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О Н Ч Ы Л М У Т
Совхозышто, колхозышто да МТС-ыштэ йал озанлык кампа- 

ньым сайын эртарышашлан пашам сайын ыштэн кэртшэ машина- 
влак пэш кугын полшат, Машинам да куралым сайын ончымаш, 
моштэн ачалымаш пасу паша да йал озанлык планым тэмаш эн 
чот полшат. Тывэч палэ, шошым агалан, шурным погэн налшаш- 
лан да йал озанлык моло кампаньылан йамдылалтмаштэ йал озан- 
лык машинам да куралым ачалымаш ик тӱҥ вэрым налэш. Йал 
озанлык машина да курал ачалымашым жӓпыштыжэ шуктышаш- 
лан ачалымэ пашам план почэш ыштыман. Сай план дэч носна 
ачалымашын чыла пашажым моштэн шотлыдэ да ачалаш кӱлшӧ 
ужаш-влакым жапыштыжэ пуэн шогыдэ, адак паша вийым да 
срэдствым моштэн шэлэдыдэ машина дэн куралым йал озанлык 
кампаньылан жапыштыжэ йамдылэн — огына кэрт. Планлыма- 
шым колхоз гыч да производствэнэ участкэ гыч тӱҥалын йал 
озанлык пашан рӱдӧ вуйлатымашкыжэ шумэш ыштыман. Йад 
озаялык машинам ачалымаштэ самотьоклан вэр лийман огыл, 
чыла ачалымэ пашамат план почэш да вийым моштэн шогалтэн 
ыштыман, лач ты годым гына, йал озанлык машинам да куралым 
жапыштэ да сайын ачалаш лийэш.
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I. АЧАЛЫМАШ ПАШАМ 
ОРГАНИЗОВАЙЫМАШ
1. План ыштымаш

Чыла ачалымаш пашам план почэш ыштыман манын кӱшнӧ 
каласалтэ. Кузэ планым ыштыман вара? Кузэ ачалымашлан он- 
чылгочак йамдылалтман? Эн ончычак, МТС дирэктыр да стар- 
ший мэханик вуйлатымэ, ончыктымо почэш производствэн участ- 
кысэ мэханик. пасу паша пытымӧҥгӧ шкэ участкыштэ улшо йал 
озанлык куралым онча да ситыдымаш нэргэн вэдомостьым воза. 
Вара ты вэдомость почэш ачалаш кӱлшӧ ужаш да матэриал нэр- 
гэн МТС конторыш йодмашым воза. Ты жапыштак участкысэ 
мэханик участкыш пуршо колхозлаштэ йал озанлык куралын 
сайлыкшым ончэн, колхоз правлэныш шкэ ончымыж нэргэн возэн 
пуа; ты возымо почэш колхоз правлэн-влак ачалашлан йамды- 
лалташ тӱҥалыт. Эн ончычак,' нуно ӓчалаш кӱлшӧ ужаш нэргэн 
йал озанлык машинам кондэн шогышо организацыш йодмашым 
пуат.

Йал озанлык машинам ончымо дэн пырльа, участкысэ мэха- 
ник колхоз-влакын апшат кудыштым да мастэрской-влакыштым 
онча да нунын ачалаш йамдылалтмыштым пала. Ончымо годым 
могай ӱзгар ситыдымым палыман да кӱлшӧ ужаш-влаклан йод- 
машьш пуман. Тылэч вара участкысэ мэханик йал озанлык ма- 
шина да курал ачалымэ планым ышта. Сложно машина-влаклан 
да имньэ дэн ыштымэ машина-влаклан посна план лийман. 
Ачалымаш катэгорийым да могай апшат кудышто альэ мастэр- 
скойышто ачалшашым планыштэ раш ончыкташ кӱлэш. Йамды- 
лымэ планым шукташлан МТС-ыш колтыман.

Йал озанлык машинам да куралым сайын да жапыштыж;э 
ачалэн шуктышаш вэрч (адак кӱлшӧ ужашым да матэриалым 
кӱлэш сэмын йодшаш вэрч йал озанлык машинам да куралым 
пэш шэкланэн, чыла вэлымат палэн ончыман. Тыгэ ыштымз дэ- 
нак мэ шэргэ акан ужаш-влакым „айда лийжэ" кучылтмаш дэч 
кораҥын да кӱлэш ужащ-влакым кӱлмӧ сэмын йамдылэн кэртына.

Йал озанлык машинам да куралым ачалашлан лӱмын бригадэ 
ойыралтэш. Тышкэ уста пашачэ-влак да моло пашам шуктышо 
пашачэ-влак пурат, адак тракторист-влакым пашадэ улмышт 
годым тышкэ шупшман. Колхозышто лӱмын производствэнэ бри- 
гадэ ышталтэш. Ты бригадым колхоз апшат альэ слэсарь вуйлата. 
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Сложно машина-влакым производсгвэнэ участкын мастэрской- 
ыштыжо ачалыман, тыштэ лӱмын уста пашачэ-влак лийыт. Адак 
сложно машина дэн пырльа ыштышэ курал-влакат, мут гыч: 
трактыр плуг, ӱдымӧ машина, кӱлтам пидын тӱрэдшэ, дискан 
шӱрэ, тӱрэдмэ машина, шудым солышо машина, да монь ты 
участкысэ мастэрскойыштак ачалалтыт. Производствэнэ участ- 
кыштэ лӱмын куралаҥдымэ мастэрской укэ гын, производствэнэ 
участкын рӱдӧ колхозыштыжо сложно машинам ачалашлан иктаж 
могай лэвашым йӧнэштараш кӱлэш. Тидэ, утларакшым, тэлым 
кӱлэш. Ты лэваш шокшэмдыман лийжэ, тидыжэ машинам лончы- 
лэн (пужэн) оптымаш вэрыштэ да изэ ачалымашым ыштымаш 
вэрыштэ лийман.

Куго ачалымашым, мут гыч: колэнчатый да барабан валым 
пӧртымашьш подшипник тӧрлатымашым да монь капитальнэ 
ачалымаш мастэрскойышто ыштат, альэ МТС-ын тыгай ача- 
лымашым ышташ ситышэ куралжэ улан изырак мастэрскойышто 
ыштат.

Кажнэ производствэнэ участкыштэ тэвэ тыгэ планым ышты- 
ман. МТС-влак ыштымэ планым да кӱлшӧ ужаш дэн матэриал 
йодмашым жап шуйыдэ облась альэ край организацыш колтат.

Производствэнэ участкыштэ ачалымаш пашам участкысэ мэ- 
ханик виктарэн шога, тудо алминистрацэ шотышто участкысэ 
вуйлатышэ да тэхник шотышто МТС-ын старший мэханикын 
кӱштымыштым шукта. Старший мэханик да тудын олмэштышы- 
жэ чыла производствэнэ участкылаштат ачалымаш пашам вуй- 
латат.

Кӱлмӧ ужаш-влакым йодмо годым ужаш-влакын лӱмыштым 
да кагалогышто ончыктымо маркыштым ончыктыман. Матэри- 
алым йодмо годым монаржым да кугытшым ончыкташ кӱлэш. 
Моланжэ палэ, тыгэ раш ончыктыдымо годым могай машинлан 
могай маркан ужаш кӱлмым да монь раш палаш ок лий, сандэнэ 
ужаш-влак жапыштыжэ огыт колталт.

2. Ачалымэ (рэмонт) мастэрской
МТС-ын тӱҥ суртвэрыштыжэ улшо мастэрской (трактырын 

кыдалаш да капитальнэ ачалымашым ыштышэ мастэрской) моло 
йал озанлык машинанымат тыгай ачалымашымак ышта. Произ- 
водствэнэ участкысэ мастэрской чыла машинам да куралым ачала. 
Лач Тэвэ тыгай ужаш-влакым: колэнчатый валым, сложно шиймэ 
машинан подшипникшым, кӱлтам пидын тӱрэдшын пидыш кыл- 
тышыжым тыштэ огыт ачалэ, адак автогэн да элэктричэсквэ дэн 
ачалымаш тыштэ ок лий. Ты мастэрскойышто токарнэ станок 
улмо годым да тудын дэн пашам сайын ышташ лййэш гын, тыштэ 
чыла машинамат ачалат. Колэнчатый валын, тугак моло валынат 
шӱйжым нигунамат напилка дэн шумэн ачалыман огыл. Тыгак 
моло пашачэ ужашымат напилка дэн шумэн ачалаш ок лий.

Колхозышто улшо апшат-влак тыгылай машина-влакым да 
куралым: плугым, шӱрэм, имньэ дэн ӱдьшӧ машинам да монь 
ачалат.
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3. Уста йэҥ-влак
Йал оаанлык машинам ачалымаштэ уста йэҥ-влакат куго вэ- 

рым налыт. Ачалышаш ӱзгарым ситышын йамдылымэ дэн пырльа 
уста йэҥ-влакат ситышын лийман. Тӱрлӧ машинам ачалымаш 
уста йэҥымат турлым йодэш. Мут гыч, имньэ дэн ыштымэ плу- 
гым ачалашлаҥ 5-шэ разрьадан апшат да 3-шо разрьадан чогыт 
дэн кырышэ кӱлыт, ты годымак трактыр плугым ачалашлан кӱк- 
шӧ разрьадан пашачэшлак —  7-шэ разрьадан апшат да 4— 5 раз- 
рьадан чогыт дэн кырышэ кӱлыт. Тылэч посна тэвэ тидымат 
каласыман: имньэ дэн ыштымэ плугым апшат дэн чогыт кырышэ 
мучашыш шумэш коктынат ачалат гын, трактыр плугым ачалымэ 
годым нунын дэч посна эшо токар да слэсарь-влак кӱлыт. Тэвэ 
тӱрлӧ усталыкан пашачэ-влакым тыгэ ушымаш — ачалымэ брй- 
гадым организовайымаш лийэш. Машиным ачалымэ годым кэч 
кунамат бригадэ дэн — социалист формо дэн пашам ыштыман.

Машина-влакын ик шотанрак улмыштым ончэн, нуным ача- 
лаш лӱмын посна бригадым шогалтыман, мут гыч, аҥам пушкы- 
дэмдымэ курал-влакым посна бригадэ ачала, тыгакэ 2— 3 слэсарь, 
1 апшат, 1 чогыт дэн кырышэ да 2—3 полышкалышэ йэҥ-влак 
пурат. Ты бригадэ (бригадылан ты пашажэ ситэн шога гын) йамды- 
дылымэ жап мучко аҥам пушкыдэмдымэ курал-влакым гына ача- 
лэн шога. Сложно машина-влакым ачалаш посна бригадым ойы- 
раш кӱлэш. Бригадэ дэн ачалымашым эртарымаш, эн ончычак, 
пашаштэ обэзличкым пытара, тыгэ пашалан вуйын шогымаш 
нӧлталалтэш, пашан сайлыкшэ да план тэмышаш вэрч кучэдал- 
маш вийаҥэш, адак пашачэ-влак ик '̂аньэ ачалымашымак почэ- 
почэ ыштымышт дэн паша опытым налыт, тыгэ ачалымашын 
сайлыкшэ чот нӧлталгмэ дэн пырльа, ачалымаш акат шулдэш 
логалэш, тыгэ паша лэктышат чот кугэмэш.

Кажнэ бригадым бригадир вуйлата. Бригадир сай усталыкан 
лийман. Мастэрскойышто ачаламаш пашам ачалышэ мэханик вуй- 
лата, МТС-ысэ мэханик —  пашам кузэ ыштышашым ончыктэн пуа.

4. Мастэрскойышто пашам шындымаш
Ачалымаш чыла пашашкэ хозрасчотым да пашам сдэльнэ 

аклымашым пуртыман. Жапым ончэн пашадарым тӱлымашлан 
вэр лийман огыл. Ачалымаш чыла пашат сайын нормировайымэ 
лийжэ. Кажнэ бригадыштэ хозрасчот лийман.

Чыла ачалымаш паша примэрнэ ыштымэ нормо да сдэльнэ 
аклымаш почэш ышталтэш. Нормо да сдэльнэ аклымаш примэрнэ 
вэлэ улыт, сандэнэ чыла годымак нормо да сдэльнэ аклымаш 
чын лийжэ манын тудым ачалышэ бригадын производствэяэ 
совэшчаныштыжэ лончылыман. Тыштэ лукмо нормым да сдэльнэ 
аклымашым кӱлэш вэрэш пэҥгыдэмдыман.

Ачалымаш пашам тыгэ шотлат: бригадын йал озанлык маши- 
нам налмэ годым мастэрскойышто мэханик альэ производствэнэ 
участкыштэ участкысэ мэханик машинам налмэ нэргэн актым 
да машинам ситыдымашыжэ нэргэн вэдомостьым воза. Тыштэ
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мом ачалышашым, могай ачалымашым, кузэ ачалышашым чыла 
раш ончыктаг. Тылэч вара, машинам сайын ончымӧҥгӧ, ачалы- 
шаш машиным бригадылан пуат. Вара, ситыдымаш нэргэн во- 
зымо вэдомость почэш склад гыч ачалышаш матэриалым да 
кӱлшӧ ужаш-влакым колтат.

Ачалымэ пашам шуктымо сэмын бригадир тидым шотлымо 
листокыш возэн шога, ты листок кажнэ ачалымз пашачылан 
лийман. Ачалымашым пытарымӧҥгӧ да прийомпшк да бракыш 
лукшо ончымӧҥгӧ, нинэ листок-влакым мастэрскойын бухгалтэ- 
рийышкыжэ пуат. Тыштэ листок-влак почэш ачалымэ акым 
шотлэн луктыт. Ачалэн пытарымӧҥгӧ машинам мэханик альэ 
комисэ налэш (правитыльсгвын пунчалжэ почэш кӱлтам пидын 
тӱрэдшэ машиным, сложно шиймэ машиным да комбайным ача-- 
лымаш гыч лӱмын ыштымэ комисэ налэш). Ик тӱшка машиным 
ачалэн шуктымӧҥгӧ мастэрскойын бухгалтэрийжэ пашам шук- 
тымо смэтым возэн. тудым МТС-ыш да обласысэ пӧлкаш йӧр- 
шын пэҥгыдэмдаш да расчотым ышташ колта. Ачалымэ пашам 
сайын шындэн, нормым моштэн ыштэн, соцтаҥасымаш дэн удар- 
ничэствым кумдан шарэн гына ачалымаш акым изэмдэн да ача- 
лымашын сайлыкшым нӧлталын кэртына.

5. Ачалымашын сайлыкшэ
Чыла ачалышаш машина-влакым да у ужаш-влакым ыштыша- 

шым лӱмын ойырымо налшэ — браковщик налэш. Тудын укэ 
годым цэхысэ мэханик налэш. Трактырым олмыктымо годым 
тэвэ лач ты систэм дэнак ышталтэш. Сэдын сэмынак йал озан- 
лык машинам ачалымэ годымат ыштыман. Машинам ачалымэ 
да налмэ годым эрэак контроль (эскэрымаш) лийын шогыжо. 
Контроль пашам аклыдымашым пытарыман. Палэ, контроль дэч 
посна ачалымаштэ сайлыкым нӧлталаш шоныманат огыл.

Кажнэ плуг, кажнэ шиймэ машина альэ тӱрэдмэ машина 
ачалымэ годым контроль коч эртыман. МТС-ын да колхоз-влак- 
лан ты пашаш чот ончалман контроль пашаш лӱмын бригадым 
ойырыман, ты э ты бригадэ машина ачалымашын сайлыкшым 
эскэра. Чылалан палэ, сайын ачалымэ машинам гына пашаштэ 
тӱрыс кучаш лийэш.

II АҤАМ ПУШКЫДЭМДЫМЭ КУРАЛ- 
ВЛАКЫМ АЧАЛЫМАШ
1. Имньэ дэн ыштымэ тугы м  ачалымаш

Плуг-влак тэвэ тыганьэ-влаклан пӧлалтыт: кэчышэ (1 сӱр. 
ончо), ончылан (2 сӱр. ончо) да раман (3 сӱр. ончо).

Имньэ дэн ыштымэ плугын тэвэ тыганьэ ужаш-влакшэ эн 
чот тӱганат: лэмэкшэ, пасу оҥажэ; (полевая доска) ончылан да 
раман плугын, тылэч посна эшэ шӱдыр дэн тыртыш тулка, пӱч- 
кыш, кэлгытым тӧрлымаш. Тылэч посна, ончылан плугышто



0 НЧЫЛЫН кӱпчыкшӧ да шинчыр (чылвыр) вашкэ тӱганат. Раман 
плугышто йатыр годымак рам:э тӱганьшаш ;лийэда; кэчышэ плу- 
гын кӧрпус лишнэ тӱганымаш лийэш.

Имньэ дэн ыштымэ плугым, тӱҥ шотдэн колхоз апшат кудэш 
ачалат. Моланжэ палэ, тыштэ, ачалашлан кугын тэхник шинчы- 
маш ок кӱл да сложно ӱзгар-влакынат кӱлэшышт укэ. Кэчышэ 
плугым тыгэ ачалыман.
Пӱчкыш чоткыдэмдымэ 
омытан кок винтшым 
луштарат; пӱчкышым 
.1уктын налыт, вара 
гайкым рончэн, болтым 
луктыт. Тидын почэш 
кэлгыт тӧрлымашым 
чоткыдэдмымэ стопор 
винтым луштарат да 
кэлгыт тӧрлымашым 
луктын налыт. Вара 
плугым кид кучэм да
ончыл нэржэ ӱмбак саварэн пыштэн, лэмэкым альэ пасу оҥам, 
тӱчкыдынак шавалкамат (отвалымат) лукт^н налын ачалат, альэ 
у дэн вашталтат.

Тӱганышэ лэмэкым таптат, альэ пэш чот тӱганымэ годым 
шуйэн тӧрлатат. Тидым тэвэ тунам ыштат; лэмэкын нэржэ альэ 
шэҥгэл ужашыжэ пэш пытэн, ты годым тулышто сар тӱсан лий- 
мэшкыжэ кийыктат, тувэч луктын шондал ӱмбалан,]шуйэн писэ-

1 сӱр. Кэчышан плуг.

2 сӱр. Ончылан плуг.

ыдэн тӧрлатат. Лэмэкым шуйымаш да сайын тӧрлатымаш годым 
лэмэкын нэр йымалсэ кӱжгӧ тӱржӧ гыч налмт (кырэн намийат).

Тылэч вара пӱчшӧ тӱрым напилка дэн тӧрлатат, альэ 
пэчкэш (шумымашэш) кучат. Тыгэ тӧрлатымӧҥгӧ вэс лэмэк (ор- 
нгинал) дэн таҥастарэн кэлыштарат. Йатыр апшатыштэ да мас- 
тэрскойышто оригинал дэн таҥастарыдэ, шинча ончэн тӧрлатат, 
тыгэ ыштымэ дэн, ик вэлым мэханизм дэк ужаш-влакым лач
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шындаш ок лйй, вэс вэлым плугым йыраҥ корнышто тӧрлаташ 
йӧсӧ лийэш, альэ чылт тӧрлатыдымыш савырна. Тыгэ аҥам пуш- 
кыдэмдымаш йӧршэш начарэштэш.

Лэмэкым тӧрлатымэ оригиналым 1,5 милимэтр кӱжгытан курт- 
ньӧ дэн ыштат. Писэ туран напилкэ дэн тӧрлатымэ лэмэкым ту- 
лэш шуарат (калитлат). Тидлан вэрч лэмэкын писэ туржым 3—4 
сантимэтр лопкыт нарэ йошкаргымэшкыжэ тулэш, кучэн, вара 
30°— 35° тэмпэратуран йандар вудыш чыкат. Лэмэк путырак чот 
туганӹмэ годым, лэмэкын писэ туржым тулэш кучэн, тушко 
куртнӧ лапчыкым кырэн пыжыктат. Тылэг вара ты лап- 
чык пыжыктыман лэмэкым оригинал дэн ик ганьэ лиймэш- 
кыжэ тӧрлатат. Лэмэкыш пижыкташлан вурс лапчык, йӧрдымаш

3 сӱр. Раман плуг.

лэкшэ напилка да монь йӧрат. Куртнӧ лапчыкым лэмэк вэлэн 
ик канаштэ огыт пыжыктэ: оячыч лэмэк нэрыш, вара кыдалыш, 
пытартышлан шэҥгэл ужашыш пыжыктат. Кажнэ пыжыктымэ 
годым лэмэкым посна ырыктат.

Тыгэ пыжыктылмэ дэч вара лэмэкым оригинал дэн кэлыштар- 
мӧҥгӧ шуарат. Лэмэкьш тыгэ пыжыктылмэ дэнат ачалшаш 
ганьэ огыл гын, тыгай лэмэкым у лэмэк дэн вашталтат.

Пасу оҥамат сэдын сэмынак ачаяыман, ачалаш лийдымын чот 
туганымэ годым у дэн вашталтат. Кадыргышэ шавалкам (отвал- 
ым) тулэш ырыктыдэак шондал умбалан виктарат да оригинал 
дэн кэлыштарат, пэш чот туганымэ годым у дэн вашталтат. 
Вашталташлан у шавалка укэ годым да у гыч ышташ вурс укэ 
годым туанышэ вэрыш тумышым шындыман; вара ты вэрым сай- 
ын йыгэн тӧрлатыман.

Ачалымэ лэмэк йылгыжшэ да йаклака умбалан лийжэ манын 
тудым наждачный манмэ шумымашэш шумыман. Нужкэмшэ 
иучкышым шуйэн таптат, пэш чот туганымэ годым куртнӧ лап- 
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чыкым пыштэн шуйат. Плугын кид кучэмжэ кадыргэн гын, йӱш- 
тыньэк, альэ ырыктьн, тудым виктарат.

Плугын оратажэ кадыргымэ годым плугым рончэн, кадыргышэ 
ужашым ырыктэн шаблон дэн кэлыштарэн тӧрлатат. Чот туган- 
ымэ годым кӱртнӧ альэ вурс дэн у гыч ыштат.

Плугын чыла ужашыжым ачалымӧҥгӧ, рончымо сэмынак, шот 
дэн плугым погыман (ушкалыман). Погымо плугын тӧрлыкшым 
палымэ оҥа умбак шогалтэн, сайлыкшым ончыман. Ты годым 
лэмэкын чыла писэ (пучшӧ) ужашыжэ оҥа умбакэ ик тӧр дог- 
алжэ, пучкыш нэр дэн пасу оҥа да шавалка коклаштэ 5 милимэтр 
лопкыт виш вэр лийман.

Тылэч вара плугым чийалтыман, тыгэ плугын посна ужашы- 
жым рудаҥмэ дэч аралэна. Ончылан плугын тылэч посна эшо 
ончыл орва шудыржӧ, тулкажэ да пыжыктымаш кадырыкшэ 
ачалалтыт. Шудыр изыш вэлэ туганэн гын, тудым тугак кырэн 
тӧрлатат; чот туганышэ шудырым гын, у гыч куртнӧ лапчыкым 
пыжыктэн тӧрлатат. Пэш чот туганышэ тулкам у дэн вашталтат.

Орва тогым дэн пуйым йуштымак ачалат, курлшӧ шиным 
шуйэн ваш ыштэн таптат. Шинчырын курлшӧ ужашытым таптат 
да йомшо ужашыш у шинчырым ыштэн пыжыктыман. Кушнӧ он- 
чыктымо дэн посна раман плугын эшо куралмэ кэлгытым кэлы- 
штарымэ рычагым, да рамым ачалат, кадыргышэ рычагым йуш- 
тыньэк виктарат, рамэ кадыргэн гын, рамэ гыч чыла ужаш-вла- 
кым ойырэн налын, рамым тӧрлымӧ оҥаш пыштэн, кадыргымыжым 
палымӧҥгӧ тулэш ырыктэн тӧрлатыман.

2. Трактыр плугым ачалымаш
Трактыр плугышто лэмэк, пасу оҥа шудыр да тулка-влак дэч 

посна дискан пӱчкыш дэн автоматын (шкэ нӧдталмашын) ужаш- 
влакышт туганат. Ачалышаш вэрч ончыл кочак плугын рычаг-

4 сӱр. Трактыр плуг рамым ачалашлан савырэн ныштымэ.

влакыштым луктын налыт, вара автоматын ужаш-влакыштым 
луктыт да комдык савырэн пыштат. Тылэч вара корпусын чыла 
ужаш-влакыштым луктын налыт, тыгэ плуг 4 сурэтыштэ ончык- 
тымо сэмыныш савырна.

Трактыр плуг лэмэкым ачалымашым имньэ плуг лэмэк ачал- 
ымаш дэн таҥастараш ок лий Трактыр плугым ачалымаш утла- 
рак сложно паша улэш. И к  вэлым трактыр плуг куго  оран, вэс 
вэлым, тудо сылнэ сайлыкан вурс гыч ыштымэ.
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Трактыр плуг лэмэкым таптымаш да шуйымаш тӱҥ шот дэн, 
тыгылай плугым ачалымэ дэн ик ганьыракак. Ойыртышыжо тэвэ' 
тыганьэ гына: имньэ дэн ыштымэ плуг шуймашьш 2— 3 кана 
ыштат гын, трактыр плуг лэмэкым 5—б кана; тылэч посна, ты- 
штэ пэш моштэн ыштымаш да эскэрымаш кӱлэш. Укэ гын, па- 
чаш-пачаш ырыктымэ дэн лэмэкым йӧрдымашын кадырташат 
лийэш. Адак трактыр плуг лэмэкым шуарэнат мошташ кӱлэш. 
Ырыктымэ дэч вара лэмэкым 1— 2 сантимэтр нарэ гына вӱдыш 
чыкыман, вара писэ тӱр кумдыкшо нарэ да пытартышэш чыла 
нӧртыман. Тыгэ от ыштэ гын, лэмэк кадыргэнат кэртэш. Шуар- 
ымэ амал тӱрлӧ уло. Тэвэ мутгыч, тигэль манмэ вурс гыч ыш- 
тымэ лэмэкым тул гыч лукмӧҥгӧ йӱкшымэшкыжэ мландыш кэр 
ыт. Тидым „шкэ йӱкшымаш" амал маныт. Вэс амал тэвэ тыг- 
аньэ: пӱчшӧ тӱрым 4—5 сантимэтр лопкытым йошкаргымэш ыр- 
ыктзн 20— 2̂5° тэмпэратуран сольанэ манмэ растворыш чыкат^

5 сӱр. Тапташлан ырыктэн йӓмдылымэ лэмэк.

Тыштат лэмэкым: вигок огыт чыкэ, кӱшнӧ ончыктымо сэмын 
ончыч 1— 2 сантимэтр нарэ, вара чыла писэ тӱрым да пытарты- 
шэш чыла лэмэкым чыкат. Тылэч посна ӱйэш шуармашат, тулэч 
молат уло. Чыла ты амалгвлак мастэрскойышто тӱрлын илышыш 
пурталтыт.

Кызыт у амал дэн лэмэкым шуйымаш уло. Тидэ-эшо кумдан 
шарлэн огыл, ту]^ гынат, йатыр опыт ты амалын сай улмыжым 
раш ончыктышт. Тидэ — лэмэкым чойн (чугын) дэн сэмэнтирова- 
йымэ лийэш. Тидым тэвэ тыгэ ыштат: тӱганышэ лэмэкым шуйэн 
таптат, вара оригинал дэн кэлыштарэн тӧрлатат. Шуарымэ дэч 
да тӧрлатымэ дэч вара лэмэкым чойн дэн сэмэнтировайат. Тыдлан 
вэрч лэмэкын писэ ужашыжым ош тӱсан ганьэ лиймэш ырыктат, 
ты годым тыгыдэ пырчан сур тӱсан чойным налын йошкар (вы- 
шнэ) тӱсан лиймэшкэ ырыктат; вара ты йошкар тӱсан ^юйным 
ош тӱсан лэмэкыш йыгат, тыгэ лэмэкын писэ тӱрыштыжӧ 1— 2 
милимэтр кӱжгыт чойн шичмэш (сэмэнтировайымэш) йыгат. Ты- 
лэч вара лэмэкым йӱкшыктарат. Йӱкшэн шумӧҥӧ лэмэкын писы- 
жым адак уэш йошкаргымэш ырыктэн шуарат. Шуарымашым 
ик канаштэ огыт ыштэ: ончыч лэмэк писым 1— 2 сантимэтр ку- 
мдык нарэ, гына 35— 40° тэмпэратуран йандар вӱдыш чыкат, кок- 
ымышо каналая чойн йыгымэ чыла ужашым, кумышо кана лэ- 
мэкым тӱрыс нӧртат.

Чойным кӱлэш сэмын йыгалтмашым палышаш вэрч тэвэ тыгэ 
ыштыман: орва шинлык кӱртьым налын ош тӱсан лиймэш тулэш 
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ырыктэн, тушко йошкаргымэш ырыктымэ чойным йыгаш, йыг- 
ымэ жапым палэмдаш кулэш. И к монар жап йыгымӧҥгӧ куртным 
пучкын чойн монь кужгыт вочмым палыман. Ты кужгыт дэн 
жапым ончэн альэ вэс сэмын шкэ опыт гыч 1— 2 милимэтр ку- 
жгыт нарэ йыгашлан монарэ жап кулмым палаш лийэш.

Чойным йыгьша годым чойн ик тӧр вочмашым чот эскэрыман, 
тидлан вэрч чойн падраш-влакым возакысэ тулвондо дэн, альэ 
^чумын ыштымэ тулвондо дэн тӧраҥдэн шогыман. Лэмэк вэлэн 
тулэш пижшэ чойн пэш пэҥгыдэ лийэш, тудым ик напилка дэн- 
ат йыгэн сэҥаш ок лий. Чойным йыгымэ дэч вара лэмэкым 
наждачный шумымашэш тӧрлаш кулэш, тидым Титусов МТС-ыштэ 
(Украин) сынэн ончыштат, пэш сай рэзультатым пуыш.

Трактыр плугын пасу оҥажым туганымэ годым таптат альэ 
кушнӧ ончыктымо сэмын шуйэн тӧрлатат. Шукыж годым вэр- 
ыштэ вурс гыч ыштымэ у оҥа дэн вашталтат. Тыртышын туган- 
ышэ тулкажым у дэн вашталтыман. Моланжэ палэ, тулкам шуйэн 
тӧрлаташ пэш йӧсӧ: тылэч посна тудо пэш кулэш, отвэтствэнэ 
ужаш улэш. Тулкам ачалымаш пэш шэргэш логалэш.

Кадыргышэ шудырым тулэш ырыктэн виктарэн, тӧрлатат, туггао 
шудырым апшатэш альэ автогэн-элэктричэствэ апарат дэнэ ача- 
лат. Изын туганышэ шудырыы тугак, ырыктэн тӧрлатат, чот ту- 
ганышыш пушкыдо вурсым альэ куртньым йэшарэн шуйат да 
кулэш сэмын тӧрлатат. Тидым апшатыштэ тыгэ ыштат: шудырын 
тугшо мучаш-влакым тулэш ырыктат да нуным шупшын ойырат. 
Вара тулэш ошэммэшкышт ырыктэн, кок тугшо мучашыматумбала 
пыштэн куго чогыт дэн кырэн пыжыктат. Тылэч варажым кулэш 
сэмын йыгэн тӧрлатат.

Плуг тыртышын кадыргышэ пуйжым да шинжым йукшыньэк 
альэ ырыктэн ачалат. Курлшӧ шиным апшатэш альэ автогэн 
апарат дэн шуйат. Автоматын туганышэ корпусшым альэ дискы- 
жым у дэн вашталтыман; автоматын пэчкалтшэ планкыжым ав- 
тогэн альэ элэктричэствэ апарат дэн ачалыман. Автоматын туга- 
нышэ роликшым альэ валикшым у дэн вашталтыман. Дискан 
пучкыш нушкэмын гын, наждачнэ шумымашэш писэмдыман, пэш 
чот туганымэ годым у дэн вашталтыман.

Раман плугын оратажэ кадыргэн гын шаблон дэн кэлыштарэн 
шокшыньэк виктарат. Тидлан вэрч оратам моло ужаш дэч ойы- 
раш кулэш. Оратам пэш моштэн да эскэрэн ачалаш кулэш. 
Тулышто утыж дэн кийыкташ ок йӧрӧ, укэ гын, куртньым лок- 
тылаш лийэш, тыгэ куртньӧ пӧдыра, вашкэ тугшан альэ пушкыдо 
лийэш. Ачалэн пытарымӧҥӧ тӧраҥдымэ оҥаштэ плугын тӧржым 
ончыман да чийалтэн шындыман.

3. Шӱрэм да культиватырым ачалымаш

Пу раман кӱртнӧ шӱрэ-влакын, куртнӧ пуйышт туганат. Изын 
туганышэ пуйым шуйаш кулэш, чот туганэн гын, у дэн вашталы- 
ман. У  пуиым 12,5— 16 милимэтр кужгытан нил лукан куртнӧ дэн 
ыштат. Зиг-Заг шӱрэн (6 сур. ончо) да монь пуйышт дэч посна
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рамэ да тулэч моло ужашышт тӱганат. Тӱганышэ пӱйым, кӱшно  
ончыктымо сэмынак, йа шуйыман йа у дэн вашталтыман.

Рамэ пыжыктылмашым ачалымэ годым рамым рончыман да 
ырыктыдэак слэсарь чогыт дэн пу кӱвар ӱмбалан виктарыман. 
Тылэч вара рамэ пыжыктылмашым тӧр вэрэш (лӱмын оҥаш, альэ 
тӧр кӱварэш) пыштэн ончыман, тыгэ рамын тӧр улмыжым па- 
лыман. Шӱрэм погымо годым пӱй-влакым ш̂ сэ нил лукан лакыш- 
кышт лач пуртэн шындэн, гайкым мучаш шумэш (эҥэтымэш^

6 сӱр. Кок звэнан „Зиг-ЗаГ“ шӱрэ.

чот винтылэн шындаш кӱлэш, адак шайбым (кокла кӱртньым) 
сайын кады-ртэн шындыман, укз гын, паша годым гайкэ лушкэн 
сэҥа. Пуйым лушкыдын шындымэ годым альэ гайкэ лушкымо 
дэн пӱй-влак пашаштэ ик вэлыш да вэс вэлыш коштын пӱй 
шындымэ лакым да монь йыгэн тӱгатат, тыгэ йӧршэш лушкэн 
лэктынат возын кэртыт.

Шӱрэм вэр гыч вэрыш коштыкташлан шӱрэ тупэш лӱмын 
кӱртнььш ышгат. Ты кӱртнӧ тӱганэн гын, тудым у дэн ваштал- 
тыман. Шӱрэн кольчажым да моло тыгыдэ ужашыжым кэлшышэ 
кӱртнӧ дэн шкалан ыштыман.

ДИСКАН шӱрэ (7 сӱр ончо) кокытэ шэлылтэш: 1) имньэ дэн 
ыштымэ да 2)'трактыр дэн ыштымэ шӱрэлан. Пэрвойсо шӱрэн 
дискэ-влакшэ 8, 10, 12 лийэш,'кокымышын — 24, 28, 32 да 40. 
Дискан шӱрэштэ тэвэ тыгай ужаш-влак тӱчкыдынак тӱганыт:
14



а) диск-влак; б) подшипникын ӧрдыжлу ганьэ катушкыжо (8 сур. 
ончо); в) диск-влакын шӱдырышт; г) диск-влакым эрыктышэ; 
д) подшипникын пу ужашыжэ; е) тулэч молат.

Дискан шӱрэм ачалымэ годым эн ончычак, шӱрэм цосна ужа- 
шыжлан (сэксийжылан) рончыман. Тидлан вэрч, ончыч рычагым 
да прицэпым кораҥдат, вара ончыл ужащым шэҥгэл дэч ойырат.

7 сӱр. Трактырын дискан шӱрэ кэ. ■

тӧрлатымэ штангым да крьучокым луктын налыт, тыгэ шӱрэ 
ӱжашыжлан шэлылтэ. Ты по:на ужаш влакымат ачалашлан рон- 
чаш кӱлмӧ годым тыгэ ыштат: посна ужаш валыштэ улшо шай- 
бым виктарат да гайкым рончэн луктыт, ты годым чыла дискэ 
да кокласэ катушко-влакым куштылгын лукташ лийэш.

Нӱшкэмшэ дискым нажлачнэ шумымашэш писэмдыман. Тыштэ 
ла'ч писэ ужашым — 1 =  1,5 сантимэтр лопкыт нарэ (дискын ку- 
гытшым ончэн) вэлэ пи- 
сэмдыман (9 сӱр. ончо).
Тӱганышэ дискым шуйаш 
альэ тапташ ок кӱшталт, 
моланжэ палэ, дискэ пэш- 
кыдэ вурс дэнэ ыштал- 
тэш, сандэыэ таптымэ го- 
дым пэчкалтын да ырык- 
тымэ годым шӧрлэн (лок- 
тылалт) кэртэш, тыгэ 
паша годым диск кадыр- 
гылаш тӱҥалэш.

Лушкымо дэн дискын 
нил лукан рожшо йыгал- 
тэш гын, дискым йа у дэн 
вашталтыман, йа нил лу- 
кан кӱртнӧ рамым ыштэн, 
нил лукан шӱдыр ӱмбак 
чиктат. Диск мучаш гай- 
кэ лушкэн, шкэ шӱдыржӧ йыр пӧрташ тӧча гын, тыгодымак нил 
лукан шӱдыр тӱрым йыга гын, нил лукан шӱдырым апшатэш альэ ав- 
тогэн амал дэн шуйэн, напилка дэн тӧрлатэн дискын нил лукан рож- 
шы лан кэлыштарыман. Пэш чот тӱганышэ ниллукан шӱдырым вэсэ 
дэн вашталташ кӱлэш, тидым нил лукан кӱртнӧ дэн, тошто шӱ- 
дырым ончэн ыштыман. Подшипникын чот тӱганышэ ӧрдыж лу-
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9  сӱр.ЯШӱрэн дискшым шӱмымаш.

ганьэ катушкыжым у дэн вашталтыман. Дискын кокла катушкыжо 
шуэн тӱгана, лач йужо кунам гына паша годым рӱчкалалтмэ дэн 
пэчкалтэш, ты годым у катушко дэн вашталтыман, у укэ годым 
автогэн амал дэн пэчкалтшэ катушкым ачалыман (шуйыман).

Подшипникын тӱганышэ пу ужашыжым пэш тӱчкыдынак пэш- 
кыдэ, кукшо пушэҥгэ (бук, тумо, шоло) дэн ыштат. Подшнпни- 
кын тӱганышэ комдышыжым у дэн вашталтат, у комдыш укэ 
годым, тӱчкыдынак автогэн амал дэн шуйат, шуэракын бабит

Б-2 манмэ дэн ачалат. Автогэн 
дэн шуйымо дэч вара комдышым 
катушко дэн кэлыштараш пэш 
йӧсӧ, тыгэ пэш шэргэш логалэш. 
бабит дэн ачалымаш пэш куш- 
тылго, тугэ гынат, чытымашыжэ 
(тӱсымашыжэ) пэш шагал жап- 
ланлийэш. Тывэч палэ, тӱганышэ 
комдышым да кӱпчыкӹм обэза- 
тыльнэ у дэн вашталташ тыршы- 
ман,

Дискан шӱрэн чыла тӱганы- 
машыжым тӧрлатэн шуктымӧҥгӧ 
шӱрэн посна ужашыжым рончы- 
мо сэмынак шот дэн погыман. 

Диск мучаш гайкым мучаш шумэш (эҥэтымэш) винтылыман да 
тудо ынжэ лушко манын йымакыжэ шайбым пыштыман (шайбэ 
пышташлан лӱмын лакэ уло). Гайкым чоткыдэмдымӧҥӧ шайбын 
ик могыржым, гайкэ тӱр воктэн кадыртэн шындат (10 сӱр. ончо).

Дискым эрыктымаш тӱганэн гын, у дэн вашталтыман, Дискын 
посна ужашыжым (лук гыч) ушэн шогышым, тӱганымыж годым 
вэсэ дэн вашталтыман, тидым кӱртнӧ дэн, тошто ушымашым 
ончэн у гыч ышташ кӱлэш. Моло ужашыштым (чыла арматурым). 
тӱганымэ годым, 'у дэн ваш- 
талтыман, 'кадыргылшэ ужа- 
шыжым кадыргымашым он- 
чэн шокшыньэк альэ ыры- 
ктыдэак виктарыман

Пасушто, паша годым 
пэш тӱчкыдынак ӱй^олты- 
шо пуч да штафэр манмэ 
ужаш-влак йомыт (лэктын 
возыт), ты годым тӱчкыдын- 
ак ӱй колтышо пучым пу па- 
шкар дэн пэтырат, ты годым 
вишкидэ шӱрымаш кӱчык 
жапыштэ пытэн шогымо дэн 
подшипник чот тӱгана. Тыгай зийан паша дэч кораҥшаш вэрч нугы- 
до ӱй шӱрымаш штауфэрым да пучым обэзатыльнэ у дэн ваштал- 
тыман. тидым пэш эскэрыман. Нугыдо ӱйым шӱрышӧ штауфэрлан 
12милиммэтр кӧргӧ диамэтран да 16 милимэтр тӱжвал диамэтран 
пучым налыт. Ты пучым Витворт манмэ куштылго рэзьба дэн 
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подшипникыш шындат; штауфэрыш газовый манмэ (кӧргӧ) рэзвэ 
дэн штауфэрлан кэлыштарэн пучым шындыман.

Дискан шӱрэн чыла мэханизмыжымат ачалэн да тӧрлатэншукты- 
мӧҥгӧ поснаужаш-влакым, рончымо сэмынак шот дэн иктыш погат.

КУЛЬТИВАТЫР-ВЛАК имньэ да трактыр дэн ыштыман улыт. 
Тылэч посна нуно копан да пружинан культиватырлан пӧлалтыт. 
Пружинан культиватыр-влак шкэ шотышт дэн раман, тыртышан 
да тыртышдымэ кашаклан пӧлалтыт, копан культиватыр —  торлэн 
шогыман да шарниранлан пӧлалтэш.

Пружинан культиватырын (11 сӱр. ончо) пӱй мучашкэ'пыжык- 
•тьшэ копкажэ, пружинан пӱйжӧ да шӱдыр дэн тулка тӱганат. 
Пружинан пӱйын пыжыктыман копкажэ тӱганэн гын, тудым 
вэс вэлжэ дэн савырэн 
шындат (ик вэлан вэлэ 
гын, шумат), кок вэлжат 
тӱганымэ годым у дэн 
вашталтат. Тугшо пру- 
жинан пӱйым у пӱй дэн 
вашталтыман. Моланжэ 
палэ, тыгай пӱйым шу- 
йаш лийэш гынат, паша 
годым садак уэш тугэш 
альэ кадырга.

Тыртыш шӱдыр изыш 
вэлэ тӱганымэ годым тӧр- 
латат да кугын тӱганымэ 
годым шуйат. Тыртыш 
пӱй-влак пэш чот тӱганэныт гын, нуным у дэн вашталтыман. 
Пӱй да шин кадыргэныт гын, шондал ӱмбалан ырыктыдэак 
виктарыман, шинын кӱрлмыж годым апшатэш альэ автогэн 
амалдэн ачалат. Пружинан пӱйым кучэн шогышо ужашым, тугмо 
годым, у дэн вашталтат.

Копан культиватырын копашт йыгалтыт. Нӱшкымӧ да изыш 
йыгалтмэ годым у дэн вашталтат. Шӱдырым, шарниран культи- 
ватыр тыртышын тулкажым пружинан культиватырын ужаш-вла- 
кшэ сэмынак ачалат.

11 сӱр. 9 копан пружинан культиватыр.

Ш. ШУРНО ЭРЫКТЫШЭ МАШИНА- 
ВЛАКЫМ АЧАЛЫМАШ

Шурно эрыктышэ машина-влаклан тэвэ нинэ шотлалтыт: пу- 
алтымэ машина, пуалтышэ — сортиррвко дэн сортировко, трийэр 
да тӱрлӧ шурно да шудо пырчым эрыктышо сортировко-влак.

Пуалтымэ машинан да пуалтымэ— сортирозкын тэвэ тыгай 
ужашыштым тӱчкыдынак вашталташ логалэш: кушкэдлышэ ш ок- 
тэм, шӱышо альэ пудыргышо пу ужашым, шоктэ рамым, корка- 
влакым, буксым да шарнир-влакым.-Тылэч посна пӱйан да шкив 
пэрэдачым аралэа шогыман.
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Рамыш у шоктэм шындымэ годым, ончыч рамын ик могы- 
рышкыжо шоктэм начарын шупшмо годым, тудо кэчаш тӱҥалэш, 
тыгэ пашан сай.шкшым чот волта.

Пуалтымэ машинан да сортиройкын буксыжо чот тӱганэн гын, 
тудым альэ у дэн вашталтат, альэ валик мучашлан кэлыштарэн 
кӱртнӧ ^альэ бронзо тулкам шындыман, Изыш вэлэ тӱганымэ 
годым буксым да валик мучашым шокшыньэк таптат да тулка 
дэн кэлыштарат.

Шоктэ рамэ альэ рӱчкалалтшэ йашлык тугм о . альэ шӱймӧ 
годым пэшкыдэ кукшо пу дэн уым ыштыман (тидлан пӱнчӧ альэ

 ' ■  -

12 сӱр. „Трийэр“— сортировко.

куэ йӧрат). Ачалымэ дэч вара пуалтымэ машинам альэ сортиров- 
кым обэзатыльно чийалтыман, укэ гын, пу ужаш-влак ночкыш да 
монь логалын куптыргыл кэртыт.

Трийэрым ачалымаш ӱмбнк путрак чот ончалман. Тыштэ ача- 
лымаш тӱрлӧ опэрацылан шэлылт кэртэш. Эн тӱҥ ужашым —  
цилиндрым ачалымаш эн куго ачалымашлан шотлалтэш.

Трийэр пырчым кутышыж дэн ойырышо сортировкылан шот- 
лалтэш. 12 сӱрэтыштэ трийэрын ужаш-влакшым ончыктымо: 
I— рамэ, 2— курш, 3 — колтышо волак дэн шокш, 4— цилиндр 
форман сортоватлышэ шоктэ, 5— рӱчкалышэ шоктэ.

Ачалышаш вэрч трийэрым ужашлан рончат. Эн ончычак, при- 
вод шӱштым луктын налыт, вара рамыштэ улшо 4 болтым (кажнэ 
могырышто 2 гыч) лушкыдэмдат да волым да колтышо шокш  
18



I.

дэн эрыктышэ шоткӹм луктыт. Тидын почэш ончылно кок вин- 
там рончэн цилиндр форман шоктэм ойырат, вара волын рэгульа- 
тыржым рончат да ончыч авыртышым луктыт. Цилиндрын кок 
мучаштыжат, ӱлычын шӱштым альэ кандрам (кузэ кылтыша- 
шьш 12 сӱрэтыштэ ончыктымо) рамын кок могырышкыжат кылтат.

Вара рамын ончыл ужаштыжэ кок могырысо винтымат рончат 
да планкым луктын налыт, ты годым цилиндрым йамдылымэ 
шӱштӧ альэ кандра ӱмбакэ волтэн колтат. Тылэч варажым цилинд- 
рым кандра ӱмбалан эркын 
мландэ ӱмбак альэ кӱварыш
волтат. Тыгэ мэ огына ыштэ 
гын, цилиндр кэнэта мландэ 
ӱмбакэ волэн возын пудыргэ- 
нат^кэртэш.

Йуж о годым уржа-шыдаҥ  
сортовайӹмэ цилиндрым шӱлӧ 
цилиндр дэнэ вдшталтат. Ты 
годымат цилиндрым тыгай 
амал дэнак волтыман. Тыгэ 
ыштымэ годым рончашлан па- 
ш а йэҥ кугын ок кӱл.

Цилиндрым тэвэ тыгэ рон- 
чыман: эн ончычак, шэстэр- 
ньан шкивым цилиндр кӧргӧ 
дэн ушэн шогышо болтым 
рончэна. Вара кожухын чоткы- 
дэмдышэ болтшым лушкыдэм- 
дэнг, ӱлыл шкивыштэ да цилин- 
дрыштэ изэ ий дэн палым 
ыштэна, тыгэ, цилиндрым по- 
гымо годым шкив рожым 
цилиндр рожлан кэлышта- 
рашлан жапым огына йомдарэ, 
палэ дэн вигок вэ.лэ шын- 
дэна.

Тылэч вара чогытын пу вургыж дэн кӧргӧ могырым шкивым 
пэркалэн, эркын, пэш эскэрэн луктыт. Ты годым цилиндр 
кӧргысӧ вол иилиндр кӧргыш вола, тэвэ лач вол цилиндр 
пундаш волэн шумо годым гыиа шкивым йӧршын лукман. 
Шкивым кӱртнӧ ӱзгар дэн пэраш ок лий, тыгэ ыштымэ 
дэн пӱйжым пудырташ лийэш (шкивым сур чойф дэн 
ыштат).

Волакым пурла могырыш савырэн (пырчым удырышо-влак 
ты годым волак ӱмбакэ воз|>1т) цилиндр кӧргӧ гыч лукман. Во- 
лакымат цилиидр кӧргӧ гыч пэш шэкланэн лукман, укэ гын, со- 
дор лукмо дэн цилиндр кӧргыы сусырташ лийэш.

Цилиндр кӧргым сайын ончыман. Туш то иктаж  могай лазыр- 
гымаш альэ тӱкалтмаш уло гын, тидым пу чогыт дэн эркынрак 
пэрэн тӧрлатат. Кӱртнӧ чогыт дэн нигунамат пэраш ок кӱл, ты- 
гэ цилиндр кӧргысӧ лакылан формыжым пужаш лийэш да пэш  
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чот пэрымэ годым пэчкалтынат кэртэш. Пэчкалтшэ цилиндрым 
ачалаш, путрак йӧсӧ (раитлымэ годым цинк йӱла).

Умбакыжым/волакым посна ужашыжлан рончаш тӱҥалыт. Эн 
чотшо, пырчым удырышо-влак тӱганат (Гэйда манмэ трийэрын 
тидэ утыж дэн палэ, 13 (сӱр. ончо). Удырышо-влак, валик ӱм- 
балнэ шинчат. Волакым рончымо да погымо годым удырышо- 
влакын валик ӱмбалнэ сайын шинчымыштым пэш ончыман. По- 
гымо годым валик ӱмбак, шот дэгыч шындэна гын, цилиндрын 
чыла пашажымат локтыл кэртына, Удырышо-влак пэш вашкэ 
тӱганат, сандэнэ нуным тӱчкыдынак у дэн вашталтат. Йужо  
кунам (вощтыр укэ годым) удырышым у гыч ышташ ок .лий. 
гын, ты удырышымак вэс вэлжэ дэн савырэн шындат.

14 сӱр. Волак валым ачалымаш.

Сортировкым капитальнэ ачалымэ годым тӱганышэ удыры- 
шым у дэн вашталтыман, вэс вэлыш савыркалымашым лач пасуэш, 
кӱртнӧ воштыр укэ годым вэлэ ыштыман. Удырышым ышташ- 
лан 5 = 6  диамэтран йӱлатымэ воштырым налыт, Тошто удыры- 
шым ончэн, тудым ышташыжат йӧсӧ огыл.

Тылэч вара волакын да цилиндрын валикшым ачалат (14 сӱр. 
ончо).»Валикын нил лукан ужашыжэ чот тӱгана, тыштэ волакын 
рэгульатыржэ шинча. Тудым автогэн амал альэ апшат кудэш 
ачалат, вара напилка дэн йыгэн рэгульатырын нил лукан. ужа- 
шыж дэн кэлыштарат. Валикын лукшаш вэрч стопор болтым 
луштарыман. Валикым вэрышкыжэ шындымӧҥгӧ стопор болт 
дэн, йыр пӧртдымашын чоткыдэмдыман.

Волак мучко кадыр винт уло, тидьш Архимэдын винтшэ 
маныт. Архимэд винтын кадыр ужашыжэ ластыргэн гын, тудым 
пу чогыт дэн пэрэн тӧрлатыман. Архимэд винтын да шкивын 
шэстэрньашт тӱганэныт гын, нуным у дэнэ обэзатыльнэ ваштал- 
тыман.
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15 сӱр. Парньа пудыргымаш.”

Волакын чыла ужашыжым ачалэн да тӧрлатэн пытарымӧҥгӧ 
цилиндрым рончымо шот сэмынак погаш тӱҥалыт. Эн ончычак, 
погымо да сайын тӧрлатымэ волакым цилиндрыш шындэна. Ци- 
линдр кӧргыш волакым шындымэ дэч ончыч чыла удырышо- 
влакым волак вэлэн шпагат (тыгылай вичкыж кандрат йӧра) дэнэ 
кылтыман, укэ гын, цилиндрыш шындымэ годым волак чытырал- 
тлмэ дэн удырышо-влак вэрышт гыч тӧрштэн, пашам йоҥылыш 
ышташ тӱҥалыт, альэ вэс сэмын, цилиндр пӧртмаш *ваштарэш 
нуно кэржалтыт, тыгэ цилиндр пӧртмашымат чарэн кэртыт.

Умбакыжым цилиндрын ӱлылсо шкившым (шэстэрньагэ), рон- 
чымо сэмынак, шындат. Ончыл шкивым шындымӧҥгӧ чоткыдэм- 
дышэ болт-влакым винтылат. Цилиндрым погэн шуктымӧҥгӧ 
волак гыч шпӓгатым луктын налыт, 
тыгэ удырышо-влак паша ыштымэ 
шотышкышт возыт.

Цилиндрын шоктэжэ локтылалтын 
гын, тудым тэвэ тыгэ ачалыман. Кӱр- 
тнӧ пӱчкэдымэ вашкӱзӧ дэн локты- 
лалтшэ вэрым пӱчкын налыт, вара 
паитлышаш вэрым „наждачнэ шкурко" 
манмэ дэн йырат да кислотам шӱрат, вара тушко йамдылымэ 
кӱртнӧ тумышым пыштэн вулно дэн паитлат.

Кадыргылшэ волакым да колтышо шокшым 'кӱртнӧ чогыт 
дэн иктаж могай пу ӱзгар ӱмбалан ачалат. Цилиндрым ачалэн 
пытарымӧҥгӧ оптымо куршым да карэткэ манмым ачалат. 
Карэткын тэвэ тыганьэ ужаш-влакшэ тӱчкыдынак тӱганат: йу- 
жаҥдышын да пырчым йоктарышэ валикын рӧзэткэ-влакшэ, 
чытырыктышэ ужаш-влак да чытырналтшэ шоктэн рӱдыжӧ. Ро- 
зэткэ чот тӱганэн гын, тӱганымэ рожышкыжо кӱртнӧ альэ бронзо 
тулкам шындыман. Изын гына тӱганымэ годым, вэнтиальатырын 
валикшэ лач пурэн шогыжо манын, тулэш ырыктэн валик умба- 
лым розэткэ рож дэн кэлыштарэн тӧрлатат. Чытырыктышэ ужаш- 
влакым автогэн амал дэн шуйыман альэ у дэн вашталтыман. 
Чытырналт шогышо шоктэм цилиндр шоктэ сэмынак ачалыман. 
Чытырналтшэ шоктэн рӱдыжат, чытыралт шогымо дэн вашкэ 
тӱгана. Тӱганышэ рӱдым луктын, тудын олмэш уым шындат, 
тидым апшатыштэ тошто рӱдӧ дэн ончэн, кэлыштарэн йамдылат.

Карэткын, рамын да монь пырдыжышт тӱганэн гын, тӧрлаты- 
ман, вара трийэрын чыла ужашыжым псгэн, тудын паша ышты- 
мыжым сынат.

Гэйдам ачалымэ сэмынак Воронэж заводын лукмо трийэржы- 
мат ачалат. Ты трийэрын пырчэ удырышо-влак ыштымэ огыл.

Клэвыр эрыктымэ „Кускута" лӱман машинам ачалымашкат 
кугын ончалман. Утларакшым, шоктэм, шатуным да подшипник- 
влакым ачалымаштэ чот эскэрэн ышташ кӱлэш. Тудын шоктэжэ 
вичкыж кӱртнӧ воштыр дэн ыштымэ, тудым пу рамыш пэш 
моштэн да эскэрэн пыжыктыман. Подшипникым вкладышыжэ 
изыш тӱганэн гын, тудым пӱчман, пэш чот тӱганымэ годым у 
дэн вашталтат. Чытырыктышэ шатунат тӱчкыдыракынак пудырга. 
Тудым апшат кудэш ачалат. Шуйэн ачалымэ годым шатунын
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■кужытшо лач, тошто кужытшо нарак лийжэ. Моланжэ палэ. 
Шатун колэнчатый валысэ подшипникын комдышыж дэн иктыш 
ушнэн шога, сандэнэ шатуным кужэмдымэ альэ кӱчыкэмдымэ 
годым подшипник комдыщ шкэ Бэрышкыжэ (пыжашкыжэ) лач 
пурэн ок шич, „Кускутын“ моло ужашыжэ пуалтымэ машина 
да сортировко ужаш сэмынак ачалылтыт.

IV. ӰДЫМӦ МАШИНАМ АЧАЛЫМАШ
Ӱдымӧ машина-влак трактыр дэнат имньэ дэнат пашам ыш- 

тат. Удымӧ машина-влак сошникан да дискан лийыт. Сошникан 
ӱдымӧ машина-влакын тэвэ тыгай ужашышт; пушо мэханизм, ӱдымӧ 
апарат да молат тӱганат

Ачалышаш годым ӱдымӧ машинам тыгэ рончат; эн ончычак, 
чыла сошник-влак дэн шарнир тьагэ-влакым луктыт, вара пырчэ 
йоктарышэ пучым, шинчыржым, тӧраҥдымэ шэргэм, пушо мэха- 
низмым (шэстэрньа-влакым) луктыт, умбакыжым пырчэ оптымо 
башлык дэн рамым ушэн шогышо болтым рончэн, йашлыкым 
рамэ гыч луктын налын лӱмын йамдылымэ вэрыш шындат. Ты- 
лэч-вара, рамэ гыч тыртыш-влакым ойырат.

Туганышэ сошник копкам вэс вэлжэ дэн савырэн шындат, 
кок вэлжат тӱганэн гын, у дэн вашталтат. Тӱганышэ шэстэрньа- 
влакым у дэн вашталтыман. Удышӧ апаратым да валикым ача- 
лымашкэ эн чот ончалман, нуно тӱчкыдыракынак пудыргат. Ача- 
лышаш вэрч ӱдышӧ апаратым рончат да кадыргышэ валикым 
пу ӱмбалан викгарэн токарьнэ станокэш тӧрлатат. Валик пӱты- 
ралтмэ годым, тудым у гыч вурс дэн кэлыштарэн ыштымэ валик 
дэн вашталтат.

У  валикым ыштымэ годым прамай падэмдымашым да рож 
шӱткалымашым пэш чот эскэраш кӱлэш, рож коклаштэ ик тӧр 
вэр лийман. Ты ачалымашым опытан да усталыкан слэсарь ыш- 
та. Пудыргышо коробкан да тӱганышшэ альэ пэчкалтшэ ӱдымӧ 
апаратым у дэн вашталтыман.

Ӱдымӧ машинам лэвэдышдымэ вэрыштэ шинчыктымэ годым 
йашлык комдыш, пыртыш да пундаш кадыргыл кэртэш, йужо 
годым шэлышталтэшат, путыракшым йашлык комдыш пэш вӓш.о 
шэлышталтэш. Ачалымэ годым тыгай йашлык комдышым пэҥгыдэ 
да шэлышталтымэ кукшо пушэҥгэ дэн ышташ кӱлэш. Йашлы- 
кын копкажэ (рамэ дэн ушымо ужашыжэ) пэчкалтмэ годым ту- 
дым автогэн амал дэн ачалыман.

Ачалымэ да тӧрлатымэ дэч вара ӱдышӧ апаратым кид дэн 
пӧртыктэн, прамай пӧртмашыжым ончат.

Тыртыш шӱдыр тӱганэҥ гын, альэ тыгылай тӧрлатат, альэ 
шӱйэн ачалат да тыртыш рож диамэтр дэн кэлыштарат. Тыр- 
тыш рож тӱганымэ годым, йа тулкам шындэн шӱдыр дэн кэлыш- 
тарат, йа у дэн вашталтат. Кадыргышэ тыртыш пӱйым викта- 
рат да тугшо, пӱйым у дэн вашталтат.

Кӱрлшӧ шинчырым (чылвырым) ачалат да йомшо альэ чот 
тӱганышэ шинчырым у дэн вашталтат. Погэн шуктымо маши- 
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нан сошникыштын тӧр шогымымыштым да сошник коклан пра- 
май_,улмыштым тӧр вэрэш (лӱмын оҥа лийман) ончыман.

Ӱдашлан пасум колтымо дэч ончыч машинан ӱдымӧ нормы- 
жым палыман тидын нэргэн вэс кнагаштэ (Трактористын спра- 
вочникшым альэ вэс кнагам) луд. !

Дискан ӱдымӧ машинан удымӧ апаратшым ачалымэ годым |
кӱшно ончыктымо дэч посна эшо сошник, автомат да моло ужаш- I
влакат ачалалтыт. |

Дискым йоҥылыш шӱрымӧ дэн тулка да тыртыш пуч (кӧргӧ) ■
локтылалтэш. Ты годым тӱганышэ ужашым у дэн вашталтат. Нӱш- '
кышӧ дискым да дискым эрыктышым наждачнэ шумымашэш I
писэмдат. Дискын шинчыржэ йоммо годым апшатыштэ ыштымэ I
шинчыр дэн вашталтыман. Автоматын подшипник валысэ шӱйжӧ ‘
тӱганэн гын, тудым шумэн токарнэ станокэш тӧрлатат да шӱй- 
лан кэлыштарэн шатун мучашыш бронзо дэн ыштымэ тулкам 
чиктат. Автоматын роликшэ тӱганымэ годым, токарнэ станокэш 
у роликым чойн дэн ыштат. Пэчкалтшэ дискым азтогэн апара- 
тэш шуйэн тӧрлатат. Автоматын шинчыр тӱганымэ годым, шин- 
чырын пэш тӱганышэ посна ужашыжым у дэн вашталтат.

Ӱдымӧ машинан автомӓтшэ эн тӱҥ улсашлан шотлалтэш, 
сандэнэ тудын ужашыжым пэш эскэрэн погыман. Сошникын ди- 
скыжэ альэ корпусшо пэчкалтэш гын, тудым автогэн альэ элэк- 
тричэствэ апаратэш ачалат. Чыла тӧрлатэн да ачалэн шуктымӧҥгӧ 
сошникын прамай шогымыштым (улмыштым) тӧр вэрэш (лӱмын 
оҥа ӱмбалан) палат. Ачалымӧҥгӧ ӱдымо машинам чийалтыман.

1

V. ШУРНЫМ ДА ШУДЫМ ПОГЫМО 
МАШИНА-ВЛАКЫМ АЧАЛЫМАШ

Тышкэ тэвэ тыгай машина-влак пурат: 1) шудо погымо ма- 
шина-влак: шудо солымо машина, имньэ дэн шудым удырымо 
шорваадо да монь, 2) шурно погымо машина-влак: лобогрэйкэ, 
шкэ кышкэн тӱрэдшэ машина, кӱлтам пидын тӱрэдшэ машин да 
моло сложно машина-влак )̂ пурат.

Шурным да шудым погымо машина-влак сложно машина- :
лан шотлалтыт, нуяым ачалышэ м.астэрскойэш ачалыман да тӱҥ '
ужаш-влӓкыштым усталыкан слэсарь-монтажник-влак ыштат.

г
1. Шудо солымо машинам ачалымаш.

Шудо солымо машинаштэ тӱҥ да эн кӱлэш ужашлан пӱчшӧ 
ужаш шотлалтэш. Тудын ужашыжат пэш вашкэ тӱганэн да пу- 
дыргэн шогат. Пӱчшӧ ужашыштэ парньа-влак, кӱзым кучышо, 
кӱзӧ пӱй-влак, кӱзӧ тош дэн вуйжо тӱчкыдын тӱганат; пӧртык-

1) Комбайным да моло пэш сложно машина-влакым ачалымэ нэргэн ты кна- 
гаштэ ончыктымо огыл.
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тыыӧ ужашыштэ пштунын ужаш влакшэ тӱганат, пу ужашыштэ 
тугэш да эксэнтрик парньа дэн букс тулка эрэак тӱганэн шогат. 
Пэрэдачэ ужашыштэ шэстэрньа, вал да букс тӱганат; тырты- 
шыштэ собачкэ манмэ ужашыжэ да роликан подшипник-влак 
тӱганат.

Ачалышаш вэрч шудым солымо машинам тэвэ тыгэ рончат: 
эн ончычак, нӧлтымӧ да тайылаҥдымэ рычагым, тортам луктын 
налыт. Вара рамын ончыл ужашышкыжэ пу сорымым альэ йаш- 
лыкым пыштат да рамэ дэн пӱчшӧ ужашым ушышо штифтым 
луктын пӱчшӧ апаратым рамэ дэч ойырат.

Куштылгын лукшаш вэрч 
штифт коклаш карасиным оп- 
талман.

Ачаламаш дэн 2— 3 шагат 
ончыч машинын чыла ӱй шӱ- 
рымаш вэрышкыжэ да йыгалт- 
шэ ужаш коклашкэ сайын‘ка- 
расиным шӱрыман (тэмыман).

Штифтым пэш шэкланэн, 
тӱгатыдэ, эркын пэрЭн лукман. 
Укэгын, штифтмучаштӱганымэ 
дэнэ, тудо лукташ лийдымыш 

савырна. Лукташлан 
лӱмын чумыраш ий 
лийман. Штифт пэш 
йӧсынэ лэктэш гын, 
тушко адак уэш караси- 
вым опталман. Штиф- 
тым луктын, пӱчшӧ 
ужашым ойырымӧҥгӧ 
тӱҥ рамым да пушо мэ- 
ханизмым рончаштӱҥа- 
лман.

К а д ы р г ы ш э  пар- 
ньам чогыт дэн альэ 
сравоч дэн эркын пэрэн 

виктарат. Нигунамат парньам чот пэрыман огыл, укэ гын, тудо 
пудыргэнат кэртэш. Пэш чот кадыргышэ парньам у дэн ваштал- 
тыман (15 сӱр. ончо). Парньан вкладышыжэ тӱганымэ годым у 
вкладышым шындат. Тидлан вэрч пӱчшӧ ужаш гыч парньам 
луктыт, вара парньам азыр дэн ишэн, тувэч вкладыш ушыма- 
шым ий дэн пэрзн луктыт да тудын олмэш 16 сӱрэтыштэ ончык- 
тымо сэмын у вкладышым шындат. Вкладыш ушымаш изын вэлэ 
тӱганэн гын, тудым прамай шындышаш вэрч.чогыт дэн эркын 
гына пэрэн виктараш кӱлэш. Тидэ утларакшым пасушто, кӱзын 
ӱлыкӧ да кӱшкӧ коштмо годым пэш кӱлэш.

Йыгалтшэ пластинкым изыш йыгалтмыж годым ончыкырак 
шӱкалыт, тидлан вэрч пӱчшӧ ужашыштэ лӱмын ыштымэ чуйака 
рож уло. Ты рожлан кӧра пасушто, паша годымат ончык шӱка- 
лын кӱзӧ коштмашым тӧрлаташ да кӱзын шэҥгэкэ да ончыко 
24

16 сӱр. Парньа копам ачалымаш.



коштмыжым пытараш лийэш. Йыгалтшэ пластинкэ чот тӱганы- 
мэ годым, тудым у пластинкэ дэн вашталтыман. Тыгай паша- 
влакымак кӱзӧ вуй (мучаш) ачалымэ годым ыштыман.

Кӱзын (пильан) тугшо альэ пэчкалтшэ пӱйжым лукташлан, 
тудым азыр дэн ишат (17 сӱр. ончо) да пудажым чумыраш ий 
дэн пэрэн луктыт. У  пӱйым шындымэ годым у пуда (лумын 
ыштымэ уло) дэн чоткыдэмдат. Тидым лӱмын ӱзгар дэн альэ 
чогыт дэн пэрэн чоткыдэмдат. Кӱзым тӧр чойн плиташкэ 
альэ шондалыш пыштэн, кӱзын пэл могыржо гыч пудам лукман. 
Тылэч вара 19—22 милимэтр кужытын чумыраш вурс воштырын 
ик мучашыжым шӱтымӧ станокэш покшэч (кутуйла) шэлын, ти- 
дым пӱйсӧ пуда дэн кэлыштарыман. Вара ты вурс воштырым 
пуда вуйыш эҥэтыктэн, чогыт дэн кӱзӧ тош вэлыш чот пэрат, 
ты годым пӱй тош вэлыш шӱкалалтэш. Кӱзӧ пӱйын пудажым пук- 
шыдо кӱртнӧ дэн ыштыман, кӱртнӧ пэшкыдэ гын, тулэш когартэн 

\ пушкыдэмдыма». Пэшкыдэ кӱрт- 
нӧ дэн ыштымэ пуда чогыт дэн 
пэрымэ годым, пуда вуй катлэнат 
возын кэртэш. Пӱй чоткыдэмдымэ 
да луштарымэ годым тӧр вэрэш 
(тӧр кӱртнӧ оҥаш альэ шондалэш 
пыштэн) ачалыман, укэ гын, пӱй- 
влакым лач, вэржылан кэлышта- 
рнэ шындаш ок лий, альэ вэржэ 
гыч тчршта. Пӱй-влакым кӱзӧ туп 
вэлыш чот пэҥгыдэмдаш кӱлэш, 
укэ гын, паша годым пӱй-влак 
кок вэлыштарванылаш тӱҥалыт, 
ты годымак пӱй дэн пӱй кок-
лаш шудо да рок тэмэш, тыгэ пӱй моло пӱй-влак дэч кӱкшын 
лийын,,кӱзӧ тӱр дэн парньа тӱрыш тӱкнат, ты годым пӱй вашкэ 
пудырга, кӱзым да шатунымат туга. Тугшо кӱзӧ тупым тапташ 
кӱлэш. Тидлан вэрч тугмаш вэрыштэ 2—3 пӱйым луктын налын, 
кок тугшо мучашыжым йошкаргымэшкэ тулэш кучэн, вара ваш 
пыштэн ик тӧр да кутышыжо дэн кэлыштарэн ваш ушыман. Кӱзӧ 
тошто кугытшо сэмынак лийжэ манын тулыш пыштымэ дэч 
ончыч тудын монь кугыт улмыжым висыман, вара таптымэ го- 
дым ты виса дэн кэлыштарэн ыштыман. Тыгэ висыдэ гыч, „шин- 
ча ончэн гына“ ышташ ок лий, тыгэ ыштымэ дэн кӱзӧ кэлшышэ 
кугытан ок лий: альэ утыж дэн туртэш, альэ утыж дэн шуйна. 
Тыгэ кӱзым уэш пужэн ачалаш логалэш, альэ у дэн вашталташ 
вэрэштэш. Таптымэ вэрым эрыктэн, напилка дэн кэлыштарэн 
шумыман да пыжыкташ вэрч кэрнэр дэн рож’ палым ыштыман. 
Рожым лӱмын шутымӧ станокэш „3/16“ манмэ вӱрж дэн кэлыш- 
тарэн шӱтыман. Рожын диамэтржэ пыжыктымэ пуда дэн кэл- 
шышэ лийжэ. Тыгай изэ вӱрж дэн шӱтымашым пэш эскэрэн 
ыштыман, нзыш йоштэк лиймэ годымат вӱрж тугын кэртэш. 
Тугшо кӱзӧ тупым ачалымӧҥгӧ пӱй-влакым пыжыктат.

Кӱзын тупшо (тошыжо) запасыштэ йатыр уло гын, тугшо 
тупым у дэн вашталташ сайрак лийэш; тугшыжым ачалэн запасыш
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пыштыман, тидым жаплан кӱлмӧ годым, мутгыч кӱзым шумымо 
годым да монь пашаштэ кучаш оҥайрак.

Кӱзӧ вуй тугмо альэ тӱганымэ годым, тудым пӱйжыгэ могэ 
луктын налын, тудын олмэш у вуйым шындаш, Шындымашын 
правилжэ пӱй да кӱзӧ туп шындымэ дэн иктак.

Кӱзӧ-влак ик тӧр коштышт манын пӱчшӧ ужаш мучко'парньа- 
влак ик тӧр лийын шогышт. Тидым палшаш вэрч кузын парньа 
кӧргыж коч пӱчшӧ ужашын ик мучашыж гыч вэс мучашкэ_ 
шпагатым ик тӧр шупшын ончыман. Ты годьш парньа-влакын 
ик тӧр шинчымыштым пэш раш ужаш лийэш, Иужӧ годым шпа- 
гатым парньа мучаш пӱчшӧ ужаш мучко шупшын палат, Тыгэ 
ыштымэ годым лач палаш огэш лий. Моланжэ палэ. Парньа-влак 
чылаж годымак чылт ик тӧр ок лий, сандэнэ парньа мучаш дэн 
висымэ годьщ парньа-влакын тӧр улмыштым лач палаш ок лий.

Парньан йыҥылыш шинчымыжым чогыт дэн пэрэн альэ ка- 
дыртэн тӧрлаташ ок лий гып, парньа йымакэ кӱртнӧ лаштыкым 
пыштэн тӧраҥдыман. Чын, ты амал илышыштэ пэш шуэн ыш- 
талтэш.

Шудым солымо машинӓ рамын тӱҥ шарнирыштыжэ да пӱч- 
шӧ ужажын копкаштыжэ штифтлан ыштымэ рож шарла, тыгэ. 
пӱчшӧ ужаш шэҥгэкыла кадырга да кӱзын прамай коштма- 
шыжэ пужла. Кӱзӧ паша годым шатун дэн ик тӧр линийыштэ 
коштман лийжэ. Рож шарлымэ годым кӱзӧ дэн шатун ик тӧр 
линийыштэ огыт кошт гын, тыгэ кӱзӧ вуй да шатунын лакыжэ йоҥы- 
лыш йыга.ттэш, пӱчшӧ ужашын пэш чот шэҥгэк кадыргымыжэ 
годым кӱзӧ да шатун тугынат кэртыт. Тыгай шарлышэ рожым 
куго вӱрж дэн, альэ чумыраш напилкэ дэн кугэмдэн, тушко 
бронзо дэн, альэ парсовый манмэ кӱртнӧ тулкам шындыман. Ты 
тулкам рож тӱр дэч лопкарак ыштыман, тыгэ лэктын вочмо дэч 
аралаш вэрч, лопка тӱрым шарнир тӱрыш альэ пӱчшӧ ужашын 
тӱрышкыжӧ пырэмдашлан оҥай лийэш.

Пӱчшӧ ужаш дэн рамэ пыжыктымаш рож изыш вэлэ шарлэн 
гын, шарлышэ рожым вӱрж дэн, альэ напилка ц̂эн тӧраҥдэн, 
ты рожлан кэлшышэ вэс штифтььм кычалын шындэн кэлышта- 
рат. Штифтым рожыш пэш чот пуртэн шындаш ок йӧрӧ, тыгэ 
ыштымэ дэн шарнирын альэ пӱчшӧ ужаш копан пыжыктымэ 
тӱржым (оҥгыжым) пудырташ лийэш. Тылэч посна штифтым 
чот пуртэн шындымэ годым пӱчшӧ ужашым волташ да кӱзык- 
таш пэш йӧсӧ лийэш.

Слэсарь чогыт дэн зркын пэрэн пурташ лийшэ штифтым лач 
пурышылан шолташ лийэш. Шатуным тӱганышэ альэ пудыргы- 
шо лакыжым, планкыжым да буксыжым обэзатыльнэ у дэн ваш- 
талтыман. Шатунын планкыжым да лакыжым пэш эскэрэн лук- 
таш кӱлэш, укэ гын, пуда вуйым ий дэн пӱчмӧ годым шатунын 
пу ужашышым чогыт дэн пэрэн шэлаш лийэш. Азыр дэн ишэн, 
пуда вуйым пӱчкын лукмаш сайраклан шотлалтэш.

У планкым альэ лакым шындымэ годым тӧр шындымашым 
пэш эскэрыман, кзыш шӧрын ганьэ койэш гынат, йоҥылыш 
шындымым ончыкта. Тыгэ шӧрын шындымэ планкэ да лакэ кӱз& 
дэн, альэ шатун букс дэн ушымо годым вашкэ тӱгана.
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Шатун буксын тулкажэ тӱганэн гын, тошто тулкам луктын,, 
у тулка дэн вашталтыман. Ты тулкапэштӱчкыдынтугана, сандэяэ 
тудым мастэрскойышто капитальнэ ачалымаш годым вэлэ огыл,. 
пасушто, паша годымат у дэн вашталтат.

Кӱзын да шатунын пашам сайын ыштымыжым палышаш вэрч 
кӱзӧ пӱй цэнтрын парньан цэнтржэ дэн ик тӧр кийымыжым он-

18 сӱр. Кӱзӧ пӱй-влакын прамай шогымыштым ончыктымо.

чаш кӱлэш (18 сӱр. ончо) Тыгэ тӧрлэн шындымашым „кузым- 
тӧрлымаш (цэнтрироваймэ) маныт. Тӧрлымашым 19 сурэтыштэ 
ончыктымо сэмын ыштыман. Шатунын „мертвое положение“ ман- 
маштэ улмыж годым кузӧ пуи цэнтр парньа цэнтр дэн иктӧр 
огытыл гьш (20 сур. ончо), шудо пучмаш пужла, шудо турыс ок 
пучкылт, шудо лугалташ 
туҥалэш да пучшӧ ужаш  
тугана да турлӧ пудыр- 
гымашат лийын кэртэш.
Тыгэ иктӧр лийдымаш 
тэвэ ты годым лийэш; ача- 
лымэ годым шатунын пу- 
жо кучыкэмдалтмэ ал^э 
шуйалтмэ годым, шату- 
нын лакыжэ альэ букс 
туганымэ да парньа чот 
йыгалтмэ годым. Ты го- 
дым шатунын пу ужашы- 
жым у дэн вашталташ 
кулэш.

Шатунын пу ужашы- 
жым кукшо да пэшкыдэ 
пу дэн — тумо шоло, нол- 
го дэн да монь ышты- 
ман. Илэ пу дэн ышты- 
мэ пу ужаш кошкэн ка- 
дыргэн да монь сэҥа, 
тыгэ паша ыштымашыжэ 
пужла. Тылэч посна илэ 
пушэҥгын пружынлымэ
вийжэ ок лий, ручкалалтмашым ок пытарэ, тыгэ пучшӧ ужа- 
шым —  кузым, шатун лакым да монь вашкэ тугата, йужо кунам 
пудыртэнат кэртэш.

Шудо солымо машинан капитальнэ ачалымашыжым ыштымэ 
годым экцэнтрикын туганышэ парньажым тучкыдынак у дэн ваш-
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талтат. Ачалашлан альэ у дэн вашталташлан парньам лукташ 
кӱлмӧ годым, шэҥгэлсэ пэрэдачэ коробкам рончат да экцэнтрик 
валым луктыт. Ончыч коробкам рончат, выкльучатыль ужашым 
луктын налыт, вара пэрэдачын чуйака куго шэстэрньажым лук- 
тыт. Тылэч вара пупшо ончыл штангым луктын, тидын почэш 
экцэнтрикым валик дэн пырльа луктыт (21 сӱр. ончо).

20 сӱр. Кӱзӧ пӱй-влакьш йоҥылыш шогымышт.

Экцэнтрик валым лукшаш вэрч вал ӱмбалнэ шинчышэ чуйака 
изэ шэстэрньам изыш пурла взлыш пӱтыралын луштарыман, 
Шэстэрньа чот пижын шога гын, шэстэрньа ӱмбак пу паҥгам 
пыштэн*чогыт дэн эркын пэрыман. Пу паҥга дэч посна вигок

21 сӱр. Эксэнтрикым валжэ дэн пырльа лукмаш.

ТЫГЭ ЧОЙН д эншэстэрньам чогыт дэн нигунамат пэрыман огыл, 
ыштымэ шэстэрньам пудырташат лийэш.

Зкцэнтрик валын ончыл да шэҥгэл буксыжымат тӱганымэ 
годым у дэн вашталтыман; у ужаш укэ годым туганышэ буксым 
баббит манмэ наста дэн вэлэн экцэнтрик вал диамэтр дэн кэ- 
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лыштарат. Экцэнтрик валын шэҥгэл буксышым пэрэдачэ мэха- 
низм вэлыш луктыт. Экцэнтрик валым лукмӧнгӧ, тувэчыч экцэнт- 
рикым ойырат, вара экцэнтрик парньам луктыт. Тидым лӱмын 
прэс манмэ ӱзгар дэн луктыт. Мастэрскойышто ты ӱзгар укэ го- 
дым, парньам чогыт дэн кырэн лукташ ок лий, ты годым экцэнт- 
рикым тулэш ырыктэн куштылгын пэрэн луктыт.

Лукмо парньа олмыш вэс у парньам йӱштыньэк альэ ырыктэн 
пуртэн шындат. Экцэнтрикын тӱганышэ валжым у дэн вашталты- 
ман. Экцэнтрик дэн рамэ коклаштэ кок вэлыш лӱнгалтмаш уло 
гын, экцэнтрикым чоткыдэмдэн да пӱйан изэ шэстэрньа дэн эк- 
цэнтрик валын кӱшыл букс коклаш шайбым чыкэн тыгэ лӱҥгы- 
машым пытарат.

Пэрэдачэ вадым да тугак тыртыш шӱдырын роликан подшип- 
кикышт (22 сӱр. ончо) тӱганэныт гын, у дэн вашталтат. Пэрэда- 
дачым пушо чуйака куго шэстэрньан пӱйжӧ тӱганымэ годым, 
тидым у шэстэрньа дэн 
вашталтыман (ты шэстэрньа 
пэш шуэн тӱгана). Экцэн- 
трик валыштэ да пэрэдачэ 
валыштэ улшо изэ цилиндр 
шэстэрньа-влак пэш тӱга- 
нат, “Тӱганышэ шэстэрньа- 
влакым —  когыныштымат у 
дэн вашталтыман.

Тыртыш шӱдыр ӱмбалнэ 
улшо собачкымат, тӱганы- 
мыж годымудэн вашталтыман,запасыштэ уужаш  укэгодымвурс 
дэн шаблоным ончэн ыштыман. Куго цилиндр шэстэрньа пудыргымо 
годым (ырэсла кӱртньыжӧ тугэш гын, альэ шинжэ да пӱйжӧ пу- 
дырга гын) пудыргышо шэстэрньаш кӱртнӧ шиным шупшыт (шэ- 
стэрньан пӱйжӧ кӧргӧ гыч ыштымэ гын). Тидым тыгэ ыштат: 

1“ лӱман шинлык кӱртнӧ дэн колчам (оҥгым) ыштат. Ты 
оҥгын диамэтржэ шэстэрныа шинын диамэтыржым дэч изыш изын- 
рак ыштат. Вара ты оҥгым тулэш йошкаргымэшкыжэ ырыктэн 
шэстэрньаш чиктат. Ырыктымэ годым ты оҥго изыш шарла, 
йӧршын йӱкшэн шумӧҥгӧ туртэш, пэрвойсыж гайак — изырак диа- 
мэтыран лийын пэчкалтшэ шэстэрньам ушэн шында.

Чыла ужаш-влакым ачалэн пытарымӧҥгӧ, пужымо сэмынак, 
шудо солымо машинам погыман: ончыч рамым тыртыш дэн пырльа 
погыман; вара рамыш пӱчшӧ ужашым пыжыктыман, тышкак тор- 
там да рычаг-влакым ушат, пытартыщэш шатуным да кузым 
пыжыктат. Тылэч вара кӱзын тӧр кийы^гажым, чыла ужаш-влакын 
ваш кэлшэн шогымыштым палат да кӱзӧ дэн шатуным йара 
пӧртыктэн ончат, тидлан вэрч рамым йашлык ӱмбак нӧлталын, 
тыртышым йара пӧртыкташ тӱҥалыт. Тыгэ пӧртыктымӧ годым 
пэрэдачэ мэханизм пашаш колтымо лийжэ. Тыгэ, кӱзын йара пӧр- 
тыктэн ончэн, тудын прамай коштмашыжым палымӧҥгӧ машинам„ 
рӱдаҥдымэ дэч нӧшмӧ ӱйан чийа дэн чийалтыман.

22 сӱр. Роликан цотшппнкк.
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2. Шкэ кышкэн тӱрэдшэ машинам ачалымаш
Турэдмэ машинам шуко ужаш мэханизмлан пӧлаш лийэш: 

1) тыртыш-влак да пӧртыктымӧ мэханизм, тидын дэн пырльак шэ- 
стэрньа-влак улыт; 2) шорвондо-влак; 3) контроль апарат; 4) плат- 
формо дэн пӱчшӧ ужаш да 5) тайылаҥдымэ рычаг, торта да он- 
чыл.

Капитальнэ ачалымашым ыштымэ годым машинам тэвэ тыгэ 
рончыман: пыжыктымэ вэр гыч шорвандо-влакым рончэн налман, 
тайылэҥдымэ рычаг дэн тортам лукман, рамэ, дэн стойкын ончыл 
ужаш йымакыжэ йашлыкым альэ пу сорымым пыштыман, ты 
годымак машинан йол-копкажым мучаш шумэш волтыман. Стой- 
кым да рамым йашлык альэ пу сорым ӱмбак волтышаш вэрч 
машинын нӧлтымӧ да волтымо ужашыжын вургыжым шола вэ- 
лыш эҥэтымэшкыжэ пӧртыктыман, ты годым рамэ пу сорым 
ӱмбак эркын волэн, чот шинчэш. Ты сэмынак платформысо ор- 
ваштэ улшо „вӧлтымо да нӧлтымӧ“ ужашым шоло вэлыш эҥэты- 
мэшкыжэ пӧртыктэн платформым волтат. Платформын ончыл 
да шэҥгэл ужаш йымакыжат пу сорымым альэ йашлыкым пыш- 
тыман. Тылэч вара адак иктаж монар кана пӧртыктэн, плат- 
формын пу сорым ӱмбак чот волэн шичмӧҥыжӧ тыртышым под- 
шипникшыгэ луктын налыт.

Тылэч вара, платформышто рычажокым шола вэлыш ыштэн 
шӱдырым луктын налыт вара платформым тӱҥ рамэ дэн пырльа 
луктыт. Платформым лукмо годым, тудым изыш рӱчкалат, 
тыгэ валик шкэ пыжашыж гыч куштылгын лэктэш.

Валикым, нигунамат, чогыт дэн пэрэн лукман огыл, тыгэ 
валик мучашым лазыртэн, рожшо гыч лэктдымыш савыраш лийэш. 
Валикым лукмӧҥгӧ нлатформым тӱҥ рамэ дэч ойырэн, йамдылымэ 
йашлык ӱмбак пыштыман. Умбакыжым тӱҥ рамэ гыч шорвондо 
пыжыктымэ вэрым да контроль апаратым ойырыман, тидлан вэрч 
нуным стойко дэн ушэн шогышо болтым вэлэ рончыман. Вара 
тӱҥ рамын да шорвондо пыжаш стойкын волтымо да нӧлтымӧ 
ужашыжым ойырыман,

Тӱҥ рамэ да платформо тыртышыштэ роликан подшипникын 
тӱржӧ пыта, тыгэ^ролик-влак шӱдыр ӱмбак лэктын йогэн, шала, 
шотдэгыч возыт. Йужо годым нуно ик чумыр вӧзын йыгалтмаш 
вийым чот шукэмдат, шӱрымашым локтылыт да ужаш-влакым 
чот тӱгатат. Тыгай подшипникым у дэн вашталтыман.

Тыртышын шинжэ кӱрлэш гын, автогэн альэ элэктричэствэ 
амал дэн таптат, тидын сэмынак, тугшо тыртыш пӱйым ачалат.

Тӱганышэ шэстэрньа-влакым у дэн вашталтыман.
Экцэнтрик парньам, шудым солымо машинан экцэнтрик пар- 

ньаж сэмынак вашталтыман. Паша годым чытыралтмэ дэн экцэн- 
трик парньасэ гайкэ лушкэн тӱжвакыла лэктэш. Ты годым шату- 
нын буксыжо тышкэ нӱшкын мийэн винтам йыгэн тӱгата. Гайкэ 
рончылт-рончылт лэктынат возын кэртэш. Ты годым винтым клуп 
манмэ ӱзгар дэн тӧрлатэн у гайкым шындыман. Буксо локтылмо 
винтам, йужо годым, шола вэл гыч пурла вэлыш пӧртманыш 
савйрат, тыгэ ыштымэ годым гайкэ пӧртмаш шатун коштмо 
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почэш лийэшат, гайкэ пэш куштылгын рончылт, лэктын возаш 
тӱҥалэш.

Шатун буксын тулкажэ да шатуным кӱзӧ дэн ушымо кадыр 
мучашыжэ тӱганат. Тӱганышэ тулкам у дэн аашталтат, тӱганышэ 
кадыр мучашым кӱртнӧ дэн шуйэн таптэн, кӱзӧ мучаш рож дэн 
кэлыштарат. Тӱрэдмэ машинан кӱзыжым, шудо солымо машинан 
кӱзыжым ачалымэ сэмынак ачалыман. Пӱчшӧ ужаш парноасэ 
йаклака ӱмбалан лаштык:

^ зы н  вэлэ тӱганэн гын, 
шумэн тӧрлатат, чот тӱ 
ганымэ годым у дэн ваш- 
талтат.

Тӱрэдмэ машина кӱ- 
зым тӧрлымаш (цэнтрир- 
овайымаш) шудо солымо машина дэч вэс сэмынрак ышталтэш, 
кӱзӧ парньам цэнтржэ парньан цэнтржэ дэн ик тӧр огыт шого 
гын, шатунын иктаж монар винталан чоткыдэмдэн альэ лушкы- 
дэмдэн пӱтыралман. Тыгэ, лач лиймэшкэ шатуным кӱчыкэмдэн 
альэ кужэмдэн пӧртыктыман.

Платформысо тыртыштэ нӧлтымо да волтымо ужаш копа 
тӱганэн гын, у дэн вашталгат, сэдын сэмь^нак, тыртышын шукш  
ганьэ нӧлтымӧ ужашыжымат. тӱганымэ тодым у дэн вашталтыман.

Тӱҥ рамын шукш ганьэ нӧлтымӧ да волтымо ужашыжат тӱч- 
кыдынак кадыргат (23 сӱр. ончо). Кадыргымым тӧрлаташ вэрч 
кадыргышэ ужашым пу ӱмбак пыштэн, чогыт дэн кырэн тӧр-

23 сӱр. Нӧлтымӧ да волтымо ужаш.

----------------- 1270--------------

24 сӱр. Шорвондо.

латыман, чогыт .г(эн пэрмаш вэрышкыжат обэзатэльнэ пу паҥгам 
пыштыман. Вигок чогыт дэн нигунамат пэрыман огыл, тыгэ вин- 
там локтылаш лийэш.

Волтымо да нӧлтымӧ ужашын шэстэрньа-влакшым, тӱганымэ 
годым у дэн вашталтыман.

Шорвондын пудыргышо ужашыжым (24 сӱр. ончо) кукшо 
пушэҥгэ дэн ыштыман. Тугшо пӱйым у дэн вашталтыман. Тугшо  
пӱйын шорвондэш шинчэн кодшыжым прау дэн шӱтэн лукман. 
Пӱйым шукыж годым куэ комдэн ыштат. Пӱй лэктын ынжэ воч 
манын тӱҥэш рожым шӱтэн, оҥа коч пу пуда дэн пудалат.
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Шорвондо-влакын коштмашыштым тӧрлышаш вэрч кажнэ шор 
вондым посна-посна тӧрлаш кӱлэш. Платформо да пӱчшӧ ужаш 
ӱмбалнэ шорвондо ик тӧр да ик кӱкшыт дэн ок кошт гын, тӧр- 
латыман. Контроль апаратым ты годым „1“ сипрыш шындымав, 
тыгэ кажнэ шорвондо платформо ӱмбакэ вола (ты годым тӱрэдмэ 
кормыдсым платформо гыч луктын кудалта).

Ачалымэ да тӧрлатымэ дэч вара тӱрэдмэ машинам чийалтэн 
лэвэдыш йымакэ шындыман.

3. Лобогрэйкым ачалымаш
Лобогрэйкэ —  тӱрэдмэ машинак улэш. Ойыртышыжэ тэвэ тидэ 

гына: лобогрэйкыштэ тӱрэдмэ кЬрмыжым йэҥлан удыраш пэрна, 
тидлан вэрч лӱмын йэҥ, шорвондо дэн удыраш шындалтэш.

Лобогрэйкын ужаш-влакшэ шкэ кышкэн тӱрэдмэ машина дэн , 
ик сэмынак тӱганат, сандэнэ ачалымашат ик сэмынак ышталтэш. 
Чын, изэ ойыртыш-влак улыт. Тэвэ мут гыч, кӱзын чоҥга вэржым 
тӱчкыдынрак вашталтэн шогат. Моланжэ палэ, ты вэр йыгалтшэ 
пластинкэ олмэш улэш. Мотовил валын буксыжым тӱганӹмэ 
годым бронзо альэ кӱртнӧ тулкам шындэн ачалат. Тулка шын- 
дымаш вэрым напилка дэн шумэн, вара тушко тулкам пуртэн 
шындат. Кӱртнӧ тулкам тӱжвак лэктын шогышаным ыштыман, 
лэктын шогышо тулка мучашыжым пырэмдэн шындыман.

4. Имньэ дэн ыштыман шорвондым ачалымаш

Тыштэ путыракшым, вурс дэн ыштымэ пӱй-влак, эрыктышэ 
парньа-влак, пудыргат, адак шкэ кудалтышын (автоматын) пру- 
жинжэ тугыштэш, тыртышын ужаш-влакшэ да монь тӱганат.

Тугшо пӱйым шуйэн тапташ пэш йӧсӧ, сандэнэ тудым у дэн 
вашталтыман. Таптэн сэҥаш лийшэ пӱй паша годым пэш куш- 
тылгын кадыргаш тӱҥалэш Моланжэ палэ, шорвондо пӱйым кэч 
кунамат пружинан, куштылгын тугшо вурс дэн ыштат.

Эрыктышэ парньам, тугмо годым, у дэн вашталтат. У  парньам 
„7 2 “ манмэ кӱртнӧ дэн ыштат.

Пӱй пыжыктымаш вэр пудыргэн гын, автогэн альэ элэктри- 
чэствэ амалдэн таптат, пэш чот тӱганымэ годым у дэн вашталтат.

Тӱр йыгалтшая ролик подшипнникым у дэн вашталтыман. 
Тыртышын кадыргышэ ужашыжым чогыт дэн пэрэн тӧрлатат.

Ачалымӧҥгӧ да погымӧҥгӧ шорвондын пашам сайын ышты- 
мыжьш тӧрлатат, тылэч вара чийалтэн шындат.

5. Кӱлтам тидын турэдшэ мбшинам ачалымаш

Ачалаш тӱҥалмэ дэч ончыч кӱлтам пидын тӱрэдшэ машинам 
посна мэханизмжылан да ужашыжлан пӧлыман.

ПЛАТФОРМО, Тыштэ пӱчшӧ ужашын ужаш-влакшэ тӱганат, 
адак платформо тӱчкынынак кадырга. Пӱчшӧ ужашын тӱганымэ 
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ужаш-влакшым, турэдмэ альэ шудым солымо моло машинасэ 
ужаш сэмынак ачалыман.

Платформысо элэватыр выньэрын пу валикшэ тӱганэн гын, 
тӱганышэ ужашыш шӱштым пыштэн ачалат (тӧраҥдат). Кадыргышэ 
платформын лукысо кӱртньым луктын налын йӱгыштыньэкак 
виктарат, тидлан кэлыштарэн платформын уоло кӱртньыжымат 
ачалыман;

Ачалымэ дэч вара нлатформын чыла ужашыжым почыман.
ЭЛЭВАТЫР. Тыштэ тэвэ тыгай ужащ-влак чот тӱганат; пу 

валик шӱдырын буксыжо, валик шӱдыр, валикын пу ужашыжэ 
монь. Туганышэ буксыш тулкам шындыман альэ „Б—2 “ манмэ 
баббитым (шӱдыр диамэтр дэн кэлыштарэн)-вэлыман.

Валикын тӱганышэ шӱдыржым у дэн вашталтыман. Валикын 
пу ужашыжэ тӱганэн гын, тӱгайымэ вэрыш шӱштым пыштэн тӧр- 
лыман, пэш чот тӱганымэ годым у дэн вашталтыман. Элэватырын 
торэшла кийышэ планкыжэ кадыргэн гын, чогыт дэн йӱштыньэк пэ- 
рэн виктарат,

МОТОВИЛО. Тыштэ тыгай ужаш-влак чот тӱганат: пу планкэ- 
Блак, мотовило валын буксыжо да монь. Тугшо пу планкым у 
дэн вашталтат. Мотовило валын буксыжо тӱганэн гын, валын 
диамэтржэ дэй кэлыштарэн баббитым вэлыман.

ПИДШЭ УЖАШ . Тыгай ужаш-влак чот тӱганат; компрэссырын 
колэнчатый валжын 
шӱйжӧ (25 сӱр. он- 
чо), компрэссор-вла- 
кьш подшипникышт 
имэ шу, шпагат кол- 
тышо рож-влак да- 
монь. Колэнчатый 
вал шӱй  ̂ӱмбалсэ 
элипсым токарнэ
станокэш лукман. Ончычак шӱйым шумат, вара наждачнэ манмэ 
коваштэ дэн йыгэн тӧраҥдат. Компрэссырын тӱганышэ подшип- 
никышым (компрэсссыр комдышым) баббит дэн вэлыман да тӧр- 
латэн колэнчатый вал шӱй дэн кэлыштарыман. Изын гына тӱ- 
ганымэ годым комдыш тӱрым пӱчкын колэнчатый вал шӱй дэн 
кэлыштарыман.

Тӱганышэ имэ шу шпагатым ынжэ кӱршт манын, имэ шум 
чумыраш напилкэ дэн кэлыштарэн шумыман. Ты амал дэнак 
шпагат колтышо рож-влакым ачалыман. Чот тӱганышэ имым у 
дэн вашталтат, Компрэссыр альэ имэ тугэш гы^, автогэн альэ 
элэктричэствэ а м ^  дэн шӱйэн таптат.

КЫЛТЫШЫМ ЫШТЫШЭ УЖАШЫШТЭ тыгай ужаш-влак нэр. 
нэрын роликшэ, шпагат шупшо, чуйака шэстэрньа да диск чот 
тӱганат. Кылтыш ыштышэ ужашым ачалымашкэ да тӧрлымашкэ 
пэш сайын ончалман. Чыла тӱгаяышэ ужашым у дэн вашталты- 
ман, пидыш кылтышэ ужашын кӱзыжӧ эрэак пӱсӧ лийман, нӱш- 
кышым —  шумыман.

Ш АТУН ДЭН КОЛЭНЧАТЫЙ ВАЛ. Шатунын кӱзӧ вуй кучы- 
шо лакэ ушашыжэ, колэнчатый валын подшипникшэ да пу ужа- 
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шыжэ чот тӱганат. Тӱгаиышэ шатун лакым у дэн вашталтат. 
Колэнчатый валын да кӱзын элипсшым токарнэ станокэш луктыт 
да шӱйжым наждачнэ манмэ коваштэ дэнэ йыгэн тӧрлӹман.

РЭГУЛЬАТЫР. Тыштэ тыгай ужаш-влак тӱганат: шинчыр, пӱй- 
влак, да монь. Туганышэ шинчырым вашталтымэ годым, тӱганышэ 
ужашыжым луктын налын, тушко (тудын олмыш) у шинчырым 
пыжыктыман. Тӱганышэ пӱй-влакымаг у дэн вашталтыман.

ГАЛЛЬАН ШИНЧЫР. (26 сӱр. ончо). Тыштэ тэвэ тыгай ужаш- 
влак тӱганат: шинчырын рамыжэ да ӧрдыжшӧ. Тӱганышэ роликым 
вашталтышаш вэрч шинчыран ӧрдыжшым кок вэлымат рончыман.

26 сӱр. Гальаи шинчыр.

вара тӱганышэ ролик олмыш у роликым шындыман. Шинчыр 
ӧрдыжым вашталтымашымат ролик вашталтымэ сэмынак ышты- 
ман. Роликын рӱдыжым вашталтымэ годым, рӱдын тӧр да утыж 
дэн ӧрдыжын! шупшылдымашым чот эскэрыман, йоҥылыш ролик 
рӱдӧ шогалшэ ролик пӧрташ ок тӱҥал, тыгэ паша ыштымашым 
пужа,

ПӰЙ ДЭН ШЭСТЭРНЬА-ВЛАК. Галльан шинчыржым йоҥылыш 
шушпмо дэн альэ начарын шӱрымӧ годым да монь пӱй-влак ту- 
гын кэртыт, утларакшым колэнчатый вал дэн элэватыр валик 
ӱмбалнэ улшо пӱй-влак куштылгыи тӱг.анат. Шэстэрньа-вла- 
кымат, тӱганымэ годым у дэн вашталтат

Шупшын шогымо шинчыр роликын рӱдӧ шиндымаш рожшо 
пэш вашкэ тӱгана. Ты годым ролик шӧрын пашам ышташ тӱҥа- 
лэш, тьҥэ роликын да пӱй-влакын ик вэлышт чот тӱганат. Тӱга- 
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нышэ роликым ачалашлан, рожышкыжо кӱртнӧ лист дэн ыштымэ 
тулкам пуртэи шындат. Роликыя валжым, тӱганымэ годым, у 
дэн вашталтыман, тидым чумыраш кӱртнӧ дэн ыштыман.

Элэватыр выньэрын пу планкышт тугыт, ролик дэн пыржа- 
влак кӱрыштыт. У  планкым пыжыктымэ годым планкым шэлмэ 
дэч пэш аралыман. Планкын кок могырышкыжат шайбым пыш- 
таш кӱлэш.

Ачалымэ да погымо дэч вара шкэ пидын тӱрэдшэ машинын 
чыла мэханизмжын пашам сай ыштымыжым палышаш вэрч кид 
дэн пӧртыктэн тӧрлыман.

Тӧрлэн шуктымӧҥгӧ машиным чийалтэн шындыман.

VI. ШИЙМЭ МАШИНЫМ АЧАЛЫМАШ.
Шиймэ машина-влак тэвэ тыганьэ лийыт; 1) простой (27 сӱр_ 

ончо); 2) пэлэсложно (28 сӱр, ончо); 3) Сложно машина (29 сӱр’ 
ончо).

27 сӱр. Простой шиймэ машина.

Простой машинын барабан пӱй дэн комдышыжо утларак тӱ- 
ганат. Тылэч посна барабан подшипникын пундашыжэ да "изэ 
дэн кокласэ шэстэрньа-влак тӱганат.

I

28 сӱр. Пэлэсложно шиймэ машина.

Барабаным да комдышыжым ачалаш лукмо годым подшипник 
да барабая комцышам лукман, вара барабанымат кӱшкыла лук- 
ман. Изын тӱганышэ пӱй-влакым (чыла шиймэ машинанат) тулэш 
ырыктэн шуйэн да тошто пӱй дэн кэлыштарэн таптат. Чот ту- 
ганышэ пӱйым у дэн вашталтат.
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29 сӱр. Сложно шиймэ машина.

Барабан подшипник пундашым, изын тӱганымэ годым баббит 
дэн вэлэн барабан вал дэн кэлыштарэн токарнэ станокэш шу- 
мыман. Пэш чот тӱганымэ годым у дэн вашталтыман.

Ачалымэ дэч вара чыла шиймэ машинанат барабанжым иктӧр- 
аҥдаш (балансироватлаш) кӱлэш. Тидым тыгэ ыштат: кӱртнӧ

ӱмбакэ барабаным шкэ 
вал шуйжӧ дэн пыш- 
тэна (30 сӱр. ончо). Ты 
кӱртньын угылжо йак- 
лака, тӧр да нӱшкӧ 
лийман. Угыл-влакым 
уровэнь дэн тӧрлыман. 
Ты кӱртнӧ ӱмбак пыш- 
тымэ барабаным эркын 
тӱкэи пӧртыктыман. 
Пӧртын чарнымэ годым 
эрэак ик-вэр^ш шога- 
лэш гын, тидэ —  бара- 
банын иктӧр.огылжым 
ончыкта, альэ вэс сэ- 

мын барабанын пӧртмӧ годым чарнымэ могыржо утыж дэн нэлэ 
улмыжым палыкта. Иктӧраҥдаш вэрч барабанын кӱшыл ужаш- 
кыжэ (пӱй тӱҥӹш) гайкым альэ шайбым йэшарыман. Тыдын дэнак 
ок тӧрланэ гын, гайкэ йымакэ нэлэ кӱртньымат йэшараш лийэш.

Кид дэн куштылгын пӧртыкташ лийман да пӧртын чарнымэ 
тодым тӱрлӧ вэрэ шогалман барабаным иктӧраҥдымылан шотлат.

Иктӧраҥдымэ дэч вара барабаным вэрышкыжэ шындат, под- 
шипникым погат *да барабан пӱй-влакын комдыш (дэка) пуй- 
влак кокла^гыч эртымыштым ончат. Пӱй-влак лач огыт гын, бара- 
•бан валым чоткыдэмдӹмэшкэ шпонкым луштарэн, барабаным кӱ- 
лэш вэлыш шӱкалман 
альэ шупшылман. Ты 
годымат йужо пӱй-влак 
(шагалжэ) лач огыт 
шинчэ гын (шукыжо 
лач улыт), тыгай пӱй- 
влакым чогыт дэн пэ- 
рэн виктарьшан. Тыгэ 
ыштымӧҥгӧ п у й ы н 
лушкымыжым да монь 
сайын ончыман.

Тӱганышэ (кадыр- 
гышэ) барабаным тӱ- 
рыс лончылат да ка- 
дыргышэ ужашым йӱш-
тыньэк чогыт дэн пэрэн виктарыман. Локтылалтшэ пӱйым да 
болтым у дэн вашталтат.

Кадыргышэ валым 2 пу моклака ӱмбакэ пыштэн виктарат. Пу 
моклака умбакэ 1— 2 шӱдышым чиктэн, кажныжым кок гайкэ 
дэн чоткыдэмдэн шупшьш ончаш тӱҥалыт (31 сӱр. ончо).
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Виктарымэ дэч вара пу моклака ӱмбалнэ пӧртыктэн онаыман. 
Ты годымат кадыржэ эшо пытэн огыл гын, адак уэш виктараш 
пижман, Ты пашам опытан слэсарьлан ышташ пуман.

Вал чот кадыргэн гын, кадыржат йатыр вэрэ уло гын, кӱшнӧ 
ончыктымо амал дэн виктараш йӧсӧ. Ты годым апшатэш, тулэш

31 сӱр. Варабан валым тӧрлатымаш.

ырыктымӧҥгӧ гына виктарыман. Тыштэ иктым пэпя оичымаи 
ачалымэ годым болт кокла иктӧрак кодшо.

Йэвропысо тип сложно шиймэ машина-влакын (М 0  =  900, 
М К — 1000) барабаныштым ачалаш лукмо годым тыгэ ыштыман: 
эн ончыкчак, привод шкивым, подшипник комдышым, барабан 
валым чоткыдэмдышэ шпонкым луктыт. Вара, барабаным кучэн, 
валым луктыт, тудын почэш барабаным кӱшкыла луктыт, тувэч 
оҥа ӱмбач пӧртыктэн мландэ ӱмбакэ волтат. ^'уганышэ пӱйым 
у дэн вашталтыман. У  гыч пӱйым пыжыктымашкэ чот ончалман. 
Тыдым тыгэ ыштат: пӱй йымалсэ кӱртньым налыт тыдын ӱмбакэ 
шогалтэн шуташлан рож палым изэ 
ий дэн корат. Вара лач покшэч прау 
вэрым кэрнэр дэн палэмдат. Шутымӧ 
рож эрэак покшэлнэ (цэнтрыштэ) 
лпйман, укэ гын, пуй-влак кэлыштараш 
йӧсӧ альэ чылт кэлыштардымэ лийыт.
Пуйым ишкылэн шындат, ишкэ му- 
чашыжым покшэчла шэлын, пуйым 
пэҥыдэмдат. Ишкат лач покшэлнэ
лийман. Ты ишкэ пӱйыштӧ ынжэ пӧрт манын, ишкэ мучашым 
турлӧ лукланым ыштат, тыгэ ишкэ лукла пуй луклаш эҥэтэн 
чоткыдын кучалтыт.

Барабан валын шуйжӧ туганэн гын, токарнэ станокышто пӧр- 
тэн, наждачнэ манмэ коваштэ дэн тӧрлыман.

Олым почкымашын колэнчатый валжын шуйжӧ туганэн гын, 
токарпэ станокышто кэлыштарэн пӧртат. Тидлан лумын рэйсмус
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манмэ баланс уло. Пӧртымӧ дэч вара наждачнэ манмэ коваштэ 
дэн йыгат. Вал шӱйым нигунамат напилкэ дэн шумаш ок лий. 
Моланжэ палэ. Напилкэ дэн шумымо годым шӱйын паша ыштэн 
кэртмэ жапшым йатыр кӱчыкэмдаш лийэш, адак йужо годым 
йӧршэшат локтылалтэш.

Барабан подшипникын пундашыжым тӱганымэ годым баббит 
дэи вэлыман. Тидым тыгэ ыштат: тӱганышэ кок ужашыжымат 
налын, вичкыж кӱртнӧ дэн ваш ушэн, пу ӱмбакэ шогалтат, йыма- 
кыжэ ночко ошмам альэ шунрокым оптыман, тидыжэ лэвыктымэ 
баббит йогэн ынжэ кай манын ышталтэш. Пундаш покшэкэ кӱр- 
тнӧ альэ кукшо иу дэн ыштымэ рӱдым шогалтыман. Рӱдын кӱж- 
гычшӧ барабан вал шӱй дэч изыш вичкыжрак ли]Е^э. Тидыжэ 
тэвэ тидлан кӱлэш: рӱдӧ ӱмбак баббиттым опталмэ годым, баббит

с а

33 сӱр. .Пэннэйын' шоткан цилиндржэ.

кӱжгыирак пижшэ альэ вэс сэмын рӱдым тӧрлаташ ситышэ кӱж- 
гыт баббит лийжэ. Пундашысэ пыртыш дэн рӱдӧ коклашкэ лэвык- 
тарымэ баббитым опталыт. Баббит сайын пижшэ манын бронзо 
пундашым вулно дэн лудитлат, чойн пундашан гын, рожым шӱт- 
калат.

Баббитым опталмэ дэч вара йӱштарат, вара рӱдым луктын 
налын токарнэ станокэш пӧртат да тӧрлэн барабан вал шӱйлан 
кэлыштарат. Тэвэ тыгэ шиймэ машинан чыла мэханизмысэ под- 
шипникын пундашыжымат ачалыман да вэлыман.

Талын пӧртшӧ подшипникым шуко вулнан баббит дэн, мут 
гыч. Б — 1 манмэ дэя вэлаш кӱлэш. Эркын пӧртшӧ подшипникым 
Б — 2 манмэ баббит дэн вэлыман.

Сложно шиймэ машинаштэ архимэд винт уло. Ты винтын 
тӧрж ӧ (ӧрдыжшӧ) кадыргымэ годым, пу ӱмбалан пыштэн вик- 
тарыман.

Пэннэй цилиндран сортировкын тӧрлатымэ винтшым токарнэ 
станокэш ачалыман (33 сӱр. ончо). Тӱганышэ винтым тӧрлатат 
да чот тӱганымэ годым винтым у гыч ыштат.

Эрыктышэ шоткын валысэ буксыжэ тӱганэн гын, бронзо альэ 
кӱртнӧ тулкам вал шӱйлан кэлыштарэн шындат.-

Барабан ончылсо кӱртнӧ лист пытэн гын, тудым луктын налын 
вэсым —  3,5—4 килограман у кӱртнӧ листым шындат.

Йашлыкысэ колэнчатый шатунын тугшо пу ужашыжым у дэн 
вашталтат.
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ШиЙмэ мӓшиным, чылӓ мэханизмжӹм ачалэн шӱктымӧҥгӧ, по- 
гэн шындат, ты годымак посна ужаш-влакын пашам кузэ ышты- 
мыштым ончат. Чыла погэн шуктымӧҥгӧ шӱштым да монь пыжык- 
тымӧҥгӧ, чыла подшипникым шӱрат да машинам йара пӧр- 
тыктэн ончат. Тыгэ пӧртыктымӧ годым палымэ ситыдымашым 
тунамак тӧрлатыман.

Шиймэ машинам йара пӧртыктэн ончымӧҥгӧ, сайлыкшым па- 
лэн машинам чийалтэн шындат, тидыжэ рӱдаҥмэ дэч аралшаш 
вэрч ышталтэш.

Колхоз апшат кудылан кӱлшӧ 
ӱзгар-влак

№№ Узгар-влакы н лӱмышт Мо-
нарэ Полэмдыш

1 Ик тул олман, кэрмыч дэн ыштымэ да ӧрдыж гыч 
йужаҥдарйман возак, тыштак йужым шупшо 
кӱртнӧ лэвэдыш да пош у л о .......................... . • 1

2 80 килограм нэлытан шондал....................................... 1
3 40 килограман тиска ....................................................... 1
4 Кид дэн п р о л ы м а ш ..................■ ................................... 1
5 Прого-влак; 6 мм.. 8 мм, 10 мм, 12,5 мм, 16 мм, 

19 мм, 22 мм, 25 м т ................................................ 16 Кажнэ ончык-

6 Узгар оптымо йашлыкан пу. вэрстак • ................. 1

тымо кугыта- 
ным 2 гыч

7 4 килограм нвлытан апшат кувалда...................... 1
8 ® Я I. » ..................... 1
9 0,8 , , ,  чогыт ...................... 1

10 1.2 .  .  „ ....................... 1
11 1 , 6 ....................................................................................... 1
12 0,6 ,  . слэсарь ,  ...................... 1
13 Ацшат азы р......................................................................... 4
14 Машинан ужаш-влакыштым тӧраҥдымаш . . . . 2
15 Тӱрлӧ лакылам да монь тӧ р л ы м аш .......................... 2
16 Нил лукан ий-влак (8л ш , 10 жж. 12,Ъ мм, \Ъмм, 

19 м м ) ........................................................................ 5
17 Чумыраш ий-влак (тыганьэ кугытан-влак)ак . . . 5
18 Тӱрлӧ кугытан иш ы ктымаш -влак.............................. 4

19 , Тӱрлӧ форман азыр-влак (ик комплэктыш 6 пура 1
20 Болт мучашым да монь тӧрлатымаш вэр . . . . 1
21 Тӧрым палымэ 150 x 2 5 0  сактим. кугытан лист 

( о ҥ а ) .................................................................................. 1
22 Рож шӱткалаш да монь ыштымэ о ҥ а ...................... 1
23 Шин шупшио с т а н о к .................................................... 1
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Ӱзгар  влакын лӱмышт Мо-
нарэ Палэмдыш

24 200 м м  кронциркуль....................................................... 1
25 204 м м  н и р к у л ь ................................................................ 1
26 Вурс дэн ыштымэ да тодылман м э т р ...................... 1
27 Бако № 1 лӱман торыман сравоч.............................. 1
28 2 1
29 » » 3  ,  , ,  ...................... 1
30 Гайкэ рончымо тыгылай да штампан сравоч, ку- 

гытышт тӱрлӧ, ик кӧмплэктыш 6 сравоч пура . 1
31 Слэсарь ножовко 1 2 ..................... ..................................

1232 Тудын йамдэ эч тош ы жо................. .............................

33 Тыгылай уго л ь н и к ........................................... .... 1

34 Бинт рончымо 200 м м ................................................... 1

35 „Витворт* систэман болт пучкэдьшэ ӱзгар;
№ 2',-4мм, Омм, 8м м , \ О м м .............................. 1

36 № 5; 16 мм, 19 мм, 22 мм, 25 м м .......................... 1

37 № 4; 10 мм, 12^ мм, 16 мм, 19 м м ...................... 1

38 Тӱрлӧ кугытан палэмдыш-влак ................................... 1

39 И к литр карадин пуршан паитлымэ лампэ . . . 1

40 400 грам нэдытан вӱргэньэ альэ той пайыльник . 1

41 Имньэ таганлымэ азы р................................................... 1

42 Тӱрлӧ напилка-влак, ик комплэктыштз 12 напилка 1

43 Рашпиль ,1 4 “ .................................................................... 1

44 Кӱч пӱчкэдымэ к ӱ з ӧ ........................................... - . . . 1

45 Вурс дэн ыштымэ п р о б о й ........................................... 1

46 Корным корэмдымаш (палэмдымаш).......................... 1

47 Кӱжгӧ тӱран а з ы р ............................................................

48 1

49 Кӧргӧ в и с ы м аш ................................................................. 1

50 К э р н э р .................................................................................. 2

Тыштэ ончыктьшо ӱ8гар-влак примэрнэ гына улыт, илышыштэ ты оичыкты- 
мо ӱзгар-влак тынтэкат, тунтэкат вашталт кэртыт. Ты ончыктымо почэш мэ 
каник шкэ пашаштыжэ планым да монь куштылгын ыштэн кэртэш. Тылэч посна 
тидымат каласыдэ ок лий; мастэрскойышто альэ колхоз апшат кудышто вашам 
куштылэмдӹшаш да паша лэктышым чот нӧлталшаш вэрч изобрэтатэльствэ па- 
щам, куштылэмдышэ амал-влакым илышыш пуртыпо нэргэн чот шоналтыман.
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