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СПІЛЬНЕ ВИДАННЯ ТОВ «АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» і ЦЕНТРУ ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ  ХНТУСГ ім. П. Василенка

помощник главного инженера



Отсутствие на отечественном рынке со-
временных экономичных тракторов тягово-
го класса 4-5 т (мощностью 200-250л.с.) се-
рьезно препятрствовало применению вы соко-
производительных, отвечающих требованиям 
вре мени борон, плугов, сеялок и другого обо-
рудования.

Минский мотор Д-260.4 на харьковских 
тракторах — разрушает эти препятстствия по 
многим параметрам.

Тракторам с этим мотором по силам, напри-
мер, тя желая борона УДА-3,8, сеялка-культи-
ватор «Партнер», пя ти кор пусный плуг RS, не-
посильные трактору с ярославской «шестер-
кой».

Минские моторы Д-262.2S2  (250 л.с.) име-
ют боль шую мощность, чем их ярославские 
аналоги и, что очень важно на комбайнах 
(Дон-1500), больший за   пас крутящего мо-
мента, обеспечивающий ста биль ность ско-
рости вращения молотильного аппа ра та ком-
байна при перегрузках вызванных, например, 
не  ровностями поля — что позволяет серьзно 
снизить по тери зерна. И в этом случае эконо-
мия топлива по сравнению с моторами ЯМЗ 
составляет за смену  на комбайне Дон-1500 
от 50 до 80 литров (!).

Фирма «Автодвор» в аграрном секторе 
Укра ины трудится уже более 15 лет. Все эти 
годы ведется по с  тоянный и успешный поиск 
методов улучшения эко но ми ческих показа-
телей сельскохозяйственной тех ни ки и по вы-
шения ее производительности.

Ныне освоено переоборудование двига-
телями Д-260.4 (210 л.с.) тракторов Т-150К, 
Т-150, Т-156, ХТЗ-17021, ХТЗ-17221, ХТЗ-
120, ХТЗ-121 –  установлено уже свыше 1500 
мо торов. Переоборудование согласовано с 
органами Гос технадзора, сертифицировано. 
Двигатель ММЗ Д-260.4 спроектирован под 
сельскохозяйственную технику, и поэтому он, 
в отличие от автомобильного двигателя ЯМЗ, 
стабильно держит крутящий момент при на-
грузках и более экономичен.

Освоена, также, установка мотора Д-260.4 
на комбайны  FORTSCHRITT 516/517/524, 
MARAL E 280/281, BIZON Z-110/58/55, NEW 
HOLLAND 1550/66 и более мощ ного минско-
го двигателя Д-262-2S2, мощностью  250 л.с. 
на  ДОН-1500.

ПЕРЕВАГИ МІНСЬКИХ ДВИГУНІВ
1. ДОСТУПНА ЦІНА та ВИСОКА ЯКІСТЬ
2. ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА 10-20%  у ПОРІВНЯННІ ІЗ ДВИГУНАМИ ЯМЗ

3. ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ - 250 к.с.
4. ДВИГУН РЯДНИЙ - ЗМЕНШЕНА  ВІБРАЦІЯ та ШУМ.
5. ДВОСТУПЕНЕВА СИСТЕМА  ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ.

СЕРТИФІКОВАНІ
комплекти 
для обладнання
комбайнів

НАЙБІЛЬШИЙ ДОСВІД ПЕРЕОБЛАДНАННЯ в країнах СНД.

Доставка та роботи з переобладнання у Вашому господарств

ДВИГУНАМИ ММЗ
Д-262.2S2 (250 К.С.),
Д-260.4 (210 К.С.),
Д-260.1 (150 К.С.)

ДОН-1500 (250 К.С.), 
НИВА СК-5 (150 К.С.),  

MARAL E-281 (210 К.С.), 
NEW HOLLAND 1550 (250 К.С.), -66 (210 К.С.), 

BIZON 110 (210 К.С.), -56 (150 К.С), -58 (150 К.С.) 

ДОН-1500, ДОН-1200,ДОН-680, КСК-100,ПОЛІССЯ, КС-6Б, 
МПУ-150, ХЕРСОНЕЦЬ, 

СЛАВУТИЧ КЗС-9, 
Z-350, MARAL E-281, 

JUAGUAR 682,J.DEERE, 
TOPLINER 4065/4075, 

FORTSCHRITT 
516/517/524,

M.FERGUSON 
MF-34/36/38/40,

DOMINATOR 
105/106/108/204,
BIZON 110/58/56, 

NEW  HOLLAND 1550/66 

ММЗ
250 К.С.

ЯМЗ
240 К.С.

ДВИГУНАМИ ЯМЗ

м. Сімферополь (050) 514-36-04, 
м. Кременець (050) 301-28-35,  м. Одеса (050) 323-80-99, 
м. Вінниця (050) 301-28-35, м. Березівка (04856) 2-16-67,
м. Суми, м. Конотоп (050) 514-36-04, 
м. Миколаїв (050) 323-80-99, м. Тернопіль  (050) 302-77-78,
м.Мелітополь (050) 514-36-04, м. Київ  (050) 302-77-78
м. Черкаси (050) 514-36-04

ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ” 
м.Харків (057) 715-45-55, (050) 514-36-04,
              (050) 323-80-99, (050) 301-28-35

МИНСКИЕ 
МОТОРЫ 
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В 2011 году  ООО «Автодвор Торговый 
Дом» стал поставлять в Украину и устанавли-
вать двигатели ММЗ Д-245.9 и Д-245.12 на 
ЗИЛ-130/131. Это дизельные турбированные 
четырехцилиндровые моторы (Д-245.9 – с ин-
теркуллером) мощностью 136 л.с. и 108 л.с. 
соответственно. ЗИЛ расходует с таким двига-
телем 18-20 литров дизтоплива на 100 км. Для 
сравнения:  расход бензина со штатным мо-
тором у ЗИЛ 130 – 38л на100км. Кроме того, 
это автомобильные двигатели. Номинальные 
обороты у них 2400 об/мин, что на 300 об/мин 
выше, чем у тракторного мотора Д-243,- отсю-
да, и более приличная скорость ЗИЛ-130 с Д-
245 после переоборудования (до 70 км/час). 

На выставках нам приходится развеивать 
миф о простоте установки этих двигателей 
вместо штатных. Кроме специального пере-
ходного устройства, которое необходимо для 
установки двигателя на автомобиль, нужно не 
забывать, что соблюсти соосность коленчато-
го вала двигателя и первичного вала короб-
ки передач в мастерских хозяйств не только 
сложно, а в большинстве случаев – невоз-
можно. И гарантийные обязательства в случае 
«саморобного» переоборудования «лягут» на 
плечи хозяина техники.

И самое галавное. В вопросе установки но-
вого двигателя на автомобиль – 40% от всех 
трудностей составляет оформление транс-
портного средства, в органах ГАИ. Нелегко из-
бежать проволочек и трудностей. 

Зато, те, кто работает с Автодвором,  полу-
чают двигатель (со стартером, генератором 
12 В), переходное устройство, установку с вы-
ездом  бригады в хозяйство, сервис, гарантии  
(1 год) и документы для оформления в ГАИ, как 
говорится, пять в одном!

Звоните  (057) 715-45-55 и работы по пе-
реоборудованию автомобиля, трак тора или 
комбайна будут выполнены прямо у Вас в хо-
зяйстве. ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ адреса и теле-
фоны Ва ших соседей, которые уже имеют 
опыт эксплуатации тракторов и комбайнов с 
минскими моторами Д-260.4 и Д-262-2S2. Вы 
сможете получить из первых рук отзывы сель-
хозпроизводителей.

«РАЗРУШИТЕЛИ» 
ПРЕПЯТСТВИЙ

Т-150К, Т-150, 
Т-156, ХТЗ-121/120, 

ХТЗ-160/163, 
ХТЗ-17021, 
ХТЗ-17221

СЕРТИФІКОВАНІ комплекти 
для ПЕРЕОБЛАДНАННЯ

ДВИГУНАМИ 

м. Сімферополь (050) 514-36-04, 
м. Кременець (050) 301-28-35,  м. Одеса (050) 323-80-99, 
м. Вінниця (050) 301-28-35, м. Березівка (04856) 2-16-67,
м. Суми, м. Конотоп (050) 514-36-04, 
м. Миколаїв (050) 323-80-99, м. Тернопіль  (050) 302-77-78,
м.Мелітополь (050) 514-36-04, м. Київ  (050) 302-77-78
м. Черкаси (050) 514-36-04, www. avtodvor.com.ua

НАЙБІЛЬШИЙ ДОСВІД ПЕРЕОБЛАДНАННЯ в країнах СНД

Доставка та роботи з переобладнання у Вашому господарстві

Мінського 
моторного 
заводу ММЗ

ПЕРЕВАГИ 
МІНСЬКИХ 
ДВИГУНІВ
1. ДОСТУПНА ЦІНА та 
     ВИСОКА ЯКІСТЬ
2. ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА 

   15-20% 
     у ПОРІВНЯННІ ІЗ
     ДВИГУНАМИ ЯМЗ
3. ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ  

     210 к.с. та  250 к.с.
4. ДВИГУН РЯДНИЙ - 
     ЗМЕНШЕНА 
     ВІБРАЦІЯ
    та ШУМ.
5. ДВОСТУПЕНЕВА 
     СИСТЕМА  
     ОЧИСТКИ 
     ПОВІТРЯ.

тракторів

ПОСИЛЕНА КПП
трактора Т-150К

+

МІНСЬКИХ 

1. ДОСТУПНА ЦІНА та 
     ВИСОКА ЯКІСТЬ
2. ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА2. ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА

ММЗ
210 К.С.

250 К.С.

Ежемесячное издание для хозяина земли и техники АВТОДВОР № 8 (101) август 2011тел. (057) 715-45-55 3

ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ” 
м.Харків (057) 715-45-55, (050) 514-36-04,
              (050) 323-80-99, (050) 301-28-35
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Кривошипно-шатунна група (КШМ) включає основні деталі, що ви-
значають працездатність двигуна: шатун, палець, колінчастий вал, 
вкладиші шатуна і колінчастого валу, підшипники колінчастого валу.

Однією з причин найважчих відмов двигуна є задири і провертання вкладишів 
в розточуваннях шатуна або блоку.

При провертанні корінних вкладишів виходять з ладу колінчастий вал і блок 
циліндрів (порушення розточування в блоці). При провертанні шатунних вклади-
шів виходять з ладу шатун, колінчастий вал, а при обриві шатуна - блок цилін-
дрів. В обох випадках відмова досить складна і необхідний капітальний ремонт 
двигуна із заміною або відновленням блоку циліндрів і колінчастого валу. Шатун 
при даній відмові відновленню не підлягає.

ПРИЧИНИ ЗАДИРІВ І ПРОВЕРТАННЯ ВКЛАДИШІВ
Масляне голодування
Відсутність або недостатня кількість масла в підшипниках може бути виклика-

на наступними причинами: недостатня кількість масла в картері двигуна, вихід 
з ладу масляного насоса, використання масла з високою температурою засти-
гання при низьких температурах, закоксовування запобіжного (редукційного) 
клапана у відкритому положенні; підсос повітря на лінії всмоктування перед 
масляним насосом і ін.

Дефект розвивається за короткий проміжок часу (звичайно менше хвилини 
роботи двигуна після пуску і ще менше при роботі двигуна під навантаженням). 
Отже, за відсутності тиску масла після пуску або при його падінні в процесі ро-
боти двигуна, які визначаються за показниками штатного манометра на панелі 
приладів в кабіні, необхідно зупинити двигун для з’ясування причини несправ-
ності. Пошук причини несправності треба починати з перевірки рівня масла в 
картері і тиску в головній магістралі двигуна за допомогою контрольного ма-
нометра.

Розрідження масла паливом
У разі невеликого розрідження масла паливом (при зниженні в’язкості на 

15...20% від початкової) несправності в роботі підшипників не відбувається. 
При цьому має місце зниження температури підшипників за рахунок збільшення 
витрати масла через них. Подальше зниження в’язкості масла приводить до по-
гіршення несучої здатності масляного шару, контакту шийок валу з вкладишами 
і їх задирів.

Розрідження масла в двигунах ЯМЗ частіше за все відбувається на лінії зливу 
палива з форсунок. Цей дефект може залишатися непоміченим тривалий час, 
зовнішніми ознаками якого є відсутність витрати масла і підвищення рівня мас-
ла в картері двигуна. В цьому випадку необхідно перевірити герметичність лінії 
зливу палива з форсунок опресовуванням її стиснутим повітрям під тиском 0,-
05...0,1 МПа (0,5...1,0 кг/см2). Місця розгерметизації визначаються по пухирцях 
повітря, що виходить.

Попадання забруднень в зазор вкладиш-шийка колінчастого валу
Тверді частинки (металеві і абразивні), при проходженні з маслом через зазо-

ри в підшипниках, залишають подряпини на шарі свинцевої бронзи вкладишів. 
Ці подряпини приводять до спучування поверхні вкладишів, значному підвищен-
ню їх температури (до 600°С) з подальшою деформацією і ослабленням натягу.

Вірогідність попадання забруднень в підшипники колінчастого валу практич-
но повністю усувається при забезпеченні нормальної роботи системи фільтрації 
масла, при якій перепускний клапан повнопотокового фільтру не відкривається 
навіть при пуску двигуна. В даному випадку не спалахує сигнальна лампочка 
відкриття вказаного клапана, розташована на панелі приладів в кабіні. Заго-
ряння лампочки свідчить про відкриття перепускного клапана, що говорить 
про засмічення елементів фільтру або про використання масла, невідповідного 
температурі навколишнього повітря (особливо взимку). Експлуатація двигуна з 
сигнальною лампочкою, що горить, категорично заборонена.

Перевірка стану підшипників колінчастого валу
Стан підшипників колінчастого валу перевіряють у разі зниження тис-

ку масла нижче за допустимий (при справній системі мащення) або при 
появі сторонніх шумів і стуків в зоні блоку циліндрів. Найпростіший і до-
ступний спосіб оцінки стану підшипників — прослуховування двигуна на 
різних режимах роботи стетоскопом або без нього (наприклад, за допо-
могою сухої палки, один кінець якої прикладається до зони двигуна, що 
прослуховується, а інший – до вуха).

Глухий стук низького тону в нижній частині блоку циліндрів, що з’явля-
ється у момент різкого підвищення частоти обертання колінчастого валу, 
указує на збільшений зазор в корінних підшипниках. Глухий сильний 
стук середнього тону, що прослуховується по всій висоті блоку цилін-
дрів, говорить про знос вкладишів шатунних підшипників. Цей стук добре 
прослуховується у момент різкого виключення подачі палива. Дзвінкий 

металевий стук, добре чутний у верхній частині блоку циліндрів при змі-
ні частоти обертання колінчастого валу, указує на збільшені зазори між 
поршневими пальцями і втулками верхніх головок шатунів.

Поява таких стуків при роботі двигуна свідчить про підвищений або 
граничний знос підшипників колінчастого валу і указує на необхідність 
розбирання і ремонту двигуна.

Стуки в підшипниках кривошипно-шатунного механізму на непрацюю-
чому двигуні можна прослуховувати автостетоскопом, поперемінно ство-
рюючи в надпоршневому просторі розрідження і тиск компресорно-вакуум-
ною установкою КИ-4942 або КИ-13907.

Для цього встановлюють поршень першого циліндра у ВМТ на такті стиску. До 
отвору під форсунку під’єднують наконечник шланга компресорно - вакуумної 
установки. Поперемінно створюють в надпоршневому просторі тиск 0,2—0,25 
МПа і розрідження 0,06—0,07 МПа. Прикладаючи наконечник автостетоскопа 
до блоку циліндрів в зоні поршневого пальця, прослуховують стуки у верхній 
головці шатуна і в бобишках. Стуки в шатунному підшипнику прослуховують, 
приклавши наконечник автостетоскопа до нижньої частини блоку циліндрів.

Так само по черзі (в порядку роботи циліндрів) прослуховують стуки в кож-
ному циліндрі. Наявність стуків в кривошипно-шатунному механізмі указує на 
необхідність його ремонту.

Для кількісної оцінки зазорів в підшипниках колінчастого валу і в сполученнях 
шатуна з поршнем використовують компресорно-вакуумну установку і пристрій 
КИ-7892 або КИ-11140. Прогрітий двигун зупиняють, зливають з картера масло 
і промивають змащувальну систему за допомогою установки ОМ-2871А. Потім 
знімають форсунки, встановлюють поршень першого циліндра у ВМТ на такті 
стиснення і стопорять колінчастий вал, включивши одну з передач. Закріплю-
ють пристрій КИ-11140 в отвір під форсунку першого циліндра так, щоб ви-
мірювальний шток пристрою розташовувався перпендикулярно днищу поршня. 
Приєднують до пристрою шланг компресорно-вакуумної установки і доводять 
тиск і розрідження в її ресиверах відповідно до 0,06 – 0,10 і 0,06 – 0,07 МПа. 
Перемикаючи розподільний кран, здійснюють два-три цикли подачі тиску і роз-
рідження в надпоршневий простір до отримання стабільних свідчень індикатора 
пристрою. Максимальне свідчення індикатора відповідає сумарному зазору в 
шатунному підшипнику і у верхній головці шатуна.

Так само виміряють сумарний зазор підшипників в решті циліндрів. У разі, 
коли зазори виміряли без промивки змащувальної системи, вплив температури 
деталей на сумарний зазор враховують поправкою, що додається до свідчення 
індикатора.

Якщо сумарний зазор в шатунному підшипнику і у верхній головці шатуна 
хоча б одного циліндра перевищував допустиме значення (як правило він 0,08 
– 0,16 мм), двигун розбирають для вимірювання шатунних шийок колінчастого 
валу.

Знімають піддон картера двигуна, маслопроводи і масляний насос. Переві-
ряють шплінтовку і затягування гайок шатунних і корінних підшипників. Момент 
затягування підшипників повинен відповідати необхідним значенням.

Переконавшись, що кріплення кришок нижніх головок шатунів не ослаблено 
і не могло бути причиною збільшення зазорів в шатунних підшипниках, про-
довжують розбирання двигуна. Знімають кришки нижніх головок шатунів і 
виміряють діаметри шатунних шийок. Виміри проводять в двох взаємно пер-
пендикулярних площинах.

Шатунні шийки колінчастого валу підлягають шліфуванню під черговий ре-
монтний розмір, якщо їх знос перевищує 0,1 мм (у тракторів К-701, К-700, 
Т-150, Т-150К) і 0,2—0,35 (у тракторів інших марок) від номінального або ре-
монтного розмірів або їх овальність складає більше 0,08 мм В цьому випадку 
подальше розбирання припиняють, двигун знімають з трактора і відправляють 
в ремонт.

НАДІЙНІСТЬ ВАШОГО ДВИГУНА

Основні несправності кривошипно-шатунної групи 
Макаренко Микола Григорович
провідний спеціаліст по новій техніці
НТЦ «Агропромтрактор» при ХНТУСГ ім. П.Василенка
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ЗЧЕПЛЕННЯ ФІРМИ LUKТОВ «АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» м.Харків,
www.аvtodvor.com.uа,  (057) 715-45-55,    (057) 703-20-42
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на трактори ХТЗ з двигунами DEUTZ та Д-260.4 (ММЗ) в повному асортименті від виробника

Сыромятников Петр Степанович, 
доцент кафедры «Ремонт машин» 
ХНТУСХ им. П.Василенка 

Основні несправності цилиндро-поршневої групи 
двигунів

При діагностиці деталей ЦПГ необхідно переко-
натися в справності інших вузлів і систем двигуна, 
що впливають на працездатність даних деталей. 
Так, у випадках підвищеної витрати масла на доли-
вання (вище 1,5%) необхідно переконатися у від-
сутності течі масла з двигуна.

Зовнішні прояви несправностей деталей цилін-
дро-поршневої групи (ЦПГ) (поршні, гільзи і порш-
неві кільця) наступні:

- збільшення витрати масла на доливання;
- погіршення пускових якостей двигуна;
- зниження потужностних і економічних 
показників;
- збільшені витрати картерних газів;
- істотне погіршення стану картерного масла.
Діагностику до розбирання двигуна необхідно 

починати із з’ясування умов роботи двигуна, якості 
і об’єму проведених обслуговувань і поточних ре-
монтів.

В умовах роботи необхідно оцінити навантаже-
ність двигуна по експлуатаційній витраті палива в 
л/100 км (л/мотогодину), тепловий режим і наяв-
ність шуму або стуку при роботі. Необхідно також 
визначити можливі зупинки двигуна із невстанов-
лених причин, витрату масла на доливання і харак-
тер його зміни за загальний час роботи двигуна в 
експлуатації.

Після виконання вказаних робіт при нагоді запус-
тити двигун і прослуховувати його роботу на режи-
мах холостого ходу від мінімальної до максимальної 
частоти обертання колінчастого валу. Необхідно 
оглянути відкладення на шторах паперового еле-
мента повнопотокового масляного фільтру, а також 
у фільтрі відцентрового очищення масла. Звернути 
особливу увагу на кількість відкладень і наявність 
металевої стружки. Необхідно відібрати пробу мас-
ла з картера двигуна в кількості 250 -500 мл. і від-
правити її до хімічної лабораторії на предмет визна-
чення физико-хімічних показників масла (в’язкість, 
лужне число, кількість нерозчинних осадів, наяв-
ність води в маслі, диспергіруючі властивості і ін.).

Можуть бути використані також методи інстру-
ментальної (приладової) діагностики. Так, замі-
ряється тиск в кінці такту стиснення в циліндрах 
двигуна. Він визначається в абсолютних одиницях 
за допомогою компрессиметра або у відносних 
одиницях за допомогою спеціальної апаратури, що 
фіксує зміну сили струму в ланцюзі стартера при 
прокрутці колінчастого валу в процесі послідовного 
відключення циліндрів двигуна.

Компрессиметром заміряється тиск стиску при 
прокрутці колінчастого валу стартером або в режи-
мі роботи двигуна при мінімальній частоті холосто-
го ходу. Останній варіант випробувань є більш пе-
реважним, оскільки точність вимірювання зростає 
за рахунок підтримки певного швидкісного режиму 
двигуна. Величина тиску стиску при обертах холос-
того ходу 800 хв-1 для двигунів ЯМЗ повинна скла-
дати 3,0...3,5 МПа (30...35 кг/см2). Особливу увагу 
слід звертати на різницю тиску по циліндрах. Це 
порівняння дозволить визначити циліндр з дефек-
тними деталями ЦПГ.

По вимірах значень тиску можна визначити на-
ступні дефекти деталей ЦПГ: прогар поршня, по-
ломку компресійного кільця, зношеність деталей, 
закоксовування кілець, задири поршнів і негер-
метичність клапанів механізму газорозподілу. При 
вказаних дефектах, як правило, значення тиску 
в циліндрі буває менше 2,0...2,1 МПа (20...21 кг/
см2).

Додаткову інформацію про стан деталей ЦПГ 
можна отримати за допомогою физико-хімічного і 
спектрального аналізів картерного масла.

Найбільший об’єм інформації про причини ви-
ходу з ладу деталей ЦПГ можна отримати після 
розбирання двигуна і аналізу стану деталей. Стан 
деталей ЦПГ і можливі причини їх дефектів наведе-
ний в таблиці 1.

Особливу увагу при експлуатації двигунів необ-
хідно звертати на стан системи очистки повітря, 
при порушенні герметичності якої передчасно виро-
бляється ресурс деталей ЦПГ. Багаторічний досвід 
експлуатації двигунів ЯМЗ показує, що знос дета-

лей ЦПГ, як правило, носить абразивний характер і 
викликаний порушенням фільтрації повітря.

Абразивний знос двигуна (іноді його називають 
пиловим) визначається по зниженню потужності 
(“погано тягне”), підвищеному димленню, викиду 
масла з сапуна і, як наслідок, збільшеній витраті 
масла (як правило, більше 2...3% від витрати па-
лива). В окремих випадках робота двигуна супро-
воджується металевим стуком, що добре прослухо-
вуються при середній частоті обертання колінчас-
того валу на холостому ходу. Причиною стуку, як 
правило, є поломка першого компресійного кільця, 
викликана підвищеною його вібрацією унаслідок 
надмірного зносу канавки поршня і самого кільця 
по висоті.

Процес обслуговування повітряного фільтру і 
перевірка герметичності тракту впуску двигуна де-
тально описані в інструкціях з експлуатації двигуна. 
На жаль, практика показує, що в експлуатації часто 
нехтують цими операціями ТО, що приводить до 
передчасного аварійного зносу ЦПГ.

Стан деталей ЦПГ Можливі причини дефектів ЦПГ Примітка

1. Задири циліндрової 
частини поршня з пере-
несенням його матеріалу 
на поверхню гільзи.

1. Неправильно підібраний зазор в систе-
мі поршень-гільза 

2. Перегрів двигуна в експлуатації.

3. Зависання (закоксовування) кілець 
в канавках внаслідок неприпустимого 
переробки картерного масла або застосу-
вання масла, не відповідного заводській 
інструкції з експлуатацій.

Задири можуть бути тіль-
ки на головці або на всій 
поверхні юбки поршня.

4. Збільшена циклова подача палива 
секцій ПНВТ.

Необхідна перевірка і 
регулювання ПНВТ на 
стенді.

5. Перевищення номінальної частоти обе-
ртання колінчастого валу (більше 2100 
хв-1) через несправність регулятора ПНВТ.

Перевірити і відрегулюва-
ти максимальну частоту 
обертання при випробу-
ваннях ПНВТ на стенді.

2. Обрив поршня по 
бобышках поршневого 
пальця.

Обрив є наслідком задирів і заклинюван-
ня поршня в гільзі.

3. Обгорання днища 
поршня.

Збільшення кута випередження упри-
скування палива від норми, підвищення 
циклової подачі секцій ПНВТ.

Перевірка регулювань 
ПНВТ на стенді.

4. Закоксовування (за-
висання) компресійних 
кілець.

Переробка масла або використання ма-
сел, не відповідних заводській інструкції з 
експлуатації.

5. Знос маслоз’ємних 
кілець аж до спрацьо-
вування хромованого 
покриття.

Низька якість фільтрації картерного 
масла.

Необхідна перевірка стану 
елементів масляного 
фільтру і перепускного 
клапана.

6. Підвищений знос 
кілець, канавок поршня 
і гільз.

Низька якість фільтрації повітря, що над-
ходить в циліндри двигуна.

Перевірити стан еле-
ментів очисника повітря 
і герметичність тракту 
впуску

7. Поломка поршневих 
кілець, можливо розби-
вання міжкільцевих пере-
мичок поршня частинами 
зруйнованого кільця. 

Надмірний знос деталей ЦПГ внаслідок 
низької якості фільтрації повітря або по-
рушення герметичності тракту впуску, що 
привів до пропуску в циліндри двигуна 
нефільтрованого повітря. 

Перевірити стан еле-
ментів очисника повітря 
і герметичність тракту 
впуску.

Таблиця 1. Стан деталей ЦПГ і причини їх дефектів

ПО ВАШОМУ ПРОХАННЮ

НАДІЙНІСТЬ ВАШОГО ДВИГУНА
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Нафтопродукти з моменту виробництва на на-
фтопереробному заводі до безпосереднього за-
стосування у машинах і механізмах багаторазово 
перекачуються, перевозяться різними видами 
транспорту, можуть значний час зберігатися в 
різних умовах на нафтоскладах підприємств, авто-
заправних станціях. Кожна з цих технологічних опе-
рацій з нафтопродуктами може супроводжуватися, 
не тільки кількісними втратами, але й якісними 
змінами, які погіршують експлуатаційні властивості 
нафтопродуктів.

Зміна якості палив і мастильних матеріалів зале-
жить від їхнього хімічного складу, умов транспор-
тування і зберігання, конструктивних особливостей 
і стану поверхонь технічних засобів, які контакту-
ють з нафтопродуктами. Серед зовнішніх умов 
найбільший вплив на зміну якості нафтопродуктів 
має температура навколишнього середовища і її 
кмаселання (особливо при зберіганні нафтопро-
дуктів у наземних резервуарах). Крім того на якість 
нафтопродуктів впливає термін транспортування 
і зберігання, ступінь заповнення резервуарів, ін-
тенсивність перекачування, вологість, вміст пилу 
в атмосфері та характер сполучення з нею пали-
во-мастильних матеріалів, контакт з металами, дія 
світла та ін.

Під дією зовнішніх факторів у нафтопродук-
тах протікають фізичні і хімічні процеси (рис. 1). 
Основними фізичними процесами є: випарову-
вання, забрудненість механічними домішками і 
водою, виділення високоплавких компонентів при 
охолодженні, а також випадкові змішування у ре-
зервуарах і трубопроводах нафтопродуктів різного 
сорту, наприклад, дизельного палива і бензину. До 
основних хімічних процесів відносять: окислення, 
конденсацію, полімеризацію, корозію та ін. Більша 
частина цих процесів призводить до незворотної 
зміни якості нафтопродуктів.

При транспортуванні, зберіганні і перекачуван-
ні нафтопродуктів менш стабільними є показники 
якості, які нормують їхню чистоту. Нафтопродукти, 
постійно контактуючи з зовнішнім середовищем: 
повітрям, вологою і технічними засобами (резер-
вуари, насоси, трубопроводи та ін.), неминуче за-
бруднюються механічними домішками.

Основними джерелами і причинами забрудне-
ності нафтопродуктів є:

– попадання домішок з атмосфери;
– утворення нерозчинних продуктів у результаті 

окислення паливо-мастильних матеріалів, корозії 
металів і руйнування ущільнюючих матеріалів;

– зберігання нафтопродуктів у погано очищених 
ємностях і перекачування їх по забруднених трубо-
проводах;

– накопичення бруду у відстійниках і на дні ре-
зервуарів.

На забрудненість палив і масел у значній мірі 
впливає насиченість пилом повітря на території 
нафтоскладу, особливо у місцях зберігання, де на-
вколишній ґрунт не захищений рослинністю. Склад 
пилу, що потрапляє у нафтопродукти, різноманіт-
ний і залежить від фізико-механічних властивостей 

ґрунтів, на яких розташовані нафтосховища, за-
правних станції та шляхи під’їзду до них. З точки 
зору збереження експлуатаційних властивостей 
нафтопродуктів особливо шкідливим є пил піщаних 
та супіщаних ґрунтів, в яких містяться тверді окси-
ди кремнію. Оксиди викликають підвищений знос 
тертьових поверхонь деталей. Пил з повітря потра-
пляє у резервуари, цистерни, різні ємності при від-
критих горловинах і люках, несправних дихальних 
клапанах, а головним чином під час малих і великих 
“дихань” цих ємностей.

З мінеральними домішками із повітря у нафто-
продукти потрапляють також сполуки алюмінію, 
кальцію, натрію а також інші елементи. У результаті 
корозії і хімічних реакцій сірчаних сполук з мета-
лами у нафтопродуктах поступово накопичується 
тверда фаза з високим вмістом заліза.

Вміст механічних домішок у бензині може сягати 
0,04–0,06 кг/т, а у дизельних паливах – 0,15, а іно-
ді 0,6 кг/т. 

Забрудненість палива і мастильних матеріалів є, 
серйозною небезпекою для агрегатів, двигунів, ма-
шин і механізмів. Крім того, продукти забруднення 
виконують роль каталізаторів окислення і осадоут-
ворення у нафтопродуктах.

В реальних умовах транспортування і зберігання 
відбувається також постійне насичення нафтопро-
дуктів водою і конденсація її на металевих поверх-
нях. Вода також може потрапляти у нафтопродук-
ти у вигляді дощу та снігу через відкриті або не 
ущільнені люки, несправні кришки ємностей, або 
несправні дихальні клапани. Головним джерелом 
накопичення води у паливно-мастильних матеріа-
лах є атмосферна волога у вигляді водяної пари. 
Вона при зміні температури нафтопродуктів і стінок 
резервуарів, цистерн та інших ємностей конденсу-
ється на металевих поверхнях. Конденсація водяної 
пари протікає, як правило, у об’ємі нафтопродуктів, 
а потім краплі води проникають крізь їхній шар до 
металевих поверхонь. При цьому краплі води роз-
чиняють і захоплюють за собою водорозчинні про-
дукти окислення вуглеводневих і не вуглеводневих 
компонентів нафтопродуктів. Крім того вода, ма-
ючи високу полярну активність, може притягувати 
полярні мало стабільні з’єднання, які не розчиня-
ються, і транспортувати їх до металевих поверхонь. 
Таким чином між металом і нафтопродуктом прак-
тично завжди утворюється водяна плівка, яка спри-
яє розвитку електрохімічних процесів корозії.

Вода може бути розчиненою у нафтопродуктах, а 
також знаходитися у вигляді емульсії та у вільному 
стані. Розчинність води у нафтопродуктах незначна 
і залежить від їхнього хімічного складу і зовнішніх 
умов.

З підвищенням молекулярної маси вуглеводнів 
нафтопродуктів розчинність води зменшується, а 
стійкість емульсії, що утворюється, збільшується. 
Вільна вода, звичайно, знаходиться на дні резерву-
арів і є джерелом утворення емульсії.

Швидкість насичення нафтопродуктів водою за-
лежить від тиску водяної пари у газовому просторі 
резервуару над нафтопродуктом. З підвищенням 
тиску вміст води у нафтопродуктах збільшується. 
Ефект проявляється більш сильно, якщо тиск збіль-
шується з одночасним підвищенням вологості.

Суттєво впливає на швидкість обводнення палив 
і мастильних матеріалів площа контакту нафтопро-
дукту з атмосферним повітрям та висота заповне-
ння резервуару (товщина шару нафтопродукту). Зі 
збільшенням товщини шару швидкість насичення 
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водою зменшується.
Вода, яка накопичується у нафтопродуктах, значно погіршує їхню якість. При 

наявності води підвищується в’язкість і температура помутніння нафтопродук-
тів, погіршується прокачуваність та фільтрівність при низьких температурах. 
Внаслідок наявності води у паливах значно інтенсифікуються корозійні процеси 
у резервуарах і процеси смолоутворення. При обводненні суттєво змінюється 
якість масел, які містять присадки. Навіть невелика концентрація води (0,1–
0,2%) знижує вміст присадок на 40–50% внаслідок випадання їх у осадок.

При вирішенні питань зберігання нафтопродуктів на нафтоскладах сільсько-
господарських підприємств необхідно враховувати їхню здатність до випаро-
вування, яка призводить до кількісних втрат і зміни якості нафтопродуктів. Ви-
паровування нафтопродуктів спостерігається при зберіганні у негерметичних 
резервуарах, які обладнані дихальними клапанами, а також при прийманні, 
видачі, перекачуванні і заправці машин та механізмів. Під час зливання-нали-
вання нафтопродуктів пароповітряна суміш витісняється із резервуарів у на-
вколишню атмосферу і безповоротно втрачається.

Втрати палив можуть виникати навіть при “правильному” їхньому зберіганні. 
Вони пов’язані з малими “диханнями” резервуарів при зміні тиску і темпера-
тури навколишнього середовища. Найбільше від випаровування погіршується 
якість автомобільних бензинів, як найлегших нафтопродуктів. Меншу випаро-
вуваність мають дизельні палива, а масла в умовах належного зберігання прак-
тично не випаровуються.

У бензинах внаслідок втрат легких фракцій важчає фракційний склад (підви-
щуються температури початку кипіння та википання 10, 50 і 90%), зменшується 
тиск насиченої пари. Разом з цим у неетилованого бензину знижується окта-
нове число, а у етилованого збільшується концентрація тетроетилсвинцю (ТЕС) 
з одночасним зменшенням концентрації бромистого виносника свинцю, який 
легко випаровується (С

2
Н

5
Вr входить до складу етилової рідини). У результаті 

цього порушується співвідношення між ТЕС і виносником, що приводить до 
збільшення утворення відкладень з’єднань свинцю на деталях камери згоряння 
працюючого двигуна.

Для зниження втрат нафтопродуктів необхідно постійно контролювати гер-
метичність резервуарів і справність дихальної апаратури. Втрати від випаро-
вування значно знижуються при скороченні кількості і часу перекачувань на-
фтопродуктів, зменшенні об’єму газового простору за рахунок більш повного 
заповнення ємностей паливом. Потрібно також приймати заходи для зниження 
добових коливань температур нафтопродукту, що зберігається, і газового про-
стору резервуарів.

При незмінному зовнішньому тиску і постійності температури нафтопро-
дуктів та парогазового простору виключаються їхні втрати від малих “дихань”. 
Ефективним методом скорочення температурних коливань є зберігання нафто-
продуктів у підземних резервуарах, фарбування резервуарів у світлі тони, ви-
користання природних та штучних екранів. Наливати нафтопродукти у ємності 
рекомендується тільки закритим способом через приймально-роздавальні 
патрубки. Ступінь заповнення резервуарів не повинна перевищувати 94–96%. 
Слід уникати видавання палива через люки резервуарів.

При транспортуванні і зберіганні нафтопродукти можуть розчиняти в собі 
повітря і під впливом кисню, що знаходиться в ньому, окислюватися. Окис-
лення вуглеводнів та гетероорганічних (сірчистих, азотних, кисневих і мета-
лоорганічних) сполук приводить до утворення складної суміші кисневмісних 
речовин різної будови і молекулярної маси. У результаті подальших хімічних і 
фізичних перетворень цих речовин утворюються смоли. При цьому властивості 
і склад смол, що накопичуються у нафтопродуктах, безперервно змінюються. 
Зі збільшенням тривалості зберігання нафтопродуктів смоли стають все більш 
“кислими” – в них постійно росте вміст кисню, збільшується молекулярна маса 
і густина. При подальшому окислювальному ущільненні смол в результаті реак-
цій конденсації і полімеризації з’являються молекули, які вже не розчиняються 
у суміші вуглеводнів і розчин стає колоїдним. Найдрібніші тверді і дрібні смо-
лянисті частинки потім агрегатуються у більш крупні, утворюючи нерозчинний 
осадок.

Окислюваність, утворення смол і осаду у нафтопродуктах залежать від їхньо-
го групового вуглеводневого складу, наявності і структури гетерорганічних спо-
лук, наявності інгібіторів окислення, концентрації кисню, контакту з каталітично 
активними металами та інших чинників. Указані процеси найбільш інтенсивно 
протікають у нафтопродуктах із значним вмістом неграничних вуглеводнів. Під-
вищення температури палив і змащувальних матеріалів також прискорює ці 
процеси. Так бензини, які зберігаються в умовах жаркого клімату, окислюються 
у 1,5–2 рази швидше, ніж ті, що зберігаються у помірному кліматі.

Утворення смол і осадів у паливах та змащувальних матеріалах значною мі-
рою визначають експлуатаційні властивості нафтопродуктів – хімічну і фізичну 
стабільність, займистість, схильність до нагаро- і лакоутворення, корозійну 
активність та ін.

Інтенсивність окислення і смолоутворення можна уповільнити шляхом змен-
шення площі контакту нафтопродукту з повітрям, кількості перекачувань. Най-
кращі умови для збереження стабільності нафтопродуктів створюються при 
зберіганні у підземних, максимально заповнених резервуарах, цистернах, боч-
ках та інших ємностях, у яких відсутня вода і забруднення.
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                           У ВАРТІСТЬ РОБІТ ВХОДИТЬ: 
 - розбирання з дефектовкою, 
   виварюванням і мийкою;
 - ремонт вузлів; 
 - ремонт паливної апаратури;

- шліфування колінчастого валу;
- складання та випробування 
   з дизельним паливом;
- фарбування з матеріалами.

«Забираємо двигун у господарстві, ремонтуємо в Харкові, повер-
таємо з гарантією!” - це девіз Сервіс-центраТОВ “АВТОДВІР ТОРГІ-
ВЕЛЬНИЙ ДІМ”.

Наш сервіс-центр обладнаний відповідно до вимог заводів-вироб-
ників.

Фахівці-ремонтники Сервіс-центра пройшли навчання, стажування 
й аттестацію на заводі в Ярославлі та в Мінську.

Алгоритм нашої роботи простий: Ви заявляєте про необхідність ре-
монту двигуна. Ми приїжджаємо у Ваше господарство, приймаємо по 
акту двигун, відвозимо його в Харків, робимо розборку і дефектовку. 
Після чого повідомляємо Вам вартість заміни запчастин комплекту-
ючих і виставляємо рахунок. Двигун після ремонту повертається в 
господарство пофарбований, випробуваний, надійний, з гарантією.

ДОСТАВКА ДВИГУНА В ХАРКІВ ТА З ХАРКОВА В ГОСПОДАРСТВО 
ПОПУТНИМ ВАНТАЖЕМ ЗА РАХУНОК “АВТОДВОРУ”.

Вартість робіт з ремонту 
двигуна з ПДВ: 
ЯМЗ-236 - 3702 грн., 
ЯМЗ-238НДЗ - 4802 грн.,
ЯМЗ-238НД5 - 4802 грн.,
ЯМЗ-238АК - 4802 грн., 
ЯМЗ-238 - 4302 грн., 
ММЗ-Д-260 - 3702 грн.,

  КПП (роботи) - 3903 грн.
Вартість комплекту запасних 

частин (тільки фірмових, тільки 
з Ярославля та Мінська) зале-
жить від ступеня зносу двигуна.

Якщо “шкурка вичинки не коштує”, Ви сплачуєте тільки за розби-
рання і дефектовку.

Всі запчастини, які підлягають заміні повертаються замовникові.
Не зайвим буде нагадати, що сервісна служба ТОВ “АВТОДВІР 

ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ” забезпечує відремонтованому двигунові гаран-
тійний і післягарантійний супровід.

Ежемесячное издание для хозяина земли и техникиЕжемесячное издание для хозяина земли и техники АВТОДВОР № 8 (101) август 2011тел. (057) 715-45-55 13
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Ежемесячное издание для хозяина земли и техники АВТОДВОР № 8 (101) август 2011тел. (057) 715-45-55 15

ОБІДНЯ ПЕРЕРВАНабридло все ... Візьму мотузку, 
знайду міцну гілку і будь, що буде ... 
зроблю гойдалку і буду кататися!

Дзвінок. Чоловік бере трубку.
- Алло? ... Так, мама! ... Та знову 
посварилися! ... Та я пам’ятаю, ти 
казала мені, що вона стерво, і щоб 
я на ній не надумав одружуватися! 
... Ти була права, як завжди! … 
Звичайно, я шкодую, що тебе не по-
слухався! ... Я пробував, нічого не 
виходить ... Це теж пробував! Хочеш 
з нею поговорити?! Одну хвилинку 
... Цілую ...
Потім кричить дружині:
- Дорога - підійди, будь ласка! Твоя 
мама дзвонить!

Мужик, після вчорашнього, сидить 
на пеньку, задумливо курить, і ди-
виться як дружина копає картоплю..
- Так.., не народила ти мені сина.., 
зараз би допомога була..
- Звичайно.., зараз би удвох кури-
ли...

В Інституті Прикладної Фізики АН 
Росії теоретично доведено, що літр 
горілки, розлитий по підлозі займає 
площу рівну одного квадратного 
метра і фактично являє собою ква-
дратний літр. Провести практичні 
досліди у вчених поки рука не під-
німається.

“Всі люди на одне обличчя!” - поду-
мала Табуретка.

Донецьк 2030 рік
- Тату, а це правда, що в Шахтарі 
колись укріїнці грали?
- Ні, сину, це фантастика..

Суддя:
- Свідок, що ви робили 16 грудня 
1989 року об 11 годині 42 хвили-
ни?
- Ну, я сидів удома... в кріслі... з 
календарем в руках... дивився на го-
динник...

Суд. Оголошується вирок чиновни-
ку мерії, що проштрафився:
- Зважаючи на те, що обвинува-
чений брав хабарі в умовних оди-
ницях, суд постановляє - покарати 
умовно.

- Це ви продаєте піаніно?
- Так, але з однією умовою.
- З якою?
- Піаніно потрібно забрати так, щоб 
дружина і дочка цього не помітили.

Мужик зустрічає друга, який весь у 
синцях, і запитує в нього:
- Що з тобою таке сталося?
- Побили.
- За що?
- За те що чхнув.
- Як? Всього лише за те, що 
чхнув???
- Так, за те, що чхнув. У шафі.
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