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использование сдвигов и других ускоряющих процедур также способствует увеличению 

эффективности метода [5].  
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Үздіксіз қимылдағы роторлы экскаваторлар ӛзінің құндылығына қарай үлкен кӛлемде 

жер қазу жұмыстарын орындаған кезде маңызды рольді атқарады. 

Аса берікті топырақтарды ӛңдеу қажеттілігі кезінде қазу күшін жоғарлатуды арттыру, 

жүргізілетін жұмыстардың ӛзіндік құнының және энергия шығынының кӛбеюіне келтіреді. 

Ӛндіріс қажеттілігі оның ӛсуімен байланысты экскавацияланатын машиналарды қолдану 

сапасын кеңейту, жұмыстың ӛзіндік құндылығының тӛмендетілуін қамтамасыз ету және 

роторлы экскаваторлардың ӛнімділігін жоғарлату қажеттілігін туғызады. Осы орайда 

жұмыстың перспективті бағытындағы ең "қауіпті" бӛлімдерін анықтау үшін метал 

құрылымдарда қираулар ықтималдылығы, сынғыштығы және нақты кернеуін анықтау бұл 

жұмыстың қызметі метал құрылымдардың экскаваторын модельдеу болып табылады. Түрлі 

деңгейдегі кернеуді, ақырлы элементтер әдісін қатты дене механикасында түрлі есептерде 

қолданады. 

 Бұл мақалада негізгі міндеттердің бірі роторлы экскаватор ЭР315 САЕ оғының Р315 

САЕ кернеулі деформацияланған күйін модельдеу. ЭР315 САЕ роторлы экскаваторды әр 

түрлі жағдайда тиеу кезінде метал құрылғылар оғының әр-бір нүктесінде қандай күшпен 

жұмыс жасалғандығын, қалай әсер ететіннің нәтижесін анықтау. 

 Максималды кернеу беріктігін есептеу кезінде метал құрылғылардың ұзақ уақытқа 

жарамдылығы, беріктігі және қор коэффициенттерін есептеу. негізгі ерекшелігі болады. 

ЭР315 САЕ анықтау үшін орын ауыстыруларын берілген геометрия бойынша  

деформациясын және кернеуін, материалдар қасиетін, жүктемелерді және шекті шарттарын 

іздеп табу керек. 

 Есепті таңдау схемалары жұмыс істейтін жүктемеде негізделген, геометриялық 

пропорцияларға талдауда тұрақтанып және шарттарға сәйкес таңдау ерекшеліктеріне қарай 

модельдің түйіндерінде бекітіледі.  

 Ақырлы элементтер моделінің үлгісінің жасалуы үшін ақырлы элементтерді және 

материалдың физика-механикалық қасиеттеріне негізделіп экскаватор оғы жасалады.  

 Р315 САЕ экскаватор оғы геометриялық үлгідегі ақырлы элементтер генерациясы 

кезінде арқалық элемент қолданылған, осының арқасында алдын ала берілген есептің 

mailto:mimoza-moya@mail.ru
mailto:mona090692@gmail.com


1251 

конструкциян есептеуде ең дұрыс шешім шығарылды (1 сурет). Ақырлы элементтер әдісінің 

аяқталуынан кейін ӛңдеуді ӛткізуге болады.  

 
1 сурет. Р315 САЕ экскаватор оғының ақырлы элементтер моделі 

 

 

 
2 сурет. Р315 САЕ экскаватор оғының кернеулі деформациясы 

 

2 суреттегі кернеулі деформацияның жағдайын кӛріп және талдағаннан кейін,  кез келген 

графикалық түрін 3 4 суретте кӛруге болады. Осыны растау үшін, ақырлы элементтер 

әдісінің кӛмегімен, тиесілі экскаватор оғына табиғи зерттеулер ӛткізілген еді.  

         Драглайндарда жүктелген күйлерін зерттеу кезінде экскавация және қайта 

экскавациялау кезеңінде II және III дәреженің жарылғанды байқалады, классификацияға 

сәйкес.  

           Ақырлы-элементтер моделдеуінде анықталған нәтиже бойынша, экскаватор оғының 

элементінде деформация және күштер «қауіпті нүктесінде» ӛлшенді [3, 4]. 

Ақырғы элементтер модельдеуінің нәтижесін табиғи зерттеулермен салыстыра қарасақ, 

ақырғы элементтер моделі жоғарғы дәрежеде дәл күрделі метал құрылғылардың кернеулі-

деформациясының суретін алуға болады, табиғи зерттеулерде ӛнімнің еңбек сиымдылығы 

құнын тӛмендетеді. 
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3 сурет. Статистикалық анализ кернеуі 

 

 
4 сурет. Статистикалық анализ деформациясы 
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Қазіргі заманғы кұрылыс және тау-кен саласындағы түрлі машиналарда арнайы 

ӛздерінің гидравликалык жүйесі бар: бульдозерлер, тасымалдаушы машиналар,  

эксковаторлар т.б. бырақта осы дірілдеткішті машиналарға қолданбалы түрде ӛнімділікті 

арттыру олардың діріл және тез әсер ету энергиясын ұлғайту болып табылады. Осы 

проблеманы шешу әдістерінің бірі болып механизмдердің діріл қуатын кӛтеру мен бір 

уақытта олардың габариттерін азайтуға мүмкіндік беретін гидравликалық дірілді 

құрылғыларды жасап шығару. 

Гидравликалық діріл кӛздерінің барлық түрлерінде діріл кӛзінің әр конструктивті  

сызбасында болуы тиіс негізгі құрама элементтер олар: Атқарушы орган, басқару органы 

және превод, біз гидравликаның ағыс( циклдық) бағытын ӛзгертпей жәнеде ол машиналарға 

конструкциялық ӛзгерістер енгізбей  машинаның ӛнімділігін  арттыру мақсатында атқарушы 

органға гидравликалық дірілді механикалық дірілге ӛзгертетін құрылғыны ойлап таптық, 

жәнеде қолдану саласын кеңейтуге мүмкіндік береді. Қарастыратын діріл құрылғысының  

бір жұмыс циклі 5 кезеңнен тұрады, ол тӛмендегі кӛрсетілген циклограммаға сәйкес. 

 

 

Сурет 1.1  Гидравликалық дірілдеткіштің циклограммасы 1 - плунжердің қозғалысы, 

2 – басқару золотникінің қозғалысы, 3  – реверсивті золотниктің қозғалысы 

 

Қарастырылатын гидравликалық дірілдеткіш үш золотникті құрылғы. Гидронасос 

сұйықты сорып алғаннан кейын оны плунжер бірінші кезең 0- 1t  уақытына дейін, осы уақыт 

аралығында  плунжер алға жылжиды, плунжер алға  жылжып барып тоқтағанға дейін 

басқару золотникмен реверсивті золотник тыныштық күйін сақтайды (Сурет 1.1) , осы уақыт 

аралығындағы жүріп ӛткен жол ол 1x , бұл қашықтық констриктифтик түрде таңдап алынған,  

екінші кезең 21 tt  уақыт аралығында плунжер тыныштық қалпын сақтайдыда, ал реверсивті 


