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НОВИЙ ДВИГУН ДЛЯ ТРАКТОРІВ
ІВ ХТЗ
Сучасні технології виробництва рослинної продукції для стабільного виконання
заданих робіт потребують застосування нових машин і більш потужних тракторів.
Техніко-економічні характеристики як трактора, так і всього машиннотракторного агрегату в цілому, перш за все залежать від двигуна. Потрібно щоб
двигун не просто «крутив колеса», а мав показники, які відповідають сучасним вимогам
до енергозасобів. Таким чином, замінивши лише двигун, з’являється можливість
отримати трактор чи комбайн з кращими характеристиками
Конструктори ХТЗ при створенні тракторів типу Т-150К вклали в їх конструкцію
найбільш прогресивні ідеї, які в основному не застаріли ще і на сьогоднішній день.
Основні базові агрегати мають значний запас надійності.
Якщо немає можливості купити новий трактор, то доцільно модернізувати
наявний, встановивши на ньому сучасний потужний і економічний двигун.
Макаренко М.Г., доцент кафедри «Трактори і автомобілі»ХНТУСГ ім. П. Василенка,
ка, сільськогосподарськ
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ДВИГУН Д-260.4

Створений конструкторами Мінського моторного заводу спеціально
для тракторів і комбайнів. В нього втілені всі кращі напрацювання добре відомого Д-240. Двигун постійно удосконалюється, підвищується
його надійність і ресурс.
На шляху від Д-260.1 (135 к.с.) до Д-260.4 (210 к.с.) цими доробками стали: установка нових чеських деталей циліндро-поршневої
групи і регульованого турбокомпресора з тиском наддуву до 2 атмосфер, збільшення діаметра поршневого пальця від 38 до 42 мм, застосування ярославського паливного насосу високого тиску, а потім фірми MOTORPAL і BOSCH, вдосконалення водяного насосу, збільшенням опор його валу до 3-х підшипників.
З метою підвищення надійності і безпеки використання трактора застосований 2-х циліндровий компресор з приводом пасом.
Всі названі удосконалення дозволили створити практично новий
двигун Д-260.4-522 потужністю 210 к.с, а з ним і більш потужний і
економічний трактор, надійність і продуктивність якого вже перевірена в експлуатації на полях України (таких тракторів, - нових і переобладнаних, - вже більше 2500!).
Крім вказаного, на тракторах обладнаних двигуном Д-260.4 застосовується сучасне однодискове зчеплення німецької фірми LUК (добре збалансоване), спеціально розраховане на потужність 250 к.с. Застосовується також двоступеневе очищення повітря від пилу.
Для підтримки оптимального теплового стану двигуна і виключення його перегріву в системі охолодження використовується 9-ти лопатевий вентилятор.
Двигун Д-260.4 – рядний, добре вписується в компоновку трактора, має легкий доступ до агрегатів для технічного обслуговування
і ремонту. Він має меншу вагу, ніж двигун ЯМЗ-236М2 (ЯМЗ-236Д) і
більш урівноважений. Менша вібрація значно зменшує навантаження
на деталі двигуна, підвищує їх ресурс і не викликає порушення герметичності очисника повітря і трубопроводів подачі повітря.
Як засвідчили випробування та досвід експлуатації 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 бороною УДА-З.8 (масою 3,25 т.),
якісно виконується технологічний процес, а витрата палива становить 5,7 л/га. Такий же трактор зі встановленим ЯМЗ-236М2
(180 к.с.) витрачає 7,8 л/га.
За зміну трактор з двигуном ЯМЗ-236М2 з бороною УДА-3,1 обробляє 18-22 га, а з двигуном 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 швидкостях оранки.
У результаті типових випробувань тракторів ХТЗ-17221 та ХТА-200,
оснащених двигуном Д-260.4, встановлено, що двигун за конструкційними параметрами задовільно з’єднується з трансмісією трактора.
З 2012 року окрім моторів Д-260.4, що добре себе зарекомендували
на модернізованих тракторах, стали також використовуватись їх більш
потужні (250 к.с) мінські брати - двигуни Д-262.2S2 - родоначальники нової серії з покращеним сумішоутворенням, іншим блоком,
поршневою групою, колінчастим валом і т.д.

ДВИГУН Д-262.2S2

Для забезпечення необхідних тягових та швидкісних режимів
трактора типу ХТЗ-170, ХТЗ-172, Т-150К ХТЗ-172, Т-150К, які необхідні для сучасних енергозберігаючих та комбінованих сільськогосподарських машин, доцільно встановити на ньому двигун Мінського
моторного заводу ММЗ Д-262.2S2. Його особливістю є не тільки висока потужність (250 к.с.) і крутний момент (1120 Н.м), а і оптимальна швидкісна характеристика, яка забезпечує постійну потужність та
підвищення крутного моменту при збільшенні навантаження. Тобто
двигун стабільно “тягне” і не відчуває навантажень. І все це при мінімальній витраті палива.
Вказані характеристики не поступаються закордонним двигунам.
І це при значно меншій ціні двигуна та менших експлуатаційних витратах.
При наявності такого двигуна з’являється можливість виконувати технологічні операції на вищих швидкостях, а, відповідно, підвищується продуктивність та зменшується витрата палива на одиницю
виконаної роботи.
За рахунок модернізації штатної коробки передач вона не тільки підсилюється, а і підвищуються швидкості на передачах. Тобто вона стає “швидкісною”.

ТАКИМ ЧИНОМ ТАНДЕМ:

потужний двигун ММЗ Д-262.2S2 (250 к.с.) + модернізована
“швидкісна” коробка передач дає можливість використовувати трактор на вищих швидкостях при агрегатуванні з сучасними важкими та комбінованими машинами.
Досвід експлуатації модернізованих тракторів вказує, що на найбільш енергоємних операціях, де потрібне високе тягове зусилля,
кращі показники мають трактори, оснащені більшими шинами типу
23,1R26. Це забезпечує збільшення продуктивності агрегату, підвищення якості виконаної роботи та зменшення погектарної витрата
палива.
За світовий день модернізований трактор типу ХТЗ-170, оснащений таким двигуном, забезпечує економію палива до 100 літрів!
В цілому можна відмітити, що модернізований трактор потужністю 250 к.с. завдяки своїй оптимальній універсальності агрегатується з значною кількістю сучасних вітчизняних та закордонних сільськогосподарських знарядь, забезпечує своєчасне та якісне виконання найбільш енергоємних технологічних операцій в рослинництві та
є базовим трактором для господарств.

Отже, при встановленні на трактор типу ХТЗ-170
двигунів Д-260.4 та Д-262.2S2 в порівнянні
з аналогами отримуємо ряд переваг.
По-перше – більша потужність, що забезпечує значне підвищення
продуктивності агрегату при якісному виконанні сільськогосподарських
робіт на заданих швидкостях при агрегатуванні з сучасними та перспективними в т. ч. комбінованими технологічними машинами. Саме комбіновані машини вимагають високого тягового зусилля, яке повинно забезпечуватися потужністю двигуна близько 40 – 45 к.с. на один метр захвату.
По-друге – більший крутний момент та значний запас крутного моменту (24% і 28% відповідно) забезпечує стабільність виконання технологічних процесів при змінному навантаженні, меншу кількість перемикань коробки передач, що підтверджується незалежними випробуваннями, проведеними в лабораторіях УкрНДІПВТ ім.Леоніда Погорілого.
По-третє – менша витрата палива за рахунок більш високої повноти згоряння палива в циліндрах двигуна при використанні регульованого
наддуву, інтеркуллера та більш досконалого сумішеутворення.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: (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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Для поддержания работоспособности карданного привода заднего
Уважаемая редакция газеты «Автодвор»! У нас старый трактор
Т-150К. Планируем заменить мотор на Минский Д-260.4, но к это- моста необходимо во всех случаях замены заднего карданного вала,
му времени хотим своими силами капитально отремонтировать транс- при креплении заднего моста после демонтажа, при подтяжке болтов
бугелей крепления заднего моста, а также через каждые 1000 ч рамиссию и ходовую…
боты проверять и правильно устанавливать угол наклона корпуса заИдя навстречу пожеланиям наших читателей продолжаем рубрику: днего моста, который должен составлять по оси ведущей шестерни
ТО и ремонт шасси тракторов Т-150К/ХТЗ-170
12°±10'.
Для приблизительного определения правильности установки заСидашенко Александр Иванович, профессор кафедры
днего моста на тракторах набиваются метки А и Б на кронштейне зад«Ремонт машин» ХНТУСХ им. П. Василенка,
ней полурамы и на рукаве корпуса заднего моста.
Коломиец Леонид Павлович, ветеран ХТЗ
Метки А и Б должны совпадать, что свидетельствует о правильности расположения заднего моста.
Положение корпуса заднего моста проверяют с помощью специального приспособления.

Обслуживание карданных
передач Т-150К

Возможные неисправности карданных передач, способы
Карданные передачи служат для передачи крутящего момента от
обнаружения и методы устранения
валов раздаточной коробки к ведущим валам переднего и заднего моНеисправности карданных валов чаще всего связаны с преждевстов и к редуктору ВОМ, оси которых не совпадают и могут перемеременным износом игольчатых подшипников и крестовин шарниров.
щаться в пространстве
Главная причина этого — небрежная смазка.
Для доступа к масленкам крестовин на тракторе приходится проВ каждой крестовине предусмотрена система сверлений для смаз- кручивать карданные валы. Чтобы избежать повреждений, надо враки, соединяющая резьбовое отверстие для пресс-масленки 2 (рис. 1) щать карданные валы от руки, поддомкратив одно или оба колеса.
с торцами шипов, а также с центральным каналом, заканчивающимся
Перед смазкой шарниры следует очистить, протереть масленки и
резьбовым отверстием, в которое ввернут клапан 1, предназначенный насадку шприца, проверить затяжку масленок, состояние сальников,
для выпуска воздуха и излишней смазки при заполнении крестовины и плотность посадки и износ стопорных колен подшипников.
подшипников и предотвращающий повышение давления внутри креДопускать работу шарниров без масленок нельзя, это выведет из
стовины при нагревании ее во время работы. Клапан срабатывает при строя подшипники и крестовину через несколько часов работы.
давлении, близком к 3,5 кгс/см 2. На торцах шипов крестовин выполДля исправной работы карданной передачи важно хорошо затянуть
нены канавки, предназначенные для подвода смазки от центрального гайку хвостовика шлицевого вала главной передачи. Если под усилиотверстия в шипе к иглам подшипников.
ем руки соединительный фланец перемещается, значит, затяжка гайИгольчатые подшипники и шипы крестовин уплотняются двухкроки ослабла. Чтобы подтянуть гайку, надо отсоединить конец карданмочными сальниками 5, выполненными из специальной стойкой и ного вала. Гайку на хвостовике вале главной передачи нужно затядолговечной резины на основе фторкаучука, установленным по одно- нуть «намертво» и зашплинтовать. Если при затяжке прорезь гайки не
му в каждом игольчатом подшипнике.
совпадает с отверстием вала под шплинт, то гайку отворачивать не
Для предохранения рабочих кромок сальников от пыли на каждый
рекомендуется: совпадения прорези и отверстия следует добиваться
шип надета обрезиненная обойма 3, в которой установлено пропитан- даже за счет «перетяжки» гайки.
ное маслом поропластовое кольцо 4, прижатое к торцу штампованной
обоймы сальника 5. Под болты, крепящие опорные пластины 6, прокладывают балансировочные пластины. Все шарниры карданных передач переднего и заднего мостов имеют одинаковую конструкцию.
Техническое обслуживание карданной передачи
Обслуживание карданной передачи заключается в смазывании в соответствии с таблицей смазки, подтягивании резьбовых соединений,
наблюдении за нагревом и состоянием подшипников, а также в своевременной регулировке.
В карданных передачах тракторов установлены игольчатые подшипники с сальниками повышенного срока службы из резины на основе
фторкаучука и обрезиненные обоймы поропластовых пыльников, что
обеспечивает длительное сохранение смазки в подшипниках.
Внимание! Категорически запрещается при проведении технического обслуживания и других работах проворачивать карданные валы
ломиком или монтировкой, вставляя их в шарниры между вилками и
крестовинами. Это приводит к неизбежному выходу из строя игольчатых подшипников, масленок и клапанов.
При установке заднего стакана на место следует правильно расположить угловую масленку, угловой штуцер с пробкой при заворачивании их в специальные трубчатые болты.
При первоначальной заправке на заводе или после разборки в промежуточную опору закладывают 1,3 кг солидола, при этом густо смазывают подшипники.
Для замены смазки нужно вывернуть контрольную пробку из углового штуцера и через масленку нагнетать шприцем солидол до появления свежей смазки из отверстия углового штуцера.
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Болты соединительных фланцев, а также болты крепления
промежуточной опоры
также
всегда должны быть надежно затянуты. Эти крепежные соединения надо регулярно проверять.
Если гайка хвостовика шлицевого вала главной передачи
не затянута, то соединительный
фланец перемещается на шлицах вала, вызывая ускоренный
износ шлицев, биение фланца и
подтекание смазки, а главное —
это приводит к повышенным вибрациям карданного вала и преждевременному выходу из строя
его шарниров. Недостаточная
затяжка болтов и гаек соединительных фланцев приводит к разработке болтовых отверстий во
фланцах, поломке болтов и обрыву карданного вала. Заменять
специальные болты, устанавливаемые на заводе, термически не
обработанными нельзя.
В карданных передачах тракторов встречаются следующие дефекты: износ шеек и уплотнений
крестовин, игольчатых подшипников; отверстий в вилках, шлицев на валах и вилках; прогиб и
скручивание валов; износ промежуточных опор и их подшипников.
Основные причины повышенного износа деталей карданной
передачи тракторов — это повреждение защитного резинового чехла и попадание грязи, пыли
и абразивных частиц к шлицевым
соединениям, отсутствие смазки
в подшипниках, нарушение балансировки карданной передачи.

АВТОДВОР
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Рис. 1. Карданная передача переднего моста:
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1 — клапан; 2, 10 — прессмасленка; 3 — обойма; 4
— кольцо; 5 — сальник; 6 —
опорная пластина;
7 — крестовина; 8 —- стопорная шайба; 9 — подшипник; 11 — вилка-фланец;
12 — муфта-фланец; 13
— обойма; 14, 15 — кольцо
уплотнительное; 16 — вилка; 17 — пластина балансировочная

Рис. 2. Промежуточная опора карданного вала:1 — болт; 2 — масленка;
3 — вал

дит изменение расстояния между
опорами вала, что требует корректировки его длины. При тугом
перемещении в шлицевом соединении возникают значительные осевые усилия, приводящие
к разрушению деталей.

Если при покачивании фланцев-вилок карданных передач будет обнаружено ослабление крепления фланцев ведущих шестерен главных передач, отсоедините соответствующий конец карВнимание! До 80% отказов
данного вала, расшплинтуйте
карданных передач, характеризугайку крепления фланца, затяниющихся разрушением промежуДля
обеспечения
нормальной
те ее до отказа и снова зашплинточной опоры, смещением валов
работы
карданных
передач
протуйте.
привода, изломом стаканов креверяйте
состояние
крепления
Шарниры смазывайте через
пления подшипников этих валов
фланцев
карданных
валов,
замасленки
до появления смазки из
и даже разрушения корпуса разтяжку
болтов
3
(рис.
1)
креплеконтрольного
клапана. Недостадаточной коробки происходит изния
крышек
подшипников,
затяжточная
смазка
крестовин привоза отсутствия смазки в шлицевом
ку
болтов
1
(рис.
2)
крепления
дит
к
их
перегреву.
(телескопическом) соединении
промежуточной опоры карданДля смазывания шлицевых соекарданных передач. Это соединого
вала
привода
заднего
модинений
нагнетайте смазку через
нение обязательно необходимо
ста
к
трубе
горизонтального
шармасленки.
смазывать до появления смазки
При добавлении смазки в произ контрольного отверстия флан- нира, посадку крестовин в подшипниках
и
подшипников
в
вилмежуточную
опору выверница карданного вала. Необходиках.
Посадку
крестовин
провете
контрольную
пробку, распомо не забывать при этом смазыряйте
покачиванием
карданного
ложенную
в
отверстии
трубы говать и шлицевое соединение карвала.
При
появлении
суммарного
ризонтального
шарнира
рамы с
данного вала привода ВОМ даже
радиального
или
осевого
зазора
правой
стороны
трактора,
и нав том случае, когда ВОМ не исболее
0,5
мм
замените
крестовигнетайте
смазку
через
масленку
пользуется. Это связано с тем,
что при работе трактора происхо- ны с игольчатыми подшипниками 2 (рис. 2), расположенную в отв сборе.
верстии трубы горизонтального

шарнира с левой стороны до появления ее из контрольного отверстия. Устраните на место контрольную пробку.
При замене крестовин в сборе
с подшипниками перед сборкой
наполните каждый подшипник
смазкой № 158 на 1/3 объема,
смажьте иглы и рабочие кромки
манжеты. Поропластовые кольца торцовых уплотнений перед
сборкой пропитайте маслом (индустриальным или моторным).
После сборки карданных шарниров нужно проверить, покачивая вилки на шипах крестовин,
легкость и отсутствие заеданий
при повороте на подшипниках.
Неравномерность сопротивления при качании вокруг шарнира, тугое проворачивание свидетельствуют о неправильности
сборки или применении дефектных деталей.
Необходимо выявить и устранить причину заедания или тугого проворачивания.
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Сиромятников Петро Степанович,
доцент кафедри «Ремонт машин»
ХНТУСГ ім. П.Василенка
Основні несправності цилиндро-поршневої групи двигунів (ЦПГ).
При діагностиці деталей ЦПГ необхідно переконатися в справності інших вузлів і систем двигуна, що впливають на працездатність даних деталей. Так, у випадках підвищеної витрати масла на
доливання (вище 1,5%) необхідно переконатися у
відсутності витоків масла з двигуна.
Зовнішні прояви несправностей деталей
циліндро-поршневої групи (ЦПГ) (поршні, гільзи і
поршневі кільця) наступні:
- збільшення витрати масла на доливання;
- погіршення пускових якостей двигуна;
- зниження потужностних і економічних
показників;
- збільшені витрати картерних газів;
- істотне погіршення стану картерного масла.
Діагностику до розбирання двигуна необхідно
починати із з’ясування умов роботи двигуна, якості і об’єму проведених обслуговувань і поточних
ремонтів.
В умовах роботи необхідно оцінити навантаженість двигуна по експлуатаційній витраті палива в
л/100 км (л/мотогодину), тепловий режим і наявність шуму або стуку при роботі. Необхідно також
визначити можливі зупинки двигуна із невстановлених причин, витрату масла на доливання і характер його зміни за загальний час роботи двигуна в експлуатації.
Після виконання вказаних робіт при нагоді запустити двигун і прослуховувати його роботу на
режимах холостого ходу від мінімальної до максимальної частоти обертання колінчастого валу. Необхідно оглянути відкладення на шторах паперового елемента повнопотокового масляного фільтру,
а також у фільтрі відцентрового очищення масла.
Звернути особливу увагу на кількість відкладень і
наявність металевої стружки. Необхідно відібрати
пробу масла з картера двигуна в кількості 250 -500
мл. і відправити її до хімічної лабораторії на предмет визначення физико-хімічних показників масла
(в’язкість, лужне число, кількість нерозчинних осадів, наявність води в маслі, диспергіруючі властивості і ін.).
Можуть бути використані також методи інструментальної (приладової) діагностики. Так, заміряється тиск в кінці такту стиснення в циліндрах двигуна. Він визначається в абсолютних одиницях за
допомогою компрессиметра або у відносних одиницях за допомогою спеціальної апаратури, що
фіксує зміну сили струму в ланцюзі стартера при
прокрутці колінчастого валу в процесі послідовного відключення циліндрів двигуна.
Компрессиметром заміряється тиск стиску при
прокрутці колінчастого валу стартером або в режимі роботи двигуна при мінімальній частоті холостого ходу. Останній варіант випробувань є більш
переважним, оскільки точність вимірювання зростає за рахунок підтримки певного швидкісного режиму двигуна. Величина тиску стиску при обертах
холостого ходу 800 хв -1 для двигунів ЯМЗ повинна
складати 3,0...3,5 МПа (30...35 кг/см 2). Особливу
увагу слід звертати на різницю тиску по циліндрах.
Це порівняння дозволить визначити циліндр з дефектними деталями ЦПГ.

АВТОДВОР
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НАДІЙНІСТЬ ВАШОГО ДВИГУНА
Таблиця 1. Стан деталей ЦПГ і причини їх дефектів
Стан деталей ЦПГ

Можливі причини дефектів ЦПГ

Примітка

1. Неправильно підібраний зазор в системі
поршень-гільза
2. Перегрів двигуна в експлуатації.

1. Задири циліндричної
частини поршня з перенесенням його матеріалу
на поверхню гільзи.

3. Зависання (закоксовування) кілець в
канавках внаслідок неприпустимого переробки картерного масла або застосування масла, не відповідного заводській
інструкції з експлуатацій.
4. Збільшена циклова подача палива
секцій ПНВТ.
5. Перевищення номінальної частоти обертання колінчастого валу (більше 2100 хв-1)
через несправність регулятора ПНВТ.

2. Обрив поршня по бобышках поршневого
пальця.

Обрив є наслідком задирів і заклинювання
поршня в гільзі.

3. Обгорання днища
поршня.

Збільшення кута випередження уприскування палива від норми, підвищення циклової подачі секцій ПНВТ.

4. Закоксовування (зависання) компресійних кілець.

Переробка масла або використання масел,
не відповідних заводській інструкції з експлуатації.

5. Знос маслоз’ємних кілець аж до спрацьовування хромованого покриття.

Низька якість фільтрації картерного масла.

6. Підвищений знос кілець, канавок поршня і
гільз.

Низька якість фільтрації повітря, що надходить в циліндри двигуна.

7. Поломка поршневих кілець, можливо розбивання міжкільцевих перемичок поршня частинами
зруйнованого кільця.

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

По вимірах значень тиску можна визначити наступні дефекти деталей ЦПГ: прогар поршня, поломку компресійного кільця, зношеність деталей, закоксовування кілець, задири поршнів і негерметичність клапанів механізму газорозподілу. При вказаних дефектах, як правило, значення тиску в циліндрі буває менше 2,0...2,1 МПа
(20...21 кг/см2).
Додаткову інформацію про стан деталей ЦПГ
можна отримати за допомогою физико-хімічного і
спектрального аналізів картерного масла.
Найбільший об’єм інформації про причини виходу з ладу деталей ЦПГ можна отримати після розбирання двигуна і аналізу стану деталей. Стан деталей ЦПГ і можливі причини їх дефектів наведений в таблиці 1.
Особливу увагу при експлуатації двигунів необхідно звертати на стан системи очистки повітря, при порушенні герметичності якої передчасно виробляється ресурс деталей ЦПГ. Багаторічний досвід експлуатації двигунів ЯМЗ показує, що
знос деталей ЦПГ, як правило, носить абразивний

Задири можуть бути
тільки на головці або
на всій поверхні юбки
поршня.
Необхідна перевірка і
регулювання ПНВТ на
стенді.
Перевірити і
відрегулювати максимальну частоту обертання при випробуваннях
ПНВТ на стенді.

Перевірка регулювань
ПНВТ на стенді.

Необхідна перевірка стану елементів масляного фільтру і перепускного клапана.
Перевірити стан елементів очисника повітря і герметичність тракту впуску
Перевірити стан елементів очисника повітря і герметичність тракту впуску.

характер і викликаний порушенням фільтрації повітря.
Абразивний знос двигуна (іноді його називають
пиловим) визначається по зниженню потужності (“погано тягне”), підвищеному димленню, викиду масла з сапуна і, як наслідок, збільшеній витраті масла (як правило, більше 2...3% від витрати
палива). В окремих випадках робота двигуна супроводжується металевим стуком, що добре прослуховується при середній частоті обертання колінчастого валу на холостому ходу. Причиною стуку, як правило, є поломка першого компресійного
кільця, викликана підвищеною його вібрацією унаслідок надмірного зносу канавки поршня і самого
кільця по висоті.
Процес обслуговування повітряного фільтру і
перевірка герметичності тракту впуску двигуна детально описані в інструкціях з експлуатації двигуна. На жаль, практика показує, що в експлуатації
часто нехтують цими операціями ТО, що приводить до передчасного аварійного зносу ЦПГ.

Ежемесячное издание для хозяина земли и техники

АВТОДВОР

Шановна редакція, підкажіть будь ласка, яким чином може потрапити вода в бензобак, коли я заливаю тільки чистий бензин? І чи
можна її видалити без зняття бака з автомобіля.
Заздалегідь вдячний, Василь. Запорізька обл.
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Спосіб №2. Найбільш вживаний через його простоту і доступність
– видалення води з бензобака за допомогою спирту. Як вже було вказано раніше, вода не розчиняється в бензині, та зате відмінно змішується з будь-яким видом спирту (етиловим, метиловим, ізопропиловим і так далі). Але головне, щоб вживаний спирт був в чистому вигляді. Це легко перевірити шляхом його підпалу - якщо горить синім
полум’ям, означає підходить.
Кулаков Юрій Михайлович, викладач кафедри
Для очищення залийте в паливний бак від 200 до 500 грам спирту.
«Трактори і автомобілі» ХНТУСГ ім. П.Василенка
Суміш води і спирту подібна до щільності бензину, рідини перемішується і витрачаються в камері згоряння двигуна разом з основним паВОДА В БЕНЗОБАКУ - ПРИЧИНИ ПОТРАПЛЯННЯ
ливом, не пошкоджуючи двигун. Окрім цього суміш спирту і води не
І МЕТОДИ ВИДАЛЕННЯ
замерзне в паливопроводі при морозах. Відносно дизельних двигуВода в бензобаку не обіцяє нічого хорошого - це зрозуміло всім,
нів, замість спирту краще всього використовувати 200 грам машиннавіть початковим водіям. Проте не всі знають, що вода так чи інакше присутня в бензобаку майже будь-якого автомобіля, за виключен- ного масла на 50 літрів палива. В цьому випадку масло, перемішуючись з водою, утворює емульсію, яка згорає разом з паливом в каменям зовсім вже нового. Шляхів попадання води в бензобак декілька.
По-перше – звичайний конденсат. Коли відкриваємо кришку і залива- рі згоряння двигуна.
У будь-якому випадку позбавлення від води що у випадку з бензиємо бензин, в бак потрапляє атмосферне повітря, що має свою вологість (особливо в сиру погоду). Варто відразу відмітити, що чим біль- ном що з дизелем дуже добре угадати перед довгою поїздкою, за час
ше в баку порожнього місця, тим більше потрапляє туди вологи. Во- якої треба постаратися спалити все паливо до кінця.
Спосіб №3. Висмоктати воду з бака через трубку. Знімаємо бенлоге повітря конденсується і перетворюється на воду. По-друге, якась
кількість води потрапляє безпосередньо з бензином. Якість палива на зонасос, один кінець тонкого шланга від крапельниці встановлюємо
на дно бака, інший у відро, яке маємо в своєму розпорядженні нижче
наших заправках далека від ідеальної. Є і третій шлях: деякі високооктанові компоненти палива гігроскопічні, а отже самі тягнуть з собою за бак (до ями), зливаємо воду.
Спосіб №4. Позбавитися від води можна і через паливну рампу.
атмосферну вологу, яка і конденсується потім в паливному баку Вашого автомобіля. Бензин легший за воду, тому вода накопичується вни- Для цього досить під’єднати шланг і подати напругу на бензонасос. В
результаті таких дій бак буде очищений від води. Дуже схожим є метод
зу, під паливом.
Так от, якщо води накопичилося декілька грамів, то з великою віро- позбавлення бензобака від води через трубку. Але при цьому не все
гідністю Ви не відчуєте її присутність і така кількість не позначиться на паливо та вода будуть видалені з бака, у випадку забрудненого бака
роботі двигуна. Якщо ж води накопичилось багато (від 50 грам і біль- збільшується вірогідність пошкодити паливний насос брудом з бака.
ше) - це може привести до різних поломок двигуна і паливної системи.
РАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ
ПОПАДАННЯ ВОДИ В ПАЛИВНИЙ БАК
ОЗНАКИ НАЯВНОСТІ ВОДИ В БАКУ:
1. Тримати бензобак максимально повним і дозаправлятися при
1. Вранці двигун не заводиться, або важко запускається.
2. Якщо двигун не розвиває достатньої потужності, працює з пере- кожній слушній нагоді. Особливо в холодну пору року.
2. По можливості уникати заправок в туманні, дощові дні, або забоями
правляти в ці дні повний бак, щоб майже повністю витіснити з бензо3. Нерівна робота двигуна.
бака вологе повітря.
У поєднанні з тим, що Ви перед цим заправлялися або візуально
3. Не заправляйтеся на «підозрілих» заправках, а також з каністр на
спостерігаєте воду в паливному фільтрі - можна з великою вірогідтрасі.
ністю діагностувати наявність води в баку і вже в паливній системі.
4. Стежити за станом паливного фільтру, регулярно його міняти, а у
Це якщо у Вас простий дешевий прозорий фільтр. Якщо у Вас авто
разі виявлення води у фільтрі проведіть одну з перерахованих операукомплектоване (або встановили самостійно) паливним фільтром з
датчиком води - то тоді діагностика потрапляння води в бак буде сво- цій по її видаленню з бака.
5. Доливаючи восени в бензобак 200 грам спирту, Ви будете заєчасна, що дозволить негайно провести заходи щодо видалення цієї
страховані від неприємностей з водою, що сконденсувалася в бензоводи з бензобака.
баку, в холодний сезон.
Насамперед, вода, що потрапила через паливопровід до двигуЗамість спирту можете використовувати спеціальні добавки, що
на, може вивести з ладу систему уприскування палива: або паливний
насос високого тиску та розпилювачі форсунок дизеля, або систему видаляють воду з бензобака. Сьогодні їх випускається багато. Принцип їх дії аналогічний описаному із спиртом, різниця в ціні питання.
уприскування палива інжекторного двигуна.
Наслідки води в паливному баку особливо небезпечні в зимовий пе- Вибір за Вами і Вашим гаманцем.
ріод, коли вона замерзає в паливопроводі. Щоб завести двигун, автомобіль доведеться відігрівати, що надалі не позбавить від вищеперелічених проблем.

Як позбавитися від води в баку

ЯК ПОЗБАВИТИСЯ ВІД ВОДИ В БАКУ АВТОМОБІЛЯ
Існують різні способи як можна швидко видалити воду з бензобака.
Спосіб №1. Найрадикальніший - просто зняти бензобак з автомобіля промити і просушити його. Після чого знову встановити на місце. Але не завжди є можливість провести дану операцію особливо в
дорозі, оскільки дана процедура тривала за часом і трудомістка. Та і не
завжди доречно знімати бак, тільки для того, щоб видалити воду. Інша
справа, якщо бак забруднений, тоді це виправдано. Якщо в днищі бензобака є зливна пробка, то логічним буде рішення викрутити її і злити
залишки палива разом з конденсатом, що накопичився.
За найбільш популярні вважаються методи видалення води з бензобака без зняття бака.
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Здравствуйте уважаемый редактор газеты «Автодвор». Я работал на автомобилях ЗИЛ и МАЗ и всегда проверял работоспособность центрифуги по шуму после остановки прогретого
двигателя. Сейчас - на КамАЗе. Несколько раз разбирал центрифугу – ротор крутится, но шума при работе не слышно.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина? С уважением Ваш
постоянный читатель Иван, Днепропетровская обл.

Особенности
ТО центрифуги КамАЗ
По сравнению с автомобилями ЗИЛ и МАЗ работа центрифуги автомобиля КамАЗ не сопровождается аэродинамическим
шумом, поэтому работоспособность центрифуги двигателя КамАЗ оценивают прежде всего по наличию и количеству отложений в роторе.
Если на малоизношенных двигателях (пробег автомобиля
30— 50 тыс. км) между двумя ТО-2 в роторе скопилось 200—400
г отложений (толщина слоя 10—15 мм), то центрифуга работает. При большей изношенности двигателей соответственно
увеличивается и количество отложений. В то же время чрезмерно большое количество загрязнений в роторе ( 3/4его объема), как правило, свидетельствует о неудовлетворительном
состоянии моторного масла в процессе эксплуатации. Причинами, вызывающими интенсивное накопление загрязнений в
масле (быстрое старение масла), могут быть попадание воды
в масло, длительная работа двигателя на пониженном (температура охлаждающей жидкости менее 60 °С) или повышенном
(более 100 °С) тепловых режимах, значительный износ деталей цилиндро-поршневой группы и др. Одной из характерных
причин большого количества отложений в роторе центрифуги
является применение в двигателе несоответствующего сорта
масла.
Обслуживание центробежного фильтра заключается в снятии наружного колпака и колпака ротора центрифуги и удаления из
ротора загрязнений, промывке деталей в дизельном топливе.
При этом необходимо соблюдать определенные правила по обслуживанию узла. Именно при обслуживании центрифуги наиболее вероятно нарушение ее работоспособности.
Чаще всего причинами нарушений являются:
неправильная сборка колпака ротора с ротором. В результате возникает значительный дисбаланс ротора и резко снижается его частота вращения. Чтобы избежать этого, при сборке центрифуги необходимо совместить метки на роторе и колпаке ротора;

Уважаемый «Автодвор»! Есть предположение, что двигатель КамАЗа перегревается
из-за неисправного термостата. Как проверить соответствие работы термостата технической характеристике? Спасибо за газету. С
уважением Петр, Сумская обл.

Проверка термостата КамАЗ

Для проверки термостатов определите температуру начала открытия и величину хода клапана следующим образом: погрузите термостат в подогреваемую ванну с
водой вместимостью 3 литра, уровень воды
должен быть выше фланца термостата (рис.
1); после того, как температура воды достиг-

Рис. 1.
Центробежный
масляный фильтр:
1 - корпус; 2 - колпак ротора;
3 - ротор; 4 - колпак фильтра;
5 - гайка крепления колпака ротора;
6 - упорный шарикоподшипник,
7 - упорная шайба;
8 - гайка крепления ротора:
9 - гайка крепления колпака фильтра; 10 - верхняя втулка ротора; 11 - ось ротора; 12 - экран; 13 - нижняя втулка ротора;
14 - палец стопора; 15 - пластина стопора; 16 - пружина стопора; 17 - трубка отвода масла

снятие ротора с оси при обслуживании. Это приводит к повреждению подшипников скольжения ротора, а также упорного
шарикоподшипника. Инструкцией по эксплуатации автомобилей
КамАЗ запрещается снятие ротора с оси при ТО;
повышенные моменты затяжки гаек крепления колпака ротора
и наружного колпака вызывают деформацию деталей и даже заклинивание ротора в подшипниках. Моменты затяжки указанных
гаек должны быть в пределах 2—3 кгс-м.
Перед установкой наружного колпака рекомендуется проверить правильность сборки центрифуги по легкости вращения
ротора. Для этого надо отжать пластину стопорного устройства
ротора и повернуть ротор на оси; вращение должно быть легким и без заеданий.

нет +70 °С, нагревайте воду (постоянно перемешивая) с интенсивностью не более 3 град/
мин. Для замеров используйте ртутный термометр с ценой деления не более 1 °С;
проверьте индикатором начало открытия
клапана термостата (это температура, при которой ход клапана составит 0,1 мм).
Термостаты должны открываться при температуре 78—82 °С и полностью открыться
при 91—95 °С. Величина полного хода клапаца термостата должна быть не менее 8.5 мм.
При эксплуатации допускается температура
начала открытия клапана термостата 77—83°С,
полного его открытия —90—96 °С; потеря хода
клапана — не более 20%.

Рис. 1. Схема установки для проверки термостатов:
1 — кронштейн; 2 —
термометр; 3 — индикатор;
4 — термостат;
5 — ванна с водой;
6 — электронагреватель
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Як глибоко потрібно обробляти ґрунт
Солошенко Василь Іванович, доцент кафедри агрономії і хімії ХНТУСГ ім. П. Василенка
Способи і глибина обробки ґрунту диктуються основними задачами, що
стоять перед нею. Вони повинні сприяти отриманню стійких високих урожаїв
сільськогосподарських культур і одночасно захищати ґрунт від ерозії та
підвищувати його ефективну родючість.
Спосіб і глибина обробки ґрунту залежать перш за все від ґрунтовокліматичних умов, біологічних особливостей культурних і рослин і
забур’яненості та носять зональний характер.
При недостатньому природному зволоженні в сухих степах
при
вирощуванні багатьох культур ґрунт слід обробляти безвідвальними знаряддями
в основному поверхнево, при достатньому, а тим більше надмірному зволоженні
перевага віддається обробці з обертанням на повну глибину орного шару.
В БУДЬ-ЯКИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ НЕ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ ТІЛЬКИ БЕЗВІДВАЛЬНУ І ПОВЕРХНЕВУ АБО ТІЛЬКИ
ВІДВАЛЬНУ І ГЛИБОКУ ОБРОБКУ ҐРУНТУ.

дослідів зробив два основні важливі висновки, які служать теоретичною основою
для встановлення оптимальної потужності оброблюваного шару, оптимальної
глибини основного оброблення ґрунту:
- на неудобреному фоні із збільшенням об'єму розпушеного ґрунту урожай
зростає, оскільки абсолютної кількості води і елементів живлення в більшому
об'ємі знаходиться більше;
- ефективність добрив зростає у зв'язку із збільшенням абсолютної кількості
води в більшому об'ємі ґрунту.
Встановлено, що основна маса кореневих систем більшості зернових культур (до 70—90 % і більше) зосереджується в шарі ґрунту 0—25 см. Так, за даними Лаговської дослідної станції, коренів в шарі ґрунту 0—25 см: озимої пшениці
— 90,2%, озимого жита — 82,5. 91,2 %, ячменю —88,1 % від загальної їх маси. І
основна кількість їх знаходяться в верхній частині цього шару.
Бактерії також зосереджуються в основному в орному шарі ґрунту. В ґрунті
окультуреного чорнозему в шарі 0 – 30 см знайдено їх 89,8 % від загальної маси
на метровій глибині. В шарі 30 – 40 см їх тільки 5,1 %, а з більшою глибиною їх
стає все менше.
Таким чином, найактивніша біологічна діяльність в ґрунті спостерігається
у верхніх її шарах; із збільшенням потужності окультуреного шару ґрунту така
активність тягнеться на більшу глибину.
Із ступенем біологічної активності ґрунту пов'язана врожайність рослин: вона
зростає із збільшенням глибини окультуреного шару ґрунту. Так, в дослідах М.
Г. Чижевского отримані наступні дані про врожайність ярової пшениці: якщо по
окультуреному шару ґрунту в 0 – 20 см урожай прийняти за 100 %, то в окультуреному шарі 0 – 40 см він складає 299, а в окультуреному шарі 0—60 см — 356
відсотків.
Але, чи багато на Україні полів з такою глибиною окультуреного шару ґрунту?
Результати наукових досліджень і землеробська практика дають підставу відзначити позитивну роль і значення глибокого культурного орного шару для отримання стійких високих урожаїв
сільськогосподарських культур звести до наступних висновків:
- завдяки глибокій обробці окультуреного шару ґрунту тривалий час
підтримуються його сприятливі агрофізичні властивості і фізичний стан,
унаслідок чого поліпшуються водно-повітряний і тепловий режими, більш активними стають корисні мікробіологічні процеси і поліпшується живильний режим;
- на великій глибині в ґрунті нагромаджуються, краще зберігаються і легко засвоюються рослинами вода і живильні речовини, краще переноситься недостатня кількість або надлишок вологи, засухи, а також недостатня кількість живильних речовин;
- в глибокому орному шарі формується більш потужна коренева система, рослини повніше використовуються накопичені в ньому вода і поживні
речовини;
- в розпушений орний шар краще проникають вода і повітря, завдяки азотофіксуючим і клубеньковим мікроорганізмам, що вільно там живуть,
поліпшується азотний баланс ґрунту, посилюється мобілізація живильних речовин з природних з'єднань та тих, що вносяться у вигляді добрив;
- в глибокому розпушеному орному шарі швидше настає фізична стиглість
ґрунту, що дозволяє своєчасно і високоякісно провести наступну
відповідну обробку;
- на глибокому окультуреному орному шарі можна застосовувати більш,
досконалий основний обробіток ґрунту (культурна оранка, ярусна обробка),
що створює найбільш сприятливі умови для боротьби з бур'янами,
шкідниками і хворобами;
- глибокий культурний орний шар перешкоджає розвитку капілярного
механізму пересування води і попереджає засолювання ґрунту;
- в глибокий розпушений шар ґрунту краще вбирається вода, тим самим зменшується стікання її по поверхні та зменшується водна ерозія.

Прогресивним напрямом в механічній обробці ґрунту є науково
обґрунтоване чергування в сівозмінах прийомів основної і поверхневої
обробки, застосування способів відвальної і безвідвальної обробки з
урахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей зони, біологічних
особливостей культурних рослин і бур’янів. В особливих умовах,
наприклад на степових посушливих територіях можливий тільки
безвідвальний спосіб обробки ґрунту.
Питання глибини обробки ґрунту постійно розглядається землеробами та науковцями. В історії землеробства відомо багато прикладів, коли робилися спроби замінити дорогі прийоми глибокої оранки поверхневою обробкою ґрунту. Так,
в Росії ще на початку минулого століття була видана книга І. Овсинського «Нова
система землеробства», в якій замість оранки пропонувалася поверхнева обробка на 5 см багатокорпусними плужками або спеціально сконструйованим ножовим культиватором.
Середина минулого сторіччя ознаменувалася рішучим переглядом сталих
раніше поглядів і положень про способи і глибину обробки ґрунту.
Завдяки поєднанню різних операцій обробки ґрунту з використанням
комбінованих агрегатів з’явилися нові способи обробки: «мінімальна обробка»
з заміною прийомів основної обробки тільки прийоми поверхневої; «нульова»
(взагалі без обробки); «хімічна обробка» ґрунту (тобто перехід до безплужного землеробства).
В другій половині XX в. в землеробстві США, Канади, інших країн почався крутий поворот від практики багатократних ретельних обробок ґрунту до їх можливого скорочення. Ще в 1943 р. американський фермер Э. Фолкнер запропонував систему поверхневої обробки ґрунту дисковим знаряддям замість плужної.
Вважаючи щорічну оранку відвальними плугами головною причиною зниження
родючості ґрунту і розвитку ерозії, він рекомендував широко використовувати
зелені добрива із закладенням їх маси дисковими знаряддями приблизно на 7,5
см. Поверхнева обробка, на його думку, забезпечує більш сприятливий водний
і живильний режими ґрунту. Деякі учені в США вважають, що обробіток ґрунту
взагалі не потрібен, а механічний обробіток ґрунту може служити лише для боротьби з бур’янами.
В нашій країні, майже одночасно з діяльністю Е. Фолкнера, широкий розвиток ідеї про безвідвальну і поверхневу обробку ґрунту отримали в роботах Т. С.
Мальцева. Ним сконструйований спеціальний плуг для безвідвальної обробки
ґрунту. Він рекомендував обробляти ґрунт плугом не щорічно, а через 3 – 5 років
(залежно від сівозміни) на 40 – 50 см, а в решту часу обробляти поверхнево, на
10—12 см, дисковими знаряддями.
Аналіз використання різних способів і глибини обробки ґрунту показує,
що землеробство не може ґрунтуватися тільки на поверхневій і тим більше
«нульовій» обробці ґрунту, тобто повній відсутності обробки. Це можливо лише
в окремих випадках і то за умови створення глибокого культурного орного шару.
Розпушеність, що додається оброблюваному шару прийомами основної обТаким чином, в поєднанні із сприятливими надземними умовами
робки, повинна розповсюджуватися на такий об'єм ґрунту, який задовольняв би
глибокий окультурений та розпушений орний шар ґрунту забезпечує
потреби рослин у воді, елементах живлення.
Питання про глибину обробки і вплив об'єму ґрунту на урожай рослин, трива- отримання високих і стійких урожаїв.
лий час вивчався багатьма ученими. Так, К. К. Гедройц на підставі лабораторних
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АВТОДВОР

ЕСЛИ КОЛЕСА «РЫСКАЮТ»
Макаренко Н.Г.,
доцент кафедры «Тракторы и автомобили» ХНТУСХ им. П. Василенка
Уважаемая редакция газеты «Автодвор – помощник главного инженера», большое
спасибо за публикацию статей с практическими советами по поддержанию работоспособности и ремонту тракторов и другой сельскохозяйственной техники. У меня очередной вопрос: «На моем тракторе МТЗ - 80.1 наблюдается колебание (виляние) передних направляющих колес. Раньше такого не было, а теперь происходит при увеличении скорости»….Ваш постоянный подписчик.
Колебания (виляние) передних направляющих колес, наиболее характерно выраженные
при движении на повышенных скоростях, чаще
всего указывает на ослабление затяжки упорных подшипников золотникового механизма
гидроусилителя или на их значительный износ.
В этом случае снимают крышку распределителя и регулируют упорные подшипники золот-

ника сферической гайкой. Ее затягивают моментом не более 20 Н .м (2 кгс .м), а затем отпускают до совпадения ближайшей прорези на
гайке с отверстием в резьбовой части червяка
и шплинтуют.
Если колебание колес значительно уменьшилось, но не исчезло совсем, то регулируют
шарниры рулевых тяг.

Рис. 1. Передняя
ось трактора .
1 — колпак;
2 — гайка; 3 — ступица; 4 — роликоподшипник; 5 — защитная обойма;
6 — уплотнительная
манжета; 7 — тарельчатые пружины;
8 — левая поворотная цапфа;
9 — нижнее уплотнение;
10, 23 — шайбы;
11 — шарикоподшипник;
12 — пружина;
13 — выдвижной
кулак; 14, 34 —
втулки, 15 — защитный кожух; 16 — поворотный рычаг;
17 — кронштейн
крыла;
18, 19 — гайка, пружинная шайба;
20 — трубчатая
балка,
21, 24 — пальцы;
22 — ось качания;
25 — труба рулевой тяги; 26 — контргайка; регулировочная; 33 — контровочная проволока.
27 — защитный чехол; 28 — шаровой палец; 29 — вкладыш верхней; 30 — наконечник рулевой
тяги; 31 — вкладыш нижний; 32 — пробка
Рис. 2. Схема регулировки сходимости передних
колес. 1, 9 — ко леса трактора; 2 — передняя ось; 3, 5, 6,
8 — контргайки; 4,
7 — трубы ру левых
тяг; 10 — сошка
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Регулировка шарнирных соединений рулевых тяг производится через каждые 1000 ч работы трактора. Проверку шарнирных соединений производят покачиванием от руки или поворотом рулевого колеса.
ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РУЛЕВОЙ ТЯГИ,
ПРОДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
а) отсоедините контровочную проволоку 33
(см. рис. 1) от наконечника;
б) заверните гаечным ключом пробку 32 так,
чтобы устранить, зазор в шарнирном соединении;
в) законтрите пробку контровочной проволокой.
Кроме того колебания (виляния) передних направляющих колес может происходить
вследствие повышенного люфта в конических
подшипниках передних колес.
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ
СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.
Подшипники ступиц передних колес следует
регулировать через каждые 1000 ч работы трактора. Однако если в процессе эксплуатации обнаружится осевое смещение колеса, его надо
незамедлительно устранить, так как это приводит к ускоренному износу шин, вызывает поломку подшипников. Нормальный осевой зазор
в подшипниках находится в пределах 0,08 - 0,20
мм. Для его определения приподнимите колесо
и покачайте его в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости вращения.
Определив повышенный зазор или затрудненное вращение колеса, произведите регулировку подшипников в такой последовательности:
- отвинтите болты и снимите колпак 1 (см.
рис. 2);
- расшплинтуйте и ослабьте (на 1/8 оборота)
гайку 2;
- толкнув поддомкраченное колесо рукой,
проверьте насколько свободно оно вращается (при тугом вращении выявите и устраните
неисправности — заедание манжеты, поломки
подшипника и т.д.);
- проворачивая колесо от руки, затяните его
до появления повышенного сопротивления вращению колеса, а затем отвинтите гайку лишь
настолько, чтобы добиться совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт в
полуоси;
- проверьте легкость вращения колеса;
- зашплинтуйте гайку, установите на место
колпачок, предварительно наполнив его смазкой.
Причиной колебания (виляния) передних направляющих колес может также
быть нарушена сходимость передних колес.
РЕГУЛИРОВКА СХОДИМОСТИ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.
Сходимость передних колес при заводской регулировке устанавливается в пределах
2-6 мм (для МТЗ-80), 4-8 мм для тракторов с
ПВМ.
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на одинаковую длину Б (рис. 3) соответственно из корпуса переднего моста и трубы передней оси;
г) отрегулируйте левую и правую рулевые
тяги, удлинив или укоротив их на одинаковую
величину, для чего отпустите контргайки 3, 5,
6, 8, вращая левые и правые трубы, и установите необходимую длину;
РЕГУЛИРОВКУ СХОДИМОСТИ КОЛЕС
д) определите сходимость колес, для чего
ПРОИЗВОДИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
замерьте расстояние (замер Г) между внутренПОРЯДКЕ:
ними закраинами обода колес впереди (на выа) установите трактор на горизонтальную
соте осей колес) и сделайте отметки мелом в
площадку с твердым покрытием;
б) установите сошку 10 (рис. 3) в среднее по- местах замера. Затем проедьте на тракторе
ложение, для чего подожмите до упора щуп на вперед настолько, чтобы метки были сзади на
той же высоте, и замерьте расстояние между
датчике автоматической блокировки дифференциала и, поворачивая рулевое колесо, уста- отмеченными точками (замер В). Второй замер
новите его в положение, когда щуп максималь- должен быть больше первого, разница между
вторым В и первым Г замерами равна величино утоплен;
в) проверьте, чтобы корпуса конических пар не сходимости колес и должна быть в пределах
2 - 6 мм (4 - 8 мм для ПВМ). При необходимо(для тракторов с ПВМ) или поворотные кулаки (для тракторов МТЗ-80) были выдвинуты сти произведите регулировку сходимости изПериодически через каждые 500 ч работы, а
также при каждом изменении колеи передних
колес проверяйте и при необходимости регулируйте сходимость колес. Перед проверкой обязательно отрегулируйте зазоры в подшипниках
колес и шарнирах рулевых тяг.
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менением длины рулевых тяг. При этом левую
и правую тяги удлиняйте или укорачивайте на
одинаковую величину;
е) снова проверьте установку сошки 10 (рис.
3) в среднее положение (по щупу на датчике
АБД) и разность замеров Г и В (рис. 2);
ж) законтрите трубы рулевых тяг после окончательной регулировки сходимости колес.
Редко происходит колебания (виляние) передних направляющих колес вследствие увеличенного осевого перемещения поворотного вала гидроусилителя. Эта неисправность
устраняется с помощью регулировочного болта на крышке гидроусилителя. После регулировки не забудьте зафиксировать болт контгайкой.
Виляние передних направляющих колес может быть и следствием ослабленой затяжки
гаек крепления сошки или поворотных рычагов. Указанные гайки необходимо затянуть.
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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
Наш сервіс-центр обладнаний відповідно до вимог заводів-виробників.
Фахівці-ремонтники Сервіс-центра пройшли навчання, стажування й
аттестацію на заводі в Ярославлі та в Мінську.
Алгоритм нашої роботи простий: Ви заявляєте про необхідність ремонту двигуна. Ми приїжджаємо у Ваше господарство, приймаємо по акту
двигун, відвозимо його в Харків, робимо розборку і дефектовку. Після
чого повідомляємо Вам вартість заміни запчастин комплектуючих і виставляємо рахунок. Двигун після ремонту повертається в господарство
пофарбований, випробуваний, надійний, з гарантією.
ДОСТАВКА ДВИГУНА В ХАРКІВ ТА З ХАРКОВА В ГОСПОДАРСТВО
ПОПУТНИМ ВАНТАЖЕМ ЗА РАХУНОК “АВТОДВОРУ”.

Вартість робіт з ремонту
двигуна з ПДВ:
ЯМЗ-236 -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 розбирання і дефектовку.
Всі запчастини, які підлягають заміні повертаються замовникові.
Не зайвим буде нагадати, що СЕРВІСНА СЛУЖБА
ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ” забезпечує відремонтованому
двигунові ГАРАНТІЙНИЙ і ПІСЛЯГАРАНТІЙНИЙ супровід.
У ВАРТІСТЬ РОБІТ ВХОДИТЬ:
- розбирання з дефектовкою, - складання та випробування
виварюванням і мийкою;
з дизельним паливом;
- ремонт вузлів;
- фарбування з матеріалами.

Ремонт
КПП
тракторів
т
Т-150,
Т-150К
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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