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. Использование вибродвигателей по-
могает при работе с влажным зерном
. Регулировка наклона решетного стана 
расширяет настройки сепаратора.
. Воздушная часть замкнутого цикла, 
не требует дополнительных циклонов

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ СТРОИТ ЗАВЫ ДЛЯ ЗЕРНА
И ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕТНО - ВОЗДУШНЫЕ 
СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ЗЕРНА НИВА

. Использование сетки тканной взамен 
обычных решет увеличивает произво-
дительность и улучшает очистку.
. Возможность выбора разных режимов 
колебания за счет вибродвигателей.
. Воздушная очистка перед решетной 
частью и после нее.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 5 до 100 ТОНН в ЧАС ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ и КАЛИБРОВКИ
Украина, Харьков  (095) 949-72-14, (068) 898-69-31, (057)706-00-28
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ЗИЛ-130. ГАЗ-53. Собівартість перевезень вантажним автотран-
спортом залежить від багатьох факторів. Однак, найбільш вагомою 
складовою є затрати на паливо. І якщо є можливість хоча б трохи 
зменшити витрату палива, це забезпечує суттєве підвищення рента-
бельності використання автомобілів. 

ЗИЛ-130 добре себе зарекомендував на транспортних перевезен-
нях як надійний та простий автомобіль. Потужна машина з доско-
налою гальмовою системою здатна перевезти до 6 тон вантажу. Од-
нак, є суттєвий недолік -  витрата палива, яка становить близько 35 
л/100 км., а інколи досягає навіть 40 і більше. Для карбюраторно-
го двигуна робочим об’ємом 7 літрів розробки 50-60-х років мину-
лого століття це нормально. В той час питання економії палива не 
було актуальним, оскільки бензин коштував дешевше ніж газована 
вода із сіропом. 

Суттєво зекономити паливо можливо модернізацією автомобіля 
встановленням нового дизельного двигуна. Досвід вказує, що опти-
мальним варіантом в співвідношенні ціна-експлуатаційні показни-
ки є мінський двигун ММЗ Д-245.9. Він створений на базі відомого 
Д-240 спеціально для автомобілів. Тобто його зовнішня швидкісна 
характеристика найбільш повно відповідає змінним навантаженням 
при русі автомобіля. Двигуни ММЗ зарекомендували себе з кращо-
го боку. Неймовірна надійність і витривалість цих силових агрега-
тів здобули заслужену славу серед автомобілістів. 

Двигун ММЗ Д-245.9 (модифікація Д-245.9-402Х)  чотирицилін-
дровий рядний, чотиритактний дизельний двигун рідинного охоло-
дження з газотурбінним наддувом і проміжним охолодженням над-
дувочного повітря та безпосереднім впорскуванням палива потуж-
ністю 136 к.с.

При встановленні двигуна ММЗ Д-245.9 на ЗИЛ-130 отримуємо 
ряд переваг.

1. Двигун з рядним розміщенням циліндрів добре вписується в 
підкапотному просторі, до його вузлів та агрегатів є вільний доступ, 
що особливо важливо при проведенні технічних обслуговувань.

2. Витрата палива складає 18-20 л/100 
км, що гарантує економію палива до 20 л на 100 км! 3.  Його  зо-

внішня  швидкісна  характеристика  гарантує  високий  крутний  мо-
мент, який додатково підвищується при збільшенні  навантаження.  
Двигун «тягне» ЗИЛ із причепом і немає необхідності в частому пе-
ремиканні передач.

4. Як і все сімейство дизельних силових агрегатів, моторесурс 
двигунів ММЗ майже в два рази вище, ніж у бензинових аналогів, 
за рахунок міцніших блоку, шатуно-поршневої групи і решти дета-
лей двигуна. 

5. Двигун простий в обслуговуванні, запасні частини доступні, а 
сервіс розповсюджений.

На автомобілі ГАЗ-53/-66 встановлю ється двигун ММЗ Д-245.12С 
108 к.с.

КАМАЗ. У господарствах України цінується надійний і невиба-
гливий в експлуатації автомобіль КамАЗ, проте нагальна проблема 
- це  економічність  і  вартість «рідного» двигуна КамАЗ 740-210 і 
вартість запасних частин до нього.,,,Як показує  аналіз  сільськогос-
подарського ринку України,  найбільш  привабливим  варіантом  за-
міни зношеного двигуна при ремонті є встановлення мінського мо-
тору Д-260.12Е2.

Мінський мотор має більшу потужність (на 40 к.с.) і на 35% біль-
ший максимальний крутний момент, ніж штатний мотор КамАЗ 740-
210, але,  що  особливо  цінно  сьогодні,  меншу  на 10-15% питому  
витрату  палива.  Менша  вібрація  рядного  двигуна Д-260.12Е2 в 
порівнянні з V-подібним мотором КамАЗ значно зменшує наванта-
ження на деталі двигуна, підвищує їх ресурс і не викликає порушен-
ня герметичності повітряного тракту.

Двигун ММЗ Д-260.12Е2 простий у техобслуговуванні та ремонті
Ринкова  вартість  цього  мотора  нижча, в даний час, ніж КамАЗ 

740-210. А запасні частини до «мінчанина» за вартістю нижчі на 30-
40% ніж запасні частини мотора КамАЗ.

Двигун  ММЗ (250 к.с.) також добре зар е комендував себе на авто-
мобілях     КамАЗ (з двигунами Євро 1 та Євро 2). 

З мінським мотором Камаз тягне більше, та ще й паливо еконо-
мить. На практиці економія становить до 20%!

МІНСЬКІ ДВИГУНИ 
ДО ВАШИХ АВТОМОБІЛІВ

WWW.AVTODVOR.COM.UA
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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 доробка-
ми стали: установка нових чеських деталей циліндро-поршневої групи і 
регульованого турбокомпресора з тиском наддуву до 2 атмосфер, збіль-
шення діаметра поршневого пальця від 38 до 42 мм, застосування ярос-
лавського 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 засто-
сований 2-х циліндровий компресор з приводом пасом.

Всі названі удосконалення дозволили створити практично новий дви-
гун Д-260.4-522  потужністю 210 к.с, а з ним і більш потужний і економіч-
ний трактор, надійність і продуктивність якого вже перевірена в експлуа-
тації на полях України (таких тракторів, - нових і переобладнаних, - вже 
більше 2500!).

Крім вказаного, на тракторах обладнаних двигуном Д-260.4 застосову-
ється сучасне однодискове зчеплення німецької фірми LUК (добре зба-
лансоване), спеціально розраховане на потужність 250 к.с. Застосовуєть-
ся 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 тракто-
ра, має легкий доступ до агрегатів для технічного обслуговування і ре-
монту. Він має меншу вагу, ніж двигун ЯМЗ-236М2 (ЯМЗ-236Д) і більш 
урівноважений. Менша вібрація значно зменшує навантаження на дета-
лі двигуна, підвищує їх ресурс і не викликає порушення герметичності 
очисника повітря і трубопроводів подачі повітря.

Як засвідчили випробування та досвід експлуатації тракторів у госпо-
дарствах, 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 ро-
біт під навантаженням становить до 40-60 літрів дизельного палива 
за зміну.

Результати польових спостережень підтверджують результати стендо-
вих 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 стано-
вить 5,7 л/га. Такий же трактор зі встано вленим 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 плу-
гом RS виробництва Німеччини, розрахованим на енергозасіб потужніс-
тю 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 конструкційни-
ми 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 по-
тужні (250 к.с) мінські брати  - двигуни Д-262.2S2 - родоначальники 
нової серії з покращеним сумішоутворенням, іншим блоком, порш-
невою групою, колінчастим валом і т.д.

ДВИГУН Д-262.2S2
Для забезпечення необхідних тягових та швидкісних режимів тракто-

ра типу ХТЗ-170, ХТЗ-172, Т-150К ХТЗ-172, Т-150К, які необхідні для 
сучасних енергозберігаючих та комбінованих сільськогосподарських ма-
шин, 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 характерис-
тика, яка забезпечує постійну потужність та підвищення крутного мо-
менту 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 тех-
нологічні 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 “швид-
кісна” 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 показ-
ники мають трактори, оснащені більшими шинами типу 23,1R26. Це за-
безпечує збільшення продуктивності агрегату, підвищення якості вико-
наної роботи та зменшення погектарної витрата палива. 

За світовий день модернізований трактор типу ХТЗ-170, оснаще-
ний 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 зна-
чною кількістю сучасних вітчизняних та закордонних сільськогосподар-
ських знарядь, забезпечує своєчасне та якісне виконання найбільш  енер-
гоємних 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 перспек-
тивними в т. ч. комбінованими технологічними машинами. Саме комбі-
новані машини вимагають високого тягового зусилля, яке повинно за-
безпечуватися потужністю двигуна близько 40 – 45 к.с. на один метр за-
хвату. 

По-друге – більший крутний момент  та значний запас крутного мо-
менту (24% і 28% відповідно) забезпечує стабільність виконання техно-
логічних процесів при змінному навантаженні, меншу кількість переми-
кань коробки передач, що підтверджується незалежними випробуван-
нями, проведеними в лабораторіях УкрНДІПВТ ім.Леоніда Погорілого.

По-третє – менша витрата палива за рахунок більш високої повно-
ти згоряння палива в циліндрах двигуна при використанні регульовано-
го наддуву, інтеркуллера та більш досконалого сумішеутворення.

Макаренко М.Г., доцент кафедри «Трактори і автомобілі»ХНТУСГ ім. П. Василенка, сільськогосподарський дорадник

НОВИЙ ДВИГУН ДЛЯ ТРАКТОРІВ ХТЗ
Техніко-економічні характеристики як трактора, так і всього машинно-

тракторного 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. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… по данным статистики на цилиндро-
поршневую группу приходится около 13% наиболее частых неисправ-
ностей в двигателе. Это не самое «слабое место» в ДВС, пальму первенства по 
неисправностям прочно удерживают система зажигания с электрооборудованием 
(45%), на втором месте по поломкам – система питания (18%). Однако, ремонт 
деталей цилиндро-поршневой группы является одним из наиболее трудоемких и 
дорогостоящих, поэтому не следует пренебрегать диагностикой и своевременным 
устранением неисправностей в этой группе.

Безусловно, полную диагностику современного двигателя можно провести 
только специальными стендами для комплексного исследования механизмов и 
систем двигателя. Однако, при наличии некоторых навыков и более простых при-
боров любой пользователь может самостоятельно провести диагностику своего 
двигателя.

Оценить техническое состояние цилиндро-поршневой группы можно по сле-
дующим признакам: давление газов в цилиндре в конце такта сжатия, разреже-
ние во впускном трубопроводе, давление газов в картере двигателя, утечка воз-
духа из цилиндров при подаче воздуха под давлением, степень загрязнения мас-
ла продуктами износа и т.д. 

Основной недостаток метода оценки по давлению газов – незначительность из-
менения компрессии по мере износа: даже при значительном износе цилиндров, 
поршневых колец и поршней компрессия изменяется всего на 10-20%. Проверка 
давления в цилиндрах производится компрессометром на прогретом двигателе. 
Наконечник компрессометра устанавливается в отверстия для свечей зажигания 
(бензиновый двигатель) или вместо форсунок (дизельный двигатель), проверку 
повторяют 2-3 раза для каждого цилиндра. В исправных двигателях разность по-
казаний для цилиндров не должна превышать 10%.

Разрежение во впускном трубопроводе изменяется в зависимости от износа 
деталей цилиндро-поршневой группы, состояния газораспределительного меха-
низма, регулировок системы питания и установки зажигания. С увеличением из-
носа разрежение уменьшается: у исправного двигателя без наддува оно колеблет-
ся в пределах 450-500 мм.рт.ст., у изношенного или неисправного – в преде-
лах 330-380 мм.рт.ст. Разрежение измеряется вакуумметром, присоединенным к 
впускному трубопроводу.

При значительном износе двигателя давление газов в картере повышается до 
80-160 мм.рт.ст., измерить давление в картере можно при помощи водяного пье-
зометра. Давление картерных газов также измеряется водяными манометрами, 
которые присоединяются к трубке маслоизмерительного стержня. При 2000 обо-
ротах коленчатого вала в минуту давление не должно быть больше 160 мм.рт.ст.
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В клапане ограничения давления (рис. 1) наиболее часто 
встречаются следующие неисправности. 

1. Потеря герметичности выпускного клапана 17 или впускного 
клапана 15 приводит при торможении к утечке воздуха через атмос-
ферный вывод III прибора. 

2. При заклинивании в исходном положении малого поршня 14 
впускной клапан не открывается, и прибор не пропускает воздух в 
тормозные камеры. Если же поршень 14 заклинит в нижнем положе-
нии, то впускной клапан 15 будет постоянно открыт и давление на вы-
ходе прибора станет равным давлению на входе при любых режимах 
работы, т. е. прибор перестанет работать как ограничитель давления. 

3. Заклинивание в исходном положении большого поршня 13, а 
также засорение канала, соединяющего полость под поршнем с ат-
мосферой, при одновременной потере герметичности кольца 11 
приводит к следующему: ограничитель давления не отключается при 
давлении на входе более 5,5 кгс/см2, т. е. даже при давлении на вхо-
де прибора 7,5 кгс/см2 давление воздуха в тормозных камерах будет 
в пределах 5,4 ... 5 кгс/см2.

4. Отверстие канала из полости под большим поршнем выходит 
в полость атмосферного вывода под атмосферный клапан 18. Если 
из этого отверстия при торможении выходит воздух, то негерметич-
но одно из уплотнительных колец малого поршня (кольца 4 и 8) или 
кольцо 11 большого поршня.

Разборка и сборка ограничителя давления
Зажав корпус клапана в тиски, отверните болты крепления крыш-

ки 9 и снимите ее. Высвободив из крышки упорное кольцо 6, выньте 
из крышки шайбу 7, пружину 12 и большой поршень 13 с регулиро-
вочной прокладкой 10. Из корпуса выньте малый поршень 14 в сбо-
ре с клапанами 15, 17 и пружиной 3. Промыв детали в дизельном то-
пливе, проверьте их техническое состояние: исправность резьбы в 
корпусе и крышке, отсутствие сколов, вмятин, трещин. В крышке без 
заеданий должен перемещаться большой поршень. Малый поршень 
меньшим диаметром должен свободно перемещаться в большом 
поршне, а большим диаметром в корпусе. Каналы в корпусе должны 
быть чистыми, впускной и выпускной клапаны должны плотно приле-
гать к седлам.

После замены неисправных деталей и уплотнительных колец по-
кройте трущиеся поверхности тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 и 
приступайте к сборке прибора.

Установив корпус клапана в тиски, вверните в корпус шпильку, за-
крывающую каналы (шпилька выворачивается при необходимости 
прочистки каналов). Если при ремонте заменялись впускной и вы-
пускной клапаны, подсоберите в общий узел малый поршень, клапа-
ны и тарелку 2 с пружиной 3. Затем вставьте в корпус малый поршень 
в сбое с клапанами. Установите в крышку большой поршень, опустите 
на него регулировочную прокладку, а затем пружину с шайбой. 

Сжав пружину зафиксируйте ее в крышке упорным кольцом. Уста-
новив крышку в сборе с большим поршнем на корпусе, закрепите ее 
болтами.

При испытании клапан на стенде подключается по схеме, показан-
ной на рис. 2.

В начале испытаний трижды откройте и закрой те кран 1 точно-
го регулирования — давление на входе прибора и в баллоне 4 долж-

но изменяться от 0 до 7,5 кгс/см2. Медленно повышайте и понижай-
те давление на входе прибора от 0 до 7,5 кгс/см2. Срабатывание при-
бора и подача воздуха в баллон должна происходить при давлении на 
входе не более 0,5 кгс/см2. 

Величины давлений на манометрах на входе и выходе прибора 
должны изменяться одновременно. При понижении давления на вхо-
де до нуля остаточного давления на выходе быть не должно. При дав-
лении на входе 3,8 кгс/см2 давление на выходе должно Достигнуть 
2,35 кгс/см2. Это соотношение давлений определяет точку перегиба 
характеристики прибора, т. е. включение в работу большого порш-
ня. Если давление на выходе не достигает указанной величины, сле-
дует уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок под пру-
жиной большого поршня. Прокладка толщиной 0,3 мм изменяет дав-
ление на 0,05 кгс/см2, а прокладка толщиной 1 мм – на 0,17 кгс/см2.

При увеличении пакета регулировочных прокладок давление на вы-
ходе прибора уменьшается при том же давлении на входе. Давле-
ние на входе при проверке прибора на точку перегиба должно быть          
3,8 кгс/см2.

Рис. 1. Клапан ограничения давления: I — вывод к тормозным 
камерам передних колес; II — вывод к тормозному крану;   III — ат-

мосферный вывод; 
1 — корпус; 2 — та-
релка пружины 
впускного клапана;                                  
3 — пружина;  
4, 5, 8, 11 — уплотни-
тельные кольца; 
6 — упорное кольцо; 
7 — шайба; 
9 — крышка; 
10 — регулировочная 
прокладка; 
12 — уравновешива-
ющая пружина; 
13 — большой пор-
шень; 14 — малый 
поршень; 15 — впуск-
ной клапан;
 16 — стержень кла-
панов; 17 — выпуск-
ной клапан; 
18 — атмосферный 
клапан.

Рис. 2 Испытание клапана 
ограничения давления: 
1 – кран точного регулирования; 
2 и 5 – манометры; 3 – ограничитель давления; 4 – баллон
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ВАЖІЛЬ БЛОКУВАННЯ КОЛІС
Власники мотоблоку МТЗ-0,5 знають, як незручно розташовано на 

ньому управління блокуванням коліс. Можна перенести його на ліву 
рукоятку штанги мотоблоку по аналогії з важелем паливного коректо-
ра, винесеного на праву рукоятку. Порядок установки нового важеля 
наступний. Знімаємо тягу ввімкнення блокування і плашкою М8 про-
довжуємо нарізати різьбу до довжини 140 мм від ручки. Упор виготов-
ляється із сталі. Між отвором на корпусі штанги, через яке проходить 
тяга блокування, і кнопкою термінової зупинки двигуна свердлимо 
отвори для троса Ǿ10 мм з одного боку і Ǿ3 мм з іншої. Щоб різьбу 
на тязі не заїдало в отворі корпусу штанги, на неї надягається тон-
костінна трубка, що проходить через отвір в корпусі до упору в руч-
ку. Пружина повернення має бути сильнішою за пружину ввімкнення 
блокування, щоб при звільненні від прикладеного зусилля на рукоятці 
важеля управління блокуванням вона могла повернути тягу в колишнє 
вихідне положення і вимкнути блокування.

КУЗОВ САМОСКИДНИЙ
Як кузов самоскидний застосований садово-городний візок, що 

випускається серійно. Він може використовуватися і як ручний з 
її ж колесами, заздалегідь знятими з причіпного візка мотоблоку. 
Необхідна переробка: від ручного візка відрізується вісь, а на її місце 

Рис. 1. Уста-
новка важе-
ля управ-
ління блоку-
ванням ко-
ліс: 1 - руч-
ка блоку-
вальної тяги, 
2 - пружи-
на повернен-
ня, 3 - тонко-
стінна трубка 
(від антени 
радіоприй-

мача), 4 - гайка М8, 5 - упор, 6 - тяга блокування, 7 - трос, 
8 - пружина включення блокування, 9 - упору оболонки тро-
са, 10 - трос Боудена, 11 - кнопка екстреної зупинки двигу-
на, 12 - затиск троса.

Рис. 2. Мотоблок с самоскидним кузовом: 
1 — мотоблок МТЗ-05, 2 — видвижна рама 
причепного візка, 3 — самоскидний кузов. 
Ліві колеса мотоблока та причепного візка 
умовно не показані.

Рис. 3. Самоскидний кузов: 1 - напрямні (сталева смуга 6ХЗОХ 200 мм), 2 - упор (7Х30Х45 
мм), 3 - проушина на висувній рамі причіпного візка, 4 - проушина на кузові, 5 - штифт з шплін-
том, 6 - стакан (труба 2”,L=145 мм), 7 - проушина для замка кузова, 8 - ручка управління зам-
ком, 9 - пружина, що утримує замок в закритому положенні, 10 - запор, 11 труба 1/2».

НОВІ МОЖЛИВОСТІ МОТОБЛОКА. ЗАКІНЧЕННЯ
ПОЧАТОК У ГАЗЕТІ “АВТОДВІР”№6 (2018) АБО НА САЙТI AVTODVOR.COM.UA

вваріється труба Ǿ1/2”. До неї, у свою чергу, приварюються два 
стакани — труби Ǿ33,5 мм і завдовжки 145 мм. У них вставляються 
піввісі коліс. У такому модернізованому вигляді візок служить як 
ручний.

Для установки кузова на мотоблок потрібно висунути задній міст 
і зафіксувати його стопором через отвір. Проушини на рамі кузова 
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Рис.6. 
Граблі: 
1 – зубці, 
2 – кронштейн, 
3 – основа, 4 – 
стояк, 
5 – куточок.

Рис. 4. 
Мотоблок  – 
бульдозер: 
1 – бульдозерний відвал, 
2 – штанга, 
3 – кронштейн, 
4 – тяга.

Рис. 5. 
Бульдозерний 
відвал: 
1,2 – боковини, 
3 – днище,
 4 – ніж, 
5 – провушина.

і висувній рамі співпадають і штифтуються. 
Рукоятки кузова опускаються на опори на 
крилах візка і кузов фіксується за допомогою 
замка, рукоятка управління яким знаходиться 
під сидінням. Для перекидання кузова треба 
підвести рукоятку вгору (вниз її тягне пружина), 
тим самим звільнюється замок від зачеплення з 
проушиною на кузові. Останній перекинеться і 
опуститься на санчата.

Кузов самоскидний зручний для вивезення 
з двору сміття, добрив на город, а також для 
транспортування будь-яких вантажів до 200 кг.

БУЛЬДОЗЕРНИЙ ВІДВАЛ
Мотоблок використовують як бульдозер для 

розрівнювання грунту, чищення тротуарів або 
дороги від грязі і снігу. Кронштейн кріплення 
відвала встановлюють на лапах мотора, до 
яких кріпиться підставка відкидної передньої 
опори мотоблоку, причому за допомогою тих 
же болтів М10. До кронштейнів болтами М8 з 
баранчиковими гайками пригвинчують штанги 
завдовжки 520 мм, що йдуть безпосередньо 
до відвала. Сам відвал виготовляють з сталі 
завтовшки 1—2 мм. З внутрішньої сторони 
до відвала приварені чотири стояки із сталі 
завтовшки 3—4 мм. У них по місцю свердлять 
отвори для кріплення відвала до штанг, з 
урахуванням того, щоб відвал стояв вертикально 
по відношенню до передньої частини 
мотоблоку. Низ відвала також обшивають 
сталлю, інакше він зариватиметься в землю. 
Відвал додатково фіксують на мотоблоці двома 
регулювальними тягами (у неробочому стані 
вони дозволяють розвантажити кронштейни). 
До нижньої частини відвала болтами кріпиться 
ніж розміром 3X100X850 мм.

Бульдозерний відвал використовується без 
візка — оператор сам регулює кут і глибину 
різання нахилом рукояток штанги мотоблоку. 
Відвал краще всього робити з неіржавіючої 
сталі, скажімо, з бака старої пральної машини.

ГРАБЛІ
До куточка 60X60 мм приварюються зуби 

грабель. Зуби — із сталевого прутка Ǿ10 мм; 
для більшої міцності і зручності в роботі їх 
трохи згинають. До того ж куточку приварюють 
кронштейн з трьох 4-мм сталевих смуг шириною 
40 мм. Зверху на кронштейн приварюється 
основа для стояка — сталевий лист. Стояк має 
висоту 180 мм. Він такий же, як і на бороні, 
плугу, культиваторі; кріпиться до зчеплення 
точно так, як і згадані знаряддя.

Користуватися граблями можна тільки без 
причіпного візка. Для використання їх з візком 
необхідний механізм підведення грабель, 
наприклад, при натисненні педалі. Гребінку 
(із зубами) можна узяти і від списаного 
бурякозбирального комбайна. Граблі з успіхом 
застосовуються для збирання сіна, очищення 
городу від бадилля, збору сміття і так далі

Запропоновані вдосконалення дозволяють 
полегшити і зменшити важку ручну працю, якої 
так багато набирається у сільського жителя.Н. БОГОВІК, с. Антонов, Київська обл.
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Ознайомитись з ґрунтообробними та посівними машинами, а 
також з енергозасобами (тракторами) для їх агрегатування можна 
було в кінці липня на «Дні поля», проведеного ІГ УПЕК, Лозівським 
кузнечно-механічним заводом, «Лозівськими машинами» при під-
тримці облдержадміністрації на полях та ПСП «Гарант» біля пгт. 
Краснопавлівка Лозівського району Харківської області. 

Агрегати «Лозівських машин» адаптовані як до вітчизняної, так 
і до імпортної тягової техніки, і підходять як для невеликих фер-
мерських господарств (з парком тракторів потужностю 80-180 к.с.), 
так і для великих агрохолдингів, орієнтованих на обробку великих 
площ (в агрегаті з потужними тракторами).

Короткі дискові борони-лущильники «ДУКАТ» - це повна лі-
нійка високопродуктивних агрегатів з шириною захвату від 2,5 м 
до 16,75 м. Вони можуть використовуватись для: лущення стерні; 
створення мульчуючого шару; основної поверхневої і мілкого обро-
бітку грунту; передпосівного обробітку грунту.

На заході була представлена новинка 2016 року - «Дукат» з ши-
риною захвату 3 м. 

Дисковий лущильник «ДУКАТ» краще всього підходить для 
стерньової обробки. Він виконує интенсивне перемішування грун-
ту і рослинної маси на глибину до 14 см. Конструкція і розташу-
вання робочих органів забезпечує якісний предпосівний обробіток, 
що, у свою чергу, дозволяє значно розширити сферу застосування 
короткої дискової борони в сільськогосподарському виробництві, 
підвищити її річне завантаження і економічну ефективність засто-
сування.

Зацікавленість відвідувачів викликали інтенсивні стерньові 
культиватори «ШИЛЛІНГ», які широко використовуються в мі-
німальній системі землеробства. При цьому створюються найбільш 
сприятливі умови для проростання і подальшого розвитку рослин. 
«ШИЛЛІНГ» ефективний при обробці грунту до і після зернових, 
бобових культур, а також знаходить широке застосування і в тради-
ційних системах обробітку, при догляді за парами і при передпосів-
ній обробці ґрунту.

За один прохід агрегат виконує: розпушування і кришіння ґрун-
ту; підрізування бур’янів; подрібнення і закладення рослинних за-
лишків, добрив і мульчування ними поверхні ґрунту; вирівнювання 
і зворотне ущільнення поверхні ґрунту; підготовку посівного ложа 
із стабільною глибиною.

Заслуговував уваги відвідувачів глубокорозпушувач «ФРАНК» 
— один з найбільш ефективних засобів для поліпшення водно-
повітряного стану грунту, здатний створити якісну мульчу з по-
жнивних залишків. Він призначений для руйнування ущільнених 
шарів, що утворюються після використання знарядь горизонталь-
ного обробітку, таких, як плуги, дискові і лапові знаряддя.

Агрегат обробляє грунт на великій глибині, без обороту пласта, 
залишаючи на поверхні від 30 до 60% рослинних залишків, що ви-
рішує проблему захисту грунту від ерозії, зберігаючи органічний 
склад грунту і, отже, гарантуючи її довготривалу родючість.

Був представлений також глибокорозпушувач «ГУЛЬДЕН», 
який призначений для суцільної дворівневвої обробки за безвід-
вальною технологією замість зяблевої і весняної оранки, глибоко-

го спушення грунту на схилах і парових полях, для післязбирально-
го спушення і передпосівної обробки стерньових і мульчованих аг-
рофонів, грунтів, що заплили, а також для обробки кормових угідь.

При роботі передпосівного культиватора «ЧЕРВОНЕЦЬ», від-
відувачі відмітили, що він створює добре посівне ложе: ущільнений 
шар, закладений якісно розпушеним грунтом зверху. Він придатний 
майже для всіх видів підготовки насінного ложа: передпосівна об-
робка (розпушування грунту на глибину закладення насіння від 3 
до 15 см); заробки рідкого і твердого гною; вичісування бур’янів в 
ниткоподібній стадії їх розвитку.

З ранку юрбилися відвідувачі біля посівного комплексу 
«ЗЛАТНИК», який може сіяти як по мінімальній, так і по нульовій 
технологіях, завдяки висіваючому блоку з посиленими дводиско-
вими сошниками. Оснащення хвилястими дисками, встановленими 
перед кожним сошником, дозволяє працювати по значній кількості 
пожнивних залишків та за технологією no-till.

«ЗЛАТНИК» може застосовуватись для: посіву зернових і техніч-
них культур - від маку до квасолі; посіву по мінімальних і нульових 
технологіях; внесення стартових добрив одночасно з посівом; вне-
сення сипких мінеральних добрив.

Більше 16 років успішної роботи на полях зробили пружинну бо-
рону «ЛІРА» справді легендарною. Її непримхливість, надійність 
і висока якість роботи не з чуток знайомі аграріям України, Росії, 
Казахстану і багатьох інших країн.

Відомо, що експлуатаційні показники ґрунтообробних та посів-
них машин в значній мірі залежать від тракторів, з якими вони агре-
гатуються. На Дні поля в якості енергозасобів було представлено 
різноманіття тракторів провідних тракторобудівних фірм. Ці по-
тужні енергонасичені машини оснащені новітніми розробками в га-
лузі електроніки та гідравліки заслуговують поваги. Однак, їх ціна 
не є реальною для багатьох господарств. Для тих, хто на сьогодніш-
ній день не може дозволити собі таку купівлю, існує альтернатив-
ний варіант – придбати за доступною ціною вітчизняний трактор 
типу ХТА-200 чи ХТА-250, які можуть бути оснащені мінськими 
двигунами Д-260.4 чи Д-262.2S2 або закордонними. Ці трактори 
добре себе показали при демонстрації техніки на Дні поля.

Існує також найбільш малозатратний варіант – модерніза-
ція наявних в господарстві тракторів типу Т-150К, ХТЗ-170 
встановленням потужних (210/250 к.с.) та економічних мін-
ських двигунів Д-260.4 або Д-262.2S2 за допомогою фахівців   
ТД «Автодвір». Саме такі модернізовані трактори в повній 
мірі відповідають концепції сучасного тракторобудування і 
добре агрегатуються з перспективними ґрунтообробними та 
посівними машинами.

Українські аграрії відзначили, що унікальність даного заходу в 
тому, що на Дні поля представлені досягнення вітчизняного сіль-
госпмашинобудування і не поступається світовим і європейським 
брендам, агрегати максимально адаптовані під потреби україн-
ських аграріїв, була можливість не тільки ретельно їх оглянути, а 
і оцінити в роботі.

ВІТЧИЗНЯНА ТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ
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Уважаемая редакция газеты 
«Автодвор»! У нас старый трак-
тор Т-150К. Планируем заме-
нить мотор на Минский Д-260.4, 

Ремонт КПП 
тракторів 

Т-150,Т-150К

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

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

   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, погоджуємо з Вами 
перелік запчастин.  Після чого повідомляємо Вам вартість 
заміни запчастин 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 комплекту фірмових запасних частин залежить 

від ступеня зносу двигуна. СЕРВІСНА СЛУЖБА ТОВ “АВТОДВІР 
ТД” забезпечує відремонтованому двигунові ГАРАНТІЙНИЙ і 
ПІСЛЯГАРАНТІЙНИЙ супровід.

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. Кропивницький, 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 - ЯКІСТЬ - ФІРМОВИ ЗАПЧАСТИНИ - АТЕСТАЦІЯ ЗАВОДУ

ВАРТІСТЬ РОБІТ 
З РЕМОНТУ 
ДВИГУНА з ПДВ: 
ЯМЗ-236 - 9500 грн.
ЯМЗ-238НДЗ - 11800 грн.
ЯМЗ-238НД5 - 11800грн.
ЯМЗ-238АК - 11800рн.
ЯМЗ-238 - 11000 грн. 
ММЗ-Д-245 - 7900 грн.
ММЗ-Д-260 - 9500 грн.
КПП (роботи) - 7800 грн

  КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ДВИГУНІВ ЯМЗ, ММЗ 

та КПП (Т-150К)
ЗАБИРАЄМО ДВИГУН  та КПП  у  ГОСПОДАРСТВІ, 

РЕМОНТУЄМО В ХАРКОВІ, ПОВЕРТАЄМО з ГАРАНТІЄЮ!
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Сучасні двигуни, до яких відносяться і мін-
ські Д-243, Д-245, Д-260.4 та Д-262.2S2 від-
різняються високою літровою потужністю, 
значним запасом крутного моменту та висо-
кою економічністю. Однак, самий доскона-
лий двигун, будь то вітчизняний чи імпорт-
ний, вимагає дбайливого відношення до 
себе. 

На жаль, інколи на перший погляд незна-
чні відхилення від правил експлуатації та тех-
нічного обслуговування приводять до відмов 
та поломок, що вимагають значних затрат на 
ремонт. Розглянемо причинно-наслідковий 
зв’язок найбільш неприємних поломок.

ПЕРЕГРІВ ДВИГУНА
Двигун надійно працює з мінімальною ви-

тратою палива лише в певному діапазоні 
температур. Особливо небажаний перегрів, 
оскільки при цьому значно підвищується 
знос деталей циліндро-поршневої групи або 
навіть заклинювання поршнів в циліндрах. 
Бували навіть випадки руйнування поршня 
та пробивання шатуном блок-картера. Крім 
того при перегріві погіршуються умови ма-
щення деталей, оскільки перегріте масло не 
забезпечує створення необхідного масляно-
го клину між вкладишем та шийкою колін-
частого валу.

Причин перегріву може бути багато, про 
це окрема розмова. Однак, в любому випад-
ку необхідно підтримувати тепловий баланс 
двигуна, при якому тепло, що виділяється 
при згорянні палива відводилось в оточую-
чий простір.

При спалюванні палива його енергія лише 
частково перетворюється в механічну, що 
обертає колінчастий вал. Значна части-
на (близько 30-40%) відводиться системою 
охолодження. Таким чином, чим більш по-
тужний двигун, необхідно більш інтенсивно 
відводити надлишкове тепло за допомогою 
радіатора.

Влітку, коли радіатор обдувається пові-
трям розігрітим до 30-40 ◦С (а то і більше), 
тепловіддача радіатора значно зменшується. 
При цьому проблеми, які накопичувались на 
протязі року (накип, недостатня циркуляція 
охолодної рідини, несправності термостата) 
проявляють себе в повній мірі, внаслідок 
чого двигун може перегріватись. 

На тракторах, оснащених менш потужни-
ми двигунами (СМД-62, ЯМЗ-236) встанов-
лювався радіатор з 5 рядами трубок. Для 
двигунів потужністю понад 200 к.с. необ-
хідна більша площа охолодження. ТД «Ав-
тодвір» при модернізації тракторів викорис-
танням більш потужного двигуна встанов-
лює також новий радіатор з 6-я рядами тру-
бок в серцевині, де в кожному ряду замість 

42 трубок встановлені 63. Такий радіатор по 
габаритах мало відрізняється від звичайно-
го, однак має більшу поверхню охолоджен-
ня. Це забезпечує підтримання оптимальної 
температури двигуна при найбільш спекот-
ній погоді.

КОЛІНЧАСТИЙ ВАЛ
Збільшення зазору в підшипниках колін-

частого вала понад критичну величину, що 
складає в середньому 0,12-0,15 мм, викли-
кає стукіт. Він зазвичай прослуховується 
на підвищених частотах обертання і під на-
вантаженням, посилюючись при прогріван-
ні двигуна, коли зменшується в’язкість оли-
ви. Подальша експлуатація двигуна з таким 
підшипником приводить до лавиноподібного 
зростання зазору за рахунок ударних наван-
тажень, які супроводжуються сильним нагрі-
вом, плавленням матеріалу вкладиша і зно-
сом шийки валу. Останні, завершальні ста-
дії цього процесу — провертання вкладишів і 
викидання їх залишків в піддон картера з не-
минучим пошкодженням поверхні отвору під 
колінчастий вал або отвору нижньої головки 
шатуна.

Причин даної несправності багато, і в 
основному вони є наслідком низької якос-
ті обслуговування двигуна при експлуатації. 
Найчастіше це абразивний знос, що вини-
кає внаслідок несвоєчасної заміни оливи та 
масляного фільтру. Абразивні частинки лег-
ко виявити — вони вкрапляються в м’який 
робочий шар вкладишів, дряпають поверхні 
вкладиша і валу — особливо поблизу змащу-
вальних отворів. В результаті вкладиші вже 
через декілька годин роботи матимуть блі-
дий вигляд, а на поверхні шийок розподіль-
ного валу спостерігатиметься значний знос, 
якого не зустрінеш і після тисячі годин нор-
мальної експлуатації.

Очистка масла в двигунах Д-260.4 та 
Д-262.2S2 здійснюється центрифугою та 
фільтром. Але центрифуга не повнопоточ-
на, тобто через неї проходить тільки частина 
оливи. Основну ж очистку здійснює фільтр.

Під час роботи двигуна олива під тиском 
продавлюється через пори фільтрувальної 
штори і очищається. При цьому домішки, що 
знаходяться в маслі, розмір яких перевищує 
розмір пор, залишаються на фільтрувально-
му папері, а очищена олива надходить до 
тертьових поверхонь. Ці фільтри встановлю-
ють в систему мащення послідовно, оскільки 
вони мають порівняно невеликий опір.

При сильному забрудненні фільтрувально-
го елементу, або при пуску холодного двигу-
на, коли збільшується опір фільтру, відкри-
вається перепускний клапан і олива буде 
надходити від насоса безпосередньо в магі-

страль без очищення, минувши фільтр очи-
щення оливи.

У випадку використання неякісного філь-
тра, параметри якого не відповідають техніч-
ним умовам він руйнується і ввесь накопиче-
ний бруд та абразив надійдуть до тертьових 
поверхонь.

Таким чином, можна зробити висновок, 
що при використанні на двигуні фільтру з 
параметрами, що відрізняються від заданих 
відбудеться наступне.

Після проведення ТО із заміною фільтру 
на новий зміни в роботі двигуна спостеріга-
тися не будуть. Тиск оливи може знаходити-
ся в заданих межах. 

Проте, досить фільтрувальному елементу 
засмітиться (що відбудеться досить швид-
ко), його опір значно зросте і оливи до тер-
тьових поверхонь деталей буде надходити 
все менше і при цьому можливе оливне «го-
лодування». При підвищеному перепаді тис-
ку з значним запізненням відкриється пере-
пускний клапан (якщо до того підвищеним 
тиском не буде розірваний або відірваний 
від каркасу фільтрувальний папір). При цьо-
му неочищена олива з абразивними доміш-
ками надходитиме до деталей, що труться, 
– перш за все до шатунних і корінних ши-
йок колінчастого валу і опірних шийок роз-
подільного. 

Якщо два абсолютно однакових по габа-
ритах і посадочних розмірах фільтри роз-
різняються не тільки шрифтом і емблема-
ми, але мають і різні коди, то це означає, 
що принаймні один з них підробка. Адже від-
повідальний виробник такого не допустить, 
навіть якщо ці фільтри випускають в різних 
країнах. До зовнішніх ознак підробки відно-
сяться неякісне завальцювання корпуса, не-
чіткий або нерівний шрифт, відсутність чіт-
ких граней на корпусі. 

А за зовнішніми ознаками підробки, як 
правило, ховається і безліч невидимих де-
фектів. У їх числі, наприклад, неякісні гумо-
ві ущільнення, які іноді і зовсім відсутні. Від-
повідно олива може перетікати в обхід філь-
трувального елементу. Або ж отвори в сіт-
ці з внутрішньої сторони фільтру можуть за-
ймати дуже маленьку площу, що істотно об-
межує пропускну спроможність фільтру і 
швидко приведе до спрацьовування пере-
пускного клапана. Одного цього досить для 
того, щоб фільтр «не справлявся» зі свої-
ми обов’язками. Не менш важлива також і 
якість проклеювання паперу, яка в дешевих 
фільтрах також не завжди виконана належ-
ним чином.

Не можна підбирати будь-який фільтр ви-
ходячи тільки з його геометричних розмірів, 
оскільки однакові зовні фільтри можуть роз-

ЩОБ ДВИГУН ПРАЦЮВАВ НАДІЙНО
Макаренко М.Г., доцент кафедри «Трактори і автомобілі»ХНТУСГ ім. П. Василенка, сільськогосподарський дорадник
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різнятися і пористістю, і пропускною спро-
можністю, і ємкістю. Це особливо важливо 
для дорогої техніки.

Одним з критеріїв вибору фільтру є його 
ціна, і якщо вона буде дуже низькою, це по-
винно насторожувати, оскільки для вітчизня-
ного ринку запчастин характерна така осо-
бливість, як велика кількість дешевої про-
дукції кустарного виробництва, що прода-
ється під різними брендами. І хоча продав-
ці подібних фільтрів зазвичай завіряють, що 
вони відповідають усім вимогам, їх якість 
часто жахлива. 

Поломки колінчастих валів найчастіше ви-
кликані недоглядом за необхідною кількіс-
тю оливи в двигуні, рідше — тривалою робо-
тою двигуна на максимальних обертах, зо-
крема, ще і недостатньо прогрітого. Осно-
вні дефекти — задири шийок, що супрово-
джуються збільшенням зазору в підшипни-
ку, зносом робочих поверхонь з глибокими 
кільцевими рисками, перегрів і розплавлен-
ня вкладишів.

Усунення задирів і зносу ліквідовується 
шліфовкою шийок в ремонтний розмір. Але 
в переважній більшості таких випадків вини-
кає інша проблема: задир супроводжується 
місцевим нагрівом поверхні шийки, часто, в 
сотні градусів. Сторона шатунної шийки, що 
сприймає найбільше навантаження від ша-
туна, розігрівається сильніше, а значить, 
колінчастий вал гнутиметься так, що щоки 
кривошипів по обидві сторони цієї шатун-
ної шийки виявляться зведеними. Вісь обер-
тання колінчастого валу згинається, порушу-
ється співісність корінних шийок і вал стане 
кривим. В цьому випадку ремонт колінчас-
того валу включатиме ряд додаткових опе-
рацій по його випрямлянню.

На жаль, у вітчизняній практиці ремонт ко-
лінчастого валу часто обмежується шліфов-
кою, наївно вважаючи, що при незначних за-
дирах колінчастий вал стане прямим і його 
деформацію вигину можна не брати до ува-
ги. Але, на жаль, після такого ремонту поса-
дочні поверхні виявляються неспівісними ко-
рінним шийкам, набувають взаємного бит-
тя, тому починають пропускати сальники, 
виходять з ладу деталі приводу розподіль-
ного валу, помітно зростає вібрація двигуна, 
знижується потужність і підвищується витра-
та палива і тому подібне 

Шліфовка колінчастого валу — не просто 
тонкий процес, що вимагає спеціального 
верстатного устаткування, але і акуратнос-
ті, професійних навиків і досвіду виконавця.

Але, при виході з ладу вкладишів, як вже 
вказувалось, відбувається сильне тертя, що 
супроводжується місцевим нагрівом. Вна-
слідок цього змінюється структура металу та 
з’являються мікротріщини. І навіть при шлі-
фовці колінчастого валу неприємні наслідки 
перегріву залишаються. Таким чином шлі-
фований вал при екстремальних наванта-
женнях може зламатись.

Рис.  6.  Надпис  на  фільтрі  не  відповідає 
призначенню

Рис. 1. Напливи на опірній шийці розпо-
дільного валу

Рис. 2. Зношені вкладиші
Рис. 3. Провертання втулки розподільно-
го валу в блоці циліндрів

Рис. 4. Деформований і порваний фільтр

Рис.  5.  Деформований  фільтрувальний 
елемент із зірваним бандажем.
Добре  видно  сліди  неякісного  приклею-
вання
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