайында ұстайды. Ылғалдан-дыру
нәтижесінде полисахаридтердің гидролиздену реакциясының өтуіне қолайлы
жағдай жасалады. Сабанды ағын сумен, ыстық сумен ылғалдандыруға
болмайды. Себебі оның құрамындағы пектин, крахмал, белок, т.б. заттар
шайылып кетеді және бумен өңдеу барысында 1 – 1,5% – дық қант
конденсатымен бірге жойылып кетуі мүмкін. Бу пай-даланылған жағдайда
29

сабанды автоклавқа салу алдында 50 – 60 % – ға дейін ғана ылғалдандырған
жеткілікті болады.
«Қанттандырылған» сабан – қоңыр немесе қою қоңыр түсті, иісі
ұнамды, сусымалы зат. Суық уақытта сөре астында, ал жазда кептірілген
түрде, шөп сияқты сақтауға болады.
Азық ретінде мал шаруашылығы үшін сабан мен топанның маңызы зор
екенін атап өткенбіз. Энергиялық қоры жағынан 1 т сабан мен астық пара-пар.
Тек қана сол энергия тиімділігін ғылым мен тәжірибеде дәлелденген
әдістердің бірін қолданып алу қажет. Мысалы, сабанды синтетикалық азотты
заттармен, азықтық мал майымен және натрий аценатымен қосып түйіршікке
айналдырып малға берсе, оның қоректік заттарының, соның ішінде азоттың
ағзаға сіңімділігі артады. Осылай дайындалған сабан түйіршіктерінде 0,41 а.б.
және 33,6 г қорытылатын протеин, ал түйіршіктелген шөп ұнында – 0,67 а.б.
мен 75,3 г протеин, дәнді дақылдардан дайындалған 3 – класты шөпте 0,47 а.б.
мен 42,5 г қорытылатын протеин болады. Мал ағзасы оның 90–95 % – ын
толық сіңіреді. Түйіршік құрамын мына мөлшерде: сабан – 60 %, жем – 30 %
және меласса – 10 % етіп алуға болады. Ондай түйіршіктердің 1 кг –ында 0,51
а.б. бар.
Тамыртүйнекті азықтар қоспаға туралған немесе кептірілген түрінде
араластырылып беріледі. Өңдеу технологиясы жуу, турау, кептіру және басқа
азықтармен араластыру сияқты операциялардан тұрады.
Зоотехникалық талаптарға сәйкес тамыртүйнектілердің кірі 3 % -дан
артық болмауға тиіс. Азықтың бұл түрін ірі қара мал үшін 10–15 мм, қой үшін
8–10 мм, құстарға 4–6 мм бөлшектерге турайды. Туралған тамыртүйнектілер
мал ағзасына жұғымды, басқа азықтармен жақсы араласады. Оларды малға
берерде ғана турау керек, себебі кесілген бөлшектер қарайып, тез бұзылады.
әзірленген тамыртүйнектілерді екі сағаттан артық сақтауға болмайды.
Тамыртүйнектілерді кептіргенде барабанға ұзындығы 3,5 – 4 мм,
қалыңдығы 2 – 3 мм бөлшектерге турап салады.Ол үшін КПИ–4 немесе ИКМ–
5 турағыштары пайдаланылады. Массаны кептіру режимін пайдаланылған
газдың температурасы 90–100°С болатындай етіп ұстау керек. Кепкен
тамыртүйнектілердің турандысын ұзақ сақтауға болады.
Құрамында майы мол дәндерді (сұлы, жүгері) ұнтақталған күйде 10
күннен артық сақтауға болмайды, одан ұзақ сақталса, ашып кетеді. Егер
жемнің құрамында арамшөптердің дәні көп болса, онда жем өте ұсақталуға
тиіс. Сонда ғана көңмен бірге арамшөп дәні егістікке тарап кету қаупі
жойылады.
Ұнтақталған жемді механикаландырылған әдіспен тарату үшін оны
алдын ала, 1–1,5 сағат бұрын сумен шылау қажет. Ол үшін 1 кг жемге 1,5–2 л
су қосады. Қыста 50–60°С - қа қыздырылған, ал жазда салқын суды
пайдаланған жөн.
Дәнді азықтарды бұзауларға, шошқа торайларына берерде құрамындағы
микроағзаларды жою үшін алдын ала қуыру керек. Осының нәтижесінде
крахмалдың сіңімділігі артады. Дәнді қуырар алдында, сумен шылайды, дән
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ісінген соң, металдан жасалған ыдыста ұстап, түсі ашық қоңыр болғанша
қыздырады. Жақсылап қуырылған дән тіске жұмсақ, иісі де сүйкімді болады.
Әрбір шаруашылықта жемшөптің сақталуы мен жұмсалуына күнделікті
бақылау ұйымдастыру қажет. Сонымен бірге азықтық қосымша ресурстар
іздестірген жөн. Бұл тұрғыдан қоғамдық тамақтандыру мекемелерінен, қала
тұрғындарынан, мал мен құс шаруашылықтарынан қалатын органикалық
заттардың (қалдықтардың) рөлі зор.
Тамақ қалдықтарын ұсақтап, арнайы қазандарда 0,3 – 0,4 МПа қысымда
30–40 мин бойы толық стерилденгенше ұстайды. Көлемі оншалықты көп емес
тамақ қалдықтарын өңдеу үшін ВКС–3М булағыш–қазанда 0,07 МПа
қысымда өңдеп, оған ұнтақталған жем мен туралған картоп қосып, шошқаға
беруге болады. Қазанның сыйымды-лығы 3 м 3 , өнімділігі сағатына 2,5
тоннаға дейін жетеді. Тамақ қалдық-тарын залалсыздандырудың оңтайлы
режимі мынадай: температурасы 105°С, өңдеу уақыты 50 - 60 мин болуы
керек. Масса 105°С - тан артық қыздырылса, оның қоректілік сапасы кемиді (1
кг тамақ қалдығында 0,15 – 0,23 а.б. болады).
Іс жүзінде жемшөпті өңдеу үшін кететін бу мөлшерін былай алуға
болады:
- тамыртүйнектілерді булау үшін 0,16 кг – 0,20 кг;
- жемді өңдеу – 0,30 – 0,35;
- суды 10°С – тан 90°С – қа дейін қыздыру үшін – 0,20 кг – 0,22 кг;
- сабанды булау үшін – 0,40 кг – 0,50 кг.
1 кг бу алу үшін кететін отын мөлшері:
- қатты отын 0,17 – 0,20 кг;
- сұйық жанармай 1,2 – 1,4 кг.
Жемшөпті жылумен, химиялық және биологиялық жолмен өңдеу үшін
жылу көздері мен машиналар қажет. Бірқатар технологиялық процестер
қыздырылған су мен буды қолдану арқылы жүргізіледі. Суды қыздыру үшін
ЭПЗ, САЗС, САОС, ВЭП, ЭВ және басқа да электрлі суқыздырғыштар
пайдаланылады. Бу өндіру үшін қатты отынмен жұмыс істейтін КТ–Ф–300,
КС–Ф–500, КТ–500А және КТ – 100; сұйық отынмен жұмыс істейтін КВ –
300М, КЖ–Ф–500, Д–271; газбен жұмыс істейтін КТГ–300, КТ–500, Д–271Г,
КГ–1000 және КГ–1500 бу қазандары қолданылады.
5Азықтардыдайындауды механизациялау
Жемшөп даярлауды механикаландыру.
Жемшөп даярлаудың тәсілдері және технологиялық сұлбалары.
Мал мен құсты азықтандыруға арналған жемшөп зоотехникалық
талаптарға сәйкес құнарлы әрі дәмді, жеңіл қорытылатын және сіңімді болуы
тиіс, оның құрамында мал ағзасына және одан алынатын өнімнің сапасына
зиянды әсері бар заттар мен қоспалардың болуы рұқсат етілмейді. Бұл
талаптарға малды азықтандыруға табиғи түрінде берілетін жемшөптің
шамалы ғана бөлігі сәйкес келеді.
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Малдың ағзасы жеген азығының 20...25% - ын ғана алынатынөнімге
жұмсайды, 30...35% - ы малдың физиологиялық мұқтаждығына жұмсалып, ал
қалған бөлігі пайдаға аспай, сыртқа қалдық ретінде бөлініп шығады.
Физиологиялық жағынан дұрыс негізделген қоспа азықтың желінуі де
әдеттегіден 15...20% жақсарады. Жемшөп дайындаудың тиімді әдістерінің бірі
– қолдан кептірілген витаминді шөп ұнын өндіру. Қолдан кептірілген 1 кг шөп
ұнында орта есеппен 0,6...0,9 азық бірлігі, 120 г - ға дейін протеин, 150...300
мг каротин және 2000 мг С витамині болады. Ол Е, В, К сияқты және т.б.
микроэлементтердің маңызды көзі болып табылады. Витаминді шөп ұнын
өндіру – күрделі технологиялық процесс. Ол үшін мынадай жұмыстарды
атқару қажет:
- витаминге бай шикізат қорын жасау; көк балаусаны ору, оны турап
транспортқа тиеу;
- кептіргіш агрегаттар орнатылған пункттерге туралған көк балаусаны
тасымалдау;
- туралған балаусаны кептіргіш агрегаттарға беріп, қолдан кептірілген
шөп ұнын алу және оны түйіршіктеу;
- өндірілген ұн сапасын тексеру және бағалау;
- дайын ұнды қаптау, оны тасымалдап, қоймаға алу немесе құрама жем
зауытына жіберу.
АВМ агрегаты витаминді шөп ұнын және сусымалы шөп турандысын
дайындауға арналған. Онымен дәнді дақылдар, қант қызылшасының
жапырақтарын, жүзім, алманы өңдеуден түскен қалдықтарды кептіріп, ұнға
айналдыруға болады (5.1кесте). АВМ агрегаттарының жұмыс принципі
5.1суретте көрсетілген. Сұйық отын (жанармай) немесе табиғи газ шілтерге
(16) беріліп, онда желдеткіш (18) арқылы айдалған ауамен араласады. Қоспа
тұтандырғыш тетік арқылы оталады (жанады), оттық (19) ішінде жалын
желдеткішпен (4) сорылып, берілген ауамен араласады. Температурасы 400–
11000С ыстық ауа кептіргіш барабанға (7) беріледі.
5.1 кесте - Шөп ұны мен турандысын түйіршектеуге және жентектеуге
арналған жабдықтардың техникалық сипаттамасы
Көрсеткіш
ОГМ–0,8А
ОГМ–1,5
ОПК–2А
ОПК–3
Өнімділігі, т/сағ:
0,8-1,2
1,6-1,8
2,0
3,0
шөп ұны түйіршігінің
диаметрі 10мм болғанда
шөп турандысынан 30 35 мм
–
–
2,5
4,5
түйіршік жасағанда
Электрқозғалтқыштарының
74,9
99,3
136
370
жалпы қуаты, кВт
Жабдық массасы, кг
3860
5400
12500
21600
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а – АВМ – 0,65Р; б – АВМ – 1,5А; в – АВМ – 3.

5.1 сурет - АВМ агрегаттарының технологиялық сұлбасы
Бұршақ тұқымдас шөптер мен қоспа шөптер (мұнда дәнді дақылдар 30%
- дан аспайды) турандыларынан неғұрлым сапалы түйіршіктер алынады.
ОГМ-0,8Б жабдығының технологиялық сұлбасы төменде (5.2сурет)
көрсетілген. Кептіргіш агрегаттарда шөп ұны мөлшерлегіш-пен (1)
араластырғышқа (2) беріліп, онда қосымша берілетін судың немесе будың
әсерінен қажетті мөлшерде ылғалданады.
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5.2сурет - ОГМ–0,8Б жемшөп түйіршіктегішінің технологиялық
сұлбасы
Шөп ұны түйіршіктерінің престен шыққан кезде температурасы өте
жоғары болғандықтан, ол салқындатқышқа (5) жіберіледі. Онда түйіршік
қабаттары арқылы желдеткішпен (6) салқын ауа беріледі және
түйіршіктелмеген ұн қалдықтары сорылып алынады. Ұнның түйіршіктелмей
қалған бұл қалдықтары циклонға (7) түсіп, онан әрі мөлшерлегіш (1) арқылы
түйіршіктеуге жіберіледі. Витаминді шөп ұнын жентектеу үшін ОПК
жабдығын пайдалануға болады. Өндірістен ОПК-2 (өнімділігі – 2 т/сағ) және
ОПК-3 (өнімділігі 3 т/сағ) жабдықтары шығады. Аталған екі қондырғының
жұмыс істеу принциптері ОГМ жабдықтарының жұмыс істеуі сияқты
(5.3сурет) Дайындалатын шөп ұнының энергетикалық сапасын арттыру үшін
оған жануар немесе өсімдік майын қосқан жөн. Мысалы, ұн массасының екі
пайызына жуық май қосқанда түйіршіктегіш жабдықтың өнімділігі және
қалыпты жұмыс істеу мерзімі едәуір артады.
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1 – су беруші жүйе; 2 – тиеуші тасымалдауыш; 3 – мөлшерлегіш; 4 – жинаушы шанақ;
5 – тік шнек; 6, 10 – желдеткіштер; 9 – тасымалдағыш; 11 – салқындату бағаны;
12 – алғашқы сұрыптау камерасы; 13 – түбегейлі сұрыптау камерасы;
14 – виброқотарғыш; 15 – нория; 16 – таспалы тасымалдауыш; 17 – пресс;
18 – қоректендіргіш; 19 – араластырғыш; 20 – бу беруші жүйе; 21 – су астауы.

5.3 сурет - ОПК–2 жентегішінің технологиялық сұлбасы
АСК-50 аппараты (5.4сурет) витаминді шөп ұнын даярлау барысында
оған техникалық май мен ерітілген сантохин немесе этоксихинді қосуға
арналған. Ол құрамажемге, жемшөп қоспаларына және шөп ұнына әртүрлі
майлармен байланыстырғыш қоспаларды қысыммен бүркіп беру үшін де
пайдаланылады.
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1 – манометр; 2 – тиейтін люк; 3 – редуктор; 4 – бұлғауыш; 5 – араластырғыш ыдыс;
6 – түтік; 7 – электрқыздырғыш; 8 – ауыстырып құятын клапан; 9 – жинағыш ыдыс;
10 – сорап; 11 – шұра; 12 – сүзгі; 13 – мөлшерлегіш; 14 – ұнтақтағыш;
15 – кепкен массаға арналған циклон; 16 – бүріккіш; 17 – бөлгіш тетік.

5.4сурет - АСК – 50 аппаратының технологиялық сұлбасы
Аппарат төмендегі ретпен жұмыс істейді. Кептірілген шөп туран-дысы
циклонге (15) түсерде оған техникалық майда ерітілген антиок-сидант
бүркіледі. Циклонда масса ыстық ауадан ажырап мөлшерлегіш (13) арқылы
ұнтақтағышқа (14) түсіп, ұсақталады және араласады.
Антиоксиданттың техникалық майдағы ерітіндісінің дайындалу және
форсункаға (16) берілу жолы былай. Зоотехникалық ержеге сай қосылатын
май мөлшері ұн массасының 1,5–5%- дай алынады, ал антиоксиданттар
(сантохин, дилудин, т.б.) мөлшері – 0,0125–0,0200 пайызындай ғана болуын
қадағалау керек. Қажетті пропорциясын есептеп, май мен антиоксиданттың
белгілі бір мөлшерін люк (2) арқылы араластыратын ыдысқа (5) құяды. Онда
электрқыздырғышпен (7) май ерітіледі, бұлғауыштың (3) көмегімен
антиоксидантпен араластыры-лады. Бұлғауыш электрқозғалтқышының (4)
көмегімен жұмыс істейді. Дайындалған ерітінді ауыстырып құятын клапан (8)
арқылы жинағыш ыдысқа (9) жетіп, қосымша 85 – 950С–қа дейін
қыздырылады.
Сонан соң, ерітінді сорап (10) арқылы қысым шұрасына (11) беріледі.
Шұрадан сүзгіге (12), онан таратқыш (17) арқылы бүріккішке (16) түседі.
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Ерітіндінің артық бөлігі қысым шұрасы (11) арқылы қайтадан жинағыш
ыдысқа (9) құйылады.
Сабақты азықтарды ұсақтауды механикаландыру.
Сабақты азықтарда (пішен, сабан мен топан) мал толық қорытпайтын
шикі жасунақтың мөлшері 25...40%–ға дейін барады. Сондықтан ірі
азықтардың сіңімділігін жақсарту үшін оларды малға беруге әзірлегенде
алдын ала ұсақтайды. Сабақты ірі азықтар ірі қара мал үшін 40...50 мм, жылқы
үшін 30...40 мм, қой үшін 20...30 мм, қаракөл қойының қозылары үшін 3...9
мм, азықтық қоспа құрамына қосу үшін 5...10 мм мөлшерде туралады.
Сабақты ірі азықтарды ұсақтау үшін ИГК–30Б және «Волгарь-5»
ұсақтағыштары, ИРТ-65, ДИП-2 ұсақтағыш-жармалағыштары, ИСК-3А
ұсақтағыш - араластырғышы, РСС-6Б сабан–сүрлем турағышы және т.б.
қолданылады (5.3 кесте).

ИКМ–Т–0,8

ИКУ–Т–5

Жұмыс органдарының айналу
жиілігі, мин
Пышақтар және басқа жұмыс
органдарының саны
Турандының бірінші сатыдан
кейінгі ұзындығы, мм
екінші сатыдан кейінгі
ұзындығы, мм
Массасы, т

ИСК–Ф–10

Өнімділігі, т/сағ:
ұсақталған ірі азықтар
шырынды сабақты
азықтар
Электрқозғалтқыш қуаты, кВт

ИСК–3А

Көрсеткіші

«Волгарь– 5»
ИКВ–Ф–5А

5.3 кесте -Әмбебап ұсақтағыштардың техникалық сипаттамасы

0,8–1,0

2–3

3–4,5

0,05

0,05

3–6,5

10–20

10–13

0,15

0,30

22

40

42,5

1,1

1,1

750/1000

1500

1500

3000

3000

6/9
20–80

16/18
50–ге
дейін
50–ге
дейін
2226

18+18

3+7
2–15

2+5
30–50

50–ге
дейін
2250

15

20–50

72

120

2–10
990

ИГК-З0Б ірі азық ұсақтағышы ірі азықтың сабағын талшығының
бойымен жара отырып ұсақтауға және көлік құралдарына тиеуге арналған.
Машинаның трактордың қуат алу білігінен жүретін аспалы түрі (ИГК–З0Б–I)
және электрқозғалтқышымен іске қосылатын тұрақты орнатылатын түрі
(ИГК–З0Б–ІІ) шығарылады.
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1 – көлденең тасымалдағыш; 2 – тығыздағыш көлбеу тасымалдағыш;
3 – кескіш барабан; 4 – магнитті сепаратор; 5 – жармалау камерасы; 6 – шанақ;
7 – циклон; 8 – сүзгіш жең; 9 – тосқауыл; 10 – желдеткіш; 11 – ұсақтағыш.

5.5сурет - КДУ – 2,0 азық жармалағышының технологиялық сұлбасы
ИГК-З0Б ірі азықты ұсақтағышының негізгі техникалық сипаттамасы
мынадай: турандының ұзындығы – 30 мм, пішеннің дымқылдығы 35 % - ға
дейін болған жағдайдағы өнімділігі 0,8 т/сағат, пішеннің дымқылдығы 14% дан аспаған жағдайдағы өнімділігі – 3 т/сағат, электр-қозғалтқыш қуаты – 30
кВт, азықты түсіру биіктігі – 3350 мм, массасы – 1350 кг. ИСК–3А жемшөп
ұсақтағыш–араластырғыштың мал азығын араластырған кездегі өнімділігі –
15 т/сағ, сабанның ылғалдылығы 20...40% аралығында болған жағдайдағы
ұсақтау өнімділігі - 4...5 т/сағ.
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1–табан; 2 – лақтырғыш қалақшасы; 3 – жұмыс камерасы; 4 – бүріккіш;
5 – ұсақтағыш пышақтар; 6 – қарсыкескіш; 7 – электрқозғалтқыш; 8 – жетек.

5.6 – сурет. ИСК–3А жемшөп ұсақтағыш – араластырғышы
КДУ–2,0
әмбебап
азық
жармалағышы
пісірмелі
рамадан,
тасымалдағышты қоректендіргіштен, кескіш барабаннан, магнитті сепараторы
бар жемдік дән қабылдау шанағынан, балғалы барабан мен желдеткішті
жармалау камерасынан, циклоннан, сүзгіш жеңі бар тура және кері өткізгіш
пневмоқұбырдан, электр жетегінен және қосу жабдықтарынан тұрады
(5.7сурет).

1 – көлденең тасымалдағыш; 2 – тығыздағыш көлбеу тасымалдағыш;
3 – кескіш барабан;4 – магнитті сепаратор; 5 – жармалау камерасы; 6 – шанақ;
7 – циклон; 8 – сүзгіш жең;9 – тосқауыл; 10 – желдеткіш; 11 – ұсақтағыш.

5.7 сурет - КДУ – 2,0 азық жармалағышының технологиялық сұлбасы
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6 Азықтарды беруді механизациялау
Мал азығын таратуды механикаландыруға қойылатын зоотехникалық
талаптар.
Мал мен құстың күйі және өнімділігі оларды азықтандырудың деңгейі,
сапасы мен құнарлылығымен қатар, белгілі дәрежеде азықтың өз уақытында
және дұрыс таратылуына да байланысты. Азық таратуға жұмсалатын еңбек
шығындары – мал мен құсты күтіп - бағуға жұмсалатын жалпы еңбек
шығындарының 40%-ын құрайды. Сондықтан малға азық таратуды дұрыс
ұйымдастырудың маңызы ерекше.
Азықтаратқыш құрылғыларға мынадай зоотехникалық талаптар
қойылады:
- азықты мал мен құсқа тарату бірқалыпты және дәл мөлшерде болуы
керек;
- бір немесе бірнеше малға азықты жекелей мөлшерлеп бере алуы;
- жұмыс істегенде шуының аз болуы;
- азықты былғамау және оның фракцияларға бөлініп кетпеуін
қамтамасыз етуі тиіс;
- малды және құсты жарақаттамауы қажет;
- электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.
Әрбір мал басына таратылатын азықтың белгіленген нормадан ауытқу
мөлшерінің шегі мынадай:
- ірі сабақты азықтар үшін - ±15%;
дәнді азықтар үшін - ± 5%. .
Азықтаратқыштардың жіктелімі.
Азықтаратқыш негізінен екі операцияны орындайды: азық жеткізу
(азықты тиеу орынынан үлестіру орнына дейін тасымалдау) және белгіленген
норма бойынша азықты науа бойымен мөлшерлеп тарату. Мөлшерлеп тарату
функциясы негізгі болып табылады, бұл азық-таратқыштардың басқа
тасымалдау құрылғыларынан айырмашылығын көрсетеді
Жұмыс процесінің сипатына байланысты азықтаратқыштарды екі негізгі
түрге жіктейді: жылжымалы және тұрақты.
Жылжымалы азықтаратқыштартіркемелі, аспалы, жетектегі және
өздігінен жүретін болып келеді.
Тұрақты азықтаратқыштар азық тасушы органының түріне байланысты:
механикалық немесе тасымалдағышты,пневматикалық, гидравликалықжәне
гравитациялық (өздігінен сырғитын) болып жіктеледі.
Әмбебап азықтаратқыш құрылғылар жемшөп цехынан мал қораларына
азықтың барлық түрлерін (ірі сабақты, шырынды, дәнді) және әртүрлі
қоюлықтағы (құрғақ, ылғалды, жартылай сұйық) жемшөпті үлестіре алады.
Шанақты типтегі жылжымалы азықтаратқыш құрылғылар азықты
жемшөп цехынан мал қораларына жеткізіп, қора жайдың ішіне немесе
сыртына орналасқан науаларға таратады.
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Қозғалысы шектеулі жылжымалы азықтаратқыш құрылғылар мал
азығын бір немесе бірнеше қатарласа орналасқан қоражайларда рельсті және
басқа да жүру жолдарымен үлестіреді.
Тұрақты азықтаратқыш құрылғылар – бір немесе бірнеше қатарласа
орналасқан қоражайларда орнатылған және жемшөпті платформамен,
шынжырлы - қырғышты және басқа да тасымалдағыштармен үлестіретін
жабдықтар.
Азықтаратқыштар және олардың жұмыс органдары қол күшімен, іштен
жанатын қозғалтқыштармен, аккумулятордан немесе айнымалы ток көзінен
қоректенетін электрқозғалтқыштармен қозғалысқа келтіріледі.

1 - жылжымалы азықтаратқыш; 2 - тұрақты азықтаратқыш; 3 - науадан тысқары
орнатылған азықтаратқыш; 4 - таспалы азықтаратқыш.

6.1 сурет - Жылжымалы азықтаратқыштармен жемшөп тарату тасқынды
– технологиялық желісі сұлбасының негізгі нұсқалары
Жылжымалы азықтаратқыштар.
Ірі қараға арналған фермалар мен кешендерде трактордың қуат беру
білігінен жетек алатын тіркемелі шанақты азықтаратқыштар кең түрде
қолданылады. Оны пайдалану үшін ферманың территориясында тіркемелі
трактор жүретін жердің бәріне асфальт немесе тас төсеу керек. Қораның
ішінде мал азығын тарататын жолдың ені 2,2 м - ден кем болмағаны жөн, ал
ақырлардың сыртқы қабырғасының биіктігі 0,75 м - ден артпауы тиіс.
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Тракторға тіркелетін КТУ-10 әмбебап азықтаратқышы ұсақталған ірі
сабақты мал азығын тасымалдауға және оны ақырларға бір жағынан немесе
екі жағынан бірдей таратуға арналған. Ол екіөсті рессорлы пневматикалық
шинасы бар, шанағының сыйымдылығы 10 м3, ал шанақтың ернеуін өсірген
кезде – 15 м3 болатын тіркемеден тұрады (6.2сурет). Тасымалдағыш пен
битерлер жемшөпті тиісті мөлшерде ақырларға түсіруге арналған. Егер
азықты екі жағына түсіретін болса, онда көлденең тасымалдағыш екі кіші
полотноға бөлінеді, ал бір жағына түсіретін болса, онда екі кіші полотноларды
қосып бір тасымалдағыш жасайды.

1 - шанақ түбі; 2 - артқы жақтау; 3 - бүйір жақтауы; 4 - шанақтың ернеуі;
5 – қалқаншалар; 6 – бүйір; 7 - битерлер блогы; 8 - алдыңғы жақтау;
9 - саймандар жәшігі; 10 - көлденең тасымалдағыш; 11- кардан білігі; 12 – тежеуіш;
13 - жүріс бөлігі; 14 - артқы шам.

6.2 сурет - КТУ-10А әмбебап азықтаратқышы
КТУ-10А азықтаратқышының технологиялық сұлбасы 6.3 суретте
көрсетілген. Жемшөпті ақырларға бір жағынан бастап таратқанда бойлық
тасымалдағыш шанақтағы азықты трактордың жүру бағытымен алға
жылжытады, яғни битерлер блогы мен көлденең тасымалдағыштарға береді
КТУ-10А азықтаратқышының – екі нұсқасы бар. Оның бірі жүріп бара
жатқан бағыты бойынша жемшөпті оң жағынан таратады және оған қоса арт
жағынан түсіре алады, ал екіншісінде – жемшөп екі жағынан бірдей немесе
бір жағынан таратылады және ол да арт жағынан түсіреді.
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а – бүйірінен тарату: 1 - екі жағынан; 2 - бір жағына; б - бойлық тарату.

6.3 сурет - КТУ-10А азықтаратқышы жұмысының технологиялық
сұлбасы
Тіркемелі РПС-10 азықтаратқыш - араластырғыш (6.4 сурет) белгілі бір
мөлшердегі рацион компоненттерін (құнарландырылған азықтар мен әртүрлі
қоспалар, ұнтақталған пішен, пішендеме мен сүрлем, түйіршіктелген және
ұсақталған басқа да компоненттер) қабылдауға, тасымалдауға, оларды
араластыруға және дайын болған азық қоспасын бірқалыпты таратып беруге
арналған.

1 – шанақ, 2 - жоғарғы шнек; 3 - төменгі шнек; 4 - қотарушы тасымалдағыш;
5 - жүріс бөлігі; 6 - жұмыстық органдар жетегі; 7 – тосқауыл.

6.4 сурет - РПС-10 азықтаратқышының сұлбасы
Тіркемелі КУТ-3А азықтаратқышы (6.5сурет) дәнді азықтарды,
ұсақталған көк балауса мен тамыртүйнектерді, құрама қоспаларды ірі қара
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мал, шошқа және құстарға таратуға арналған. Онымен әртүрлі үстемелерді
азыққа қосу арқылы араластырып, таратуға болады.

1 – шнектер; 2 - тосқауылды бұрушы иінтірек; 3 - қотарушы құрылғы;
4 - жетекші жұлдызшалар; 5 - тиеу терезелері; 6 – шанақ; 7 – ролик; 8 - жүріс бөлігі;
9 - шынжырлы-тақтайшалы тасымалдағыш; 10 – рама; 11 - қуат алу білігі.

6.5 сурет - КУТ-3А азықтаратқышының сұлбасы
Қозғалысы шектеулі КСП-Ф-0,8А азықтаратқышы мегежін-дерге
ылғалды азық қоспаларын, ал торайларға майсыздандырылған сүт, құрамажем
және басқа да құрғақ үстемелерді даярлап, жеке және топтық ақырларға
мөлшерлеп таратуға арналған. Азықты ақырға мөлшерлеп беруді автоматты
немесе қол режимімен таратуға болады.

а – КСП-Ф-0,8А; б – КС-1,5; в – КУС-Ф-2-1; г – КЭС-1,7; д – РС-5А; 1 – шанақтар;
2 – араластырғыштар; 3 - шнек-қоректендіргіш; 4 - қотарушы (таратушы) шнектер;
5 – жең; 6 – тосқауыл; 7 - шнек-араластырғыш; 8 – тірек; 9 - қотару терезесі; 10 – қылта.

6.7 сурет - Азықтаратқыштардың сұлбалары
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Қозғалысы шектеулі КС-1,5 азықтаратқышы ылғалды азықтық
қоспаларды даярлап, қайта толықтыру және бордақылау фермаларындағы
шошқаларға таратып беруге арналған. Оның негізгі бөліктері: электр жетегі
бар өздігінен жүретін арба , шнек-араластырғыш
(7) және қалақты
бұлғауышы (2) бар шанақ (1), қотарушы (таратушы) шнектер (4), тосқауылдар
(6), таратқыш қорап, мотор-редуктор, траверса, тегістегіш және басқару пульті
(6.7,б және 6.8 суреттер).

1 - таратқыш қорап; 2 - жүріс бөлігі; 3 – рама; 4 - таратқышты автоматты түрде
тоқтату құрылғысы; 5 - мотор-редуктор; 6 - қотарушы шнек; 7 - қалақты бұлғауыш;
8 – шанақ; 9 – траверса; 10 - шнек-бұлғауыш; 11 – тегістегіш; 12 - басқару пульті;
13 - электр жабдығы; 14 - азық беру нормасының кестесі; 15 – шкала; 16 – штурвал;
17 - жұмысшының алаңшасы.

6.8 сурет - КС-1,5 азықтаратқышы
Тұрақты азықтаратқыштар.
Тұрақты азықтаратқыштар әртүрлі тасымалдағыштар негізінде
жасалған. Оларды механикалық, гидравликалықжәне пневматикалықдеп
бөледі. Механикалық тасымалдағыштардың шанағы және мөлшерлегіш
құрылғысы болады. Бір жағдайда таратқыш тасымалдағыш ақырдың төменгі
жағында (ТВК-80А), ал екіншісінде оның үстіңгі жағына орналасуы мүмкін
(РК-50А).
ТВК-80А таратқыш-тасымалдағышы ұзындығы 76,2 м - ден аспайтын
сиыр қораларында орнатылады. Ол жетек және керу стансаларынан,
қырғышты шынжырдан, 55 басқа арналған ағаш ақырлар жиын-тығынан,
шанақтан және электр жабдығынан тұрады (6.9, а сурет).
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а – ТВК-80А: 1 - жетек шынжыры; 2 - жетек стансасы;3 – электрқозғалтқыш;
4 - қырғышты шынжыр; 5 – ақыр; 6 – шанақ; б – ТВК-80Б: 1 – сомын; 2 – серіппе;
3 - тартқыш бұрама; 4 – сырғақ; 5 - жетекші барабан; 6 – ақыр; 7 – таспа;
8 – шынжыр; 9,10,11 – жұлдызшалар; 12 – редуктор; 13 – электрқозғалтқыш.

6.9сурет - Тасымалдағыш-таратқыштардың технологиялық сұлбалары
7 Мал саууды механикаландыру
7.1 Малды машинамен сауудың физиологиялық негізі
Машинамен мал сауу – күрделі биотехнологиялық процесс. Себебі,
технологиялық жүйе (сауын қондырғысы) биологиялық ортаға (малдың
желініне) әсер ету арқылы сүт алынады.
Сүттену процесінің үздіксіз жүруіне сәйкес жануарлардың желініне сүт
жиналады. Сиырдың желіні оқшауланған төрт бөліктен тұрады. Желіннің бір
бөлігіндегі сүт екінші бөлігіне өте алмайды. Желіннің әрбір бөлігі сүт безінен,
дәнекер ұлпадан, сүт жылғаларынан және емшектен тұрады (7.1 сурет). Сүт
бездерінде жануардың қанынан сүт түзіледі, ол сүт жылғаларымен ағып келіп,
емшекке құйылады. Сүт безінің маңызды бөлігі – безді ұлпа, ол көптеген
майда ұяшықтардан – альвеолдардан тұрады. Сиырдан сүт бөліп шығару
процесі үш кезеңнен тұрады.
Бірінші кезең.Желінді жылу сумен жуып, уқалап және емшектерге сауу
стакандарын кигізіп, сору резеңкесінің емшекті қысқан уақытта пайда
болатын рецепторлар ұштарының тітіркенуі орталық жүйке жүйесі арқылы
сиырдың бас миына беріледі.
Тітіркенуге жауап ретінде ми гипофизге (бас миы басталатын жерге
орналасқан ішкі секреция бездері) бұйрық береді, ол болса қанға ерекше
гормон – окситоцин бөледі. Окситоцин қан айналым жүйесімен желінге жетіп,
тез әрі белсенді түрде жұлдызша еттердің жиырылуын туғызады. Соның
нәтижесінде сүт альвеолардан цистерналар мен емшектерге қарай ауысады да,
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мұнда сауу аппаратымен сорып алынады. Бұл кезеңді «емшегі иіді» - деп
атайды (сыртқы тітіркендіргіштерге жауап ретінде).
Екінші кезең. Сүт беру рефлексінің бірінші фазасы емшек
тітіркенгеннен кейін 5...10 с - тан соң басталады. Сүттің берілуі емшек
сфинктерінің ет талшықтарының қысылу дәрежесі 2..3 есе төмендегендіктен
жүреді. Соның нәтижесінде сфинктер вакуум әсерімен жылдам ашылады.
Үшінші кезең. Сүт беру рефлексінің екінші фазасы окситоциннің
бөлінуіне байланысты. Оның бөлінуі емшек рецепторларының тітіркенуінен
30...60 с уақыттан кейін басталады да, 4...6 мин-қа созылады. Содан кейін ет
талшықтары босаңсиды да, емшектің иігені тоқтай бастайды, аздан соң сүт
беру толық тоқталады.

1 – сүт бездері; 2 – дәнекер ұлпа; 3 – сфинктер; 4 – сүт цистерналары;
5 – сүт жылғалары; 6 –жүйкетамырлар; 7 – емшек; 8 – көктамыр; 9 – күретамыр.

7.1 сурет - Сиыр желінінің құрылысы
Машинамен сауу технологиясына қойылатын зоотехникалық
талаптар.
Сиырды машинамен сауу – көп еңбек сіңіруді қажет ететін күрделі
процестердің бірі. Бұл процестің технологиясын сақтамау сиыр желіні иіп
кетуіне, малдың желінсаумен ауруына, ақыр аяғында сүтінің күрт кеміп
кетуіне әкеліп соқтырады. Сиырдың машинамен сауу – малды бағып, күтудің
технологиясы мен әдістеріне байланысты түрліше жүргізіледі. Қорада күтіп –
баққан жағдайда машинамен сауу төмендегі технологиялық сұлбалардың
біреуімен атқарылады: қорада сауу, әр сиырдан сауылған сүтті сауу шелегіне
құю; қорада сауу, бір топ сиырдан алынған сүтті ортақ ыдысқа құю; қорада
сауу, сауылған сүтті сүт құбырымен сүтханаға тасымалдау; алаңда сауу,
сауылған сүтті сүт құбырымен сүтханаға тасымалдау.
Жалпы алғанда сауудың технологиялық процесі мына операциялардан
тұрады: әзірлеу, негізгі (яғни сауу) және аяқтау.
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Әзірлеу операцияларына: желінді жылы сумен (45 - 50°С) жуып, сүрту
және уқалау, желінсау еместігін байқау үшін сауып көру, сауу стакандарын
емшекке кигізу жатады. Небары 60 секундтай уақыт ішінде атқарылатын
әзірлік жұмыстарын жүргізудегі негізгі
мақсат сиырда июдің толық
рефлексінің пайда болуына жағдай жасау, яғни сиырдың саууға жауап
реакциясы мен саууар алдындағы емшектің нерв ұштарын қоздыру (уқалау)
арқылы сүтті сарқа беруін қамтамасыз ету.
Шынында машинамен сауу 4 – 6 мин (машинамен сарқып саууды
есептегенде) уақыт ішінде бітетін негізге операция болып саналады. Ию
процесі шапшаң өтеді. Ілкіде сүт бөліну жылдамдығы тез артып, аз уақыт
ішінде шарықтау шегіне жетеді. Одан әрі желіндегі сүт мөлшері азайып,
осыған орай, сауу жылдамдығы да күрт төмендейді. Мүмкіндігінше сиырды
сарқып сауып алуға тырысқан дұрыс. Өйткені соңғы шыққан сүттің
майлылығы аса жоғары (10 – 12 % - ға дейін) келеді. Тез сауу және қолмен
сарқа сауу сиыр сүтін түгел сауып салуға мүмкіндік береді. Машинамен сауу
технологиясында мына төмендегі зоотехникалық талаптарды міндетті түрде
орындау керек:
- әзірлеу операциялары 1 минуттан артыққа созылмауға тиіс;
- сиыр иімей тұрып сауу стакандарын емшекке кигізуге болмайды;
- сауу ұзақтығы 4 – 5 минуттан аспау керек; сүттің көп бөлінген кезінде
сауу стакандарының емшек асты камераларында сүттің жүруін қадағалау
қажет;
- желіннен сүт шығу аяқталғансын стакандардың емшекте қалып
қоймауын тексеру;
- барлық сиырларды қолмен емес, машинамен сарқа сауып алу керек.
Машинамен мал сауу тәсілдері.
Машинамен сиыр сауудың үш тәсілі бар: табиғи, қолмен және
машинамен сауу. Табиғи тәсілде (бұзаудың емуі) сүт беру – емген кезде
бұзаудың ауыз қуысында пайда болатын ауасыздық арқылы, қолмен саууда –
сауыншының емшекті қолмен сығымдап сүт шығару арқылы, ал машинамен
сауғанда – сауу аппаратымен сүтті сору немесе қысып шығару арқылы жүреді.
Машинамен сиырды екітактылы және үштактылы аппараттарымен
жұмыс істейтін вакуумды сауын қондырғыларымен сауады. Сауын
машинасының құрамына электрқозғалтқыш (1), вакуум – сорап (2), вакуум –
баллон (3), вакуум – реттегіш, вакуумметр (5), вакуум – түтік (6) және сауу
аппараты кіреді (7.2 сурет). Сауу аппаратының негізгі жұмысшы органы –
сауу стакандары (10).
Оның жұмыс істеу принципі үздік-үздік соруға негізделген. Сауу
стаканы бір немесе екікамералы болып жасалады. Стаканның камераларында
қажетті ауа қысымы болады.
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1 – - электрқозғалтқыш; 2 – вакуум – сорап; 3 - вакуум – баллон; 4 – вакуум – реттегіш;
5 – вакуумметр; 6 – вакуум – түтік; 7 – сауын шүмегі; 8 – пульсатор; 9 – сауу шелегі;
10 – сауу стаканы; 11 – сүт шлангасы; 12 – коллектор.

7.2 сурет - Сауын машинасының негіздік сұлбасы

а - екітактылы; б - үштактылы, 1 – келтетүтік, 2 – табақ, 3,6 – сақина, 4 – резеңке,
5 – корпус, І – сору тактысы, ІІ – қысу тактысы, III – демалыс тактысы.

7.3 сурет - Сауу аппараты стаканының жұмыс сұлбасы
Сауу аппараттары.
Сауу аппараттарының жұмысы сүтті сауып, содан кейін оны ыдысқа
құюға икемделген кейбір механизмдер көмегімен жұмыс атқаратын вакуум
қызметіне негізделген.
Әрбір сауу аппараты сауу стакандарынан, коллектордан, пульсатор-дан,
қақпақты сауу шелегінен, резеңке түтік пен шлангалардан тұрады.
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Сауу стакандары – сиыр емшегінен сүт шығаруға тікелей қатысатын
бірден – бір жетекші құрал.
Коллектор сауу стакандарынан сүт жинап, стакандараралығындағы
вакуумды реттеу үшін және үштактылы сауу тәсілінде емшекке тыныс беру
үшін қолданылады.
Пульсатор тұрақты вакуумды айнымалы вакуумға айналдырады. Бұл
үшін мұнда төрт камера орнатылған. Бұлар: тұрақты вакуум, айнымалы
вакуум (басқарылатын камера), тұрақты атмосфералық қысым және
айнымалы вакуум (жұмыс камерасы) камералары.
Мал фермалары мен кешендерінде екітактылы АДС-1, ДА-2 «Майга»,
үштактылы «Волга», бірыңғайландырылған АДУ-1, арнайы ДАЧ-1, ЗТ-Ф-1
және желінсауды емдеуге арналған ЛПДА-1 УВЧ сауу аппараттары
қолданылады.
«Волга» сауу аппараты қақпағы бар шелектен, пульсатордан,
коллектордан, төрт сауу стакандарынан, ауа және сүт жүретін резеңке
түтіктерден (7.4сурет) тұрады.

1 – сауу шелегі; 2 – қақпақ; 3 – пульсатор; 4 – қысқыш; 5 – ауа шлангасы;
6 – сүт шлангасы; 7 – коллектор; 8 – вакуумды келтетүтік; 9 – сүт келтетүтігі;
10 – жалғағыш сақина; 11 – емшек резеңкесі; 12 – стакан гильзасы;
13 – сауу стакандары.

7.5 сурет - «Волга» сауу аппараты
Екітактылы ДА – 2М «Майга» сауу аппараты жұмысты шапшаң
атқаруға арналған. Ол екітактылы циклмен (коллектор камерасына ауа сору
арқылы) минутына 80 соғудан 100 соғуға дейінгі жиілікте жұмыс істейді. ДА–
2М «Майга» сауу аппаратының құрастыру бірліктері «Волга» сауу
аппаратының құрастыру бірліктерімен бірдей болып келеді, бірақ олардың
құрылысында бірқатар ерекшеліктері бар.
ДА-2М «Майга» сауу аппараты бойынша жұмыс істейді. Пульсатор төрт
камерадан: тұрақты вакуум (I), айнымалы қысым (II), атмосфера-лық (III)
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және айнымалы қысым (IV) камераларынан тұрады. Еркін қалқымалы клапан
жоғары шыққанда атмосфералық қысым камерасын (III) айнымалы қысым
камерасынан (II) бөліп, төмен түскенде бұл камераны тұрақты вакуум
камерасынан (I) ажыратады. Айнымалы қысымның (II) және (IV) камералары
жіңішке канал (К) арқылы байланысады, оның қимасы арнайы бұрамамен (3)
реттеледі (7.6 а сурет).

I - тұрақты вакуум камерасы; II және IV – айнымалы вакуум камерасы;
III – атмосфералық қысым камерасы; 1 – қақпақ; 2 – корпус; 3 – реттегіш бұрама;
4 – аралық төсем; 5 – төсеме; 6 – клапан; 7 – резеңке мембрана; 8 – сомын;
9 – камера қақпасы; 10, 11 – келтетүтіктер; 12 - өкшелік; К – канал.

7.6 сурет - ДА – 2М «Майга» сауу аппараты пульсаторыныңсұлбасы (а),
жалпы көрінісі (б) және бөлшектері (в)
Пульсатордың жұмысы мынаған негізделген. Сауу аппаратын ва-куум
өткізгішке қосқанда мембрана көтеріліп, клапанды үстіңгі ершікке қысады.
Тұрақты вакуум камерасындағы (I) ыдырау камераға(II) еніп, айнымалы
вакуум шлангасы бойымен сауу стакандарының қабырғааралық кеңістігіне
тарайды.
Вакуум жүйесінің құрылысы және жұмысы.
Вакуумды қондырғылар сауын қондырғылары жүйесінде ауасыз-дық
туғызу үшін қолданылады, олар вакуум сорабынан, вакуум – баллоннан,
вакуум – реттегіштен, вакуумметрден, арматуралы құбыр жүйесінен және
электрқозғалтқыштан тұрады.
Вакуумды сораптарротациялы, поршенді және инжекторлы болып
бөлінеді.

51

Ротациялы сораптарқалақшалы, сусақиналы және т.б. болып келеді.
Сауын қондырғыларында ротациялы қалақшалы УВУ – 60/45 сораптары
кеңінен қолданылады.
УВУ–60/45 вакуум қондырғысы бір рамаға орнатылған электрқозғалтқыш арқылы іске қосылады. Ол статордан, ротордан, төрт қалақшадан
тұрады (7.7 сурет). Онда сондай – ақ статор мен қалақшаларды, жұмысшы
беттерді майлауға арналған майсауыт және сөндіргіш орнатылған.
Ажырамайтын корпустың (5) ішіне шыны мақта (2) салынған. Қондырғының
өнімділігі 60 немесе 45 м3/сағ режиміндегі жұмысын ротордың (4) айналу
жиілігін электрқозғалтқыш білігіндегі сыналы белдікті берілістің шкивін
ауыстыру арқылы өзгертумен қамтамасыз етуге болады.

а – сұлбасы; б - жалпы көрінісі; 1 - бәсеңдеткіш; 2– шыны мақта; 3 – статор;
4 – ротор; 5 – бәсеңдеткіш корпусы; 6 – қалақша; 7 – реттегіш; 8 – вакуумметр;
9 – ауа баллоны; 10 – рама; 11 – электрқозғалтқыш; 12 – майсауыт.

7.7сурет - Бірыңғайландырылған УВУ – 60/45 вакуум қондырғысы
8 Ауылшаруашылық жануарларын қырқуды механизациялау
Қырықтық машинкалары.
Қой қырқу - өте ауыр жұмыстардың бірі болып саналады. Сондай-ақ
қойды қырықтық машинкасымен қырқу жүннің қысқа және тегіс қырқылуын
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қамтамасыз етеді. Бұл қырқылатын жүнді 5...7% - ға дейін арттырады және
ұзындығының артуы есебінен талшықтың сапасы да жақсарады.
Қырықтық машинкалары берілетін электр тогының жиілігіне қарай
жоғары жиілікті (200 Гц) және дағдылы жиілікті (50 Гц); берілетін электр
тогының кернеу мөлшеріне қарай қауіпті (220, 360 В) және қауіпсіз (36 В)
болып бөлінеді.
Қазіргі кезде өнеркәсіп кернеуі 220 немесе 360 В, жиілігі 50 Гц
үшфазалы айнымалы токпен жұмыс істейтін МСО-77Б және жиілігі 200 Гц, аз
кернеулі 36 В токпен жұмыс істейтін МСУ-200 қырықтық машинкаларын
шығарады.
МСО-77Б қырықтық машинкасы кескіш аппараттан, тетігінен және
қораптан тұрады (8.1 сурет).

1- тарақ; 2 – пышақ; 3 – табанша; 4 - тіреуіш өзекше; 5 – қорап; 6 - қысқыш сомын;
7 - қысқыш патрон; 8 – ролик; 9 – эксцентрик; 10 – корпус; 11- беріліс білігі;
12 - жетекші тісті доңғалақ; 13 - жетектегі тісті доңғалақ; 14 - эксцентрик білігі;
15 – иінтірек; 16 - бұрылыс центрі.

8.1 сурет - Қой қырқатын МСО-77Б машинкасы
Кескіш аппарат жүнді қырқуға арналған. Ол тарақ пен пышақтан
тұрады. Қырықтық машинка жұмыс істеген кезде тарақ жүнге жақсырап кіріп,
теріні зақымдамауы үшін оның тістерін жіңішке, төменгі жағын доғал етіп
жасайды. Тарақтың пышақпен жанасатын беті мұқият тегістелген. Тарақтың
екі тесігі қайрағыш аппаратқа, ал екі ойығы- бұрамалар арқылы машинканың
қорабына бекітуге арналған. Тарақ тісінің саны - 13, қалыңдығы - 3,2 мм,
тістің қадамы - 6,4 мм.
Кескіш аппараттың пышағының төрт тісі бар, тіс алымының кеңдігі 19,2 мм, яғни тарақпен салыстырғанда үш есе көп. Баспалы қысқыш механизм
пышақтың тарақ бетіне дұрыс қысылып тұруын қамтамасыз етеді. Ол
негізінен: қысатын табаншадан, тірек өзекше мен қысқыш сомыннан тұрады.
Эксцентрикті механизмнің қызметі айналмалы қозғалысты ілгерікейінді тербелмелі қозғалысқа келтіруге арналған. Эксцентрик топсалы
механизмнің білігіне бекітілген.
Топсалы механизм қырықтық машинкасының артқы жағында
орналасқан. Ол аралық біліктен, жетекші және жетектегі тісті доңғалақтардан
тұрады. Серіппелі иінді біліктен айналмалы қозғалыс аралық білік арқылы
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осы тісті доңғалақтарға беріледі. Қорап қырықтық машинкасының барлық
бөлшектерін қосып тұрады және сонымен бірге тұтқа болып табылады.
МСО-77Б қырықтық машинкасы АОЛ-012-3С электрқозғалтқышы-нан
ВГ-10 серіппелі иінді білік арқылы жұмыс істейді. МСО-77Б қырықтық
машинкасының техникалық сипаттамасы мынадай: машинканың алымы - 76,8
мм, қырқу биіктігі – 4 мм, машинка пышағының 1 минуттағы тербеліс саны 2300, электрқозғалтқышының қуаты - 0,12 кВт, электр тогының кернеуі 220/380В, электр тогының жиілігі - 50 Гц, қырықтық машинкасының салмағы
- 1,3 кг, иінді біліктің салмағы - 1,6 кг.
МСО-77Б қырықтық машинкасының ең бір басты кемшілігі- адам
өміріне қауіптілігінде. Өйткені ол кернеуі 220 немесе 360 В жиілігі 50 Гц
үшфазалы айнымалы электр тогымен жұмыс істейді. Сонымен қатар иінді
серіппелі білік пен қырықтық машинка аралығында аз да болса, реактивті күш
пайда болады да, қырықтықшының қолын тез талдырады. МСУ-200 қырықтық
машинкасы кескіш аппараттан, қысқыш баспалы және эксцентрикті
механизмдерден, машинка қорабымен біріктіріліп жасалған редукторы бар
электрқозғалтқыштан құралады. Кескіш пен қысқыш механизмдердің
құрылысы жоғарыда айтылған МСО-77Б қырықтық машинкасының
құрылысымен бірдей жасалған (8.2 сурет). Қырықтық машинкасы
қырықтықшының қолынан сусып түсіп кетпеуі үшін және қызып кеткен
жағдайда қырқушының қолын оқшауландыру үшін қорапты матамен
тыстайды.

1 – қысқыш табанша; 2 – серіппе; 3 - өзекшенің бекіткіш серіппесі;
4 - бұрама және сомын; 5 - өзекшенің өкшелігі; 6 - өзекше; 7 – штуцер;
8 – патрон; 9 - қысқыш сомын; 10 - патрон тірегі; 11- сақтандырғыш бұрама;
12 - бұрылу центрінің өкшелігі; 13 – қаптама; 14 - тісті доңғалақ;
15 - электрқозғалтқыш қақпағы; 16, 27 – мойынтіректер; 17 – статор;
18 - электрқозғалтқыш корпусы; 19 - қоректендіру білтесі; 20 - бекіткіш серіппе;
21- желдеткіш; 22 – қақпақ; 23 - қақпақты бекіту бұрамасы; 24 - ротордың білігі;
25 - машинка корпусын электрқозғалтқышқа бекіту бұрамасы; 26 – білік;
28 – эксцентрик; 29 – ролик; 30 – корпус; 31- сомын; 32 - бұралу центрі;
33 – иінтірек; 34 - тарақты бекіту бұрамасы; 35 – пышақ; 36 – тарақ.

8.2 сурет - МСУ-200 қырықтық машинкасының сұлбасы
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Жоғары жиіліктегі токпен жұмыс істейтін қырықтық агрегаттарының
құрамына жиілікті өзгертетін С-572А қондырғысы кіреді. С-572А
қондырғысы өндірісте қолданылатын жиілігі 50 Гц, кернеуі 220 немесе 360 В
электр тогының жиілігін 200 Гц - ке дейін көтеріп, кернеуін 36 В - ке
төмендетеді.
Қоректендіру
жүйесінен
қырықтық
машинкасының
электрқозғалтқышына электр тогын жеткізіп тұру үшін электр бауы
қолданылады; баудың ұзындығы - 2,5 м. МСУ-200 қырықтық машинкасының
техникалық сипаттамасы мынадай: машинканың алымы - 76,8 мм, қырқу
биіктігі - 4,8 мм, машинка пышағының 1 минуттағы тербеліс саны - 2200,
электрқозғалтқышының қуаты 0,13 кВт, электр тогының кернеуі – 36 В,
электр тогының жиілігі- 200 Гц, қырықтық машинкасының салмағы - 1,55 кг.
МСУ-200 қырықтық машинкасының МСО-77Б машинкасынан артықшылығы
- пайдаланатын электр ток кернеуінің төмендігі мен адам өміріне қауіпсіздігі.
Сонымен бірге электрқозғалтқышы машинка қорабымен біріктіріліп
жасалғандықтан реактивті күш тумайды да, қырықтықшының қолы талмайды.
Қырқым пунктінің агрегаттары және жабдықтары.
ЭСА-1Д электрлі қырықтық агрегаты мал басы 500 қойдан аспайтын
шаруашылықтарда қой қырқуға арналған (8.3 сурет). Ол МСО-77Б
машинкасынан, ВГ-10 жетекші иілгіш біліктен (диаметрі 10 мм, ұзындығы 1,6
м), қуаты 0,12 кВт аспалы электрқозғалтқыштан және бөлектелген іске
қосқыштан тұрады. Бұл агрегат сағатына 8 қой қырқады.

1 - бөлектелген ПВН-30 іске қосқышы; 2 - электрқозғалтқыштың ілмегі;
3 - АОЛ-012-2С электрқозғалтқышы; 4 - ВГ-10 иілгіш білігі;
5 - МСО-77Б қырықтық машинкасы; 6 - машинка асылғысы.

8.3 сурет - ЭСА-1Д электрлі қырықтық агрегаты
ЭСА-6/200 электрлі қырықтық агрегаты қойды қырқым пункттерінде
және дала жағдайында қырқуға арналған. Ұзартылған қоректендіру білтесі (15
м) бар агрегатпен түйені қырқуға болады. Агрегат мынадай негізгі тетіктерден
тұрады: алты жоғары жиілікті МСУ-200 қырықтық машинкасы, блок 55

түрлендіргіш, ДАС-350 қайрау аппараты, қойды жайылымда қырқуға
арналған жылжымалы электр желісі. Блок - түрлендіргіштің құрамына ИЭ9403 жиілікті түрлендіргіші және жеңіл жылжымалы корпусқа бекітілген
аспаптар қалқаншасы кіреді. Аспаптар ток жиілігін және кернеуді бақылауға
арналған. Ток жиілігін түрлендіргіш дағдылы жиіліктегі – 50 Гц, кернеуі 380/220В үшфазалы токты жиілігі жоғары – 200 Гц, кернеуі – 36 В айнымалы
үшфазалы токқа түрлендіреді.
ДАС-350 қайрау аппараты 12...20 машинканың кескіш жұптарын сапалы
түрде қайрауға арналған. Аппараттың корпусында кескіші бар суппорт
орнатылған, оның көмегімен аппараттың дискісін өз орнында қайрайды.
ЭСА-12/200 электрлі қырықтық агрегаты мал басы 10000 қойға дейінгі
шаруашылықтарда қойды қоражайда немесе бастырма астында қырқуға
арналған.

1 - жерге қосылатын сым; 2 - қайрау аппараты; 3 - қайрау аппаратын іске қосқыш;
4 - МСУ-200 қырықтық машинкасы;5 - электр желісі; 6- машинка асылғысының ілмегі;
7 - қоректендіру кабелі; 8 - түрлендіргіш блогы;9 – тұйықтағыш.

8.4 сурет - ЭСА-12/200 электрлі қырықтық агрегаты
ЭСА-12/200
агрегаты
ЭСА-6/200
агрегатынан
қырықтық
машинкаларының санымен, блок-түрлендіргіштің құрылысы және электр
желісін жайғастырумен ерекшеленеді. Агрегатта баптаушы-жөндеуші, 12
қырықтықшы және пышақ қайраушы жұмыс істейді. Агрегаттың өнімділігі100...200 бас/сағ.
ЭСА-1/200 электрлі қырықтық агрегаты жеке қосалқы шаруашылықтарда қой қырқуға пайдаланылады. Оның құрамына МСУ-200
қырықтық машинкасы, ПУСФ-0,25-36-200 ток жиілігін түрлендіргіші және
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қоректендіру білтесі кіреді. Түрлендіргішті жиілігі 50 Гц, кернеуі 220 В
айнымалы ток желісіне қосады. Бұл кезде бірфазалы кіріс кернеуі үшфазалы
кернеуге түрленеді.
Жүнді алғашқы өңдеу жабдықтары шаруашылықтың қырқым
пункттерінде, жылжымалы ВСЦ-24/200 қырқым пунктінде қырқылған және
жүнді алғашқы өңдеу қоймаларындағы жүнді тасымалдауға, сұрыптауға,
престеуге, тайланған жүнді тиеуге арналған. Бұл жабдықтарға ТШ-0,5 жабағы
жүн тасымалдағышы, СКШ-200 жүн сұрыптау үстелі, ВЦП-25 таразысы,
ПГШ-1,0Б жүн пресі және ЭПШ - 5 электр тельфері жатады. СКШ-200 үстелі
жүнді кластарға сұрыптауға және құрамын қиқым мен бөгде заттардан
тазартуға арналған. Жүнді сұрыптау үшін ұяшығы 25 х 25 мм, қаңқасы 2,2 х
1,35 м тор қолданылады. Өнімділігі сағатына 200 жабағы жүн. ВСП-25
циферблатты таразысы жабағы жүндерді өлшеуге арналған. Платформаның
өлшемі – 510 х 540 мм, ал өлшеу.
ПГШ-1,0Б пресі жуылмаған жүнді престеуге және қапталған теңді бес
қатарлап темір сыммен байлауға арналған (8.5 сурет). Ол рама, жылжитын
камера,
престейтін
табақша,
гидроцилиндрлер,
қуаты
7,5
Вт
электрқозғалтқыш және гидросораптан тұрады.

1 – таратқыш; 2 - престегіш табақша; 3 - камера жетегінің гидроцилиндрі;
4 – станина; 5 – рама; 6 – рольганг; 7 – тіреуіш; 8 – ұстағыш; 9 - тиегіш камера;
10 – қақпақ; 11- кергіш; 12 - табақшаны басқару иінтірегі; 13 - камераны басқару
иінтірегі; 14 - табақша жетегінің гидроцилиндрі; 15 - сорап стансасы.

8.5сурет - ПГШ-1,0Б гидравликалық пресі
Энергия көзі ретінде қуаты 1,5...4 кВт болып келетін шағын литражды
электр стансасы қолданылады. Оның жанармайды сағатына сарыптауы 650...850 г болып келеді. МСУ-200 қырықтық машинкасы ток жиілігін
түрлендіргіш арқылы 36 В, 115 Вт, 200 Гц тұтынады.
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8.6 сурет - ПСА-6 жылжымалы қырқым агрегаты
Автомобиль қорабының ортасына гидроагрегаты алынып тасталған
күштік цилиндрлері бар ПГШ-1,0Б жүн пресі орнатылады. Жүн пресінің
жұмыстық органы автомобильдің берілістер жүйесі немесе трактордың қуат
алу білігі арқылы қозғалысқа келтіріледі.
9 Көңді жинау, ұқсату және сақтауды механикаландыру
Мал фермаларында көңді жинау, шығару, тасымалдау, ұқсату және
сақтау процестері еңбекті көп қажет етеді. Мал шаруашылығындағы еңбек
шығындарының 20...30% - ы осы жұмыстарды атқаруға жұмсалады. Мал
фермалары мен кешендерінен көңді жинау мен шығару тәсілдері
механикалық, гидравликалық және пневматикалық болып бөлінеді (9.1 сурет).
Бұл жүйелерді пайдалану малдың түріне, ұстау тәсіліне қарай қолданылады.
Құрғақ таза немесе төсеніш араласқан көңді механикалық тәсілмен,
қоймалжың жартылай сұйық көңді гидравликалық және пневматикалық
тәсілдермен жинап тасымалдайды. Құрғақ көң көбінде қой қоралардан (қи,
құмалақ) және сиыр қоралардан шығарылады. Сиырды бордақылау кезінде
сүрлем, тағы басқа сұйық қоспаларды пайдаланса, одан бөлінетін көңде
қоймалжың немесе сұйықтау болып келуіне байланысты өзі сырғитын немесе
гидравликалық тәсілдер қолданылады. Ал шошқа фермаларында көбінесе
гидравликалық-механикалық тәсіл пайдаланылады.
Құс фермалары мен фабрикаларында саңғырық тазалап, шығару және
оны тасымалдау механикалық тәсілмен жүргізіледі. Мал қораларының
ішіндегі ауаның тазалығы көңнің уақтылы шығарылуына байланысты.
Сондықтан мал қораларынан (қой қорадан басқа) көңді тәулігіне 2...3 рет
шығарады. Ал малды байлаусыз, қалың төсеніште ұстағанда, көңін жылына
2...3 рет шығарады. Қой қораларының қиын ояды.
Көңді негізінде қатты және сұйық деп бөледі. Құрғақ көңді малға
төсеніш ретінде ағаш үгіндісін, шымтезек, сабан, ағаш жапырақта-рын
төсегенде, ал сұйық көңді - төсенішсіз, саңылаулы едендерде ұстап, қораның
ішін сумен жуып - тазалағанда алады.
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Көңнің физика - механикалық және реологиялық қасиеттеріне қарай
оған пайдаланылатын машиналар мен жабдықтар таңдалып алынады. Көңнің
қасиеттері оның көлемдік массасымен, ылғалдылығымен, жабысқақтығымен,
ығысқыштығымен, ығысуға кедергісімен, тұтқырлығымен және жатқан
кездегі үйкеліс коэффиц-иентімен, т.б. анықталады.Көңді жинау және
шығарумен ғана жұмыс бітпейді, сонымен бірге оны одан әрі кәдеге асыра
білудің де маңызы зор. Көң ең жақсы жергілікті органикалық тыңайтқыш
болып табылады. Әуелі оны залалсыздандыру қажет. Өйткені онда біршама
мөлшерде ауру қоздырғыштары болуы мүмкін. Сондықтан сұйық көңді
пайдаланар алдында онда жұқпалы ауру қоздырғыштары бар-жоқтығын
тексереді, егер қажет деп тапқан жағдайда 1 м³ көңді 3 кг формалин қосып
залалсыздандырады. Фермадағы нақты жағдайларға байланысты көңді жинау,
шығару және ұқсатудың мынадай технологиялары қолданылады:
- қатты төсенішті көңді жинау, шығару, көмбелерде сақтау және
топыраққа енгізу;
- сұйық төсенішсіз көңді жинау, шығару және одан қатты компост
(көңге шымтезек, ұсақталған сабақ, ағаш үгіндісі, басқа да компостталатын
заттар мен минералдық тыңайтқыш қосу арқылы даярланады) даярлау, сақтау
және топыраққа енгізу;
- сұйық төсенішсіз көңді жинау, шығару және оны өңдеу, сақтау және
топыраққа сұйық күйінде енгізу;
- төсенішсіз көңді жинау, шығару және оны қатты және сұйық
фракцияларға бөліп, бұл фракцияларды өңдеу, сақтау және топыраққа
жекелеп енгізу. Жалпы алғанда мал қораларынан көңді жинау, шығару, оны
өңдеу мен сақтау орнына тасымалдау және топыраққа тыңайтқыш ретінде
енгізу технологиялық процесі мынадай операциялардан тұрады:
- төсенішті қоражайға жеткізу мен жаймалау;
-мал тұратын қора мен станоктарды көңнен тазартып, қора жайдан көңді
жинау;
-аралық жинақтау ыдыстарына тасымалдау;
-тасымал көлігіне тиеу;
-уақытша сақтау (көң сақтау қоймасы, компосттайтын алаң) орнына
тасымалдау;
-тиімділігі жоғары органикалық тыңайтқыш алу үшін көңді өңдеу және
ұсақтау;
-көңді тиеу, егістікке тасымалдау және топыраққа енгізу.
Қолданылатын технологияға сәйкес көң жинайтын құрылғыларды
атқаратын қызметіне байланысты былай жіктейді: қора жайды көңнен
тазартатын; көңді жинақтайтын және шығаратын; көңді тасымалдайтын және
кәдеге жарату үшін өңдейтін құрылғылар.
Көң жинайтын жылжымалы құрылғылар.
Көңді жинау мен шығарудың механикалық тәсілінде жылжымалы және
тұрақты техникалық құрылғылар пайдаланылады.
59

Жылжымалы техникалық құрылғылар мал қораларынан, мал серуенге
шығып азықтанатын және бордақылау алаңдарынан көң шығару үшін
қолданылады.
Жылжымалы техникалық құрылғыларға ПБ-35 тиегіш - бульдозері, ПЭ0,8Б тиегіш-экскаваторы және өздігінен жүретін шассилер жатады.Көң
жинаудың мұндай жүйесі кезінде мал тұратын қораны әдеттегіден 5 см - ге
ұзын етіп жасау қажет. Көң жырасының тереңдігі 20...25 см болуы
тиіс.Жылжымалы құрылғыларды қолданғанда садыражиманы да салуды
қарастыру қажет. Жылжымалы құрылғылар сиыр қорадан 1 т көңді 10...25
минутташығарады, ал қол еңбегінің шығыны бір сиырға шаққанда тәулігіне
0,5...1,0 минутты құрайды. ПБ-35 тиегіш-бульдозерінің негізгі жұмысшы
тетігі - қалақша мен күрек. Күректі көтеру, оның кесу бұрышын өзгерту
гидравликалық жүйе арқылы басқарылады. Ол ДТ - 75 тракторына тіркеледі.
ПБ - 35 тиегіш-бульдозерінің техникалық сипаттамасы мынадай: өнімділігі 80 т/сағатқа дейін, жүккөтергіштігі - 1,5 т, күрек алымының кеңдігі -2500 мм,
тиеу биіктігі - 2,3 м.
Көңді жинау МТЗ-80 тракторына ілінген БН-1 аспалы бульдозерімен
жүргізіледі. Осындай тракторға агрегатталған 1-ПТУ-4 жартылай тіркемесі
құрғақ шымтезекті төсеніш ретінде бокстарға шашады. Көң жинауды және
төсеніш алмастыруды екі күнде бір рет жүргізеді. Көңді қора жанындағы
бетондалған алаңшаға шығарады да, онда екі ай бойы жинақтап, сосын
егістіктегі көмбелерге тасымалдайды. СУ-Ф-0,4 әмбебап тиегіші (9.1 сурет)
мал серуендейтін алаңнан көңді кешенді механикаландырылған түрде
жинауға, ферма территориясынан тазалауға арналған.

1 – аспа; 2 - шөміш; 3 – портал; 4, 14 - гидроцилиндрлер;
5 - алдыңғы бортты ашатын механизм; 6 - жүк платформасы;
7- гидрожүйенің май ыдысы; 8 – арқан; 9 – ұстағыш; 10 - өздігінен жүретін шасси;
11 - карданды білік; 12 – гидрожүйе; 13 - гидросорапты редуктор.

9.1 сурет - СУ-Ф-0,4 әмбебап өзітиегіші
Сонымен қатар бұл агрегат мал қора мен серуен алаңдарына төсе-ніш
материалдарын жеткізеді, тамыртүйнектілерді өңдеу және тарату үшін
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қоймадан тасымалдайды, өтпежолдарды жемшөп қалдықтарынан тазалайды,
сусымалы
және кесекті материалдарды тиеп, ферманың ішінде
тасымалдайды, жүктерді тасымал көліктеріне тиейді.
Көңді жинайтын механикалық тұрақты құрылғылар.
Көңді жинауға арналған механикалық тұрақты құрылғылар жұмыс
тетігінің түріне қарай: қырғыш тасымалдағыштар (ТСН-160А, ТСН-160Б,
ТСН-3,0Б, ТСН-3,0Д, Тр-5, ТСН-2,0Б), скреперлі қондырғылар (УС-Ф-170А,
УС-Ф-250А, УС-250, УС-15), көлденең скреперлі қондырғылар (УС-10,УСН-8),
скреперлі бойлық тасымалдағыштар (ТС-1ПР) және скреперлі көлденең
тасымалдағыштар (ТС-1ПП) болып бөлінеді. Олар өзара жұмыс істеу
әдістеріне байланысты айнала және ілгері-кейінді қозғалатын құрылғылар
болып келеді.
ТСН-160А қырғыш тасымалдағышы мал қораларынан көң жинауға,
шығаруға және көңді тасымал көлігіне тиеуге арналған. Ол электр жетегі мен
жабық түрдегі редукторы бар көлденең және көлбеу тасымалдағыштан,
қырғышы бар тасымалдағыш шынжырынан, бұрылыс жұлдызшасынан,
қалыңдығы 4 мм темір табағынан, дәнекерленген көлбеу науадан, науа
тірегінен, электр жабдықтарынан тұрады (9.2 сурет).

1- көлденең тасымалдағыш; 2 - көлбеу тасымалдағыш; 3 - көлбеу тасымалдағыштың
жетегі; 4 - көлденең тасымалдағыштың жетегі; 5 – шкаф;
6 - тарту құрылғысы; 7 – шынжыр; 8 - бұрылыс құрылғылары; 9 – қырғыш.

9.2 сурет - ТСН-160А қырғыш тасымалдағыштың сұлбасы
Бір тасымалдағыш екі қатардағы байлаудағы 100...200 бас сиырға
қызмет көрсетеді. ТСН-160А қырғыш тасымалдағыштың техникалық
сипаттамасы мынадай: өнімділігі - 4,5...5 т/сағ, көлденең тасымалдағыш
шынжырының ұзындығы – 160 м, жүру жылдамдығы - 0,18 м/с,
қырғыштарының арақашықтығы - 1120 мм, көлбеу тасымалдағыш
шынжырының ұзындығы – 13 м, жүру жылдамдығы - 0,72 м/с,
тасымалдағыштың көлбеу орналасу бұрышы - 30º, тасымалдағышқа қажет
қуат мөлшері - 5,5 кВт, көңді көтеру биіктігі - 2,65 м. УС-15 скреперлі
қондырғысы ілгері - кейінді қозғалады және толық автоматтандырылған түрде
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жұмыс істей алады. Бұл қондырғы ірі қара мал қораларындағы ашық көң
жолдарынан көңді жинауға арналған (9.3 сурет).

1 – жетек; 2 - бұру құрылғысы; 3 – сырғақ; 4, 5 – қырғыштар; 6 – шынжыр.

9.3сурет - УС-15 скреперлі қондырғысы
Көң жинаудың гидравликалық жүйелері.
Көңді гидравликалық жүйелермен жинаудың басқа тәсілдермен
салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар: оның механизмдері
пайдалануда қарапайым, еңбек шығындары айтарлықтай аз. Бұл тәсіл- мал
станогын тазалаудан бастап, көңді қоймаға тасымалдау және оны топыраққа
енгізуге дейінгі операцияларды механикаландыруға және автоматтандыруға
мүмкіндік береді. Механикалық құрылғыларды қолдануға қарағанда, бұл
тәсілде- ғимараттардың меншікті металл сыйымдылығы 4...6 есе аз, бір малорынына меншікті күрделі қаржы 30...40% - ға, пайдалану шығындары
1,4...1,8 есе, еңбек шығындары 10...20% - ға аз жұмсалады.
Гидравликалық жүйенің барлық түрлері үсті тормен жабылған көң
қабылдайтын бойлық және көлденең каналдардан, магистралды коллектордан,
сорап стансасы бар көңжинағыштан және қысымды көң айдағыш құбырлар
жүйесінен тұрады (9.4 сурет).
Көңді гидравликалық тәсілмен жинайтын жүйелердің ішінде мыналары
кеңінен тараған: ағызу арқылы, өздігінен ағатын, рециркуляциялы, тұнбалы науалы (шиберлі), құрама және гравитациялық.
Ағызып (шайып) шығаратын жүйеде көңді жинау және тасымалдау үшін
көңді қысымы 0,2...0,3 МПа техникалық сумен ағызып шығарады. Бойлық
каналдардың еңістігін - 0,007...0,1, ал көлденең каналдардікін - 0,2...0,3 етіп
орнатады (9.4, а сурет).
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а – ағызатын; б - үздіксіз өзі сырғитын; в – шиберлі; г – секциялы: 1 - торлы еден;
2 - ағызу жүйесі; 3, 4 - бойлық және көлденең каналдар; 5 – табалдырық; 6 – шибер.

9.4 сурет - Көң жинаудың гидравликалық жүйесінің сұлбалары
Бұл жүйеде су көп жұмсалады: көңнің бір көлеміне судың 6...10 көлемі
шығындалады. Мұндай жүйені қолданатын фермаларда ылғалдылығы 98% дан жоғары көң массасының едәуір мөлшері жиналады, ал оны өңдеу көп
шығындарды қажет етеді. Көң жинаудың гидравликалық жүйелері.
Жүйенің жұмыс істеу принципі экскременттер қоспасының өздігінен
сырғуына (ағуына) негізделген, яғни сұйық көңнің тұтқырлық - пластикалық
қасиеттері пайдаланылады. Жүйе көң массасының канал үстіндегі тор
саңылауынан түсуіне және каналдың ашық шетімен ағуына байланысты
жұмыс істейді. Канал ұзындығы бойынша көң қабаты өзінің қозғалысына
қарсы бағытта қалыңдай түседі.
Рециркуляциялық жүйеде су пайдаланылмайды, керісінше алдын-ала
тұндырылып және залалсыздандырылған көңнің сұйық түрі ағызу жүйесіне
беріледі. Жүйе жұмысқа әрбір тәулікте 1 - 2 рет қосылады. Жүйенің басты
кемшілігі - көң шығарылатын кезде күкіртті сутегінің тым көп
бөлінетіндігінде.
Жүйенің іске қосу үшін көңжинағышқа 10...15 м³ су құйылады, ал
жұмыс кезінде тұйықталған жүйеге периодты түрде аз ғана мөлшерде су
қосып тұрады.
Гравитациялық жүйе өздігінен ағатын жүйеге ұқсас келеді, бірақ өзіне
тән кейбір ерекшеліктері бар. Бұл жүйеде көң каналының қимасы 150 х 180
см, ал ұзындығы 80...100 м болып келеді. Каналдың түбі таза және теп-тегіс
болуы тиіс. Әрбір бойлық каналдың көлденең көң каналымен қосылатын
жерінде биіктігі 50 см табалдырық жасалады.
Гравитациялық жүйенің тиімді жұмыс істеуінің негізгі шарты – канал
түбі мен қабырғаларының су өткізбейтіндігінде.
Мал қоражайларынан көңді қоймаға тасымалдау.
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Көңді мал қоражайларынан сақтау орындарына тасымалдау үшін
трактор тіркемелері, скреперлі және пневматикалық қондырғылар, сорап
стансалары және өздігінен ағатын жүйелер қолданылады.
Трактор тіркемесін көң тамбурына (көң тіркемеге қырғыш
тасымалдағыштың көлбеу бөлігімен немесе скреперлі қондырғымен тиеледі)
қояды да, толған соң көң сақтау қоймасына апарып төгеді.
НЖН-200 сорабы сұйық көңді көңжинағыштан және көңқоймадан
сорып алып, тасымал көлігіне немесе құбыртүтік арқылы компосттау
орындарына жіберуге арналған. Сорап - ортадан тепкіш, оның сору бөлігінде
шнек орнатылған. Шнек білінің төменгі ұшына озба муфта арқылы
жалғанатын үшқалақты бұлғауыш орнатылады. Сорап жұмыс немесе
транспорттық жағдайға шығыр ар-қылы қойылады және қысымды жеңмен
жабдықталған (9.5 сурет). Ол электрқозғалтқыштың көмегімен айналысқа
келтіріледі.

1- көңжинағыш; 2 - қалақты бұлғауыш; 3 – шнек; 4– сорап; 5 - бұру рамасы;
6 - тірек рамасы; 7 – электршығыр; 8 - бағыттауыш сырғақтар; 9 – арқан;
10 - қысымды құбыртүтік; 11 – электрқозғалтқыш.

9.5 сурет - НЖН-200 шнекті-ортадан тепкіш сорабы
Сорапты көңжинағышқа қойған соң, іске қосады. Бұлғауышпен
араластырылған көң корпустағы терезе арқылы шнекке түседі де, онымен
жоғарыға қарай жұмыс доңғалағына жеткізіледі. Мұнда сабан қалдықтары
ұсақталып, көң жұмыс доңғалағының қалақтарымен қысымды жеңге беріледі.
Қабылдағыштағы көң деңгейі төмендеген кезде, сорап электршығыр арқылы
тірек рамасындағы бағыттауыш сырғақтармен төмен түсіріледі.
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10 Сүтті алғашқы өңдеуді механизациялау
10.1 Сүтті алғашқы өңдеу және ұқсату технологиясының негіздері
Сүт көптеген микроағзалардың көбеюіне қолайлы қоректік орта десек,
олардың сауу кезінде тарайтынын ескеру керек. Желіннің кірлеуі, дұрыс
жуылмаған сүт шлангалары мен шүмектері, сауу стакандары, сүт өткізгіштер,
сондай-ақ сауын аппаратындағы коллектор мен пульсатордың тұрақты
атмосфералық қысым камерасымен келіп тұратын сиыр қораның ауасы
арқылы сүтте бактерия тарауы мүмкін.
Алайда жаңа сауылған сүтте бактерия бірден көбейіп кете қоймайды.
Себебі сүт құрамында бактерияның өсіп-жетілуіне кедергі жасайтын заттар
болады. Сүттегі антибактериалды заттар неғұрлым белсенді болса, соғұрлым
бактерия көбеймейді. Бұл кезең бактерицидті кезең деп (ол 2 - 3 сағатқа
созылады, мұнан кейін микрофлоралар аса тез өсіп - жетіледі) аталады.
4-60С температурада бактерияның өмір сүруі тоқтайды да, сүттің ұзақ
сақталуына мүмкіндік туады. Әрине бұл ерекшеліктердің барлығы да өнімнің
сапасын арттыруға бағытталған сүтті алғашқы өңдеу технологиясы кезінде
ескерілген.
Сүтті алғашқы өңдеу дегеніміз - сауылған сүттің бастапқы қасиеттерін
өзгертпей, оның санитарлық-гигиеналық сапаларын арттыруға бағытталған
операциялардың кешені. Сүтті алғашқы өңдеуге қабылдау (есепке алу),
тазарту, салқындату, пастерлеу, стерилдеу, сақтау және тасымалдау сияқты
операциялар кіреді.
Жеке тұрған сиыр қораларында, жазғы лагерьлерде және жайылымдарда, әдетте, сүтті ферма жанындағы сүтханаға немесе сүт өнеркәсібі
кәсіпорындары жүйесіне жөнелтерден бұрын, оны қабылдап, алдын-ала
салқындататын, есепке алып, сақтайтын уақытша орындар салынады.
Ал жеке орналасқан фермалар жанынан салынған сүтханада барлық
сиыр қораларынан келіп түскен сүт қабылданып, алғашқы өңдеуден өткізіледі,
бүкіл шаруашылықтағы сүт құятын ыдыстарды дезинфекциялау
ұйымдастырылады.
Тауарлы - сүт фермаларында сауылған сүтті қабылдағанда (есепке алу)
өнімнің сапа көрсеткіштері еске алынады. Бұл көрсеткіштердің ең негізгілері сауылған сүттің мөлшері мен оның майлылық дәрежесі болып табылады.
Шаруашылықтарда сауылған сүтке жеке және жалпы (топтық) есеп
жүргізіледі. Сауу қондырғылары жоқ жерлерде сүтті арнайы таразыға тартады
немесе өлшейді. Машинамен сауғанда және сүтті арнайы ыдыстарда сақтаған
кезде, соңғысында жалпы және топтық сүт мөлшерін анықтайтын белгі
болады.
Кейбір шаруашылықтар сүт автоцистерналарына орнатылған арнайы
есептегіштерді де пайдаланады. Бұл есептегіштер қотарылған сүттің (литр
есебімен) мөлшерін көрсетеді.
Сүтті алғашқы өңдеуден өткізген соң, оны кілегей, қаймақ, ірімшік,
сүзбе, қышқылсүт өнімдеріне ұқсатады. Бұл технологияның сұлбасы
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алынатын өнімнің түріне (пастерленген сүт, қаймақ, сүзбе, сары май және т.б.)
және қаптама типіне (фляга, полиэтилен пакеттер, полистирол стакандар және
т.б.) қарай анықталады.
Сүтті ұқсату үшін технологиялық жабдықтардың әмбебап жиынтығы
бар. Ол пастерленген сүт, әртүрлі тағамдық заттар (қаймақ, майонез, кетчуп,
кремдер, пасталар және т.б.) алуға мүмкіндік береді.
Сүтті алғашқы өңдеудің технологиялық операциялары алынған өнімнің
тұтынушыларға жеткізу жағдайына байланысты болады. Тұтынушыға сүтті
жеткізудің екі түрі болады. Бірінші жағдайда сүт фермада алғашқы өңдеуден
өткізіліп, арнайы сүт зауытына жіберіледі. Екінші жағдайда сүт фермада
алғашқы өңдеуден толық өткізіліп, сүт өнімдері бірден тұтынушыларға
жеткізіледі.
Сүтті алғашқы өңдеу желісінің негізгі технологиялық сұлбалары 10.1
суретте көрсетілген.

а - салқындатылмаған сүтті сүт зауытына өткізу; б - сүтті танк-салқындатқышта
салқындату; в - ортадан тепкіш тазарту және пластиналы салқындатқышта сүтті
салқындату; г - сүтті пастерлеу.

10.1 сурет - Сүтті алғашқы өңдеу желісінің негізгі технологиялық
сұлбалары
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Фермалар сүт өңдеу зауыттарына жақын орналасқан жағдайда, сүтті
салқындатпай бірден зауытқа жөнелтуге болады (10.1,асурет).
Мал басы 25-тен 200-ге дейін шағын фермаларда резервуарсалқындатқыштарды қолданып, сүтті алғашқы өңдеуден өткізеді (10.1,бсурет).
Мал басы 200-ден 800-ге дейін фермаларда 10.1,всуретте
көрсетілген сұлба бойынша сүтті ортадан тепкіш тазартқышпен
тазартып, пластиналы салқындатқышпен суытып, сақтайды. Сауын сиырлар
эпизоотиямен ауырғанда, сүтті пастерлеуден өткізеді (10.1,гсурет).
Негізінен ферманың нақты жағдайына байланысты сүтті алғашқы
өңдеудің басқа да технологиялық сұлбалары қолданылады.
Соңғы кезде автоматтандырылған сауын модулі кеңінен қолданылатындықтан, сүтті алғашқы өңдеу және ұқсату процесінде өнімді ыдысқа
қаптап, қолдануға даяр ететін жабдықтар мен механизмдерді қарастырған
нарық жағдайында тиімді болып келеді.
10.2 Сүтті алғашқы өңдеу және ұқсатутехнологиясының негіздері
Сүт сапасын арттыру үшін оны механикалық қоспалардан тазартады,
салқындатады және сүт зауыттарына жөнелткенге дейін 6...8 0 С температурада
сақтайды.
Қолданылатын сауын қондырғыларына байланысты фермада сүтті
сүзгілер және ортадан тепкіш тазартқыштармен тазартады.
Сүзгілер. Сүтті ірі механикалық қоспалардан тазарту үшін, оны сауын
қондырғыларының сүт түтіктерінде орнатылатын жабық сүзгілерден өткізеді.
Мысалы, АДМ-8А сауын қондырғысының цилиндрлі сүзгісі каркас - тордан
және ауыстырылып тұратын лавсаннан жасалған сүзгіш элементтен тұрады.
Сүт сүзгіш элементтен өтеді де, ал механикалық қоспалар сүзгіш элементте
қалып қояды. Әр сауынның алдында сүзгіш элементті ауыстырып, жаңасын
қояды.
Егер сүт тасымалданатын сауу аппараттарымен сауылса, оны флягаға
құяр алдында сүзгіден өткізеді. Сүтті сүзу үшін мақта, дәке, фланель, лавсан
материалдарынан жасалған сүзгіш элементтер қолданылады. Мақта сүзгімен
2...3 флягадан артық сүт сүзуге
болмайды. Егер тұнба көп болса, сүзгіні жиі-жиі ауыстырып отыру
қажет. Дәкеден жасалған сүзгіні - 4...6 қабат, ал мата немесе лавсаннан
жасалған сүзгіні - 2...3 қабат етіп орналастырады. Сүзгінің сүт ағынының
әсерінен сырғып кетпеуі үшін, екі металл торы бар, тоттанбайтын сүт-сүзгі
(цедилка) қолданылады.
1 т сүтті сүзуден өткізу үшін 1,3 м дәке, 0,09 м ақ фланель немесе 0,025
м лавсан материалы жұмсалады.Матадан жасалған сүзгіш элементтер кір
жуғыш машиналарда дезинфекциялаушы ерітіндімен 80...85оС температурада
санитарлық өңдеуден өткізіледі. Сүзгілерді қолдану мерзімі: дәке сүзгіштер10 күннен көп емес; фланель сүзгіштер - 45 күнге, ал лавсаннан
жасалынғандары - 180 күнге дейін.100 бас және одан жоғары сиыры бар
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фермаларда ұзақ пайдалануға болатын сүзгіш элементі бар Ф-01М сүзгісі
кеңінен қолданылуда. Онда сүтті сүзу екі сатыда: тоттанбайтын болат тор
және кварц құм түйіршіктерінен өткізу арқылы жүргізіледі. Сүзгіш элементтің
жұмыс қабілетін стандартты жуғыш ерітінділерді пайдаланып, кері қарай шаю
арқылы қалпына келтіреді. Сүзгінің өткізгіштік қабілеті - 5000л/сағ, массасы –
20 кг.
Сүзгінің өткізгіштік қабілетін мына өрнек бойынша анықтайды , кг/сағ:
Wс = F · v · ρ,

(10.1)

мұнда F - сүзгінің жалпы ауданы, м2;
v - сүттің сүзгіден өту жылдамдығы, м/сағ;
ρ - сүттің тығыздығы, кг/м3.
Сүзгінің жалпы ауданы, м2:
F = Fо · n,

(10.2)

мұнда Fо - сүзгінің бір тесігі қимасының ауданы, м2;
n - тесіктер саны.
Сүттің сүзгіден өту жылдамдығы, м/сағ:
v = μ√2g · h,

(10.3)

мұнда μ - сүттің ағу коэффициенті, μ=0,8;
g – ауырлық күшінің үдеуі, м/с2;
h – сүзгі бетіндегі өнімнің биіктігі, м.
Сүтті сүзуге қажетті сүзгіш матаның ауданы, м2:
Fм = M / q,

(10.4)

мұнда M – сүзгіден өтетін сүттің мөлшері, л;
q – сүзгіш матаның 1 м2 - інен өтетін сүт мөлшері, л/м2.
Сүттазартқыштар. Сепараторлар жетілдірілген сүттазартқыштар болып
табылады. Сепаратор-сүттазартқыштардың негізгі жұмысшы органы жинақталған барабан (14.2сурет). Ол орталық сүт қабылдағыш түтікшесі бар
түптен (1), табақша ұстағыштан (3), бөлгіш табақшалардан (4), корпустан (5),
тартатын сомыннан (7) және тығыздағыш резеңке сақинадан (2) тұрады.
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1- түбі, 2 - резеңке сақина; 3 - табақша ұстағыш; 4 - бөлгіш табақшалар пакеті;
5 – корпус; 6 – терезе; 7 - қосалқы сомын.

10.2 сурет - Сүттазартқыш барабанның жұмыс сұлбасы
Жұмыс процесі төмендегідей. Сүт сүтқабылдағыштан қалтқылы камера
арқылы барабанның орталық түтікшесіне, одан табақша ұстағыштың
саңылауы арқылы және табақшалардың ара - арасымен барабанның лас
жиналатынкеңістігіне құйылады. Барабан айналғанда пайда болатын ортадан
тепкіш күштің есебінен механикалық қоспалар корпустың қабырғасына
қысылады. Мұнан кейін сүт табақшалар пакеті арқылы өтіп, тазаланады да,
барабанның орталық бөлігіне жинақтала отырып, барабан корпусының бүйір
саңылауынан (6) сүтжинағышқа жиналады.
Барабанның сүттазартқыш табақшаларында саңылау болмайды,
диаметрі де шағын. Сондықтан да торлардың лас жиналатын кеңістігі
әлдеқайда кең болады. Табақшалар арасындағы саңылаулар 2,5 мм – ге дейін
жетеді. Осындай ерекшеліктеріне орай сепараторлардың сүт тазартудағы
өнімділігі кілегей бөлінгендегіге қарағанда екі есе артық. Барабанды
сепаратор кілегейінен (шырышынан) әрбір 1 - 1,5 сағатта жуып-тазартып
отыру керек.
Сүт тазартуға әдеттегі сепаратор-кілегей бөлгішті де пайдалануға
болады. Мұндай жағдайда кілегей мен көксүт бөлінетін шүмектерді бір
ыдысқа бағыттау керек.
ОМ-1А сепаратор-сүттазартқышы сүтті механикалық қоспалардан,
ұйыған ақуыз бөлшектерінен және тығыздығы сүттің тығыздығынан жоғары
қоспалардан тазартуға арналған. Оның өнімділігі 1020... 1260 л/сағ,
тазартылған сүттің тазалығы – 1-топ, барабанның айналу жиілігі - 7900...8300
мин-1, барабан жетегі электрқозғалтқышының қуаты - 1,5 кВт, габариттік
өлшемдері – 1210х350х950 мм, массасы - 180 кг.
ОМА-3М (Г9-ОМА) сепаратор-сүттазартқышының өнімділігі- 5000
л/сағ, ол автоматтандырылған ОПУ-3М және ОП2-45 пастерлеуішсалқындатқыш қондырғыларының жинағында жұмыс істейді.
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Сүтті сепаратор - тазартқыштармен тазартқанда олардың үзіліссіз
жұмыс істеу уақыты былай анықталады, сағ:
t = 100 · Vл / (P · L),

(10.5)

мұнда Vл - барабанның лас жиналатын кеңістігінің көлемі, л;
P - тазартудан өтетін сүттің жалпы көлеміне шаққандағы сепаратор
шырышының шөгу пайызы, P=0,03...0,06%;
L - тазартқыштың өнімділігі,л/сағ.
Сепаратор-тазартқыш
сыйымдылығы, л:

барабанының

лас

жиналатын

Vл = π· (R2max - R2min) · H / 1000,

кеңістігінің

(10.6)

мұнда Rmax және Rmin – лас жиналатын кеңістіктің үлкен және кіші
радиустары, см;
H – барабан табақшалары пакетінің биіктігі, см.
Сүтті механикалық қоспалардан тазартқаннан кейін салқындатады.
Төменгі температура сүтте микроағзалардың өсіп - жетілуін тоқтатады және
құрамында мол кездесетін негізгі витаминдердің жақсы сақталуына мүмкіндік
береді. Сүттің 1 - 5°С температура кезінде екі тәулік, ал температура бұдан да
төмен кезде (-25°С) үш ай және одан да ұзақ сақталатыны белгілі. Практикада,
әдетте, салқындатылған сүттің температурасын 10°С -тан жоғарылатпайды.
Сонда ол 20 сағ бойы бұзылмайды. Жаңа сүттің (жаңа ғана сауылған)
сақталуы оның ерекше касиетіне - құрамындағы бактерицидті зат - лактенинге
байланысты. Лактениннің маңызы сүтті сауып алған бойда-ақ ол
бактериялардың өсіп-жетілуіне қатты кедергі жасайды, тіпті оның
әсеріненбактериялар әжептәуір азаяды да. Сүт өзінің бактерицидті қасиетін
жоғалтса-ақ болды, бактериялар аса тез жылдамдықпен өсіп-жетіледі, соның
нәтижесінде сүт ашып, бүлінеді. Сүт неғұрлым таза болып әрі тез
салқындатылып, оның үстіне салқындату температурасы төмен болса,
бактерицидті заттардың әсері соғұрлым ұзақ болады.
Ферманың орналасқан жеріне, мал санына, құрал-жабдықтарға және
басқа факторларға байланысты салқындату технологиясы да түрліше болады.
Мысалы, сиырды қол шелекке сауатын шағын фермаларда сүт ағын сулы
бассейндерге немесе мұзы бар суға батырылған флягаларда салқындатылады.
Сүтті сауынның түгел бітуін күтпей-ақ, сиыр сауылып жатқанда бірден
салқындату керек. Өйткені, табынды түгел сауып болғанша, орта есеппен екі
сағат өтеді. Бұл уақытта сүт бактерицидті қасиетін жойып алуы мүмкін.
Жаңа сауылған сүтті салқындату - сүтті алғашқы өңдеудегі маңызды
процестердің бірі. Сондықтан да сүтті салқындататын аппараттарға мынадай
талаптар қойылады:
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-физикалық-механикалық қасиеттері әртүрлі сұйық сүт өнімдерін
салқындатуға бейімделген әмбебап болуы;
-тазартудан кейін тазартқыштың жұмыс органдарын тазалау, жуу және
дезинфекциялаудың ыңғайлығы;
-өнімнің булануын болдырмау қабілеті.
Қазіргі кезде өнеркәсіп шығаратын салқындатқыштарды төмендегідей
негізгі белгілермен жіктейді:
- қоршаған ауамен түйісу сипаты бойынша - ашық суармалы, жабық
және ағынды;
- жұмыс бетінің пішіні бойынша - түтікті және пластиналы;
- секциясының саны бойынша - бір және көпсекциялы;
- құрылысы бойынша - бір және көпқатарлы;
- пішіні бойынша - тегіс және дөңгелек;
- өнімді жылжытатын әсері бойынша - қысыммен немесе
вакуумдыпайдалана отырып және өнімнің өз массасымен;
- жылу алмастыратын құралдардың салыстырмалы бағыттағы жүрісі
бойынша - ағынға қарсы, тура ағынмен және құралдардың айқыш - ұйқыш
жұмысымен.
Сұйық көзі ретінде су, мұз және химиялық салқындатқыштар (аммиак,
көмірқышқыл газы, фреон, т.б.) пайдаланылады.
Су – анағұрлым кең тараған және үнемді суық көзі. Бірақ, онымен
небары – 3 - 4°С-қа дейін, судың өз температурасынан сәл-пәл асатын
температураға дейін ғана салқындатуға болады. Салқындатқыш аппараттар
құрылысының қандайлығына қарамастан, салқындатылатын 1 л сүтке 3 л-ден
5 л-ге дейін су жұмсалады. Әрине табиғи мұзды пайдаланған өте-мөте тиімді
болған болар еді, бірақ еліміздің оңтүстік аудандарында оны дайындау аса
қиынға түседі және тіпті бұл жерлерде мұз кездеспейді десе де болады. Сүттің
сапасын жоймай сақтау үшін оны қалыпты температурада ұстау мәселесі
әртүрлі салқандатқыштарды жасап шығаруға себепші болды.
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11 Топырақтың
машиналары

беткі

қатарын

және

себу

алдында

өңдеу

11.1 Тырмалар
Тырмалардың жіктелуі. Тырмалар плугтан кейін жер қыртысы мен
кесек топырақтарды копсытып, майдалауға арналған. Олар егістіктің үстінгі
бетін тегістеп, қопсыту, ылғалдың буланып кетуін азайту, жаңа шығып келе
жатқан арамшөптерді құрту, күздік дақылдар мен шөп егістігіндегі солып
қалғандарын тырмалау үшін қажет.
Тырмаларды жұмыс органдарының құрылысына қарай тісті, серіппелі
және дискілі, ал салмағына қарай ауыр, орта және жеңіл салмақты деп бөледі.
Ауыр салмақты тырманың тісі 20Н және одан да астам, орта салмақтысы 15 Н,
жеңіл салмақтысы 10 Н-ға дейінгі салмақпен топыраққа қысым түсіреді. Орта
салмақты тырмаға қарағанда ауыр салмақты тырманың тістері рамаға
сирегірек, ал жеңіл салмақты тырманың тістері орта салмақтыдан гөрі
сирегірек орнатылған. Өндірісте тісті және дискілі тырмалар көбірек таралған.
Тырмалаудың агротехникалық талаптары. Тырмалау мынадай
агротехникалық талаптарға сәйкес келуі тиіс:
- топырақ құрылымы ұсақ түйіршікті болуы үшін жыртылған жердің
бетін, кем дегенде 3-4 см тереңдікте копсытуы; топырақтың ірікесектерін 3 см
мөлшерінен аспайтындай етіп ұстауы, арамшөптерді құртуы;
- жер жыртқанда пайда болған топырақ жалын тегістеуі, күздік,
отамалы дақылдарды және көп жылдық шөптерді тырмалағанда медени
дақылдардың зақымдануы 5%-тен аспауы тиіс.
Тісті тырманың жарамдылығын бағалағанда, оның тістерінің формасына
назар аударады. Тістер жұмыр, төрт қырлы, тікбұрышты, жалпақ және пышақ
тәрізді болады. Жұмыр тіс жерге дөңес жағымен ене топырақты оңай қопсытып, түйіршіктерін үгітіп, шаңға айналдырып жібереді.
Тырмалар конструкциясына шолу. БСО-4,0А тор көзді жеңілдетілген
аспалы тырма топырақтың беті қабатын қопсытуға, арамшөптерді және тұқым
көктеп келе жатқанда жаңбырдан соң астық пен техникалық дақылдарда (қант
кызылшасы мен картоп) пайда болатын қабыршақты жоюға арналған.
Тырманың алым ені 4 м, өндеу тереңдігі 4-8 см; агрегат жылдамдығы 6
км/сағ болған кездегі жұмыс өнімділігі 2,6 га/сағ.
ШБ-2,5 сүйретпе-тырма (11.1, асурет) ерте көктемде топырақты
тегістеп, қопсьпуға арналған. Ол металл тіркемемен (вагамен) қосылған екі
буыннан құралады. Әрбір буын өз рамасына шынжырмен байланысқан төрт
металл брус (7) түріндегі сүйретпе топса арқылы жалғасады. Рамаға тісті брус
(6) және көлбеулікті реттейтін пышақ (5) орнатылған.
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а-ШБ-2,5сүйреткі-тырмасы;б -З-ОР-0,7 үшбуынды жеңіл тырма;
в -БЗТС-1,0 тез жүретін ауыр тіркемелі тісті тырма; г-БП-8 серіппелі тырма; 1-рама;
2-металл тіркемі; 3-тіркеу ілгегі; 4-жынжырлар; 5-пышақ; 6-тісті брус; 7-сүйреткінің
металл брусы; 8-ілгек; 9-жеңіл тырма тісі; 10-жеңіл тырма буыны; 11-тырма рамасы;
12-ауыр тырма тісі; 13-тіс; 14-серіппе асты; 15-түтік; 16-серіппелі қысқыш штанга;
17-СА-2 автотіркеуіш құлпы; 18-тегістегіш тақтай;
19-қопсытқыш табанның С тәрізді тірегі.

11.1сурет - Тырмалар
З-ОР-07 үшбуынды жеңіл тырма (11.1, бсурет) қант қызылшасы мен
басқа да майда тұқымды дақылдар егістігінің топырағын майдалап қопсытуға,
ұсак жер бедерін тегістеуге, жаңбырдан не суарудан кейін пайда болған
қабыршақты бұзуға, сондай-ақ арамшөптерді құртуға арналған. С-11У
тіркеуішінің көмегімен Т-25А, Т-70С тракторларына үш тырма, «Беларусь»
тракторына бес тырма агрегатталады.
БЗТС-1,0 шапшаң қозғалатын тіркемелі ауыр тісті тырма (11.1, всурет)
егістік бейтін тегістеуге, топырақты қопсытуға, арамшөпті отауға және кесекті
майдалауға арналған.
БЗТС-1,0 тырмасының конструкциялық ерекшелігі мынадай: тырма
рамасы параллелограм түріннде орналасқан біркелкі темір тілкемінен
құрастырылған. Тырма СГ-21 тіркеуішінің көмегімен Т-4А және ДТ-75М
тракторларына агрегатталып, оған 21 буын жалғанады.
БП-8 серіппелі тырма (11.1, гсурет) арамшөптерді тырмалауға, егістіктің
ұсақ бедерін тегістеуге, ерте көктемде ылғал жабуға, тегіс және егістігі 10-қа
дейінгі егістіктің топырағын орташа тереңдікте майдалап кутиваторлауға,
тастақты жерді өңдеуге арналған.
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Б Д-10 егістік дискі тырма (11.2 сурет) топырағы жеңіл және орташа
егістікті тырмалауға арналған. Тырмамен айдалған жер қыртысын қопсыту,
топырақты егіс басталарда өңдеу, атызды 10 см-ге дейін тереңдікте сыдыра
жырту жұмыстарын атқарады. Дербес-агрегатты гидрожүйемен және тіркеуіш
тұтқамен
жарақталған
К-701,
Т-150,
Т-150К
тракторларына
агрегатталады.Тырма өздігінен орнатылатын доңғалақтардан, дискілі
батареяның (38) төрт секциясынан, негізгі раманы және тырма секциясын
көтеретін гидрожүйелерден, тасымалдау доңғалағы бар рамадан (3), ортаңғы
раманың (28) алдыңғы бөлігімен жалғанған тіркемеден (33) тұрады.

1 - оң жақ сүйреткі; 2 - ұшында бұрандасы мен кигізілмелі гайкасы бар түтік;
3 - тасымалдау доңғалақтары бар рама; 4 - гидроцилиндр; 5,7,14,15,34 – құлақша;
6,11,13 және 29 - ұшында бурандасы мен кигізілмелі гайкасы бар түтік; 8 - кіші
қапсырма; 9 - ұштық; 10 - бұрандасы мен кигізілмелі гайкасы бар түтік; 12 - артқы
швеллер; 16 - жоғары қысымды буын қап; 17,32,35 - ұшында бурандасы бар түтіктер;
18 - үзеңгі; 19 - секцияны жалғастырғыш; 20 - жал кескіш; 21 - жоғары қысымды
буын қап; 22 - крестовина; 23 - алдыңғы тартқыш; 24 - сол жақ швеллер;
25 - жалкастырғыш планка; 26 - алдыңғы швеллер; 27 - сол жақтағы айқыш тартпа;
28 - ортаңғы рамка; 30 - алдыңғы тартқыштың ілгегі; 31 - бітеуіш; 33 - тіркеме; 36 - саусақ;
37 - оң жақтағы айқыш тартпа; 38 - дискілі батарея; 39 - алдыңғы қозғалмайтын рамка;
40 - тұтқалы штырь; 41 - үлкен қапсырма; 42 - подшипник; 43 - аралық төсем;
44 - өздігнен орнатылатын доңғалақ;I -алдыңғы тартқыштың (23) бекітілуі;
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П -планканың (25) оң жактакы швеллермен (1) бекітілу торабы; III -подшипниктің
бекітілу торабы.

11.2 Катоктар

11.2 сурет - БД-10 дискілі атыздық тырма

Катоктардың жіктелуі. Катоктар егістіктеігі топырақ кесектерін
майдалауға, оның су режимін жақсарту үшін топырақтың төменгі
қабатындағы ылғадың үстіңгі қабатқа таралып, тығыз қабат жасауына,
жыртылған егістік бетін тегістеуге, суық жүрген кезде шыққан көкті,көңді
немесе жасыл тыңайтқыштарды таптауға, жаңбырдан соң пайда болған
қабыршақтарды бұзуға арналған. Таптаудың бір кемшілігі топырақтың үстіңгі
қабаты, әсресе құрғақ аудандарда тез кеуіп кетеді. Сондықтан топырақтың
буланудан сақтайтын үстіңгі қабатын жасау үшін жердітаптаған соң ізінше
жеңгіл тырмалар жүргізіді. Топыракты тығыздау және сонымен бәрге үстіңгі
қабатын қопсыту үшін арнайы конструкциялы катоктар жасалған.
Шығыршықты-өкше темірлі ЗКК Ш-6 катогы (11.3, асурет) тұқым себу
алдында және сепкеннен кейін топырақты таптауға, үстіңгі қабатты
қопсытуға, әрітопырақтың беткі қабатын тығыздауға, топырақ кесегін
майдалауға, егістік бетін жарым-жартылай тегістеуге арналған.
Шығыршықты-тісті ККН-2,8 катогы (11.3, бсурет) топырақтың беткі
қабатын нығыздауға, бір мезетте кесектерін майдалауға және бетін жеңілжелпі тегістеуге арналған. Катокты тұқым себер алдында және сепкеннен соң
таптауға, кесектерін майдалауға пайдалануға болады. ЗККН-2,8 бен 4ККН-2,8
катоктары С-11 автотіркеуш арқылы «Беларусь тракторына және СУ-11
автотіркеуіш арқылы Т-150К, ДТ-75М тракторларына агрегатталады.
Өнімділігі6 га/сағ, алым ені 6 м және «Беларусь» тракторындағы агрегаттың
жылдамдығы 11 км/сағ.
Су құятын беті тегіс үш буынды ЭКВГ-1,4 катогы көктемде көп жылдық
шөп егілген топырақ пен жемшөптік ауыспалы егісті таптауға, сондай-ақ
егісті жыртар алдында көң мен жасыл тыңайтқышты(мәселен, люгинді) сіңіру
үшін қолданылады.
Культиваторларды жіктеу. Культиваторлар топырақты қопсытуға
арамшөпті отауға, тыңайтқыш шашуға, түптеуге арналған. Атқаратын
жұмысына қарай топырақты жаппай өңдейтін және қатараралықтар өңдейтін
культиваторларға бөлінеді.
Кейбір дақылдарды егіп-өсіру ерекшеліктеріне қарай өнеркісіп арнаулы
(бақ орман, т.б.) культиваторларды да шығаруда. Тракторға тіркеу әдістеріне
қарай культиваторлар аспалы және тіркемелі деп бөлінеді. Культиваторлау
дегегніміз топырақ қабатын аудармай, таяз ғана, арам шөптерді отаумен
ұштастыра жүргізглетін қопсыту процесі. Жаппай культиваторлауды
негізіненжерді
тұқым
себер
алдында
өңдеу
үшін
қолданады.
Культиваторлаған кезде мынадай агротехникалық талаптар орындалуы тиіс:
- культиваторлауды алдын ала белгілеген тереңдікте (12 см-ге дейін)
белгілі бірмерзімде жүргізу;
- топырақтың ұстінгі қабатын кішігірімкесекті етіп тегістеу және
қопсыту тереңдігінің біркелкі болуы;
- копсытылған үстіңгі қабаттағы жолдардың биіктігі 4 см-ден артпауға
тиіс;
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отау.

- топырақтың астыңғы ылғалды қабатын аудармау, арамшөптерді толық

а -ЗККШ-6 шығыршықты-шпорлы; б - ККН-2,8 шығыршықты-тісті; 17- тікемелер;
2,15-катоктар буынының рамалары; 4-ось; 5,8,11, 12-артқы буындар; 6,10-алдыңғы
буындар; 7-диск; 9,16- бүйір тіркеуіштер; 13-тісті шығыршық; 14-сыналы шығыршық.

11.3сурет - Катоктар
Культиваторларды жіктеу. Культиваторлар топырақты қопсытуға
арамшөпті отауға, тыңайтқыш шашуға, түптеуге арналған. Атқаратын
жұмысына қарай топырақты жаппай өндейтін және қатараралықтар өңдейтін
культиваторларға бөлінеді.
Кейбір дақылдарды егіп-өсіру ерекшеліктеріне қарай өнеркәсіп арнаулы
(бақ орман, т.б.) культиваторларды да шығаруда. Тракторға тіркеу әдістеріне
қарай культиваторлар аспалы және тіркемелі деп бөлінеді. Культиваторлау
дегеніміз топырақ қабатын аудармай, таяз ғана, арам шөптерді отаумен
ұштастыра жүргізглетін қопсыту процесі. Жаппай культиваторлауды
негізіненжерді
тұқым
себер
алдында
өңдеу
үшін
қолданады.
Культиваторлаған кезде мынадай агротехникалық талаптар орындалуы тиіс:
культиваторлауды алдын ала белгілеген тереңдікте (12 см-ге дейін) белгілі
бірмерзімде жүргізу; топырақтың ұстінгі қабатын кішігірімкесекті етіп
тегістеу және қопсыту терендігінің біркелкі болуы; копсытылған үстіңгі
қабаттағы жалдардың биіктігі 4 см-ден артпауға тиіс; топырақтың астыңғы
ылғалды қабатын аудармау, арамшөптерді толық отау.
Культиватордың құрылысы.Гидрофицияланған культиватор - КПС-4
культиваторына (11.4, асурет) үйлестіріп жасалып, тұқым себер алдында
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егістікті жаппай және тасы жоқ парды өндеуге арналған. Жүріс жылдамдығы
12 км/сағ-қа дейін жетеді.
КПС-4 культиваторы БЗСС-1,0 типтес немесе серіппелі тырмалардың
ортаңғы тістерінің буындарын асуға арналған құралмен жабдықталған.

а-жалпы көрнісі; б-тіркемелі култиватордың жұмыс органдарының(жебе тәрізді
табан мен тырма) орналасу схемесы; а-аспалы культиватордың жұмыс органдарының
(серіппелі тістер мен тісті тырма) орналасу схемасы; г-топырақты жаппай өңдейтін
культиватордың жұмыс органдары; 1-тісті тырма буыны; 2-созғыш; 3-аспа кронштейні
(штанга); 4-гидроцилиндр; 5-гидравликалық жүйе штангасы; 6-сол жақ тіркеу тетігі;
7-орталық тартқыш; 8-шланга ұстағыш; 9-тіркеме ашасы; 10-тіркеу тетігі;
11-сол жақ тіркеу тетігі; 12-басқыш; 13-рама; 14-тіреуіш доңғалақ; 15-тірегі бар
жебе тәрізді табан; 16-әмбебап жебе тәрізді табан; 17-қатаң тірегі бар қопсытқыш табан;
18-серіппелі тірегі бар қопсытқыш табан.

11.4 сурет -Топырақты жаппай өңдеу үшін үйлестіріліп
гидрофикцияланған КПС-4култиваторы
МВ-6,0 таптап-тегістеуіші (11.5 сурет) топырақты егіс алдында
нығыздауға (таптауға), топырақты өңдеген кезде пайда болған (жал, борозда
үгіндісін, агрегаттың бұрылыс жолағындағы ізді) тоң кесектер мен егістіктің
ой-қырын тегістеуге арналған. ДТ-75М және Т-4А тракторларына
агрегатталады.
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1 - тартқыш аркалық; 2 - оң жактағы секция; 3 - ортаңғы секция; 4 - тіреуіш
доңғалақ; 5 – гидроцилиндр; 6 - гидрожүйе.

11.5 сурет - МВ-6,0 тегістеуіші
11.3 Tipкеуіштep
Ауыл шаруашылығы өнідісінде еңбек өнімділігін арттыру мақсатында
далалы аймақтарда кең алымды агрегаттар қолданылады. Бұл агрегаттар
қуаты орташа әpi үлкен тракторлардың құрамына енеді. Кең алымды
агрегаттарды құрастыру үшін тіркеуіштерқодданылады. СП-11 жіне СГ-21
гидрофицияланған тіркеуіштер көбірек қодданылады.
Өздігінен орнатылатын мapкepi бар гидрофицияланған СП-11 тipкeyiшi
(11.6, асурет) кең алымды агрегаттар құрамында топырақты eгic алдында
өңдеуге, егуге және парды күтуге арналған. Тіркеуіш ДТ-75М және Т-150
тракторларына агрегатталады. Оған КПС-4:
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а -тipкeyiш; б - ұзартқыш; 1 - тіркеме; 2- басқыш cepiппeci; 3 - басқыш,
4 - тipкey тетігі; 5 - айқыш тартпа; 6 - алдыңғы брус; 9 - негізгі брус;
10 - гидротрасса; 11 - ұзартқыштың доңғалағы; 12 - ауыл шаруашылығы
машиналарын жалғастыратын қапсырма; 13- стакан-түтік; 14, 15 - жалғастырғыш
қапсырмалар.

11.6 сурет - СП-11 гидрофицияланған тіркеме тipкeyіші
12Электронды-ионды технологияның жабдықтары
12.1 Жалпы мағлұматтар
Электронды-ионды технология (ЭИТ) - белгілі технологиялыкүрдістерді
орындау үшін, күшті электрлік өрістердің электрлізарядталған немесе оларда
зарядталатын катты немесе сүйык(заттардың) материалдардың бөлшектерімен
әсерлесуін пайдаланатын, бөлшектерге белгілі тәртіпке келтірілген және
бағытталынғанкозғалыс беретін электрлік технологияның бір негізгі саласы.
ЭИТ аппараттарында жұмыс органы (ретінде) күшті электрлікөрістер
(кернеулігі 100 кВ/м көп) болады. Өңдеу нысандары -өлшемдері
микрометрден ондаған миллиметрге дейін болатын (шаң,үнтактар,
суспензиялар, тұкымдар, талшыктар, т.б.) жеке бөлшектержиынтығы болатын
материалдар.
Ауылшаруашылық
өндірісінде
ЭИТ
тұқымдарды
тазартуға
жәнесорттауға, оларды дозалауға және араластыруға, ауадан шаңдармен
микроорганизмдерді
шөгіндіруге,
тұқымдар
мен
өсімдіктердіулы
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химикаттармен өңдеуге, дәрілік препараттарды тозаңдатуға,электрлік бояуға,
тұқымдар мен өсімдіктерді егу және отырғызу алды иондауға пайдалануға
болады.
ЭИТ үрдістерінің негізінде төрт айрықша сатылар жатыр:
материалдарды беру, оның бөлшектерін зарядтау, материалдыңзарядталған
бөлшектерінің электрлік өрісте козғалысы, дайын өнімді калыптастыру.
Электрлік өрісте алған зарядына сәйкес бөлшектерді бағыттауға, оларды
тәртіпке келтіруге, козғалысын реттеуге, бөлуге және шөгіндіруге болады.
ЭИТ:
- газды электрлік тазарту - газ (ауа) ағынынан оныңкұрамындағы қатты
және сұйық бөлшектерді бөліп алу;
- электрлік сепарация - құрауыштар (компоненттер) бөлшектерінің
электр-физикалық және физикалық-химиялыққасиеттерін пайдаланумен көп
кұрауышты жүйелерді құрауыштарға бөлу;
- электрлік шөгіндіру - электр-аэрозольді өңдеудің көптегентүрлері;
дәндер мен өсімдіктерді улы химикаттармен өңдеу, бұйымдар бетіне қатты
немесе сұйық қаптамаларды қондыру (электрлік бояу);
- электрлік басылым - көріністі қалыптастыру, көптегенкөшірмелерді
алу, көбейтуге арналған ұяқалыпты (матрицаны) дайындау сияқты түрлерін
ажыратады.
Зарядталған бөлшектер бар электрлік өрістердегі физикалық
үдерістер.Электрлік өрістердің сипаттамалары жәнеоларды зерттеу әдістері.
Электрлік өрістерді сырт пішіні, кеңістіктік зарядтардың болуы,ток тегі
бойынша ажыратады.
Сырт пішіні бойынша жазык параллельді, жазық мердианалыжәне үш
өлшемді электрлік өрістеріне:
- кеңістіктік зарядтар болуы бойынша- электр-статикалык біртекті және
кеңістіктік зарядтармен,сонымен бірге тәжді;
- ток тегі бойынша- тұрақты (униполярлы және биполярлы) және
айнымалы токтың өрістері деп топтастырады.
Жазық параллельді - потенциалдар таралуы электродтарғадейінгі
қашықтыққа тәуелді және құраушы беттеріне перпендикулярқиятын
жазықтық өткізгенде эквипотенциал сызықтар құраушығапараллель түзу
сызық түрінде болатын өрістер.
Мысалдар: коаксиальды цилиндрлер, «сым-параллель жазыктық»,
«жазықтық үстіндегі сымдар қатары» жүйелерінің өрістері, т.б.
Жазық меридианалы- ортақ осі бар пішіні айналу денелерітүрінде
болатын электродтармен күрастырылған өрістер. Мұндайөрістер параметрлері
екі цилиндрлік координаталармен аныкталады.Мысалдар: центрлес
шарлардың, «шар жазықтық», «инежазықтық» жүйелері өрістері, т.б.
Үш өлшемді - параметрлері үш координаталармен сипатталатын,
электродтардың күрделі жүйелерімен жасалынатын өрістер.
Мысалдар: «жазықтық үстінде орналасқан тең қашыктықтағы шарлар
немесе инелер», «инелі электродтар» жүйелерінің өрістері, т.б. Өрістерді
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талдағанда тек олардың кеңістіктік сыртқы пішініғана емес, сондай-ақ токқа
және өріс кернеулігіне тәуелді болатынкөлемдік зарядтардың болуы және
таралуы да маңызды болады.
Электрлік өрістерді зерттеу әдістерін шартты эксперименттікжәне
аналитикалык деп бөледі. Электр-статикалық өрістер үшін потенциал
таралуы, электродтардағы кернеудің берілген мәндеріне сэйкес келетін
шекаралық жағдайларда, Лаплас тендеуі = 0 бойынша анықталады.
Қарапайым жүйелерге кернеуліктің таралуын тікелей интегралдаумен
анықтайды.
Астыктың электр сепараторлары.
Тұкым тазартатын және сорттайтын машиналардың колданылатын
кешені түқымды механикалық белгілері бойынша бөлугенегізделінген;
өлшемдері, пішіні, тығыздығы, үшқыштығы, т.б.
Бірак кейбір арамшөптер мен мәдени өсімдіктер дәндерінің(бидайдың,
карасұлының, карамыкшаның) сырткы белгілері өтеүқсас келеді. ЭИТ
эдістерімен
дәндерді
электрлік
касиеттері(электрлік
өткізгіштігі,
диэлектриктік өтімділі, бөлшектер зарядтары, т.б.) бойынша да бөлуге
болады.
Электрлік өрістерде сусымалы коспаларды бөлуге арналғанкүрылғылар
электр сепараторлар деп аталады. Оларды мына белгілер бойынша
топтастырады:
- электрлік өріс түрі бойынша электрстатикалык, тәж разрядты,
айнымалы өріспен және күрамалы;
- күрастырылымы
бойынша
барабанды,
транспортерлі,
камералы,електік, т.б.
Тәж разрядты барабанды сепаратор (12.1, а сурет).
Астықты электрлік тазарту және сорттау принципін тәж
разрядтыбарабанды сепаратор мысалымен қарап өтеміз. Дәндер тиеуіш
бункерден (3) жерлестірілген айналатын барабанның (6) бетіне беріледіжәне
тәж разрядты электрлік өріске енеді. Өрісте олар қүрамалы зарядталады
(ионды зарядталу және барабаннан зарядталу). Әдеттешартка сәйкес ылғалды
дәндердің электрлік өткізгіштігі өте төменболады, сондыктан олар тәж
разрядтауыш электрод потенциалыныңтаңбасындай таңбалы заряд алады.
Жоғарға жартылай цилиндрде (яғни өріс аймағында)бөлшекке(дәнге) (4)
мынадай күштер эрекет етеді: ауырлық күші Fg (оны нормаль Fg| және
тангенциалдык Fg^ құраушыларға ажыратуға болады),ортадан тепкіш күш Ғц,
электрлік күштер Ғк жэне Ға. Күштер Ғц және Fg, бөлшекті барабаннан жүлып
алуға тырысады, ал күштер Fgl, Ғк және Ға оны барабанға кысады.
Егер бөлшек барабанның жоғарғы бөлігінде түсіп калмаса,оның бетінде
калып, электрлік өріс аймағынан өтеді де барабанныңтөменгі бөлігіне
шығады. Барабанның бүл бөлігінде электрлікөрістің кернеулігі біртіндеп
нөлге дейін төмендейді:
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а,э,б, және в – тәж разрядты (барабанды, транспортерлі, камераны және «горка»
типті; г және ғ - диэлектриктік барабанды; 1 және 3 - қабылдауыш және тиеуіш бункер;
2 - шөтке; 4 - дән; 5 - тәж разрядтауыш электрод; 6 - барабан;
7 - транспортер таспасы; 8 - жерлестірілген метал табақ.

12.1 сурет - Кейбір электр сепараторларының сұлбасы
Күш Ғк жоғалады, ал күш Fgl бөлшекті барабан бетінен жүлатын күш
болады. Жерлестірілген барабанның төменгі бөлігінде бөлшек біртіндеп
зарядсызданады, сондықтан күш Ға біртіндеп кішірейеді.Барлык күштердің
жалпы әрекетіне байланысты бөлшектерінің біреулері барабаннан оның
жоғарғы бөлігінде, кейбіреулері өріс аймағынан тыс жерде үшып түседі, ал
үшіншілері оның бетіненшөтке (2) көмегімен бөлініп алынуы мүмкін.
Жоғарыда келтірілген күштер мәндері дәндердің қасиеттеріне тәуелді
болғандықтан әртүрлі касиетті дәндер барабанның әртүрлі нүктелерінен үшып
бөлінеді және содан соң қабылдауыш бункердің (1) әртүрлі секцияларына
түседі.Тәж разрядты барабанды сепораторды: дәнді дакылдардың,
көкөністердің, шөптердің тұкымдарын ақырғы тазарту, тұкымды кара
күйелерден, шаңнан тазарту, тұкымды сорттау, яғни оның құрамынан
зақымдалынған, үскен, өскен және төмен массалыдәндерді бөліп алу сияқты
максаттарға пайдалануға болады. Тәж разрядты транспортерлі сепоратор
(12.1, ә сурет). Бүл сепараторда бөлшектерді бөлу үдерісі көп жағынан
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барабанды сепаратордағы бөлу үдерісіне ұқсас келеді. Айырмашылығы
зарядтау және разрядтау аймактарының үзартылғандығынан түрады.
Електі электр сепараторларда дөңгелек тесікті жазық сорттайтын
електерге қосымша электр- статикалық өріс беру пайдаланылған.
Бағыттаушы момент әрекет етуінен дәндер ұзын осімен өрісбойымен
бағытталуға тырысады, яғни елек жазықтығына перпендикуляр орналасуға;
осының нәтижесінде дәндердің елек тесіктеріарқылы өтіп кету
ыктималдылығы жоғарылайды. Осы себептенелекке дәндерді беру көлемін
көбейтуге болады. Әртүрлі қасиеттібөлшектерге берілетін бағыттаушы
момент мәндерінің өзгешелігісалдарынан қосымша пайдалы нәтиже алынады.
Электр аэролинамикалық сепараторлар. Электрлік өріскөмегімен
дәндерді максатқа байланысты бағыттау нәтижесіндеоларды сепарациялау
сапасын тік ауа ағынында да жоғарылатуғаболады. Осы принципке электраэродинамикалық сепараторлардыңжүмысы негізделінген.
13Қорғалған топырақтың және көкөніс қоймаларының электртермиялық жабдықтары
13.1 Қорғалған топырақ ғимаратын электрлік жылыту тәсілдері
Өсімдіктер мен олардың көшеттерін жылыжайлар мен көшетжайларда
өсіруде температураның маңызы зор келеді. Жылыжайлар мен көшетжайларда
мынадай үш түрлі жылыту тәсілі пайдаланылады: топырақты жылыту,
ауаны жылыту және топырақ пен ауаны жылыту. Осы тәсілдердің ішінде
тиімдісі топырақты және ауаны жылыту тәсілі. Көшетжайларда ауа көлемі
аз болғандықтан кейбір жағдайларда тек топырақ жылытылады.
Жылыжайлар мен көшетжайларды электрлі жылытудың басқа
тәсілдерге қарағанда мынадай артықшылықтары бар:
- температуралық режимді өте дәл реттеуге болады;
- жылытуға, қосымша жарықтандыруға және автоматтандыруға
энергияның бір түрі пайдаланылады;
- еңбек шығыны азаяды.
Оңтүстік аудандарда көшетжайларды жылытуға электр энергиясы кең
пайдаланылады. Сумен жылытуға қарағанда электрлі жылытуда энергия
шығыны аз, көшеттердің сапасы жоғарылайды және өнімі 10 - 15% көбейеді.
Бұл көрсеткіштерге жылыту үрдісін өте жоғары автоматтандыру нәтижесінде
жетуге болады. Көшетжайларды электрлі жылытуға шығындалынған қаражат
3 – 4 жыл аралығында қайтарылады.
Пластмассалық қабыршақпен жабылған (қорғалған) көктемдік
жылыжайларда топырақ пен ауаны электрлі жылыту қолданылады. Қысқы
жылыжайларды электрлі жылыту тек электр энергиясы арзан аудандарда
(қуатты электр станциялары бар аудандарда) пайдаланылады.
Жылыжайлар мен көшетжайларды жылытуға әртүрлі электр термиялық
қондырғыларды пайдалануға болады (13.1 сурет).
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Қазіргі уақытта жылыжайлар мен көшетжайларды электрлі жылытуға
элементті жылыту тәсілі кең қолданылады. Қыздырғыштың түріне және оны
монтаждау тәсіліне орай элементті жылыту бірнеше түрге бөлінеді. Ауа мен
топырақты элементті тәсілмен жылытуда қыздырғыш элементтер диаметрі 2,5
- 8 мм оқшауламасыз мырышпен қапталған болат сымнан немесе ПОСХВ,
ПОСХП, ПОСХВТ маркалы жылытқыш сымдардан дайындалады. Топырақты
жылытатын қыздырғыш элементтер мынадай құрылмалық түрде орындалады:
өңделген топырақтың астына төселген құмды қабатта орнатылған асбестцемент немесе қыш түтіктердің ішімен тартылған; өңделген топырақтың
астында төселген құмды қабаттың ішіне тікелей орналастырылған; өңделген
топырақтың астында төселген асфальт-құйматас монолиттің немесе
плиталардың ішімен тартылған.

13.1 сурет - Жылыжайлар мен көшетжайларды электрлі жылытуға
пайдаланылатын тәсілдерді топтастыру
Ауаны жылытуға арналған қыздырғыш элементтер жылыжайлар мен
көшетжайлардың құрылыстық құрылмаларына оқшаулауыштар көмегімен
ілінеді немесе тартқыш арқан сымға бекітіледі. Жылытқыш сымдар тікелей
немесе асбест-цемент түтіктердің ішінде тартылуы мүмкін.
Топырақты жылытуға диаметрі 50 – 150 мм, ал ауаны жылытуға
диаметрі 50 -75 мм асбест-цемент немесе қыш түтіктер пайдаланылады.
Көшетжайларды жылытуға оқшауламасыз сым пайдаланғанда қызмет
көрсетушілерді электр тогымен зақымдау қауіптігін төмендету үшін
сымдарды арнайы түтіктер (асбест – цемент, қыш) ішімен тартады немесе
сымдар үстіне экрандық металл тор салады, сондай-ақ қыздырғышты
төмендетілген кернеумен қоректендіреді. Түтікті жылыт-қыштарда
қыздырғыш элемент ретінде диаметрі 2,5 - 4 мм мырышпен қапталған болат
сымдар пайдаланылады. Түтікті жылулық оқшаулама ретінде қолданылатын
қазан қоқысының үстіне төселген құмды қабаттың ішіне орналастырады (13.2,
а сурет). Түтіктерді бір-бірімен муфталар көмегімен жалғайды.
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Жалғанған жерлерді цемент ертіндісімен сылап саңылаусыздандырады.
Сым түтікке тиіп тұрмауы үшін оқшауламалық тіректік дисктер үстімен
тартылады.
Көшетжайларды үстінде экрандық металл тор орналастырылған
оқшауламасыз сымдармен жылытқанда, болат сымды құмды қабаттың ішінде
ирек-ирек қылып төсейді (13.2,б сурет). Сымның үстіне қалыңдығы 15 – 20 см
топырақ қабат салады. Оның үстіне экрандық метал тор төселінеді. Торды
электр торабының нөлдік сымына қосады. Содан кейін өңделген топырақ
қабаты салынады. Бұл тәсілде жылылық қыздырғыш элементте және сыммен
экрандық тор аралығында өтетін ток әсерінен топырақта да бөлінеді. Тәсілдің
кемшілігі – металл шығынының көптігі.

а - түтікті қыздырғыш элементтермен жылытылатын; б - құмды қабат ішінде
төселінген жылытқыш сымдармен; 1 - көшетжайдың қабырғасы; 2 - ауаны қыздыру
элементі; 3 - топырақты қыздыру элементі; 4 - монтаждау оры; 5 - өткінші ор;
6 - экрандық тор.

13.2 сурет - Электрлі жылытылатын көшетжайлардың құрылысы
Көшетжайларды оқшауламасыз сымдармен төмен кернеуде жылыту
үшін 280/12 – 42 В арнайы төмендеткіш қосалқы станциялар пайдаланылады.
Қыздырғыш элементі ретінде беті қыздыруға төзімді лакпен қапталған
диаметрі 4 – 8 мм болат сым қолданылады. Көшетжайда сымды жоғарыда
берілген тәсілмен төсейді. Бұл тәсілдің кемшілігі – төмендеткіш қосалқы
станция пайдаланғандықтан көп қаражаттың қажеттілігі.
Асфальт – құйматас монолитпен немесе плиталармен жылытылатын
көшетжайлардың жылу энергиясын шоғырлап жинайтын қабілеті жоғары
келеді (13.3,а сурет). Олар топырақты біркелкі жылытуды және жеткілікті
электр қауіпсіздігін жеткілікті деңгейде қамтамасыз етеді. Жылытқышты
мына тәртіппен даярлайды. Жер бетіне қалыңдығы 20 см қазан күл қоқысын
төсейді. Оның үстіне құм себеді. Құмның үстіне асфальт-құйматас (88% құм,
12% битум) құяды. Оның бетіне диаметрі 2 – 3 мм болат сымды ирек-ирек
қылып төсейді де бетіне асфальт–құйматас құяды. Асфальт-құйматас
қыздырғышты жақсы электрлі оқшаулайды. Осы себептен қыздырғыш
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элементті қоректендіруге 380/220 В кернеу пайдаланылады. Кейбір
жағдайларда көшетжайдың қыздырғышын жеке асфальт-құйматас немесе
асфальт-керамзит құйматас плиталардан жинайды. Бұл көшетжайларды салу
мерзімін қысқартуға және заводта дайындалғандықтан қыздырғыштың
сапасын жоғарылатуға мүмкіншілік береді. Бірақ бұл тәсілде істен шыққан
жылытқыш сымды ауыстыру қиын келеді және жылыту жүйесін дайындауға
көп қаражат шығындалады.

а - қыздырғыш элементі асфальт-құйматас; монолиттің ішінде орнатылған;
1 - клеммалық қорап; 2 - қыздыру элементі; 3 - асфальт- құйматас монолит;
4 - қазандық қоқыс; 5 - қиыршық тас; 6– топырақ.

13.3 сурет - Көшетжайлардың құрылысы
Жылыжайлар мен көшетжайларды ПОСХВ; ПОСХВ; ПОСХВ;ПОСХП;
ПОСХВТ маркалы жылытқыш сымдармен жылыту оқшауламасыз сымдармен
жылыту сияқты орындалады. Сымдарды құмды қабаттың ішінде түтіксіз
орналастырғанда оларды зақымданудан металл тор көмегімен қорғайды.
Электрлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін торды жерге қосады.
Жылыжайлар мен көшетжайларда топырақ пен ауаны индукциялық
қыздырғыштармен жылыту оқшауламасыз сымдармен жылыту сияқты
орындалады. Қыздырғышты тораптық кернеумен қоректендіргенде электрлік
қауіпсіздік сыртқы метал түтіктерді нөлдік сымға қосумен қамтамасыз етіледі.
Топырағы жылытылатын жоғарыда берілген көшетжайлар құрылмаларының
негізгі кемшілігіне қыздырғыш элементтен жылу ағынының тек топыраққа
емес, сондай-ақ оның астындағы жерге де бағытталатындығы жатады. Жерге
өтетін жылу ағынын азайту үшін көшетжайларды жерден өтеру керек. Осы
жағдайда көшетжай түбі мен жер бетінің аралығындағы ауа жылулық
оқшаулама ретінде пайдаланылады.
86

Кейбір
жағдайларда
жылыжайларды
жылытуға
инфрақызыл
сәулелендіргіштер пайдаланылады. Бұл тәсілдің негізгі кемшілігі өсімдіктерді күйдіріп алу қауіптілігінен қажетті сәулелендіру тығыздығын
жасаудың қиындығы.
Топырақты электродты тәсілмен де жылытуға болады. Бірақ электрлік
қауіпсіздіктің жоғарылығына және электродты дайындаған металл
шығынының көп болуына байланысты бұл тәсіл кең қолданылмайды.
Сонымен қатар электродтар топырақты өңдеуге кедергі жасайды.
Соңғы жылдарда ауа мен топырақты жылытуға - калориферлі тәсіл
пайдаланылады. Көшетжайларда электр-калорифер тек топырақты жылытады
(13.3, б сурет). Бұл тәсілде калориферде жылытылған ауа оған қосылған ауа
құбырларымен топырақ астында орналасқан құбырлардан құрылған тұйық
жүйеде айналып топырақты жылытады. Жылыжайларда ауа да және топырақ
та жылытылуы мүмкін. Бұл жағдайда ауа топырақ астындағы каналдардан
жылыжайдың ауа кеңістігіне беріледі де одан калорифермен қайта тартылып
алынады. Тек ауаны жылытқанда диаметрі 18 - 25 см болатын тесіктері бар
пластмассалық құбырлардан дайындалатын ауа таратқыш жүйелер
қолданылады.
Жылыжайлардың ауа кеңістігі көшетжайларға қарағанда бірнеше есе
көлемді келеді. Сондықтан оларда ауаны жылыту қажет болады. Ауаны
жылытуға электрлік тәсілдердің ішінде тиімдісі электр-калориферлі жылыту.
Электр-калориферлі қондырғыларды автоматтандыру жеңіл болады.
13.2 Температураны реттеу
Жылыжайлар мен көшетжайларда ауа және топырақ температураларын
белгіленген шекте ұстап тұру қажет. Өсімдіктерге қолайлы температуралықылғалдық жағдай жасау және оны тұрақты ұстап тұру – жоғары өнім алудың
негізгі шарты.
Бұл мақсатқа тек автоматтандырудың нәтижесінде жетуге болады.
Сонымен қатар, автоматтандыру еңбек және энергия шығынын азайтады.
Қажетті микроклимат жасау үшін жылыжайлар мен көшетжайларды
жылыту, желдету, ылғалдау, қосымша жарықтандыру және басқа жүйелермен
жабдықтайды.
Жылы-жайлардың
жеке
жылыту
жүйесі
болады.
Көшетжайларды жылыту жүйесі ортақ болатын топтарға біріктіреді. Бірнеше
топ көшетжайларды электр энергиясымен ортақ жабдықталатын учаскелерге
бөледі. Көшетжайларда жылыту қуаты, қыздырғыш элементтердің қосылу
сұлбасын өзгертумен немесе элементтерді фазалық кернеуден фазалар аралық
кернеуге ауыстырып қосумен реттелінеді.
13.4 суретте 480 рамадан тұратын көшетжай учаскесінің электр сұлбасы
берілген. Көшетжайлар учаскесі жылыту жүйесінің орындалуына байланысты
төрт топқа бөлінген. Сұлбада тек бірінші топтың жылыту жүйесі көрсетілген.
Басқа топтардың жылыту жүйесі осындай болып орындалады.
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13.4 сурет - Топырағы жылытылатын көшетжайлар участкесінің
принциптік электр сұлбасы
SА2 ауыстырып қосқыш арқылы жылыту жүйесінің электр
қыздырғыштары «үш бұрышты» немесе «жұлдызша» түрінде қосылады.
Жылу жүйесінің қуаты осылай реттелінеді.
Қол режимінде SА1 басқару кілтінің тұтқасын солға бұрып «Қ» орнына
қою керек. Бұл жағдайда кілттің 1 және 2, 3 және 4 секциялары бір-бірімен
жалғанады. КМ1 магниттік жүргізгіш өзінің КМ1.1 күштік түйіспелерімен
жылыту жүйесінің қыздырғыштарын электр торабына қосады.
Автоматты режимде SА1 басқару кілтінің тұтқасын оңға бұрып «А»
орнына қояды. Бұл жағдайда кілттің 1 және 2, 5 және 6 секциялары бірбірімен жалғанады. КМ1 магниттік жүргізгіш АТ термореттегішпен
басқарылады. Топырақ температурасы белгіленген шектен төмен болса,
термореттегіш өзінің түйіспелерін тұйықтап (RК датчигінің сигналымен),
КМ1 магниттік жүргізгіш көмегімен жылыту жүйесінің қыздырғыштарына
кернеу береді. Температура белгіленген шектен жоғарылағанда термореттегіш
өзінің түйіспелерін ажыратып, КМ1 магниттік жүргізгіш көмегімен жылыту
жүйесінің қыздырғыштарын электр торабынан айырады.
Төмен кернеумен қоректендірілетін қыздырғыш элементтерді басқаруға
КП1 типті жабдықтар жинағы пайдаланылады. Жинақ төрт ТМОБ-63 типті
төмендеткіш трансформатордан, төрт жергілікті басқару шкапынан және
ТМС-239С типті он алты температуралық датчиктерден тұрады. КП-1
жинақпен екі позициялы реттегенде температураның белгіленген мәннен
ауытқуы ±1,5°С-тан аспайды.
Жылыжай және көшетжай жабдықтарының сенімді жұмыс істеуін
жоғарылату үшін шала өткізгішті термореттегіштермен жабдықталған ПТ
типті тиристорлы жүргізгіштер немесе РТБ-1 термореттегіштермен жабдықталған күштік тиристорлы блоктар пайдаланылады.
13.3 Топырақтағы зиянкестерге қарсы күресудің электр-термиялық
тәсілдері
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Жылыжайлар мен көшетжайлардағы оптималь микроклимат және
өсімдіктердің өсіп-өнуі мен өмір сүретін кезеңінің ұзақтылығы өсімдіктер
зиянкестерінің және оларда түрлі ауруды қоздырушы бактериялардың өсіпөнуіне және көбейуіне қолайлы жағдайлар жасайды. Жылыжайлар мен
көшетжайларда ауру себебінен өнім шығыны 50°С-ға дейін болады.
Сондықтан топырақты мезгіл-мезгіл зарарсыздандырады немесе түгел
ауыстырады. Топырақты түгел ауыстыруға көп шығын кетеді, сондықтан көп
жағдайларда топырақты зарарсыздандыру пайдаланылады.
Топырақты 90 - 100°С-қа дейін бумен немесе электр тогымен қыздыру –
зиянкестерге қарсы күресудің ең тиімді тәсілі.
Электрлі қыздырудың жақсы жағы – топырақты зарарсыздандырғаннан
кейін-ақ пайдалануға болатындығы. Сонымен қатар, бұл үрдісті бақылау және
автоматтандыру жеңіл келеді. Топырақты қыздырумен өңдеуге элементті
немесе электродты қыздырғыштармен жабдықталған зарарсыздандырғыштар
қолданылады.
Элементті зарарсыздандырғыштар – ішінде алюминий қорытпалары
негізінде жасалынған пластинкалар орнатылған жәшік. Пластинкаларға
түтікті электр қыздырғыштар бекітілген. Қыздырғыштарды электр торабына
қосқанда жылу ағыны олардан пластинкаларға, ал пластинкалардан топыраққа
беріледі. Осы себептен топырақ қызып, жоғары температура әрекетінен
зарарсызданады. Құрылғының ұсынылған құрылмасы топырақтың біркелкі
қыздырылуын қамтамасыз етеді.
Электродты зарарсыздандырғыш – ішіне төрт металл электродтар
орнатылған ағаш жәшік. Фазаларды бірдей жүктеу үшін екі шекті электродтар
бір бірімен өткізгіш көмегімен жалғанған. Электродтардың қоректену
кернеуі –380 В. Электр тогы бір электродтан екінші электродқа топырақ
арқылы өтеді де оны қыздырады. Өңдеу уақыты 1 сағаттан кем болмауы
керек. Өңдеу уақыты бұл шамадан аз болса, кейбір зиянкестердің өсіп-өнуіне
қолайлы жағдай жасалуы мүмкін.
13.4 Қауіпсіз эксплуатациялау ерекшеліктері
Электрлі жылытылатын сыртқы ортадан қорғалып, өңделген топырақтар
үй-жайларда жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасының және техникалық
эксплуатациялау ережелерін ұқыпты сақтау керек.
Электр тогымен зақымдану қауіптілік дәрежесіне орай жылы-жайлар
мен көшетжайларды екі категорияға бөледі.
А категория. 65В-тен жоғары қоректену кернеуде оқшауламасыз
қыздырғыш элементтермен жылытылатын үй-жайлар. Бұл категорияға
380/220 В кернеуге қосылатын асфальт-құйматас плиталармен жылытылатын
жылыжайлар мен көшетжайлар жатады.
Б категория. 65 В-ке дейін қоректену кернеуде қыздырғыш элементтермен жылытылатын үй-жайлар. Бұл категорияға ПОСХВ, ПОСХП
сымдардан дайындалған қыздырғыштары 380/220В кернеумен қоректенетін
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және жермен қосылған экрандық торлары бар жылыжайлар мен көшетжайлар
жатады.
Қыздырғыш элементтеріне кернеу берілген болса, А категориясына
жататын жылыжайлар мен көшетжайларда жұмыс істеуге болмайды. Б
категориясына жататын жылыжайлар мен көшетжайларда жылыту жүйесі іске
қосылған болса, мына жағдайларда жұмыс істеуге болады: қызмет
көрсетушілер тұтқасы оқшауланған құралдар пайдаланса және оны топыраққа
25 см тереңдікке дейін батыратын болса.
Электрлі жылытылатын жылыжайлар мен көшетжайларда жұмыс
істейтін адамдарды жылыту жүйесінің құрылысымен, оны іске қосу және
ажырату тәртібімен таныстыру керек. Жылыжайлар мен көшетжайларда
орнатылған
электр-термиялық
қондырғыларды
эксплуатациялау
жауапкершілігі арнайы дайындалған электрмонтерге жүктеледі.
Әрбір электрлі жылытылатын жылыжайлы-көшетжайлы шаруашылықта
жабдықтарға құжаттар және қызмет атқарушыларға нұсқаулар болуы керек. А
категориясына жататын жылыжайлар мен көшетжайлар орналасқан учаске
биіктігі 2 м дуалмен қоршалуы керек. Кернеу берердің алдында электр –
монтер учаскеде адамдардың жоқтығын анықтауға, қақпаны жабуға және
«Кернеу берілген» және «Территорияға кіруге болмайды» деген плакаттарды
ілуге міндетті.
Б категориясына жататын жылыжайлар мен көшетжайлардағы электрлі
жылыту жүйесін қосардың алдында электр-монтер оларда жұмыс істеп жатқан
адамдарды кернеу берілетіндігін ескертуі және көзге түсетін жерлерде
«Кернеу берілген», «Өмірге қауіпті» деген плакаттарды ілуі керек.
13.5 Көкөніс қоймаларына арналған электр-термиялық жабдықтар
Сақтау мерзімінде картоп, көкөніс және жемістер көмір қышқыл газ, су
буларын және жылылық бөліп шығарады. Сондықтан оларда өтетін тіршілік
үрдістерін тоқтату немесе баяулату және артық ылғал мен жылылықты
қоймадан шығару керек болады. Қоймаларда табиғи және жасанды желдету
қолданылады. Жасанды активті желдету пайдаланғанда өнімдерді ұзақ уақыт
ішінде сақтау мүмкіншілігі ұлғаяды. Бұл жолы өнім қабатына мезгіл-мезгіл
еріксіз белгіленген температурамен, ылғалдылықпен және жылдамдықпен ауа
беріледі.
Картоп пен көкөністі ұзақ уақыт аралығында сақтау үрдісі үш мерзімнен
тұрады.
Даярлық (емдеулік) мерзім қойманы өніммен толтырғаннан кейін
басталады және 10...18 тәулікке созылады. Екі-үш тәулік аралығында өнімді
кептіреді. Содан кейін өнімнің (мысалы, картоптың) зақымдарын емдеу үшін
тәулікте 4...6 рет 20...30 минут уақыт аралығында жылы ауамен желдетеді.
Осы кезде өнім қабатындағы ауа ағынының жылдамдығы 0,12...0,5 м/с
шегінде болуы керек. Бұл 1 т өнімге ауа беру мөлшері 0,014...0,06 м3/с
болғанға сәйкес келеді.
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Даярлық мерзімдік пиязды кептіреді және оны шірітетін
микроорганизмдерді өлтіру үшін термиялық өңдейді. Пиязды кептіруге
30...35°С-қа дейін жылытылған ауа пайдаланылады.
Пиязды жоғары жиілікті электр өрісінде кептіруге арналған ғылымизерттеу жұмыстары жүргізіледі. Зерттеу нәтижесінде бұл тәсілді
пайдаланғанда сақтау мерзімінде пияз шығынының азаятындығы анықталды.
Салқындату мерзімі емдеу мерзімі аяқталғаннан кейін басталады. Бұл
мерзімде өнім температурасы біркелкі төмендетіледі. Температураның
төменде-тілген шегінде зияндық микроорганизмдер өсіп-өнбеуі, ал өнімнің
өзінде оның сапасын төмендететін өзгерістер болмауы керек. Осы мерзімде
картопты сақтағанда температура +2...4°С-қа дейін төмендетіледі. Бір тәулікте
температураны төмендету жылдамдығы 0,5...1°Стәулік шегінде болады.
Сақтау мерзімі – негізгі мерзім. Бұл мерзімде өнімнен бөлінетін
жылылық және алмасу өнімдері активті желдету көмегімен сыртқа
шығарылады. Өнім температурасы - өнімнің сапалы сақталуына әсер ететін
негізгі фактор. Бұл температураның мәні өнімнің сортына, түріне және
пайдалану мақсатына байланысты келеді.
Желдету жүйесін әрбір өнімді сақтау мерзіміне жеке есептейді. Жүйені
есептеу тәсілі «Жылу техникасы» пәнін оқығанда біледі.
Салқындату мерзімінде қоршаулық құрылмалар температурасы өнім
қабатындағы ауа температурасынан төмен болады. Өнім қабатынан шығатын
ылғалды ауа қойманың салқын қабырғаларымен және төбесімен жанасады.
Осының нәтижесінде қоршаулық құрылмалар дымқылданып суланады. Су
тамшылары өнімнің жоғарғы қабатына тамып оны дымқылдайды. Осы
құбылыс болмау үшін қойманың жоғарғы кеңістігіне электр-калориферде
жылытылған ауа беріледі. Ауаны жылытуға жылыту-рециркуляциялық
қондырғы пайдаланылады. Қондырғыда қуаты 10 және 16 кВт СФО типті
электр-калориферлер пайдаланылады.
Сақталатын өнімнен бөлініп шығатын жылылық мөлшері қойманың
қоршаулық құрылмалары арқылы шығынданатын жылылық мөлшерінен кем
болмайды. Сондықтан қоймаларда оның жоғарғы кеңістігіне берілетін ауаны
жылытатын
электр-калориферден
басқа
жылыту
қондырғылар
пайдаланылмайды.
Көкөніс қоймаларында оптимал температура мен ылғалдылықты
тұрақты сақтауға арналған ОРТХ (қоймалар температурасын реттеу
жабдығы) типті жабдықтар жинағы шығарылады. Жинақ сыйымдылығы 1000т
қоймаларға арналған. Жабдықтар жинағы ШАУ-АВ типті автоматты шкаппен
басқарылады. ШАУ-АВ шкапының электр сұлбасы 13.5 суретте берілген.
Қойманың ауаны ішке және сыртқа тартуға арналған шахталары бар.
Ауаны ішке тартуға арналған шахтаға өнімді (картопты, көкөністі) активті
желдету жүйесі қосылады. Желдету жүйесі өнім астында орналастырылған.
Жүйеде сыртқы салқын және ішкі жылы ауаларды араластырумен өнімді
желдетуге пайдаланылатын ауаның температурасын реттеуге арналған
араластырғыш клапан орнатылған. Оның электр жетегі және жылытқышы бар.
91

Жүйеде өнімді активті желдетуге арналған желдеткіш орнатылған. Желдету
жүйесіндегі ауа температурасын екі термореттегіштер өздерінің датчиктерінің
көмегімен бақылайды.АТ5 термореттегіш өнімді желдетуге пайдаланылатын
ауа температурасын араластырғыш клапан көмегімен реттейді АТ4
термореттегіш өнімді аса салқын ауамен желдетуден қорғайды. Ауа өте
салқын болса, термореттегіш көмегімен араластырғыш клапан жабылады.
Өнім ішкі ауамен желдетіледі. Араластырғыш клапан жұмыстан шығып қалса,
термореттегіш желдеткішті тоқтатуға әмір береді. Қойманың жоғарғы
кеңістігіне берілетін ауаны жылытуға рециркуляциялық жылыту-желдету
агрегаты пайдаланылады. Агрегат өнім қабатының үстіндегі температураны
бақылайтын АТ2 термореттегіш көмегімен басқарылады. Өнім температурасы
датчигі оның ішкі қабатында орналасқан АТ3 термореттегіш көмегімен
бақыланады. Термореттегіш өнім температурасы жоғарылағанда желдеткішті
жұмысқа қосады. Дифференциалды АТ1 термореттегіштің бір датчигі
қойманың сыртында, ал екінші датчигі өнім қабатында орналастырылады.
Термореттегіш датчиктерінің көмегімен екі температураны салыстырады.
Олар айырымы дифференциалдан (сыртқы ауа температурасы өнім
қабатындағы температурадан 2...3 градусқа төмен болса) көп болса, АТ1
термореттегіш жұмысқа қосылып,КV2 аралық релеге кернеу береді. РелеАТ3
жәнеАТ5 термореттегіштерін іске қосады.
Активті желдету жүйесі қолмен және автоматты басқару
режимдерінде жұмыс істейді.
Қолмен басқару режимінде𝑆𝐴3 және 𝑆𝐴5 ауыстырып қосқыштардың
тұтқаларын «Қ» орнына қояды. Содан кейін 𝑆𝐵1 және 𝑆𝐵2 бастырмаларымен
рециркуляциялық агрегаты, 𝑆𝐵3 және 𝑆𝐵4 бастырмаларымен араластырғыш
клапан жылытқышын, 𝑆𝐵5 және 𝑆𝐵6 бастырмаларымен желдеткіш электр
қозғалтқышын басқарады. Бұл режимде араластырғыш клапан істен шыққанда
немесе сыртқы ауа температурасы белгіленген шектен төмендегенде 𝐴𝑇4
термореттегіш 𝐾𝑀4 магниттік жүргізгіш көмегімен желдеткіш электр
қозғалтқышын автоматты түрде электр торабынан ажыратады. Бұл өнімді
сыртқы ауамен аса салқындатудан қорғауға қажет.
Автоматты режимде𝑆𝐴3 ауыстырып қосқыштың тұтқасын «А»
орнына қояды. Басқару тәртібі өнімді сақтау мерзіміне байланысты болады:
Емдеулік мерзімде 𝑆А4 ауыстырып қосқыштың тұтқасын «Е» орнына, ал
𝑆𝐴5 ауыстырып қосқыштың тұтқасын «Б» (бейтарап) орнына қояды. Бұл
мерзімде желдеткіш электр қозғалтқышы 𝐾𝑇1 бағдарламалы уақыт релесі
көмегімен басқарылады. Реле өзінің белгіленген бірінші бағдарламасы
бойынша (𝐾𝑇1.2 түйіспелері) 𝐾𝑀4 магниттік жүргізгіш көмегімен
желдеткішті жұмысқа қосып және тоқтатып тұрады.
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13.5 сурет - ШАУ-АВ басқару шкапының электр сұлбасы
Салқындату мерзімінде𝑆𝐴4 ауыстырып қосқыш тұтқасын «Сл» орнына
қояды. Осы кезде 𝐴𝑇1 термореттегіш іске қосылады. Ол өзінің датчиктері
көмегімен сыртқы және өнім қабатындағы температураларды салыстырады.
Температуралар айырымы 2...3 градустан жоғары болса (сыртқы ауа
температурасы өнім қабатындағы температурадан 2...3 градус төмен болса),
𝐴𝑇1 термореттегіш іске қосылады да өзінің 𝐴𝑇1.1 түйіспелерін тұйықтап, 𝐾𝑉2
аралық релесін қоректендіреді. Реле өзінің 𝐾𝑉2.1 түйіспелерімен 𝐴𝑇3, ал
𝐾𝑉2.2 түйіспелерімен 𝐴𝑇5 термореттегіштерді жұмысқа қосады. Осының
нәтижесінде 𝐴𝑇3 термореттегіш өзінің 𝐴𝑇3.1 түйіспелерімен КМ4 магниттік
жүргізгішті іске қосады. Жүргізгіш желдеткіш электр қозғалтқышын электр
торабына қосып, өнімді активті желдетеді. АТ5 термореттегіш өзінің АТ5.1
және АТ5.2 түйіспелері және У атқару механизмі көмегімен желдету
жүйесіндегі ауа температурасын реттейді. Ауа температурасы белгіленген
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мәннен ауытқығанда АТ5 термореттегіш өзінің АТ5.1. және АТ5.2.
түйіспелерімен У атқару механизмін іске қосады. Механизм араластырғыш
клапанды сыртқы салқын және ішкі жылы ауаларды араластырумен жүйедегі
ауаның қажетті температурасын қамтамасыз ететін орынға жылжытады.
Желдеткіш өнім температурасы белгіленген мәніне дейін төмендегенше
жұмыс істейді. Содан кейін АТ3 термореттегіш өзінің АТ3.1. түйіспелерінің
көмегімен КМ магниттік жүргізгішті қорексіздендіреді. Жүргізгіш желдеткіш
электр қозғалтқышын электр торабынан ажыратып желдеткішті тоқтатады.
Сыртқы ауа температурасы өнім температурасынан жоғары болса активті
желдетуге қойма ішіндегі ауа пайдаланылады. Желдеткішті жұмысқа қосу
сигналы бағдарламалы уақыт релесінен беріледі. Бұл кезде араластырғыш
клапан жабық болады. Сондықтан сыртқы жылы ауа қоймаға берілмейді.
Сақтау мерзімінде SА4 ауыстырып қосқыш тұтқасын «Сқ» орнына
қояды. Желдеткіш жұмысқа КТ1 бағдарламалы уақыт релесінің КТ1.2.
түйіспелері көмегімен қосылады. Активті желдетумен өнім температурасы
төмендетіледі. Осы уақытта мына тізбекпен АТ1 термореттегіш іске
қосылады: фаза – SА3 қосқыштың 3 және 4 секциялары – SВ5 бастырма –
КМ4.1. түйіспелері – АТ4.2. түйіспелері – КМ4.2. түйіспелері - SА4
қосқыштың 5 және 6 секциялары – SА3 қосқыштың 1 және 2 секциялары –
АТ1 термореттегіш – нөл. Әрі қарай сұлба салқындату режиміндегідей жұмыс
істейді. КТ1 реле көмегімен белгіленген уақыт аралығында температура
қажетті деңгейге дейін төмендемесе желдеткіш жұмыс істей береді. Ол АТ3
термореттегіштің АТ3.1 түйіспелері ажырағанға дейін істе болады. АТ3.1
түйіспелері ажырағанда КМ4 магниттік жүргізгіштің шарғысы қорексізденеді
де желдеткішті тоқтатады. Желдеткіш электр қозғалтқышы электр торабынан
ажыратылғанда жүргізгіштің КМ4.3. түйіспелері және SА4 қосқыштың 9 және
10 секциялары арқылы У атқару механизмі қоректенеді. Ол араластырғыш
клапанды автоматты түрде жабады.
Қойманың жоғарғы кеңістігінде температура белгіленген деңгейден
төмен болса өнім үстіне су тамшылары тамуы мүмкін. Бұл өнім сапасын
төмендетеді. Осы құбылыс болмау үшін АТ2 термореттегіш өнім үстінде
орнатылған датчигінің сигналымен іске қосылады. Термореттегіш КМ1 және
КМ2 магниттік жүргізгіштер көмегімен рециркуляциялық жылыту-желдету
қондырғысын жұмысқа қосады.
Араластырғыш клапан жылытқышы КТ1 уақыт релесінің бірінші
бағдар-ламасымен автоматты басқарылады. Сыртқы ауа температурасы – 15
градусқа дейін төмендегенде реленің КТ1.1. түйіспелері арқылы жылытқыш
автоматты түрде іске қосылады.
Сыйымдылығы жоғары және бірнеше желдеткіш қондырғыларымен
жаб-дықталған «Среда-1», «Среда-2» құрылғылар шығарылады (13.1кесте).
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13.1 кесте - Автоматика жүйелерінің негізгі техникалық мәліметтері
ШАУКөрсеткіші
«Среда - 1»
«Среда – 2»
АВ
Өнім
Картоп көкөніс пияз
Желдету камераларының саны
1
сегізге дейін
төртке дейін
Температураны реттеу диапазоны,
°С
-10...+15
-20...+20
20...+60
Температураны реттеу дәлдігі, °С
1
1
1
Қоректену кернеуі, В
220
220
220
Тұтынатын қуаты, Вт
500
500
500
«Среда» жүйесі қамтамасыз етеді:
- өнімді салқындату үшін температурасы өнім температурасынан төмен
болатын сыртқы ауаны беруді;
- механикалық зақымдарды емдеу, артық жылылықты сыртқа шығару,
температураның және ылғалдың градиенттерді жою үшін белгіленген
бағдарлама бойынша өнімді мезгіл-мезгіл рециркуляциялық (қойма ішіндегі)
ауамен активті желдетуді;
- қойманың жоғарғы кеңістігін электр–калориферлі қондырғының
көмегімен жылытуды;
- өнім қабатына белгіленген температуралы ауаны беруді;
- өнімді желдету кезінде аса салқындатудан және аса қыздырудан
қорғауды;
- тоңазытқыш қондырғыларды іске қосуға әмір беруді;
- басқару шкапы мен араластырғыш клапанды жылытуды;
- қойманың 39 нүктесінде температураны көзбен бақылауды (логометр
көмегімен).
«Среда - 2» жүйесі осы функцияларға қосымша пиязды кептіруге және
термиялық өңдеуге қажетті белгіленген температуралы ауаны өнім қабатына
беруді қамтамасыз етеді.
«Среда - 1» құрылғыны бір түрлі және әр түрлі өнімдер сақталатын
қоймаларда пайдалануға болады.
«Среда-1» жүйесінің құрылмалық сұлбасы 13.6 - суретте берілген.

95

1ӨТБ - 8ӨТБ, ӨТБ - 1...8 ӨТБ-1 өлшеу және тапсырмалар блоктары;
ПРБ-1, ПРБ-2 - екі позициясы және пропорционал реттегіштер блоктары;
ЭР-1, ЭР-2 – электрондық релелер; РБ-1, РБ-2-релелер блоктары; ЭБ-электрондық
блок; 1ББ...8ББ – басқару блоктары; РРТ-2 – температуралар айырымын реттегіш;
ЖБ-жалпы блок; 1ТД...8ТД, 1ТД-1...8ТД-1, 1ТД...39ТД – температуралық датчиктер.

13.6 сурет- «Среда-1» құрылғының құрылмалық сұлбасы
ТД датчиктерден түскен температураның белгіленген шамадан ауытқуы
туралы сигналдар ӨТБ өлшеу және тапсырмалар блоктарында қалыптасады.
Бұл сигналдар ПРБ таратқышында коммутацияланады да ЭР электрондық
релеге беріледі. ЭР электрондық реледе аналогтық сигнал релелік сигналға
түрлендіріледі де РБ релелер блогына беріледі. Сонымен ӨТБ, ЭР және РБ
блоктары екі позициялы және пропорционал реттейтін температура
реттегіштерді құрады. РБ релелер блоктарынан түскен сигналдар ПРБ
таратқышымен коммутацияланады да ББ басқару блоктарына беріледі. ББ
басқару блоктарында қойманың атқару құрылғыларын басқару әмірі
қалыптасады. Атқару құрылғылар қоймада белгіленген температураны
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, басқару блоктарында қойманың әр түрлі
аймақтарында температура белгіленген шамадан ауытқығанда және олардағы
атқару құрылғылар жұмыс істегенде жарықтық сигналдау қарастырылған.
ЭБ электрондық реле ПРБ таратқышты басқаруға арналған ЖБ жалпы
блокта мына аспаптар мен құрылғылар орнатылған: екі бағдарламалы уақыт
релесі, екі бір бағдарламалы уақыт релелері; құрылғы элементтерін
қоректендіру көзі. РРТ-2 температуралар айырымын реттегіш сыртқы және
ішкі ауа температураларын салыстыруға пайдаланылады. Сыртқы
температура ішкі температурадан төмен болғанда реттегіш өнімді сыртқы
ауамен желдетіп салқындатуға рұқсат береді.
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14 Шұжық өндірісі
14.1 Етті өңдеудің технологиялық процессі
Шұжық - арнайы дәмдеуіштер қосылған еттен жасалған өнім.
Шұжықтар жасалу технологиясы және шикізат түрі бойынша мынандай
түрлерге жіктеледі:
- пісірілген, турама салынған, жартылай сүрленген, сүрленген, өкпе –
бауырдан жасалған шұжық;
- еттің түріне қарай – сиыр, шошқа, қой, жылқы, түйе және тағы басқа
жануарлар етінен және құс етінен жасалған болып бөлінеді. Сиыр, қой, жылқы
еттерінен жасалғандарға шошқаның қыртыс майы бар қоспа қосылады;
- шикізат құрамы – еттік,қансақталы , жанама өнімді, диеталық;
- шикізаттың сапасы бойынша - жоғары сұрып, 1,2,3 сұрып;
- қабықтың түрі бойынша – табиғи қабықта (шек, көпіршектер, өңеш),
жасанды ( ақуызды, целлюлозалы), қабықсыз;
- шұжықтардың түрлері өте көп, бүгінгі уақытқа дейін, олардың 200-ге
жақын атаулары белгілі.
Шұжық жасауға арналған шикізаттарды өңдеуге байланысты,
шұжықтарды мынадай топтарға жіктейді: пісірілген, жартылай ысталған,
шикілейысталған, пісіріпысталған ливерлік, диетикалық және етөсімдіктікті.
Одан басқа ерекше топқа ет-нан шұжық, қан шұжығы, студни, зельцтар,
паштеттер кіреді. Сақталатын және көп сақталмайтын, тез бұзылатын, яғни
сатуға табанында жіберілетін, болып екіге бөлінеді. Бұл топтарға тартылған
еттен пісірілген ливерлік және мал қанынан жасалған сосиска және сардел,
студен және зельцтер жатады. Бұл топты шұжықтарға, міндетті түрде сақтау
мерзімі көрсетілген, ол ет комбинатында 4 тәуліктен аспауы керек. Жартылай
ысталған шұжықтарды ұзақтау ұстауға болады, яғни температурасы 7-90С
болған жағдайда үш ай шамасында, ал температура 0-40С бір айға дейін.
Толық ысталған шұжықтарды 7-90С температурада төрт айға дейін, ал
температура 0-4 С болса 30 күнге дейін сақтайды.
Шұжықтар жоғары қоректілігіне және калориялығына байланысты
тамақтық бағалығы өте жоғары өнім. Тамақтық бағалығы жоғары болатын
себебі, олардың құрамына құнды белокты бұлшық ет ұлпасы көп кіреді.
Шұжық дайындау процесінде, олардың құрамындағы экстрактивті заттар
және витаминдер сақталады, сол себептен олардың қорытылуы жоғарлайды.
Шұжық дайындау барысында қолданылатын технологиялық өңдеудің
арқасында, еттің құрамында өтетін физика-химиялық өзгерістің және оған
қосылатын қоспалардың себебінен, шұжықтың өзіне тән дәмі және иісі
болады. Ол факторлар да шұжықтың қорытылуын одан да әрі жоғарлатады.
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14.1 сурет - Шұжық жасау технологиясы
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Көп жағдайларда өнімнің бір түрінің бірнеше өндіру түрі болса онда
оны әртүрлі технологиялық схема бойынша жүзеге асырады да, соның ішінде
ең дұрыс дегенін таңдайды. Технологиялық схеманы таңдауда негізі бірнеше
нұсқаларды салыстыра отырып жүзеге асырылады. Технологиялық схеманы
мынандай көрсеткіштері бойынша таңдайды: шығарылатын өнімнің
сапалылығы, шикізат пен материалдардың шығыны мен қалдығы; тоқтаусыз
жұмыстылығы; қарапайымдылығы және қондырғылардың оңай қол
жетімділігі; жұмыс механизациясының деңгейі; қазіргі өнімдік ауданы; бу, су,
электрэнергияның үлесті шығыны, жұмысшылар саны.
Пайдаланған технологиялық схеманың тиімділігі мынада болып
табылады: технологиялық процесі басқаларымен салыстырғанда көбірек
механикаландырылған. Ең негізгі болып саналатын ол тартылған етті куттерде
араластыру кезінде уақытпен бақылау жасап тұру, сонымне қатар
термқкамерада ыстаған кезде де.
Шикізатты қабылдау
Кесу, бөлу
Волчокта шошқа және сиыр етін ұсақтау
Дәмдеуіштер және тұз

(2…4 мин) арнайы ыдыста
араластыру

Натрии нитриді

0...4°С- та қатайтылған камерада 6...24 сағат шошқа және сиыр еті
үшін
Ақуызды
препараттарды
гидриттеу

Спека: 0…-3°С
дейін суыту 4
мм дейін
ұсақтау

Куттерде туралған етті
дайындау, куттер
араластырғыштар да
немесе тағы басқада

Су (мұз),
арнайы және
басқа да
қоспалар

4…6 мин спекамен туралған етті араластыру
Батонды өру және қабықшасын толтыру
Термоөңдеу
Салқындату
Сапа бақылауы

14.2 сурет - « Докторская » щұжығын өндірудің техникалық сұлбасы
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14.2 Технологиялық және ұйымдастыру бөлім
Шұжық жасау цехындағы жабдықтар.
Жобалық цех үшін өндіріс желісінде қайталанып өндірілген жабдықтар
таңдалынады.
Жабдықтың өнімділігі технико-экономикалық көрсеткіші машиналар
мен аппараттарға жіберілуі, ондағы механизациялық дәрежесі, қызмет
көрсетудің қарапайымдылығы мен қауіпсізділігі, үзіліссіз жұмыс кезінде,
өндіру қуаттылығында пайдалану коэффициентінің жоғарлығы, қалдықтар
мен шығындардың үлкен көлемде болмауы, негізгі бөліктерді дайындау үшін
қажет материалдар толығымен талаптарға сәйкес келеді.
Жабдықтың керекті өнімділігі азықтың есептік өнімділігі бойынша
анықталып және өңделген шикізаттың есептік салмағына максималды
жақынырақ болуы қажет.
Өндіріс желісін жобалау кезінде мынаған мән беру қажет, ережеге сай
орнатылайын деп жатқан жабдықты цех ішіне орналастыруды қарастыру
осыған қоса құрылғы сапалы болуына да көңіл бөлу қажет, егер де оны алу
экономикалық тиімді және мүмкін болса. Ең бірінші тоқтаусыз жұмыс
істейтін аппараттарға көңіл бөлінеді, олар құрылысы бойынша қарапайым,
көлемдік өлшемдері кіші және де су, бу, электрэнергия шығындары аз.
Қондырғыларды жоғарыда көрсетілген шұжық тағамдарын жасауға
арналған технологиялық сұлба бойынша таңдаймыз. Қондырғылар цех ішінде
орнатылу саны аз болуына да көңіл бөлеміз.
«Хелчинко и К» цехында шұжықтың өнімділігін арттыру үшін, бұрын
орналасқан
құрылғылардың
кейбіреулері
заманауи
қондырғыларға
ауыстырылды.
Цехта орналасқан қондырғылардың тізімі мен қысқаша сипаттамасы
төменде келтірілген.
- волчок К6-Ф1П;
- туралған ет араластырғыш ФШМ-0,3;
- шприц ЛВ-500;
- универсалды термокамера ТКУ-2,5;
- қайнату қазаны ВК;
- дефростер ДР-14;
- конвейер;
- арба;
- мұз генераторлар;
- куттер.
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а – волчок сұлбасы: 1 –ұстайтын тор; 2 – пышақтық механизм;
3 – пышақтық шахта; 4 – жұмыстық шнек; 5 – бір орамды қалақша;
6 – бункер; 7 – клинобаулы шнегі жұмыстық берілістің; 8 –пышақтық шахта;
9 – электрлік қозғалтқыш; 10 – санитарлық жағдайға арналған аудан;
11 – ойпат; 12 – трубалық саңылау; б – кесуші механизм: 1 – ұстайтын тор;
2 – шықпалы пышақтық тор; 3 –пышақтар; 4 – аралық тор;
5 – қабылдайтын тор.

14.3сурет - К6-ФВП160-2 маркалы волчоктың конструкциясы
Волчокта ет туралады, мұнда ондағы пышақтарға назар аудару керек.
Егер де волчоктағы пышақтар жақсы және ұсақ болса ет жақсы туралады.
Сонымен қатар ет жай туралып қана қоймай ысталады. Тез және жылдам
туралғаның себебінен волчоктың ішінде туралып жатқан ет ыстық күйде
болады. Волчоктан кейін туралған ет куттерге жіберіледі. Цехта орналасқан
бұрынғы куттердің сипаттамасы.
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1 — электрқозғалтқыш; 2 — клинобелдеулі ауыстыру; 3 — редукторлар;
4 — тостаған; 5 - түсіру табақшасы; 6 — бас пышақтық; 7 — пышақтық вал.

14.4 сурет - Л5-ФКН куттердің кинематикалық сұлбасы
Куттер туралған етті араластыру үшін қажет. Куттер ішіне туралған
етпен бірге аранайы дәмдеуіштер және тұз салып барлығын белгіленген уақыт
бойынша араластырады. Куттер дегеніміз – үлкен өндірістік кескіш. Оның
негізі айналып тұрған табақ, кескіш диск және қозғалтқыш. Дәл сол арылы
барлық қажетті қоспаларды араластырып дайындайды. Куттер арқылы жас ет
болсын, тіпті тоңазып қалған етті де бірдей қылып араластыруға болады.
14.1 кесте - Л5-ФКН маркалы куттердің техникалық сипаттамасы
Параметрлері
Өнімділігі , кг/ч
Тостағанның сыйымдылығы, л
Тостағанның жүктелу коэффициенті,л
Жарты ай сынды пышақтардың саны
Электрқозғалтқыштың қуаты, кВт
Габариттік өлшемдері, м
Салмағы, кг

Л5-ФКН
2000дейін
250
0,6
6,9 немесе 12
57
2,221,761,2
2320

Куттерде толығымен араластырылып болғаннан кейін туралған ет
арнайы белгіленген формасын алу үшін шприц қондырғысына қарай
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жіберіледі. Шприц сорап сынды тоқтаусыз жұмыс істейтін құрылғы.
Шұжықтың түріне қарай олар әртүрлі болады. Мұнда негізгі шұжықтардың
көлеміне байланысты болады. Шприцтер тоқтаусыз және периодты жұмыс
істейтін болып бөлінеді. Периодты жұмыс істейтін шприцтердің өздері өз
алдына пневматикалы, механикалы және гидравикалы болып жіктеледі.

1- бункер; 2- корпус; 3- цевка; 4- шықпалы тіркеме; 5- электржетек;
6,7- шнектің күштік және азықтандыру бөліктері; 8- шток;
9 - гидрожетек.

14.5 сурет -Шұжықтық шприц
Қазіргі таңда ғылым мен техниканың қарқынды дамуына байланысты
вакуумды шприцтер қолдануда. Олардың артықшылығы өте көп және өте
тиімді, қарапайым.
Ары қарай шұжықтың түріне қарай ысталу немесе басқа да процесстер
жасалады. Осылардан кейін шұжықтарды термокамераға жібереді. Осы
жоғары да келтірілген шұжық жасау қондырғылар басқа түрлерге
ауыстырылды.
Шұжық өнімін арттыру үшін « Хелчинко и К » цехына шет елдерде
жасалған жабдықтар алып орнатылған. Бірақ барлық жабдық толығымен
алмастырылмады , тек қажет деген негізгі жабдықтар Германия, Чехия сынды
мемлекеттерден сатып алынды.
Волчок AD-114 «Seydelmann» (Германия) тот баспайтын болаттан
жасалған. Жұмыстық шнектің басты жетегі – қуатты екі жылдамдықты
қозғалтқыш. Конус тәрізді кең жабдықтау шнекте де екі жылдамдықтың өзінің де
жеке жетегі бар. Жабдықтау және жұмыстық шнектердің жылдамдықтары бір –
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біріне тәуелсіз қосылып, қозғалады. Жабдықтау шнегінің диаметрі 200 мм – ге
дейін, үлкен ет бөліктерін алып тоқтаусыз жұмыстық шнекке береді. Кесуші
комплект екі пышақтан тұрады, бір тілімдеу және 3,8 және13 мм диаметрлі үш
кесуші тор. Жүктелуші мұржасы арнайы қорғаушы тормен жабдықталған.
Куттер К 90 DC-8 «Seydelmann» (Германия) тот баспайтын болаттан
жасалған. Шұжық жасау процессінде етті ұсақтап туару үшін, туралған етті
дайындау үшін қажет. Куттер төмендегідей нәрселермен жабдықталған:
- балансты пышақты баспен;
- электронды басқарумен;
- пышаққа арналған тежеуішпен;
- тот баспайтын негізгі дыбысты оқшаулағыш қақпақпен;
- туралған етті тығындаушымен;
- арнайы пластмассалы вакуумды шум жұтушы қақпақпен;
- әртүрлі өндірістік электрқозғалтқышты сораптармен;
- қосымша булы қондырғылармен;
Вакуумдалған жүйе қайнату кезінде уақытты үнемдеуге мүмкіндік
туғызады, тауардың өнімділігін арттырады, сонымен бірге бұл типті куттерде
паштет, ливерлі шұжық сынды дайын тағамдардың түрін жасауға болады.
Пышақтардың 8 сатысыз программаланған жылдамдығы бар, 6 – алдыңғы
жүріс, 2 – кері жүріс, 2 тостаған жылдамдығы бар. Сонымен қоса
микропроцессорлы басқару пультті пернетақташасы мен программалау үшін
қосалқы түрде беріледі, және де нөлдік максималға дейінгі айналымды
көрсететін сандық нұсқаулық орнатылған. Барлық жұмыс автоматты түрде
жүзеге асырылады. Сосиска және шұжық өнімдерінің құрамына қажетті
дәмдеуіштердің мөлшерін адамның күшінсіз программаланған аппарат өз ақ
іске асырады, яғни барлығы автоматты түрде. Бірнеше тәуелсіз шұжық
өнімдерінің түрлерін орындауға тапсырма беруге болады. Сандық дисплей
барлық параметрлерінің мәнін бақылаушы панельге көрсетіп және шұжық пен
сосискалардың ұзындықтары мен салмақтарын нақты қылып шығарады.
Термокамера М 2003 «Mauting» (Чехия) барлық өнімдердің түрлерінің
қайнатылуына және ыстық ысталуына арналған, мысалыға: ет, құс, балық,
шұжық өнімдері. Өнімдердің пісірілуі вакуумды орауышта болуы мүмкін. Іс –
шара принципі. Термокамерадағы технологиялық процес таңдалған программа
негізінде микропроцессордың көмегімен басқарылады, сонымен қатар
қолданушылардың өздері де программа енгізуге мүмкіндіктері бар. Қажет болған
жағдайда тұтынушы кез – келген уақытта программаны тоқтатып және жұмыс
режімін өзгерте алады. Коптильдік камера ашық системада жабдықталады яғни
азықтарды жану түтін трубасына бөледі. Коптильдік камераның циркуляциалы
жүйесі бар, ол камерада температураның және түтіннің бір қалыпты таралуын
қамтамасыз етеді. Ылғалдылықты реттеуге болады, психометрикалық
датчиктермен өлшенеді. Бу жылу элеметтеріне (ТЭН ) судың шашырауының
салдарынан пайда болады. Камера тот баспайтын хромникельді болаттан
жасалған. Камера абсолюті жапсырылған. Орауыш есіктер селиконды резеңкеден
жасалған. Сатып алушының тапсырысы бойынша есіктің ашылу бағыты
жасалады. Термокамерадағы клапандар істеп тұрған программаның негізінде
автоматты түрде ашылып, жабылады. Камера сатып алушының тапсырысы
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бойынша автоматты түрде тазалану құрылғысымен жабдықталуы мүмкін.
Термокамера 1,2,3 немесе 4 арбамен жасалуы мүмкін.
14.2 кесте - Техникалық жабдықтардың сипаттамасы
Жабдықтың
Маркасы
Техникалық сипаттамасы
атауы
Волчок
AD-114
Өнімділігі 1500 кг/сағ дейін,
Seydelmann
Электрқозғалтқыштың қуаты 7/9 кВт,
Кесуші тордың диаметрі 114 мм,
Бункердің көлемі 120 л,
Габариттікт өлшемдері 900x830x1150мм,
Салмағы 500 кг
Куттер
К90 DC-8 Тостаған көлемі 90 л,
Seydelmann
Басты қозғалтқыштың қуаты 20,6 кВт
Габариттік өлшемдері 2030x1570x1970
мм
Салмағы 1220 кг
Шұжықтар мен
Өнімділігі 600-3000 кг/сағ,
сосискаларды
Өнімнің диаметрі 18-65 мм,
Өнімнің ұзындығы 90-290 мм,
өндірудің
Пайдаланатын қуат 4 кВт,
автоматты
Габариттік өлшемдері 5217x460x1525 мм,
сызығы Cato
Салмағы 678 кг
Термокамера
М2003
Арба саны 3,
Mauling
Арбаның өлшемі 1 х 1 х2,
Ені мм ,А 1534,В 2034
Тереңдігі мм,D 3312,Е 3412
Биіктігі мм,F 2545,G 2830
Қолданылатын қуаты 86 кВт,
Пісіру және коптильді камералар
Электрлік жылыту 78 кВт,
Бумен жылыту 180 кг/сағ,
Газбен жылыту 90 кВт,
Өнімділігі 1800-3000 кг/сағ
Мұзгенератор
SF1000
Өнімділігі 1030 кг/сағ
Icematic
Суыту тоңазтқышының бункері 2,5м3
Қуаты 2,5 кВт
Габариттік өлшемдері 1073x774x976
Салмағы 240 кг
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Саны
1

1

1

1

1

15Ультрадыбыстық технология жабдықтары
15.1 Ультрадыбыстык тербелістердің табиғаты мен қасиеттері
Ультрадыбыс өзінің табиғаты бойынша, естілетін дыбыс сияқты,
серпімді тербелістер мен толқындар болады. Олар - қатты, сұйық және газ
тәріздес орталарда таратылатын, белгілі уақыт бойынша алмасып тұратын
механикалық сығылу және сиретілу үрдістері.
Ультрадыбыстың естілетін дыбыстан айырмашылығы оның жиілігінде
болады. Адам 16 Гц-тен 15. . .20 кГц-ке дейінгі жиіліктегі дыбыстарды ести
алады. Жиілігі 15. . .20 кГц-тен 106 кГц-ке дейінгі естілмейтін дыбыстар
ультрадыбыстар (УД) деп аталады. Техника саласында 16. . .1600 кГц
ультрадыбыстық диапазон кең таралған.
УД таралатын ортаның бөлшектері тепе-теңдік орнының жанында
мезгіл-мезгіл белгілі жылдамдықпен тербеліп тұрады. Ол тербелмелік
жылдамдық деп аталады.
Серпімді толқын өткен кезде ортада пайда болатын сығылу және
сиретілу үрдістері қосымша айнымалы артық қысыммен сипатталады. Оны
дыбыстық қысым деп атайды.
Орта тығыздығының серпімді толқынның таралу жылдамдығына
көбейтіндісі толқындық кедергі деп аталады.
Кейбір материалдарға зат тығыздығының 𝜌 және ультрадыбысты
толқынның таралу жылдамдығының 𝑐 мәндері 15.1кестеде келтірілген.
15.1кесте - Зат тығыздығы және УД толқынның таралу жылдамдығы
Зат
𝜌, кг/м3
𝑐, м/с Зат
𝜌, кг/м3
Ауа
1,3
343
Пермендюр К49Ф2
8080
Су
997
1497
Альфер
6650
Сынап
13595
1451
Барий титанаты
5300
Темір
7800
5850
Пьезокварц
2650

𝑐, м/с
5200
5100
4400
5700

УД таралған ортада энергия тасымалданады. УД қарқындылығы
ультрадыбысты тербелістердің энергетикалық сипаттамасы болып есептеледі.
УД қарқындылығы – дыбысты толқындар таралу бағытына перпендикуляр
орналасқан бет ауданының бірлігіне келетін қуат.
УД толқындар бір ортадан екінші ортаға өткенде, егер олардың
толқындық кедергілері тең болмаса, толқындар энергиясының жарымжартылай бөлігі екі ортаның айырық шегінен бірінші ортаға қайта
шағылысады, ал қалған бөлігі екінші ортаға өтеді. Шағылысқан толқын
қарқындылығының түскен толқын қарқындылығына қатынасы шағылысу
коэффициенті деп аталады. Коэффициент мәні орталардың толқындық
кедергілеріне тәуелді келеді.
УД өзі өтетін ортаға бірнеше түрлі әсер (эффект) етуі мүмкін. Оларды
бірінші және екінші деп бөледі.
Бірінші әсерлердің табиғаты механикалық болады. Олардың қатарына
айнымалы дыбыстық қысым, тұрақты ағын, кавитация, беттік үйкеліс жатады.
Кавитация – сиретілу фазасы кезінде сұйық ішінде үзілулер немесе
қуыстар пайда болуын және олардың сығылу фазасында сарт етіп жабылып
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қалуынан
микрогидравликалық
соққылардың
тудырылуы,
микроаймақтардағы лездік қысым бірнеше мегапаскальдерге жетеді.
Беттік үйкеліс - әртүрлі орталарды бөліп тұратын шектес бетте
бөлшектердің қозғалуы салдарынан пайда болатын құбылыс.
Ультрадыбыстың екінші әсерлері (эффектілері) бірінші әсерлердің
салдары болады. Оларды механикалық, жылулық, акустикалық, химиялық
және биологиялық деп ажыратады.
Екінші механикалық әсерлерге коагуляция (газда немесе сұйықта ілініп
тұрған ұсақ бөлшектердің бір-біріне жақындауы және содан кейін жабысып
айтарлықтай үлкен бөлшектерді құруы), дегазация (сұйықтағы газ құрамын
азайту), ұсақтау (қандай болса да ортада қатты немесе сұйық заттарды
жұқалап ұсақтау) және басқа құбылыстар жатады.
Жылулық әсерлер беттік үйкелістің және орталарда толқындарды
жұтудың салдары болады.
Акустикалық әсерлер орталарда дыбыстық толқындардың таралуынан,
сынуынан және шағылысуынан тұрады.
Химиялық әсерлерде ультрадыбыс әрекет етуінен химиялық
реакциялардың өту жылдамдығы өзгереді немесе жаңа химиялық реакциялар
пайда болады.
Биологиялық әсерлер ұлпаларды (тканьдерді) жергілікті уқалау және
қыздыру, физикалық-химиялық айналдырулар салдарынан физио-логиялық
үрдістердің өту жылдамдығының өзгеруімен сипатталады. Ультрадыбыстың
кіші қарқындылығында бұл құбылыстар заттар алмасуын жақсартумен
биологиялық нысанның тіршілік әрекетінің дамуына мүмкіншілік тудырады.
Ультрадыбыстың қарқындылығы жоғарылағанда қатты қыздырудың және
кавитацияның әрекет етуінен ұлпалар қиратылуы мүмкін.
15.2 Ультрадыбыстык кондырғылар құрылысы
Ультрадыбыстық құрылғылардың негізгі элементтері.
Ультрадыбысты
қондырғылар
түрлендіргіштен,
акустикалық
трансформатордан (шоғырландыр-ғыштардан), оларды бекітуге арналған
бөлшектерден және қоректендіру көзінен (генератордан) тұрады (15.1сурет).

1-ультрадыбысты жиілікті генератор; 2-акустикалық түрлендіргіш;
3-акустикалық трансформатор.

15.1 сурет- Ультрадыбысты генерациялаудың блок-сұлбасы
Түрлендіргіш – ультрадыбысты толқындар көзі. Ол механикалық және
электр-акустикалық
болуы
мүмкін.
Механикалық
түрлендіргіште
(ысқырықтар, дабыл қаққыштар және т.б.) газ немесе сұйық ағынының
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жылдамдығын және қысымын ультрадыбыстық тербелістерге түрлендіреді.
Олар құрылысы бойынша қарапайым және сенімді келеді, бірақ олардың
тербелістер қуаты мен жиілігі төмен болады.
Магнитострикциялық және пьезоэлектриктік әсерлер (эффектілер)
негізінде орындалған электр-акустикалық түрлендіргіштер кең таралған.
Электр-акустикалық түрлендіргіш – ультрадыбысты жиілікті айнымалы
ток электр энергиясын қатты дененің (өзектің, жалпақ тілімнің – пластинаның
және т.б.) тербеліс энергиясына түрлендіретін құрылғы.
Акустикалық
трансформатор
–
толқынжолдар
және
шоғырландырғыштар – ультрадыбысты тербелістерді материал өңделетін
аймаққа енгізуге, сондай-ақ түрлендіргіш параметрлерін жүктемемен
сәйкестіруге пайдаланылады.
Ультрадыбысты қондырғылардың қоректендіру көзі – ультрадыбысты
генераторлар - өнеркәсіптік жиілікті айнымалы ток электр энергиясын жоғары
жиілікті, ультрадыбыстың жиілігіне тең, айнымалы ток электр энергиясына
түрлендіруге арналған құрылғы.
Магнитострикциялық түрлендіргіштер.
Тікелей магнитострикциялық әсер (эффект) – қоршап тұрған магниттік
өріс өзгергенде ферромагнетиктің өлшемдерінің өзгеруі (ферромагнетиктің
деформациялануы) – магнитострикциялық түрлендіргіштердің жұмыс істеу
негізіне салынған. Түрлендіргіштерді никель, темір, кобальт немесе
пермендюр және альфер қорытпаларының жалпақ тілімдерінен екі – және көп
өзекті тұйықталған магниттік өткізгіш түрінде дайындайды (15.2сурет).

а) – жалпы көрінісі; ә) – екі стерженді топтама (пакет); б) – топтаманың есептік
сұлбасы; 1 – сәулеленгіштік актив элементі; 2 – бастырма; 3 – орама; 4 – салқындататын
суды енгізу және шығару келте түтіктері; 5 – орамалар шықпалары.

15.2 сурет - ПСМ типті магнитострикциялық түрлендіргіш
Магнитострикциялық түрлендіргіштің актив элементі жұқа жалпақ
тілімдерден (пластиналардан) топтама (пакет) түрінде орындалады.
Топтаманың өзегіне орама орнатылады. Түрлендіргіш орамасымен жиілігі
ультрадыбыстың жиілігіне тең келетін айнымалы электр тогы өткізіледі. Осы
электр тогы өзекте айнымалы магниттік өрісті тудырады. Мезгіл-мезгіл
магниттелінудің әрекет етуінен топтама өзектері өріс жиілігіне сәйкес өзінің
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ұзындығын өзгертеді және де тербелмелі қозғалыстағы өзектің бүйір-жақтары
қоршап тұрған ортада ультрадыбысты толқын тудырады.
Техникада пермендюр (49% темірден, 49% кобальттен және 2%
ванадийден тұратын қорытпа – У49Ф2 және К50Ф2) және альфер (теміралюминий қорытпалары – Ю-10, Ю-12, Ю-14) жиі пайдаланылады.
Өзектің тербеліс жиілігі өзін қоздыратын электр-магниттік өрістің
жиілігінен екі есе жоғары болады. Өйткені әрбір жартылай период сайын өзек
ұзару-қысқару циклін өтеді.
Магнитострикциялық түрлендіргіштердің негізгі артықшылықтары:
механикалық беріктігі мен сенімділігінің жоғарылығы; салсыстырмалы өлшем
өзертуінің үлкендігі, осының нәтижесінде едәуір акустикалық қуат алуға
болатындығы, коррозияға төзімділігі.
Магнитострикциялық түрлендіргіштердің негізгі кемшіліктері: П.Ә.К-і
төмен және актив материал құны жоғары.
Кері магнитострикциялық әсер де болады: ферромагнетикті созғанда
немесе қысқанда оның магниттелінуі өзгереді. Тікелей магнитострикциялық
әсер ультрадыбыс көздерінде, ал кері магнитострикциялық әсер
ультрадыбысты қабылдағыштарда пайдаланылады.
Пьезоэлектриктік түрлендіргіштер.
Кейбір кристалдарды (кварцты, сегнет тұзын және т.б,) белгілі
бағыттарда қысқанда немесе созғанда, полярлану нәтижесінде, олар бетінде
электр зарядтары пайда болады. Бұл құбылыс тікелей пьезо-электриктік әсер
деп аталады және ультрадыбысты қабылдағыштарда пайдаланылады. Кері
пьезоэлек-триктік әсер – электрлік өріс әрекет етуінен кристал өлшемдерінің
өзгеруі. Бұл әсер ультрадыбыс көздерінде қолданылады.
Пьезоэлектриктік түрлендіргіштерді жиі пьезоэлектриктік материалдан
жасалынған жалпақ тілім (пластина) түрінде дайындайды. Тілімнің үлкен
қырларына электродтарды жапсырады. Электродтарға ультрадыбыс жиілікті
генератордан айнымалы кернеу беріледі. Берілген электрлік өрісті өзгерткенде
тілім өзінің қалыңдығын өзгертеді, және де қоршап тұрған ортаға
ультрадыбысты сәулелендіреді.
Пьезоэлектриктік материал ретінде кварцтің және сегнет тұзының
кристалдары, сондай-ақ жасанды пьезокерамика – барий титанаты, қорғасын
титанаты – цирконаты пайдаланылады. Температура жоғарылаған сайын әсер
әлсірейді және 573°С-та жоғалады.
Пьезоэлектриктік түрлендіргіштер өте жоғары жиілікте (ондаған МГцке дейін) жұмыс істейді. Өйткені, пьезоэлектриктік әсер инерциясыз келеді
және гистерезиске шығын болмайды. Бірақ пьезоэлектриктік материалдардың
механикалық беріктігі төмен келеді. Пьезоэлектриктік түрлендіргіштің қуаты
электрлік өрістің мүмкіндік шекті кернеулігі мәндерімен және механикалық
беріктілікпен шектеледі. Олар салыстырмалы кіші қуат өндіре алады.
Қоректендіру кернеуі пьезокерамикаға – 50...400 В және кварцқа – 2...20 кВ;
ультрадыбыс қарқындылығы – 100 кВт/м2; ПЭК – 40...70% жұмыс жиілігі –
40...16000 кГц.
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Пьезоэлектриктік
түрлендіргіштер
негізінде
ультрадыбысты
ақпараттық-өлшейтін техникасында пайдаланылады.
Акустикалық трансформаторлар және ультрадыбысты генераторлар.
Акустикалық трансформаторлар әртүрлі пішінді өзек түрінде
орындалады. Олардың пішіндерін трансформатордың арналымын және
жүктемені ескере отырып таңдап алады. Өзектердің шығындар коэффициенті
кіші, механикалық беріктігі, коррозиялық, кавитациялық, химиялық
төзімділігі жоғары болуы керек. Өзектің ұзындығын оның бойында тек бүтін
тақ санды жартылай толқындар «төселінуі» керек шарты бойынша
анықтайды. Акустикалық трансформаторлар (кедергі трансформаторлары)
технологиялық
жүктеменің
механикалық
кедергісін
түрлендіргіш
топтамасының (пакетінің) кедергісімен сәйкестіруге арналады. Жылдамдық
трансформаторлары магнитострикциялық түрлендіргіш тербелісін күшейтуге
пайдаланылады. Олар шоғырландырғыштар деп аталады.
Шоғырландырғыштар көлденең қимасы айнымалы келетін өзек түрінде
дайындалады. Ол жуан жағымен түрлендіргіш топтамасына қосылады, ал
оның жіңішке ұшы тербелісті технологиялық ортаға береді. Көлденең
қимасының
ауданы
кішірейтілгендіктен
энергия
шоғырланады.
Шоғырландырғыштар ультрадыбысты тербелістер амплитудасын 10...15 есе
күшейтеді және оны 50 мкм-ге дейін үлкейтуі мүмкін.
Ультрадыбысты
генераторлар
түрлендіретін
құрылғы
типіне
байланысты машиналы, шамды және шала өткізгіштікті (транзисторлы және
тиристорлы) болып бөлінеді. Ультрадыбысты генераторлардың принциптік
электрлік сұлбасы индукциялық және диэлектриктік қыздыруға арналған
жоғары жиілікті қондырғылардың сұлбаларына ұқсас келеді. Ультрадыбысты
генераторлар қарапайым келеді. Оларда тәуелсіз қоздыру пайдаланылады.
Тәуелсіз қоздырылатын генераторлар көп каскадты болып орындалады.
Өздігінен қоздырылатын кіші қуатты генератор ток пен кернеудің белгіленген
пішінін қамтамасыз етіп, ультрадыбысты жиілікті электрлік тербелістер
өндіреді. Келесі каскад сигналды қажетті қуатқа дейін өсіреді. Осындай
сұлбалардың негізгі артықшылығы – жиілікті үлкен шекте және бірқалыпты
реттеу мүмкіншілігі.
Шамды және шала өткізгішті генераторларға жиіліктердің жұмыс
алқабы тағайындалған, кГц:
- 181,35;
- 221,65;
- 444,4;
- 666,6.
Генератордың П.Ә.К-і оның қуатына, жұмыс режиміне, сұлбалық
дайындалуына тәуелді келеді. Шамды генераторларға ПӘК-=30...50%, шала
өткізгішті генераторларға - =50...70%.
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15.3 Ультрадыбысты пайдалану
Қуатты ультрадыбысты тербелістер бөлшектерді тазартуға және жууға,
оларды
дәнекерлеуге,
балқытып
біріктіруге,
өлшемдік
өңдеуге,
технологиялық
үрдістерді
қарқындатуға
және
т.б.
мақсаттарға
пайдаланылады.
Бөлшектерді ультрадыбысты жуудың және тазартудың негізінде
кавитация, гидродинамикалық және басқа әсерлер жатыр. Осы әсерлер
арқасында ластарды бөлшек бетінде ұстап тұрған күштерді жеңуге болады.
Кавитациялық көпіршіктер ультрадыбысты тазарту үрдісінде негізгі рөлді
атқарады. Олар ластар қабыршақтарының астына енеді, оларды жарады және
де бөлшектер бетінен қабаттап түсіреді. Бұл тәсілде тазартылатын (жуылатын)
заттарды жуғыш ерітінді толтырылған ванна ішіне салады. Электракустикалық түрлендіргішті ванна түбіне немесе қабырғасына бекітеді немесе
ерітіндінің ішіне орналастырады және де оның көмегімен ванна ішінде
ультрадыбысты тербелістер тудырады. Сәулеленгіштен кіші қашықтықта
әрекет етудің қарқындылығы сұйық көлемінде салыстырмалы бірқалыпты
таралады. Бұл әртүрлі пішінді бұйымдарды тазартуға мүмкіншілік береді.
Ультрадыбыспен және жуатын сұйықтармен құрамалы өңдегенде тазартудың
сапасы жоғарылайды, еңбек шығыны 2...10 есе төмендейді, ал химикаттар
шығыны айтарлықтай азаяды.
Қарапайым пішінді бөлшектерді жууға тербелістер жиілігі 20...25 кГц
шегінде, ал күрделі пішінді және ұсақ бөлшектерді тазартуға ультрадыбыс
жиілігі – 200...1600 кГц шегінде болады. Ультрадыбыс қарқындылығы
(5...10)·104 Вт/м2 болғанда жұмыс ең тиімді келеді, қарқындылықтың
максималь мәні – 106 Вт/м2. Ультрадыбыспен жууға кең пайдаланылатын
сұйықтар қатарына сұйық шыны және кальцийленген сода жатады.
Ерітінділер температурасы – 40...60°С. Тазартылған бөлшектерді салқын
ағынды сумен жуады.
Бөлшектерді жууға қуаты 0,1...25 кВт, сыйымдылығы 1...350л УЗУ және
УЗВ типті әмбебап тазартқыш қондырғылар пайдаланылады.
Ультрадыбысты металдарды дәнекерлеуге және балқытып біріктіруге
пайдалануға болады.
Ультрадыбыспен дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуште өзекті
қыздыратын әдеттегі орамадан басқа қосымша орама болады. Оған
ультрадыбысты тербелістер беріледі. Қыздырған кезде дәнекер балқиды, ал
ультрадыбысты тербелістер оның ішінде кавитация құбылысын тудырады.
Кавитацияның әрекетінен қосылатын бөлшектер бетіндегі тотықты
қабыршақтар талқанданады. Қабыршақ бөлшектері қалқып шығады және де
тазартылған бетке қалайы жалату жеңіл келеді. Пайдаланылатын жиілік
18...23 кГц, ультрадыбыс қарқындылығы – (0,25...1,0) 106 Вт/м2, қуат 0,01...0,6
кВт.
Жеңіл тотығатын металдар мен қорытпалардан дайындалған
бөлшектерді бір-біріне жалғау үшін ультрадыбыспен балқытып біріктіру
пайдаланылады. Біріктірілетін металл бөлшектерді бір-біріне салыстырмалы
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кішкентай күшпен (бөлшектер жігіне перпендикуляр бағытталған) қысады,
және де түрлендіргіш (трансформатор) көмегімен (оның әрекет ету
нәтижесінде) бір бөлшекті екінші бөлшекке қарағанда ультрадыбысты
жиілікпен қозғалысқа келтіреді, яғни, бөлшектердің түйіскен беттеріне
жанама бойымен ультрадыбысты тербелістер бағытталады. Үйкеліс
шекарасында балқытылып біріктірілетін беттерді байланыстыратын ортақ
кристалдар пайда болады. Өйткені, ультрадыбысты тербелістер бөлшектер
бетіндегі тотықты қабыршақтарды бұзады және де балқытып біріктіру
аймағындағы бөлшектер беттерін созылымдылық немесе аққыштық күйге
келтіреді. Осы кезде бөлшектер жігіне перпендикуляр бағытталған қысу
(сығымдау) күші әрекет етуінен бөлшектер бір-біріне жалғанады
(біріктіріледі). Балқытып біріктіру металл айтарлықтай қыздырылмай-ақ,
қатты фазада өтеді, сондықтан салқын балқытып біріктіру деп аталады.
Балқыту біріктіру нүктелік немесе жіктік (тігістік) болуы мүмкін.
Ультрадыбысты балқытып біріктіру тәсілімен металл табақтар (мысалы,
қалыңдығы миллиметрдің үлесі болатын алюминий, титан, мыс табақтар)
жеке нүктелері бойынша немесе жігі үзіліссіз (тігістік) түрде балқытылып
біріктіріледі. Қуаты 0,1...4 кВт болатын металдарды балқытып біріктіруге
арналған әртүрлі ультрадыбысты жабдықтар пайдаланылады.
Ультрадыбысты қатты морт материалдарды өлшемдік өңдеуге де
пайдалануға болады. Өңдеу мәні 18...44 кГц жиілікпен және 10...60 мкм
амплитудамен тербелетін аспаппен жүзеге асырылады. Өңдеу кезінде аспап
пен дайындаманың өңделетін бетінің аралығына түрпілі заттың суда ілініп
тұрған түйірлері беріледі. Аспап берілген жиілікпен түрпілі заттың түйірлерін
соққылайды. Осы кезде түйірлер дайындама бетінен өте ұсақ бөлшектерді
шұқылап шығарады. Аспап өңделетін бұйымға қысылатындығынан, бұйым
бетінде біртіндеп аспаптың жұмыс бөлігі тәріздес тереңдік пайда болады.
Осылай бұйымдарды кеседі, теседі, бұрғылайды.
Балқытып жапсыру және флюс астында өңдеу әдістерімен бөлшектерді
қалпына келтірудің сапасын арттыру үшін ультрадыбысты пайдалануға
болады. Ультрадыбысты толқындарды қосымша жапсырылатын металл
арқылы да және негізгі металл арқылы да енгізуге болады. Ультрадыбысты
тербелістердің әрекет етуінен сұйық металл газсыздандырылады. Осының
нәтижесінде жапсырылған металл қабатының кеуектігі 3...5 есе төмендейді, ал
қалпына келтірілген ұзын бұйымдардың, мысалы иінді біліктердің,
технологиялық қисаю дәрежесі азаяды.
Ультрадыбысты
өңдеуді
ток
өткізетін
және
диэлектриктік
материалдарды да өңдеуге пайдалануға болады. Бұл тәсілді өте қатты және
морт материалдардан (шыныдан, қыштан, германийден, кремнийден және
т.б.) бөлшектер дайындауға және оларда күрделі пішінді ойықтар мен
тесіктерді бұрғылап жасауға пайдалану тиімді болады. Бұл материалдарды
басқа тәсілдермен өңдеу өте қиын келеді.
Ультрадыбысты
дисперсиялаудың
(ұсақтаудың)
көмегімен
суспензияларды (сұйықта қатты заттарды ұсақтау), сұйық аэрозольдерді
(ауада сұйықтарды тозаңдату) және эмульсияларды (бір-бірінде өзара
ерімейтін сұйықтардың біреуінің ішінде екіншісінің кішкентай тамшыларын
алу) алуға болады. Ультрадыбыспен эмульсияларды дайындауды балық
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майын, бензинді, мұнайды суға араластыруға пайдалануға болады. Мысалы,
малдар мен құстарды суаруға пайдаланылатын суға балық майын
араластыруға пайдалану. Ультрадыбыспен өңдегенде мұнай (70%) ішіндегі
судың (30%) кішкентай домалақшалары лезде қызады және де буға айналып
жарылады. Осы кезде олар мұнайды кішкентай бөлшектерге бөледі, олар
жылдам және толық жанады, ал пайдаланған уытты газдар шығымы
төмендейді.
Ультрадыбысты сүтті гомогенизациялауға (сүттің сақталуын және
сіңімділігін жоғарылату үшін оның құрамындағы майлы домалақшаларды
ұсақтау), қаспаққа қарсы күресуге және басқа мақсаттарға пайдалануға
болады.
Ультрадыбысты тербелістер кейбір химиялық үрдістердің өтуіне
айтарлық әсер етеді. Ультрадыбысты тербелістердің жиілігін және
қарқындылығын өзгертумен химиялық реакцияның технологияға сәйкес
қажетті өту жылдамдығын қамтамасыз етуге болады. Кейбір металдар,
мысалы қорғасын және алюминий сұйық күйінде араласпайды. Балқытпаға
ультрадыбысты тербелістерді беру металдың екінші металл ішінде «еруіне»
мүмкіндік туғызады.
Әлсіз ультрадыбысты тербелістер өлшеу техниксында және
дефектоскопияда пайдаланылады және екі ортаның айрық шегінен
шағылысады. Бұл ультрадыбысты дайындамалар мен орталардың қалыңдығын, ақаудың жату тереңдігін анықтауға, сондай-ақ гидролакацияда,
медициналық және ветеринарлық диагностика пайдалануға мүмкіншілік
береді.
Ультрадыбыстың әртүрлі орталарда таралу жылдамдығы бірдей
болмайды. Ультрадыбыстың осы қасиетін заттардың тығыздығын және
құрамын анықтауға пайдаланады. Ультрадыбыстың жылдамдығын өлшеп, сол
ортадағы физикалық-химиялық өзгерістер туралы пікір алысуға, оның
концентрациясын бақылауға, оның құрамында қоспалардың болуын
анықтауға, технологиялық үрдістің өтуін қадағалап байқауға болады.
Орташа ультрадыбысты тербелістер (меншікті қуат 1...12 кВт/м2) көзді
күту және емдеу, сүйек зақымдарын және сыздауықты емдеу, кеміргіштерді
шошыту үшін пайдаланады.
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