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УСУНУТИ ВІДМОВИ - ПОПЕРЕДИТИ ПРИЧИНУ
АТ «Автодвір – Східна У країна», що має найбільший в країнах СНД досвід модернізації тракторів і
комбайнів, встановленням на них нових двиг унів ЯМЗ, а потім і ММЗ, дає поради як зберегти гроші
та попередити і уникнути серйозних відмов Вашої техніки.

Зупинимося докладніше на переобладнанні тракторів виробництва
ХТЗ двигунами Д 260.4.
Двигуни СМД 60- СМД - 62 в даний час не випускаються, бо заводу
ХЗТД давно не існує, тому і деталі-вузли системи очищення повітря
(повітряні фільтри), зчеплення та його привід зняті з виробництва. Дані
деталі-вузли, що є на ринку, зазвичай низької якості і, як наслідок,
через них відбуваються відмови в роботі і двигунів, і тракторів. Найчастіші проблемні відмови, з якими зустрічається практично кожен
споживач:
- «гідроудар» в циліндрі двигуна;
- пилове зношування деталей циліндро-поршневої групи;
- вібрація двигуна з руйнуванням корпусних деталей.
Щоб попередити перераховані відмови, необхідно усунути причину
їх виникнення: при установці (переобладнанні) тракторів ХТЗ замінити
застарілі, зняті з виробництва вузли та деталі, що пов'язані з двигуном, на сучасні заводські, якісні.
Для забезпечення надійності роботи як двигуна, так і силового блока
в цілому недостатньо правильно встановити двигун (дотримання точної співвісності двигуна з трансмісією, зняти напруження в корпусних
деталях), необхідно ще й забезпечити йому тривалий термін служби.
Зупинимося більш конкретно на проблемних відмовах двигунів.
1) «Гідроудар» в циліндрі двигуна ЯМЗ відбувається при його запуску через проникнення води у впускний тракт і відповідно в циліндри
двигуна внаслідок негерметичності повітроочисника старої конструкції
що встановлений зверху на двигуні. Вода потрапляє, як правило, під
час зберігання трактора під відкритим небом. При «гідроударі» вода,
що потрапила до циліндру практично не стискається і створює надто
великий протитиск переміщенню поршня. Оскільки, при запуску двигуна до його колінчастого валу прикладається значний крутний момент
від електричного стартера та від других циліндрів, в яких відбувся робочий хід, а поршень циліндра з наявною водою не може повністю
переміститись до необхідного положення, відбувається деформація
(вигин) шатуна з підривом поршня, як правило, другого або п'ятого
циліндрів.
При вигнутому шатуні реальний ступінь стиску в даному циліндрі
недостатній для нормального займання і згоряння робочої суміші. Як
наслідок - даний циліндр не працює, або працює з значними відхиленнями від нормальних показників і двигун в цілому працює нестабільно, димить. Відмова усувається заміною, у кращому випадку, шатуна,
гільзи, поршня та поршневих кілець даного циліндра. Але, якщо своєчасно не замінити деталі, і продовжувати використовувати двигун, що
працює на п'ятьох циліндрах, надалі відбудеться розрив шатуна в місці
вигину або розрив поршня в місці з'єднання з поршневим пальцем і
руйнування блоку циліндра та інших деталей двигуна.
Для виключення даної відмови при переобладнанні тракторів мінськими двигунами Д 260.4 замість старого повітроочисника СМД встановлюється новий, сучасний, під капот трактора.
2) Пиловий знос циліндро-поршневої групи двигунів ЯМЗ (СМД)
- один з найпоширеніших відмов двигунів тракторів. Пил потрапляє
в двигун через неякісні повітряні фільтри або негерметичні з'єднання у впускному тракті двигуна, які виникають внаслідок ослаблення
або руйнування їх кріплення при вібрації або неправильній установці
їх ущільнень (прокладок). При попаданні пилу з повітрям у впускний
тракт і далі в циліндри двигуна, відбувається абразивний знос внутрішніх поверхонь гільз, зовнішніх поверхонь поршнів, поршневих кілець,
канавок на поршнях під поршневі кільця. Верхнє компресійне кільце
двигуна ЯМЗ при надходженні навіть невеликої кількості пилу посилено зношується, а канавка на поршні розбивається абразивом значно більше, ніж канавки нижніх кілець. Внаслідок цього верхнє кільце

руйнується, а бокова поверхня поршня в зоні розбитої канавки починає
інтенсивно вигорати, з'являється стук у двигуні. Крім того, пил, проникаючи в масло, розноситься по всьому двигунові і служить причиною
передчасного зносу і інших тертьових поверхонь двигуна (вкладиші,
втулки). Фільтр системи мащення швидко забруднюється, його опір
збільшується, відкривається перепускний клапан фільтру і масло подається до всіх тертьових поверхонь не очищене. При цьому ресурс
двигуна катастрофічно швидко зменшується!
Щоб уникнути пилового зносу, в першу чергу, необхідно застосовувати якісний заводський паперовий фільтр-патрон, що складається з
основного і запобіжного фільтрів. Саме фільтри, що виготовлені в заводських умовах, мають якісний папір з великою площею фільтрації та
надійні з'єднання паперу з верхнім і нижнім частинами корпусу. Вони
забезпечують проходження повітря тільки через фільтрувальну штору
і не руйнуються під час роботи, оскільки для герметизації використовується спеціальна клейова маса. Тому, купуючи фільтри, необхідно
бути впевненими, що вони виготовлені на заводах згідно вимог ТУ та
стандартів. Так, при установці мінських двигунів Д-260.4, замінюючи
знятий з виробництва очисник повітря СМД на сучасний виробництва
м. Лівни, ми надаємо можливість споживачеві купувати надалі фірмові, якісні фільтри. Окрім того ми додатково встановлюємо датчик засміченості повітроочисника, який забезпечує контроль його стану та
інформує про необхідність проведення ТО.
Чималу роль відіграє і своєчасність та якість проведення технічного
обслуговування системи очищення та подачі повітря, яке необхідно
виконувати щоденно (ЩТО), якщо трактор працює в умовах високого
запилення. При ЩТО перевіряється впускний (повітряний) тракт двигуна особливо між повітроочисником та турбокомпресором, де створюється розрідження і найбільш можливе підсмоктування пилу. В операції обслуговування перш за все входить перевірка затягування болтів
кріплення, щільності прилягання хомутів, стану деталей ущільнень та
правильності їх установки. Треба пам'ятати, що основний (великий)
фільтр затримує весь пил і саме його при обслуговуванні обдувають
стисненим повітрям під тиском не більше 0,2-0,3 МПа (2-3 кгс/см 2).
Щоб не порвати паперову штору, струмінь повітря необхідно направляти з середини під кутом до бічної поверхні фільтра. Забруднення запобіжного (малого) фільтра вказує на пошкодження основного (прорив
паперової штори, відклеювання клейових ущільнень). У цьому випадку
необхідно продути запобіжний (малий) фільтр, а основний (великий)
замінити новим.
Термін служби фільтрів залежить від кількості мікроскопічних пилинок, що застрягли в фільтрувальному папері і не можуть бути видалені при продуванні. Для зменшення кількості пилу, який надходить до
фільтрувального паперу основного фільтра та швидко його засмічує
ми, при переобладнанні трактора, встановлюємо перед паперовим
фільтром додатковий очисник повітря з ежекторним відсмоктуванням
пилу на першому ступені. За наявності такого додаткового очисника
основний повітряний фільтр засмічується не так швидко і, відповідно, продувати його необхідно рідше і, як наслідок, термін його служби
збільшується.
3) Недопустима вібрація двигуна призводить до порушення герметичності повітроочисника і попаданню пилу в двигун, руйнування
корпусних деталей - зчеплення, картера маховика двигуна, проміжного корпусу, обриву їх кріплення, після чого експлуатація трактора
припиняється. Вібрація також суттєво зменшує ресурс роботи деталей
кривошипно-шатунного механізму: колінчатого валу, корінних вкладишів та місць їх встановлення в блоці-картері.
Однією з причин вібрації є незбалансованість зчеплення. Зчеплення
повинно бути відбалансоване на спеціальних стендах заводу-виробни-
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ка. Як ми вже відзначили, заводу ХЗТД в даний час не існує, зчеплення
СМД випускається кустарно і його обов'язково треба перевіряти на
балансування та і воно не розраховане на потужність 210 к.с. Щоб
виключити відмови, які виникають внаслідок вібрації зчеплення, ми,
при установці двигуна Д 260.4, встановлюємо на нього сучасне однодискове зчеплення німецької фірми LUK. Воно ідеально збалансоване
і розраховане саме на потужність 210 к.с. Як то кажуть: надійний постачальник-надійний двигун. У зчепленні, що поставляється нами, при
включеному зчепленні між натискним підшипником і відтискним механізмом корпусу зчеплення є зазор і підшипник обертається тільки при
виключенні зчеплення (на відміну від однодискового зчеплення ЯМЗ,
де підшипник постійно взаємодіє з відтискним механізмом). Тому у
встановленому нами зчепленні натискний підшипник працює довго
та надійно і навіть при заклинюванні натискного підшипника кожух не
руйнується як це відбувається у однодискового зчеплення ЯМЗ.
Вібрація також з'являється через порушення співвісності колінчастого валу двигуна, вала зчеплення і первинного вала коробки передач.
Щоб забезпечити цю співвісність на старому корпусі зчеплення СМД,
необхідно було його відцентрувати за допомогою індикатора і зафіксувати двома штифтами (направляючими), за якими і надалі точно з'єднувався двигун з корпусом зчеплення. Оскільки старі корпуси зчеплення СМД, як правило, мають значні геометричні відхилення, внаслідок
порушень точності з’єднань центрувальних елементів, при переобладнанні їх необхідно замінювати новими і встановлювати проміжне
кільце та виконати операцію центрування. Таке вирішення проблеми
не забезпечує стабільних показників співвісності при експлуатації.
Останнім часом ХТЗ не виготовляє корпус зчеплення до двигунів
СМД старої конструкції. Вони замінені на нові подовжені корпуси зчеплення без проміжного кільця. Встановлюються подовжені корпуси
без центрування, оскільки співвісність колінчастого валу двигуна, вала
зчеплення і первинного вала коробки передач закладена в готову деталь за рахунок бортика, який з’єднується з відповідною проточкою
картера маховика. У комплект деталей для переобладнання тракторів
двигунами ММЗ Д 260.4 входить новий подовжений корпус зчеплення,
що випускається в даний момент заводом, і який забезпечує співвісність без індивідуального центрування, а так само новий вал головного
зчеплення і відтискний підшипник. Запропоновані заходи виключають
вібрацію і забезпечують надійне стикування двигуна з коробкою передач на протязі всього періоду експлуатації трактора.
4) При переобладнанні дрібниць не буває. Доцільно зупинитися ще
на деяких важливих моментах, які необхідно враховувати при переобладнанні тракторів. У першу чергу, це шліцьова частина валу відбору
потужності (ВВП) і шліцьового фланця його приводу. Згідно ГОСТ,
шліцьове з’єднання повинно передавати повний крутний момент (відповідну потужність) від двигуна через ВВП до приводів гідронасосів і
редуктора ВВП. Руйнування шліцьового з'єднання призведе не тільки
до порушення привода ВВП, а і до відмови рульового керування трактора та виключення гідропідтискних муфт коробки передач, внаслідок
зупинки відповідних гідравлічних насосів. Як правило, така аварія приводить до дорожньо-транспортної пригоди.
Для надійної роботи довжина шліцьового зачеплення повинна становити 55-60 мм, твердість шліца фланця HRC 52 ... 60. Для забезпечення таких показників даний фланець повинен пройти нітроцементацію
(хіміко-термічну обробку). Тільки при виконанні цих умов зачеплення
буде надійно працювати і забезпечить передачу відповідного крутного
моменту. У комплекті переобладнання ми поставляємо саме надійний
фланець і новий вал приводу ВВП, що в повній мірі відповідають наведеним вимогам.
Встановлення двигуна на опорах повинно забезпечувати правильну
установку силового агрегату при складанні, надійність при роботі та
виключити поломки. При переобладнанні в комплект ми поставляємо
нові гумово-металеві амортизатори під силовий агрегат, за рахунок
чого виключаємо перекоси і руйнування корпусних деталей через руйнування гуми старих амортизаторів.
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СЕРТИФІКОВАНІ комплекти
для ПЕРЕОБЛАДНАННЯ

1

ДВИГУНАМИ
Мінського
моторного
заводу

тракторів

ММЗ

Т-150К, Т-150,
Т-156, ХТЗ-121/120,
ХТЗ-160/163,
ХТЗ-17021,
ХТЗ-17221

210 . .
КС

ПЕРЕВАГИ
МІНСЬКИХ
ДВИГУНІВ

ММЗ

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.

2

ДВИГУНАМИ

Ярославського
моторного
заводу

ЯМЗ

250К.С.

+

ПОСИЛЕНА КПП
трактора Т-150К

180 . .
КС

ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ”
м.Харків (057) 715-45-55, (050) 323-80-99
(050) 301-28-35, (050) 514-36-04
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
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НАЙБІЛЬШИЙ ДОСВІД ПЕРЕОБЛАДНАННЯ в країнах СНД.
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СЕРТИФІКОВАНІ

комплекти
для обладнання
комбайнів
ДВИГУНАМИ

ММЗ

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

250

К.С.

ММЗ

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.)

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.

ДВИГУНАМИ

ЯМЗ

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,
К.С.
M.FERGUSON
MF-34/36/38/40,
DOMINATOR
105/106/108/204,
BIZON 110/58/56,
NEW HOLLAND 1550/66

240

ЯМЗ

ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ”
м.Харків (057) 715-45-55, (050) 323-80-99
(050) 301-28-35, (050) 514-36-04
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
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Як зберегти прозорість
скла автомобіля взимку
Сиромятников Петро Степанович, доцент кафедри
«Ремонт машин» ХНТУСГ ім. П.Василенка
Правильний догляд за автосклом є не тільки гарантією довговічності його
використання, але і відображається на здоров’ї водія та його психологічному
стані. Догляд за автосклом розпочинається з правильного його очищення.
Необхідно мити автомобільні стекла м’якою ганчіркою або губкою. Якщо
автоскло не особливо брудне, то буде достатньо використати теплу воду і губку.
У разі серйозних забруднень не обійтися без хімічних миючих засобів. При
середньому забрудненні (бруд, жири, залишки комах і інше) можна використати
«автоочисник скла». Проте якщо на скло вашого автомобіля потрапили такі
забруднювачі, як смола або гудрон, вам знадобляться спеціальні склади
з розчинниками, поверхнево-активними речовинами і іншими активними
добавками.
При виборі миючих і інших хімічних засобів, що використовуються при
очищенні автоскла, необхідно мати на увазі, що хімічний засіб не повинен
вступати в реакцію з металом автомобіля, гумою і лакофарбними матеріалами.
Також варто врахувати той факт, що при використанні неякісних миючих засобів
існує великий ризик помутніння скла.
Очищення скла в зимовий час від льоду вимагає особливої уваги, оскільки у
разі неправильного догляду великий ризик його зіпсувати.
Як би ви не поспішали, не обмежуйтесь процарапуванням в льоду вузеньких
амбразур. Добрий догляд за автомобільним склом значно покращує огляд,
а значить істотно знижує навантаження на органи зору і сприяє меншому
стомленню водія в цілому. Як наслідок, пропадає дратівливість, знижується
стресове навантаження. Основним же плюсом чистоти і прозорості автомобільних
стекол є зниження відсотка ДТП. За статистикою, взимку кожна десята аварія
трапляється після виїзду із стоянки з обмерзлим склом.
Скло повинне бути чистим хоча б перед вами і на передніх дверцях. Втім,
якщо бічне скло довго не відтає, його можна просто опустити.
Лід на склі автомобіля ділиться на два основні типи: внутрішній і зовнішній.
Лід зовнішній.
Залишена взимку на вулиці тепла машина остигає поступово і в салоні
ще деякий час зберігається плюсова температура, отже і лобове скло має
температуру вищу за нуль. При цьому в сніжну погоду сніжинки, що падають
на скло, спочатку тануть, а потім примерзають безліччю дрібних крижинок.
Самі вони покидають скло дуже неохоче – тільки після того, як скло знову
нагріється до плюсової температури. Спроби видалити паморозь за допомогою
склоочисників небезпечні – ніжна робоча кромка «двірників» миттєво руйнується
об жорсткий лід.
Для позбавлення від зовнішнього льоду використовують три основні способи:
очищення, змив і стирання.
Очищення. Грубе відскрібання льоду жорстким пластиковим скребком.
Лід зчищайте тільки із скла. Твердість льоду і пластмаси скребків значно
нижче за твердість скла, і шкоди вони йому не заподіють. А ось пластмасові
деталі автомобіля і лакофарбне покриття кузова подряпати як льодом, так і
пластмасою скребка досить просто.
Вечором, залишаючи автомобіль на стоянці, протріть скло від бруду і пилу.
Вранці його доведеться скребти від інею, а частинки бруду залишать на склі
подряпини.
Очищайте скло від інею тільки пластмасовими скребками. Метал для цього
не підійде, може подряпати скло.
Видаляти паморозь скребком потрібно тільки вперед, зрізуючи лід і сніг.
У зворотному напрямі скребок треба піднімати або розвертати. Прибираючи
сніг, скребок зрізує і бруд, а якщо сніг накопичується під скребком, там же
накопичуються і частинки піску, що неминуче будуть дряпати скло.
По можливості не застосовуйте для чищення скла коробки від магнітофонних
касет і СD-дисків, у них тупий кут, і не зрізаний бруд обов’язково подряпає
скло.
Змітайте сніг з кожного скла перед поїздкою. Вітром його практично не
здуває, а танучи, він залишає на склі краплі води, що погіршують огляд.
Змив. Лобове скло змочується спиртом або нерозбавленою «незамерзайкою»
для обмивача. Потім водій трохи вичікує, даючи спирту вступити в реакцію з
водою і розчинити лід, після чого крихкий лід видаляють простою ганчіркою.
Якщо в бачку знаходиться достатньо концентрована рідина для обмивача
– можна без особливих хитрувань порснути нею на скло.
Крім того можна досить ефективно користуватись спеціальними рідинами
для розморожування скла і замків. Це такі рідини як: Hi-Gear Windshield & Lock
De-Icer, Gunk De-Icer, Strike, Агат, ВЭЛВ та інші.
Стирання. На ганчірку наноситься небагато куховарської солі, після чого
вона спочатку втирається в лід, а потім стирається разом з льодом. Можна
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також заздалегідь приготувати розчин (2 столових ложки солі на стакан води),
яким протирають скло до тих пір, доки з нього не зійдуть іній і лід, а вже потім
протирають скло м’якою сухою ганчіркою.
Не рекомендується поливати скло гарячою водою. Внаслідок різкої зміни
температури є великий шанс, що скло трісне. Дешевше буде не ризикувати.
При очищенні автомобільного скла не зайвим буде надати підвищену увагу
і щіткам склоочисника. Особливо під час зимового періоду, коли двірники
якнайбільше зношуються і вимагають правильного догляду. По-перше, водієві
доведеться змиритися з тим фактом, що в холодну пору року необхідно
проводити чищення двірників не менше двох разів на день. Найкращий варіант
– знімати двірники на ніч і очищати їх вдома в теплій воді з милом, після чого
дати просохнути. Проігнорувавши цю пораду, будьте готові до того, що протягом
зими ви поміняєте не один комплект двірників.
Виходячи з того, що більшість універсальних щіток склоочисника не
пристосована до суворих умов зими, буде доцільно віддати перевагу їх
зимовому варіанту. Це полегшить «зимівлю» вам і вашому автомобілю, збереже
ваші нерви і виключить появу дефектів на автомобільному склі.
І, нарешті, декілька рекомендацій по догляду за двірниками, виконання яких
дозволить щіткам склоочисника прослужити вам довгий час:
- Не варто зіскоблювати з скла лід щітками склоочисника.
- Регулярно проводьте очищення двірників від піску, снігу, бруду, шматочків
льоду і т.п.
- Категорично небажано використовувати щітки склоочисника насухо, без
рідини із склоомивача.
- В морозні ночі, залишаючи автомобіль на стоянці, або відігніть їх від скла
автомобіля.
- Залишаючи автомобіль в снігопад, при температурі близько нуля зніміть
двірники або підніміть важелі склоочисників. При пониженні температури щітки
не примерзнуть до скла. Але майте на увазі: підняті щітки привертають увагу
підлітків.
Якщо ваші двірники все ж таки не витримали навантажень і зажадали
заміни, то при виборі нових необхідно орієнтуватись на марку і рік випуску
вашого автомобіля. Розміри не повинні перевищувати тих, що рекомендуються
виробником автомобіля, проте невеликі розбіжності ролі грати не будуть.
Лід внутрішній.
Правильніше його називати все-таки обмерзанням. Утворюється він з
внутрішньої сторони скла і відрізняється умінням чіпко триматися за скло,
швидко наростати після появи водія в салоні і украй поганою прозорістю.
Звідки він береться? Річ у тому, що в будь-якій машині знаходиться постійне
джерело підвищеної вогкості. Це водій. Вдихає він звичайне повітря, а видихає
перенасичену пару. В теплому салоні це ще непомітно, оскільки пара тримається
в повітрі і поступово вивітрюється через вентиляційні отвори, але як тільки
повітря в салоні починає остигати, вся волога осідає на оточуючі предмети і
особливо – на холодне скло.
Відтирати його з внутрішньої поверхні по-перше, – незручно, по-друге,
після витирання на склі залишаються повозні, які вже не видалити, просто
ввімкнувши склоочисники, а тому більшість водіїв вимушена чекати, поки цей
лід випарується сам під потоком обдування теплим повітрям з пічки.
В даному випадку фахівці рекомендують перед тривалим паркуванням в
холодну пору року вимкнути двигун і опалювач, відкрити на пару хвилин всі
двері, дозволивши сухому і морозному повітрю навколишнього середовища
замінити зволожене повітря салону.
Крім того не забувайте про мудрі поради бувалих водіїв стосовно очищення
автомобілів взимку від льоду і снігу.
Щітку з м’якою щетиною і пластмасовий скребок (або те і інше разом) в
автомобілі треба мати, навіть якщо він зберігається в гаражі.
Не відправляйтеся в дорогу, не змахнувши сніг з автомобіля. Поступово дах
від салону прогрівається, і сніг, підтанувши, може при гальмуванні сповзти на
вітрове скло, повністю закривши видимість. На швидкості сніг, що підтанув,
великими шматками злітатиме з автомобіля, не доставляючи радості водіям,
що їдуть позаду.
Змітайте сніг з автомобіля, не чекаючи, коли він підтане. Примерзнувши, він
може пошкодити емаль і лак на кузові. Сніг, що примерзнув, зчищати не слід,
можна пошкодити лакофарбне покриття.
Залишаючи автомобіль на ніч при температурі близько нуля або нижче, на
відкритому повітрі, можна закрити вітрове скло щільною матерією, притискуючи
її дверима. Вранці, знявши накидку, відправитесь в дорогу з чистим склом. Але
робити це треба, коли мала вірогідність дощу і мокрого снігу, інакше накидка
може примерзнути, і відділити її від скла буде проблематично. А в дощ вода по
матерії, як по гніту, потрапить в салон.
Вмикайте обдування вітрового скла при прогріванні двигуна спочатку на
мінімальний режим, тим самим забезпечите захист скла від утворення тріщин,
і в цей же час очищайте його від паморозі. При такому підході воно швидше
стає чистим. Чекати, доки двигун повністю прогріється і опалювач відігріє скло,
довго, не економічно і небезпечно (через вірогідність виникнення тріщин).
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С Е Р В І С - Ц Е Н Т Р
МОТОРІВ ЯМЗ, ММЗ та
КПП (Т-150, Т-150К)
«Забираємо двигун у господарстві, ремонтуємо в Харкові, повертаємо з гарантією!” - це девіз Сервіс-центраТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ”.
Наш сервіс-центр обладнаний відповідно до вимог заводів-виробників.
Фахівці-ремонтники Сервіс-центра пройшли навчання, стажування
й аттестацію на заводі в Ярославлі та в Мінську.
Алгоритм нашої роботи простий: Ви заявляєте про необхідність ремонту 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 комплектуючих 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) залежить від ступеня зносу двигуна.
Якщо “шкурка вичинки не коштує”, Ви сплачуєте тільки за розбирання і дефектовку.
Всі запчастини, які підлягають заміні повертаються замовникові.
Не зайвим буде нагадати, що сервісна служба ТОВ “АВТОДВІР
ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ” забезпечує відремонтованому двигунові гарантійний і післягарантійний супровід.
У ВАРТІСТЬ РОБІТ ВХОДИТЬ:
- розбирання з дефектовкою, - складання та випробування
виварюванням і мийкою;
з дизельним паливом;
- ремонт вузлів;
- фарбування з матеріалами.

Ремонт
КПП
тракторів
Т-150,
Т-150К
ТОВ «АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ»

м.Харків, вул. Каштанова, 33/35,(057) 703-20-42,
(057) 764-32-80, (050) 109-44-47, (098) 397-63-41,
(050) 404-00-89,
м. Одеса (050) 404-00-89, м. Миколаїв (050) 109-44-47,
м. Тернопіль (050) 634-01-56,
м. Київ (050) 404-00-89, м. Мелітополь (098) 397-63-41,
м.Конотоп (050) 109-44-47, м. Черкаси (050) 323-80-99,
м. Сімферополь (050) 404-00-89,
м. Вінниця (050) 301-28-35
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По многочисленным просьба читателей газеты
«Автодвор – помощник
главного инженера» продолжаем публикацию материала под рубрикой ТО
И РЕМОНТ ТРАКТОРА МТЗ-80/82.
Продолжение. Начало в № 10 (70), 2008….

Техническое
обслуживание
заднего ВОМ
Техническое обслуживание заднего
ВОМ заключается в предупреждении
подтекания смазки через уплотнения,
проверке резьбовых соединений, периодической регулировке механизма управления. Смазка дета лей ВОМ
осуществляется маслом, находящимся в корпусе заднего моста.

Рис.1. Управление задним ВОМ. 1 — рычаг управления; 2 — рег улировочная вилка;
3, 8 — контргайки; 4 — тяга; 5 — стакан пружины; б — пружины; 7 — верхний стакан; 9
— упорный бо лт; 10 — у становочный болт (только для рег улировки); 11 — рычаг ва лика
управления; 12 — валик управления; 13 — регулировочные винты; 14 — нижний стакан; 15
— тяга, вариант «б» — для тракторов с унифицированной кабиной.

Включать независимый привод нужно при минимальной частоте вращения
двигателя. Синхронный привод включают при работающем двигателе после
включения передачи и при плавном включении муфты сцепления.
При эксплуатации трактора нужно внимательно следить за изменением
положения рычага управления ВОМ и не допускать его упирания в полик
кабины, чтобы избежать буксования тормозных лент.
Увеличенный ход рычага управления и повышение усилия при переводе
его из положения «включено» в положение «выключено» свидетельствуют о
необходимости проведения регулировки.
Регулировка механизма управления планетарным редуктором заднего ВОМ
Безотказная работа заднего ВОМ обеспечивается при условии выполнения
следующих требований:
1. Усилие включения (выключения) на рычаге 1 (рис. 1) должно быть 12-15
кг (при усилии ниже 12 кг возможно буксование ВОМ, а при усилии более 15 кг
увеличивается ход рычага 1 и уменьшается запас на регулировку; максимально
допустимое усилие не должно быть более 20 кг).
2. Рычаг 1 должен иметь одинаковый ход на включение и выключение и
четко фиксироваться в обоих положениях. Нечеткое переключение рычага
свидетельствует о возможном упоре, касании, затирании тяг или рычагов
в системе управления, что снижает эффективность пружин и может стать
причиной буксования ВОМ.
В механизме управления планетарным редуктором ВОМ регулируют
ленточные тормоза (пусковой и остановочный) винтами 13 и положение рычага
1 изменением длины тяг 4, 16.
Порядок регулировки:
а) в позиции рычага 1 «ВОМ включен» определите размер «А»;
б) при значительном уменьшении размера доведите его до нормы 50-60
мм изменением длины тяги 4 для тракторов с обычной кабиной и 35-45 мм
изменением длины тяг 4 или 15 для тракторов с унифицированной кабиной;
в) сняв крышку люка заднего моста, установите требуемое усилие на рычаге
1 и его нормальный ход винтом 13 (операция требует определенных навыков и
выполняется квалифицированным механиком).
Если эти операции не позволяют выполнить указанные требования,
производите регулировку, выполнив следующие операции:
а) снимите тягу 4;
б) отвинтите болт 9, чтобы освободить пружинный механизм (механизм не
имеет стопорного болта; для безопасной разборки следите, чтобы верхний
стакан 5 находился в постоянном контакте с болтом до полного разжатия
пружин, после чего пружины и верхний стакан легко снимаются);
в) снимите крышку люка заднего моста, открывающую доступ к регулировочным винтам 13 (полностью не вывинчивайте регулировочные винты 13,
так как их обратная установка затруднена);
г) введите болт 10 или стержень диаметром 10 мм в отверстие на рычаге 11
и в корпусе заднего моста;
д) затяните винты 13 до отказа, прикладывая максимальное усилие пальцев
руки (контрольное усилие 10 кг на ключе или на плоскогубцах длиной 100 мм);
е) отвинтите каждый винт 13 на три оборота, что обеспечивает зазор между
лентой и барабаном 0,5 мм. Чтобы не допустить ошибки из-за колебаний
усилия при ввинчивании винтов, тугой резьбы, контролируйте эту операцию по
угловому ходу рычага 11, он должен быть 7-9° в каждую сторону от исходного
положений при максимальном усилии руки;
ж) удалите болт (стержень) 10 из отверстия в корпусе заднего моста;
з) ввинтите болт 9 в рычаг 11, направив конусную часть в углубление крышки

верхнего стакана; сожмите пружину, выдержав размер 35±0,8 мм;
и) переведите рычаг 11 в положение «ВОМ включен»;
к) установите тягу 4, обеспечив размер «А»;
л) несколько раз переведите рычаг во включенное, а затем выключенное
положение с усилием 15-20 кг. Контролируя ход и усилие, убедитесь, что рычаг
надежно фиксируется в обоих положениях, а размер «А» остается постоянным;
м) при уменьшении размера «А», увеличении усилия на рычаге, различном
его ходе на включение и выключение, нечетком переключении рычага проведите
повторную регулировку в описанном выше порядке.
н) после окончания регулировки законтрите вилки 2 контргайками 3, а болт
9 контргайкой 8.
Эффективность работы тормозов ВОМ, отсутствие буксования зависят
только от пружинного механизма, в первую очередь от наличия свободных
зон для работы его и связанных с ним рычагов. Буксование ВОМ означает, что
пружинный механизм или рычаги встречают дополнительное сопротивление
при их перемещении вследствие отсутствия смазки в шарнирах, повышенного
загрязнения, упора (касания) в соседние с ними детали трактора и т.п.
Редакция благодарит издательство «УКРАГРОЗАПЧАСТЬ» за помощь в подборе
информационно-справочного материала. Заказ каталогов и технической литературы
по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники, высылаемых наложенным
платежом, по телефону (057) 7198-586. Справки о наличии запчастей по телефону (057)
7198-580

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
авто ЗИЛ-130/-131
та ГАЗ-53
двигателями ММЗ

Д-245.9
(136 л.с)

Д-245.12С
(108 л.с)

ДВИГАТЕЛЬ
(стартер, генератор 12 В) +
Переходное устройство +
установка у Вас в хозяйстве+
документы для оформления
в ГАИ+
СЕРВИС,ГАРАНТИЯ

ООО “АВТОДВОР
ТОРГОВЫЙ ДОМ”
г. Харьков

(057) 715-45-55,
(050) 514-36-04,
(050) 323-80-99,
(050) 301-28-35,

г. Мелитополь (050) 514-36-04, г. Киев (050) 302-77-78,
г. Кременец (050) 301-28-35,
г. Тернополь (050) 302-77-78,
г. Одесса (050) 323-80-99,
г. Черкассы (050) 514-36-04,
г. Винница (050) 301-28-35,
г. Березовка (04856) 2-16-67,
г. Симферополь (050) 514-36-04 г. Николаев (050) 323-80-99,
г. Сумы, г. Конотоп (050) 514-36-04
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ФІРМИ LUK
ЗЧЕПЛЕННЯ
на трактори ХТЗ з двигунами DEUTZ та Д-260.4 (ММЗ) в повному асортименті від виробника
ТОВ «АВТ ОДВІР Т ОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» м.Харків,
www.аvtodvor.com.uа, (057) 715-45-55, (057) 703-20-42
(050)109-44-47, (050)514-36-04, (050)323-80-99

Ежемесячное издание для хозяина земли и техники

АВТОДВОР

Макаренко Николай Григорьевич
ведущий специалист по новой технике НТЦ
«Агропромтрактор» при ХНТУСХ им. П.Василенко
Найбанальнішою відмовою взимку справного двигуна є відмова його пуску.
І причиною всьому є холод. Тому досвідчений водій не пропустить нагоди
заздалегідь підготувати двигун до зимової експлуатації. Перш за все розглянемо
причини утрудненого зимового пуску двигуна. Знання цих причин допоможе
успішніше справитися з проблемою зимового пуску і вибрати найбільш
відповідні необхідні пристрої.
Отже, до головних причин утрудненого зимового пуску двигуна відносяться:
• зростання крутного моменту опору обертанню колінчастого валу двигуна;
• зменшення потужності стартера через зниження ємкості акумуляторної
батареї;
• гірше випаровування палива і погіршення сумішеутворення;
• необхідність збільшення пускової частоти обертання колінчастого валу.
Дія всіх цих причин при зовнішній температурі нижче нуля виявляється
одночасно, усугубляючи і утрудняючи весь процес пуску. Багаторічний досвід
експлуатації показує, що вже при температурі -18 °С ємкість акумуляторної
батареї складає від первинної 40 %, а опір крутного моменту зростає на 210 %
(при використанні всесезонного масла).
Важливим показником акумуляторної батареї є характер впливу температури
на зміну струму холодної прокрутки. Ця величина, відповідно до стандартів,
нормується кожним виготовлювачем акумуляторної батареї тільки для
температури -18 °С. Для повністю зарядженої і нової акумуляторної батареї
ємкістю 50–60 А·г струм холодної прокрутки знаходиться в межах 300–500 А.
Якщо струм стартера при живленні від типової акумуляторної батареї 6СТ-55 при
температурі 25 °С може досягати 400 А при напрузі 9 В, то при температурі -30
°С він знизиться до 200 А. І з кожною новою спробою неуспішного запуску його
величина буде все меншою і меншою. Хоча технології виробництва акумуляторних
батарей і поліпшуються, але ці зміни майже не вплинули на ступінь зниження
їх стартерного струму при мінусовій температурі. При порівнянні стартерних
струмів акумуляторних батарей різних виготовлювачів треба звертати увагу на
стандарт, для якого вказаний струм холодної прокрутки. Залежно від стандарту
відмінності по величині струму можуть бути значні. Так, для акумуляторної
батареї VARTA Blue Dynamic струм холодної прокрутки в стандарті EN дорівнює
420 А, а в стандарті DIN він складатиме всього 255 А. Природно, якщо не брати
до уваги ціну, то перевагу слід віддавати акумуляторній батареї з більшим
значенням струму прокрутки. Рекордсменом є акумуляторні батареї компанії
Optima Batteries, що має струм холодної прокрутки в 750 А при ємкості 52 А г.
При слабій акумуляторній батареї нерідкі випадки, коли для запуску холодного
двигуна її знімають і поміщають на декілька годин в тепле приміщення для
відновлення ємкості. Досвідчені водії рекомендують для деякого «розігрівання»
акумуляторної батареї перед пуском двигуна включити на десяток секунд
ближнє світло. Але ці дії по полегшенню зимового запуску навіть віднести до
напівзаходів не можна. Користі від них – практично ніякої. Вимоги допараметрів
і стану акумуляторної батареї для зимового пуску двигуна істотно знижуються
тільки при його підігріві.
Збільшення крутного моменту, що потрібен для запуску при мінусових
температурах можна істотно зменшити, застосовуючи синтетичні і
напівсинтетичні масла. Але все таки уникнути збільшення необхідного крутного
моменту для прокручування колінчастого валу таким чином не вдається. Тому в
нашому кліматі прогрівання двигуна і кабіни перед пуском, а іноді і під час руху
– необхідна умова його нормальної експлуатації.
Утворення нормальної горючої суміші в двигуні суттєво впливає на успішність
його запуску. Якість повітряно-паливної суміші залежить від випаровування
палива, тобто від здатності палива переходити з рідкого стану в газоподібний.
Випаровування бензину відбувається в основному в інтервалі від 35 °С до 200
°С. Причому випаровуються так звані легкі фракції бензину, які саме і потрібні
в період пуску холодного двигуна. Але в якісному бензині їх вміст повинен
бути обмежений, оскільки більша їх кількість в гарячому двигуні приведе до
створення в паливній системі парових пробок, що викликають перебої в
роботі двигуна. У зв’язку з цим передбачений «зимовий бензин», у якого
випаровування майже в три рази вище «літнього», що повинно забезпечувати
надійний запуск при -15…-20 °С. Але застосовувати «зимовий бензин» при +5
°С і вище не слід через можливість утворення парових пробок. З «літнім сортом»
бензину запуск двигуна утруднений вже при -5 °С. На жаль, постачальники
палива не інформують споживача про його якість і сорт. Яким сортом бензину
ви заправите завтра свій автомобіль, не знає ніхто. Тому поки в цій сфері водію
доводиться орієнтуватися на автозаправні станції, що належать авторитетним
крупним нафтовим компаніям. Схожа з описаною ситуація, але тільки більш
гостра, спостерігається і з дизельним паливом.
Паливна суміш, що надходить в двигун в робочому режимі, коли двигун
вже прогрітий, додатково ще підігрівається в впускному колекторі гарячою
охолоджуючою рідиною. Але при пуску впускний колектор так само холодний,
як і сам двигун. В холодному двигуні при запуску паливо конденсується
на стінках циліндрів, змиваючи масляну плівку і збільшуючи знос деталей
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МОРОЗ І СОНЦЕ –
ПУСК ПРЕКРАСНИЙ
циліндропоршневої групи. Дані Технологічного інституту в Осло показують,
що кожний холодний старт двигуна (тобто запуск при температурі нижче +5
°С) скорочує його ресурс на величину, що дорівнює 400–600 км пробігу. Тому
все більшою популярністю користуються передпускові опалювачі-підігрівачі
двигуна і салону.
Виготовлювачі передпускових опалювачів і підігрівачів рекомендують
підігрівати двигун завжди, коли зовнішня температура стала нижчою
+5 °С. Нескладно підрахувати економію моторесурсу при використанні
передпускового підігрівача, якщо врахувати, скільки днів на рік температура
не перевищує 0 °С. При застосуванні підігріву двигуна двічі в день можна
щорічно заощадити значну витрату моторесурсу.
Згадаємо останню причину утруднення зимового пуску – необхідність
збільшення пускової частоти обертання колінчастого валу двигуна. Цей
чинник є наслідком погіршення сумішеутворення при низьких температурах,
він пояснює трудність запуску, але ні в якому разі його не полегшує.
Цікаво, що в авіації, де боротьба за ресурс двигуна означає боротьбу за
життя, вже при температурі повітря +5 °С проводиться підігрів масла до 15 °С,
а головок циліндрів – до 30 °С. Причому, для зменшення зносу двигуна гвинт
перед пуском вручну провертають на 4–6 обертів.
Що дає підігрів двигуна.
Відразу слід відзначити головну перевагу передпускового підігріву
двигуна – гарантований запуск взимку, який не залежить від температури
навколишнього середовища. Також треба відзначити, що підігрів двигуна і
салону – це основа вашого особистого комфорту і безпеки, економічності і
довговічності, а також і екологічної чистоти.
Передпусковий підігрів ще до початку поїздки дає наступні переваги:
• двигун прогрітий і легко заводиться – а це не тільки економить час і сили,
але і дозволяє помітно зменшити споживання палива, загальне навантаження
на акумулятор, знос двигуна і об’єм шкідливих викидів;
• в салоні тепло, що підвищує зручність водіння, покращує реакцію і дає
можливість спокійно пристебнути ремінь (не потрібно сидіти в громіздкому
верхньому одязі);
• скло вільне від льоду і снігу, не запотіває, не примерзають «двірники»,
звідси добрий огляд з самого початку поїздки і підвищення її безпеки в
цілому.
Особливо слід підкреслити підвищення безпеки поїздки. Психологи
відзначають вражаючу дію холоду на людину. Дії замерзлої людини інколи
такі ж, як у напівсонного, реакції сповільнені і загальмовані. Увага ослаблена.
Цими чинниками пояснюється аварійна статистика, згідно якої 15% всіх
ДТП відбувається в перші 15 хвилин поїздки. За комфортних умов, що
забезпечуються передпусковим підігрівом, всі негативні моменти повністю
виключаються.
З технічної точки зору передпусковий підігрів забезпечує:
• легкий і надійний пуск холодного двигуна з 1–2 спроб і скорочення часу
прокрутки стартера у декілька разів;
• скорочення часу прогрівання двигуна до 40 °С більш ніж в 4 рази;
• зниження пускового струму стартера майже до стандартного літнього
значення (а значить акумулятор буде мати більший термін експлуатації);
• підвищення частоти обертання колінчастого валу;
• зниження витрати палива на пуск майже на третину;
• зниження шкідливих викидів двигуна.
Численні експерименти, проведені в Технологічному інституті в Осло,
показали, що застосування передпускового підігріву приводить до 30%ного зменшення витрати палива при пуску. Після проходження відстані в
3–4 км двигун повністю прогрівається, і витрата палива практично вже не
залежить від того, чи був проведений передпусковий підігрів. Таким чином,
найпомітніша економія палива при підігріві двигуна відбувається в процесі
самого запуску і при пробігу перших 2–3 км шляху.
Створіть двигунові комфортні умови і він Вас не підведе в самий лютий
мороз.
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Прийняти чоловіка таким,
яким він є, може тільки
військомат!
Сидить ворона на ялинці.
Біжить заєць:
- Ворона, що робиш?
- Нічого не роблю.
- Можна я теж сяду, нічого
робити не буду?
- Сідай.
Заєць сів під кущ, лапки
склав ... Повз лисиця
бігла. Побачила зайця і
з’їла. «Так, - думає ворона,
- забула я сказати зайцеві:
щоб нічого не робити,
треба високо сидіти ...»

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА
З блоку новин:
Вчорa, нa центрaльній площі сталося зіткнення aвтомобілів ВМW Z3 і Нammеr.
Учaсники ДТП відбулись
легкими вогнепальними
пораненнями.
Жінки - дуже дивні істоти.
Вони замазують синці під
очима і намазують їх над
очима.
Арабський шейх подорожував по Європі і
закохався в європейку.
Її тато розповідає своїм
приятелям:
- Коротше, він мені каже
- якщо ви її за мене заміж
віддасте - я заплачу за неї
стільки золота, скільки
вона важить. Ну, я йому
відповідаю, що в такому
питанні поспішати не
треба, поговоримо через
місяць ...
- Так, ти правий, ці шейхи
з їх дивними законами ...
тут треба подумати ...
Тато:
- Тут думати не треба. Тут
дівчинку годувати треба!
Прийшла бабуся до магазину та каже продавцю:
- Я вчора купила у вас
триста грамів ковбаси,
дала шматок собаці, а він
до ранку здох. Що ви мені
на це скажете?
- Що скажу? Добре зробили, що дали собаці, а не
з’їли самі!
Як мо
жна не
прислухатися д о свого
внутрішнього г олосу, к оли
він щор анку каже: «Поспи
ще, поспи».
Тож треба б уло т ак
упитися щоб і не памят ати
де голову згубив - дивувався
змій Горинич розглядаючи
герб Російської Федерації.

Оголошення в дитячому
саду: «Шановні батьки! Не
вірте, будь ласка, всьому
тому, що ваша дитина
розповідає про дитячий
садок! У свою чергу ми
обіцяємо не вірити всьому
тому, що вона розповідає
про вас! »
Вищий ступінь знущання
над студентом, це рецепт
«Фрікасе по-паризьки з
курки з білим вином» на
пачці з лавровим листом. ...
Чоловік сидить на кухні з
задумливим виглядом.
Дружина: - Ти про що
думаєш?
Чоловік: - Та так, про своє.
Ж: - Ти б хоч раз про моє
подумав.
Приходить крокодил Гена в
зоомагазин і каже: «Дайте
мені корм для собак, кішок,
корів, кіз, рибок і папуг».
Продавець: «Який же ви
розумниця! У вас стільки
тварин в будинку живе!»
Гена: «Ні, у мене живе один,
але я не можу зрозуміти хто
це».
Хлопець з дівчиною гуляють
ввечері в парку.
Дівчина, тулячись до нього:
– Мені страшно ввечері в
лісі!
Хлопець, озираючись:
– Мені теж! До того ж, мені
ще одному назад йти…
П’ятикласниця Оля
заробляла гроші, отримуючи
двійки. Схема проста:
отримала двійку – отримала
ременя, зняла побої - виграла
суд…
Дружина вранці 8 березня
будить чоловіка і запитує:
- Дорогий. Ти пам’ятаєш,
яке сьогодні свято?
- Звичайно, пам’ятаю.
Сьогодні 23 лютого за
старим стилем.

Літо, Карпати, ранок, полонина
посеред полонини намет. З намету виходить турист в трусах і
починае віджиматись від землі.
Поряд проходить старий гуцул,
зупиняеться, знімае шапку і
каже:
- Всьо видів: коні крадут, корови крадут, в мене того року
ровірок вкрали, але же би
отако зранє з-під хлопа бабу
вкрали...
На прийомі у лікаря:
- Вашому чоловікові потрібний
абсолютний спокій. Я випишу
заспокійливі пігулки.
- І коли треба буде їх йому давати?
- Ніколи! Пийте їх самі.
Син каже батькові:
- А нам вчора у школі розповідали про екологічно чисті методи боротьби з паразитами!
- Це тапками чи що?
Підходить студент до професора з борідкою та запитує:
-Ви коли лягаєте спати по свою
борідку під перину кладете чи
на неї???
Професор довго думає і нічого
не відповідає.
Через тиждень професора підходить до студента і каже:
-Ах ти, ... , я ніколи не задумувався над цим а тепер ні так, ні
так заснути не можу!!!!
Дорогі жінки! Ніколи не питайте чоловіка, за що він вас любить: варто йому задуматися,
як може виявитися, що любити
вас немає за що ...
- Чому у вашій машині так жахливо пахне?
- А що ви хочете? 120 коней!
Сьогодні вночі в мій новенький “Бентлі” ззаду врізалися
“Жигулі” - прокинувся в холодному поту! Уявляю як спалося
водієві “Жигулів” - напевно
він взагалі вирішив більше не
засипати!
Чоловіки діляться на два типи:
тих, хто може підняти холодильник на п’ятий поверх, і
тих, хто може заплатити за це.
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