
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ 

                            ФАКУЛЬТЕТ: IT - ТЕХНОЛОГИЙ, АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ 

                                                          АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

ФИО руководителя 

проекта 

 

     Тойлыбаев Мейрам Сейсенбаевич 

Наименование 

проекта  

Усовершенствование приспособления к зерноуборочному комбайну и внедрение 

новой технологии уборки семян житняка. 

Контакты руководителя 87077184678, meiram_61@mail.ru 

Дата начала и завершения проекта  Заявка на 2021-2023гг. 

Цель проекта Целью проекта является  снижение потерь и улучшение показателей качества 

обмолота путем разрушения двойчаток и тройчаток колосьев  житняка 

посредством усовершен-ствованного приспособления. 

Описание проекта  

Результат/ожидаемые результаты 

 проекта 

Будет обоснованы параметры и разработан опытный образец 

усовершенствованного приспособления к наклонной камере для уборки семян 

житняка и внедрение усовершенствованной технологии уборки, в практику 

сельскохо-зяйственных работ с результатами его демонстрационных испытаний. 

Полное ФИО участников проекта  Садыков Ж.С., Умбеталиев Н.А., Макатова Ж.М., Жунисбаев Б.Ж., Сансызбаев 

К.К., Сугуров К.С. 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

                                     ФАКУЛЬТЕТ: IT - ТЕХНОЛОГИЯЛАР, АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ   

                                                                    АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ 

 

 

Жоба жетекшісінің 

аты-жөні 

 

       Тойлыбаев Мейрам Сейсенбаевич 

 

Жобаның атауы 

 

Астық жинайтын комбайнның жетілдірілген құрылғысы мен бидайық тұқымын 

жинаудың жаңа  технологиясын енгізу. 

Жетекшімен байланыс 8-7077184678,  meiram_61@mail.ru 

Жобаның орындалу мерзімі 2021-2023ж. 

Жобаның мақсаты Жобаның мақсаты жетілдірілген құрылғы арқылы бидайықтың екі және үш 

қабатты масағын бұзу арқылы бастырудың ысырабын төмендету және оның 

сапасының көрсеткіштерін жақсарту   болып табылады.    

Жобаның сипаттамасы  

Нәтиже / күтілетін нәтижелер Жоба аяқталғаннан кейін күтілетін нәтижелер – бидайықтың тұқымын жинауға 

арналған көлбеу камераның жетілдірілген құрылғысының тәжірибелік үлгісінің 

және ауыл шаруашылығы жұмыстарының практикасына жетілдірілген жинау 

технологиясы оны көрсетіп сынау нәтижелерімен бірге енгізу  параметрлері 

негізделіп, әзірленеді.  

Жобаға қатысушылардың аты-жөні Садыков Ж.С., Умбеталиев Н.А., Макатова Ж.М., Жунисбаев Б.Ж., Сансызбаев 

К.К., Сугуров К.С. 



KAZNAU PROJECTS 
INFORMATION FOR AGRODAMU  

                                                    FACULTY: IT - TECHNOLOGY, AUTOMATION AND MECHANIZATION OF AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX 

 

 

Name of the 

project manager 

  

Toilybaev Meiram S. 

Project name  The advanced adaptation to a combine harvester and introduction of technology of cleaning 

of seeds grass 

Manager contacts 87077184678, meiram_61@mail.ru 

Project start and end date  2021-2023гг. 

Objective of the project The purpose of the project is decrease in losses and improvement of indicators of quality 

thrashing by destruction a double and threefold of ears grass by means of the advanced 

adaptation. 

Project Description  

Result / expected results 

 the project 

Expected results of the Project and social and economic effect:- parameters will be proved 

and the prototype of the advanced adaptation to the inclined chamber is developed for 

cleaning of seeds grass and introduction of advanced technology of cleaning, in practice of 

agricultural works with results of its demonstration tests. 

Full name of the project participants  Sadykov Zh, Umbetaliev N.A., Makatova Zh., Zhunisbaev B., Sansyzbaev K., Sugurov K. 

 


