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

С.3

Скільки разів кожен з нас випробо-
вував на собі красу зимової експлу-
атації, що не виключає періодично-
го небажання автомобіля заводитися! 
Найчастіше причина цього криється 
в сильних морозах, які дозволяють 
маслу загуснути до консистенції сме-
тани. Зазвичай ситуація посилюється 
ще і тим, що старенька батарея вже 
не здатна довго крутити стартер. Ось 
автомобіль і не заводиться.

Щоб не виникли подібні про-
блеми, необхідно завчасно під-
готуватися до холодного періо-
ду.

Перша порада автомеханіків 
– профілактика. Стартер і інші сис-
теми двигуна теж можуть відмовля-
ти за відсутність до себе уваги саме 
в морози. Потрібно поклопотати-
ся щоб масло було зимовим, а «рід-
ка хімія» автомобіля була незамерза-
ючою. Літнє мінеральне або просто 
старе моторне масло в мінус 30 на-
певно загускнене. 

ЗИМОВИЙ СТАРТ БЕЗ СЮРПРИЗІВ
Кулаков Юрій Миколайович, 
викладач кафедри «Трактори і автомобілі» ХНТУСГ ім. П. Василенка

Тому краще замінити масло, пе-
реважно на «синтетику», – вважають 
фахівці.

У бачку обмивача теж потрібно 
мати незамерзаючу рідину, причо-
му якісну і не фальсифіковану. Вода, 
якщо раптом у кого залишилася, за-
мерзнувши, розірве деталі обмивача.

Більшість автомобілів не можуть 
завестися після морозної ночі, тому 
що на холоді падає потужність аку-
мулятора. Він не в змозі віддати не-
обхідний струм і, відповідно, не здат-
ний крутити стартер з потрібною час-
тотою. Допомогти йому пережити ніч 
можна, добре прогрівши машину вве-
чері – краще всього поїздити хоч би 
півгодини, не вимикаючи двигун і не 
використовуючи потужні електропри-
лади. Тобто обігрів заднього скла і 
сидінь, сервоприводи, наворочену 
музику. Є, звичайно, варіант понести 
акумулятор додому, в тепло. 
Але мало хто готовий в наші 
часи на такий подвиг. 
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Напередодні новорічних свят 
хочемо побажати, щоб у 
кожну Вашу оселю завітав 
Новий Рік і виконав Ваші 
найзаповітніші бажання. 

Нехай прекрасні зимові 
свята принесуть мир, спокій 
і злагоду, впевненість у 
майбутньому.

Зичимо Вам міцного здоров’я, 
успіхів, родинного щастя,  
достатку і благополуччя!

Будемо вірити, що 
Новий 2015 Рік буде 
для нас з Вами вдалим.

Бажаємо гарного настрою і 
любові, нехай у Вашому житті 
панують гармонія та вдача!

Прийміть сердечні вітання!
                 

        З повагою, газета “Автодвор”

З Новим 
        Роком 
        та 
 Різдвом 
 Христовим!
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ЗЕРНОСУШИЛКИ. Шахтного типа от 15,7 т /час 

+38 (067) 379-54-07         +38 (050) 307-52-09                                                                    
+38 (095) 419-74-65          +38 (093) 281-70-92

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ УРОЖАЯ

ЗАВ.  Строительство  “ Под ключ  “. 
Реконструкция. Подъем. Завальная яма. 

Нории. Зернопроводы.
Строительство  АНГАРОВ   каркасных и арочных

СЕПАРАТОРЫ  ЗЕРНОВЫЕ.  БЦС.  
Аэродинамические ИСМ от 5 до 150 т/час.  

Для первичной очистки и калибровки, подготовки 
высококачественного посевного материала.  
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У таких випадках ми згадуємо про існу-
вання особливих пристроїв, що носять в на-
роді назву, – «дроти для прикурювання». 
Вони призначені для подачі великого стар-
тового струму на клеми розрядженої акуму-
ляторної батареї від автомобіля-донора. 

Але передати цей струм здатні тільки дро-
ти, що мають достатньо великий перетин. 
Наприклад, щоб забезпечити про-
крутку холодного двигуна з об'ємом 
близько 1,6 л, площа поперечного пе-
ретину такого дроту має бути не мен-
ше 16 мм 2, що відповідає діаметру 
4,5 мм.

Для виготовлення проводів застосовуєть-
ся багатожильний мідний дріт, що має дуже 
низький опір. Деякі фірми випускають дроти 
в гумовій ізоляції, яка при негативних тем-
пературах дубне і не дозволяє проводам 
згинатися. У кращих зразків ізоляція вико-
нана з м’якого матеріалу, найчастіше вона 
силіконова, така, що не втрачає своїх влас-
тивостей на морозі. 

З’єднання кінців проводів із затисками 
обов’язково має бути на паянні – просто-
го обтиску недостатньо. Кінці проводів за-
звичай закладаються в потужні затиски типу 
«крокодил» і відрізняються кольором: як 
правило, плюсовий дріт буває червоним, 
мінусовий – чорним. 

При цьому іноді кольором відрізняються 
тільки затиски, іноді ізоляція всього дроту 
має відповідне забарвлення. Але різний ко-
лір для різної полярності – неодмінна умо-
ва. Довжина проводів рідко перевищує 2 
метри, тому ставити автомобілі слід якомо-
га ближче один до іншого. І при цьому вра-
ховувати розташування акумуляторних ба-
тарей. 

ВІДРАЗУ ХОЧЕМО ЗАСТЕРЕГТИ:        
багато автомобілів з достатньо склад-
ним електронним забезпеченням – 
простіше кажучи, з комп’ютерами 
– взагалі не можна запускати у такий 
спосіб. Їх випрямні мости і комп’ютери мо-
жуть при цьому загинути. Про що в інструк-
ціях зазвичай сказано достатньо ясно. Тому, 
перш ніж «прикурювати» – загляньте в «ма-
нуал»! 

Відкривши капоти, спочатку закріпіть на-
конечник «плюсового» дроту на клемі «+» 
страждаючого автомобіля і лише після цьо-
го з’єднаєте другий затиск цього ж дроту з 
клемою «+» АКБ автомобіля-донора. Затис-
ки повинні закріплюватися щільно і надійно. 
Після цього в такій же послідовності підклю-
чіть чорний дріт. 

Переконавшись, що дроти закріплені пра-
вильно і міцно, включіть запалювання і зро-
біть спробу запуску «ледачого» двигуна. 

Включати запалювання і запускати дви-
гун автомобіля-донора не слід щоб уникну-
ти пошкодження його електронних систем. 

Після пуску двигуна і появи ознак його 
стійкої роботи на обертах холостого ходу 
дроти можна відключити: спочатку «мінусо-
вий», потім «плюсовий».

Часто двигун не заводиться внаслідок не-
правильно підібраних або брудних свічок за-
палювання. Їх потрібно перевірити, очисти-
ти від нагару і при необхідності замінити. 

На випадок морозів в автокрамницях про-
дається велика кількість спеціальних при-
садок для палива – наприклад, «швидкий 
старт», які заливаються в карбюратор і па-
ливну систему для кращого запуску двигу-
на.

Стартером не можна, та і безглуздо 
крутити довше 20 секунд.

Якщо після трьох таких спроб двигун не 
запустивсь – потрібно почекати декілька 
хвилин, потім повторити серію. Коли не 
вийшло запустити двигун після де-
кількох спроб і він не подає на запуск 
ніяких надій – варто залишити маши-
ну у спокою до потепління або викли-
кати фахівця для пошуку причини від-
мови техніки. Але несправності може і не 
існувати – просто температура опустилася 
нижче за відмітку, на яку розраховані обслу-
говуючі двигун системи. Тоді найпростіше 
акуратно відбуксирувати машину в теплий 
гараж і спробувати оживити її там. 

У холод краще не ставити автомо-
біль на стоянкове гальмо,  щоб не при-
мерзнули колодки. Спокійніше просто по-
ставити машину на передачу. Власникам 
автомобілів з дизельними двигунами вза-
галі не рекомендується користуватися авто-
мобілем в такі холоди, якщо вона вночі збе-
рігається на вулиці. 

Шансів на запуск дизеля без спеці-
альних пристроїв розігріву при мінус 
30 небагато.

ЗИМОВИЙ СТАРТ БЕЗ СЮРПРИЗІВ
Щоб не копатися із замерзлими дверни-

ми замками, бувалі водії радять мати в ки-
шені, а краще заздалегідь залити в «личин-
ки» спеціальні «розморожувачі». Полива-
ти замок окропом не радять – вода остиг-
не, замерзне, і відкрити машину наступного 
разу вдасться вже тільки навесні.

У автомобіля з механічною короб-
кою передач запускати двигун потріб-
но, обов’язково при натиснутій педалі 
зчеплення: це позбавить стартер від необ-
хідності провертати ще і застигле масло в 
коробці передач (навіть при всіх вимкнутих 
передачах шестерні в коробці провертають-
ся). Після того, як двигун запустився, кра-
ще не відпускати педаль декілька хвилин, а 
потім відпускати плавно. Прогрівши автомо-
біль, можна сміливо їхати – він не заглохне. 

І не варто залишати без необхіднос-
ті автомобіль з ввімненою сигналіза-
цією: на стоянці або в гаражі сигналізація, 
ввімнена довше за тиждень, значно розря-
дить акумулятор. Також фахівці нагадують, 
що один холодний пуск двигуна в лютий мо-
роз по ступеню зносу дорівнює 100–200 км. 
пробігу. І якщо поїздка не термінова, то кра-
ще скористатися суспільним транспортом.

Одін із спірних питань – чи варто 
прогрівати двигун , якщо, припустимо, 
він абсолютно справний і може їхати відра-
зу після пуску і не глохнути. Зазвичай завод-
ські інструкції радять «при мінусових темпе-
ратурах почекати одну-дві хвилини і рухати-
ся, не перевищуючи середніх обертів двигу-
на, до повного його прогрівання». Пробле-
ма одна: чи знають виробники, в які мінусові 
температури потрапив їх виріб. Тому реаль-
но варто рушати з місця тільки після того, як 
обігрівач салону починає видавати відчутно 
тепле для рук повітря. І, звичайно, не газу-
вати, як роблять деякі водії.
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1. Старайтесь не выключать 
двигатель на больших оборотах. 
Во-первых, если выключить двигатель 
на больших оборотах, сразу отключается 
водяной насос и двигатель, все детали 
которого максимально нагреты, сразу 
лишится охлаждения. Другими словами, 
произойдет кратковременный перегрев 
двигателя. На холостом ходу происходит 
снижение и стабилизация температурного 
режима. Это, кстати легко заметить при 
большом нагаре в камерах сгорания: при 
выключении двигателя на повышенных 
оборотах он продолжает некоторое время 
работать за счет калильного зажигания 
(смесь воспламеняется от раскаленных 
частиц нагара). При этом возможна поломка 
двигателя.Во-вторых, если двигатель 
оборудован турбиной, произойдет 
следующее. После отключения двигателя 
в подшипниках турбины останется масло. 
Раньше оно циркулировало, охлаждая 
турбину, от давления в системе смазки 
двигателя. После остановки двигателя 
циркуляция прекратится. Тут все очень 
сильно нагретые детали газовой турбины и 
впускного коллектора начнут выравнивать 
свою температуру, в результате чего 
небольшое количество масла в подшипниках 
турбины будет перегрето и превратится в 
смолу, которая не добавит долговечности 
подшипникам турбины, которые тоже 
будут перегреты. Если же дать двигателю 
поработать несколько минут на холостых 
оборотах, выпускной коллектор и корпус 
турбины немного остынут, и после остановки 
двигателя не произойдет местного перегрева 
подшипников и масла в них.

2. Каждый день, покидая стоянку, 
оглянитесь туда, где стоял ваш 
автомобиль или трактор, проверьте, не 
натекло ли с них чего-нибудь. Особенно 
это актуально для старых автомобилей. 
Например, датчик давления масла чуть 
«потеет», т.е. из него сочится масло, но 
в один прекрасный момент резиновая 
диафрагма этого датчика может лопнуть 
окончательно, и моторное масло польется 
струёй. Поэтому остановились возле 
магазина, сходили за покупками, вернулись 
к машине - загляните под нее, не натекло ли 
чего. Нет? Вот и отлично.

 
3. Приятно ехать на автомобиле 

под звуки любимой мелодии. Но раз 
в день, перед светофором, выключите, 
пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят 

ли тормозные колодки при торможении, не 
слышно ли какого-нибудь изменения в шуме 
колес? Можно снова включать магнитофон. 
Но вот впереди вдоль дороги стена из 
железобетонных блоков. Еще раз выключите 
музыку и послушайте свой автомобиль. 

Шум, издаваемый им, будет отражаться от 
стены, и вам его будет отлично слышно через 
открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом 
шуме чего-нибудь необычного?

4. У вас электрические 
стеклоподъемники? Отлично. Никогда не 
помогайте электромотору справляться со 
своими обязанностями, по крайней мере, 
пластмассовые шестеренки в редукторе 
стеклоподъемника целее будут.

5. В вашем автомобиле из-за 
особенностей наших дорог перестали 
нормально работать амортизаторы, 
которые, кстати, служат только для 
гашения колебаний кузова. Конечно, 
вы можете продолжать ездить, невзирая 
на постоянную раскачку автомобиля на 
дороге. Машина при этом практически «не 
держит дорогу», но это становится очень 
заметным и опасным только после 100 
км/час, а так... можно ведь ездить и не 
более 80 км/час, учитывая, конечно, что 
и тормозной путь автомобиля с плохими 
амортизаторами увеличивается, потому 
что снижается сцепление колес с дорогой. 
Но если у вас автомобиль с системой 
антиблокировки тормозов (ABS), то за 
состоянием амортизаторов надо следить 
очень придирчиво, потому что происходит 
следующее: на «гребенке» колеса на 
мгновение отрываются от земли и, если 
вы давите на тормоз, тут же блокируются. 
Система ABS, следящая за тем, чтобы колеса 
не блокировались, эту блокировку сразу же 
снимает, т.е. отключает тормоза. На долю 
секунды. Но за первой ямкой «гребенки» идет 
вторая, третья и т.д., и может получиться 
так, что на этой «гребенке» ваш автомобиль 
останется вообще без тормозов, хотя 
тормозную педаль вы будете давить изо всех 
сил.

6. Красиво, наверное, когда над 
лобовым стеклом в салоне болтается 
какая-нибудь «висюлька»: розочка, 
китайский фонарик или какой-нибудь 
черепок. Но когда какая-нибудь штуковина 
болтается перед глазами, даже если вы 
на нее вовсе не смотрите, она притупляет 
боковое зрение, а на дороге происходит 
много того, что нужно заметить (и тут же 
отреагировать!) именно боковым зрением. 
Двигаясь в потоке машин, вы только боковым 
зрением отмечаете машины справа и 

В копилку Вашего опыта
слева (а также, через зеркало, и сзади) и 
реагируете на их маневры. С «талисманом» 
над стеклом вы будете реагировать на них 
где-то на полсекунды позже.

7. Изготовьте второй ключ 
зажигания. На всякий случай. И закрепите 
его на автомобиле снаружи, с помощью 
проволоки или винтика прикрепите его 
изнутри под бампером или брызговиком. 
Идея вообще-то в том, что даже если вы 
остались в одних трусах, вы все равно 
должны иметь возможность уехать на своем 
автомобиле. А уж случаев, когда клиент 
захлопывает дверь, оставляя в замке ключ 
зажигания, более чем достаточно.

8. Когда вы оставляете свою машину 
на ночь, неважно, на стоянке или 
в гараже, не ставьте ее на ручной 
тормоз. Ведь за ночь всякое может 
случиться, например, мороз ударит, а 
утром машина вынуждена будет срывать 
примерзшие колодки. Вроде бы мелочи, но 
неприятные. Оставляйте машину на передаче 
или в положении «Р» у «автоматов».

9. Если во время поездки ночью (так 
уж случилось) вам показалось, что 
все встречные водители вас слишком 
уж слепят и не переключаются на 
ближний свет, попробуйте отмыть 
каким-нибудь растворителем лобовое 
стекло. Не снаружи, там, скорее всего, 
дворники очистили его нормально, а 
изнутри. Если в машине курят, то через 
месяц все стекла изнутри покрываются 
пленкой, но даже если и никто не курит, 
стекла постепенно все равно покрываются 
пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри 
салона (приборная панель, например) сильно 
нагреваются на солнце и начинают «пылить» 
(вы, наверное, чувствовали специфический 
запах пластмассы в салоне), и через полгода 
стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая 
и мешает ездить по ночам.

10. Чем легче будет брелок у вас на 
ключе зажигания, тем меньше будет 
разбиваться замок зажигания. А если 
вы пользуетесь ключом, на кольце которого 
болтается целая связка других ключей, ваш 
замок зажигания разболтается за полгода до 
такой степени, что будет включаться любым 
другим ключом.
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Минский 6-ти цилиндровый, рядный, а, значит, бо-
лее урав новешенный тракторный двигатель, при боль-
шей мощ ности имеет меньший вес, более экономичен.

Как показали испытания, прове денные в Ук ра-
инском научно-иссле  довательским инсти туте прогно   -
зирования и испытания сельско хозяйственной техники 
и технологий им. Л.Погорелого, благо даря газотурбин-
ному наддуву и промежуточному охлаждению воз духа, 
применению современных материалов и технологий, 
минские моторы являют собой но вое современное по-
коление энерго установок для тракторов и ком байнов.

При работе тракторов ХТЗ на номинальной нагруз-
ке, удельный расход топлива у  Д-260.4 (210 л.с.)  
на 15-20% ниже, чем у безнаддувных двигателей ЯМЗ, 
а обрабатывает за ту же смену на 20% большую пло-
щадь. Трактор с минским двигателем легко «тянет» по-
севной агрегат шириной захвата 7,2 м., появляется 
возможность агрегатировать его с современными, бо-
лее производительными орудиями и агрегатами (на-
пример, тя желая борона УДА-3,8, сеялка-культиватор 
«Партнер», пя ти кор пусный плуг RS).

Трактор ХТЗ, переоборудованный минским двигате-
лем Д-262-2S2 (250 л.с) с усиленной скорост-
ной КПП, легко справляется с более тяжелыми (а, 
значит, более производительными) навесными агре-
гатами и не уступает импортным тракторам аналогич-
ной мощности.

АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ



Ежемесячное издание для хозяина земли и техники АВТОДВОР № 12 (141) декабрь 2014тел. (057) 715-45-55 7



АВТОДВОР ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 01211 № 12 (141) декабрь 2014тел. (057) 715-45-55 8

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,  

т

                           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 ремон-

ту 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 ви-
ставляємо 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 - 4500 грн., 
ЯМЗ-238НДЗ - 5200 грн.,
ЯМЗ-238НД5 - 5800 грн.,
ЯМЗ-238АК - 5800 грн., 
ЯМЗ-238 - 4400 грн., 
ММЗ-Д-260 - 4400 грн.,
КПП (роботи) - 3903 грн.

Вартість комплекту запасних частин (тільки фірмових, тільки з Ярос-
лавля та Мінська) залежить від ступеня зносу двигуна. Якщо “шкурка ви-
чинки 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.

м. Кіровоград, м. Миколаїв  (050) 109-44-47,
м. Одеса  (050) 404-00-89, м. Тернопіль  (050) 404-00-89, 
м. Вінниця, м. Львів  (050) 301-28-35, м. Чернівці  (050) 109-44-47,
м. Мелітополь, м. Донецьк (098) 397-63-41, м. Київ  (050) 404-00-89,
м. Сімферополь (050) 404-00-89, м.Суми, (050) 109-44-47, 
м. Черкаси , м. Полтава (050) 404-00-89

  СЕРВІС-ЦЕНТР
МОТОРІВ ЯМЗ, ММЗ 
та КПП (Т-150, Т-150К)
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ДЛЯ 
ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобиль зимой — разговор особый. 
Некоторые водители предпочитают зимой вообще не 

ездить. Но не на всех просторах это работает — зачастую 
приходится ездить круглый год. И потому советы, в чем 
заключаются особенности обращения с автомобилем зимой.

СТЕКЛА НЕ БУДУТ ЗАПОТЕВАТЬ
Первая трудность — постоянное запотевание стекол изнутри и их 

обледенение снаружи. Бороться с обледенением надо прежде всего 
аккуратностью — мы должны следить за уровнем моющей жидкости 
и при необходимости доливать. Стоит держать небольшой запас в 
багажнике. Сами щетки «дворников» начинают покрываться льдом 
в районе шарниров — не забывайте поглядывать на них каждый раз 
после пребывания машины на морозе. Чтобы избежать загущения 
смазки, стоит подобрать к ним многофункциональную смесь.

Когда вы придете на стоянку, в сильный мороз, нужно смазать окна 
специальной мазью, которая состоит из 2 частей глицерина, и одной 
части сильного раствора поваренной соли. Эту смесь нужно нанести 
перед самым выездом, ведь она предохраняет стекло от инея в 
течение двух - трех часов.

Запотевание окон может предотвратить насыщенный раствор 
поваренной соли, для этого нужно взять две столовые ложки на 1 
стакан воды. При помощи этого раствора можно быстро очистить 
замерзшие окна. Этим раствором протирают до тех пор стекло, пока 
с него не сойдет лед и иней, а потом нужно протереть стекло, сухой, 
мягкой тряпочкой. А можно взять влажную соль, завернуть в марлю и 
тогда стекла автомобиля не запотеют.

НЕ МЫТЬ
Вам лучше воздержаться от мытья автомобиля в сильные морозы, 

ведь резкие перепады температур могут повредить его покрытие, 
может потускнеть его полировка. Если вам так невтерпеж помыть 
автомобиль, то нужно перед мойкой автомобиля обработать оконные 
уплотнители и дверные замки, замок бензобака и пробку при помощи 
силиконовых спреев. Мойка машины в зимних условиях должно 
сопровождаться просушкой замков в дверях, бензобаке и багажнике 
— их заледеневшие внутренности нам ни к чему. После мойки не 
пожалейте и обработайте свой автомобиль горячим воском. Благодаря 
воску покрытие автомобиля не будет страдать, и можно его мыть 
гораздо реже. После выезда из мойки нужно сильно притормозить, 
чтобы не примерзли колодки вашего автомобиля. На ночь желательно 
ставить автомобиль на передаче, а не на «ручник».

НОСИТЬ С СОБОЙ ЧЕМОДАНЧИК-ПОМОЩНИК
Когда резкая перемена температуры, не открываются дверные 

замки. И многие перед наступлением зимы покупают баллончики, 
которые помогают сорвать гайку, которая не открывается, и помогут 
оттаять замок. При помощи этого баллончика брызнут по разу, а 
потом забрасывают в багажник, а там от него толку никакого, и еще 
трудно к нему добраться. Поэтому его нужно носить с собой, как нужно 
носить рабочие перчатки, чтобы все было теплое и рядышком. Еще 
желательно обзавестись специальным спреем для запуска мотора, для 
распыления у карбюратора или впускного коллектора.

Сомнительный конечно получается комфорт, но ничего не 
поделаешь. Нужно иметь в запасе набор предохранителей, щетку 
дворника. Конечно, с собой это не надо таскать, так же как и провода 
для «прикуривания». В багажнике они не будут лишними. Можно 
открыть замок и без баллончика, для этого нужно на огне зажигалки 
или спичками, нагреть ключ и осторожно повернуть.

МАСЛО
Вначале необходимо в обязательном порядке вовремя поменять 

масло на его зимний аналог. Для этого лучше использовать 
качественное синтетическое масло, потому что летнее имеет одну 
неприятную особенность -в холодное время года оно превращается 
в кисель или застывает вовсе. Аккумуляторной батарее будет очень 
тяжело, и срок ее эксплуатации будет снижен.

Заводиться в мороз тоже стоит осторожно — жмем сцепление и 
не спешим его отпускать. Если двигатель после этого заглохнет, не 
стоит спешить и повторять операцию — выждите хотя бы полминуты, 
дайте аккумулятору отдохнуть. Ни в коем разе не пробуйте завести 
двигатель сразу. Для начала короткими включениями стартера 
необходимо погонять поршни, чтобы разогнать загустевшее масло. 
Затем попытайтесь запустить двигатель. Если с первого разу ничего 
не вышло, не выключайте стартер сразу. Оптимальный режим запуска 
двигателя – это серия 10-секундных попыток с перерывами в три 
минуты.

ТОПЛИВА – ПОЛНЫЙ БАК
В баке всегда должно быть больше половины топлива. Не следует 

забывать, что чем больше воздуха содержится в баке, тем больше в 
нем содержится водяных паров. Происходит кристаллизация водяных 
паров, тогда микрокристаллы оседают в топливе, они скапливаются 
на дне и засоряют топливную систему и топливный насос. Не нужно 
ждать, пока загорится лампочка индикатора количества топлива. 
Когда показывает стрелка, что в баке находится половина топлива, 
заворачивайте на заправку.

СВЕЧИ
С наступлением холодов необходимо установить новые свечи. 

Многие водители забывают это делать. Одни экономят деньги, другие 
не могут найти нужные свечи. Пока автомобиль заводится нормально, 
многие водители и не задумываются о наличии свечей зажигания. Если 
свечи старые, то нужно установить необходимый зазор, который все 
время увеличивается по причине обгорания электродов. Желательно 
это делать заранее, иначе будете тратить свое время и ковыряться 
перед ответственной поездкой. В крайнем случае, когда мотор не 
запускается, можно установить зазор меньше рекомендуемого. Но 
вы должны понимать, что электроды в таком случае будут обгорать 
быстрее. 

ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Из-за больших перепадов температур заметно меняется давление 

в шинах. Это может сказаться на сцеплении колес с дорогой, 
что особенно проявляется на снегу, и на скользких покрытиях. И 
поэтому при перепадах температур и при сильных морозах нужно в 
обязательном порядке проверять давление в шинах. Зимние покрышки 
мягче и изнашиваются намного быстрее. Следует регулярно проводить 
балансировку — иначе неравномерный износ приведет к дисбалансу 
колесной системы.

Т

т

д

д

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

КОРОБКИ
Выньте из корпуса 1 (рис. 1) вал при-

вода ВОМ 6, колесо зубчатое 5, валики и 
колеса зубчатые 3 привода насосов, вил-
ку 7,вал первичный 8, вал привода задне-
го моста 2, механизм включения переднего 
моста 9, вал привода переднего моста 10, 
указатель уровня масла 11, систему подво-
да масла 12.

Снятие вала и колес зубчатых привода 
ВОМ.

Выньте вал 2 (рис. 2) и снимите стопор-
ное кольцо 1.

Спрессуйте подшипник 6 с вала 3, сни-
мите стопорное кольцо 5, блок колес зуб-
чатых 4.

Снятие колес зубчатых привода насосов.
Отверните болты 1 (рис. 3) и снимите 

корпуса 2, прокладки 11, регулировочные 
шайбы 8, 9, втулки 10.

Отверните гайки 3 и снимите зубчатое 
колесо 4, втулку 6.

Выньте вал 7 и снимите зубчатые колеса 
5, подшипники 12, втулку 13, зубчатое ко-
лесо 14 с валом.

СНЯТИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА
Отверните болты 4 (рис. 4) и снимите сто-

порные пластины 1, 3, крышку 2, прокладку 5.
Отверните гайку 22 и снимите шайбу 

21. Снимите стакан 6 с наружной обой-
мой подшипника 7, прокладку 5. Спрессуй-
те с вала 19 внутреннюю обойму подшип-
ника 7 и снимите втулку 8, зубчатое коле-
со 9, муфты 10, 11. Спрессуйте с вала под-
шипники 14 с зубчатым колесом 12, коль-
цами 13, 20, подшипник 18 со стаканом 17 
и уплотнительным кольцом 16, стопорным 
кольцом 15.

Снятие вала привода заднего моста.
 Снимите стопорное кольцо 1 (рис. 5), 

проставочное кольцо 2.
Отверните болты 8 и выньте вал 10, под-

шипник 3, зубчатые колеса 4, 5.
Спрессуйте подшипник 6 с вала и из ста-

кана 15, снимите шайбу 11.
Выпрессуйте из крышки 9 манжеты 14, 

выньте проставочное кольцо 13, 
войлочный сальник 12, снимите 
уплотнитетьные прокладки 7.

Рис. 1. Разборка раздаточной коробки: 1 — корпус; 2 — вал привода заднего моста; 
3, 4, 5 — колесо зубчатое; 6 — вал привода ВОМ; 7 — вилка; 8 — вал первичный; 9 — 
механизм включения переднего моста; 10 — вал привода переднего моста; 11 — указатель 
уровня масла; 12 — система подвода масла

ТО И РЕМОНТ ШАССИ ТРАКТОРОВ Т-150К/ХТЗ-170
Уважаемая редакция газеты «Автодвор»! У нас старый 
трактор Т-150К. Планируем заменить мотор на 
Минский Д-260.4, но к этому времени хотим своими 
силами капитально отремонтировать трансмиссию и 
ходовую…

Идя навстречу пожеланиям наших читателей 
продолжаем рубрику:

Коломиец Леониц Павлович, ветеран ХТЗ

Рис. 2. Снятие вала и колес 
зубчатых привода ВОМ:
1, 5 — кольцо стопорное; 
2, 3 — вал; 4 — блок колес 
зубчатых; 6 — подшипник

Рис. 3. Снятие колес зубчатых привода насосов: 1 — болт; 2 — корпус; 3 — гайка;               
4, 5,14 — колеса зубчатые; 6, 10, 13 — втулка; 7 — вал; 8, 9 — шайба; 11 — прокладка; 
12 — подшипник

С. 10
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В коробке трактора Т-150К-26 вместо зубчатого коле-
са 4 установлен блок зубчатых колес.

Снятие вала привода переднего моста.
Выньте вал 8 (рис. 6) привода переднего моста из 

корпуса 1 и снимите кольцо 14, крышку 16, прокладку 
15, подшипник 13, кольцо 12, кольца 3, 4, зубчатое ко-
лесо 11, крышку 10, прокладку 9, кольцо 7, стакан 5 с 
подшипником 6, прокладку 2.

Рис. 6. Снятие вала при-
вода переднего моста:
1 — корпус; 
2, 9, 15 — прокладка; 
3, 4, 7, 12, 14 — кольцо; 
5 — стакан; 
6, 13 — подшипник; 
8 — вал; 10, 16 — крышка; 
11 — колесо зубчатое

Рис. 4. Снятие ведущего вала 
раздаточной коробки:
1, 3 — пластина стопорная; 2 — крышка; 
4 — болт; 5 — прокладка; 6,17 — стакан; 
7,14,18 — подшипник; 8 — втулка; 
9,12 — колесо зубчатое; 10,11 — муфта; 
13,15,16,20 — кольцо; 19 — вал;  21 — шайба; 
22 — гайка

Рис. 5. Снятие вала привода заднего моста: 1, 2, 13 — кольцо; 3, 6 — подшипник; 4, 5 — 
колесо зубчатое; 7 — прокладка; 8 — болт; 9 — крышка; 10 — вал; 11 — шайба; 12 — кольцо 
уплотнительное; 14 — манжета; 15 — стакан

С. 9
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При своєчасному та якісному обслуговуван-
ні ці трактори надійно працюють і вже давно 
перекрили рекомендовані нормативи їх вико-
ристання. 

Однак, подальша експлуатація таких трак-
торів обмежується недостатньою потужніс-
тю для використання з новими високопродук-
тивними сільськогосподарськими машинами , 
які вимагають застосування енергозасобів 
з потужністю двигуна понад 200 к.с.  та зна-
чною витратою палива. На жаль, подальше їх 
використання без модернізації приводить до 
збільшення експлуатаційних затрат, а, відпо-
відно, до зниження рентабельності виробни-
цтва.

Якщо немає можливості купити новий трак-
тор, то доцільно модернізувати наявний, вста-
новивши на ньому сучасний потужний і еконо-
мічний двигун. 

Саме мінські двигуни серій Д-240 та 
Д-260 завоювали прихильність користува-
чів високими техніко-економічними показ-
никами, надійністю в роботі та ремонто-
придатністю. І зовсім не випадково мінські 
двигуни встановлюються не тільки на біло-
руські трактори, а і на трактори ЮМЗ, ХТЗ, 
ЛТЗ, самохідні зерно-і кормозбиральні ком-
байни, а також на автомобілі ЗИЛ, ГАЗ та 
автобуси…

Досвід використання двигунів Мінського мо-
торного заводу (понад 2500 шт. Д-260.4 на  
тракторах ХТЗ) свідчить, що вони добре адап-
товані до вітчизняних паливо-мастильних 

матеріалів і важких умов експлуатації. Ці агре-
гати при невеликих габаритних розмірах і 
масі мають значний запас крутного момен-
ту (25 – 28%) і достатньо високу надійність. 
Крім того, в Україні мінські двигуни дуже по-
ширені, тому проблем зі створення спеціа-
лізованої ремонтної бази не виникає. А по 
економічності двигуни мінського моторно-
го заводу наближаються до двигунів Дойтц.

То чому б не вдихнути друге життя в трак-
тор, модернізувавши його встановленням 
нового більш потужного та економічного 
мінського двигуна.

ЧИМ КРАЩИЙ МІНСЬКИЙ ДВИГУН?
Потужність та економічність двигуна зале-

жать передусім від кількості палива, що по-
дається до циліндру та повноти його згоран-
ня, а також від механічних втрат у поршневій 
групі та у двигуні загалом. Для вирішення цієї 
проблеми у повітряному тракті двигуна Д 260.4 
встановлений турбокомпресор, що забезпечує 
подачу під тиском повітря в циліндри, з метою 
підвищення щільності повітря, а, відповідно, і 
вмісту кисню в одиниці об’єму, що гарантує 
повне згоряння дизельного палива. 

Потужність дизеля, обладнаного турбо-
компресором, додатково підвищується охо-
лодженням повітря, що надходить з турбо-
ком пресора в циліндри, за допомогою пові-
тряного радіатора -охолод жувача (інтеркуле-
ра). Щільність охолодженого повітря підвищу-
ється, його ваговий заряд також збільшується, 
що дає можливість подавати і більш ефективно 
спалювати підвищені дози палива.

Приблизні розрахунки свідчать, що знижен-
ня температури надувного повітря на 10° під-
вищує його щільність майже на 3%. Це, у свою 
чергу, дає змогу збільшити потужність двигу-
на приблизно на такий самий відсоток. Напри-
клад, охолодження повітря на 33° дасть зрос-
тання потужності приблизно на 10 %. У ре-
зультаті нагнітання і охолодження повітря тиск 
у циліндрах збільшується і потужність зростає 
на 15...20%. 

Крім того, охолодження повітряного заряду 
призводить до зниження температури на по-
чатку такту стиску і дозволяє реалізувати ту ж 
потужність двигуна при зменшеному ступені 
стиску у циліндрі. Наслідком цього є знижен-
ня температури відпрацьованих газів, що по-
зитивно позначається на зменшенні теплового 
навантаження деталей камери згоряння.

Один з надійних варіантів – придбати нову 
техніку, або модернізувати наявну. 

Безумовно, можна взяти кредит і вирішити 
це питання. Однак, висока ціна техніки плюс 
проценти на обслуговування кредиту лягають 
непомірною ношею на собівартість вирощу-
ваної продукції. І тут вже розмова не про ви-
сокий прибуток, а про те, щоб не було збит-
ку. При існуючих низьких цінах на продукцію 
та високих на паливо-мастильні матеріали та 
на техніку, досить складно вести рентабель-
не виробництво.

Однак, вирішити цю проблему можна і дру-
гими шляхами, наприклад, глибокою модер-
нізацією з заміною найбільш значущих агре-
гатів на нові, сучасні та більш досконалі. Це 
один з перспективних напрямів прискорено-
го відновлення і розвитку технічного потенціа-
лу сільськогосподарського виробництва. Дана 
ідея не нова. Вона широко використовується в 
світовому машинобудуванні. Спостерігається 
залежність, що чим дорожча техніка, тим біль-
ша ефективність від її модернізації.

Відомо, що техніко-економічні ха-
рактеристики як трактора, так і всьо-
го машинно-тракторного агрегату в ці-
лому, перш за все залежать від двигу-
на. Причому, сьогодні потрібно щоб двигун 
не просто «крутив колеса», а мав показники, 
які відповідають сучасним вимогам до енер-
гозасобів. Таким чином, замінивши лише дви-
гун, з’являється можливість отримати трактор 
чи комбайн з кращими характеристиками

Практика модернізації техніки в розвине-
них країнах свідчить, що добре організоване 
вдосконалення сільськогосподарської техні-
ки встановленням більш досконалих агрегатів 
є, наряду з розробкою нової, важливим чин-
ником науково-технічного прогресу. Його на-
явність відкриває можливості широкому кру-
гу користувачів розширювати терміни експлу-
атації тракторів, отримувати машини, що ма-
ють кращі, більш широкі можливості при зна-
чно менших затратах ніж при придбанні но-
вих.. 

Конструктори ХТЗ при створенні тракторів 
типу Т-150К вклали в їх конструкцію найбільш 
прогресивні ідеї, які в основному не застарі-
ли ще і на сьогоднішній день. Основні базо-
ві агрегати мають значний запас надійності. 

ЯК НЕ ВТРАТИТИ та ПРИМНОЖИТИ ГРОШІ
Макаренко М.Г., провідний спеціаліст по новій техніці НТЦ «Агропромтрактор» при ХНТУСГ ім. П.Василенка

Кожному поколінню випадають свої випробування. Не виняток і наше. 
Стрімка зміна курсу долара, нестійкі ціни, інфляція – ось далеко не всі негаразди, що випадають на долю аграріїв. І все це накладаєть-

ся на високі ціни на паливо-мастильні матеріали та низькі на вирощену продукцію. 
Зайвих грошей ні в кого немає. Є мінімальний запас, щоб провести посівну, відремонтувати або модернізувати наявну техніку та хо ч 

якось її обновити. Прикро, але інфляція суттєво знижує купівельну спроможність наявної гривні. 
І от, на сьогоднішній день, необхідно вирішити найбільш актуальну проблему як не втратити та примножити наявні гроші.

Д-260.4
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Зниження ступеня стиску у дизеля Д-260.4 
до 15 і зменшення розмірів турбіни покращу-
ють характеристики 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 експлуата-
ційних умовах мають велике значення.

Скорочення тривалості роботи на перехід-
них режимах підвищує економічність роботи 
трактора або комбайна.  Двигун має більший 
крутний момент та більший коефіцієнт його 
запасу. А це означає, що при збільшенні на-
вантаження він стабільно «тягне». Відповідно, 
що немає необхідності часто перемикати пе-
редачі, а значить підвищується продуктивність 
машинно- тракторного агрегату, менше зношу-
ється коробка передач і трансмісія в цілому.

З метою визначення реальних параметрів 
двигуна Д-260.4 на тракторах виконано неза-
лежні його випробування в лабораторіях Укра-
їнського науково дослідного інституту прогно-
зування і випробування техніки і технологій 
для сільськогосподарського виробництва (Ук-
рНДІПВТ) імені Леоніда Погорілого.

Як засвідчили випробування та досвід екс-
плуатації тракторів у господарствах, трактор 
типу ХТЗ-17221 (Т-150К) з двигуном Д 260.4 
за день витрачає менше палива порівняно з 
аналогічним агрегатом, обладнаним двигуном 
ЯМЗ-236М2. Реальна економія при виконанні 
однакових робіт під навантаженням становить 
до 40-60 літрів дизельного палива за зміну.

Результати польових спостережень 
підтверджують результати стендових 
випробувань. Так, при агрегатуванні 
трактора Т-150К, оснащеного двигуном 
ММЗ Д-260.4 (210 к.с.) з важкою боро-
ною УДА-З.8 (масою 3,25 т.), якісно ви-
конується технологічний процес, а ви-
трата палива становить 5,5 л/га. Такий 
же трактор зі встановленим ЯМЗ-236М2 
(180 к.с.) витрачає 7,7 л/га.

За зміну трактор з двигуном ЯМЗ-236М2 з 
бороною УДА-3,1 обробляє 18-22 га, а з дви-
гуном ММЗ Д-260.4 за аналогічний час – 30-34 
га. 

При використанні трактора Т-150К, 
оснащеного двигуном ММЗ Д-260.4 
(210 к.с.), на оранці в агрегаті з важким 
оборотним п’ятикорпусним плугом RS 
виробництва Німеччини, розрахованим 
на енергозасіб потужністю від 200 к.с., 
витрата палива складає 17-18 л/га. А у 
такого ж трактора з двигуном ЯМЗ-238 
(240 к.с.) – 24 л/га при однакових швид-
костях оранки.

У результаті типових випробувань тракторів 
ХТЗ-17221 та ХТА-200, оснащених двигуном 
Д-260.4, встановлено, що двигун за конструк-
ційними параметрами задовільно з’єднується 
з трансмісією трактора. 

(250 К.С.)(

Д-262.2S2 

Компонування двигуна в підкапотному про-
сторі задовільне. Незручності під час обслуго-
вування двигуна не виникають.

Він забезпечує показники потужності згідно 
з вимогами ТУ, відповідає за показниками па-
ливної економічності. Двигун має допустимий 
угар масла – 0,3% (за ТУ – 0,4%). Система 
охолодження забезпечує необхідний тепловий 
режим роботи двигуна.

Сучасні технології виробництва рослинної 
продукції для стабільного виконання заданих 
робіт потребують застосування нових машин 
і більш потужних тракторів. Підвищення про-
дуктивності агрегату при зменшенні витрати 
палива на одиницю отриманої продукції - го-
ловний критерій при складанні агрегату. Тіль-
ки таким чином є можливість знизити собівар-
тість продукції та забезпечити рентабельність 
виробництва.

З 2012 року окрім моторів Д-260.4, що до-
бре себе зарекомендували на модернізованих 
тракторах, стали також використовуватись їх 
більш потужні (250 к.с) мінські брати  - дви-
гуни Д-262.2S2 - родоначальники нової серії 
з покращеним сумішоутворенням, іншим бло-
ком, поршневою групою, колінчастим валом і 
т.д.

Для забезпечення необхідних тягових та 
швидкісних режимів трактора типу ХТЗ-170, 
ХТЗ-172, Т-150К доцільно встановити на ньо-
му двигун Мінського моторного заводу ММЗ 
Д-262.2S2. Його особливістю є не тільки ви-
сока потужність (250 к.с.) і крутний момент 
(1120 Н.м), а і оптимальна швидкісна харак-
теристика, яка забезпечує постійну потужність 
та підвищення крутного моменту при збіль-
шенні навантаження. Тобто двигун стабіль-
но “тягне” і не відчуває навантажень.  І все це 
при мінімальній витраті палива.

Вказані характеристики не поступаються 
закордонним двигунам. І це при значно мен-
шій ціні двигуна та менших експлуатаційних 
витратах.

При наявності такого двигуна з’являється 
можливість виконувати технологічні операції 
на вищих швидкостях. За рахунок модернізації 
коробки передач вона не тільки підсилюється, 
а і підвищуються швидкості на передачах. Тоб-
то вона стає “швидкісною”. 

Таким чином тандем: потужний 
двигун ММЗ Д-262.2S2 (250 к.с.) 
+ модернізована “швидкісна” ко-
робка передач дає можливість ви-
користовувати трактор на вищих 
швидкостях при агрегатуванні з 
сучасними важкими та комбіно-
ваними машинами. Досвід експлуа-
тації модернізованих тракторів вказує, 
що на найбільш енергоємних операці-
ях, де потрібне високе тягове зусилля, 
кращі показники мають трактори, осна-
щені більшими шинами типу 23,1R26. 
Це забезпечує збільшення продуктив-
ності агрегату, підвищення якості вико-
наної роботи та зменшення погектарної 
витрата палива. 

За світовий день модернізований 
трактор типу ХТЗ-170 забезпечує еко-
номію палива до 100 літрів!

В цілому можна відмітити, що трактор по-
тужністю 250 к.с. завдяки своїй оптималь-
ній універсальності агрегатується з значною 
кількістю сучасних вітчизняних та закордон-
них сільськогосподарських знарядь, забезпе-
чує своєчасне та якісне виконання найбільш  
енергоємних технологічних операцій в рос-
линництві та є базовим трактором для госпо-
дарств.
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Автомобили ЗИЛ-130/-131, ГАЗ-53 пе-
реоборудованные двигателями ММЗ Д-245.9 
и Д-245.12 «экономят» 18-20 литров топлива 
на 100 км. по стравнению со штатным мотором 
у ЗИЛ-130/-131.

Это дизельные турбированные четырехци-
линдровые моторы: Д-245.9 (с интеркулле-
ром) мощностью 136 л.с. и  Д-245.12  мощ-
ностью 108 л.с. Кроме того, это автомобиль-
ные двигатели. Номинальные обороты у них 
2400 об/мин, что на 300 об/мин выше, чем у 
тракторного мотора Д-243,- отсюда, и большая 
скорость ЗИЛ-130 с Д-245 после переоборудо-
вания

Удельный расход топлива автомобиля             
КАМАЗ с движком ММЗ  меньше, чем у КА-
МАЗа со штатным двигателем КАМАЗ-740. При 
этом мощность турбированных дизелей ММЗ 
Д-260.12Е2 составляет 250 л.с., что на 40 
«лошадей» больше, чем у двигателя в стан-
дартной комплектации КАМАЗ. 

 Меньшая вибрация значительно уменьша-
ет нагрузку на детали двигателя, повышает их 
ресурс и не вызывает нарушения герметично-
сти воздухоочистителя и трубопроводов пода-
чи воздуха.

Двигатель ММЗ Д-260.12Е2 прост в техоб-
служивании и ремонте, а запасные части для 
него доступны и дешевы.

АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ
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Микровосковые составы на водной основе ЗВВД-13
Для наружной консервации окрашенных и неокрашенных металли-

ческих поверхностей и предохранения резино-текстильных материа-
лов от старения. Срок защитного действия при открытом хранении — 
до 12 месяцев. Наносить распылением, кистью, погружением.

Микровосковые составы на органической основе ПЭВ-74.
Для наружной консервации окрашенных и неокрашенных металли-

ческих поверхностей. Срок защитного действия при закрытом хране-
нии—12 месяцев, при открытом—6 месяцев. Наносить распылением, 
кистью, погружением.

Смазка ПВК
Для наружной консервации металлических поверхностей. Срок за-

щитного действия при открытом хранении—до 1,5 года. Наносить рас-
пылением, кистью, погружением в нагретом до 80... 90° С состоянии. 
Можно разбавить обезвоженным отфильтрованным минеральным 
маслом (моторным, веретенным) в соотношении 1:1 или 1:2.

Битум нефтяной строительный БН-IV, БН-V.
Для наружной кон сервации рабочих органов. Срок защитного дей-

ствия при открытом хранении — 10..12 месяцев. Наносить распылени-
ем, кистью, погружением. Битум растворяют в любом неэтилирован-
ном бензине в соотношении 1: 2 или 1:3 и добавляют 1...2% олифы.

Смазка К-17, К-19
Для внутренней консервации металлических поверхностей, а также 

наружной консервации при хранении в закрытом помещении или под 
навесом. Срок защитного действия при закрытом хранении — до 1,5 
года. Наносить заливом, распылением, кистью.

Масло НГ-203А, НГ-203Б
НГ-203А — для наружной консервации металлических поверхностей 

при закрытом хранении, НГ-203Б — для внутренней консервации ме-
таллических поверхностей. Срок защитного действия при закрытом 
хранении — до 1,5 года. Наносить заливом, распылением, кистью.

Масло НГ-204, НГ-204У
Для наружной консервации металлических поверхностей при от-

крытом и закрытом хранении. Срок защитного действия при закрытом 
хранении — до 1,5 года, при открытом — до 2 месяцев. Наносить по-
гружением, распылением, кистью.

Тонкопленочное покрытие НГ-216
Для наружной консервации при открытом хранении. Срок защитно-

го действия — до 3 лет. Наносить погружением, распылением, кистью.

Солидол синтетический
Для наружной консервации металлических поверхностей и запол-

нения точек смазки. Срок защитного действия при закрытом хране-
нии— до 6 месяцев. Наносить кистью, тампоном. Точки смазки запол-
няют солидолонагнетателем.

Грунт-преобразователь ВА-01 ГИСИ
Для обработки прокорродировавшей ме таллической поверхности 

перед окраской с толщиной слоя про дуктов коррозии до 100 мкм. На-
носить распылением, кистью. 

Преобразователь ржавчины П-1Т
Для обработки прокорродировавшей стальной поверхности перед 

окраской с толщиной слоя продуктов коррозии до 60 мкм. Наносить 
погружением, распылением, кистью.

Присадка АКОР-1
Для внутренней консервации двигателей, трансмиссии, редукторов 

и подобных механизмов. Срок защитного действия — до 1,5 года. До-
бавлением 5% присадки АКОР-1 к требуемому количеству рабочего 
масла, заливаемого в агрегат. Смесь приготавливают в отдельной ем-
кости. Присадку добавляют к рабочему маслу в нагретом до 60° С со-
стоянии при интенсивном перемешивании до получения однородной 
смеси. Приготовленную смесь заливают в агрегат и дают ему порабо-
тать а течение 5 мин. Запрещается присадку АКОР-1 заливать непо-
средственно в агрегат, так как вследствие высокой вязкости и прили-
паемости она останется на стенках заливных горловин и не смешает-
ся с рабочим маслом.

Смесь алюминиевой пудры со светлым масляным 
лаком или алюминиевой пасты с уайт-спиритом
Для защиты от светового воздействия пневматических шин, рука-

вов, шлангов, приводных ремней и других резиновых изделий при от-
крытом хранении. Срок защитного действия — до 1,5 года. Наносится 
распылением, кистью.

Мелоказеиновый состав
Представляет собой смесь из мела (75% по массе), казеинового 

клея (20%), гашеной извести (4,5%), кальцинированной соды (0,25%) 
и фенола (0,25%).

Допускается для защиты от светового воздействия пневматических 
шин, рукавов, шлангов, приводных ремней и дру гих резиновых изде-
лий. Срок защитного действия при открытом хранении — до 4 месяцев. 
1 кг смеси растворяют в 2,5 л теплой воды и наносят кистью

Бумага ингибированная марок А, Б, В, НДА
Для консервации отдельных сборочных единиц и деталей при закры-

том хранении или упакованными в тару. Срок защитного действия — до 
1,5 года. Наносится обертыванием.

Ингибированный раствор холодного фосфатированця ИРХФ № 444. 
Для обработки про-корродированной поверхности деталей из углеро-
дистой и низколегированной стали перед окраской с толщиной слоя 
продуктов коррозии до 150 мкм. Наносить погружением, распылени-
ем, кистью.

Грунт-преобразователь ржавчины ВА-0112
Для обработки прокорродировавшей металлической поверхности 

перед окраской с толщиной слоя продуктов коррозии до 100 мкм. На-
носить распылением, кистью.

Лента клеящая полимерная
Для заклейки отверстий и щелей

Горбанев Анатолий Петрович, доцент ХНТУСХЗАЩИТА МАШИНЫ ПРИ ХРАНЕНИИ
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ными головками выбейте и замените болтами 
(при необходимости овальные отверстия раз-
верните). При появлении трещин (не более 
трех) в лонжеронах из-под заклепок засверли-
те окончание трещин сверлом диаметром 5—7 
мм во избежание их дальнейшего распростра-
нения.

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска показана на рис. 2. На 

автомобилях-самосвалах и полноприводных 
автомобилях устанавливается подвеска рис. 3.

На переднем конце коренного листа рессо-
ры передней подвески установлено накладное 
ушко с втулкой, которое посредством пальца 
соединяется с кронштейном на раме (рис. 4). 
Задний конец рессоры скользящий.

Для предотвращения проворачивания и осе-
вого перемещения пальца в кронштейне при-
менен специальный клин.

Для гашения колебаний, возникающих при 
движении автомобиля по неровностям дороги 
в подвеске установлены разборные гидравли-
ческие амортизаторы двустороннего действия 
телескопического типа.

РЕМОНТ РАМЫ
Обслуживание рамы заключается в наблю-

дении за состоянием болтовых и заклепочных 
соединений. Если при проверке заклепочных 
соединений рамы обнаружится обрыв голов-
ки заклепки, то необходимо выбить стержень 
заклепки из отверстия и поставить новую за-
клепку. Допускается ставить вместо заклеп-
ки термообработанные болт с гайкой и пру-
жинной шайбой соответствующего диаметра с 
обеспечением момента затяжки гаек М16х1,5 
— 200—240 Н·м (20—24 кгс-м) и гаек М14х1,5 
— 160—180 Н м (16—18 кгс м). Посадка болта в 
отверстие должна быть плотной.

Основными дефектами рамы могут бьть: 
прогиб лонжеронов, трещины лонжеронов и 
поперечин, ослабление заклепочных соедине-
ний, износ кронштейнов рессор, продольные 
трещины лонжеронов в районе заклепок.

Прогиб на всей длине лонжеронов в плоско-
сти вертикальной стенки и верхней полки до-
пускается не более 7 мм. Правка лонжеронов 
производится только в холодном состоянии с 
помощью простейших приспособлений и дом-
кратов.

Трещины лонжеронов и поперечин устраняй-
те сваркой. Перед сваркой трещину разделай-
те под углом 75— 90° наждачным кругом. Ре-
комендуется применять электродуговую сварку 
электродами, которые предназначены для низ-
колегированной стали.

При наличии трещин на полках, не выходя-
щих на стенку лонжеронов, кроме заварки тре-
щины, с внутренней или наружной стороны 
установите усилительные накладки из низколе-
гированной стали толщиной 8—10 мм, которые 
приваривайте продольными швами или закле-
пайте электрозаклепками (рис. 1 а, в).

(Если трещины выходят на стенку лонжеро-
нов, то, кроме заварки самой трещины, устано-
вите Г-образный усилитель с последующей его 
приваркой (рис. 1с).

При наличии трещины, проходящей за сере-
дину стенки лонжерона, рама бракуется.

Рама допускается к ремонту при наличии не 
более двух трещин на одном лонжероне, дохо-
дящих до середины профиля. Рама, имеющая 
на каждом лонжероне более двух трещин, до-
ходящих до середины профиля, или одну и бо-
лее трещин на одном из лонжеронов, проходя-
щих за середину профиля, ремонту не подле-
жит и должна быть заменена новой.

Состояние заклепочных соединений прове-
ряйте простукиванием. З аклепки с оборван-

Рис. 1. 
Эскизы 
для за-
варки 
трещин 
рамы и 
установ-
ки уси-
литель-
ных на-
кладок

Рис. 2. Подвеска передняя: 1 — ушко накладное; 2 — рессора; 3,12 — кронштейн; 4, 14 
— ось; 5 — стремянка; 6 — бу фер рессоры; 7 — амортиза тор; 8 — вкладыш; 9 — по душка; 
10, 11, 16 — гайка; 13 — стабилизатор поперечной устойчивости; 15 — серьга; 17 — клин

Рис. 3. Подвеска передняя автомобилей-самосвалов и полноприводных автомобилей: 
1 — ушко накладное; 2 — рессора; 3, 12 — кронштейн; 4, 14 — ось; 5 — стремянка; 7 — аморти-
затор; 8 — вкладыш; 9 — подушка; 10, 11, 16 — гайка; 13 — стабилиза тор поперечной устойчи-
вости; 15 — серьга; 17 — клин

 Уважаемая редакция газеты «Автодвор – 
помощник главного инженера», большое спа-
сибо за за серию статей про ТО и ремонт ко-
робки передач, сцепления и ведущих мостов 
автомобилей МАЗ-64227, MA3-54322. Очень 
просим напечатать информацию также по ре-
монту ходовой найболее распространенных 
моделей автомобилей МАЗ, ибо на наших до-
рогах это вопрос №1.

Заранее благодарен Михаил Иванович, 
Харьков.

РЕМОНТ РАМЫ И ПОДВЕСКИ 
АВТОМОБИЛЯ МАЗ

Задняя подвеска автомобилей 6x4 и 6x6 — 
балансирного типа. Концы рессор 3 (рис. 5) 
свободно опираются на специальные опоры, 
предохраняющие балки ведущих мостов от из-
носа. Середины рессор прикреплены стремян-
ками 4 к балансирам, которые могут качаться 
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Рис. 4. Крепление ушка рессоры: 1 — болт; 
2 — ушко; 3 — втулка ушка; 4 — стремянка; 5 — 
гайка; 6 — накладка; 7 — гайка

Рис. 5. Задняя подвеска трехосных автомобилей: 1 — опора; 2, 16 — штанги реактивные; 3 
— рессора; 4 — стремянки; 5 — балансир; 6 — кольцо упорное; 7 — гайка кольцевая; 8 — шайба 
стопорная; 9 — шайба замковая; 10 — контргайка; 11 — ось балансира; 12 — сальник; 13,17,18 
— гайки; 14 — кронштейн; 15 — стяжка

Рис. 6. Задняя подвеска двухосных автомобилей: 1 — накладное ушко рессоры; 2 — рессо-
ра; 3 — дополнительная рессора; 4 — ба лка заднего моста; 5 — стремянка; 6 — накла дка рес-
соры; 7 — гайка; 8 — вал стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — кронштейн; 10 — палец; 
11 — рычаг; 12 — кронштейн

Рис. 7. Задняя пневмоподвеска: 1 – опора;  
2 – стремянка; 3 – датчик; 4 – амортизатор; 
5 — пневмобалон

на осях балансирной подвески. Оси запрессо-
ваны в кронштейны, которые крепятся болтами 
к раме автомобиля.

Оба ведущих моста шарнирно связаны с ра-
мой при помощи системы, состоящей из ше-
сти реактивных штанг, которые воспринимают 
усилия от реактивного и тормозного моментов 
и передают толкающие усилия.

Задняя подвеска двухосных автомобилей 
(рис. 6) снабжена стабилизатором поперечной 
устойчивости, который повышает устойчивость 
автомобиля при движении по дорогам с боко-
вым уклоном и на поворотах.

УХОД ЗА ПОДВЕСКОЙ
Уход за подвеской заключается в смазке 

пальцев крепления передних и задних рессор, 
смазке рессорных листов и проверке крепле-
ния рессор.

Необходимо также проверять взаимное рас-
положение листов рессоры, так как их про-
дольный сдвиг может свидетельствовать о сре-
зе центрового болта.

Для предупреждения среза центровых бол-
тов своевременно подтягивайте стремянки 
рессор. Делать это нужно только при выпрям-
ленных передних, а для двухосных автомоби-
лей и задних рессорах. Момент затяжек гаек 
стремянок передних рессор должен быть в 
пределах 442—592 Н-м (45—60 кгс-м), задних 
(двухосных автомобилей) 588—637 Н-м (60—65 
кгс-м).

Затяжку гаек стремянок задних рессор авто-
мобилей 6x6 и 6x4 производите на негруженом 
автомобиле. Момент затяжки — 686—784 Н-м 
(70—80 кгс-м).

При сборке рессоры затяжку гайки 5 (см. 
рис. 4) стремянки крепления накладного ушка 
производите моментом 200—220 Н-м (20—22 
кгс-м) при ненагруженных рессорах. При за-
тяжке таким моментом обеспечивается сво-
бодное перемещение листов при нагруже-
нии рессоры (ее прогибе). После затяжки гаек 
резьбу раскернить.

При ТО-2 подтяните болт 1 моментом 250—
320 Н-м (25—32 кгс-м) не менее.

После затяжки резьбу болта раскерните в 
трех точках. При появлении скрипа в рессорах 
смазывайте их графитной смазкой. Для это-
го приподнимите автомобиль за раму и в об-
разовавшиеся зазоры между листами введите 
смазку.

Уход за задней балансирной подвеской сво-
дится к проверке затяжки всех болтовых соеди-
нений при техническом обслуживании. 

Особенно следите за креплением кронштей-
нов (рис. 5) к раме автомобиля и затяжкой 
стремянок, а также за соединением шарниров 
реактивных штанг и гаек крепления стяжки.

Болты крепления кронштейнов реактивных 
штанг затягивайте моментом 274—313 Н-м 
(28—32 кгс-м).

После пробега 1000 км с начала эксплуата-
ции подтяните гайки крепления кронштейнов 
балансиров к раме, в дальнейшем проверку за-
тяжки указанных гаек производите при каждом 
ТО-1 моментом 700— 800 Н-м (70—80 кгс-м).

Затяжку гаек крепления реактивных штанг с 
резинометаллическими шарнирами произво-
дите моментом 440—490 Н-м (45—50 кгс-м).

Перед установкой балансира на ось вну-
тренние поверхности его очистите от грязи и 
смажьте согласно карте смазки.

При установке балансира необходимо обе-
спечить сохранность сальника. Установив ба-
лансир, затяните гайку, чтобы балансир вра-
щался усилием от руки, затем установите сто-
порную и замковую шайбы, контргайку. Затем 
установите крышку балансира с прокладкой 
отверстием кверху. После затяжки болтов кры-
шек залейте в балансир масло до уровня за-

ливного отверстия и заверните пробку.
В процессе эксплуатации следите за отсут-

ствием подтекания смазки через крышки и 
сальниковое уплотнение оси балансира.

Устранение течи осуществляется путем за-
мены сальников, прокладок крышек баланси-
ра, а также затяжки болтов крепления крышек.

Проверьте отсутствие люфта в соединении 
рычаг — вал стабилизатора.

При необходимости гайки 7 (рис. 6) затяните 
моментом 200—220 Н-м (20—22 кгс-м).

Возможна установка пневмоподвески            
(рис. 7).
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АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ
Минские моторы  Д-262.2S2 и Д-260.7С          

(250 л.с.) имеют боль шую мощность, чем их ярос-
лавские аналоги ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) и, что очень 
важно на комбайнах (Дон-1500), больший за   пас 
крутящего момента, обеспечивающий ста биль ность 
скорости вращения молотильного аппа ра та ком-
байна при перегрузках вызванных, например, не -
ровностями поля или неравномерной подачей хлеб-
ной массы, что позволяет серьзно снизить по тери 
зерна. Кроме того экономия топлива составляет за 
смену  на комбайне Дон-1500 от 50 до 80 литров.

На Минских моторах Д-262.2S2 и Д-260.7С           
меньший удельный расход топлива обеспечивает-
ся за счет более высокой полноты сгорания его в 
цилиндрах двигателя при использовании регулиру-
емого наддува , интеркуллера и более совершенно-
го смесеобразования. Кроме того, за счет конструк-
тивных особенностей механизмов и систем у мин-
ского дизеля уменьшены внутренние потери энер-
гии.

Конструкция двигателей Д-262.2S2 и Д-260.7С           
позволяет увеличить крутящий момент при низких 
частотах вращения коленчатого вала и сократить 
время выхода на новый режим работы при резком 
ускорении. Этот фактор для двигателя с наддувом 
в эксплуатационных условиях имеет большое значе-
ние такое же , как и достижения высокой удельной 
мощности.
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Признак появления неисправности, 
внешний вид после работы
На фотографии видно, что излом проходил 

сверху вниз. Фотографии наглядно показыва-
ют следы разрушения вследствие неправиль-
ного сгорания топлива. 

 ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ

Уважаемая редакция газеты «Автодвор – помощник глав-
ного инженера»! Подскажите, пожалуйста, почему поршневая 
группа двигателя может досрочно выходить со строя? Поче-
му возникают царапины на боковой поверхности поршня, а 
иногда даже происходит оплавление поршня? Заранее благо-
дарны, Ваши постоянные читатели из Днепропетровской об-
ласти.

Разрушенные перемычки поршневых 
колец по причине неполадок в про-
цессе сжигания топлива

Разъеденный край головки поршня хорошо 
виден на фотографии. Те же признаки видны 
на посадочном месте верхнего кольца.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА
Двигатели с искровым зажиганием.
Детонационное сгорание приводит к резко-

му возрастанию давления до 300 бар на 1 гра-
дус поворота коленвала (в то время, как нор-
мальная величина составляет 3-5 бар на 1 
градус поворота), и к вибрациям, близким к 
ультразвуковым, а также к резкому перегре-
ву в результате нестабильного сгорания. Под 
действием высоких температур и вибраций, в 
перегородках появляются трещины, а затем и 
изломы, идущие сверху вниз.

Причиной неправильного сгорания мо-
жет быть раннее зажигание, бедная горючая 
смесь, бензин со слишком низким октановым 
числом или повышение давления из - за отло-
жений в камере сгорания (в городском цикле 
езды). Рекомендуется использовать бензин с 
большим октановым числом.

Следы эрозии в области верхнего держате-
ля кольца или по краям головки поршня сви-
детельствуют о проблемах в сгорании топли-
ва, то есть о раннем зажигании или детона-
ции.

Дизельные двигатели. В дизельных дви-
гателях, в противоположность двигателям с 

РАЗРУШЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

искровым зажиганием, ударная детонация 
возникает вследствие чрезмерной задержки 
воспламенения. При этом поршневые кольца 
подвергаются сильным механическим пере-
грузкам. Причиной этого может быть непра-
вильная синхронизация форсунки инжекто-
ра (слишком ранний или запоздалый впрыск), 
нарушение подачи топлива. Детонационное 
сгорание также может привести к возникнове-
нию трещины на поршневом пальце и его раз-
рушению.

Методы предупреждения 
и устранения неисправностей
В двигателях с искровым зажиганием ис-

пользуйте топливо с рекомендуемым окта-
новым числом. После длительной эксплуата-
ции автомобиля на коротких дистанциях, дай-
те двигателю возможность «размяться», да-
вая полную нагрузку лишь после первых 100 
километров. Это поможет избежать особенно 
опасной детонации на высоких оборотах. Не 
изменяйте регулировку карбюратора (форсу-
нок) и не пытайтесь экономить топливо, отре-
гулировав его на создание бедной смеси. Не-
выставляйте слишком раннее зажигание.

В дизельных двигателях  выставляйте 
режим впрыска топлива и угол опережения 
зажигания в соответствии с характеристиками 
двигателя. Следите за состоянием  форсунок.

Внешний вид после работы
Рабочая поверхность поршня с чёткими следами одностороннего за-

едания поршня.

Причины появления дефекта
Та сторона поршня, которая несёт более высокую ударную нагруз-

ку, то есть сторона высокого давления, испытывает недостаток смазки 
во время хода (такта) сверху вниз. Недостаток смазки между поршнем 
и цилиндром приводит к локальным контактам металл-металл с даль-
нейшим перегревом и оплавлением материала (точки заедания), в ре-
зультате чего вскоре схватывается вся несущая поверхность.

Причиной этого являются:
- чрезмерное снятие масла маслосъёмным кольцом;
- недостаточный уровень смазки;
- смыв масла из - за конденсации горючего;
- головка цилиндра была слишком жестко и неравномерно затянута, 

что вызвало перекос цилиндра.

Методы предупреждения и устранения неисправностей
Следить, чтобы уровень масла был достаточным - между отметками 

щупа. Соблюдайте рекомендации производителя относительно каче-
ства масла, особенно его вязкости. Проверяйте давление масла. 

СЛЕДЫ ЗАЕДАНИЯ ПОРШНЯ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

Причиной недостаточного давления масла может быть изношенный 
маслонасос, засорение масляного фильтра, неисправный предохрани-
тельный клапан или смыв масла. Очень важна тщательность при сбор-
ке, внимательно следите, чтобы маслопроводы не имели протечек и 
чтобы ток масла в них был свободным. Автоматическая воздушная за-
слонка карбюратора и стартер запуска двигателя в холодном состоя-
нии - в двигателях с впрыском горючего должна быть в рабочем со-
стоянии.

по материалам Интернет
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5. Снимаем ступицу, используя при этом 
молоток или лапчатый съемник. Процесс про-
ходит достаточно легко.

СТУПИЦА

6. При помощи отвертки или специальных 
пассатиж извлекаем стопорное кольцо под-
шипника.

Для замены подшипника задней ступицы 
своими руками на автомобиле Шевроле Авео, 
нам будет необходимо выполнить следующие 
операции.

1. Поддомкрачиваем автомобиль и снима-
ем колесо.

Обязательно применяем опорную стой-
ку для обеспечения безопасности выполняе-
мых работ и сохранности Вашего автомоби-
ля. Лучше пользоваться не одним, а двумя 
домкратами.

2. Слегка обстукиваем молотком и отвин-
чиваем винты, которые крепят тормозной ба-
рабан, потом снимаем барабан.

3. Снимаем защитный колпак, используя 
отвертку и молоток.

4. Производим выпрямление контрящего 
загиба гайки ступицы. 

Далее отвинчиваем гайку с помощью го-
ловки на «32» и крупный вороток (при этом 
автомобиль должен надежно стоять на опоре, 
в противном случае, машина свалится при 
срывании гайки).

Теперь все подготовлено для выпресовки 
подшипника

Сейчас есть два пути:
1) производим выпресовку при помощи 

съемника для подшипников ступиц для ВАЗ 
- 2108, при этом деталь закрепляем надеж-
но в тисках;

2) перепресовать желательно на СТО так 
как при запрессовке подшипника его можно 
легко пережать – и, как следствие, подшип-
ник очень быстро опять выйдет из строя, или 
начнет гудеть (работы примерно на 10 мин. 
и недорого).

7. Производим сборку в обратной последо-
вательности

Работы всего на час плюс перекуры.
Как видите сами, замена подшипника зад-

ней ступицы  не такой уж и сложный процесс, 
главное иметь умелые руки.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ ШЕВРОЛЕ АВЕО 1.5
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Науковий та технічний прогрес дозволяє сьогодні широко застосову-
вати в сільському господарстві сучасні технології планування та вико-
нання агротехнологій. Сьогодні вже достатньо часто використовуються 
бортові комп’ютери, GPS-приймачі, методи дистанційного зондування, 
геоінформаційні системи (ГІС). 

Щоб грамотно й точно вести землеробство, виконавець повинен 
мати всю інформацію про поле, оброблювану рослину, навколишнє 
середовище й мати удосконалені технічні засоби, насичені мікроелек-
тронікою, що вловлює супутникові сигнали, і точно по координатах ви-
конувати закладені в електронну карту поля команди.

У цій багатогранній фундаментальній проблемі на перший 
план висувається проблема диференційованого застосуван-
ня добрив. Вносити на кожне поле середню норму мінеральних до-
брив й ядохімікатів, як це робиться зараз, не тільки неефективно, але й 
шкідливо. Якщо ж їх більше вносити на ті ділянки, які дають низькі вро-
жаї, і скоротити, де рівень вмісту поживних речовин уже високий, мож-
на забезпечити значну економію (30...35 %) добрив. Крім того, точне 
землеробство дозволить зменшити зростаючу концентрацію нітратів у 
ґрунтових водах, що вже досягла в деяких місцях критичного рівня.

Мета точного землеробства - підвищити ефективність технологічних 
операцій, урожайність й якість сільськогосподарської продукції шляхом 
впливу на поле як на систему, що складається з окремих ділянок з різ-
ними агрохімічними, фізичними й іншими характеристиками. 

Створений спеціалізований агрополігон площею 4 га, що представ-
ляє собою частину виробничого поля з типової для Нечорноземної 
зони дерно-підзолистим суглинним ґрунтом середньої окультуреннос-
ті. Тут визначена оптимальна відстань між місцями узяття проб (крок 
квантування), проби відібралися вручну, визначений вміст поживних 
речовин у намічених точках. 

У результаті сформований банк даних параметрів родючос-
ті поля й урожайності оброблюваної культури, складені кар-
тограми. Установлено, що кислотність ґрунту коливається від 
середньокислої до нейтральної, вміст фосфору - від 5...10 
до 25 мг і калію - від 8...12 до 25 мг на 100 г ґрунту. Біль-
ші контрасти отримані по вмісту азоту, а в підсумку - і значна 
зміна врожайності висіяних на полігоні однолітніх трав: від 0 
до 78 т/га сіна. Це ще раз доводить, що навіть на такому до-
сить окультуреному полі неприйнятно вносити добрива й ме-
ліоранти за середніми показниками.

Відповідно до отриманих даних була розроблена й перевірена мето-
дологія розрахунку диференційованих доз мінеральних добрив, що від-
повідають агрохімічним показникам ґрунту й рівню планованої врожай-
ності рослин. У результаті ефективність мінеральних, особливо азот-
них, добрив у порівнянні із традиційною середньозваженою нормою 
внесення підвищилася в 1,5 рази.  Окупність 1 кг азотних добрив 
при диференційованому внесенні в перерахуванні на зерно 
склала 16,7 кг, або в 1,5 рази вище, ніж при звичайному вне-
сенні. У таких же співвідношеннях зросла окупність грошових й енер-
гетичних витрат.

Перший і важливий етап у дослідженнях - достовірне визначення ро-
дючості ґрунту. Без цього неможливо диференційовано впливати на 
систему ґрунт-рослина. Але одержувати необхідну інформацію тради-
ційними ручними методами коштує досить дорого. 

Тому в першу чергу необхідно розробити методологію й технічні за-
соби для контактного й дистанційного одержання даних про параме-
три родючості поля й стану рослин, зберігання, обробки, інтерпретації 
отриманої інформації в прийнятій системі позиціювання, для створен-
ня електронних карт вмісту поживних речовин по координатах поля. По 
цій проблемі отримані деякі результати у нас, і за кордоном.

Далі, потрібно розробити моделі росту рослин залежно від концен-
трації поживних елементів у ґрунті, погодних умов, забезпеченості во-
логою й від інших факторів (бур'яни, шкідники рослин й ін.); потреби 
внесення різних доз мінеральних добрив на різні ділянки під плановану 
врожайність; ефективності застосування добрив на основі того або ін-
шого критерію (функції мети), а також електронних карт оптимального 
виконання технологічного процесу.

І нарешті, саме головне - розробити високоадаптивні технічні засо-
би, робочі органи й виконавчі механізми, що забезпечують в автома-
тичному режимі реалізацію команд, що надходять на робочі органи від-
повідно до електронної карти в прийнятій системі позиціювання. У цьо-
му напрямку також отримані певні результати. Розроблено й випро-
бувані різні висіваючі апарати - від електровібраційних до механічних. 
Разом з тим необхідно створити методику оцінки кінцевого результату 
на основі моніторингу врожайності в прийнятій системі позиціювання.

Одержання інженерних і наукових знань, необхідних для реаліза-
ції ідей точного (координатного) землеробства, - серйозний іспит для 
сільськогосподарських фахівців зі створення високих технологій ново-
го століття. Для успішного вирішення цих складних фундаментальних 
проблем необхідно об'єднати зусилля й знання вчених не тільки інсти-
тутів механізації сільськогосподарського виробництва, але й спеціалі-
зованих інститутів і КБ, пов'язаних із землеробством, рослинництвом і 
захистом рослин, навчальних закладів й ін.

Можна вказати на деякі практичні результати досліджень. 
Зараз не складно мати електронні карти вмісту поживних речовин у 
ґрунті по елементарних ділянках поля із кроком квантування 40 м, а та-
кож електронні карти внесення NPK під плановану врожайність. По цих 
картах відповідно до заданих норм можна заповнювати відсутню кіль-
кість поживних речовин на окремих ділянках по відповідних командах 
виконавчому механізму за допомогою бортового комп'ютера. На сьо-
годні створений зразок сівалки із пластиковим котушковим висіваючим 
апаратом і шнековим наповнювачем, оснащеним електронним при-
строєм для керування внесенням диференційованих доз добрив відпо-
відно до електронної карти поля, за допомогою бортового комп'ютера.

Головна й дуже трудомістка проблема - визначення вмісту пожив-
них речовин на елементарних ділянках поля й визначення їхніх коорди-
нат. У Японії розроблений наземний спосіб визначення кіль-
кості поживних речовин за допомогою культиватора, що ла-
пами піднімає й розпушує орний шар. Цей шар одночасно про-
свічується лазерним променем, визначається вміст поживних речовин 
і дані за допомогою бортового комп'ютера заносяться на електронну 
карту із прив'язкою до системи координат через супутники глобаль-
ної системи.

ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО:
НОВИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ 

РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ

Михайло Циганенко, 
доцент кафедри ОТС ХНТУСГ ім. П. Василенка
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

За горізонталлю:
1. Адміністративна комуна в Швеції. 5. Східна страва з вареного рису і шматочків м’яса або 
риби із прянощами чи з фруктами, овочами. 8. Українець у дореволюційній Росії. 
9. І Чорне, і Середземне. 10. ... Кудлай (українська співачка). 12. Назва серії літаків авіакон-
структора Антонова. 13. Міжнародна одиниця електричного опору. 14. Міцний канат, трос вза-
галі. 17. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній події, відомій особі. 19. Розділовий спо-
лучник. 21. Пліт або невелике веслове чи парусне судно, що складається зі з’єднаних між со-
бою колод. 24. Бруд, що вкриває спітніле, довго не мите тіло. 25. Селянин-кріпак або слуга крі-
посника. 26. І CNN, і ICTV. 29. «Чорнії брови, карії ...». 30. Рос. авто. 31. Найвужча частина ту-
луба. 34. Стара назва літери «а». 36. Уживається для вираження незгоди з чим-небудь, непри-
йнятності чогось (іноді з відтінком іронії). 37. Той, хто намагається одержати за свою працю 
більше, ніж вона варта. 39. Безбарвний горючий газ, який міститься в природних газах. 41. Про 
людину, яка, погоджуючись із співрозмовником чи підтверджуючи його слова, часто повторює 
«ага». 42. Птах родини фазанових. 43. Велика тварина родини оленячих з лопатоподібними ро-
гами у самців.
За вертікаллю:
2. Бог Сонця — один з головних богів у давньоєгипетській релігії. 3. Двадцять четверта літера 
грузинської абетки. 4. Представник корінного населення Алеутських островів. 5. Законодавство. 
6. Дуже гучний сміх (інтернет). 7. Столиця Норвегії. 9. Накладання фарби (гриму, клею тощо) 
коротким рухом, легким дотиком пензля і т. ін. 11. Підвищення в церкві перед так званими цар-
ськими вратами, з якого виголошуються проповіді. 14. Супутник планети. 15. Міцний напій із 
соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру. 16. Рідкісна форма психічного захво-
рювання, що характеризується стійкими маячними ідеями переслідування, ревнощів і т. ін. за 
збереження в іншому логічності мислення. 18. Те саме, що далечінь. 20. Великий гризун, тов-
стий і незграбний, що живе в степу в норах. 22. Місто на півночі Латвії, розташоване на кордоні 
з Естонією. 23. Група довгохвостих папуг. 26. Все те, що становить предмет торгівлі. 27. Решт-
ки перетравленої їжі, що їх викидає кишечник назовні. 28. Ароматична смола, яку використову-
ють звичайно для куріння під час виконання релігійних обрядів. 32. Дерево або чагарник роди-
ни шовковицевих, що містить отруйні алкалоїди. 33. Найвища мета, до якої прагнуть люди і яка 
керує їхньою діяльністю. 35. Те саме, що завал. 36. Цілковите безладдя. 38. Вигук, що виражає 
подив, здогад, пригадування. 40. Фон.

 

Відповіді до кросворду. За горізонталлю: 1. Нака. 5. Плов. 8. Малорос. 9. Море. 10. Алла. 12. Ан. 13. Ом. 14. Строп. 17. Ода. 19. Або. 
21. Катамаран. 24. Леп. 25. Раб. 26. Телеканал. 29. Очі. 30. Ока. 31. Талія. 34. Аз. 36. Ха. 37. Рвач. 39. Етан. 41. Агакало. 
42. Улар. 43. Лось.
За вертікаллю: 2. Амон. 3. Кар. 4. Алеут. 5. Право. 6. Лол. 7. Осло. 9. Мазок. 11. Амвон. 14. Сателіт. 15. Ром. 16. Параноя. 18. Далеч. 20. Ба-
бак. 22. Апе. 23. Ара. 26. Товар. 27. Кал. 28. Ладан. 32. Анчар. 33. Ідеал. 35. Звал. 36. Хаос. 38. Ага. 40. Тло.

- Ось зустрічаюся одночасно з дво-
ма чоловіками і не знаю, кого ви-
брати. 
- А що тобі серце підказує? 
- Серце підказує: чоловік дізнаєть-
ся - уб’є!

Середній палець - лідер на ринку 
миттєвих повідомлень ...

Дружина:
- Кого з тварин я тобі нагадую?
Чоловік:
- О! Принеси молока.

Чоловік розмовляє із дружиною:
- Як тобі новий інструктор?
- Якийсь він дуже нервовий.
- Тобто?
- Коли я виїхала на зустрічну, навіть 
полаятися не встиг, відразу знепри-
томнів.

- Ти спиш?
- Ні
- А чого очі закрив?
- Зір економлю ...

Сидить мужик, з бодуна злий, на 
кухні. Дружина сніданок готує. Му-
жик раптово хапає кота і викидає у 
вікно. Дружина:
- Ти що, очманілий?
- У всіх коти як коти, тихі, а цей - 
топ-топ, топ-топ!

- Вовочка, який добрий вчинок ти 
зробив сьогодні?
- Я сьогодні проводжав татка у від-
рядження і на вокзалі побачив о па-
сажира, що спізнився і гнався за по-
тягом. Я нацькував на нього сво-
го пітбуля Рекса, і пасажир наздо-
гнав потяг.

- Дівчина, це Вам від чоловіка за он 
тим столиком.
- А що це?
- Його рахунок.

- І навіть якщо ти впав - вставай! Та 
іди до мети!
- Та зараз домету мамо... що ви вче-
пилися...

- Копаю город. Раптом дивлюся - ме-
талева гривня. Беру, кладу в кишеню. 
Копаю далі. Дивлюся - знову гривня. 
Загалом, так 10 разів підряд.
- Невже скарб?
- Та ні, кишеня дірява.

Дружина - чоловікові: 
- Ти де був? 
- На весіллі у Коляна ... 
Ти не уявляєш, як всі напилися! 
- Ну чому ж не уявляю ... фату зніми.

- Хворий, як ви засинаєте?
- Добре. Рахую до трьох і засинаю.
- Як, лише до трьох?
- Ну, іноді до пів четвертої.

82-річний дідусь приходить до лі-
каря:
- Я на наступному тижні знову одру-
жуся, доктор!
- О, це непогано! І скільки років на-
реченій?
- 18.
- Я повинен вас попередити, що над-
мірна активність в ліжку може мати 
смертельні наслідки!
- Нехай вмирає, ще раз одружуся!

- Ти любиш малювати?
- Ну так, а з чого ти взяв?
- По бровах бачу.

Підходить на ринку чоловік до баб-
ки, яка продає картоплю.
- Бабуся, у вас картопля на посадку?
- Ні, на ЗЛІТ!

Сільська дискотека. Хлопець під-
ходть до дівчини:
- Танцюєш?
- Ні!
- Чудово, пішли трактор допоможеш 
попхати.

У маршрутці:
- Бабуль, а я доїду до центрально-
го ринку?
- Ні.
Пасажир виходить, бабуля крихтя сі-
дає на його місце:
- А я доїду.

Купа комарів вкрала з поліклініки 
списки донорів з адресами.

Вовочка приходить до матері: 
- Мамо, я без дозволу взяв татову ма-
шину і розбив її! 
- І що на це сказав батько? 
- Мат пропустити? 
- Звичайно! 
- Він промовчав...

Комар, що вкусив алкоголіка, потім 
ще дві години розповідав йому про 
своє життя.

Марина наїлась кукурудзи і лопнула 
в солярії.

— Ваша пропозиція все ще дійсна?
— Так.
— Тоді я знову відмовляюсь.

Дзвінок по телефону директору цир-
ку:
- Вам потрібен розмовляючий кінь? 
Директор від жаху кидає трубку. 
Знову дзвінок:
- Слухай, думаєш, мені легко наби-
рати номер копитом?

- Дорогий, що ти робиш?
- Свідоцтво про шлюб читаю.
- Навіщо?
- Термін придатності шукаю!

-Усе життя я хотів кимось стати й 
чогось досягти. Тепер я розумію, що 
треба було бути конкретнішим.

— Ти колись казав дівчині, що про 
неї думаєш?
— Так. Хочеш, шрам покажу?
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