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упирают в пластину между болтами 2. При 
заворачивании болтов 3 крышка редуктора 
вместе со штативом и индикатором пере-
местится вверх на величину зазора в под-
шипниках.

При свободном выходе внешней обоймы 
подшипника № 7212 из своего гнезда под-
шипник заменяют, но предварительно из-
меряют диаметр его посадочного места. 
При внутреннем диаметре более 110,14 
мм заменяют стакан подшипников. Его вы-
прессовывают монтажными болтами (рис. 

3). Заменяя подшипники фланца диска из-
за разрушения или предельного износа се-
параторов, беговых дорожек, обойм и т.п., 
выпрессовывают внешние обоймы (рис. 4).

Если фланец диска свободно выходит из 
крышки редуктора, то измеряют диаметр 
его посадочных мест под подшипники. При 
износе посадочных мест до размера менее 
59,8 мм фланец заменяют новым.

Во время эксплуатации трактора нередко 
происходит обрыв болтов или износ резьбы 
отверстий фланца под стопорную пластину 

номинальный размер, то подшипники регу-
лируют. Для этого снимают колесо и крышку 
редуктора в сборе. Отворачивают два болта, 
спрессовывают подшипник № 2310К, снима-
ют ведомую шестерню главной передачи и 
вынимают подшипник № 7212.

Восстанавливают номинальный осевой 
зазор в конических роликоподшипниках 
шлифовкой одного из регулировочных колец 
(рис. 1) на величину измеренного зазора. 
Проверить осевой зазор в подшипниках без 

сборки редуктора можно приспособлением 
(рис. 2).

Для этого трубу 1 приспособления упира-
ют в торец внутренней обоймы подшипника. 
Заворачивая до отказа болты 2, затягивают 
подшипники. Далее устанавливают штатив 
на крышку редуктора, а ножку индикатора 

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…. 

Признаками неисправности перед-
него ведущего мосте являются по-
сторонние стуки, повышенный шум в 
редукторе конечной передачи или в 
верхней конической паре при работе 
трактора. Эти признаки – следствие из-
носа зубьев шестерен конечной передачи, 
конических подшипников фланца диска, 
шариковых подшипников ведущей шестерни 
конечной передачи, шестерен или подшип-
ников верхней конической пары.

При возникновении этих неисправностей 

сначала измеряют осевой зазор в подшип-
никах фланца диска, для чего поддомкрачи-
вают либо одно колесо, либо весь передний 
мост. На подставке рядом с редуктором уста-
навливают индикаторный прибор (типа КИ-
4850). Ножку индикатора прибора упирают в 
центр фланца диска и, перемещая колесо в 
осевом направлении, определяют зазор. Но-
минальный зазор в конических роликопод-
шипниках равен 0,3 мм. Если он превышает 

Рис. 1. Установка регулировочных колец.

Рис. 2. Проверка осевого зазора 
в  подшипниках редуктора

Рис. 3. Выпрессовка стакана 
подшипников.

Рис. 4. Выпрессовка внешних обойм 
из стакана подшипников редуктора 
конечной передачи.

Рис. 5. 
Измерение 
суммарного 
бокового 
зазора 
между 
зубьями 
конических 
шестерен.

ЗЧЕПЛЕННЯ ФІРМИ LUKТОВ «АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ 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

на трактори ХТЗ з двигунами DEUTZ та Д-260.4 (ММЗ) в повному асортименті від виробника

ВОзмОжНыЕ НЕИСПраВНОСтИ 
ПЕрЕДНЕгО ВЕДущЕгО мОСта, 

СПОСОбы ОбНаружЕНИя И уСтраНЕНИя
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Признаками не-
исправности пе-
реднего ведущего 
мосте являются 
посторонние сту-
ки, повышенный 
шум в редукторе 
конечной передачи 
или в верхней ко-
нической паре при 
работе трактора. 
Эти признаки – след-
ствие износа зубьев 
шестерен конечной 
передачи, конических подшипников фланца диска, шариковых под-
шипников ведущей ше-
стерни конечной пере-
дачи, шестерен или 
подшипников верхней 
конической пары.

При возникновении 
этих неисправностей 
сначала измеряют осе-
вой зазор в подшипни-
ках фланца диска, для 
чего поддомкрачивают 
либо одно колесо, либо 
весь передний мост. 
На подставке рядом с 
редуктором устанав-
ливают индикатор-
ный прибор (типа КИ-4850). Ножку индикатора прибора упирают в 
центр фланца диска и, перемещая колесо в осевом направлении, 
определяют зазор. 
Номинальный зазор 
в конических ролико-
подшипниках равен 
0,3 мм. Если он пре-
вышает номинальный 
размер, то подшип-
ники регулируют. Для 
этого снимают колесо 
и крышку редуктора в 
сборе. Отворачивают 
два болта, спрессо-
вывают подшипник № 
2310К, снимают ведо-
мую шестерню глав-
ной передачи и вынимают подшипник № 7212.

Восстанавливают номинальный осевой зазор в конических ро-
л и к о п о д ш и п н и к а х 
шлифовкой одного из 
регулировочных колец 
(рис. 1) на величину 
измеренного зазора. 
Проверить осевой за-
зор в подшипниках 
без сборки редуктора 
можно приспособле-
нием (рис. 2).

Для этого трубу 

Рис. 6. Снятие крышки верхней 
конической пары.

Рис. 7. Регулировка бокового зазора 
между зубьями шестерен конечной 
передачи.

СЛЕДУЮЩАЯ СТР.

Рис. 8.
 Выпрессовка

 ведущей шестерни 
конечной передачи в сборе с 

подшипником.

Рис. 9.  Спрессовка подшипников 
№ 36209КНф и № 208 с ведущей 
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радиального подшипника. Поэтому, когда по 
каким-либо причинам снимают крышку ре-
дуктора, проверяют состояние этих деталей.

На правильную работу колесного редук-
тора большое влияние оказывает техниче-
ское состояние радиального подшипника 
№ 2310К фланца диска. Износ его влечет 
за собой перекос вала и, как следствие, ин-
тенсивный износ конических подшипников. 
При свободном вращении внешней обоймы 
в стакане или внутренней обоймы на валу 
фланца подшипник заменяют, но предва-
рительно измеряют его посадочные места и 
дают заключение о целесообразности заме-

ны стакана, подшипников или фланца диска.
Стакан заменяют по достижении диаметра 

под подшипник более 110,14 мм, а фланец 
диска — при износе до размера менее 49,96 

мм. 
После регулировки осевого зазора под-

шипников фланца диска, а также если он 
не превышает номинального значения, но 
указанные выше признаки неисправностей 

имеют место, то проверяют техническое со-
стояние конических шестерен.

Оценить степень износа роликоподшип-
ников конических шестерен редуктора и 
верхней конической пары, а также степень 
износа их зубьев можно, измерив угловое 
перемещение фланца диска. Для измерения 
снимают колесо и устанавливают прибор на 
крышке редуктора или на подставке (рис. 5).

Ножку индикатора упирают в болт и, по-

качивая влево и вправо фланец  диска. Про-
веряют суммарный боковой зазор в кониче-
ских шестернях. Если показание индикатора 
превышает 1 мм, измеряют  отдельно зазор 
в зубьях шестерен конечной передачи. Для 
этого отворачивают болты, снимают крышку 
верхней конической пары (рис. 6) и стопорят 
вертикальный вал. Если величина переме-
щения фланца более 1 мм, регулируют за-
зор между зубьями шестерен конечной пе-
редачи. Разность показаний индикатора при 
первом и втором измерениях соответствует 
зазору в шестернях верхней конической 
пары. В том случае, если она превышает 
также 1 мм, регулируют зазор в шестернях 
верхней конической пары.

Чтобы отрегулировать зазор между 
зубьями шестерен конечной передачи, 

1 приспособления упирают в торец 
внутренней обоймы подшипника. За-

ворачивая до отказа болты 2, затягивают 
подшипники. Далее устанавливают штатив 
на крышку редуктора, а ножку индикатора 
упирают в пластину между болтами 2. При 
заворачивании болтов 3 крышка редуктора 
вместе со штативом и индикатором пере-
местится вверх на величину зазора в под-

шипниках.
При свободном выходе внешней обоймы 

подшипника № 7212 из своего гнезда под-
шипник заменяют, но предварительно из-
меряют диаметр его посадочного места. 
При внутреннем диаметре более 110,14 
мм заменяют стакан подшипников. Его вы-
прессовывают монтажными болтами (рис. 
3). Заменяя подшипники фланца диска из-
за разрушения или предельного износа се-
параторов, беговых дорожек, обойм и т.п., 
выпрессовывают внешние обоймы (рис. 4).

Если фланец диска свободно выходит из 
крышки редуктора, то измеряют диаметр 
его посадочных мест под подшипники. При 
износе посадочных мест до размера менее 
59,8 мм фланец заменяют новым.

Во время эксплуатации трактора нередко 
происходит обрыв болтов или износ резьбы 
отверстий фланца под стопорную пластину 

Рис. 10. Отворачивание болтов 
крепления фланца трубы.

Рис. 11. Выпрессовка трубы  
вертикального вала.

Рис. 12 . 
Удаление 
масла из 
полости 
вертикального 
вала.

Рис. 13. Проверка правильности 
регулировки осевого зазора 
в подшипниках полуоси или 
вертикального вала.

Рис. 14. Снятие крышки червяка и 
отворачивание гаек клиньев.

Рис. 15. 
Выпрессовка 
клиньев и оси 
червяка.
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через технологиче-
ские отверстия вы-
ворачивают шесть 
крепежных болтов и 
двумя монтажными 
болтами выпрес-
совывают фланец 
диска из крышки 
редуктора до осво-
бождения прокладок 
(рис. 7).

Для уменьшения 
зазора извлекают из 
каждого пакета одну 

или несколько прокладок, но так, чтобы толщина оставшихся с 
одной и другой стороны редуктора оставалась одинаковой.

Увеличенный боковой зазор между зубьями шестерен конечной 
передачи может возникнуть из-за перекоса ведущей шестерни 
вследствие износа ее радиальных подшипников.

Для обнаружения этой неисправности снимают крышку редук-
тора и перемещают ведущую шестерню в осевом и радиальном 
направлениях.

Если зазор ощу-
щается рукой, сни-
мают корпус ре-
дуктора и крышку 
ведущей шестерни. 
Далее инерционным 
съемником (см. рис. 
8) выпрессовывают 
ведущую шестерню 
в сборе. 

В некоторых слу-
чаях верхний под-
шипник № 36209КН 
может оставаться в 
своем гнезде (это зависит от диаметра цанги), тогда его выпрес-
совывают так же, как показано на рисунке 8, но цангой большего 
диаметра. Спрессовка подшипников № 36209КН и № 208 с веду-
щей шестерни показана на рисунке 9.

При износе посадочных мест под вышеуказанные подшипники 
до размера соответственно менее 45,03 и 40,02 мм ведущую ше-
стерню заменяют.

Чтобы отрегу-
лировать зазор в 
зубьях шестерен 
верхней кониче-
ской пары, выво-
рачивают болты кре-
пления редуктора и 
фланца трубы (рис. 
10) и монтажными 
болтами выпрессо-
вывают трубу вер-
тикального вала из 
корпуса верхней ко-
нической пары (рис. 
11) до освобожде-
ния прокладок.

Далее, изменив толщину пакетов прокладок и вновь проведя из-
мерения, добиваются номинального значения перемещения флан-
ца диска. Если изменением толщины пакета прокладок добиться 
этого не удается из-за отворачивания круглых гаек затяжки под-
шипников, то измеряют величину осевого зазора в подшипниках 

Рис. 16. Выпрессовка корпуса 
верхней конической пары из крышки 
дифференциала.

Рис. 17. Выпрессовка полуоси.

Рис. 18. Спрессовка подшипников 
№ 7507 с полуоси или вертикального 
вала.
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Т-150К, Т-150, 
Т-156, ХТЗ-121/120, 

ХТЗ-160/161/163, 
ХТЗ-17021, 
ХТЗ-17221

СЕРТИФІКОВАНІ комплекти 
для пЕРЕОблАДНАННя
ДВИГУНАМИ 

Доставка та роботи з переобладнання у Вашому господарстві

Мінського 
моторного 
заводу ММЗ

тракторів

ПОСИЛЕНА КПП
трактора Т-150К

+

ММЗ
210к.с.

250к.с.

яМЗ
ДВИГУНАМИ 

ярославського
моторного 
заводу

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.

180к.с.

1

2

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) 301-28-35,

 (050) 514-36-04, (050) 323-80-99, 

СКІЛЬКИ КОштує 
КІНСЬКа СИЛа

«Є гостра необхідність замінити двигун на тракторі Т-150К. Ось тільки 
який встановити новий – мінський чи ярославський? Відгуки непогані 
по обох. Але, оскільки модернізація трактора захід достатньо дорогий, 
хотілося б вибрати кращий варіант, отримавши консультацію фахівців, 
порівнянням ММЗ Д-260.4 і ЯМЗ-236М2..»

З подібними питаннями аграрії досить часто звертаються в дорад-
чу сільськогосподарську службу Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. П. Василенка. І хоча по обох 
двигунах опубліковано немало, спробуємо в даній статті порівняти їх по 
основних споживчих якостях, щоб допомогти визначитися, який двигун 
кращий і чому.

розглянемо конкретно основні споживчі параметри, порів-
нявши дизелі мінського моторного заводу – Д-260.4 і ярос-
лавського – ямз-236м2.

ПОтужНІСтЬ
Висока потужність трактору необхідна для якісного виконання тех-

нологічних операцій у складі сучасного машинно-тракторного агрегату 
з комбінованими сільськогосподарськими машинами. Таке агрегату-
вання трактора дозволяє зменшити кількість проходів по полю, скоро-
тити до мінімуму розриви між технологічними операціями, що, кінець 
кінцем, забезпечить зменшення витрати палива на вирощування сіль-
ськогосподарської культури і підвищити її врожайність. Але комбіновані 
машини вимагають високого тягового зусилля, яке повинне забезпечу-
ватися потужністю двигуна близько 40 – 45 к.с. на один метр захвату. 
Саме тому за останні роки практично всі тракторобудівні корпорації в 
світі збільшили кількість моделей тракторів потужністю 200 – 300 к.с. 
Хто ж відмовиться від запасу потужності? Адже це не тільки забезпечен-
ня якісного виконання технологічного процесу, це і значне підвищення 
продуктивності агрегату.

Потужність Д-260.4 – 210 к.с., ЯМЗ-236М2 – 180 к.с.
Але за все треба платити. Встановлюючи новий двигун на трактор 

ми, безумовно, платимо за його здатність створювати тягу, тобто за 
потужність. Провівши нескладні арифметичні операції, а саме розділив-
ши ціну двигуна із спеціальним перехідним пристроєм на потужність, 
отримаємо вартість однієї кінської сили.

у Д-260.4 – 406,2 грн/к.с., ямз-236м2 – 611 грн/к.с. тоб-
то у ямз-236м2 на одиницю потужності доводиться платити 
більше ніж на 50%.

Проведений за наслідками випробувань і спостережень аналіз ви-
користання переобладнаних тракторів показує, що трактор з мінським, 
більш потужним (210 к.с.) двигуном, оре 10 гектарів поля за той же час, 
за який трактор з двигуном ЯМЗ-236М2 оре тільки 8 гектарів такого ж 
поля, тобто використання двигуна ММЗ Д-260.4 на оранці забезпечує 
підвищення продуктивності трактора на 20%.

КрутНИЙ мОмЕНт
Історично склалося, що потужність вважається основним критерієм, 

що визначає поняття розгону трактора до робочої швидкості. Але до-
статньо пригадати другий закон Ньютона, що вивчається в шкільному 
курсі фізики, щоб побачити, що у формулі «прискорення = сила / маса» 
потужність начисто відсутня. Динаміку розгону трактора в першу чергу 
визначає крутний момент, що розвивається на ведучих колесах.

Крутний момент врешті решт визначає сила, з якою поршні обер-
тають колінчастий вал. Крутний момент є найважливішим динамічним 
показником і характеризує тягові можливості двигуна. Він є сумою ре-

Макаренко Микола Григоровіч, 
доцент кафедри «Трактори і автомобілі Харків-
ського національного технічного університету 
сільського господарства ім. П. Василенка, сіль-
ськогосподарський дорадник
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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 (250К.С.),
Д-260.7С-576 (250К.С.),
Д-260.4 (210К.С.),
Д-260.1 (150К.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, J.DEERE, 
JUAGUAR 682,

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

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) 301-28-35,

 (050) 514-36-04, (050) 323-80-99, 

250к.с.

зультуючих всіх сил - тиску продуктів згоряння палива, тертя, інерції і 
т.д., помноженого на плече прикладення, яке дорівнює радіусу криво-
шипа колінчастого валу. А потужність - достатньо умовний параметр, 
який відображає корисну роботу, що виконується газами в циліндрах 
двигуна в одиницю часу, за вирахуванням витрат на подолання сил 
тертя і приведення в дію допоміжних механізмів. Чим більший крутний 
момент і, що ще важливіше, чим більш рівномірно він розподілений по 
діапазону обертів - тим швидше розганяється трактор і тим більші сили 
протидії (наприклад, при русі в гору) він здатний долати без додатко-
вого перемикання передач. Але при цьому крутний момент і потужність 
пов’язані між собою досить простою формулою:

Мкр = kN/n, де k - коефіцієнт, N - потужність, n - частота обертання 
колінчастого валу.

Ось, до речі, відповідь на питання, чому дизелі з малою частотою 
обертання колінчастого валу мають більш високі крутні моменти, ніж 
бензинові двигуни такої ж потужності.

Так що ж врешті решт важливіше – крутний момент чи потужність? 
Відповідь однозначна – потрібен високий крутний момент – в широко-
му діапазоні обертів колінчастого валу!

Крутний момент Д-260.4 – 813Н·м, ямз-236м2 – 667Н·м.

ХараКтЕр змІНИ 
КрутНОгО мОмЕНту ДВИгуНа 
заЛЕжНО ВІД ОбЕртІВ
Для подолання сил, що протидіють руху трактора, потрібен більший 

момент, максимально «зміщений» до мінімальних обертів. Для роз-
гону ж необхідна оптимальна комбінація розподілу крутного моменту 
по діапазону обертів, величини моменту, і величини максимальної по-
тужності.

Відомо, що найбільш об’єктивну оцінку динамічних якостей двигуна 
можна отримати при аналізі його зовнішньої швидкісної характеристи-
ки. Зовнішня швидкісна характеристика є залежністю показників ро-
боти двигуна (потужності, крутного моменту, коефіцієнту наповнення 
циліндрів, питомої витрати палива і ін.) від частоти обертання колін-
частого валу при незмінному положенні органу управління, який забез-
печує максимальну подачу палива в циліндри.

Важливим параметром двигуна, який дозволяє оцінити стійкість 
його режиму при роботі по зовнішній швидкісній характеристиці, є 
коефіцієнт пристосованості (запас крутного моменту). Його значення 
визначається відношенням максимального крутного моменту до номі-
нального, що розвивається двигуном на номінальній потужності при 
номінальній частоті обертання колінчастого валу. Він у наддувного дви-
гуна Д-260.4 значно більший, ніж у безнаддувного ЯМЗ-236М2. 

Особливо помітна важливість цього параметра виявляється у разі 
подолання трактором значних навантажень. Чим більше значення 
коефіцієнта пристосованості, тим більший опір руху може подолати 
трактор без перемикання коробки передач на нижчу передачу. Важ-
ливе значення при цьому має і розширений діапазон зміни частоти 
обертання колінчастого валу, в якому двигун стійко працює, оскільки, 
чим більший цей діапазон, тим кращі динамічні якості має трактор, тим 
легше управління двигуном. 

Коефіцієнт пристосованості (запас крутного моменту) 
Д-260.4 – 24%, ямз-236м2 – 15%.

ЕКОНОмІЧНІСтЬ
Економічність двигуна багато в чому визначається технічним рів-

нем систем і механізмів дизеля і перш за все досконалістю системи 
живлення, які забезпечують повноту згоряння палива і перетворення 
отриманої енергії в крутний момент на колінчастому валу. 

Системи подачі палива на порівнюваних двигунах виконані по кла-
сичній схемі з розділеним розташуванням паливного насоса і форсу-
нок. Більш висока повнота згоряння палива у дизеля Д-260.4 забез-
печується застосуванням турбонаддува. І не простого, а регульовано-
го. Перш за все, це дає можливість досягти заданих характеристик 
силового агрегату при менших габаритах і масі, ніж при застосуванні 
«атмосферного двигуна». Звідси витікає ще один важливий наслідок: у 
турбодвигуна краща паливна економічність. Адже він більш компактний 
і ефективніше витрачає паливо ніж «атмосферний 
двигун». НАСТУПНА СТОР.
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У нього менша тепловіддача, насосні втрати і відносні втрати на 
тертя. Економії палива сприяє також і більший крутний момент при 
низьких частотах обертання колінчастого валу. Крім того, у турбо-

двигуна кращі екологічні показники. Менше споживання палива «при інших 
рівних» означає менші сумарні викиди шкідливих речовин. 

Крім того, за рахунок конструктивних особливостей механізмів і систем у 
мінського дизеля зменшені внутрішні втрати енергії. 

Мінський 6-ти циліндровий, рядний, а значить, більш урівноважений трак-
торний двигун, при більшій потужності має меншу вагу, більш економічний, 
ніж двигун ЯМЗ-236М2 (ЯМЗ-236Д). Як показали випробування, проведені 
в Українському науково-дослідному інституті прогнозування і випробування 
сільськогосподарської техніки і технологій (УкрНДІПВТ) ім. Л. Погорілого, за-
вдяки газотурбінному регульованому наддуву і проміжному охолодженню по-
вітря, застосуванню сучасних матеріалів і технологій, мінські двигуни є новим 
сучасним поколінням енергоустановок для тракторів і комбайнів. При роботі 
тракторів ХТЗ і ХТА-200 «Слобожанець» на номінальному навантаженні, витра-
та палива при виконанні однакових робіт у трактора, обладнаного дизелем 
Д-260.4 на 15-20% менше ніж у такого ж трактора, обладнаного безнаддувним 
двигуном ЯМЗ-236М2 або ЯМЗ-236Д. 

Питома витрата палива Д-260.4 –216 г/кВт·год, 
ямз-236м2 – 252 г/кВт·год 
(за наслідками випробувань в укрНДІПВт ім. Л.Погорілого).

Досвід господарств, які вже експлуатують трактори ХТЗ і ХТА-200 «Слобо-
жанець» з мінськими двигунами Д-260.4, оснащених регульованими турбо-
компресорами (а таких по полях України і Росії працює понад 2000) показує, 
що за день роботи на оранці економиться до 40-50 літрів дизельного палива 
в порівнянні з тракторами, обладнаними двигунами ЯМЗ. При існуючій ціні 
дизельного палива економія складає 380 – 475 грн. за день роботи. За місяць 
і сезон, отримані числа вражають.

тІЛЬКИ за раХуНОК ЕКОНОмІї ПаЛИВа мІНСЬКИЙ ДВИгуН 
ОКуПаєтЬСя мЕНш НІж за рІК!

рЕгуЛЬОВаНИЙ турбОНаДДуВ
Отримання високих показників дизеля Д-260.4 стало можливим перш за 

все завдяки корекції подачі палива, вдосконаленню сумішеутворення і засто-
суванню регульованого турбонаддува. В цьому дизелі застосовується регу-
льований турбокомпресор типу WGТ в якому передбачені додаткові конструк-
тивні пристрої для зміни швидкості відпрацьованих газів на вході в колесо 
газової турбіни залежно від навантаження двигуна. 

Застосування регульованого турбокомпресора дозволяє забезпечити необ-
хідний закон зміни тиску наддуву по швидкісній характеристиці двигуна і за-
побігти надмірному підвищенню частоти обертання ротора турбокомпресора 
на режимі максимальної потужності. В даній конструкції використовується 
система регуляції, яка виконана шляхом автоматичного перепуску частини ви-
хлопних газів мимо турбіни на великих обертах і повної подачі газів до турбіни 
при збільшенні навантаження і зменшенні обертів. Регуляція кількості газу 
здійснюється за допомогою клапана тарільчатого типу з діафрагмовим вико-
навчим механізмом, встановленим безпосередньо на корпусі турбіни.

Аналіз зовнішньої швидкісної характеристики дизельного двигуна Д-260.4 
показує, що турбокомпресор забезпечує:

- максимальне підвищення тиску наддуву в діапазоні частот обертання 
колінчастого валу від 1000 до 2000 хв-1, а, відповідно, підвищення крутного 
моменту при збільшенні навантаження;

- підтримку максимального тиску наддуву в діапазоні номінальних частот 
обертання колінчастого валу;

- можливість збільшення максимального тиску наддуву від 1,8 до 2,5 Бар 
у міру переходу від Євро 0 до Євро 3, при цьому літрова потужність дизелів 
зростає від 34,7 до 57,9 кВт/л.

Проведені випробування дизеля з регульованим турбокомпресором під-
твердили істотне поліпшення характеристики системи подачі повітря, зни-
ження теплової напруги при одночасному зростанні крутного моменту по всій 
зовнішній швидкісній характеристиці. 

Введення регульованого наддуву дозволяє істотно змінити протікання за-
лежності зміни крутного моменту, піднявши рівень максимальних величин і 
змістивши їх в зону понижених частот обертання двигуна.

Таким чином, застосування такого турбокомпресора на двигуні Д-260.4 за-
безпечує:

- за рахунок високої ефективності компресора і турбіни турбокомпресора – 
високу питому потужність двигуна;

- за рахунок сучасної системи регуляції – паливну економічність 

- за рахунок оптимального співвідношення повітря і палива на всіх режимах 
від холостого ходу до номінального – низький рівень викидів токсичних ком-
понентів на всіх режимах роботи;

- за рахунок малих діаметрів робочих коліс – зменшення динамічного опо-
ру; малий момент інерції, а в поєднанні з оптимальною системою регуляції, 
забезпечує додаткову подачу повітря на динамічних режимах;

- за рахунок регуляції наддуву – підвищення крутного моменту двигуна і 
зміщення його в зону низьких частот обертання колінчастого валу;

- за рахунок додаткової подачі повітря на режимах розгону, коли у двигунів 
з нерегульованими турбокомпресорами відбувається недостатня подача пові-
тря – зменшення димності відпрацьованих газів.

Зменшення ступеня стиснення у дизеля Д-260.4 до 15 і зменшення роз-
мірів турбіни покращують типово слабі сторони двигуна з турбонаддувом, а 
саме: дозволяють збільшити крутний момент при низьких частотах обертання 
колінчастого валу і скоротити час виходу на новий режим роботи при різкому 
прискоренні. Обидва ці чинники для двигуна з наддувом в експлуатаційних 
умовах мають велике значення таке ж, як і досягнення високої питомої по-
тужності, оскільки трактор легко долатиме навантаження без перемикання на 
нижчу передачу. Це особливо важливо для трактора, як багатоцільової маши-
ни, у якого з метою підвищення його експлуатаційних показників система по-
дачі повітря повинна забезпечувати високий ККД на експлуатаційних режимах, 
самих представницьких по енерговитратах.

Від характеристики системи турбонаддува залежать показники двигуна, а 
відповідно і трактора. Прискорення підвищення тиску наддуву при збільшенні 
частоти обертання сучасного двигуна, яким є Д-260.4, відбувається в резуль-
таті порівняно малого моменту інерції ротора турбокомпресора, оскільки для 
наддуву застосовується турбокомпресор малої розмірності. В результаті при-
скорення надходження повітря в камеру згоряння при роботі на перехідних 
режимах забезпечується добра приємистість (швидке прискорення частоти 
обертання) двигуна і повнота згоряння палива, а, відповідно, зменшується 
його витрата.

Нарешті, застосування турбокомпресора сприяє поліпшенню комфорта-
бельності. Компресор в магістралі впуску і турбіна у випускній системі істотно 
знижують шумність роботи двигуна і забезпечують акустичний комфорт. 

Конструкція двигуна Д-260.4 повною мірою відповідає концепції розвитку 
світового двигунобудування у напрямі підвищення потужності і економічності. 
На сучасних зарубіжних тракторах середньої і великої потужності, як правило, 
встановлюються двигуни, оснащені турбокомпресорами. Саме, використання 
турбокомпресорів забезпечує їх високі техніко-економічні показники і змен-
шує витрату палива на номінальних навантаженнях на відміну від їх безнад-
дувних аналогів. 

Спостереження підтверджують, що при установці турбонаддувного двигу-
на Д-260.4 на тракторах типу Т-150К (ХТЗ-170) істотно підвищується питома 
потужність, поліпшується приємистість, навіть на низьких обертах двигуна 
(оскільки такі двигуни мають значний запас крутного моменту), його експлуа-
тація має більш високу паливну економічність, а робота супроводжується мен-
шим викидом токсичних речовин у відпрацьованих газах.

Двигун Д-260.4 має регульований турбонаддув, 
у ямз-236м2 – наддув відсутній.

ПрОмІжНЕ ОХОЛОДжЕННя 
НаДДуВОЧНОгО ПОВІтря
При стисненні в компресорі повітря нагрівається, внаслідок чого його щіль-

ність зменшується. Це призводить до того, що в робочому об’ємі циліндра 
маси повітря, а, отже, і кисню, стає менше ніж могло б поміститися за від-
сутності нагрівання. Щоб створити умови для того, щоб в циліндрах згорала 
більша кількість палива, вживають додаткових заходів для збільшення коефі-
цієнту наповнення циліндрів. Для цього повітря, яке стискається в компресорі, 
перед подачею його в циліндри двигуна охолоджується в холодильнику, який 
став невід’ємною частиною більшості сучасних двигунів з наддувом. Двигун 
Д-260.4 оснащений холодильником-интеркуллером, в якому охолодження 
наддувочного повітря здійснюється шляхом обдування його зовнішньої ре-
бристої поверхні повітряним потоком. Охолоджувач наддувочного повітря 
відбирає у всмоктуваного повітря тепло (повітря охолоджується з 70-90 ºС 
практично до температури навколишнього середовища), що збільшує його 
щільність і, тим самим, відповідно, потужність двигуна.

Приблизні розрахунки показують, що пониження температури наддувочно-
го повітря на 10° дозволяє збільшити його густину приблизно на 3%. Це, у 
свою чергу, збільшує потужність двигуна приблизно на такий же відсоток, так 
що, наприклад, охолодження повітря на 33° дає збільшення потужності при-
близно на 10 %.
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Ремонт 
КПП 

тракторів 
Т-150,

Т-150К

С Е Р В І С - Ц Е Н Т Р 
МОТОРІВ ЯМЗ, ММЗ 
та КПП (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,  

                           у ВартІСтЬ рОбІт ВХОДИтЬ: 
 - розбирання з дефектовкою, 
   виварюванням і мийкою;
 - ремонт вузлів; 
 

- складання та випробування 
   з дизельним паливом;
- фарбування з матеріалами.

«Забираємо двигун у господарстві, ремонтуємо в Харкові, повертаємо 
з гарантією!” - це девіз Сервіс-центра ТОВ “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 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 комплектуючих і 
виставляємо рахунок. Двигун після ремонту повертається в господарство 
пофарбований, випробуваний, надійний, з гарантією.

ДОСТАВКА ДВИГУНА В ХАРКІВ ТА З ХАРКОВА В ГОСПОДАРСТВО ПО-
ПУТНИМ 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 ко-
штує”, Ви сплачуєте тільки за розбирання і дефектовку.

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

ГІВЕЛЬНИЙ ДІМ” забезпечує відремонтованому двигунові гарантійний і 
післягарантійний супровід.

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

З другого боку, охолодження повітряного заряду приводить до пониження 
температури на початку такту стиснення і дозволяє реалізувати ту ж потуж-
ність двигуна при зменшеному ступені стиснення в циліндрі. Наслідком цього 
є зменшення температури відпрацьованих газів, що позитивно відображаєть-
ся на зменшенні теплового навантаження деталей камери згоряння.

НаДІЙНІСтЬ, ПрОСтОта 
ОбСЛугОВуВаННя і рЕмОНту
При розробці двигуна, безумовно, в його конструкцію закладаються умо-

ви його застосування. І це не випадково, оскільки, наприклад, використання 
його як силового агрегату на тракторі або на автомобілі істотно відрізняються. 
Режим роботи дизеля на автомобілі, навіть якщо він експлуатується з повним 
навантаженням, не на стільки важкий, ніж на тракторі при оранці. Створити 
ж універсальну конструкцію «для всіх випадків життя» практично нереально – 
вона буде прогнозовано програвати при всіх варіантах використання.

ямз-236 розроблявся в середині минулого століття як автомо-
більний двигун, а на тракторі він працюватиме теж, але із значно меншим 
ресурсом. А якщо постійно високі навантаження, значить, і кількість дета-
лей, що зношуються, значно зростає. Причому, зношуються деталі не тільки 
поршневої групи, а і приводу водяного насоса, паливного насоса.

Дизель Д-260.4 створений конструкторами мінського моторного 
заводу спеціально для тракторів і комбайнів. В нього втілені всі кра-
щі напрацювання добре відомого Д-240. Двигун постійно удосконалюється, 
підвищується його надійність і ресурс. На шляху від Д-260.1 (135 к.с.) до 
Д-260.4 (210 к.с.) цими доробками стали: установка нових чеських деталей 
циліндро-поршневої групи і регульованого турбокомпресора з тиском надду-
ву до 2 атмосфер, збільшення діаметра поршневого пальця від 38 до 42 мм, 
застосування ярославського паливного насосу високого тиску, а потім фірми 
MOTORPAL і BOSCH, вдосконалення водяного насосу, збільшенням опор його 
валу до 3-х підшипників. Крім того установка картера маховика (задньої бал-
ки) дозволила підвищити надійність і ресурс кріплення елементів трансмісії. 

З метою підвищення надійності і безпеки використання трактора застосо-
ваний 2-х циліндровий компресор з приводом пасом.

Всі названі удосконалення дозволили створити практично новий двигун 
Д-260.4-432 (489) потужністю 210 к.с, а з ним і більш потужний і економічний 
трактор, надійність і продуктивність якого вже перевірена в період восьми 
сезонів експлуатації на полях України і Росії (таких тракторів, - нових і пере-
обладнаних, - вже більше 2000!).

Крім того, на тракторах ХТА-200 «Слобожанець» і тракторах ХТЗ обладнаних 
двигуном Д-260.4 застосовується сучасне однодискове зчеплення німецької 
фірми LUК (добре збалансоване), спеціально розраховане на потужність 210 
к.с. Застосовується також двоступеневе очищення повітря від пилу, де на 
першому ступені встановлений попередній очисник повітря з ежекторним 
відсмоктуванням пилу, а на другому ступені - сучасний повітряний фільтр 
російського виробництва, що складається з двох фільтруючих елементів, які 
виготовляються з високоякісних матеріалів.

Для підтримки оптимального теплового стану двигуна і виключення його 
перегріву в системі охолодження використовується 9-ти лопатевий вентиля-
тор підвищеної продуктивності і водяний радіатор більшої теплопередачі.

Двигун Д-260.4 – рядний, добре вписується в компоновку трактора, має 
легкий доступ до агрегатів для технічного обслуговування і ремонту. Він має 
меншу вагу, ніж двигун ЯМЗ-236М2 (ЯМЗ-236Д) і більш урівноважений. Мен-
ша вібрація значно зменшує навантаження на деталі двигуна, підвищує їх ре-
сурс і не викликає порушення герметичності очисника повітря і трубопроводів 
подачі повітря.

Як показали випробування, проведені в Українському науково-дослідним 
інституті прогнозування і випробування сільськогосподарської техніки і тех-
нологій ім. Л. Погорілого, завдяки газотурбінному наддуву і проміжному 
охолодженню повітря, застосуванню сучасних матеріалів і технологій, мінські 
мотори являють собою нове покоління сучасних енергетичних установок для 
тракторів і комбайнів. 

Продуманість конструкції двигуна Д-260.4 спрощує процес його ремонту. 
Мережа сервісних центрів по обслуговуванню і ремонту мінських двигунів 
розвинута. Запасні частини не дефіцитні.

у зв’язку з меншим числом замінюваних деталей при ремонті, 
вартість ремонту Д-260.4 порівняно з ямз-236м2 дешевша на 
1/3. 
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Многолетние наблюдения по казывают: до 30% рабочего вре мени комбай-
неры теряют из-за неподготовленности полей к рабо те. Эти потери малоза-
метны: непрямолинейность поля резко сни жает скорость. Комбайн делает ча-
стые остановки, зигзагообразные движения по полю, а комбайнера и машину 
трясет. Причины: перед скашиванием поле не было разби то на загонки, косо-
вицу хлебов в валки доверили молодому, нео пытному механизатору, к тому 
же перед началом работы его не про инструктировали, как укладывать валок, а 
других — как подбирать. А трясет на бороздах — так это след ствие прошлогод-
ней некачествен ной вспашки зяби. Не проведены контрольные обмолоты, не 
опре делены места выгрузки и не сдела ны прокосы для проезда автомо билей.

Чтобы техника хорошо рабо тала в течение 20 часов, ее надо качественно 
готовить и, главное, точно проводить всю операцию ежесменного техническо-
го ухода и через 60 часов работы. Не все ме ханизаторы это хорошо знают и 
систематически выполняют, а под час — в неполном объеме. С этой целью сле-
дует точно организовать работу мастеров-наладчиков, ко торые проводят его 
ночью, утром, в обед по графику. Ремонтники де лают свое дело оперативно и 
каче ственно. Все время, пока работа ют комбайны, — люди из всех служб воз-
ле них. Без поломок не обойтись, но, их значительно меньше и они не такие 
серьезные, если комбайн хорошо подготовлен качественновыполняется его 
техническое обслуживание. 

На уборке зерновых культур применяются два основ ных способа: 
прямое комбайнирование и раздельный способ.

Прямое комбайнирование заключается в том, что убор ка от скашивания хле-
бостоя до обмолота и сбора зерна в бункер осуществляется за один проход 
комбайна.

Раздельный способ уборки от прямого комбайнирования отличается тем, 
что уборочный процесс делится на две фазы. В первую фазу культура скашива-
ется жаткой и укладывается на стерню в валок, где зерно дозревает, а влажная 
масса быстро просыхает. Во вторую фазу комбайн с подборщиком подбирает 
валок, обмолачивает и собирает зерно в бункер.

Использование прямого комбайнирования имеет пре имущества перед раз-
дельным способом уборки в произво дительности труда и стоимости уборки, 
однако применение этого способа не всегда целесообразно (по условиям обе-
спечения устойчивости технологического процесса, сни жения потерь зерна и 
др.). Умелое сочетание прямого и раздельного комбайнирования позволяет 
убрать хлеб с наименьшими затратами и потерями. Поэтому в каждом случае 
необходимо заранее выбрать технологию уборки и организацию работ.

Например, уборка засоренных зерновых культур пря мым комбайнировани-
ем хотя и возможна, однако нецеле сообразна из-за того, что в процессе обмо-
лота сорные травы увлажняют обмолачиваемую массу, вследствие чего резко 
снижается сепарация зерна и резко возрастают потери свободным зерном.

Раздельная уборка начинается на 5—8 дней раньше прямого комбайнирова-
ния в фазе восковой спелости при влажности зерна 35—40 % и соотношении 
фаз спелости, указанных в табл. 1. Производительность уборочных агрегатов 
в этом случае выше на 25—30 %, чем при уборке прямым комбайнированием.

таблица 1. Оптимальное соотношение фаз спелости зерна к на-
чалу скашивания раздельным способом.

Культура
Фаза спелости,  %

молочная восковая полная

Озимая пшеница 15 80 5
Ячмень — 80 20
Овес — 70 30
Озимая рожь — 50 50
Яровая пшеница — 65 35

Скошенная масса (зерно, солома, влажные сорные примеси) подсыхает в 
валках и при обмолоте валков рабо та молотильно-сепарирующих органов ком-
байна значи тельно легче, чем при обмолоте влажных хлебов. Рабочие органы 
забиваются реже, производительность комбайна возрастает, что особенно за-
метно при уборке влажных и засоренных хлебов.

Использовать этот метод нельзя, если зерно достигнет фазы пол-
ной спелости, так как при скашивании и подборе валков увеличатся потери 
зерна. Нельзя длительное время оставлять валки неподобранными, особенно 
при не благоприятных погодных условиях, так как возрастут поте ри зерна. Кро-
ме того, зеленая масса прилипает к планкам подбарабанья, клавишам соломо-
тряса, решет, что приво дит к ухудшению сепарации зерна, увеличению потерь, 
снижению производительности комбайна. Влажные мелкие частицы сорняков 
и их семена имеют примерно такую же массу, что и зерно, очистительно-

сепарирующие органы комбайна не могут отделить его от сорных примесей. 
Увеличивается засоренность бункерного зерна. Солома с сор ными влажными 
примесями плохо сохраняется, а полова «сгорает» в короткий срок.

Применение раздельного способа ограничено погодны ми условиями убо-
рочного сезона. Выпадение даже неболь ших дождей вызывает намокание 
валка; наблюдались случаи, когда валок проваливался через стерню и зерно 
прорастало. В таких условиях прямое комбайнирование имеет преимущество 
— стеблестой на корню просыхает быстрее, чем скошенные валки. Раздельную 
уборку не рекомендуется применять при уборке низкорослых и изреженных 
хлебов. Уложенный на низкую стерню валок подбирается с большими поте-
рями, часть колосьев оста ется на земле, при выпадении осадков зерно может 
прорасти.

раздельным способом в первую очередь убирают хлеба, склон-
ные к осыпанию, полеганию, засоренные и высоко стебельные.

Полеглые хлеба следует убирать, как правило, пря мым комбайнированием 
преимущественно в сухое время суток.

При уборке зерновых культур высота среза устанав ливается в зависимости 
от состояния хлебостоя (табл. 2). 

таблица 2. Оптимальная высота среза.

Густота расте-
ний,   шт/м2

Длина стеблей, см

60
-7

0
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- 8

0
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0
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15
0

Прямое комбайнирование

200 10 13 14 16 18 21 23 25 30
300 10 14 15 17 18 22 25 28 32
400 13 15 17 18 20 24 27 30 35
500 14 15 18 20 22 25 27 30 35
600 15 18 18 20 22 27 30 34 35

700 и более 15 18 18 22 25 30 35 35 35
Раздельный способ

200 — __ — — — — — — —
300 — 15 15 17 18 22 25 25 25
400 — 15 17 18 20 22 25 25 25
500 — 15 18 20 22 23 25 25 25
600 — 18 18 20 22 25 27 27 27

700 и более — 18 18 22 25 27 27 27 27

Своевременно начинайте уборку урожая. Данные об оптимальной продол-
жительности уборки приведены в табл. 3.

Для проведения уборки зерновых культур в оптималь ные сроки с наимень-
шими потерями необходимо правильно определить начало уборки.

Ее необходимо начинать в момент достижения макси мального биологи-
ческого урожая. К этому времени техни ка должна быть готова к уборочным 
работам.

Для определения начала уборки надо знать фазы раз вития и периоды созре-
вания зерна, что позволит правильно выбрать начало и способ уборки, уста-
новить ее продолжительность. Созревание зерна условно можно разделить на 
три фазы спелости: молочную, восковую, полную.

таблица 3. Оптимальная продолжительность уборки

Культура Продолжи-
тельность 
уборки, сут

Способ уборки

раздельный спо-
соб

прямое 
комбайнирование

Озимая пшеница 11 — 12 4—5 6—8
Озимая рожь               7—8                  3—4 3—4
Ячмень                                                   6—7                  4—5 2—3
Овес 5—6                  3—4 2—3

Молочная спелость в зависимости от погоды наступает через 8—10 дней 
после цветения. Зерно имеет зеленую окраску, при надавливании из него 
выделяется густая жидкость молочного цвета. Зародыш мягкий, после высу-
шивания зерна он обладает способностью к прорастанию, однако семена име-
ют низкую всхожесть и склонны к быст рому загниванию. Сухое зерно имеет 
морщинистый щуп лый вид. Стебель в целом сохраняет зеленую окраску, но 
снизу желтеет, нижние листья отмирают. Листовые узлы вследствие утолщен-

убрать урожай — не поле перейти Солошенко Василий Иванович, доцент кафедры 
агрономии и химии ХНТУСХ им. П. Василенка 
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ности и сочности сохраняют зеленый цвет. Убирать хлеба в фазе молочной 
спелости нецеле сообразно.

Восковая спелость наступает через 8—12 дней после молочной. Зерно име-
ет желтый цвет (кроме стенок бо роздки), в начале фазы — тягучее, в конце — 
мягкое, легко надрезается ногтем. Объем зерна меньше, чем в фазе молочной 
спелости. Зародыш в этот период развит и всхожесть семян нормальная. По 
химическому составу зерно практически не отличается от зерна в фазе полной 
спелости. Стебли, листья, колосья имеют желтый цвет. Стебли эластичные, 
однако, часть листьев становится хрупкой. Конец восковой спелости соот-
ветствует началу* полной биологической спелости, т. е. в этот момент закан-
чивается приток питательных веществ к зерну.

Полная спелость в зависимости от погоды, культуры, сорта и других условий 
наступает через 2—12 дней после окончания фазы восковой спелости. Зерно 
имеет нормаль ный объем, окраску, твердое и не режется ногтем. Оно легко 
выделяется из колосьев, у некоторых сортов может выпадать из колосьев на 
землю. Листовые узлы становятся сухими по всей длине стебля. Накопление 
сухого вещества в зерне прекращается, в небольшой ограниченный период 
вес зерен остается постоянным, а затем уменьшается вследствие потери части 
питательных веществ.

Средняя влажность зерна в зависимости от фазы спе лости приведена в 
табл. 4.

таблица 4. Фаза спелости зерновых культур.

Фаза спелости
                     ОКраСКа

Стеблей зерна

Начало восковой
Желтая прозелень в 
верхних иглах стеблей и 
чешуйках колосков

Зеленая окраска поте-
ряна, эндосперм недо-
статочно белый

Середина восковой Желтая Эндосперм белый

Конец восковой Желтая, листья отмерли Эндосперм белый 

Начало полной Желтая Характерна для конкрет-
ной культуры

Конец полной Соломисто-желтая Характерна для конкрет-
ной культуры

Перезрелость зерна наступает примерно через 7—12 дней после наступле-
ния полной спелости. В фазе пере зрелости зерно теряет биологические, му-
комольные и другие свойства, само осыпается, а при дождливой погоде может 
прорасти в колосе. Солома белеет при избытке влаги, чернеет и подпревает 
снизу.

Чтобы не пропустить оптимальные сроки начала убор ки, следует 
вести непрерывное наблюдение за ростом, развитием растений и определять 
состояние спелости. Одним из простых способов выявления фазы спелости 
является определение с помощью эозина. Из взятого для анализов снопа от-
бирают 20—25 растений, отрезают верх нюю часть стебля с колосом (над верх-
ним узлом стебля). Срезанную часть стебля опускают в пробирки с 1 %-ным 
раствором эозина, чтобы раствор закрывал 10—15 см стебля. Стебли погружа-
ют в раствор не позже чем через 2—3 мин с момента среза, чтобы не образо-
вались воздуш ные пробки у срезов в стенках. Стебли с колосьями остав ляют 
в растворе в течение 3 ч, затем в зависимости от окраски колосовой чешуи 
зерен определяют их спелость.

В фазе молочной спелости колосовая чешуя окрасится в ярко-малиновый 
цвет. Окрашивание наблюдается на от резке соломы, на цветочных чешуях, на 
остях, на зерне в месте крепления с колосом.

В начале восковой спелости окрашивание слабее, на зерне следов окраши-
вания не наблюдается, слабую окрас ку имеет только солома. В конце восковой 
— начале пол ной спелости окрашивания не наблюдается.

таким образом, оптимальному сроку начала уборки зерновых 
культур соответствует следующее: 1. Налив зер на окончен, величи-
на биологического урожая наивысшая. 2. зерно обладает высокими 
биохимическими свойствами и отвечает требованиям к семенному 
материалу. 3. зерно имеет полную спелость и может сохранять-
ся длительное время. 4. зерно и стебли имеют низкую уборочную 
влаж ность.

Этим требованиям отвечает период полной спелости.
Чрезмерно ранняя уборка приводит к потере урожая из-за недозрелости 

зерна. Запаздывание приводит к еще боль шим потерям от осыпания и ухуд-
шению его качества.

Увеличение периода уборки приводит к значительным потерям от осыпания 
зерна и ухудшению его качеств. В засушливые годы зерно теряет накоплен-
ные сухие ве щества в период уборочного сезона, в годы с избытком влаги у 
перестоявшего хлебостоя зерно темнеет, поража ется различными болезнями, 
может прорасти в колосе и теряет всхожесть. При помоле перестоявшего зер-

на пше ницы и ржи много мучнистого вещества уходит в отруби. Если со-
зревшие хлеба длительное время стоят неско шенными, то увеличивается их 
пониклость и полеглость, что отрицательно сказывается на полноте уборки 
(табл. 5).

таблица 5. Свойства зерна при различной его влажности

Свойства зерна Влажность зерна,  %

Крупное, блестящее, легко режется 
ногтем, скаты вается в шарик 35—40 При 
нажиме эндосперм не выравнивается

35—40

Размеры зерна    уменьшились, зерно  в  
шарик не скатывается, режется ногтем, 
эндосперм мучнистый    

25—35

Зерно ногтем не режется, остается след, 
зерно из колоса не выпадает 20—25

Твердое, режется ножом, форма и раз-
мер харак терны для конкретной культуры 18—20

Пересушено, дробится при обмолоте, 
в колосе дер жится слабо, колос легко 
отламывается

Менее 17

Хлебостой созревает на полях неодновременно, поэтому необходимо ис-
пользовать выборочную уборку хлебов, не дожидаясь созревания на всех 
участках.

В первую очередь следует убирать легкоосыпающиеся культуры — рожь и 
овес. При одинаковом периоде созре вания уборку проводите на тех полях, 
где урожай выше. При неблагоприятных погодных условиях следует уста-
навливать другую очередность уборки. При этом помните следующее.

зерна ржи в дождь легко набухают, с прекращением дождя 
быстро высыхают. зерна овса, ячменя, пшеницы, заключенные 
в пленки, набухают и высыхают медленно. Поэтому во время вы-
падения небольших кратковремен ных дождей в первую очередь 
следует убирать овес, ячмень и пшеницу, зерна, которых не успе-
вают набухать, а пленки просыхают в короткий срок.

В ненастные дни не следует откладывать уборку до устойчивой погоды, 
а использовать каждый солнечный час, так как хлебостой на корню просы-
хает очень быстро. Как только его продует ветром, необходимо приступать 
к уборке.

Потери при перестое хлебов происходят как в резуль тате уменьшения 
массы зерна (табл. 6), так и из-за самоосыпания и повреждения.

таблица 6.  Количество потерь и качество зерна в зависимости 
от сроков уборки

Культура

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
рн

а 
пр

и 
св

ое
 вр

ем
ен

 но
й 

уб
ор

ке
, т

/г
а Потери зерна при уборке 

после полной спелости

М
ас

са
 1

00
0 

зе
ре

н 
пр

и 
 

св
ое

 вр
ем

ен
но

й 
уб

ор
ке

, г
 

Снижение массы
1000 зерен при
уборке после пол-
ной спелости

че
ре

з 
10

 д
не

й

че
ре

з 
20

 д
не

й

че
ре

з 
10

 д
не

й

че
ре

з 
20

 д
не

й

г % г %
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Озимая 
пшеница 

2,61 0,19 7,3 0,48 18,4 37,1 0,6 1,6 1,5 4,0

Яровая 
пшеница             

3,20 0,24 7,5 0,66 20,6 34,1 0,9 2,6 1,9 5,6

Ячмень 3,98 0,44 11,0 1,04 26,0 45,0 0,9 2,0 1,5 3,3

Овес                                   2,03 0,15 7,4 0,48 23,6 38,9 2,3 6,0 3,0 7,7

Потери от самоосыпания на корню колеблются в пре делах 1—3 %. При 
растянутых сроках уборки и неблаго приятных погодных условиях они могут 
достигнуть 20 % и выше от выращенного урожая. Потери могут быть как сво-
бодным зерном, так и целыми колосьями. Наибольшие потери происходят 
при осыпании целых колосьев.

Борьба с осыпанием хлебов является одним из важнейших путей повы-
шения сбора зерна. 
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что - бы он приподнял лёгкие зёрна, 
а тяжёлые оставил на колеблющейся 
деке, то они (лёгкие зёрна) начнут 
скользить вниз, т.е. в противополож-
ную сторону от движения тяжёлых 
(рис. 2). Осталось только наклонить 
деку (не меняя поперечного угла) в 
продольном направлении и ссыпать 
отдельно легковесные и тяжёлые 
семена. 

В производимых нами пневмови-
бростолах имеются новые техниче-
ские решения, на которые получены 
патенты России и Украины.

1. Зерно перед попаданием на 
деку проходит через аспиратор с це-
лью обеспыливания и отбора легко-
витаемого сора. 

2. Кроме рифов, установленных по 
нормали к основному направлению 
движения зерна вдоль деки, мы уста-
навливаем продольные рифы для ак-
тивизации движения тяжелого зерна 
вверх поперек деки (рис. 3).

3. Легковесные семена и равный 
им по плотности сор удаляется не-
посредственно с поверхности деки 
(рис. 4).

4. Пыль, не отошедшая на вход-
ном аспираторе, удаляется общим 
зондом (рис. 4).

Аспиратор на входе, устройство 
для отбора наиболее легких семян 
и обеспыливающий зонд подсоеди-
нены к автономной аспирационной 
установке. Указанные преимущества 
позволили повысить качество рабо-
ты пневмовибростола и поднять его 
производительность более чем в два 
раза.

Кроме того, электроприводы вен-
тиляторов и колебания деки раз-
делены, что позволяет монотонно 
регулировать режимы работы за счёт 
частотного преобразователя.

Импульсные колебания деки сба-
лансированы, что позволяет устанав-
ливать пневмовибростол без мас-
сивного основания.

Пневмовибростол надежно рабо-
тает несколько лет, а окупается за 
один сезон дважды! Первый раз на 
озимых, а второй на яровых куль-
турах при площадях посева 500га и 
более.

Первый в мире пневмовибростол 
разработали в 1897году братья 
Уолтер и Эдвин Стил. Организован-
ная ими в 1888 году в штате Техас 
компания сперва выпускала сепара-
торы для обогащения полезных ис-
копаемых, а немного позже начала 
выпуск столов для сепарации зер-
новых материалов. С этого момента 
в области сепарации сыпучих мате-
риалов началась новая эпоха, так как 
появилась машина, способная сухим 
способом с высокой точностью сепа-
рировать семена, которые различа-
лись по плотности.

Остаётся только поражаться и 
удивляться, что эта «новая эпоха», 
практически не тронула как бывший 
СССР, так и нынешние независимые 
государства. Так в России сейчас 
только около 0,5% семенного фонда 
обрабатывается на пневмовибросто-
лах.

ПрЕИмущЕСтВО ПНЕВМОВИ-
БРОСТОЛОВ ПЕРЕД машинами типа 
«Алмаз», «САД», ССФ-1 и т.п. (паде-
ние зерна в сносящем потоке воз-
духа) легко объяснимо – время воз-
действия псевдоожиженного слоя на 
зерно в десятки, а то и в сотни раз 
больше, нежели у машин, где зерно 
взаимодействует с потоком в сво-
бодном падении. В процессе движе-
ния, зерна на деке пневмовибросто-
ла сотни раз меняют свое положение 
в омываемом их потоке воздуха, и 
интеграл этого взаимодействия – 
высокое качество распределения по 
плотности.

В конце мая 2012г. к нам об-
ратились специалисты элева-
тора с ПрОСЬбОЙ разделить 
смесь подсолнечника и кукуру-
зы. Объем 1000г. Никакие ухищре-
ния на рассевах или на машинах типа 
«Алмаз», «САД» предпринятые до нас 
результата не дали (иначе и быть не 
могло, можно было даже и не про-
бовать – «пузатое» семечко сходит 
с сит вместе с кукурузой, а «Алмаз» 
или «САД» семена сложной формой 
разделять не может, физику не об-
мануть). Пневмовибростол (ПВСФ) 
разделил смесь с результатом 100%. 

ПНЕВмОВИбрОСтОЛ (ПВСФ) – рЕшЕНИЕ мНОгИХ ПрОбЛЕм

Рис 1. Распределение зёрен  
при  поперечном
 колебании деки 

(без верти-
кального

 потока 
воздуха).

Рис 2. Распределение 
зерен  на деке 
в псевдоожи-

женном 
слое .

Рис. 3. Дека пневмовибростола 
(ПВФ) высокой производительно-
сти. 1 - поперечный риф; 
2 – продольный риф.

Рис. 4. Схема работы пневмови-
бростола (ПВФ) высокой произво-
дительности.

теперь о деньгах. Элеватор за-
платил хозяину партии такой смеси 
сумму по минимальной цене (до-
пустим по 1500 тыс.грн. за тонну). 
Пропорция смеси была 50/50. До-
пускаем, что кукурузу элеватор про-
даст (в июне) по 1500 грн. за тонну, а 
подсолнечник по 4000 грн. (ГК «Кер-
нел» уже проявила готовность купить 
чистый подсолнечник).

рЕзуЛЬтат
500 т х (4000 грн – 1500 грн) 

= 1.250 тыс.грн.
Прибыль 1.250 тыс.грн – 

100 тыс.грн (стоимость ПВСФ) 
– 150 тыс.грн (все издержки, 
связанные с разделением сме-
си) = 1.000 тыс.грн.

Имей хозяин партии один 
пневмовибростол (ПВСФ), то 
ЭТОТ МИЛЛИОН ГРИВЕН ОН 
ПОЛУЧИЛ Бы НА ОДНОМ СО-
БыТИИ ЗА 10 ДНЕЙ (произво-
дительность 5 т/час – 100 т/
сутки). Это один конкретный 
пример.

Суть работы пневмовибро-
стола простая. Направленная по-
перечная вибрация деки смещает 
зерно в направлении импульса ко-
лебания (рис 1), даже в том случае, 
когда стол имеет поперечный угол 
наклона. Тяжёлые семена в процессе 
вибрации занимают нижние слои и 
лежат на деке, а более лёгкие ока-
зываются наверху. Если теперь через 
деку, (она проницаема для воздуха), 
направить выровненный поток возду-
ха снизу  вверх такой интенсивности, 

Таким образом – 
ПНЕВмОВИбрОСтОЛ:
- выделяет трудноотдели-

мые примеси от семян культур-
ных растений;

- сортирует семенной мате-
риал  по продуктивности семян;

- выделяет из семенного 
материала травмированные, 
поражённые насекомыми и ин-
фицированные семена;

- отделяет палочку от под-
солнечника;

- отделяет лёгкие фракции 
(сшелушенные) зёрна риса, 
проса, овса от тяжёлых (шелу-
шённых);

- выделяет из злаковых 
культур тяжёлые (камешки, 
песок и т.д.) и лёгкие компо-
ненты (проросшие семена, экс-
кременты грызунов, спорынью, 
дикой редьки…)

РЕшЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕННыХ 
ВышЕ ЗАДАЧ ДРУГОЙ МАшИНы 
КРОМЕ ПНЕВМОВИБРОСТОЛА ПОКА 
В мИрЕ СОзДатЬ НЕ уДаЛОСЬ.

к.т.н., доцент Фадеев Л.В.
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КаК ИзВЕСтНО, ОСНОВНым мОмЕНтОм В ЭФФЕКтИВНОЙ ра-
бОтЕ ПрОИзВОДСтВЕННОгО И ДругОгО ОбОруДОВаНИя, машИН 
И агрЕгатОВ яВЛяЕтСя ОтСутСтВИЕ разЛИЧНыХ ПОЛОмОК И 
мИНИмИзацИя ПрОСтОЕВ.

Особенно актуалным становится этот вопрос для сельскохо-
зяйственной техники в период посевных и уборочных компаний. 
    Избежать этого позволит подбор качественных деталей и комплектующих 
изделий, которые должны отработать изначально заданный ресурс и не по-
двергать технологический процесс отклонениям от запланированной работы.  
    Одной из таких составляющих является элемент привода - приводные рем-
ни.

ремни классифицируют в зависимости от формы поперечного 
сечения : клиновые ремни, поликлиновые ремни (многоручьевые 
ремни), зубчатые приводные ремни, плоские ремни, круглые рем-
ни (используются для приводов малой мощности) 

Наибольшее применение среди приводных ремней имеют, безусловно, 
клиновые ремни.  Такие ремни приводные  обеспечивают лучшее сцепле-
ние со шкивом, что соответственно позволяет уменьшить силу натяжения 
ремня, а, следовательно, и снизить силы, действующие на валы шкивов. 
К тому же натяжение клиновых приводных ремней не требует применения 
дополнительных натяжных или направляющих роликов.

Клиновые ремни  могут выполняться на основе двух видов: 
кордтканевые или кордшнуровые.

Несущая кордтканевая основа в клиновых приводных ремнях выполняется 
в несколько слоев, а кордшнуровая - в один слой, навитый по спирали. Такая 
основа вулканизируется резиной в единое целое, а наружная тканевая оберт-
ка повышает прочность приводного ремня и защищает его от износа.

Кордтканевые клиновые ремни являются более долговечными, но для шки-
вов с малыми диаметрами рекомендуется использовать кордшнуровые ремни 
приводные. Гибкость кордшуровых ремней выше, нежели у кордтканевых.

Помимо клиновых приводных ремней нормального сече-
ния,  выпускаются: классические клиновые, узкопрофильные, 
вариаторные, широкопрофильные, вентиляторные, плоские, ми-
кроремни, многоручьевые,  двухстороннего действия ремни.

ОПИСаНИЕ ПрИВОДНыХ рЕмНЕЙ
Классические клиновые ремни 

5, Y/6, 8, Z/10, A/13, B/17, 20, C/22, 25, D/32, E/40 
Ремни приводные клиновые нормальной прочности для 

промышленного применения, армированные синтетичес-
ким волокном. В разрезе имеют вид равнобедренной тра-
пеции. Боковые поверхности ремня – являются рабочими. 
Приводные клиновые ремни вращаются в шкивах, форма 
которых в профиле также имеет вид трапеции. Клиновые 
ремни имеют оптимальные привомерной передачи мощнос-
ти.дные свойства и способны использоваться в механизмах 
равномерной передачи мощности.

узкие клиновые ремни 
3V/9N, 5V/15N, 8V/25N, SPB, SPC, SPZ, SPA

 Ремни клиновые стандарта RMA/MPTA общепромышленного 
применения. Узкие клиновые ремни имеют в сечении более 
удлиненные боковые стороны, чем классические клиновые 
ремни. Это основное отличие и позволяет передавать бо-
лее высокие мощности, чем классические клиновые ремни. 
Поэтому узкие клиновые ремни применяются в машинострое-
нии и в тяжелом машиностроении. 

ремни с фасонным зубом 
                                  XPZ, XPA, XPB, XPC, 3VX, 5VX 
Ремни клиновые для промышленного применения повышенной прочности с 

капроновым кордом. За счет специального профилирования имеет повышенную гиб-
кость. 

                                  Вариаторные ремни RMA/MPTA 
Вариаторные ремни американского стандарта RMA/MPTA  и 

вариаторные ремни европейского стандарта (ISO). Нарезные 
вариаторные приводные ремни обладают высокой гибкостью по 
ходу движения, устойчивы против износа и соскальзывания. 

многорядные клиновые ремни 
(многоручьевые приводные ремни) 

                     3V9J, 5V15J, 8V25J 
Совмещенные (многорядные) клиновые ремни на 3, 5 и 8 

рядов используются в высоконагруженных передачах для пере-
дачи больших мощностей. Хорошо работают при повышенной 
вибрации, когда одиночные клиновые приводные ремни пе-
реворачиваются или соскакивают из пазов шкивов. В осно-
вном многорядные клиновые ремни применяются при высоких 
ударных нагрузках, в приводах вертикальных валов и при пере-
даче движения на большие растояния. 

Двусторонние зубчатые ремни профиля M и L 
                         D5M-D8M-D14M-T5D-T10D,DXL-DL-DH 
Двусторонние зубчатые ремни профиля M и L. Двойные вариаторные приводные 

ремни имеют фасонные зубья с обеих сторон Это позволяет улучшить теплоотдачу, 
что значительно снижает температуру ремня. Используются в упаковочных, полигра-
фических и других машинах специального назначения. 

ремни зубчатые серии HTD - профили м и S-M 
14M-20M-S3M-S5M-S8M-S14M, 3M-5M-8M 

Ремни зубчатые серии HTD - профили М и S-M. Применяются для передачи большой 
мощности. За счет круглого профиля зуба имеют большой ресурс работы. 

ремни зубчатые серии ZR H-XH-XXH, MXL-XL-L
Ремни зубчатые серии ZR. Наиболее распространенные в машиностроении зубчатые 

ремни. широко используются в пищевой и табачной промышленности в упаковочных 
машинах и технологических линиях. 

зубчатые ремни серии ZRM T2.5-T5-T10 
Зубчатые ремни серии ZRM. Используются в скоростных упаковочных, по-

лиграфических и других машинах специального назначения. Выпускаются так 
же в виде ленты с теми же профилями и обозначаются АТ2.5, АТ5, АТ10 со-
ответственно. 

Поликлиновые приводные ремни PH, PJ, PK, PL, PM
 Поликлиновые приводные ремни отличаются от клиновых приводных ремней низ-

ким профилем и наличием нескольких продольных ребер (клиньев). Поликлиновые 
приводные ремни обладают повышенной гибкостью, пониженным теплообразова-
нием и повышенным сопротивлением к образованию трещин за счет конструкции с 
усеченным профилем клинового сечения.Эти приводные ремни надежно сцепляются со 
шкивом и обладают высоким запасом мощности. Эти приводные ремни создают низ-
кий уровень шума и вибрации, устойчивы к резким изменениям момента вращения и 
кратковременным перегрузкам. Поликлиновые приводные ремни 
способны работать при высоких скоростях вращения. 

Плоские приводные ремни 
Плоские приводные ремни способны работать на высоких ско-

ростях и могут передавать большие мощности. Эти приводные 
ремни прочны, эластичны, имеют хорошие характеристики тре-
ния.

ПрЕИмущЕСтВа рЕмЕННОЙ ПЕрЕДаЧИ:
- плавность и бесшумность в работе;
- передача крутящего момента на большие расстояния;
- возможная работа на высоких скоростях;
- простота и дешевизна конструкции;
- легкий монтаж и ремонтопригодность
- простота эксплуатации и контроля состояния передачи;
- отсутствие смазки;
- уменьшение негативного воздействия резких колебаний нагрузки 
  за счет упругости ременной передачи.

ВыНОСЛИВыЕ 
ПрИВОДНыЕ рЕмНИ 
ОДа ПрИВОДНым рЕмНям

Рис. 1. 1 - резиновая накладка, 2 - тяговая ветвь из корда, 3 - резино-
вый стержень, усиленный текстильными волокнами, 4 - высокопроч-
ный каучук, 5 - усиленная оплетка

Строение клинового 
ремня SUPER
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ООО “аВтОДВОр 
тОргОВыЙ ДОм” 

г. Харьков 

ДВИгатЕЛЬ
(стартер, генератор 12 В) + 

Переходное устройство + 
установка у Вас в хозяйстве+ 
документы для оформления

в гаИ+ 
СЕрВИС,гараНтИя

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
       авто ЗИЛ-130/-131

            и ГАЗ-53/-66
         двигателями 

             ММЗ 
Д-245.9
(136 л.с)

Д-245.12С 
(108 л.с)

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

г. мелитополь (050) 514-36-04,
г. тернополь  (050) 302-77-78,
г. Черкассы (050) 514-36-04, 
г. березовка (04856) 2-16-67,
г. Симферополь (050) 514-36-04

г. Киев  (050) 302-77-78,
г. Кременец (050) 301-28-35, 
г. Одесса (050) 323-80-99, 
г. Винница (050) 301-28-35, 
г. Николаев (050) 323-80-99,

г. Сумы, г. Конотоп (050) 514-36-04
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заВДяКИ ПОДрІбНЮВаЧу СОЛОмИ у ВаЛКаХ мS170 
ВІтЧИзНяНІ гОСПОДарСтВа ОтрИмуЮтЬ яКІСНу та 
ПрОДуКтИВНу тЕХНІКу.
Дмитро Іваненко
Використання подрібнювачів соломи у валках різних моделей не завжди 

виправдувало себе, бо через конструктивні рішення ці знаряддя не давали по-
трібного результату. Однак після появи на ринку подрібнювачів МS170 вітчиз-
няні аграрії змінили ставлення до цих машин — техніка довела власну потріб-
ність та ефективність роботи у різних регіонах країни. І за підсумками роботи 
подрібнювачів 2011 року в 15 областях України ряд керівників господарств 
повідомили про намір відключити ці механізми у зернозбиральних комбайнах. 
Саме подрібнення валків соломи різних сільськогосподарських культур вони 
тепер виконуватимуть подрібнювачами соломи у валках МS170, виходячи з 
таких міркувань:

1.Витрата палива при використанні подрібнювачів МS не перевищує, а в 
ряді випадків навіть нижча, ніж на подрібнювачі комбайнів.

2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, господарство збільшує їх денний 
виробіток. За різним даними, це від 15 до 25%, що за постійної недостачі ком-
байнів стає актуальним. Наприклад, у жнива замість 4 комбайнів з подрібню-
вачами матимете роботу 5 комбайнів — без них. Комбайни використовуються 
тільки на збирання і обмолот. А це, у свою чергу, скорочує строки збирання і 
можливі втрати врожаю.

3. Подрібнювачі розкидають подрібнену масу на ширину 6 м, що, за відгу-
ками сільгоспвиробників, не всі комбайни спроможні виконати. Це забезпечує 
рівномірний розподіл пожнивних решток на всій поверхні ґрунту.

4. Як свідчить практика, подрібнювач за добу (годину, день) може виконати 
роботу 2-4 комбайнів.

таК, ПО ДаННИм ОПИтуВаННя, НарОбІтОК ПОДрІбНЮВаЧІВ за 
10 гОДИН ДЕННОгО ЧаСу СтаНОВИВ ДО 50 га., за СЕзОН -1200 га 
бЕз ВІДмОВ ПО гараНтІї.

Це означає, що зменшуються щорічні витрати на ремонт зернозбиральних 
комбайнів, подовжується термін їх служби.

табЛИця. ДЕяКІ ХараКтЕрИСтИКИ ПОДрІбНЮВаЧа мS170

ширина захвату, м 1,7
ширина валка, що подрібнюється, м ДО 2,3
Оберти ВВП трактора, об./хв. 540
Оберти ротора, об./хв. 3000

тип різальних органів Система рівних ножів і 
протиножів у корпусі

Кількість ножів, шт. 64
Кількість протиножів, шт. 65
Довжина подрібненої маси, см. 2-3
ширина розкидання подрібненої маси, м до 6,0

робоча швидкість руху, км/год, по валку 6.0 і більше
Продуктивність за 1 год. основного часу, га 
по валку до 6,0

Пропускна здатність, кг/сек/тн/год. 4,4/16-8,8/32
Повнота збирання, % 97,9
Потрібна потужність трактора, к. с. 50-75
Витрата палива, л/га 1,5-4,2
Вага, кг 443

аНаЛОгІВ на ринку україни НЕмає
маленька машина з великими можливостями

ВажЛИВІ ХараКтЕрИСтИКИ ПОДрІбНЮВаНа мS170
«Всеїдний» - подрібнює солому ранніх зернових культур, пожнивні 

рештки гороху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину тощо. Працює по во-
логих валках, що дозволяє використовувати його цілодобово. 
Працює на кам’янистих ґрунтах.

Кореспондент: що потрібно зробити, щоб гарантовано 
одержати подрібнювача мS170 до початку сезону збирання 
культур?

- Ігор брагін, директор мП «Либідь»: Подрібнювачів МS 170 за-
мовлено обмежену кількість, тому оформляти замовлення потрібно вже 
зараз. Це пояснюється тим, що замовлення на виготовлення редукторів 
подрібнювачів приймаються за 3 місяці плюс час на виготовлення, до-
ставку, та й виробництво завантажене плановими замовленнями.

К. що спонукало вас зайнятися цим подрібнювачем?
- І.б.: Поля після збирання, де горять валки з соломою. Також про-

тягом 2010 року було багато дзвінків з проханням запропонувати по-
дрібнювачі соломи у валках. Дзвінки супроводжувалися коментарями, 
що наявні моделі не можуть впоратися з цим завданням. Ми вивчили 
це питання і знайшли подрібнювач, що вирішує завдання подрібнення 
соломи у валках, і її рівномірного розподілу на ширину 6 м.

Директор мП «Либідь» 
брагін Ігор Костянтинович 
(050) 301-49-85
(067) 54-56-283 
(0542) 787-900 (-903) 
(0542) 781-505
http://selhozpostavka.com.ua

ІНФОрмацІя ДЛя тИХ, 
ХтО НЕ ВИКОрИСтОВує ПОжНИВНИХ рЕштОК:

1. Тонна соломи еквівалентна    
3,2 т гною. Навіть якщо взяти вар-
тість гною 100 грн/т, то за врожай-
ності ЗО ц/га зернових це дає в грунт 
10 т органіки вартістю 1000 грн плюс 
подальша економія на мінеральних 
добривах.

2. Останнім часом особливо го-
стро стоїть питання браку вологи у 
ґрунті, а саме завдяки подрібнюва-
чам воно вирішується. Залишивши 
подрібнені пожнивні рештки на ґрунті 
і вчасно злущивши стерню, одержу-
ємо мульчу. Тільки мульча припиняє 
втрату продуктивної вологи та ще 
дозволяє накопичувати вологу з ат-
мосфери за рахунок конденсату, що 
в ній утворюється. Про це писав ще 
відомий вчений І. Овсінський, що 
надавав мульчі особливої ваги у зем-
леробстві.

3. Залишаючи пожнивні рештки 
на ґрунті, в нього повертають весь 
спектр поживних речовин, взятих на 
ріст рослин. Не секрет, що у багатьох 
випадках розрахунок здійснюється 
тільки по трьох елементах NРК. Це 
призводить до збідніння ґрунту, під-
вищення його кислотності і, як ре-
зультат, до зниження родючості.

4. Мульча захищає від вітрової і 
водної ерозії, від якої Україна щороку 
втрачає тисячі гектарів ріллі.

таким чином, використання 
по ж ни вних решток є одним з 
не замінних агрозаходів на шля-
ху до високоокультурених ґрун-
тів і органічного землеробства, 
від новлення родючості ґрунту 
і підвищення його врожайнос-
ті. Наводимо деякі характеристики 
подрі-бнювача і аргументи, що не 
ввійшли до матеріалу.

Система рівних протиножівСистема рівних ножів
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Легко агрегатируются с комбай нами 
любого типа и марки, в т.ч. «Ростсель-
маш», «Гомсельмаш», вы полняют убор-
ку кукурузы на зерно с одновременным 
измельчением и разбрасыванием ли-
стостебельной массы по полю.

Жатки DOMINONI оптимальным 
образом совмещают в себе функ-
циональность, легкость и проч ность, 
и, при простоте управления, обеспечи-
вают отличную беспере бойную работу 
при уборке в самых трудных условиях. 
Низкий про филь машины позволяет ра-
ботать на очень близком к почве уровне 

для уборки кукурузы, 
подсолнечника

ЖАТКИ DOMINONI 
(Италия)

ПЕрВыЕ в Европе с 50-ти летним 
стажем производства жаток. 

 гараНтИя 3 гОДа!!! 
Единственная 

жатка с рабочей 
скоростью до 15 км/час.

воздействия на стебель, улучшая та-
ким образом сбор полегшей ку курузы 
и значительно уменьшая потери.

Последними новинками являют ся 
складные жатки для уборки кукурузы 
10-12 рядов, обладающие теми же 
неотъемлемыми харак теристиками, 
которыми вот уже полвека отличаются 
изделия под маркой DOMINONI. 

Доступны модели:
- на жесткой раме - 
4, 5, 6, 7, 8, 10,12 рядные
- складывающиеся - 
6, 7, 8, 9, 10, 12 рядные

Директор мП «Либідь» брагін Ігор Костянтинович 
(050) 301-49-85, (067) 54-56-283,
 (0542) 787-900(-903), (0542) 781-505, 
http://selhozpostavka.com.ua
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-  Дружина очманіла 
зовсім. Кожен день по 
$ 500-1000 доларів 
вимагає у мене!
- На що твоїй дружині 
кожен день такі гроші!?
- Та хто її знає. Поки 
жодного разу ні копійки 
не давав ...

Вирішила допомогти 
батькам: прийняла 
ванну, зробила зачіску, 
манікюр, педикюр, 
макіяж, наділа нову 
сукню ... Пішла шукати 
їм зятя.

Нова олія “Теща”- 
димить, піниться, а як 
добре розігріти - то ще 
й загорається.

Ось, що означає 
сенсорний телефон… 
Кішка обнюхуючи 
його, зробила 3 
знімки, відправила 5 
повідомлень і викликала 
наряд міліції.

Кому Прованс, а кому 
б — аванс!

Качок Володя дуже 
сильно боявся жаб. 
Друзі з цього приводу 
вирішили пожартувати 
над ним. В результаті 
Володя перестав 
боятися жаб, а друзі 
почали їх їсти.

Китайські діти з ранку 
роблять зарядку, а 
ввечері несуть її в 
Фокстрот.

- Мам, дивися, голуб! 
В тебе хліб є?
- Їж без хліба!

Чоловік заходить у 
квітковий магазин:
- Підберіть мені 100 
троянд для моєї 
дружини.
Продавщиця в жаху:
- Господи! Що ж ви 
такого накоїли?!

Прокинувся мужик з 
бодуна на кладовищі 
рано-рано вранці, 
темно ще. Йде по 
кладовищу, бачить 
могильник яму риє, 
ну-думає, дай-но я його 
налякаю, підходить 
позаду: “у-у-у-у-у”, 
могильник риє далі не 
звертаючи уваги, “У-гу-
гу-у -у-у у “могильник 
нуль реакції, копає не 
відволікається. Махнув 
рукою мужик, пішов до 
виходу. У самої хвіртки 
доганяє його гробар, 
б’є з усього розмаху 
по голові лопатою і 
погрожуючи пальцем 
каже:

“По кладовищу гуляй, 
а за територію не 
виходь!”

Я вся така раптова 
- підійшла до 
холодильника, щоб 
з’їсти шматочок 
огірочка, і раптово 
зжерла п’ять котлет.

На першому після 
травневих свят уроці 
трудовик оголосив, що 
поставить “п’ятірку” 
тому, хто буде пиляти 
тихіше за усіх ...

- Ви знаєте, ваш собака 
бігає за машинами!
- Так усі собаки бігають 
за машинами!
- Але ваш собака їх 
ловить і зариває у 
городі!

У супермаркеті 
дівчина підходить 
до автоматичних 
ваг, кидає монетку і 
зважується. Дивиться 
на шкалу, знімає плащ і 
кидає ще одну монетку. 
Дивиться на шкалу, 
знімає туфлі й кидає ще 
монетку. Дивиться на 
шкалу, знімає светр ... 
І тут ззаду лунає голос 
з кавказьким акцентом: 
- Падажди, дарагой! 
Далше - я плачу!
Дочка дзвонить матері і 
скаржиться:
- Мама, цей невдячний 
чоловік знову не хоче 
їсти гречку!
- Доню, а ти розкажи 
йому, як ти старалася, 
коли її варила!
- Оп-паньки, так її 
варити треба??!

Маленький син вбігає в 
кімнату до мами і гірко 
плаче.

Мама:
- Сину, чому ти 
плачеш???
Син, крізь сльози:
- Ми з татом були на 
рибалці, тато зловив 
велику рибу, а коли 
витягав вудку, леска 
обірвалася, і риба 
спливла.
Мама, посміхаючись:
- Ну, так а що тут 
плакати, сину?! Ти вже 
дорослий хлопчик і 
повинен розуміти, що в 
таких ситуаціях треба не 
плакати, а сміятися!
- Так я і засміявся!

Ось дивлюся я рекламу  
“кіт Борис-актор, 
філософ, спортсмен!” 
і думаю ... Може теж 
віскас жерти?

Зубна фея прилетіла в 
будинок пристарілих 
і вкрала всі зубні 
протези.
 
Почувши моє бажання - 
золота рибка здохла. . .

Черга в кабінет 
стоматолога. Тихе 
журчання бормашини 
раптом переривають 
пекельні воплі та крики. 
Через хвилину виходить 
окровавлений пацієнт. 
Черга, стривожено:
- Невже так боляче?
Пацієнт, випльовуючи з 
рота відкушений палець:
- Ну, ще б пак…

- Алло, мама, дай татові 
трубку.
- Алло, тато, Україна 
виграє?!
- Так, звичайно, доню, 
звичайно!
- Тату, дай маму.
- Алло, мам, ти чула, 
тато дозволив! 

Втік я із дому. А потім 
думаю: 
- Навіщо!? Яж холостяк!

Собаки, які бігають 
за машинами - це душі 
померлих ДАІшників. 

Дивлюсь новини - всі 
щось купують: хто 
яхту, хто віллу, хто 
футбольний клуб...
Піду і я хліба куплю.

- Привіт, кицю! Може 
нам зустрітися? Я 
куплю пляшку вина, 
квартира повністю в 
нашому розпорядженні 

Дід, вболівальник 
Київського «Динамо», 
дивлячись матч з 
онуком вболівальником 
Донецького «Шахтаря» 
протягом матчу кілька 
разів переписував 
заповіт.

-Куме,а чого то у 
вас вчора кіт так 
несамовито кричав!?
- То я його купав!
-Так і я свого купаю, 
то він же в мене не 
кричить!
-То ви ж свого не 
викручуєте.

— Тату, прошу, ну купи 
мені тамагочу! 
— Ні! В тебе ще он 
канарейка не здохла…

- Пив? - Ні, люба, не 
пив! 
- Тоді скажи: В надрах 
тундри видри в гетрах 
тирять в відра ядра 
кедрів.
- Пив!

У селі після випускного 
батьки вдруге знайшли 
сина в капусті!

Мамо, я не хочу в 
Америку!
- Закрий рот і греби! 

ОБІДНЯ  ПЕРЕРВА
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