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Tövsiyə xarakterli bu kitabça Respublikada kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan kəndli-

fermer təsərrüfatlarının rəhbərləri və sahibkarlar üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu kitabçada əsasən maşınların aqreqatlaşdırılma 

üsulları, maşın-traktor aqreqatlarının aqro-texniki 

tələbləri və kompektləşdirilməsi qaydaları öz əksini 

tapmışdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G İ R İ Ş 

Kənd təsərrüfatında mexanikləşdirilmiş işlərin 

müvəqqəti olaraq pozulması, yalnız məhsulun keyfiyyətsiz 

istehsalına deyil, həmçinin onun itkisinə də səbəb olur. 

Misal üçün şumun keyfiyyətsiz aparılması səpində yanacaq 

sərfiyyatının 5…8% artması ilə nəticələnir. Sahə işlərinin 

keyfiyyətsiz görülməsi əsasən maşın traktor aqreqatlarının 

nasaz və nizamlanmamış vəziyyətdə istismarı nəticəsində 

baş verir. Keyfiyyətsiz işlərin aparılmasının əsas 

səbəblərindən biri mexanizatorların 20-25%-nin istismar 

etdikləri maşın və aqreqatların nizamlama, sazlama və 

istismar qaydalarını bilməməsidir. 

Bundan başqa yeni maşın və alətlərin nizamlanması 

üçün yeni alət və üsul tələb olunur. Düzgün nizamlanmış 

aqreqatların tətbiqi məhsuldarlığı 10…15% artırır və 

yanacaq sərfiyyatını isə 6…10% aşağı salır. Bütün bu 

müsbət nəticələrin əldə edilməsində aqreqatlaşmanın 

sistem-maşınlar üzrə aparılmasından çox asılıdır. 

 

Aqreqatlaşma maşınların, traktorların və qurğuların 

bir-biri ilə birləşərək kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalında bir və ya bir neçə mexanikləşdirilmiş 

əməliyyatların və proseslərin yerinə yetirilməsidir. Əgər 

maşının mühərriki olmaqla işçi orqanlarla hərəkət ötürücü 

mexanizmi ilə sahədə hərəkət edirsə belə aqreqat 

özüyeriyən adlanır. 

Görülən işin yerinə yetirilməsi sayına görə 

aqreqatlar sadə və kombina edilmiş olur:  

Sadə aqreqatlaşma bir və ya bir neçə maşınların bir 

traktora birləşməsidir. Sadə aqreqat hər hansı bir işi yerinə 

yetirir: məsələn, kotanla torpağı şumlamaq.  

Kombina edilmiş aqreqat maşın və traktordan ibarət 

olmaqla eyni zamanda iki və ya daha çox texnoloji 

əməliyyat yerinə yetirir: məsələn, şum etməklə malalama 

və ya yemləmə aparmaqla kultivasiya aparmaq.  

Texnoloji proseslərin yerinə yetirilməsinə görə 

aqreqatlar ayrılırlar: şum, səpin, yığım, nəqliyyat, 

yemhazırlayan və sair.  
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İşin yerinə yetirilmə üsuluna görə aqreqatlar 

ayrılırlar: hərəkət edən-sahə boyunca hərəkət etməklə 

texnoloji proseslərin yerinə yetirilməsidir; stasionar-

hərəkət edən-dövri olaraq aqreqatın sahə boyunca hərəkət 

etməklə və ya stasionar texnoloji proseslərin yerinə 

yetirilməsidir (hər hansı yükün nəqliyyat vasitəsinə 

yüklənməsi, yemin paylanması və s.) və stasionar-iş 

maşının qurğusu ilə təyin olunmuş yerdə texnoloji 

prosseslərin yerinə yetirilməsidir (taxıl təmizləyən aqreqat).  

Maşınlar aqreqatlaşma üsuluna görə ayrılır: 

1.Asılan-traktora üç nöqtəli sxemlə birləşir. Maşının 

nəqliyyat zamanı kütləsi traktorun üzərinə düşür (şəkil 5). 

2. Yarımasılan-üç nöqtəli sxemlə birləşməklə dayaq 

təkərləri olur. Nəqliyyat zamanı kütlənin bir hissəsi traktora, 

bir hissəsi isə maşının təkərlərinin üzərinə düşür. İşçi 

vəziyyətini nəqliyyat vəziyyətinə dəyişdikdə birləşmə 

nöqtəsində hündürlüyə görə məcburi yerdəyişilmə aparılır 

(şəkil 1). 
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3. Yarımqoşulan-eynilə yarımasmada olduğu kimi 

maşın işçi vəziyyətdən nəqliyyat vəziyyətinə gətirildikdə 

dəyişmir.  

4. Qoşulan-traktora dartma-ilişmə qurğusu ilə 

birləşdirilir. Maşının kütləsi nəqliyyat zamanı yeriş 

hissələri tərəfindən qəbul edilir. İşçi vəziyyətindən 

nəqliyyat vəziyyətinə gətirildikdə hündürlüyə görə şarnir 

birləşmə nöqtəsi öz vəziyyətini dəyişmir (şəkil 4). 

5. Quraşdırılan-traktora əlavə dəstləşdiricilərlə 

traktorun quraşdırılan deşiklərindən istifadə etməklə 

birləşdirilir. Maşının kütləsi bütövlükdə traktorun üzərinə 

düşür.  

 

Asma maşınların traktorla aqreqatlaşma sxemləri: 
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а- arxa; б-sağ arxa; в-sol arxa; г-ön və arxa oxlar arasında (özüyeriyən 

şassi) ortada;  д-ön və arxa oxlar arası sağda; е-qabaqdan ortada 

(frontal); ж- qabaq və ortada (sol və sağ); з-orta sol, sağ və arxa; и-

qabaq və və sağ orta; к-arxa frontal (traktorun arxa hərəkət gedişi).  
 

Maşın traktor aqreqatı (M.t.a) dartıcı, dartıcı-ötürücü 

və ötürücü qruplarına ayrılır: 

Dartıcı M.t.a-da-mühərrikin gücü hər hansı istehsalat 

prosesinin yerinə yetirilməsində (şum, kultivasiya və s.) 

traktorun və iş maşınının hərəkətinə sərf olunur. Dartıcı 

M.t.a-traktor və qoşqudan (ban) ibarət olduqda nəqliyyat 

vasitəsi adlanır. 

Dartıcı-ötürücü M.t.a-mühərrikin gücü traktorun və 

maşının hərəkət etdirilməsinə, həmçinin onun işçi 

orqanlarının ötürülməsinə sərf olunur. Ötürmə traktorun güc 

ötürücü valı ilə (silos yığan kombayn və s.) və ya yeriş 

yaxud dayaq təkərləri ilə (məsələn taxılsəpən) həyata 

keçirilə bilər.  

Ötürücü stasionar və ya stasionar dartıcı M.t.a 

mühərrikin gücü işçi maşınına biləvasitə güc ötürücü valla, 

qayış ötürməsi, həmçinin elektro yaxud hidro-ötürücü ilə 

ötürülür. 
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Maşın-traktor aqreqatları aşağıda qeyd edilən 

tələblərə cavab verməlidir: 

1. Aqrotexniki tələblərə uyğun olaraq yüksək 

keyfiyyətli kənd təsərrüfatı işlərinin yerinə yetirilməsini 

təmin etməlidir; 

2. Traktor və maşınların aqreqatlaşması iqtisadi 

cəhətdən səmərəli olmaqla məhsuldarlığı yüksək olmalıdır; 

3. Texniki xidmət aparılması uyğun olmalıdır; 

4. Həmin aqreqatda işləyən mexanizator və işçilərə 

normal iş şəraiti təmin edilməlidir. 

Maşın və traktor aqreqatlarının komplektləşdirilməsi 

zamanı işin yerinə yetirilmə növü, maşının dartı 

müqaviməti və dartı gücü nəzərə alınmaqla traktorun iş 

sürəti səpinin sxeminə, maşının en götürümünə və işin 

aqrotexniki tələblərinə uyğun olmalıdır. 

Aqreqatın tərkibinin təyini zamanı hər bir işin yerinə 

yetirilməsinə görə iqtisadi cəhətdən səmərəli olmaqla 

aqrotexniki tələblərə uyğun olaraq traktor və maşın seçilir. 
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MTZ-82.1 markalı traktorun aqreqatlaşması: Bu 

halda traktorun yüklənməsi elə olmalıdır ki, texnoloji iş 

prosesi zamanı maşının müqaviməti dartı müqaviməti artan 

zaman onu dəf etmək üçün ehtiyat dartı gücü qalsın. Ehtiyat 

dartı güc həddi işin növündən və şəraitindən asılıdır. Hamar 

yerlərdə görülən işdə maşının çox da böyük olmayan dartı 

gücünün istifadə olunması zamanı tam dartı gücünün 90-

95%-dən istifadə edildikdə traktorun yüklənməsi normal 

hesab edilir. Traktorun gücə görə yüklənmə dərəcəsinin 

hədd göstəricisi dartı gücündən istifadə əmsalı adlanır və 

aqreqat qrupunda maşın və avadanlığın dartı müqavimətinin 

traktorun işçi sürətində yaranmış dartı gücünə bölməklə 

təyin olunur. Traktor yüklənən zaman mühərrikin dövrlər 

sayı aşağ düşür, sürət azalır, yanacaq sərfiyyatı azalır. 

Maşın-traktor aqreqatlarının komplektləşdiriməsi 

zamanı aşağıda qeyd olunan əsas tələblər nəzərə alınır: 

- texnoloji prosesə görə maşın və avadanlıq seçilir; 

 - görülən işin yerinə yetirilməsinə görə aqrotexniki 

tələblərin tətbiqi; 
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- Aqrotexniki tələblərə görə aqreqatın hərəkət sürəti 

müəyyən edilir;  

 - maşın və ya avadanlığın dartı müqaviməti 

müəyyən olunur;  

 - görülən işin yerinə yetirilməsinə görə hərəkət sürəti 

müəyyən edilir; 

 - en götürümünə və maşının aqreqat sayına görə 

qoşulması seçilir; 

 - aqreqatın dartı müqaviməti təyin edilir, traktorun 

yüklənmə əmsalı yoxlanılır; 

 - traktorun görülən nümunə işində faktiki 

yüklənməsi yoxlanılır. 

       MTZ-1221 markalı traktorun aqreqatlaşması (əlavə 1): 

1. AGMP-14-5 markalı kotan-torpağın şumlanması. 

Kotanın bir gövdəsinə 15.20 kvt (20,4…27,2 a.g) güc tələb 

olunur. 

2.AGMDH-32 markalı ağır diskli mala-torpağın 

disklənməsi. 

 

 



-8- 

3. AGTDG-20 markalı səpinqabağı yumşaldıcı diskli mala-

torpağın disklənməsi. 

4.Palazoğlu traktor qoşqusu-nəqliyyat vasitəsi. 

5. AGRMD markalı rotasion mala-torpağın yumşaldılması. 

6.AGGDR10 markalı quru peyin səpən-peyinin sahəyə 

səpilməsi. 

7. OPP-4 markalı pnevmatik toxumsəpən KP-14-4 markalı 

asma kotan. 

 MTZ-892  markalı traktorun aqreqatlaşması: 

1.AGMP-14-3 markalı kotan-torpağın şumlanması. 

2.AGSRB markalı otpresləyən-otun, küləşin preslənməsi. 

3.AGHBMN-24 markalı toxumsəpən-toxumun sahəyə 

səpilməsi. 

4.AGGST-600 markalı gübrəsəpən-gübrənin sahəyə 

səpilməsi. 

5.AGDRM-156 markalı rotorlu otbiçən-sahədə otun 

biçilməsi. 

6.AGMSSH-1000 markalı qollu çiləyici-zərərvericilərə 

qarşı tədbirlərin aparılması. 
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7. AGPSD-6 markalı pnevmatik qarğıdalı səpən-toxumun 

sahəyə səpilməsi. 

8. AGİRC-6 universal qarğıdalı kultivatoru-bitkinin 

dibinin yumşaldılması və alağa qarşı mübarizənin 

aparılması. 

 

         Şəkil 1. Türkiyə Respublikasında istehsal olunan  

          KP-14-4 asma kotanın “Belarus” 892 traktoru ilə  

         üzüm sahələrinin cərgə aralarının becərilməsində  

           ümumi görünüşü. 
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1. AGSRB markalı otpresləyən-otun, küləşin preslənməsi. 

2.AGHBMN-24 markalı toxumsəpən-toxumun sahəyə 

səpilməsi. 

3.AGGST-600 markalı gübrəsəpən-gübrənin sahəyə 

səpilməsi. 

4.AGDRM-165 markalı rotorlu otbiçən-sahədə otun 

biçilməsi. 

5.AGMSSH-1000 markalı qollu çiləyici-zərərvericilərə 

qarşı tədbirlərin aparılması. 

6. AGPSD-6 markalı pnevmatik qarğıdalı səpən-toxumun 

sahəyə aparılması. 

7. AGİRC-6 universal qarğıdalı kultivatoru-bitkinin dibinin 

yumşaldılması və alağa qarşı mübarizənin aparılması. 

8.FİCUSF-2000 markalı ventilyatorlu çiləyici-

zərərvericilərə qarşı tədbirlərin aparılması. 

9.AGRİON KT-26 yemqıran aqreqat-taxıl dənlərinin 

xırdalanması. 

10. AGWHR-4 markalı ot dımığı-biçilmiş otun toplanması. 

11.AGHD markalı çala qazan-ağacların əkilməsi üçün 

çalaların qazılması. 
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Şəkil 2. Türkiyə respublikasında istehsal olan  

OPP-4 pnevmatik toxumsəpənin “Belarus” 892  

traktoru ilə işdə ümumi görünüşü. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


