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И. РЭЙН.—„Как устроен трактор"— в переводе на марнйекий язык. 
Перевел Т у р у н о в с к и й .



Пушкыдо мландыштэ трактыр кузз коштзш?
Трактыр орваштэ 

улшо пӱ-влак молан 
кӱлыт? Адак орва 
шыдышышкэ паҥга- 
влак молан ыштымэ, 
нупо вэт пэш кэл- 
гын мландышкэ пу- 
рат? Трактырлан па- 
суюто кайаш пол- 
шашлан, адак плу- 

4^":гым, тырмам (шӱ- 
У рэм), кылта нидмэ 

машипам, альэ ком- 
б а й н ы м почэшыжэ 

Баҥгайашлан пинэ пӱ-влак полшат. Комбайн 
^'ыгай машина; тудо тӱрэдэш, кылтам пшйэш 
нкыра, сава)—чыла икканаштэ ышта.

Йэчым чийэн, пушкыдо лумгыч тойа дэч 
посна кайэн ончо! Нэлэ вэт! Йэчэ пыкшэ гына 
кайа, алъэ вэрыштэ вэлэ йаклэштэш. Тыйын 
шэҥгэкэт йолташэт пижэшат: „Мыйымат нан'- 
гайэ“—манэш. Вара йэчэ каймэ огыл, вэр гы-
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чат ок тарванэ вэт. Тылапэт кӱртньӧ мучашан 
мэчэ тойам пуэм гын, паша йӧршэш вэсэммэш: 
тойам иӧлталып, з̂ ло вий дэнэ тудым лумыш 
кэрып шындэт, чот шӱкал колтэн кайэт гып,. 
шэнгэчэт ик йэҥым огыл, кок пэшымат нгуп- 
Л1ЫН нантайэн кэртат.

Трактыр орвашкэ мо- 
лан пӱ пыжыктымэ, ын- 
дыжэ раш палэ.

Трактыр пасушто па- 
шам кузэ ышта, ончал.

Шкэ орвасэ пӱжым 
■пушкыдо м л а н д ы ш к э  
пурта, тудын дэнэ, ай- 
дэмэ лум ӱмбач йэчэ 
дэн каймэ сэмыыак, чот 
шӱкалалтэш, трактырат 
шкэ почэшыжэ •комбай- 
ным шупшын наҥгайа. 

Трактыр орвасэ пӱжым Тшлына гын, мо лийэш? 
Трактырын шупшаш вийжэ ок ситэ, орважэ 
ик олмышто пӧрташ тӱнлшэш. Чойн корно 
рэльс йаклака лийэш, вагонлашкыжат утыж 
дэнэ опталтэш гын, паровоз орва трактыр орва 
сэмынак ик вэрыштэ [пӧртын шога. Трактыр- 
лан почэшыжэ нимомат от пижыктэ гын, тудым 
вэс вэрэ корно дэн наҥапмэ годым орвасэ
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цӱжо кӱлыт мо? Укэ ок кӱл! Пӱышт трактыр- 
лан кайаш огыт полшо, ко1)пым вэлэ локты- 
лыт, Тыгай годым трактыр орвасэ пӱ ӱмбак 
сӱрэтыштэ ончыктымо сэмыи вурс шыдышым 
чиктат да, корно дэп автомобиль каймэ гай 
вэлэ кайа. Автомобильып шинжэ рэзиҥгэ, трак- 
тырьш вурс дэн ыштымэ.

Трактыр орван пӱышт уло 
гын, тудо о р в а н  трак-  

тыр маналтэш.

Йӧндымӧ вэрлӓштэ трантьф кузэ ноштэш?

Тидэ трактырын орван 
трактыр дэн таҥастар- 

маштэ могай ойыр- 
тэмжэ удо?

Трактыр лӱдшӧ имньэ гай ончылжо дэн чурш^ 
шогалэш гынат, тракторист имньэ сэмын са- 
11 ым чымэн ок кучо, тудо ок лӱд, лӱдшашы- 
жат укэ, трактыр имньэ гай ӧрдышкӧ лӱдын ок 
тӧрштӧ, нимамат ок пудырто. Садлан тракто- 
рист трактырын ончылжо волмым гына вучэн



шинча, грактыр ышкэай пу комльамат пьэҥгэ- 
лан кодэн кайа.

Орван трактырын пӱжӧ уло, тидьшат уло, 
вара нимогай ойыртэмжат укэ мо? Орван трак- 
тырын иӱжӧ вэс сэмын ыштымэ. Укэ, тидат 
тӱҥ ойыртэм огыл. Ойыртэмжэ тэвэ могай: орван 
трактырын пӱжӧ шыдышыштэ, тидэ трактырьш 
нӱжӧ вурс тасмаштэ. Тасмажым рушла гусэ- 
ница—маныт. Гусэничный тасман трактырын 
пасушто каймыжым ончэт гып, молан гусэ- 
ничный манмыжым ышкэат палэт. Шукшын 
капшэ йыжыҥан-йыжыҥан взт, тудын сэмынак 
трактырын капышкыжэ изи кольмо-влак пи- 
жыктылмэ. Тидыжэ сӱрэтыштэ еайьш койэш.
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Тыштэ шуко ойлышашыжаг укэ: и:зи ^гольмо 
воктэн валик уло, валикшым шуишат гын, ту- 
дын иочэш изи кольмътжат шупшылалтэш.

ВсУшкпнлм кӧ вара шупшэтл?
Тидэ тракты[)ып 

Л1ЭТГГЭЛ орважым 
сайынрак ончал,ту- 
до вэт тыглай орва 
огыл. Орва ӱмбал- 
ЛЭ ИЭИ1 пэҥгыдэ, 
ттийап пӱ - влакым 
ужат? Тидэ орва 
п ӧ р т а ш  тӱҥалэш 

гыи, пӱ-влакышт изи кольмын валикытптым 
кучат; кажнэ пӱлан ик валик. Тыгэрак гусэ- 
пица кӱшнӧ орва ӱмбач, ӱлно мландэ ӱмба^! 
кайаш тӱпшлэтл. Мландьплкэ нӱжӧ дэнэ эҥэрта 
да, уло трактыржат кайапт тӱҥалэш.

Гусзницам вэрышкыжэ кузэ шындат?
Молап тыРай гусэыидап трактыр кӱлэш?
Тидып иэр1'эн ИЗИП1 шоналтэн ончаш во- 

зэш. Мутлаикаласаш: тэлым куго лум годым чод- 
раш каймэт шуэш. Лортыш кэмым чийэтат, 
йолэ'г волэл кайа вэт: пурла йолым луктат,—: 
шолажэ пижэш. Мӧҥгыш иӧртылын йэчэ дэн 
тойам на;|, вара куштлллго лийэш вэт! Иол ок



пиж, кайашат куштылго. Молан тыгэ лийэю? 
Тыйын капкылэт куштылгэмын огыл, эша мэ- 
"гын висалгэ нзиш нэшара,ттын, т̂ тлэ гьшат,

каиаш ]{уштылго лийын. Куго, кужо да лоика 
йэчым чийэт гын, кайашэт эша утларак куш- 
тылго лийэш, лумжат шагал вола. ГусэниТнын 
тасмайат тыйын йэчэт сэмынак лум ӱмбач 
трактырым куштылгын натггайа. Лач лум ӱм- 
бач кошташланак гусэничнын трактыр кӱлэги.

Тэлым трак1’ырлан иасугпто нимоган пашат 
укэ. Тэлым трактырын тӱҥ пашажэ чодра 
{)заилЫЕЫ штэ. '] одраштэ , корныдымо вэрлаштэ, 
коклан лум пургылшаштэ т'усэничный трактыр 
талын пашам ышта. Ошма ӱмбач кайаш кӱлэш 
гын, куи вэрлаштэ пашам ышташ кӱлэш гын, 
тунам вара могай трактырт,тм колташ? Молым



огьу!^ гуеэничныйым колтыдэ ок лий ындэ? 
Тышгэ иктым мондыман огыл: гусэничныӓ
тасмажым орвашкэ чоткыдын чиктэм шьшдаш 
кӱлэш, укэ гын, лэктын кайэн ваткэ нгаланэн 
к'эртэш. Орва ӱмбалнэ гусэница лӱшкантэш 
гын, еай мо? Тугэ лийэш гын, нимолаиат ок 
йӧрӧ. Трактыр орва-влакым ко]г могырыл! то- 
рэн шогышо иружиным кучэн, утларак колто. 
Лружин ончыл дэн шэҥгэл орва-влакым иктыж 
дэч вэсыжым утларак ойра, тунам гусэница 
чот шупшылтэш.

В8лосипэдь[н чылвы])жымаг тыгак шупшыт. 
Кушто орван трактыр кайэн ок* кэрт, д^атнам 
сэшэн ок кэ])т, пижэш, тушто

гусэничный тракты]) сула.

Трактурыйя кузз вмктарат?

Тракты]) имньэ дэч кунар гана вийанрак? 
Могам тракт1>1рым налат. ймньэ дэч л у ' гана, 
коло, кудло гана шнтанрак трактырат уло. Мэм-



нам Отшпшградыштэ ^>плтымэ у тракть^р завод 
мулко ймньэ кийан трактырым ык1та, Харько- 
вышто—“Коло вич имш>э вийаи, Мэлӓбинскысэ 
вавод витльэ имньэ вийан трактьгрым ышташ 
тӱггалэкь

Иасукгто кагка ьгиптлмэ годым орваш кич- 
кгтмэ имньым тгтланэт виктараш логшплн мо? 
Вич имньым ик орвакгкэ кичкаш да саным 
тьгланэт кидглш кучыктакг. Вич нмнг.ьгм ик ка- 
наштэ виктаракг йӧсӧ лийэш вэч''? .V гуудло 
имньым ки'гкапг гъги, мом глкгтэт? Кудло имнылм 
кичгсэна :г'ын, ни.могагг кучэрат впктарэн ок кэрт. 
Ындэ трактьгрьгм кузэ виктармаи? Трактыр 
г^удло имггьэ вийанат удго, 'гудьтмат виктарэн 
мокптлман ггэт. Тэвэ ггасу мучко граггтьгр ку-  
жу, вийагк кашым курал кайа, аҥа йыран' (мэ- 
жа) дэкэ гкуынат, савглрнэн, мӧҥгэгк у какгьгм 
курадг толэгк. Ончалйан, савыршлмэ г'Оды.м 
ончглл орвакы' кузэ гуугггтьглгьгн савглрныгггт. 
Мӧн'гэггг савгтрнаггглаи, траггг'г>грым гнгктараш 
1'[)актористлагг гкуко шгг’г к.ӱлэгк мо?

Тракторгкуг' рулэвой орвам (тыртглшым) ку- 
'гэнат^ куанэн г'Ь]на тьгк шинча. Тракторист 
кугктгллгьгн гтлна руль орвам ггурлаггг савыра- 
лэш, т[)актьграт ггу})лагггкэ кайа^ гггола нэдгьпн 
савыршгэггг  ̂ трактьграт кгодгагггкэ кайа. Трактьт- 
рг.гдг виктарапг кэлэ огьгл, мокт'гатгг гглна кӱлэш.
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Т р а к т о р и с т  
кудло имньым 
икканаштэ. ик 
ч ыгын я м н ь э 
[шктармэ д э я
1С у  II I Т Ы Л  Г Ы Н

ьиктара. К у э э  
тыгэ, молан? 

Тэ в э  молаи: 
, тӱҥ нашажым машина ышта, айдэмэ тидэ ма- 
шинам виктарзн гына шинча, адак пудыр]т,1мо 
дэч да пужлымо дэч эскэра. Автомобилиыш- 
тат, паровозыштат, параходыштат, пашам м^- 
шипа ыштымаштэ чыла вэрэат тыгак. Тракто- 
рист виктарымэ рульым трактыр колыштэш. 
Рульжо орва дэн уштармэ. Руль дэч орва дэкэ 
кайшэ ужаш-влакышт р у л ь  в и к т а р м а ш  ма- 
налтьтт.

Руль зиктарымашын Аяогай ужаш-влак улыт.

Тракторист рулэвой орвам пӱтыралт^э. Вара 
рулэвой орва трактырын ончыл орваштым кузэ 
савыра? Ындэ тыштэ санынрак шымлэн ончаш 
кӱлэш: могай ужаш могай вэс ужаш дэн пи- 
жын шога, могай ужаш могайым шупшэш.

Рулэвой орван тӱнжыгыч ӱлкӧ кужу вур(' 
тойа-стэржэнь вола. Стэржэпь дэн ])улэвой орва
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пэш чот вап1 ЛИЖЫ1ШЛМЭ улыт. Садлаи рулэвом 
орвам иӱтыралат гын, стэржэньат савырна. 
Стэржэньын ӱльтл мучашыжэ чойтлн тшробкахГткэ 
ттуртэн 1ПТЛНДЫМЭ. '1лл "коробкашттлжэ мо уло?

О н ч а л —тӱрлт>ӧ 
тшнт, гайкэ, тталик, 
ончылно кадыр ры- 
чак ултлт. Ыттдэ ру- 
лэвой орвам^ ттур- 
.ташкэ нӱтьтрал ончо.
Кадыр рьт^такэт мо 
лийэш? Тудо ӱлыл 
.лЬ(Учашыж дэн ончьт- 
тш савырна. ]^ычак 
кӱлэш вэльтш савьтр- 
ныжэ манын, короб- 
каштэ улнто т'айкэ,
ваийк, винт-Блак ваш-ваш кэлтлштарэн, йӧж 
СЭМЫБ ытнтымэ.

Умбактчжэ тьтгэ лиГ^эш: рттчак ончыко кай- 
мттж дэнэ тракттлр йумалнэ улшо стэржэньым 
ончык шӱка, тудыжо орва дэч толтио ртлчакым 
!муншэш. 1'рактьтр шӱдьтр уло орва дэн нырльа 
иурлатн савтлрнэп птфтатп тӱтгалыт.

Тыгэ рулэвой орва кужо стэржэнь (рулэвой 
вал) гоч, нэрэдачэ| гоч, кадыр рычак (руль 

шиктармаш рычак) гоч трактыр йумалсэ етэр-
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жэнь (рулэБОЙ тьагэ) гом, Р37ШВОЙ рыва!£ гоч 
трактыр орвам виктара. Трактыр виктармым 
тыгэ ончыктагл / 1 ИЙЭ1 п;

Рулэвой 0))ва 
1

Рулэвой ва;г
I

Пэрэдачэ
I

Руль виктармаш 
рычак

Рулэвой тьагэ
I

Рулэвой рычак
I

1.а



Трактырын орваш т молан пӧзтыт?

I

ш

Трактыр куаэ кощ- 
тын кэртэш? -П.1эҥ- 
гэл орвашт пӧртытат, 
садлан трактыр кош- 
тэш. ('ӱрэтыштэ он- 
40. Лач шэҥгэл ор- 
вашт улыт, пӱштым 
гына налмэ. Фото- 
граф ты сӱрэтым ор- ' 
ваи кудо вэлжыгыч 
сӱрэтлэн, шоналтэн 
каласэ. Укэ, каласэн 
от кэрт. Тудо орвам 

трактыргыч мучыштарэн налын, кӱшнӧ шэс- 
тэрна койжо манын кӱлэш вэлыш пӱты])алында 
сӱрэтлэн налын.'Фотографлан вэс сэмын сӱрэт- 
л а т  ок лий ыльэ мо? Тыгэ сӱрэтлымыж дэн 
'грактыр орван молап пӧртмыжым фотограф 
тыланэт сайынрак ончыктынэжэ. Лач шэстэр- 
нажак орвам пӧртыкта вэт. Шэстэрнам пӱты- 
ралына гын, орва шӱдыр тарвана, тудын дэн 
нырльа орважат пӧрташ тӱҥалыт. Шэстэрна- 
жым кӧ пӧртыкташ тӱҥа.иэш. Айдэмым огыт 
шогалтэ дыр? Укэ, машина гын, пашам ыш- 
кэак ыштыжэ, айдэмэ виктараш гына тӱҥалэш.
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Пур;1а ВЭ1С вӱрэтым ончал, ты иодставка 
вигэ тэстэрва дэн вырльа трактырьш! иижык- 
тымэ. Лодставкын ик мучашыштыжэ кок кугу

шэстэрнам у жат 
Кок кугу шэстэр- 
на-влак ышкэ иӱ- 
ышт дэн орва шӱ- 
дырыштӧ \' л ш 0 
шэстэрна 1тӱ кок- 
латн пурат. Под- 
ставкын вэс муча- 
шыштыжэ тыртыш 
(диск) уло. Тудым 
пӧртыкташ тӱнш- 
лат гын, подстав- 
кыштэ чыла шэс-

ыртыш - ны-
ЖЫКТ’ЫМЭ

муфт
]

Ко])обка-ско-
рО(‘ТЭЙ

I
Орван хпэстар- 

нашт 
I

Орван шӱ- 
дыржӧ 

Т
Орва.

Го



'гэрпа иӧрташ тӱггаль^т, нуныи гыч кугу шэс- 
'гэрпат пӧртыт. Нииэ шэстэриашт молан кӱльгг,, 
мунын дэч посна ок лий мо? Укэ, нинэ шэс- 
тэрна-Блак пэи1 кӱлэшап улыт. Могай шэстэр- 
нам, кузэ шындаш, могай дэн могайым ваш 
пижыкташ—тидын нэргэи гаоиалтыдэ ок лий., 
Бийан канмэ годым ик мужыр шэстэрнам ваш 
иижтч1П'эт, эркынрак кийашлап вэс мужырым, 
эша э[)кын кайашлап кумышо мужырым пи- 
ишпстэт. Тыгэ ыштымэ дэы кум тӱкӧ каймаш^ 
рушлал^э кум тӱкӧ скорость лнйэш. Садлан 
подставкэ дэн шэстэрпа-влак иктышкыжэ ко- 
р о б к а  с к о р о с т э й  маналтэш. Вийэт сита гын,. 
коробка скорости тӱрыштӧ улшо тыртышым 
пӧртыктӧ, тыртыш вигак пэрвой мужыр шэс- 
'гэрнам пӧртыкташ тӱҥалэш, варажым моло 
шэстэрна пӧртыт, иунып почэш орва пӧрташ 
тӱҥалэш.

П^шыктышэ муфто кузэ пӧртэш?
Валым молан ка- 

дыртэп улыт? Ва- 
лышкэ молан вурс 
т 0 й а м чиктынытат, 
тудып ӱмбак чойн 
стакап-влакым шын- 
дэньгг? Молап кок
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стаканжым ӱлан, кок стаканжым кӱшан иы- 
жыктэш^? Валжэ лӱмынак тӱҥдалтын Ты валым 
кок мучашыжгыч кучо-тудо адак моткоч нэлэ 
вэт —мый гюкшэкэ кэржалтамат пӱтырагд тӱ- 
ҥалам. Кыдалжым кӱшко нӧлтал шуктэм вэлэ, 
тӱрысӧ кок стаканышт ӱлыкӧ волат, умбакы- 
;кат тзҥак кайат. Тӱрысӧ кок .стаканышт г^ӱтдкӧ 
кӱзат гын, кыдалсэ кок стаканышт ӱлкӧ волат, 
кыдалсэ кӱшкӧ кӱзат гыи, тӱрыштӧ улшышт 
ӱлкӧ волат. Пулвуй сэмын валжым шуко вэрэ 
кадыртымылан вэрч тудым

и у л в у й  в ал  маныт.

Иулвуй валыш тойам огыл, шатун-влакым 
чиктымэ, шатуныштыжо стакан огыл, поршэнь- 
влав: улыт. Болтым луктын, лэвадышыжым по- 
чын, шатун дэн поршэнъым валыш чьткэн 
шындэн лэвадышым болт дэн нӱтырёГн шын- 
датат пашамат ышташ тӱҥалаш лийэш. Тый 
ала шатуяын паша ыштымыжым ужынат? Па- 
ровозышто куго орва дэн шатунжо тыгайак,
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кужо гына тушто. Пойэзд кайаш тӱҥалмэ го- 
дым тудо^^шэнтэк да ончык эркын коштэда, 
варажэ Бийанрак да вийанрак тӱҥалэш. Тудын 
сэмынак трактырыштэ улшо шатунат, пулвуй 
вал дэч шэҥгэк да ончык ш ш  вийан коштэш.

3 .

Ш а т у н  дэн  п о р ш э н ь - в л а к .

Поршэнь-влак пашам кузэ ыштат?

Нинэ Еид мӧм ыштат?
Поршэньыш шатуным сайын шындымэ альэ 

укэ, манын нуно шымлэн ончат. Тидэ вэт ӱш 
огыл, поршэньым ышкэ шӱдырышкыжӧ сайын 
пуртэн шындыман. Поршэнь йоҥылыщ шинча, 
гын, мо лийэш? Поршэнь мотор цилиндрьпптэ
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ШЭ1ГГЭК ончык кошташ тӱҥалэш гын, цилиндр 
кӧргым тӱкалэн, рожым шӱта, вара мотор гыч 
шикш лэкташ тӱҥалэш, уло пашӓ чарнэн шо- 
галэш. Пасушто паша ыштымэ годым поршэнь 
цилиндырым кыраш тӱҥалэш гын, мом ышты- 
ман? Тунамак трактырым шогалтэн, ачалаш 
кӱлэш. Паша годым кажнэ минут пэш шэргэ,

садлан трактыр чар- 
нэн шогалмэ годым 
арам ок эртэ, тыштэ 
чарак, тушто чарак, 
ончалат - шурныжы- 
мат шагал погэн на- 
лын кэртат. Шурно 
шагал лийэш гын, 
заводым, машиным 
шагал ыштэна. Сад- 
лан, аважэ азам он- 
чымо сэмынак, трак- 
тырым сай ончо.

Тидэ кольчам (оҥ- 
]'ым) молан тыгэ пи- 

жыю^эн шындымэ? Ик вэлжэ дэн поршэнь ла- 
кыш пуртэн шыидэнытат, тугак сӱрэтлэныт? 
Трактырыштэ тыгэ ок лий вэт? Тыгэ ок лий 
гынат, кольчам лакыш сайыи пижыктымыжым 
ончыкташлан вэрч тыгэ сӱрэтлэныт. Кольча-
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жым поршэньыш кузэ чиктыман? Кольчам 
кӱшнӧ чиктэн, изиш мучашыжым виктарат да, 
поршэнь лакыш пуртэн шындат. Кольчам тшлн- 
дымэ мӧҥгӧ поршэнъ паша ышташ йамдэ.

Поршэыьыш кольчам молан 
чиктымэ, тый ышкат калаеэн кэр- 
тат вэт. Тый ала примусэш ик- 
таж гана тулым чӱктэнат? При- 
мусым чӱкташлан пэрвойак пор- 
шэнь дэн йужым пурташ кӱлэш.
Поршэньын мучаштыжэ коваштэ 
уло. П 0 р ш э н ь чоткыдынракын 
коштшо маиын тудым ыштымэ.
Поршэнь лушкыдын кошташ тӱьгалэш гын, ту- 
намак поршэньым луктын, коваштыжым налын 
вэсым пижыктат. Коваштэ тӱгана да поршэнь 
воктэн йуж лэктын шога, садлан вэрч приму- 
сыш йуж эркьтн пура. Тыштат тугак цилиндыр 
дэкэ поршэньым чот пижыктыман. Тыштэ ко- 
ваштэ олмэш чойн кольча, тудо коваштэ дэч 
пэнтыдэ, вашкэ ок тӱганэ. Ындэ поршэнь ц и -

линдрышкэ пурада, ну- 
жымат, шикшымат ок 
хшлто.

Тунам: моторышто 
пэш сай к 0 м п р э с и й 
—маныт.
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поршэнь‘Влак пашам чэрэд дзн ыштат?

&

Кӱзӧ Д8Н ар- 
буз пӱчмӧ сэ- 
М1>шак трак- 
тыр моторым 
пӱчмӧ. Чьтла 
кӧргыжат ко- 
пашкэ луктын 
иыштымэ га]1 
туойэш. Ци- 
л и н д р ы ш т э  
п о р ш э н ь ы м  
ужат: кызыт
тудо ӱлкӧ ВОЛ- 

мыжла птату- 
ным шӱка, ша- 
тунжо ш 0 л а 
могыргыч ӱл- 
кӧ в о л а ,  а 
11 у р л а г ы ч 
кӱшкӧ кӱзаш 
тӱҥалэш. Кунам тудо кӱшкӧ кузаш тӱҥалэш? 
Тудо поршэнь кӱшкӧ каймэ годым кайа. Ша- 
тунжо пулвый валыш чиктымэ вэт, тугэжэ ша- 
тун кошташ тӱьгалмэ дэн пырльа пулвуй ва-



лат пӧрташ тӱҥалэш. Сӱрэтыштэ гына кок 
шатун койэш, чынжымак трактырыштэ кунар 
шатун уло? Нылыт. Вот нинэ нылыньэк алмаш- 
алмаш валым пӧртыктат. Ончалйаи, поршэнь 
ӱмбалнэ коробкаштэ почан тэркэ коштэш, ту- 
дын ӱмбалныжэ вичкыж пружин уло. Тидэ 
тэркэ клапан маналтэш. Клапанжэ мом ышта? 
Клапан изиш гына вола да рожым почэш, адак 
мӧҥгэш кӱза да рожшым пэтырэн шында. Мо- 
лан тидыжэ кӱлэш? Жапын-жатгьтн йужым ци- 
линдырыш пурташ к^^лэш, жапын ок т«ӱл, кок- 
лан-кот^лан шикшым лукташ кӱлэти, коклан ок 
кӱл. Лач тидэ пашам клапан вуйлата. Клапа- 
ным кӱшкӧ да ӱлкӧ кӧ шупшкэда? Ужат, кла- 
пан ӱмбалнэ рычак шуппткэда, а рычакшым 
кӧ шуттшкэда? Сайьтнракыы ончалйан—кула- 
чок тудьтм ӱльтч кӱшкӧ кужо тойа дэн тпӱка- 
лэш, альэ кулачок ӱлкӧ савырна да пружип 
адак клапаньтм кӱшкӧ нӧлта. Кажнэ тшапан 
йӱмалнэ тьтгай кулачок уло. Кулачок-влак вал 
ӱмбалнэ шинчат садлан тудо

к у л а ч -
ков ый

вал
маналтэш-



Трактырын шӱмжӧ кушто?
Трактырып мо- 

гай ужашыжым тый 
тыштэ ужат? Тидэ 
моторын ужашыжэ. 
Трактырыштэ мо- 
торжо могай пашам 
ышта? Мотор-трак- 
тырын ш у м ж ӧ. 
Трактырын ч ы л а  
вийжат моторышто, 
тудын дэч вийжэ 
умбакэ ,  орвашкэ 
шумэш кайа Пул- 
вуй в а л  куш то  
кийа? Моторышто. 
Поршэнь дэн ша- 

тун-влак кушто улыт'? Моторышто. Клапан-влак 
дэн кулачковый вал кушто улыт? Моторышто. 
Кулачковый вал клапан-влакым виктарэн шо- 
гышашлык, тидыжым тый ышкат шинчэт, вара 
тудо ышкэжэ молан нӧртэш? Шола вэлыштэ 
кулачЕОвый валын кугу шэстэрнажым ужат? 
Бот тидэ шэстэрна кулачковый валым пӧр- 
тыкта. Изи шэстэрнам колэнчатый валыга шын- 
дат, колэнчатый вал пӧртэш, варажым кулач- 
ковый валат пӧрташ тӱҥалэш.
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Мотор пашам сай ышта гын, тудын йӱкшо 
шудо шырчык мурымо гай шокта. Моторышт® 
нктаж мо пудырга 1’ын? Цилиндрыштэ пор- 
и[энь лӱҥгаш тӱҥалэш гын, кланан тӱганэн 
ныта гын, нружин нудырга гын? Мотор дэи 
ала моат лийын кэртэш. Шатун мӧҥгэш-окъыш 
(гаэҥгэЕ, ончык) когатмыжым чарна, коробка 
скоростэй манмаштэ шэстэриа-влак нӧртмыш- 
тьтм чарнат, орва шӱдырыштӧ улшо шэстэрна- 
влакат пӧртмыштым чарнат, тыгэ трактырат 
шогалэш. Тугэ, мотор чынак трактырын шӱм- 
жӧ. Доктыр чэрлэ йыҥым колыштмо сэмынак 
мэханикат нучым-стэтосконым налэшат, мото- 
рын кӧргыштӧ ШОЛТКЫМЫЖЫМ ЕОЛЫШТЭШ. Мо- 
тор таза альэ чэрлэ—колыштмыж дэн палэн 
начлэш.

М

0

т

0
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^^оторышко красин нузэ логалэш.

Тыланэт: „красиным трактырьнн пыштэ,
моторлан олтышым иу“—манын каласат гъш: 
1гушко тый пыштэт? Тидэ кугу бакышкэ пытн- 
тыдэ вэрэт укэ. Бакыштэ красинжэ уло гын, 
моторлан йӱлалташ ситармэ. Бакын ӱлныжӧ 
изи краным почат да^ красин той пуч дэн ко- 
[)обкаш логалэш. Молан красинлан коробкант 
логалаш кӱлэш? Молан вигак моторыш, ци- 
линдырыш огыл? Тидэ коробкышто йуж мар- 
дэж гай талын каймыж дэнэ красиным пэлэнжэ 
налэш. Красинжэ пурак гай тыгыдэ чӱчалты- 
шыш савырна, ты красин пурак поршэнь ӱм- 
балсэ моторын' цилиндырыш пура, варажым 
ӓглапаи почылтэшат тудым пурта. Красин дэн 
йуж иктышкэ ушнат да мо лийэш? Тэвэ мо 
.гййэш: тудым ч\жтат, да вигак пудэшталтын 
ылкж кайа. Автомобильыштэ альэ трактырыштэ



ьютор пашам ышташ тӱҥалэш гын, эрэ пу-  ̂
дэштмэ нӱк шокта. Тидэ йз^ж дэн пырльа лий- 
шэ красин нлыжалт каймызкэ годым пудэштмэ 
йӱк шокта. Тыгэ илыжмэ годым мо лийэш? Коч 
могай пудэштмэ (взрыв) годым мо лийэш, 
тыштат тудак лийэш. Динамит пудэшт кайа 
гын, т^^шамак пэш шуко газ погыпа, тудлап 
кушко кайман'? Лэкташ вэр уло гын йӧра, укэ 
гын пырдыжым шалатэн лэктын кайа. Тыштат 
тугак. Красин ылыжалт кайэн гын, газлан ни-

гупткат кай- 
аш вэр ок- 
лий. Тудо  
поршэньым 
пызыраш тӱ- 
ншлэш, пор- 
тпэнь ӱлкӧ 
волмыж дэн 
пт а т у н ы  м 
тпӱка, ша- 
тунжо пул- 
вуй валым 
п ӧ р т ы к т а .  
тудыжо ско-

рость коробкаштэ улшо шэстэрна - влакым 
пӧртыкта, тудын понэш трактыр орва-вла-

н
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кат пӧртаБ! тӱн^алыт. Ындыжэ тыгэ лэктэш: 
эн кугун, чот шӱкэн шогышо вийжэ—кра- 
син, чынжэ йуж дэн пырльа лийшэ красия. 
Красин дэн йужын пырльа лиймэ коробкажэ 
к а р б ӱ р а т о р  маналтэш. Карбӱратор, бак, моло 
ужаш-влакым пырльа нклаш гын,

„система  п и т а н и я  горючим' '  лшналтэш.

[1^оторышто красиным кузэ чӱктат?

Тидэ машинлан лийын, 
моторышто красин чӱктал- 
тэш. Трактырын моторышто 
кунар цилиндр уло? Коны- 
тат, нылытат лийэш, утла- 
ракпгэ нгэглыт лийэш. Ту- 
гэжэ кунар цилиндрыгптэ 
тул чӱкталтшашлык? Ныл 
цилиндрыштат чӱкталтыт, 
икканаштэ гына огыл. Мо- 

лан? Ик цилиндрыгптэ поршэнь кӱшнӧ шога, 
вэсыштэ ӱлнӧ, пулвуй вал кузэ пӧртыкта. Пор- 
шэньын кӱшнӧ улмыж годым красиным чӱк- 
тагп эн сай. Тӱрлӧ цилиндырыштэ тӱрлӧ жа- 
пыштэ тулым чӱктыман. То иктыштэ, то вэс 
гцшиндрьшгтэ тул чӱкталтэш, садлан вэрч пор- 
шэнь - влак алмаш - алмаш пашам ытптат. Ма-



шйнка дэч молан ныл шнур кӱшкӧ кайат, ыы- 
дэжэ ышкат умылэт. Кажнэ шнур вэс цилинд- 
рыш пура да тудлан машинка дэч токым пуа. 
Ток машинка дэч толэш гын, тудо элэктричэс 
машинка,—динамомашина маналтэш. Дннамо- 
машиналан пашам кӧ ыштыкта, адак тудым к@ 
пӧртыкта? Пулвуй 
вал. Пулвуй вал 
нӧрташ тӱҥалэш 
гын, туиамак ма- 
шииан з^жаш-влак- 
шат пӧрташ тӱ̂ Ега- 
лыт. Краспнжэ ку- 
зэ сара чӱкталтэш.
Гэвэ кузэ: сӱрэтыштэ ончыктымо гай сортам 
налыт, ӱ л ы л  мучашыж дэн мотор цилиндрыш; 
пӱтырэн шындат, гайкыи кӱшкыжӧ динамома- 
шипка дэч шнурым тушкалтат. Сорташтэ ток 
лийын гына шуэшат, сортан йумал мучаштэ 
улшо воштыр коклаштэ тул ӱп койэш, тидэ 
жапыштак карбӱратыргыч цилиндрыш красим 
иурак пура, тунамак тул ӱп пура, пура да кра- 
синыш тул пижэш. Красин чӱкталтмэ дэн пор- 
шэиь тарвана, уло паша кайа. Тэвэ кузэ маг- 
нэто  д и н а м о м а ш и н к а  пашам ышта.

ш
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Магнэто нашам сай ышты- 
жэ, сорта-Блак сай лийман— 
уло нӱктышашлык систэмым 
кӱлэш шотышто кучымап.

шалтзш?

1|й11=|ЯВ1
55*2 “ * * ■ 5 5 * •

Трак^тырым он- 
чыч : ончэт |гын, эн 
пэрвойаКцТидым—ра- 
диаторым ужат. Мо- 
лан тудо кӱлэш? Мо- 
торын паша ыштымэ 
годым мо лийэш?— 
Чарныдэак тул чӱк- 
талтэш. Тул чӱк- 
талтмэ дэн мотор 
пэш чот ыра. Мо- 
тор ыра гын, сай



огыл, ужаБ1-влакышт ырмэ дэн пушкыдо лийыт, 
шӱрмӧ ӱй йӱлаш тӱҥалэш, а шӱрмӧ^ дач пос- 
на машинан ужаш-влак ваш-ваш йыгалтытат, 
вашкэ тӱганэн пытат. Садлан лийын моторым 
йӱкшыктараш кӱлэш. Радиаторыш вӱдым пы- 
штат, вӱдшӧ радиаторгыч моторын цилиыдыр- 
влак дэк .йогэн кайа, тыштэ тудо ыра, люторын 
шокшыжым налын пытара. Шокшо вӱд йӱштӧ 
вӱд дэч куштылго вэт?—Куштылго. Тудо эрэ 
кӱшкӧ да кӱшкӧ, кӱшыл пучыш шумэшкэ кӱ- 
за, пучшо радиатырыш пура. Радиатырыштэ 
вичкыж пуч-влак шогалтымэ; кӱшӱч пучшо 
гайкэ дэн пӱтырэн шындымэ. Сӱрэтыштэ кӱш-

нӧ пуч ӱмбакэ сравоч 
дэн гайкэ пӱтырэн 
шындымэ койэш. Мо- 
торгыч толшо шок- 
шо вӱд пучыш йога. 
Пуч шэҥгэлнэ вэн- 
тильатор пӧртэш, пуч 
коклаштэ йужым пу- 
алэш. Вӱдын пуч дэн 
вӱд ӱлкӧ йогымо го- 
дым йӱкша да, адак 
моторышко й 0 г э н 
кайа.
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Ш 0 К Ш 0 шӱрым йӱк - 
шыктарнэт гын, мом ыш- 
тэт? Совыла дэн кошта- 
лат, эркын мӧҥгэш кӱмы- 
жыш йоктараш тӱҥалат да 
й эшартышлан у п ш а дэн 
пуаш тӱҥа.яат.

Й ӱ к ш ы к т а р м э  сис- 
т э м ы ш т а т  тугак .

Трактырын тӱҥ ужашышт нузэ пышын^
талтыныт?

Ончыл орва ӱмбакэ гусэницам чиктэ, трак- 
тьфым рамэ ӱмбакэ шындэ, ындыжэ кайашат
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лийэш. Чынак, пӱан шэҥгэл орва уло, короб- 
ка скорости пэтырмэ—вэрыштак да огэш кой 
Умбакыжэ мо лийшашлык? Мотор—тэвэ тудо, 
магнэтожат койэш, ончылныжо радиатор. Мо- 
лан вара тудым рамэ ӱмбакэ шындыман^^ Трак- 
тырын ужашышт-влак эрэ ик олмышто лин- 
ман, нуным ваш-ваш чот нижыктэн шындыман. 
Трактырым рамэ ӱмбак шындэт гын, чыла 
ужаш-влак огыт торло, чак лийыт.’ Ындэ 
рульым кучэн шичда трактырым виктарэ вэлэ. 
Ужат, тэвэ тидэ стэржэнъ-влак—кид кучэман 
рычаг-влак: пк кид кучэмжэ тӱрлӧ сэмын 
вийан каймашым пуа, коробка скоростэй маи- 
маштэ шэстэрна-влакым пӧртыкта. Тудым он- 
чыко шӱкалат, ик сэмыи вийан каймаш лийэнг, 
шкэ дэкэт тпупшылат—вэс сэмын каймаш лэк- 
тэш. Вэс кид кучэмжэ тормозым пуа—чарэн 
шога. Сайын ончэт гын, трактористын йол дэн 
пызыралмэ кадыр пэдальым ужат. Молан пэ- 
даль кӱлэш^^ Пэдальым пызырал шындэт гын, 
коробка скоростэй манмаштэ шэстэрна-влак 
пӧртмыштым чарнат, мотор мӱгыра гынат, 
трактыр ик вэрыштак кӱнчэн шындымэ гай 
шога, пэдальым пызыраш чарнэт, коробка 
скорости пашам ышташ тӱншлэш, трактыр тар- 
ванэн кайа.
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Ындэ квдыштэ рульым нот кучо, мотор 
дашам кузэ ышта, колышт, ышкэжэ канэтым 
вик наҥгай. Трактырын ужаш-влак ик вэрыштэ 
чоткыдын шинчат, нуно шаси  ӱмбакэ чот пы- 
жыкталтыныт.

Паша тарманым трактыр кузэ шупшэш!

1

Трактыр пасуш лэктын, тудлан шэнтэкыжэ 
жлугым пижыктат. Шэҥгэкыжэ тырмам, ӱдымӧ^ 
кылта пидмэ машинам, комбайнымат пижык- 
таш лййэж .



Йал озанлык машинам трактыр шэҥгэк кузэ 
пыжшктат? Тидлан трактыр шэҥгэлнэ лӱмын 
(прицэпнайа дуга) пижыктымэ пӱгӧ уло. Сӱрэ- 
тыштэ ужат, кок тӱрлӧ пӱгӧ койэш? Ик пӱ- 
гыштыжӧ оҥго уло. Тыйын пыжыкташ шонымо 
тарманын кадыр мучашыжэ уло гын, онтыш 
вэлэ чиктэн шындэ. Оҥгыжым кӱшкырак ыш- 
таш кӱлэш гын, пӱгыжым кӱшкырак нӧтал- 
ман. Пижыкташ шонымо тарманыштэт онто 
укэ гын, тунам вэс пижыктышэ болтан пӱгым 
луктыт. Болтым шупшын луктыы, тудым оҥ- 
гыш чиктат, болтшым вэрышкыжэ пуртэн шын- 
дат. Ындэ адак кайаш лийэш. Пурла вэлыш- 
кырак пижыктынэт 
гын, болтым пурла 
вэл рожышко пур- 
тэн шындаш лийэщ, 
шола вэлыш кӱлэш 
гын, ш о л а ш к ы л а  
шындыман. К ӱ л э ш 
тарманым пижыктэ- 
нат гын, кӱзэн шич 
да пасушко паша ышташ кудал вэлэ.

Мутлан ик тарманым вэлэ огыл, шуко пы- 
жыкташ кӱлэш лийэш гын, кадырыш кужо то- 
рэшым пыжыктэн шындэ, торэшыж дэн коч 
кунар тырмам, ӱдымӧ машиным пыжыкташ лийэш.
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Траитырым иузэ нолтыман?

Папташкэ лэкмэ дэч 
ончыч моторым колташ 
кӱлэш. Тэвэ тракторист
КИД КучЭМЫА! кучэн, КЫ- 

зыт ындэ тудым кӱшкӧ 
шупшыл колта да, мо- 
тор паша ышташ тӱҥа- 
лэш. Молан? Тэвэ мо- 
лан: тидэ кид кучэм 
пулвуй валым савыра, 

тудын дэн пырльа кулачковый валат савырна, 
клапан почылтэш, красин цилиндырыш пэш 
вийан гына пурэн кайат, красин чӱкталтын, 
поршэньыш. савэн, тудын дэч пулвуй вал ыш- 
кэак пӧрташ тӱҥалэш.

Тэвэ тыгэ кол- 
тымо кид кучэм 
дэн (пусковой ру-

кояткой) моторым 
колтат.

V ч а ш.
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