
 

 

Б 130, Б 150, Б 165, Б 180 
 
 
 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 
     

 
СИПАТТАМАЛАРЫ 

 

 
Б 130 

 
Б 150 

 
Б 165 

 

 
Б 180 

 
Жүктеу бойынша көлемі,  л 
Дайын илем көлемі, л, кем емес 

130 
65 

150 
75 

160 
90 

175 
115 

 
Эл/қамс. тәртібі,  В/Гц 
Тұтынылатын қуаттылық,  Вт, 
артық емес 
Электр қозғалтқыштың шартты 
пайдалы қуаттылығы, Вт 

 
220 / 50 

 
500 

 
250 

 
220/50 

 
600 

 
370 

 
220/50 

 
600 

 
370 

 
220/50 

 
850 

 
500 

 
Ұзындығы,  мм 
Ені,  мм 
Биіктігі,  мм 
Дөңгелектер диаметрі,  мм 

 
1220 
700 
1290 
160 

 
1220 
700 
1360 
160 

 
1220 
700 
1360 
160 

 
1220 
700 
1360 
160 

Электр қозғалтқышпен бірге 
салмағы, кг 

50 52 54 57 

 
 
 
 
 
 
 



3. БЕТОН АРАЛАСТЫРҒЫШ СИПАТЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ 
 

     3.1 Бетон араластырғыштың негізгі құрамдас бөлшектері «Бетон араластырғыш құрамы» 
сызбасында көрсетілген. Бетон араластырғыштың құрамдас бөлшектерінің атауы және белгіленуі 
2-кестеде келтірілген. 

     3.2 Құрастырудың келтірілген сызбасына сәйкес бетон араластырғышты жинау (1-14 
сызбаларды қараңыз). Осыған қоса түйіндердің, бөлшектердің орнатылуын олардың құрастырылу 
сызбасындағы бірізділік бойынша жүзеге асыру. Бетон араластырғышты жинауға арналған бекіту 
бөлшектері жеке пакетте орамаланған. Пакет құрамы 3-кестеде көрсетілген. 

     3.3 Назар аударыңыз! Секторлардың түр өзгертілуіне және бетон араластырғыш жұмысы 
кезінде жоғарылатылған шуды пайда болуына жол бермеу үшін бұйымды жинау кезіндегі 
секторлар бекітілуінің бұрандамаларының тартылуы (13-сызбаны қараңыз) серіппелік тығырықты 
толық қысқанға дейін үлкен емес күш сала отырып жүзеге асыру қажет. 

     3.4 Бетон араластырғыштың ыдысының ақырын айналуын қамтамасыз ете отырып тісшелі 
белдіктің тартылуын, сонымен бірге конустық тегершіктер мен секторлар арасындағы саңылауды 
реттеу. 

 3.4.1 Тісшелі белдіктің қалыпты тартылуын қамтамасыз ету үшін 5-кестенің 2-жолында 
келтірілген нұсқауларды басшылыққа алу қажет. 

    3.4.2 Конустық тегершіктер мен секторлар арасындағы саңылауды келесідегідей етіп қою 
қажет: F2 қысқышының тіреу бекітілуінің 4 бұрандамасын босату (Бетон араластырғыш құрамы – 
сызбасын қарау) және сектор тісшелі және конустық тегершіктер арасындағы 2,5-3 мм 
қалыңдықтағы картон жолағын шығару, осыдан кейін бұрандамаларды қайта тарту. 

     3.5   Жұмыс тәртібі 
     3.5.1 Бетон араластырғышты осы төлқұжаттың «Қауіпсіздік шаралары» 4-тарауына сәйкес 

жұмыстың қауіпсіз шарттарын алдын-ала қамтамасыз ете отырып көлденең үстіңгі бетке 
орналастыру. 

               3.5.2.Бетон араластырғыш ыдысын таңдалған бұрышқа қою (бекіткіш дискісінің 2,6,7 
күйлері, сурет 1). 

Ескертпе: Көлденеңге барынша жақын орналасқан бұрыш (бекіткіш дискісінің 6-күйі) жақсы 
араласуды қамтамасыз етеді, алайда дайын иленгеннің көлемін (л) азайтады. 

 3.5.3 Бетон араластырғышты жұмысқа қосу (электр қозғалтқышты қосу). 
 3.5.4 Қоспа құрамдас бөліктерін қажетті үлестерде жүктеу. Араластыру кезінде қажетті 

қоймалжыңдыққа қол жеткізу үшін суды үстемелеп құю қажет. 
      Ескертпе: 1. Назар аударыңыз!  Бетон араластырғыш жетегінің сынып қалуының алдын-алу 

үшін ыдысты материалдармен толтыруды тек қосулы электр қозғалтқышымен жүзеге асыру 
қажет. 

                        2. 4-кестеде бетон және құрылыс қоспаларының құрамдас бөліктерінің үлгі 
үлестері келтірілген. Кестеде келтірілген үлестер ақпараттық сипаттарға ие және өндіруші тек 
қана оларды қолдануды ұсынбайды. 

  3.5.5 Салып біткеннен кейін 5-7 мин ішінде ыдысты шайқау арқылы табанына қоспаны 
түсіріңіз (бекіткіш дискісінің 3, 4, 5 күйлері). 

  3.5.6 Назар аударыңыз! Қоспаның қатып қалуын шектеу және бұйымның бұзылу салдары 
ретінде жұмысты аяқтағанға қарай қосулы бұйымның ыдысына қиыршық тастардың үлкен емес 
көлемін (шамамен 1 шелек) салыңыз және су құйыңыз. 3-5 минут бойы ерітінді қалдықтарын жою 
үшін араластырыңыз. Қиыршық тастарды түсіріп алыңыз. Желілік сымын ажыратыңыз және бетон 
араластырғышты сумен жуыңыз. 

 3.5.7 Бетон араластырғышты бекіткіш дискісіні 1 күйінде немесе бөлшектенген күйінде сақтау 
ұсынылады. 

 3.6  Назар аударыңыз!  Бұйымның тісшелі бергіштері бөлшектерінің уатылуына жол бермеу 
үшін жұмыстың әрбір 8 сағаты сайын тексеруді жүзеге асыру және жетектің бекітілу түйіндерін 
және тісшелік белдіктің тартылуын реттеу қажет.  

 3.7 Бетон араластырғыштың сыртқы түрін және құрастырылымдығын бұдан әрі жетілдірумен 
байланысты сатып алынған бұйым және сызбада көрсетілген және сипатталғанның арасында 
толық сәйкессіздік болуы мүмкін. 
 

 

 

 

 



Пакет құрамы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бекіткіш дискі күйлері 

 

1.хранение – сақтау; 

2. перемешивание – араластыру; 

3.выгрузка – түсіру; 

4. полная выгрузка – толық түсіру; 

5.выгрузка – түсіру; 

6. перемешивание – араластыру 

7. перемешивание – араластыру 

 

 

 

 

 

Цементтің стандартты қаптары (50 кг) бар құрылыс ерітінділері және бетон илемдерін 
даярлауға арналған құрамдас бөліктердің үлгі үлестері 

Цемент Құм Қиыршық тас Су 

Бетон 60 л 110л 25л 

Құрылыс ерітіндісі 110л - 25л 

1 литр цемент = 1кг, цементтің 1 күрегі = 4 литр, 1 арба = 60-80 литрге 

 

 

 

Атауы Белгіленуі Саны, дана 
1.Автогерметик ТШ 2257-001-56703357-01 Q 1 түтік 
2. Бұрама М8-6g х 20.88 МЕМСТ 11738-84 U 8 
3.Бұрама М8-6g х 20 МЕМСТ 7798-70 T 18 
4.Бұрама М8-6g х 60 МЕМСТ 7798-70 S 2 
5.Бұрама М8-6g х 50 МЕМСТ 7798-70 P 2 
6. Сомын М8-6Н МЕМСТ 5915-70 M 30 
7. Тығырық 8.01.08 кп 016 МЕМСТ 11371-78 L 30 
8. Тығырық 8 Н65Г 029 МЕМСТ 6402-70 N 30 
9. Тығырық 8.01.016 МЕМСТ 6958-78 O 4 
10. Сірге 3,2х28 МЕМСТ 397-79 W 2 
11. Тығырық А20 МЕМСТ 10450-78 V 2 



СИПАТТЫ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ 
 
    Бетон араластырғыштардың сипатты әдістері және оларды жою әдістері 5-кестеде 
келтірілген. 
 

Ақаулар, олардың пайда 
болуы және қосымша 

белгілер 

 
Ықтимал себебі 

 
Жою әдісі 

1. Бос жүріс кезінде 
ыдысты айналдыруда 
конустық тістегеріштің 
секторға 
ұрылатындығы сезіледі. 

1. Бір-бірімен 
құлыптарында 
секторлардың толық 
ілінулері қамтамасыз 
етілмеген. 
 
 
2. Секторларды отырғызуға 
арналған төменгі ыдыстың 
торецінің пішіні өзгерген. 

1. Сектор бекітілуінің барлық сомындарын 
босату. Ыдысты қолмен айналдыра отырып, 
секторлардың толық ілінісуіне қол жеткізу 
(сектор ойығының кейінгі сектор құлпы 
ұяшығына түсуі). Секторлар бекітілуінің 
сомындарын тарту. 
 
2. Сектордың және жоғары ыдысты алдын-ала 
шеше отырып төменгі ыдыстың отырғыш торецін 
сілкілеу қажет. Жинауды осы төлқұжаттың 
құрастыру сызбасы талаптарына сәйкес кері 
бірізділікте жүзеге асыру қажет. 
 

2. Тісшелі белдік 
созылып кеткен және 
белдікті тістегершігінен 
жетек бергіші шығып 
кете береді 

1. Тісшелі белдіктің 
қалыпты тартылуы 
қамтамасыз етілмеген. 
 
 
 
 
 
2. Кіші тістегершігі (эл. 
қозғалтқыштың білігінде) 
және үлкен тістегершігі 
(жетек білігінде) әртүрлі 
жазықтықтарда орналасқан. 
 

1. Эл. қозғалтқыш қаптамасының қақпағын шешу. 
Оқшауландырғыш екі жақты (анкерлік) 
бұрамалардағы сомындарды босатыңыз, тісшелі 
белдіктің қалыпты тартылуын қамтамасыз 
ететіндей етіп қаптама саңылауы бойынша екінші 
бұраманың орналасуымен оқшаулаушы бір 
бұрама айналасында эл.қозғалтқышты күшпен 
бұрыңыз. Қозғалтқышқа салынатын күштеу 8-10 
кгс болуы тиіс. Оқшаулаушы бұрамаларға 
(анкерлік) сомындарды тарту және эл.қозғалтқыш 
қаптамасының қақпағын орналастырыңыз. 
2. Эл. қозғалтқыш қаптамасының қақпағын шешіп 
алыңыз. Оқшаулаушы екі жақты бұрамалардың 
бекіту сомындарын бұраңыз және оқшаулаушы 
бұрамалар астында орнатылған реттеу 
тегершіктерінің көмегімен тістегершіктерді бір 
жазықтыққа орналастыру, осы арқылы тісшелі 
белдіктің тістегершіктерден жылжып кетуін 
шектеу қажет. Оқшаулаушы бұрамаларының 
бекітілу сомындарын бұрау. Эл. қозғалтқыштар 
қаптамасының қақпағын орнату. 
 

3. Жетек білігі 
айналмайды 

1. Тісшелі белдік тозған. 
 
2. Үлкен және (немесе) кіші 
тістегершіктері тозған. 
 
3. Мойынтірек сыналанды 
80202 МЕМСТ 7242-81 
немесе 180202 МЕМСТ 
8882-75 (немесе екеуі де)  
жетек білігінде. 
 

1. Тісшелі белдікті жаңасына ауыстыру. 
 
 
2. Тозған тістегершіктерді жаңасына ауыстыру. 
 
 
3. Сыналанған мойынтіректі жаңасына ауыстыру. 

4. Кіші тістегершік 
(тістері уаттылған) және 
тісшелі белдік тозған 

Бетон араластырғыш 
ыдысына жүктеу 
ажыратылған электр 
қозғалтқышы кезінде 
жүзеге асырылған 
(айналмайтын ыдыста) 

Тозған тісшелі белдікті және тістегершігін 
жаңаларына ауыстырыңыз. 
Назар аударыңыз! Енді бетон араластырғышқа 
материалды тиеуді тек қосулы электр 
қозғалтқышымен (ыдысы айналып тұрғанда) 
жүзеге асыру қажет. 
 



5. Тар, ыдыс сықырлап 
айналады (сықыр 
ернемек маңында) 

1. Ернемектердің 
саңылаусыздығы бұзылған, 
ыдыстан түскен ылғал 
ернемектер арасына түскен. 
2. Мойынтірек сыналанды 
80206 ГОСТ 7242-81 
немесе 180206 ГОСТ 8882-
75 (немесе екеуі де) 
орталық осінде. 

1, 2. Төменгі ыдыспен ернемек бекіту 
бұрамаларын бұрау және ернемектерді ажырату. 
Ернемектердің ішкі жазықтығын және орталық 
осінің үстіңгі бөлігін ылғалдан, кірден тазарту. 
Қажеттілігіне қарай (сынамаланған жағдайда) 
мойынтіректерді жаңасына ауыстыру. Ыдысынан 
ернемекті жинау, осыған қоса ыдыс және 
ернемектердің үстіңгі бөлігіне түйісу сызығы 
бойынша автогерметика ТШ 2257-001-56703357-
01 қабатын жағу. 
 

6. Таңдалған күйге 
(бұрышқа) ыдыс 
бекітілмейді. 

1. Шектегіш кронштейні 
бүктеулі және бекіткіш 
оның саңылауына 
орнатылмайды. 
 
2. Бекіткіш дискі бүктеулі. 
 
3. Алдыңғы негізінде 
саңылаумен бағыттаушы 
бекіткіші бар бұрыш 
бүктетілген. 

1. Шектегіш кронштейнін түзету. 
 
 
 
2. Бекіткіш дискісін сілкілеу. 
 
 
3. Бағыттаушы саңылауымен бірге бұрышты 
түзету. 

 

Сызба - Бетон араластырғыш құрамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Атауы Сызбадағы 
түйіндер мен 

бөл. 
белгіленулері 

Саны Атауы Сызбадағы 
түйіндер мен 

бөл. 
белгіленулері 

Саны 

Бұрылыс 
дөңгелегі 

А 1 Сірге немесе 
тоқтатқыш 

сақинасы бар 
тығырық 

F7 1 

Жоғары ыдыс В 1 Тісшелі белдік 

5MR 450 

F8 1 

Қалақ С 2 Электр 
қозғалтқыш 
тістегершігі 

(кіші) 

F9 1 

Қыстырғыш D1 1 Екі жақты 
оқшауландырғыш 

бұрама 

F10 2 

180206 
мойынтірегі 
бар төменгі 
ернемек 

D2 1 Бір жақты 
оқшауландырғыш 

бұрама 

F11 1 

Тіреу 
сақинасы 

D3 2 Электр 
қозғалтқыш 

F12 1 

Төменгі ыдыс D4 1 Электр 
қозғалтқыш 

қақпағы 

F13 1 

80206 
мойынтірегі 
бар жоғары 
ернемек 

D5 1 Штепсельді 
разъемі бар 

магнитті іске 
қосқыш 

F14 1 

Сектор  Е 4 180202 
мойынтірегі 

F15 1 

Электр 
қозғалтқыш 
қаптамасы 

F1 1 Серіппесі бар 
бекіткіш 

G+R 1 

Қыстырғыш 
тіреуі 

F2 1 Құрастыру 
қоршауы 

H 1 

Конустық 
тістегершік 

F3 1 Тіреу сақинасы I 2 

80202 
мойынтірегі 

F4 1 Алдыңғы тұрақ J 1 

Жетек білігі F5 1 Артқы тұрақ K 1 

Жетек 
тістегершігі 
(үлкен) 

F6 1 Сіргесі бар 
тығырық 

V+W 2+2 

D= D1+ D2+ D3+ D4+ D5 F= F1+ F1+ F1+... F14+ F15 

 



 

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
 

Бетон араластырғышты іске қоспас бұрын: 
1.  Барлық қорғаныс құрылғыларының өз орындарында және жұмыс жасайтын күйде екендігіне 
көз жеткізіңіз. 
2. Электр қозғалтқыштың қақпағы ашық тұрғанда бетон араластырғышты іске қосуға болмайды. 
3 . Жерге қосылудың бар екендігіне және сенімділігін тексеріңіз 
4. Электр желісіне бетон араластырғышты жалғастыру үшін ток өткізгіш желісі 1 мм2 кем емес 
және максималды ұзындығы 50 м-ден кем емес ұзартқышты қолдану қажет. 
5. Ұзартқыш сақтандырғыш немесе автоматты ажыратқыш арқылы қосылуы тиіс. 
 

Бетон араластырғыш жұмысы кезінде: 
 

1.  Электр қозғалтқышының қақпағын ашуға тыйым салынады. 
2. Бетон араластырғыштың айналып тұрған бөлігіне тиюге (тіпті жұмыс құралдарымен де) 
болмайды. 
3.Бетон араластырғышты бетон қоспалар мен құрылыс ерітінділерін даярлау үшін ғана қолдану 
қажет. Химикаттарды, ас өнімдерін арастыру ұсынылмайды. 
4.Оператор сәйкес аяқ-киім кию және жұмыс үлгісінде болуы қажет. 
5. Кез-келген техникалық қызметті көрсетпес бұрын бетон араластырғышты сөндіру және токтан 
ажырату қажет. 
6. Істен шыққан бөлшектерді тек түпнұсқа қосалқы бөлшектермен ғана ауыстыру қажет. 
 


