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Оказывается, в  Украине производится уникальный посевной комплекс «ПАРТНЕР»!
Его обенность не только в том, что он сеет сплошным посевом, но и в том, что он умеет 

сеять все существующие культуры. И даже если через несколько лет Вы захотите сеять 
какие-нибудь, еще неведомые семена, то «ПАРТНЕР» с этим справиться без проблем.

Покупайте напрямую на заводе-производителе: «Украинская Аграрная Техника»
(050) 71-91-543; (073) 467 45 50; uatech.com.ua

«ПАРТНЕР» может давать урожай с прибавкой, а все остальные сеялки – увы.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН! 
Если он посевной комплекс «ПАРТНЕР»!

За сутки трактор Т-150 
с комплексом «ПАРТНЕР» 

засевает 120 га подсолнечника.
А Ваши СУПН-ки так могут?

Когда цветет поле гречихи – это всегда 
красиво! А когда эта гречиха, посеяна 

сплошным посевом -  это красиво вдвойне!

Непривычно видеть сою без междурядий.
Но соя, посеянная всплошную даст 

к урожаю дополнительно 4 ц/га. 
А это плюс 4000 грн. с каждого гектара! 

Приятная доплата за правильный посев.

Если рапс сеять во влажную почву 
и сплошным посевом – будет отличный 

урожай!
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ПОТУЖНІСТЬ
Основним показником зернозбирального комбайна є пропус-

кна здатність, що є найбільш інтегральною його технічною характе-
ристикою і дозволяє оцінити технічний рівень конструкції машини 
та тип молотильно-сепаруючого пристрою. Саме тип молотильно-
сепаруючого пристрою визначає вимоги до потужності двигуна, 
оскільки в класичній схемі молотарки оптимальна енергонасиченість 
для забезпечення номінальної продуктивності за мінімального рівня 
втрат становить близько 27 к.с. для обмолоту 1 кг маси за 1 секунду, у 
гібридній схемі — 30, у роторній 32 к.с. 

Потужність ярославського ЯМЗ-238АК - 240 к. с., 
мінського Д-262.2S2 - 250 к. с.
При встановленні даних двигунів на комбайн «Дон» з класичною 

схемою молотарки, використовуючи наведену вище залежність, отри-
маємо пропускну здатність комбайна, виражену в кілограмах маси за 
секунду: 

з ЯМЗ-238АК - 8,89 кг/сек.; з Д-262.2S2 – 9,26 кг/сек.
Різниця невелика. Однак, іноді саме цієї прибавки і не вистачає для 

стабільної роботи, особливо в важких умовах.

КРУТНИЙ МОМЕНТ
Навантаження на робочі органи комбайна залежить від багатьох фак-

торів: перш за все від урожайності, співвідношення маси соломи і зер-
на, густоти та висоти хлібостою, рельєфу поля, вологості ґрунту і зер-
на та ще багатьох чинників, що постійно змінюються і значно варію-
ють навіть у межах поля. Але для якісного обмолоту колосків, сепарації 
та очищення зерна з мінімальними втратами відповідні механізми ком-
байна повинні мати оптимальну робочу швидкість (частоту обертання). 
Тому комбайновий двигун повинен мати не тільки достатню потуж-
ність, а і значний запас крутного моменту для стабільного забезпечення 
необхідних обертів приводу робочих органів молотильно-сепаруючого 
пристрою незалежно від рівня завантаження. Саме для реалізації зада-
них характеристик для комбайнів використовують спеціальні двигуни, 
що працюють на стабільних обертах у значному діапазоні навантажень 
та в умовах стрибкоподібного характеру їх зміни.
Таким чином, можна зробити висновок, що потрібен високий 

крутний момент двигуна в широкому діапазоні обертів колінчас-
того валу!

Крутний момент ЯМЗ-238АК - 932 Н·м; 
Д-262.2S2 - 1320 Н·м.

ХАРАКТЕР ЗМІНИ КРУТНОГО МОМЕНТУ 
ДВИГУНА ЗАЛЕЖНО ВІД ОБЕРТІВ
Аналізуючи залежність зміни крутного моменту в зовнішній швид-

кісній характеристиці двигуна ММЗ Д-262.2S2, помітно, що максимум 
крутного моменту відповідає частоті обертання 1540 об/хв. 
Тобто, при розгоні молотильно-сепаруючого пристрою, коли потріб-

но перебороти опір не тільки хлібної маси, а і значних інерційних сил, 
двигун матиме великий крутний момент.
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. 

Запас крутного моменту у наддувного двигуна Д-262.2S2 значно 
більший, ніж у безнаддувного ЯМЗ-238АК. За даними випробувань в 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого запас крутного моменту Д-262.2S2 
складає 28%.
Чим більше значення коефіцієнта пристосованості, тим більший опір 

може подолати комбайн. Важливе значення при цьому має і розшире-
ний діапазон зміни частоти обертання колінчастого валу, в якому дви-
гун стійко працює, оскільки, чим більший цей діапазон, тим кращі ди-
намічні якості має комбайн, тим легше управління двигуном і комбай-
ном в цілому.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ
Економічність двигуна багато в чому визначається технічним 

рівнем систем і механізмів дизеля і перш за все досконалістю систе-
ми живлення, які забезпечують повноту згоряння палива і перетво-
рення отриманої енергії в крутний момент на колінчастому валу. 
За результатами польових спостережень при роботі комбайнів 

«Дон» на номінальному навантаженні, витрата палива при вико-
нанні однакових робіт у комбайна, обладнаного дизелем Д-262.2S2 
на 15-20% менше ніж у такого ж комбайна, обладнаного безнаддув-
ним двигуном ЯМЗ-238АК.

НАДІЙНІСТЬ, ПРОСТОТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ
Дизель Д-262.2S2 створений конструкторами Мінського моторного 

заводу спеціально для комбайнів. В нього втілені всі кращі напрацю-
вання добре відомого Д-240. Двигун постійно удосконалюється, підви-
щується його надійність і ресурс. 
Двигун Д-262.2S2 – рядний, добре вписується в компоновку комбай-

на, має легкий доступ до агрегатів для технічного обслуговування і ре-
монту. Він має меншу вагу, ніж двигун ЯМЗ-238АК і більш урівнова-
жений. Менша вібрація значно зменшує навантаження на деталі двигу-
на, підвищує їх ресурс і не викликає порушення герметичності очисни-
ка повітря і трубопроводів подачі повітря.

У зв’язку з меншим числом замінюваних деталей при ре-
монті, вартість ремонту Д-262.2S2 порівняно з ЯМЗ-238АК 
дешевша на третину. 

МОДЕРНІЗАЦІЮ ЗАКОРДОННИХ КОМБАЙНІВ 
Перед аграріями постає питання: продовжувати ремонтува-

ти імпортні двигуни комбайнів чи замінити їх, наприклад, на 
двигуни Мінського моторного заводу серій Д-260 та Д-262 по-
тужністю 210-250 к.с. Мінські двигуни в повній мірі відпові-
дають вимогам, що пред’являються до моторно-силових уста-
новок комбайнів сімейств Марал, Джон Дір, Ягуар, Бізон, Масей 
Фер гюсон, Домінатор, Форт шрітт, Нью Холланд, Топлайнер.
Якщо у Вас є самий екзотичний комбайн, то і для нього спеці-

алісти «Автодвора» підберуть адекватний мінський двигун, а мо-
більна бригада конструкторів і техніків виконає роботу швидко та якіс-
но.
Показники модернізованих комбайнів з новими двигунами 

не поступаються імпортним, а затрати на придбання, в експлуа-
тації та при ремонті набагато менші ніж у закордонних -  майже             
втрічи.

Бакум М.В, професор кафедри «Сільськогосподарські 
машини» ХНТУСГ ім. П. ВасиленкаКОМБАЙН ТА ЙОГО ДВИГУН

Сьогодні перед аграріями постає питан-
ня: продовжувати ремонтувати імпортні 
двигуни комбайнів чи замінити їх, напри-
клад, на двигуни Мінського моторного за-
воду серій Д-260 та Д-262 потужністю 210-
250 к.с. Мінські двигуни в повній мірі від-
повідають вимогам, що пред’являються до 
моторно-силових установок комбайнів.
Докладно поговоримо про модерніза-

цію комбайна ДОН встановленням нового 
двигуна. Варіантів небагато: ярославський 
ЯМЗ-238АК та мінський Д-262.2S2. Оби-
два двигуни мають відповідні характерис-
тики і адаптовані до встановлення на зер-
нозбиральних комбайнах.

м. П. ВасиленкаКОМБАЙН ТА ЙОГО
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А ВЫ ПРОВЕЛИ ТО ДВИГАТЕЛЯ?
Техническое обслуживание проводится с целью поддержания 

дизеля в исправном состоянии в процессе эксплуатации.
Несоблюдение установленной периодичности и низкое качество техни-

ческого обслуживания дизеля значительно уменьшают его ресурс, при-
водят к увеличению числа отказов, снижению мощности, росту затрат на 
его эксплуатацию.

Эксплуатация дизеля без проведения очередного технического обслу-
живания не допускается.

Допускается отклонение от установленной периодичности проведения 
технических обслуживаний в пределах ±10%.

Отметки о проведении очередного планового технического обслужива-
ния (за исключением ЕТО) должны быть занесены в формуляр трактора, 
комбайна (машины).

Операции технического обслуживания, связанные с разборкой агре-
гатов дизеля, проводятся в закрытом помещении для предохранения от 
попадания пыли и грязи во внутренние полости дизеля. Все неисправно-
сти, обнаруженные при проведении технического обслуживания, долж-
ны быть устранены.

* - на дизелях Д-260.4 и Д-260.7 очистку ротора ЦМФ, замену 
фильтрующего элемента масляного фильтра и масла в картере ди-
зеля производите через 125 часов работы.

ВИД
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Периодичность, ч 

Д-260.1
Д-260.2
 Д-260.9
Д-260.14

Д-260.4
Д-260.7

1. Техническое обслуживание при 
подготовке к эксплуатационной 

обкатке

Проводится в соответствии с указа-
ниями инструкции по эксплуатации

2. Техническое обслуживание при 
эксплуатационной обкатке

Проводится в соответствии с указа-
ниями инструкции по эксплуатации

3. Техническое обслуживание 
по окончании эксплуатационной 

обкатки
30

4. Ежесменное техническое 
обслуживание (ЕТО) 8-10

5. Первое техническое 
обслуживание 

(ТО-1)
125

6. Второе техническое 
обслуживание 

(ТО-2)
500

7. Третье техническое 
обслуживание 

(ТО-3)
1000

8. Сезонное техническое 
обслуживание при переходе 
к осенне-зимнему (СТО-ОЗ) 

или весенне-летнему (СТО-ВЛ) 
периодам эксплуатации

Проводится од-
новременно с 
очередным тех-
ническим обслу-
живанием (ТО-1, 
ТО-2, ТО-3)

-

9. Техническое обслуживание при 
кратковременном (от 10 дней до 

1 месяца) хранении

Проводится в соответствии с указа-
ниями инструкции по эксплуатации

10. Техническое обслуживание 
при подготовке к длительному 

хранению

Проводится в соответствии с указа-
ниями инструкции по эксплуатации

11. Техническое обслуживание 
при длительном хранении

Проводится в соответствии с указа-
ниями инструкции по эксплуатации

12. Техническое обслуживание 
перед началом сезона работы 

(ТО-Э)
-

Проводится в 
соответствии 
с указаниями 
инструкции по 
эксплуатации

Наименование работ

Вид технического 
обслуживания

ЕТ
О

ТО
-1

2Т
О

-1

ТО
-2

ТО
-3

2Т
О

-3

В
Л

О
З

1. Проверьте уровень масла в 
картере дизеля + +

1а. Прокачайте систему 
топливоподачи с целью удаления из 
нее воздуха

+ +

2. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения + + + + +

3. Слейте отстой из фильтра грубой 
очистки топлива + + + + +

4. Проверьте натяжение ремней + + + + +

5. Проверьте засоренность 
воздухоочистителя (состояние 
фильтрующих элементов) 

+ +

6*. Очистите ротор центробежного 
масляного фильтра + + + +

7*.Замените фильтрующий элемент 
масляного фильтра + + + +

8*. Замените масло в картере 
дизеля + + + +

9. Слейте отстой из фильтра тонкой 
очистки топлива + + +

10. Проверьте герметичность всех 
соединений воздухоочистителя и 
впускного тракта

+ + +

11. Проверьте затяжку болтов 
крепления головок цилиндров + +

12. Проверьте зазор между 
клапанами и коромыслами + + +

13. Промойте сапуны дизеля +
14. Промойте фильтр грубой очистки 
топлива + +

15. Замените фильтрующий элемент 
фильтра тонкой очистки топлива + + +

16. Проведите обслуживание 
воздухоочистителя + + +

17.1. Замените основной 
фильтрующий элемент 
воздухоочистителя

+

18. Проверьте топливный 
насос на стенде +

19. Проверьте форсунки на давление 
начала впрыска и качество распыла 
топлива

+

20. Проверьте установочный угол 
опережения впрыска топлива +

21. Проверьте состояние стартера 
дизеля (щеток, коллектора, пружин, 
контактов и др. деталей)

+

22. Промойте систему охлаждения от 
накипи и загрязнений +

23. Замените в картере дизеля 
масло зимнего сорта на масло 
летнего сорта

+

24. Установите винт посезонной 
регулировки напряжения генератора 
в положение «Л»(лето)

+

25. Замените в картере дизеля 
масло летнего сорта на масло 
зимнего сорта

+

Наименования и сроки проведения работ 
по техническому обслуживанию

Виды и периодичность технического обслуживания
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КАК ПОПАДАЕТ ВОДА 
В МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ

Макаренко Н.Г., 
доцент кафедры

 «Тракторы и автомобили» 
ХНТУСХ им. П. Василенка
В начале необходимо рассмотреть 

последствия попадания охлаждаю-
щей жидкости в картер двигателя. 
Они крайне неприятны и если запу-
стить, то можно в дальнейшем полу-
чить массу проблем, вплоть до выхо-
да со строя коленчатого вала, стер-
тых втулок распределительного вала 
и других неисправностей, требую-
щих капитального ремонта двига-
теля. Большинство людей навер-
ное знают, что вода тяжелее масла 
и если налить в стакан равное коли-
чество моторного масла и воды, то 
вода останется внизу, а масло оста-
нется сверху.

Точно так же можно продиагности-
ровать почему же каждый день под-
нимается уровень масла в двигателе. 
Для этого у стоявшего ночь двигате-
ля нужно открутить сливную пробку 
поддона, осевшая за ночь вода выте-
чет первой, если же воды не будет, 
скорее всего в масло попадает ди-
зельное топливо, что тоже плохо. И 
еще один способ определить нали-
чие охлаждающей жидкости по цве-
ту моторного масла: при наличии 
воды в масле оно становится похо-
же на серую краску, при этом если 
приглядеться можно увидеть в нем 
мелкие водяные шарики, в общем по 
внешнему виду масла знающий чело-
век без труда определит наличие или 
отсутствие в нем воды. Кроме того, 
при наличии воды в масле изнутри 
на крышке маслозаливной горлови-
ны появляются капли конденсата.

Теперь рассмотрим способы попа-
дания охлаждающей жидкости в кар-
тер.

Чаще всего – это различные тре-
щины. Трещины или микротрещи-
ны имеют свойство появляться по-
сле перегревов и их последствий, 
доставляя кучу хлопот. Бывает что 
охлаждающая жидкость вытекает из 
двигателя, он перегревается, испу-
ганный водитель начинает заливать 
холодную воду в раскаленный от пе-
регрева мотор, чего как мы знаем из 
курса школьной физики делать со-
всем не стоит, раскаленный металл 
при резком охлаждении умеет тре-
скаться и лопаться говорит нам учеб-
ник физики за седьмой класс, что 
довольно часто и происходит в та-
ких случаях.  Еще трещины в систе-
ме охлаждения могут появляться не 
только от перегрева, но и от перео-
хлаждения, если не была слита вода, 
то происходит «разморозка» блока. 
Происходит оно как правило в зим-
ние морозы с моторами, с которых 
забыли слить воду. Снова вернемся к 
учебнику физики, вода, кристализу-
ясь и превращаясь в лёд существен-
но увеличивается в объёме, а так как 
объёму этому деваться некуда в зам-

кнутой системе охлаждения двига-
теля, лёд начинает давить на стен-
ки водяной рубашки и ищет слабое 
место, в начале вылетают заглушки, 
если они есть, дальше лёд продавли-
вает трещину в блоке или в гильзе, 
или в головке, в общем где-нибудь, 
необязательно всегда конечно, но в 
большинстве случаев. Трещина мо-
жет быть еле заметна (микротрещи-
на), или же внушительная трещина. 
Довольно часто трещины продавли-
ваются именно во внутрь двигате-
ля, откуда потом потихоньку в мас-
ло будет просачиваться охлаждаю-
щая жидкость. 

Стучащий коленвал с проверну-
тым вкладышем «долбящий» порш-
нем по головке, может также устро-
ить трещину в головке между масля-
ной и водяной магистралями. 

Причиной попадания воды в кар-
тер могут стать различные уплотни-
тельные резинки. Резинки водяной 
рубашки блока и гильзы чаще других 
начинают пропускать воду, но проис-
ходит это не просто так. Приходят в 
негодность они чаще всего после хо-
рошего перегрева двигателя, не вы-
держивая температуры гильзы они 
просто плавятся, после чего охлаж-
дающая жидкость начинает капать в 
картер через наиболее пострадав-
шие уплотнительные резинки. После 
долгого простоя двигателя уплотни-
тельные резинки часто «рассыхают-
ся», теряя свои свойства и прося за-
мены.

Двигатели ЯМЗ имеют проблем-
ные резинки в головках двигателя 
- это уплотнительные резинки ста-
канов форсунок. Многие ЯМЗовские 
моторы уже столкнулись с этой про-
блемой, а остальным это еще толь-
ко предстоит. Пропускать воду эти 
уплотнительные резинки начинают 
из за долгого срока службы, в неко-
торых случаях эти резинки не знают 
замены десяток лет, менять их до-
статочно хлопотно.  

Еще одна схема попадания воды 
в картер имеет применение у не-
професиальных механиков. Они то 
ли от незнания, то ли неопытности, 
лени или просто тупости умудряют-
ся засадить эти резинки так, что ког-
да охлаждающая жидкость начинает 
заполнять систему охлаждения по-
саженые со значительным усилием 
против их воли, завернувшиеся или 
срезанные, начинают струей зали-
вать охлаждающую жидкость в мас-
ло. Случаев таких много, особенно 
это часто происходит когда мотор 
собирается неопытным механиком, 
не имеющем понятия о чистоте и ак-
куратности движений. Такие «спецы» 
встречаются повсюду и то ли от ве-
ликого ума, то ли от жадности то ли 
скорее всего из-за отсутствия де-
нег решают собрать мотор самосто-
ятельно. У некоторых, которые дела-
ют все с душой и для себя без сомне-
ния получается, другим же приходит-
ся все переделывать.
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Уважаемая редакция газеты «Автодвор»! У 
нас старый трактор Т-150К. Планируем заме-
нить мотор на Минский Д-260.4, но к этому 
времени хотим своими силами капитально 
отремонтировать трансмиссию и ходовую…

Идя навстречу пожеланиям наших читате-
лей продолжаем рубрику:

ТО и ремонт шасси тракторов Т-150К/
ХТЗ-170

Сидашенко Александр Иванович, 
профессор кафедры «Ремонт машин» 

ХНТУСХ им. П. Василенка,
Коломиец Леонид Павлович, ветеран ХТЗ

УСТАНОВКА ВАЛОВ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБ-
КИ

Установка привода ВОМ и масляных насо-
сов.

Установку деталей привода насоса короб-
ки передач проведите в порядке, обратном 
разборке. Отрегулируйте регулировочными 
кольцами А и Б размер 42,5 ± 0,15 от торца 
ведомой конической шестерни привода на-
соса гидросистемы коробки передач до оси 
расточки вала привода насоса гидронавес-
ной системы (рис. 1).

Боковой зазор между зубьями конической 
пары должен быть 0,2…0,4 мм.

Установка привода ВОМ и насосов. В кор-
пус 22 (рис. 2) установите подшипники 5, 7, 
валы 9, втулки 6, зубчатые колеса 4. На вал 
привода насоса навесной системы устано-
вите коническое зубчатое колесо 21, на вал 
привода насоса рулевого управления –– 
втулку 3, затяните гайки 1 со стопорными 

Рис. 1. 
Уста-
новка 
приво-
да ВОМ 
и насо-
сов:
1 — при-
водной 
валик; 
2 — под-
шипники; 
3 — ше-
стерня; 
4 — сто-
порное 
кольцо; 5 
— валик;
6 — кор-
пус саль-
ника; 
7 — про-
ставоч-
ный кор-
пус; А и Б 
— регули-
ровочные 
кольца

Рис. 2. Регулировка привода насо-
са гидравлической системы короб-
ки передач: 1 — гайка; 2 — шайба; 3, 6, 
8 — втулка; 4, 15, 21 — колесо зубчатое; 
5, 7, 12 — подшипник;
9, 14, 17 — вал; 10, 11, 13, 18 — кольцо; 
16, 22 — корпус; 19 — болт; 20 — про-
кладка

Рис. 3. Соединение коробки 
передач с раздаточной ко-
робкой:
1 — коробка передач; 2, 5 — 
болт; 3 — прокладка; 4 — раз-
даточная коробка
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1 — рычаг ва-
лика; 2 — па-
лец; 3 — указа-
тель; 4 — вилка; 
5 — кронштейн; 
6 — тяга

1, 4 — рычаг; 2 — палец; 3 — шайба; 5, 11, 28 — кронштейн; 6 — барабан; 7 — лента; 8 — пружина; 9 — 
контргайка; 10 — болт; 12 — вал; 13, 30 — корпус; 14, 20 — насос; 15, 16, 22, 23, 24, 2 — прокладка; 17 — 
муфта; 18 — кольцо; 19, 25 — крышка; 21 — привод включения насоса навесной системы; 27 — ходоумень-
шитель; 29 — трубопровод; 30 — корпус проставочный

Рис. 5. Установка 
нижних крышек
коробки передач 
и раздаточной 
коробки:
1, 6, 8 — крышка; 
2, 7 — прокладка; 
3 — пробка; 
4 — зацеп; 
5 — болт

Рис. 6. Регулировка 
механизма
блокировки пере-
ключения: 

Рис. 4. Установка 
крышек, насосов, 
трубопроводов про-
ставочного корпуса:

шайбами 2. Установите проста-
вочные втулки 8, регулировоч-
ные кольца 10, стопорные коль-
ца 11. 

Установите прокладки 20, кор-
пуса 16 и закрепите их болтами 
19 с пружинными шайбами.

Установите на вал 14 зубчатое 
колесо 15, стопорное кольцо 13, 
подшипник 12 и вставьте вал в 
корпус раздаточной коробки. 

Установите вал 17 со стопор-
ным кольцом 18.

Соединение коробки передач 
с раздаточной коробкой.

Соедините коробку передач 
1 (рис. 3) с раздаточной короб-
кой 4, предварительно вставив в 
отверстие корпуса коробки пе-
редач валики и вилки переклю-
чения рядов, ходоуменшителя и 
заднего хода. Шестерню заднего 
хода надевайте на вал, когда он 
своим передним концом войдет 
в отсек ходоуменшителя.

Установите прокладку 3 и за-
верните снаружи болты 2 и бол-
ты 5 внутри коробки передач. 
Болты 5 законтрите проволокой.

Установка крышек, насосов, 
трубопроводов, проставочного 
корпуса.

Установите крышку отсека хо-
доуменьшителя 27 (рис. 4) с 
прокладкой 26, кронштейн 28, 
крышку раздаточной коробки 25.

Установите насос 14, 20, про-
кладку 15, муфту соединительную 
17 со стопорными кольцами 18, 
прокладку 16, крышку 19.

Установите привод включения 
насоса навесной системы 21, про-
кладки 22, 23, 24.

Установите трубопровод 29, 
проставочный корпус 30.

Установите на корпус 13 крон-
штейны 11 с пружинами 8, регу-
лировочными болтами 10 и кон-
тргайками 9.

Установите на вал 12 бара-
бан 6.

Установите рычаг 4, крон-
штейн 5, рычаги тормоза 1, 
пальцы 2, шайбы 3 и зашплин-
туйте пальцы. Ленту 7 установи-
те на барабан.

Установка нижних крышек. 
Установите крышку 1 (рис. 5) с 
прокладкой 2, пробкой 3, заце-
пом 4 на корпус коробки пере-
дач. Установите крышку 6 с про-
кладкой 7, крышку 8 с насосом и 
прокладкой на корпус раздаточ-

ной коробки.
Крышки закрепите болтами 5 

с пружинными шайбами.
Регулировка механизма бло-

кировки переключения рядов.
Отрегулируйте длину тяги 6 (рис. 

6), соединяющий рычаг управле-
ния сцеплением с рычагом 1 вали-
ка блокировки. Для этого:

отсоедините тягу 6 от рычага 1 
валика блокировки;

выжмите полностью педаль сце-
пления;

установите валик блокировки 
так, чтобы положение рычага 1 
совпало с указателем 3 и отрегу-
лируйте длину тяги, отворачивая 
или заварачивая вилку 4. Соеди-
ните вилку с рычагом;

Проверьте регулировку, по-
сле чего зашплинтуйте палец 2 и 
затяните контргайку 5. При пра-
вильно отрегулированной длине 
тяги блокировки включения ря-
дов, ходоуменьшителя и задне-
го хода должно производиться 
легко.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МІНІМАЛЬНИХ ВТРАТ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО 

КОМБАЙНА
Горбаньов Анатлій Петрович, 
професор ХНТУСГ
ім. П. Василенка

Якість роботи зернозбирального 
комбайна визначається головним чи-
ном величиною втрат зерна і його чи-
стотою. Втрати зерна в полові і со-
ломі не повинні перевищувати 1,5% 
урожаю, а чистота зерна в бункері за 
нормальних умов збирання має бути 
близько 95…98%.

Величина втрат урожаю залежить від 
погодно-кліматичних умов, початку і трива-
лості збирання, від підготовленості до роботи 
машин і від майстерності механізаторів.

По типах виникнення втрати зерна ділять 
на біологічні, або природні, і механічні. Біоло-
гічні – це втрати, що викликаються природ-
ними чинниками, обумовленими природно-
кліматичними умовами.

Механічні – це втрати, що викликають-
ся дією робочих органів збиральних машин і 
виробничо-господарськими умовами. Як бі-
ологічні, так і механічні втрати можуть носи-
ти прямий і непрямий характер. До прямих 
втрат відносять кількісні втрати урожаю, до 
непрямих – якісні.

Біологічні втрати включають: осипання 
зерна з колосків або навіть обломлення цілих 
колосків, проростання зерна на кореню або 
у валках, зниження якості зерна за рахунок 
погіршення фізико-механічних та біолого-
хімічних властивостей.

Джерелом біологічних втрат зерна є термін 
збирання врожаю. Ранній початок, так само 
як і затягування збирання , приводить до зна-
чного недобору урожаю і різкого зниження 
якості зерна не тільки за рахунок біологічних 
втрат, але і за рахунок зростання механічних 
втрат під впливом робочих органів машин.

Механічні прямі втрати - це, по-перше, 
втрати валковими жатками і підбирачами 
при роздільному збиранні хлібів і жатками 
комбайнів при прямому комбайнуванні, по-
друге, молотаркою комбайна при обмолоті 
хлібної маси. До непрямих механічних втрат 
відносять пошкодження зерна робочими ор-
ганами комбайна, що негативно впливає на 
збереження зерна, на його товарні, техноло-
гічні, посівні і продуктивні показники.

Втрати за збиральними машинами класи-
фікують двома видами: на землі – вільним 
зерном і колоском; у соломі після обмолоту 
– вільним зерном і недомолотом.

Втрати за жаткою комбайна бувають у ви-
гляді вільного зерна (вибитого з колосків ро-

бочими органами жатки), зрізаних і не зріза-
них колосків.

Жатка комбайна має значний діапазон тех-
нологічних регулювань робочих органів (рі-
жучого апарату, мотовила, дільників, шнека, 
плаваючого транспортера), що забезпечують 
якісне збирання зернових культур з різнома-
нітним агробіологічним станом.

Для визначення втрат зерна жаткою ком-
байна використовують рамку площею 0,5 кв. 
м., зроблену з шпагату, дроту, складного ме-
тра або інших матеріалів. Цю рамку наклада-
ють п’ять разів в різних місцях зібраного поля 
по діагоналі через 50…100м. В межах рамки 
збирають всі види втрат (вільним зерном, зрі-
заними і не зрізаними колосками). Зерно із 
зрізаних і не зрізаних колосків обмолочують 
уручну. Підраховують загальну кількість зе-
рен, загублених в межах рамки, як середнє зі 
всіх визначень. Для більш обґрунтованих ре-
комендацій по усуненню втрат зерна доцільно 
визначати величину втрат кожного виду втрат.

Рамки на полі слід розташовувати так, щоб 
вони охоплювали різні ділянки роботи жатки 
– середину, краї. Заздалегідь потрібно враху-
вати втрати до збирання зерна. Дозбиральні 
втрати визначають в чотирьох місцях на площі 
рамки в чверть метра. Величину дозбираль-
них втрат віднімають з втрат жаткою комбай-
на.

Величину втрат зерна (у кг/га або від-
сотках) від врожайності визначають 
розрахунками, виходячи з маси втраче-
них зерен і врожайності.

На втрати жатки впливає ряд чинників, які 
впливають також і якість роботи робочих ор-
ганів молотарки. От чому при прямому ком-
байнуванні контроль за якістю роботи зерноз-
бирального комбайна має бути комплексним, 
тобто охоплювати як жатку, так і молотарку 
одночасно. При цьому контроль починають з 
жатки, послідовно перевіряючи оптимальність 
наступних показників жатки.

На якість роботи жатки впливає висота зрі-
зу. Втрати жатки комбайна значною мірою за-
лежать від кількості колосків, розташованих 
нижче за лінію зрізу. По агротехнічних вимо-
гах зріз заввишки 20 смграничний. Зріз вище 
20 см, як правило, причина великих втрат ко-
лосків. Чим нижче висота зрізу, тим менше 
втрати жатки, проте при цьому помітно збіль-
шується навантаження на молотарку, а це ви-
кликає зростання втрат як недомолотом, так і 
вільним зерном в соломі і полові. Тому коси-
ти потрібно на оптимальній висоті, яка забез-
печує мінімальні втрати зерна жаткою, мало 
впливає на роботу молотарки і дозволяє якіс-
но зорати поле після збирання.

Втрати зрізаних колосків збільшуються на 
збиранні з неповним захватом жатки. При 
цьому режимі роботи частина зрізаних сте-
бел спадає з жатки в зоні тієї частини ріжу-
чого апарату, яка не працює. Для зниження 
подачі маси в молотарку комбайна не можна 

зменшувати ширину захвату і підвищувати ви-
соту зрізу. Доцільніше знижувати поступальну 
швидкість руху комбайна.

На висоту зрізу і ширину захвату в значній 
мірі впливає робоча швидкість руху агрегату. 
Із збільшенням швидкості комбайна збільшу-
ються коливання жатки по вертикалі і гори-
зонталі, особливо на полях з нерівним рельє-
фом, що приводить до підвищення втрат зер-
на жаткою. Одночасно зростає навантажен-
ня робочих органів молотарки, що викликає 
збільшення втрат недомолотом і вільним зер-
ном. Тому робоча швидкість руху комбайна 
має бути такою, щоб забезпечити якісну ро-
боту агрегату в цілому. Залежно від стану хлі-
бостою (врожайності і солом’янисті) і ширини 
захвату жатки швидкість комбайна коливаєть-
ся від 2 до 10 км/год.

На величину втрат вільним зерном і зріза-
ними колосками значно впливає регулюван-
ня мотовила. Основне регулювання мотовила 
зводиться до зміни швидкості обертання, ви-
соти установки над ріжучим апаратом і вине-
сення вперед.

Швидкість планок мотовила пови-
нна в 1,2…2 разів перевищувати посту-
пальну швидкість руху комбайна. Нижні 
межі (1,2…1,5) застосовують на висо-
ких швидкостях руху комбайна у зв’язку 
з великим підпором хлібної маси до рі-
жучого апарату. Верхні межі (1,6…2) 
використовують при повільному русі.

Для запобігання втрат зерна від вибиван-
ня, лінійна швидкість лопатей мотовила пови-
нна мінімально перевищувати швидкість руху 
комбайна.

Важливе значення має регулювання 
мотовила по висоті і винесенню щодо ріжу-
чого апарату залежно від стану збираної куль-
тури.

При прямому комбайнуванні винесення мо-
товила щодо ножа при збиранні високих, гус-
тих хлібів і з нормальним хлібостоєм здійсню-
ється так, щоб нижня частина траєкторії гра-
блин була віддалена від ріжучого апарату по 
висоті приблизно на 1/2 частині стебла, що 
зрізається. Винесення мотовила при збиран-
ні високих і густих хлібів максимальне, а нор-
мальних – знаходиться між мінімальними і 
середніми положеннями.

У нормальних умовах положення шнека і 
його пальчикового механізму не надає істот-
ного впливу на технологічний процес збиран-
ня, і тому зазор 10…15мм між шнеком і дни-
щем, а також зазор 12…20мм між пальцями 
пальчикового апарату і днищем є вихідними. 
Якщо є випадки забивання шнека хлібною ма-
сою, то вказані зазори слід збільшити.

Істотно впливає на втрати при збиранні 
режим роботи робочих органів молотильно-
сепарувальних органів комбайна. Молотарка 
комбайна виконує чотири технологічні функ-
ції: обмолочує хлібну масу, виділяє обмолоче-
не зерно з соломи і полови, очищає зерно від 
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солом’яних і інших домішок, збирає очищене зерно в бункер. Якість 
роботи молотарки комбайна оцінюється величиною втрат зерна недо-
молотом і вільним зерном в соломі і полові.

Режим роботи молотильного пристрою характеризують величиною 
подачі хлібної маси (кг/с), технологічними регулюваннями – частотою 
обертання барабана (об/хв) і величиною молотильних зазорів – від-
станню між бичами барабана і планками підбарабання на вході і ви-
ході (мм).

Для визначення втрат недомолотом і вільним зерном в соломі і по-
лові в господарських умовах використовують органолептичний метод.

Органолептичний метод визначення величини втрат недомолотом 
заснований на встановленні числа зерен, що залишилися невимоло-
ченими в певній кількості колосків, і різних способів перерахунку їх у 
величину втрат у відсотках від урожаю, маючи до того ж деякі почат-
кові показники.

Для визначення втрат недомолотом з різних місць копиці соломи 
(або на 5м валка обмолоченої соломи) беруть 50 і 100 колосків (з по-
лови і соломи), зерна, що знаходяться в них, виділяють вручну і пере-
раховують. Подальший метод визначення втрат зерна недомолотом 
може бути різний. Можуть бути вико ристані спеціальні таблиці, в яких 
приведені втрати зерна недомолотом або у відсотках від урожаю, або 
ж кількість втрат зерна на 1 кв. м.

Втрати недомолотом можна визначити таким чином.  Число 
зерен в 100 колосках до обмолоту визначають до проведення контро-
лю шляхом відбору без вибору колосків по всій довжині поля. Колоски 
обмолочують уручну і підраховують число зерен. Число зерен в коло-
сках до обмолоту порівнюють з числом зерен в колосках після обмо-
лоту і визначають втрати недомолотом. Якщо втрати зерна недомоло-
том перевищують 0,5%, то це указує на необхідність зміни режиму ро-
боти і технологічних регулювань молотильного пристрою.

Контроль за втратами вільним зерном в соломі проводять наступ-
ним чином. З різних місць (у 3-5 точках) копиці відбирають невели-
кі оберемки соломи загальною масою 3-5кг. Цей зразок ретельно пе-
ретрушують над брезентом або мішком. Якщо при цьому будуть вияв-
лені лише окремі зерна, то соломотряс працює задовільно. Якщо вия-
виться багато зерна, потрібно прийняти заходи до ліквідації втрат со-
ломотрясом. Зазвичай в господарських умовах втрати вільним зер-
ном в соломі приєднують до втрат вільним зерном в полові і їх вели-
чину визначають разом.

Найбільш простий метод визначення величини втрат вільним зер-
ном в полові і соломі полягає в наступному. З купи полови в копиці від-
бирають по всій висоті зразок полови в звичайний стакан (200мл). Пе-
ред відбором проби полови солому, що знаходиться над половою, ре-
тельно перетрушують уручну, щоб втрати вільним зерном в соломі по-
трапили в полову. Потім із зразка полови виділяють все вільне зерно і 
перераховують його. По числу вільних зерен в стакані (200мл) полови 
визначають втрати у відсотках, використовуючи табличні дані.

Найбільш точним методом контролю за втратами молотаркою ком-
байна є вторинний обмолот хлібної маси. Після налаштування робо-
чих органів молотарки, копицю (солому і полову) пропускають через 
комбайн, у якого відкрита нижня кришка зернового шнека. Під шнек 
розстилають брезент або мішок для збору загальних втрат молотар-
кою. Число зерен покаже величину втрат на площі, з якою зібрана ко-
пиця. Для цього заміряють відстань між копицями і умножають його на 
робочу ширину захвату жатки комбайна. Визначивши масу втрачено-
го зерна, простим розрахунком встановлюють загальні втрати за мо-
лотаркою комбайна.

Якщо фактичні втрати перевищують встановлений рівень, комбайн 
зупиняють, виявляють причини втрат і регулюють робочі органи. При 
контролі звертають увагу на герметизацію складальних одиниць жат-
ки і похилої камери, похилої камери і молотарки, елеваторів з шнека-
ми, решітних станів із стінками молотарки. Ефективність і якість робо-
ти зернозбиральних машин залежать від правильного вибору агрегату, 
способу, напряму і швидкості його руху, підготовки поля, правильного 
регулювання робочих органів і контролю якості їх роботи.

Оптимальний режим роботи молотильного пристрою.
Робота молотильного пристрою обумовлює роботу всіх інших ро-

бочих органів. Тому технологічне регулювання молотарки треба почи-
нати з молотильного пристрою, щоб повністю, без механічних пошко-
джень вимолотити зерно і максимально виділити його через підбара-
бання (деку) і забезпечити невелике перебиття соломи.

Якість роботи молотильного пристрою комбайна оцінююється по 
прямих і непрямих показниках. Прямі показники – втрати від недомо-
лоту і механічні пошкодження зерна; непрямі – загальні втрати моло-
тарки і чистота зерна в бункері. Від ступеня перебиття соломи і кіль-
кості виділеного зерна в підбарабанні залежать втрати вільного зер-
на в соломі, що переміщується по соломотрясу, а від складу маси, що 
надходить на решета очищення. – втрати вільного зерна в полові і чи-
стота зернової маси в бункері. До непрямих відносять ще і посівні по-
казники зерна, що визначаються після обмолоту.

Для повного вимолоту не тільки стиглих, але і недостиглих, 
щуплих зерен моло тильний барабан обертається з ви сокою 
окружною швидкістю 30…36 м/с (1000…1200 об/хв.). Проте 
через те, що значна частина зерна вимолочується при мен-
шій частоті обертання, воно дробиться, обрушується і ушко-
джується.

Режим роботи молотильного пристрою встановлюють, виходячи в 
основному з двох показників якості його роботи: кількості втрат від не-
домолоту і механічних пошкоджень зерна. Ці показники мають зворот-
ний взаємозв’язок: чим менше втрат від недомолоту, тим більше ме-
ханічних пошкоджень зерна, і навпаки.

У молотильному пристрої змінюють частоту обертання барабана і 
зазори на вході і виході між бичами барабана і планками підбарабан-
ня (у штифтового барабана – між зубами барабана і підбарабання).

Оскільки основний робочий орган комбайна – молотильний при-
стрій, який вимолочує зерно з колосків і виділяє його з солом’яної 
маси через підбарабання, тому відмінний технічний стан даного при-
строю – одна з умов високоякісного обмолоту хлібної маси.

Якщо підбарабання перекошене відносно барабана або є значний і 
нерівномірний знос бичів і планок (як правило, більший в середній їх 
частині), досягти повного вимолоту без значного пошкодження зерна 
неможливо. У таких випадках треба регулювати положення підбара-
бання і обов’язково замінити зношені деталі молотильного пристрою.

Залежність зносу робочих органів молотильного пристрою і якісних 
показників складається з вартості втрат і механічних пошкоджень зер-
на. При роботі з новими бичами переважають втрати від пошкоджен-
ня зерна.

Коли рифи зношуються на 2 мм, тобто висота їх зменшується до 
6 мм. показники вирівнюються. При подальшому зносі переважають 
втрати від недомолоту і вільного зерна.

Тому знос рифів бичів барабана на 4 мм можна вважати за гранич-
ний, оскільки при більшому зносі збиток від збільшення втрат зерна 
стає вищим, ніж витрати на заміну комплекту бичів.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Если вышел из строя бензона-

сос карбюраторного двигателя, то 
выйти из положения можно, обе-
спечив самотек бензина по труб-
ке из полиэтиленовой банки, уста-
новленной на верхнем багажни-
ке, или создать избыточное давле-
ние в бензобаке. Для этого необ-
ходимо положить рядом с бензо-
баком запасное колесо, выкрутить 
ниппель так, чтобы воздух из каме-
ры выходил под небольшим давле-
нием, остается одеть дренажную 
трубку на вентиль запасного коле-
са и - в путь. При этом необходи-
мо помнить, что большое давление 
здесь недопустимо, так как возни-
кает возможность перелива в кар-
бюраторе..

Если в топливной магистрали по-
явилась течь из-за деформации 
развальцовки на трубке, то устра-
нить дефект можно, облудив место 
развальцовки оловом. При затяжке 
гайки олово плотно облегает конус 
на штуцере и устраняет течь из него 

Чтобы шланги охлаждающей жид-
кости легко одевались (например, 
при замене термостата) и не подте-
кал антифриз в местах соединения, 
необходимо смазать концы патруб-
ков тонким слоем мыла.

Если появилась незначительная 
течь в радиаторе, а заклеить или 
запаять в дороге нет возможности, 
то добраться до дома можно, если 
избавить систему охлаждения от 
избыточного давления. Для это-
го удалите паровоздушный клапан 
из пробки радиатора, и течь пре-
кратится.

Очистить клеммы от оки-
си можно, опустив их в горячую 
воду или в раствор питьевой соды.

Очистить систему охлаждения от 
накипи вам помогут уксус и сода. 
Смешивая воду и уксусную эсен-
цию, приготавливают 3-5-процент-
ный раствор уксусной кислоты в ко-
личестве, достаточном для запол-
нения системы охлаждения. Рас-
твор заливают в систему, пуска-
ют двигатель и ждут, пока тем-
пература жидкости не поднимет-
ся до 70-75°,С. После этого раствор 
сливают и трижды промывают си-
стему трехпроцентным раствором 
соды, а в завершение - чистой горя-
чей водой.

Чтобы клеммы аккумуляторной 
батареи не окислялись, оденьте на 
штыри батареи кольца, вырезанные 
из тонкого войлока /внутренний 
диаметр кольца равен диаметру 

отверстий в клеммах, а наружный 
на 20 мм больше/. Пропитайте эти 
кольца моторным маслом. Клем-
мы и штыри аккумулятора покрой-
те смазкой «Литол-24».

Чтобы при длительном хране-
нии аккумуляторной батареи, быв-
шей в употреблении (т. е. зали-
той электролитом) процесс кор-
розии пластин свести к миниму-
му, необходимо заменить серно-
кислотный электролит на 5%-ный 
водный раствор борной кислоты, в 
результате чего резко замедляются 
электрохимические процессы.

Для приготовления консервирую-
щего раствора на 1 литр дистилли-
рованной воды (при 60-70°С) бе-
рут 45-50 г борной кислоты. За-
тем проверяют степень заряженно-
сти батареи. Она должна быть пол-
ностью заряжена, т. е. плотность 
электролита в ней должна быть не 
менее 1,26. После этого электро-
лит сливают и аккумулятор дваж-
ды промывают дистиллированной 
водой.

Промытую батарею заливают 
раствором борной кислоты, закры-
вают пробками с открытыми венти-
ляционными отверстиями и ставят 
на хранение. Температура в поме-
щении должна быть не ниже 0°С. 

В период хранения батарея не 
требует какого-либо ухода и подза-
рядки в течение 10-12 месяцев. Для 
приведения батареи в рабочее со-
стояние после хранения из нее сли-
вают раствор борной кислоты, за-
тем сразу же (без промывки) зали-
вают сернокислотный электролит.

Для очистки свечей возьмите 
отрезок стального троса диаме-
тром 2-3 мм и длиной 50-70 мм, 
обезжирьте его, затем обмотайте 
тонкой медной проволокой, оставив 
свободный конец длиной 10 мм. 
Этот конец распустите, а остальную 
часть пролудите оловом. Получает-
ся отличная жесткая кисть.

Заменить утерянный резиновый 
колпачок, защищающий от грязи 
штуцер прокачки тормозного ци-
линдра или привода выключения 
сцепления, можно отрезком хлор-
виниловой трубки подходящего ди-
аметра. При этом один конец склеи-
вают, нагрев его спичкой.

В автомобилях, снабженных ва-
куумным усилителем тормозов, 
двигатель на холостых оборотах 
будет работать неустойчиво, если 
возникают нарушения уплотне-
ний в трубопроводах, подходящих к 
усилителю, или в нем самом.

Уважаемая редакция газе-
ты «Автодвор»! В этом году 
лето слишком дождливое и 
ветряное, вследствии чего 
на многих участках полегли 
хлеба. Подскажите, пожа-
луйста, как их убрать с ми-
нимальными потерями. 

С уважением Иван Васи-
льевич, Харьковская обл.

При уборке полеглых куль-
тур существующими мотовилами 
происходят значительные потери 
урожая вследствие неудовлетво-
рительного подъема опавших и 
пониклых стеблей, подсечки ко-
лосьев, частого забивания режу-
щего аппарата. Для устранения 
этого на основные граблины мо-
товил устанавливаются дополни-
тельные приспособления (паль-
цы серповидной формы).

Схема переобору дова-
ния эксцентрикового 
мотовила для уборки по-
леглых ку льтур: 1 - труба 
граблин; 2 - кронштейн; 3 
- основные па льцы; 4 - до-
полнительный па лец; 5 – 
шплинт

Крепление дополнительных 
пальцев осуществляется следую-
щим образом (см. рис. 1). Сни-
мают основную граблину мото-
вила, и в трубе, начиная от крон-
штейна (2), в промежутках меж-
ду основными пальцами (3) свер-
лят два отверстия под углом 90° к 
осям пальцев основных граблин: 
одно, диаметром 7 мм, - точно 
посередине, другое, диаметром 
6 мм, - сместив на 40 мм в сто-
рону (вправо). В центральное от-
верстие вставляют дополнитель-

ный палец (4) носком вперед, и 
хвостовик его прикрепляют к тру-
бе шплинтом (5) (6х40), который 
вставляется в смежное отвер-
стие. При этом головку шплин-
та несколько раздают, чтобы хво-
стовик граблины свободно поме-
щался в ее отверстии.

Аналогичным образом мон-
тируются все дополнительные 
пальцы. В собранном виде концы 
дополнительных пальцев должны 
быть вынесены вперед на 230 мм 
и выровнены по длине трубы.

Если во время работы кон-
цы дополнительных пальцев бу-
дут задевать за стяжные прутья 
(шпренгеля), то в кронштейнах 
и луче средней опоры граблины 
следует просверлить новые от-
верстия диаметром 12 мм, сме-
стив их на 50…60 мм к оси вала, а 
затем вставить шпренгеля на но-
вые места.

Регулируют переоборудован-
ное мотовило так же, как и обыч-
ное, не допуская, однако, превы-
шения оборотов сверх оптималь-
ных.

При уборке неполеглых, а так-
же перестоявших хлебов допол-
нительные пальцы снимают.

КАК УБРАТЬ ПОЛЕГЛЫЕ ХЛЕБА
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ДВИГАТЕЛЬ ММЗ Д-260.12Е2 ПРОСТ В ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 
И РЕМОНТЕ

Рыночная стоимость этого мотора ниже, 
в настоящее время, чем Камаз 740-210. А 
запасные части к минчанину по стоимости 
ниже на 30-40% чем запасные части мото-
ра КамАЗ.
Вот отзыв водителя из хозяйства:  
«С минским мотором Камаз тя-

нет больше, да еще и топливо эконо-
мит. На практике экономия составля-
ет до 20%!» (Луганская область, Беловодск, 
ф/х  Нестеренко,  водитель Скалаух Сергей Вла-
димирович) 

ЧТО КАСАЕТСЯ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ТО НАДЕЖНЫЙ, 
НЕПРИХОТЛИВЫЙ В 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМАЗ 
ОПРАВДЫВАЕТ ЭТУ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 

НА ВСЕ 100%
Однако имеется три «но» - это экономич-

ность и стоимость «родного» двигателя 740-
210 и стоимость запасных частей к нему.
Как показывает анализ сельхоз рынка 

Украины, наиболее привле кательным ва-
риантом замены, в порядке ремонта, отра-
ботавшего свой ресурс двигателя является 
минский мотор Д-260.12Е2.

Из таблицы видно, что минский мотор об-
ладает не только большей на 40 л.с. мощно-
стью и большим на 35% максимальным кру-
тящим моментом, чем штатный мотор Ка-
мАЗ 740-210, но, что особенно ценно се-
годня, меньшим на 10-15% удельным рас-
ходом топлива. Меньшая вибрация рядно-
го двигателя Д-260.12Е2 по сравнению с 
V-образным камазовским мотором значи-
тельно уменьшает нагрузку на детали двига-
теля, повышает их ресурс и не вызывает на-
рушения герметичности воздушного тракта.

КАМАЗ: ОПОРА СЕЛА

№ Мотор/Параметры КамАЗ 740-210 ММЗ Д260.12Е2
1 Число цилиндров 8, V-образн. 6, L
2 Рабочий объем 10,85 7,12
3 Диаметр и ход поршня, мм 120/120 110/125
4 Степень сжатия 17 17

5 Удельный расход топлива,
г/кВт (г/лс.ч) 224 (165) 205 (151)

6 Мощность, кВт (лс) 154 (210) 184 (250)

7 Частота вращения при max крут. 
моменте, об/мин 1600-1800 1500

8 Максимальный крутящий 
момент, Нм (кГм) 667(68) 900 (90)

9 Масса, кг. 750 750

Сравнительная оценка моторов КамАЗ 740-210 и ММЗ Д-260.12Е2

Макаренко Н.Г., 
доцент кафедры «Тракторы и 

автомобили» ХНТУСХ им. П. Василенка

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (057) 715-45-55, 
(050) 514-36-04, (050) 301-28-35, (050) 323-80-99,

(068) 592-16-98, (068) 592-16-99
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Ремонт 
КПП 

тракторів 
Т-150,

Т-150К

т

                           У ВАРТІСТЬ РОБІТ ВХОДИТЬ: 
 - розбирання з дефектовкою, 
   виварюванням і мийкою;
 - ремонт вузлів; 
 

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

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 -6800 грн., 
ЯМЗ-238НДЗ - 8600 грн.,
ЯМЗ-238НД5 - 8600 грн.,
ЯМЗ-238АК - 8600грн., 
ЯМЗ-238 - 7900 грн., 
ММЗ-Д-260 - 6800 грн.,
КПП (роботи) - 6900 грн.

Вартість комплекту фірмових запасних частин залежить від ступеня 
зносу двигуна. 

Якщо “шкурка вичинки не коштує”, Ви сплачуєте тільки за розбиран-
ня 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.

  СЕРВІС-ЦЕНТР
МОТОРІВ ЯМЗ, ММЗ 

та КПП (Т-150, Т-150К)
«Забираємо двигун  та КПП у господарстві, ремонтуємо в Харкові, 

повертаємо з гарантією!” - це девіз Сервіс-центра

ТОВ «АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» 
Харків, вул. Каштанова, 33/35, (057) 703-20-42
(050) 109-44-47, (098) 397-63-41,  (050) 404-00-89

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) 404-00-89,  м. Чернівці  (050) 109-44-47,
м. Мелітополь, м. Запоріжжя (098) 397-63-41, м. Київ  (050) 404-00-89,
м.Суми (050) 109-44-47, м. Черкаси , м. Полтава (050) 404-00-89
ГАРАНТІЯ - ЯКОСТЬ - ФІРМОВИ ЗАПЧАСТИНИ - АТЕСТАЦІЯ ЗАВОДУ
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Диаметр стержня под наружную 
резьбу зависит от номинального ди-
аметра резьбы и размера шага резь-
бы. Все эти сведения обычно указы-
вают на чертеже детали в виде обо-
значения М10 ×1,5. Буква «М» обо-
значает метрическую резьбу, циф-
ра после буквы – номинальный ди-
аметр, цифра после знака «х» — шаг 
резьбы. При использовании основ-
ного (крупного) шага его могут не 
указывать. Основной шаг резьбы 
определен стандартом и является 
наиболее предпочтительным.

Установлено, что лучшее качество 
резьбы получается, если диаметр 
стержня чуть меньше номинального 
диаметра нарезаемой резьбы. Ме-
талл при нарезании немного выдав-
ливается и профиль резьбы получа-
ется полным. Если диаметр стерж-

РЕЗЬБА ШАГ РЕЗЬБЫ ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ
НОМИНАЛЬНЫЙ(ПРЕДЕЛЬНЫЙ)

М2
0,4 1,93-1,95 (1,88)
0,25 1,95-1,97 (1,91)

М2,5
0,45 2,43-2,45 (2,37)
0,35 2,45-2,47 (2,39)

М3
0,5 2,89-2,94 (2,83)
0,35 2,93-2,95 (2,89)

М4
0,7 3,89-3,94 (3,81)
0,5 3,89-3,94 (3,83)

М5
0,8 4,88-4,94 (4,78)
0,5 4,89-4,94 (4,83)

М6
1 5,86-5,92 (5,76)

0,75 5,88-5,94 (5,79)
0,5 5,89-5,94 (5,83)

М8

1,25 7,84-7,90 (7,73)
1 7,86-7,92 (7,76)

0,75 7,88-7,94 (7,79)
0,5 7,89-7,94 (7,83)

М10

1,5 9,81-9,88 (9,69)
1 9,86-9,92 (9,76)

0,5 9,89-9,94 (9,83)
0,75 9,88-9,94 (9,79)

М12

1,75 11,80-11,86 (11,67)
1,5 11,81-11,88 (11,69)
1,25 11,84-11,90 (11,73)

1 11,86-11,92 (11,76)
0,75 11,88-11,94 (11,79)
0,5 11,89-11,94 (11,83)

М14

2 13,77-13,84 (13,64)
1,5 13,81-13,88 (13,69)
1 13,86-13,92 (13,76)

0,75 13,88-13,94 (13,79)
0,5 13,89-13,94 (13,83)

М16

2 15,77-15,84 (15,64)
1,5 15,81-15,88 (15,69)
1 15,86-15,92 (15,76)

0,75 15,88-15,94 (15,79)
0,5 15,89-15,94 (15,83)

М18

2 17,77-17,84 (17,64)
1,5 17,81-17,88 (17,69)
1 17,86-17,92 (17,76)

0,75 17,92-17,94 (17,86)

М20

2,5 19,76-19,84 (19,58)
1,5 19,81-19,88 (19,69)
1 19,86-19,92 (19,76)

0,75 19,88-19,94 (19,79)
0,5 19,89-19,94 (19,83)

ДИАМЕТР СТЕРЖНЯ ПОД НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ
ня будет намного меньше требуемо-
го, то вершины ниток резьбы будут 
срезанными, если больше, то плаш-
ка просто не навернется на стержень 
или сломается в процессе работы.

Для каждого сочетания диаметра 
и шага резьбы существует оптималь-
ный диаметр стержня. Проще всего 
этот диаметр определить по таблице, 
где приведены самые ходовые резь-
бы, с которыми может встретиться

Жирным шрифтом в таблице выде-
лен основной шаг резьбы для каждо-
го номинального диаметра.

Для уменьшения трения и полу-
чения чистой резьбы на стальных 
стержнях используют смазку – мине-
ральное масло или керосин, на мед-
ных – скипидар. На конце стержня 
для облегчения захода обязательно 
должна быть сделана фаска шириной 
не менее размера шага резьбы.

АВТОДВОР
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*** ОБІДНЯ ПЕРЕРВА *** 

- Потерпевший, узнаете ли вы челове-
ка, который угнал у вас машину?
- Ваша честь, после речи его адво-
ката я вообще не уверен, была ли у 
меня машина.

*** 
От кажуть: ‘’Щастя тебе 
обов’язково знайде’’. Не розумію: 
або я так гарно ховаюся, або воно 
мене якось погано шукає?

*** 
Найшкідливіше для нервової систе-
ми - це повільний інтернет.

*** 
Не працюєш - жити нема на що!
Працюєш - жити нема коли!

*** 
Сміється той..., хто вміє сміятися. 
Той, хто сміється останнім - зазви-
чай тормоз.

*** 
- Мама, ти спиш?
- Ні.
- Мам, я хочу їсти.
- Я сплю.

*** 
Багато пишуть: “я - мамина радість”, 
“я - татова гордість”, а я скажу чес-
но: “Я -  головний біль”

Квартира ніби маленька, але як по-
чинаєш прибирати, пентхаус, їй 
Богу!

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

*** 
В суде в маленьком южноамерикан-
ском городке прокурор вызывает 
своего первого свидетеля - старень-
кую бабушку. Он начинает допрос: 
- Миссис Джонс, вы меня знаете? 
- Ну конечно я знаю вас, мистер 
Вильямс. Я знала вас еще малень-
ким мальчиком и, честно говоря, вы 
меня весьма разочаровываете. Вы 
лжете, изменяете своей жене, мани-
пулируете людьми и говорите гадос-
ти за их спинами. Вы думаете, что 
большой человек, потому что у вас 
не хватает мозгов, чтобы понять, что 
вы - всего лишь мелкий бюрократ. 
Прокурор был шокирован. Не зная, 
что делать дальше, он указал в дру-

гой конец комнаты и спросил: 
- Миссис Джонс, знаете ли вы ад-
воката? 
- Ну конечно я знаю. Я знаю мистера 
Брэдли тоже с его младых ногтей. 
Он ленивый, нетерпимый и у него 
проблемы с алкоголем. Он не может 
построить нормальные отношения 
ни с кем, а его адвокатская конто-
ра - одна из худших в нашем штате. 
Не говоря уже о том, что он изменял 
своей жене с тремя разными жен-
щинами. Кстати, одна из них - ваша 
жена. Да, я знаю его. 
Адвокат стоял, ни жив, ни мертв. 
Судья попросил обоих юристов по-
дойти к нему и очень тихим голо-
сом сказал: 
- Если кто-нибудь из вас, идиотов, 
спросит ее знает ли она меня, я от-
правлю вас обоих на электрический 
стул.

*** 
На кухне тёща стряпает пельмени. К 
ней подходит маленький котёнок и 
просит у неё мясо: - Мяу, мяу!
Тёща отпихивает его ногой:
- Отстань!
Котёнок опять подходит и опять 
просит мясо
- Уйди! - отпихивая ногой, кричит 
тёща.

Кот снова за своё. Тёща, разозлив-
шись, отшвыривает его ногой.
Заходит на кухню зять. Тёща:
- Садись, любимый зять, я тебе 
пельмешек настряпала!
Зять садится за стол, тёща 
накладывает ему пельмени. К зятю 
подходит котёнок и лапкой просит 
пельмень:
- Мяу, мяу!
Зять:
- На, мой хороший, скушай пель-
мешек!
Котёнок радостно съедает пельмень 
и замертво падает на пол.
Зять тёще:
- Ах, ты... !!! Отравить меня взду-
мала? !!!
Хватает тёщу и вышвыривает её в 
окно.
- Yеs!!! - приоткрывая глаз, подумал 
котёнок.

*** 
Приходить свекруха до невістки. 
Провела пальцем по телевізорі, 
шафі, тумбочці і, показуючи пил на 
пальці, каже:
- Яка прислів’я є на цей випадок? 
(натякаючи на те, що “чистота-
запорука здоров’я”)
Невістка, недовго думаючи:
- Свиня скрізь бруд знайде!
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