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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10 

ТЕМА РОБОТИ: Ремонт компресора холодильної установки. 

МЕТА РОБОТИ: Закріплення знань по технології ремонту агре-

гатів холодильних машин. Одержання практичних навичок в розбиранні, 

дефектуванні і складанні фреонового компресора типу ФВ-6 

Час проведення лабораторної роботи: 2 год. 
 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Під час підготовки до роботи проглянути конспект лекцій, ре-
комендовану літературу та систематизувати об’єм знань з причин 
втрати роботоздатності компресорного обладнання.  

Уяснити, у якому порядку і за рахунок яких технологічних ме-
тодів і засобів проводять заходи по ремонту поршневих компресорів 
холодильних машин. 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Які функції виконують компресори, що входять до складу 
холодильних агрегатів? 

1.2.2 Від яких геометричних параметрів поршневого компресора 
залежить його продуктивність (подача)? 

1.2.3 Яким чином можна змінювати продуктивність (подачу) по-
ршневого компресора? 

1.2.4 Яким чином можна регулювати тиск продукту при його 
подачі поршневим компресором? 

1.2.5 У чому полягає різниця між двохциліндровим двохступін-
частим і двохциліндровим одноступінчастим компресорами? 

1.2.6 Чим відрізняється герметичний компресор від негерметич-
ного? Наведіть переваги і недоліки кожного з них. 

1.2.7 За якими ознаками можна зробити висновок, що компресор 
потребує ремонту? 

1.2.8 Перерахуйте основні причини виникнення несправностей 
компресорів холодильних установок. 

1.3 Література для самопідготовки 

1. Игнатьев В.Г. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного 
оборудования [Текст] / В.Г. Игнатьев, А.И. Самойлов. - М.: Агропро-
миздат, 1986. - 232 с. 

2. Лашутина Н.Г. Холодильные машины и установки [Текст] / 
Н.Г. Лашутина, Т.А. Верхова, В.П. Суедов. - М.: КолосС, 2006. - 440 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи; 

- ознайомитись з теоретичними відомостями про будову комп-

ресора ФВ-6, а також основними етапами і методами проведення тех-

нологічних операцій по його ремонту; 

- розглянути конструкцію натурного зразка компресора ФВ-6, ро-

зібрати його на вузли і деталі; 

- провести заміри характерних розмірів відповідальних деталей 

шатунно-поршневої групи компресора, проаналізувати результати і 

дати рекомендації по подальшим ремонтним діям, направленим на ві-

дновлення роботоздатності об’єкту ремонту; 

- зібрати і відрегулювати компресор; 

- зробити висновки по роботі; 

- відповісти на контрольні запитання; 

- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

2.2 Короткі відомості з теорії 

 2.2.1 Опис конструкції компресора ФВ-6 

Компресор ФВ-6 застосовується у холодильних машинах фрео-

нового типу середньої холодопродуктивності. 

Компресор (рисунок 1) вертикальний двохциліндровий, одноступі-

нчастий, непрямоточний. Діаметр циліндрів 67,5 мм, хід поршня 50 мм, 

холодопродуктивність визначається залежно від прийнятої частоти обе-

ртання вала компресора. При 650 об/хв. вона складає 3000 ккал/год., при 

850 об/хв. – 4000 ккал/год. і при 1440 об/хв. – 6000 ккал/год. 

Картер литий чавунний, на торцевій передній стінці монтується 

знімний корпус корінного підшипника з камерою сальника і кришкою.  

Чавунний литий блок циліндрів з ребрами охолодження має 

фланцеві приливи для усмоктувальної і нагнітальної порожнини. 

Усмоктувальна порожнина сполучена з картером литим каналом, за-

критим знизу різьбовою пробкою з отвором діаметром 2,5 мм.  

Вал сталевий, штампований, двоколінний, без противаг, зі шпо-

нкою і різьбою для кріплення маховика. Вал опирається на два корін-

ні підшипники кочення кульковий і роликовий. Для фіксації осьового 

переміщення вала під дією пружини сальника в лунці торця вала 

встановлена кулька, яка опирається на сталевий загартований суха-

рик, закріплений на різьбі в стінці картера. 
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1 - картер; 2 - блок циліндрів; - 3  шатун з поршнем; 4 - клапанна дошка;  

5 - кришка циліндрів; 6 - нагнітальний вентиль; 7 - всмоктуючий вентиль; 

8 - фільтр; 9 - колінчастий вал; 10 - задній роликовий підшипник; 11 – кульковий 

    передній підшипник; 12 - корпус підшипника; 13 - кришка; 14 - сальник 

Рисунок 1 – Конструкція фреонового компресора ФВ-6 

Шатуни сталеві, з нижньою рознімною головкою, залитою бабі-

том, і бронзовою втулкою, запресованої у верхній головці.  

Поршні з алюмінієвого сплаву із трьома поршневими кільцями. 

Нижнє кільце маслознімне. Палець сталевий плаваючого типу стопо-

риться по торцях пружинними кільцями.  

Циліндри зверху закриваються чавунною клапанною дошкою і 

коробчастою чавунною кришкою із внутрішньою перегородкою.  

Клапанна дошка і кришка ущільнені паронітовими прокладками і 

кріпляться до блоку циліндрів болтами. 

Кожний циліндр має по дві пружні стрічкових пластини, всмок-

тувального клапана і два нагнітальні клапани п’ятачкового типу, 

установлених на клапанній дошці.  

Змащення поверхонь тертя здійснюється розбризкуванням мас-

тила з картера.  

Привод компресора здійснюється клиновими пасами через шків-

маховик. Запірні вентилі компресора двоходові, лівої і правої моделі, 

установлені на стінках блоку циліндра. 
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Компресор надходить у ремонт після промивання в мийній ма-
шині гарячим розчином кальцинованої соди або мийним засобом, пе-
редбаченим технологією ремонту.  

Компресор розбирають у встановленому технологією ремонту 
порядку на верстаку в спеціальному пристосуванні, що дозволяє по-
вертати компресор у горизонтальній і вертикальної площинах. Робоче 
місце слюсаря, зайнятого розбиранням, обладнається підйомниками, 
необхідною кількістю знімачів і пристосувань. 

 

 

 

 

 

 

1 - гвинт;  2 - цангова втулка;  3 - підшипник роликовий;  4 - картер;  

5 - підшипник кульковий; 6 - вал; 7 - гвинт знімача; 8 - захват знімача 

Рисунок 2 – Спеціальні знімачі для розбирання компресора 

На рисунку 2 а) показаний гвинтовий знімач для випресовки пі-
дшипника з картера компресора ФВ-6. Цангова втулка з буртиком 
пропускається в отвір підшипника, при обертанні конус гвинта роздає 
порожнини цангової втулки, і її буртик захоплює внутрішню обойму 
підшипника. При подальшому обертанні конус гвинта впирається в 
тіло картера і відбувається випресовка підшипника. Подібні знімачі 
застосовуються і для розбирання інших деталей (рисунок 2 б). 

Після розбирання деталі миються, надходять на стіл дефектува-
льника і потім у ремонт. 

Ремонт блока циліндрів. Основними дефектами циліндрів є зно-
шування дзеркала у вигляді конусної і овальної виробітки його середньої 
частини, задирок і рисок, зношування різьби під шпильки головки блоку, 
тріщини і раковини, риски і забоїни на торцевих поверхнях блока.  

Овальність і конусність циліндра виміряються індикатором-
нутроміром (рисунок 3), починаючи з перерізу розташування верхнього 
поршневого кільця у момент його знаходження у верхній мертвій точці.  

У кожному перерізі заміряють два розміри: у площині осі колін-
чатого вала (А-А) і у площині хитання шатуна (Б-Б). Під час замірів 
заповнюється таблиця вимірів (див. додаток А). Овальність визнача-
ється як максимальна різниця діаметрів на одному перерізу виміру, 
конусність – як максимальна різниця діаметрів в одній площині між 
верхнім і нижнім перерізом виміру.  

а) б) 
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 Результати вимірів зві-

ряють з даними таблиці А3. 

Якщо овальність і кону-

сність циліндрів менші за до-

пустимі значення (не більш 

ніж 0,1 мм на 50 мм розміру 

діаметра) і на дзеркалі наявні 

тільки незначні риски і задир-

ки, то дзеркало зачищають го-

стрим шабером або абразив-

ним каменем з наступним під-

бором поршня та поршневих 

кілець ремонтного розміру. 

Зазор між поршнем і ци-

ліндром перевіряють щупом. 

Рисунок 3 – Порядок вимірів циліндрів 

Він повинен бути рівним 0,001 діаметра циліндра з відхиленням 

+ 0,01 мм. Якщо овальність і конусність циліндра вище допустимої 

або ж на дзеркалі є риски і задирки глибиною або шириною більш ніж 

0,5 мм, то його розточують і шліфують до наступного ремонтного ро-

зміру з постановкою поршнів і кілець цього ж ремонтного розміру. 

Для діаметрів циліндрів встановлено два ремонтні розміри, кожний з 

яких на 1 мм більший за попередній. Якщо в результаті розточування діа-

метр циліндрів вийде з останнього ремонтного розміру, а також при на-

скрізних тріщинах і раковинах блок циліндрів вибраковується. 

Циліндри розточують на токарному або розточувальному верс-

таті. Шліфування дзеркала циліндрів виконується методом хонінгу-

вання на хонінгувальному або свердлильному верстаті абразивними 

брусками, установленими у хонінгувальній головці, яка виконує два 

рухи – обертальний і зворотно-поступальний. Для рівномірної оброб-

ки дзеркала бруски повинні виходити із циліндра в кожну сторону на 

15…20 мм. На хонінгування залежно від чистоти попередньої оброб-

ки залишають припуск 0,01…0,05 мм. 

Риски і забоїни блоку циліндрів на торцевих поверхнях усувають 

шліфуванням і притиранням. Максимальний зазор між поверхнею тор-

ця блоку і лекальною лінійкою повинен бути не більш 0,02 мм. 

Різьбові отвори в блоці, на яких є зрив ниток, розсвердлюють, в 

них нарізають різьбу більшого розміру і виготовляють нові шпильки. 
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Ремонт колінчастого вала 

Колінчастий вал вибраковують при наявності тріщин, обломів і 

значної погнутості, яку визначають у центрах (рисунок 4). Заміряють 

шийки і радіальні биття. Якщо погнутість приводить до биття більш 

ніж 0,04 мм, вал правлять на гвинтових або гідравлічних пресах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Перевірка биття колінчастого вала 

Результати замірів заносять у таблицю А2. При овальності або 
конусності шийок більш ніж 0,02 мм, що визначається мікрометром, а 
також при задирках і рисках, шейки вала шліфують у ремонтний роз-
мір (таблиця А4), корінні шийки вала, які опираються на підшипники 
кочення, ремонтних розмірів не мають. 

Якщо в результаті шліфування шийок їх розмір стає меншим за 
найменший допустимий ремонтний розмір, то шийки вала наплавля-
ють електроімпульсним способом або в середовищі вуглекислого га-
зу. Після наплавлення вал проточують, піддають термообробці і шлі-
фують у номінальний розмір. Твердість шийок після шліфування по-
винна бути 48…62 НRC, а чистота поверхні не Ra 0,05. Невеликі рис-
ки на шейках зачищають наждачною шкуркою.  

При зносі шпонкової канавки по ширині не більш ніж 0,03 мм 
ставлять шпонку ремонтного розміру. При значному зносі шпонково-
го паза, його повністю заплавляють, обробляють поверхню і фрезе-
рують новий. Наплавкою ремонтують також і зірвану різьбу.  

Ремонт сальника вала. При ремонті сальників вибраковують 
усі гумові прокладки, пружину, якщо вона втратила необхідну пруж-
ність, сталеве кільце, якщо зношування буртика перевищує 2/3 його 
висоти, сильфон із тріщиною або розривом. 

Ремонт сальника вала полягає у пайці нового сильфона до флан-
ця і кільцю, випробуванні на герметичність, шліфуванні та притиран-
ні кілець тертя.  
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Ремонт картера. У картері і його стакані зношуються місця за-
пресовування підшипників кочення. Якщо розмір отвору під запресо-
вування підшипника виходить із установленого технологією ремонту 
допуску, що визначається при дефектації непрохідною пробкою або 
видимим на око зносом, картер або стакан картера бракується або ро-
зточується під запресовування перехідної сталевої втулки. Після роз-
точення картера на спеціальному пристосуванні перевіряють індика-
тором співвісність розточеного отвору з отвором передньої кришки. 
Неспіввісність не повинна перевищувати 0,02 мм.  

Підшипники кочення, як правило,бракують і заміняють новими. 
Підшипники можна залишити для використання, якщо при його огля-
ді не виявлено тріщин, ознак руйнувань на доріжках, кульках або ро-
ликах, ушкоджень сепараторів і якщо шум при обертанні та струшу-
ванні підшипника не перевищує шум еталонного підшипника.  

Для зняття і установки підшипників кочення застосовують зні-
мачі, або гідравлічний прес, крім того, зняти або встановити підшип-
ник можна легкими ударами через оправку з м’якого металу по внут-
рішньому кільцю при посадці підшипника на вал і по внутрішньому 
кільцю при посадці підшипника в посадкове місце корпуса. 

Ремонт поршнів. У поршня зношуються отвори під палець, зо-
внішня поверхня і канавки поршневих кілець. 

У таблиці А4 наведені допустимі відхилення від розмірів, при 
яких поршні використовують без ремонту. Діаметр отвору під палець 
і висота канавки виміряється нутроміром або калібром, а також ви-
значається по величині зазору між поршнем і новими пальцем і кіль-
цем, розміри яких виміряні мікрометром. 

При зносі отвору під поршневий палець вище допустимого, чавунні 
поршні розточують до наступного ремонтного розміру, а у алюмінієвих 
міняють бронзову втулку. По розміру отвору підбирають новий поршне-
вий палець. Зазор між пальцем і отвором у поршні повинен бути після 
складання 0,01…0,02 мм. Така висока точність забезпечується методом 
селекції, тобто підбору до кожного поршня відповідного йому пальця. 

Поверхня пальця загартована і шліфована тому обробці під час 
ремонту не піддається. Якщо неможливо точно підібрати палець по 
розміру отвору в поршні, вибирають палець даного ремонтного розмі-
ру і розгортанням доводять отвір у поршні до дійсного розміру пальця. 

При відхиленні від допустимих розмірів по діаметру поршні ви-
браковують. Поршні ремонтних розмірів проточують і переводяться з 
II-го ремонтного розміру в I-й, а з I-го – у номінальний. При відхи-
ленні по висоті канавок поршні бракуються. 
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Ремонт поршневих кілець. Знос поршневого кільця визначають за 
величиною зазору у замку. При установці кільця в циліндр або пристосу-
вання у вигляді кільця тепловий зазор у замку повинен бути 0,4…0,6 % 
від діаметра циліндра. Поршневі кільця бракують, якщо зазор у їх замку 
перевищує 0,01 від діаметра циліндра або є інші видимі дефекти. 

Нові поршневі кільця підбирають із таким розрахунком, щоб пі-
сля холостого обкатування, тобто після деякого зношування кільця і 
дзеркала циліндра, зазор у замку склав 0,003 від діаметра циліндра. 
Для цього кожну партію кілець піддають контрольному обкатуванню 
з метою визначення зносу за час обкатування. Наприклад, якщо номі-
нальний зазор у замку поршневого кільця компресора ФВ-6 становить 
0,25 мм, а контрольний знос дорівнює 0,1 мм, то нове кільце слід 
установлювати із зазором у замку 0,15 мм. Зазор у замку кільця ви-
значають щупом після установки кільця в циліндрі. 

Крім теплового зазору, перевіряють щільність прилягання кільця 
до циліндра. Просвіт між дзеркалом циліндра і кільцем повинен про-
глядатися в одному або максимально у двох місцях не більше ніж на 
1/6 загальної довжини кільця. Не можна підганяти кільце до циліндра, 
зменшуючи його довжину, тобто підпилюючи в замку, тому що при 
цьому кільце стає овальним і не буде прилягати до дзеркала циліндра. 

Для кожної партії поршневих кілець проводять контрольне ви-
пробування пружності. Пружність визначається зусиллям, яке потріб-
но для стиску кільця до номінального зазору (рисунок 5). 

Пружність порш-
невого кільця компре-
сора ФВ-6 повинна бу-
ти не більш 23 і не 
менш 15 Н. 
При індивідуальному способі ремонту поршневі кільця виготовляють по діаметру циліндра, а при масовому кожному ремонтному розміру циліндра відповідає декілька розмірів кілець із різницею в діаметрі 0,1 мм. 
   1 - основа; 2 - стійка; 
3 - важіль; 4 - вантаж;  

5 - противага; 6 - 

поршневе кільце. 

Рисунок 5 – Прилад 
перевірки пружності 

поршневих кі-
лець 

Підібрані по 

циліндру і поршню кільця надіваються на поршень за допомогою на-

прямних пластинок (рисунок 6) і встановлюються замками в різні 

сторони. 
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Висота кільця повинна забезпечити вільну посадку його на всій 

довжині канавки поршня.  

Зазор між кільцем і тор-

цем канавки 0,05…0,06 мм. 

Допустимий при зношуванні – 

до 0,1 мм. Пружність кілець 

визначається зусиллям, яке 

потрібне для стиску кільця до 

номінального зазору, і повин-

на бути в заданих межах. 
1 - кільце; 2 - конус; 3 - напрямна; 4 - поршень 

Рисунок 6 – Надягання кілець на поршень 

Ремонт шатунів. Найбільшого зносу зазнає втулка верхньої го-
ловки шатуна і бабітова заливка (або в залежності від модифікації ком-
пресора – вкладиші) нижньої роз’ємної головки. Шатун вибраковують 
при значній його деформації або зносу тіла в нижній і верхній головці. 

Шатуни з незначним згином правлять, а зі зносом втулки верхньої 
головки та шатунного підшипника в межах, вищих за допустимі, ремо-
нтують, заміняючи втулку і відновлюючи стан шатунного підшипника. 

В шатунах оснащених вкладишами нижньої головки, при грани-
чному стані спряження колінчастий вал-вкладиш, проводять заміну 
вкладишів на вкладиші ремонтного розміру у відповідності до розмі-
ру шийок колінчастого вала.  

Шатунні підшипники з бабітовою заливкою і незначним зносом 
ремонтують, зменшуючи товщину прокладок або підпилюючи пло-
щину рознімання шатуна і його кришки. У результаті такого припасу-
вання виникає і збільшується еліптичність отвору підшипника ков-
зання, тому технологія передбачає обов’язкову наступну шабровку 
отвору по шийці колінчастого вала.  

Заливку підшипника проводять при відставанні бабіту, глибоких 
рисках, задирках, малій товщині заливки. Найбільш якісний і дорогий 
антифрикційний сплав бабіт Б83, з вмістом олова 83%, менш якісні: 
Б16 з вмістом олова 16%, БН і БТ з вмістом олова 10% та ін.  

Заливають бабіт у наступній послідовності. Виплавляють старий 
бабіт, зачищають поверхню сталевою щіткою і знежирюють 10% роз-
чином каустичної соди. Очищену поверхню лудять припоєм ПОС-30. 

Шатун збирають у спеціальному пристосуванні з установкою 
між верхньою і нижньою головкою азбестової прокладки, пристосу-
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вання нагрівають до температури 180…200º С і заливають безперерв-
ним струменем бабіт температурою 450…500° С. 

Якщо при ремонті компресора підбирають поршневий палець ремо-
нтного розміру, то втулку верхньої головки не заміняють, а обробляють 
розгорткою для нового розміру пальця із зазором 0,01…0,02 мм. Втулка 
повинна бути замінена, якщо зазор між нею і пальцем перевищує 0,03 мм. 

Після заливання підшипник ущільнюють роликом на верстаті і 
розточують по діаметру шийки вала із припуском на шабровку 0,1 мм. 
На підшипниках не повинне бути недоливів бабіту, раковин, плівок, 
шлакових включень, тріщин і пористості. Правильно залитий підши-
пник при ударі по ньому молотком видає чистий металевий звук. Глу-
хий деренчливий звук свідчить про брак заливки. 

Після розточування шатунний під-

шипник збирають і пришабровують по 

шийці вала. При шабровці тригранним 

шабером знімають найбільш високі гре-

бінці бабіту, які видні після нанесення на 

його поверхню тонкого шару фарби, поки 

не домагаються рівномірного прилягання 

поверхні бабіту до шийки вала (4…6 

плям на 1 см
2
 поверхні), рівномірного за-

зору між шийкою вала і підшипником 

0,03…0,04 мм і перпендикулярності осі 

шатуна до осі колінчастого вала.  

Перпендикулярність перевіряють на 

спеціальному пристосуванні (рисунок 7). 

При перевірці шатунно-поршневої групи 

у складі між поршнем і шаблоном не по-

винне бути зазору. 

У болтів і гайок, які кріплять кри-

шку до шатуна не повинно бути зривів 

різьби або інших дефектів, гайки затягу-

ють з відповідним моментом і шплінту-

ють новим шплінтом. 
1 - гвинт; 2 - планка; 3 - вал; 4 - шатун; 

5 - шаблон; 6 - поршень. 
Рисунок 7 – Пристосування перевірки  

шатунно-поршневої групи 



 14 

Ремонт клапанної групи. Основна функція клапанної групи – 

забезпечення щільного прилягання клапанних пластин до сідла, віль-

не переміщення (без заїдань) їх на усю висоту підйому (1,2…2 мм). 

Пластини клапанів повинні бути рівними без задирок і рисок. 

Покороблені пластини всмоктувальних і нагнітальних клапанів бра-

кують. При ремонті пластини, як правило заміняють, виключення 

становлять пластинки товщиною понад 1,3 мм, які при зносі меншому 

за 0,2 мм шліфують і притирають. 

Пружини клапанів недостатньо пружні, або такі, що дали осадку 

2…3 мм, бракують або направляють на реставрацію. Якість пружин 

визначають, порівнюючи деформацію випробуваної і еталонної пру-

жини від однакового навантаження на спеціальному приладі. 

Клапанні дошки з невеликими рисками притирають, з рисками 

глибиною понад 0,1 мм і жолобленням понад 0,05 мм – перед прити-

ранням направляють на шліфування. Якщо в результаті шліфування 

товщина дошки повинна зменшитися на 0,5 мм і більш, то такі кла-

панні дошки вибраковують. Клапанну дошку і пластини клапанів 

притирають на плиті притиральним пристроєм або вручну. Після при-

тирання робочі площини клапанної дошки і пластин клапанів повинні 

мати шорсткість Ra 0,025…0,01 мм. 

Остаточне взаємне припрацювання робочих поверхонь клапан-

ної дошки і пластинок клапанів відбувається в процесі обкатування 

компресорів під тиском, після чого визначають щільність клапанів 

пневматичним випробуванням. 

Ремонт запірних вентилів. Основними дефектами вентилів є 

тріщини корпуса, нещільність у крайніх положеннях шпинделя, нещі-

льність сальника, ушкодження різьби на штуцері корпуса і трійника. 

Дефектація усмоктувальних і нагнітальних вентилів проводить-

ся за результатами пневматичного випробування надлишковим тис-

ком повітря 1,6 МПа у ванні з водою. Рідинний вентиль випробову-

ють разом з ресивером. На штуцерах вентилів допускається не більш 

двох ниток зірваної різьби. 

Тріщини корпуса вентиля усувають зварюванням, нещільність 

вентиля в крайніх положеннях шпинделя усувають притиранням ко-

нусів шпинделя і гнізд у корпусі та передньому штуцері. Нещільність 

сальника усувається шліфуванням шпинделя і заміною прокладок са-

льника із гуми стійкої до фреону і масла. 

Вентилі після ремонту випробовують під надлишковим тиском 

повітря 1,6 МПа. 
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Складання компресора. Перед складанням усі деталі промива-

ють у бензині, обдувають стисненим повітрям і злегка змащують. 

Притерті деталі поміщають на гумових, паронітових або де-

рев’яних поверхнях-підкладках. Стежать, щоб деталі не зберігалися у 

вологих місцях і не контактували з водою. Усі поверхні тертя змазу-

ють мастилом. 

Складання компресора виконують по вузлах, потім вузли зби-

рають у встановленій послідовності із застосуванням різних присто-

сувань і оснащення.  

Наприклад, поршень з шатуном вставляють у циліндр за допо-

могою конусної втулки, по-

казаної на рисунку 8. 

Зібраний шатун пови-

нен легко провертатися на 

валу від руки, шатунні бол-

ти повинні бути повністю 

затягнуті і зашплінтовані но-

вими шплінтами.  
1 - циліндр; 2 - поршень; 3 – втулка 

Рисунок 8 – Постановка поршня в циліндр 

Розмір мертвого (шкідливого) лінійного простору (зазор між 

днищем поршня у верхній мертвій точці (в.м.т.) і клапанною дошкою) 

повинен становити 0,01 діаметра циліндра плюс 0,1 мм.  

Величину його визначають свинцевими або восковими відбитка-

ми. Для одержання відбитків на кожний поршень кладуть кульку з во-

ску або свинцевий дріт довжиною 10 мм і діаметром 0,5 мм. Устано-

вивши клапанну дошку на місце, провертають вручну вал (не менш 

одного оберту). Після цього розкривають компресор і, вийнявши від-

битки, вимірюють їх: свинцеві – штангенциркулем, а воскові – спеціа-

льним індикатором. 

Після складання, провертаючи рукою маховик, переконуються у 

вільному русі кривошипно-шатунного механізму й поршнів. Радіаль-

не й торцеве биття маховика не повинне перевищувати 0,5 мм по його 

верхньому ободу. 

Перше обкатування компресора триває 8 годин, потім його роз-

бирають і контролюють стан поверхонь відповідальних сполучень. 

Якщо в процесі першого обкатування досягнуте гарне припрацювання 

деталей, то компресор направляють на друге обкатування, яке прово-

диться дві години на спеціальному стенді під навантаженням.  
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2.3 Обладнання робочих місць 

Для кожної бригади студентів передбачається два робочих місця: 
учбове – для виконання розрахунків, роботи з літературою, оформлення 
документів і спеціалізоване – для виконання технологічних операцій.  

Роботи по розбиранню і складанню компресора проводяться на мо-
нтажному столі, оснащеному пристосуванням для кріплення компресора, 
установкою для визначення радіального биття, комплектом інструменту. 

 

Рисунок 9 – Фото робочого місця з ремонту компрессора 

Комплект документів і наочних посібників включає в себе: ме-
тодичні вказівки, плакати, опис комплектності робочого місця, прави-
ла техніки безпеки. 

2.4 Інструкція з охорони праці 

При проведенні робіт потрібно дотримуватися правил техніки 
безпеки за вимогами ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ Работы учебные лабо-
раторные. Лабораторія повинна мати надійну вентиляцію з кратністю 
обміну повітря не менш ніж 1:1, достатню освіченість робочих місць 
не менш ніж 500 лк, рівень гучності шуму не більш ніж 75 дБ. 

2.4.1 Загальні вимоги 
 До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли 
інструктаж по техніці безпеки, про що був зроблений відповідний за-
пис у реєстраційному журналі. 

2.4.2 При підготовці до лабораторної роботи: 
- до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний 

ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи; 
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- не починати виконання експериментальної частини роботи без 
відповідного розпорядження викладача або лаборанта. 

2.4.3 Під час виконання роботи: 
- не тримати на робочому місці сторонні предмети; 
- не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересува-

тися без потреби, по лабораторії; 
- під час розбирання надійно кріпити компресор, зняті деталі та 

кріпильні вироби акуратно у відповідному порядку розташовувати на 
монтажному столі, деталі, які можуть скочуватися, фіксувати; 

- слюсарні операції проводити по черзі, не заважати один одному; 
- не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні про-

ходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння; 

2.4.4 Після закінчення експериментальної частини роботи: 
- прибрати та здати робоче місце лаборанту або викладачу. 

2.4.5 У разі виникнення пожежі необхідно негайно проінформу-
вати викладача або лаборанта, подзвонити по номеру 101.2.5 Вказів-

ки по виконанню роботи 
2.5.1 Вивчити теоретичний розділ 2.2, оглянути комплект прис-

тосувань, оснастки, інструменту призначеного для виконання лабора-

торної роботи. 

5.2.2 Оглянути натурний зразок компресора, намітити послідов-

ність його розбирання. 

2.5.3 Підібрати відповідний інструмент і провести розбирання 

натурного зразка компресора. 

2.5.4 Провести візуальний контроль стану поверхонь основних 

деталей компресора (картера, блоку циліндрів, колінчастого вала, по-

ршнів, шатунів, клапанної дошки) і дати попередній висновок про до-

цільність подальшого визначення технічного стану цих складових, 

або ж про їх вибраковку.  

2.5.5 Заміряти (згідно рисунку 2) основні розміри циліндрів, за-

повнити таблицю А1 та визначити овальність та конусність дзеркала 

циліндрів. Дати рекомендації по подальших ремонтних діях. 

2.5.6 Визначити розміри корінних та шатунних шийок колінчас-

того вала, радіальне биття і прогин, заповнити таблицю А2 і зробити 

висновок про маршрут усунення несправностей вала. 

2.5.7 При наявності пошкоджень і несправностей картера комп-

ресора, дати рекомендації по його ремонту. 
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2.5.8 Провести заміри поршнів і поршневих пальців, звірити ре-

зультати з нормативами (таблиця А5), визначити перспективи їх по-

дальшого використання. 

2.5.9 Зробити дефектацію шатунів, визначити характер спря-

жень нижньої головки з колінчастим валом і верхньої головки з пор-

шневим пальцем, намітити технологічні заходи по відновленню вка-

заних спряжень. 

2.5.10 Визначити стан поршневих кілець, перевірити їх пружність. 

2.5.11 Провести повне комплектування і складання шатунно-

поршневої групи. 

2.5.12 Скласти компресор і перевірити дійсний розмір лінійного 

мертвого простору. 

2.5.13 Привести натурний зразок компресора у вихідне поло-

ження, здати робоче місце лаборантові. 

2.5.14 Оформити звіт з лабораторної роботи. 

2.5.15 Пред’явити викладачеві оформлений звіт, пояснити ре-

зультати, отримані при виконанні роботи. 

3 ЗВІТНІСТЬ ПО РОБОТІ 

Звіт з даної лабораторної роботи потрібно оформити у наступ-

ному порядку: 

- тема і мета лабораторної роботи; 

- опис оснащення лабораторної роботи натурними зразками, 

  пристосуванням, оснасткою, інструментом; 

- опис послідовності розбирання компресора з зазначенням 

  інструменту для виконання операцій; 

- таблиці вимірювань основних параметрів базових деталей 

  і висновки по подальших ремонтних заходах; 

- загальні висновки по роботі. 

4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1 Дати коротку технічну характеристику компресору ФВ-6. 

2 За якими критеріями оцінюють роботоздатність спряження 

циліндр-поршень компресора? 

3 Поясніть сутність методу ремонтних розмірів, для відновлення 

яких спряжень компресора застосовують цей метод? 

4 При яких дефектах блок циліндрів компресора потрібно 

обов’язково вибраковувати? 
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5 Якими способами відновлюють роботоздатність блока циліндрів? 

6 Які дефекти характерні для шатунних і корінних шийок колін-

частого вала після тривалої експлуатації? 

7 Назвіть основні дефекти шатунів компресора. Якими способа-

ми ці дефекти можна усунути? 

8 Якими способами відновлюють роботоздатність спряження 

шатунна шийка вала-нижня головка шатуна? 

9 З якою метою поршневі кільця випробовують на жорсткість?  

10 Яким чином визначають значення мертвого лінійного прос-

тору робочої камери компресора? 

11 Якими способами ремонтують клапанну групу компресора? 

12 З якою метою обкатування зібраного компресора проводять у 

два етапи? Які операції проводять після першого етапу? 
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Додаток А 

(довідковий) 

Довідкові дані для виконання роботи 

 Таблиця А1 – Результати вимірювання діаметрів циліндрів 

Параметри 

Пояси замірів 

І ІІ ІІІ ІV V 

Площини замірів 

А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б А-А Б-Б 

Перший циліндр 

Розмір, мм           

Знос, мм           

Овальність, мм      

Конусність, мм  

Другий циліндр 

Розмір, мм           

Знос, мм           

Овальність, мм      

Конусність, мм  
 

Таблиця А2 – Результати вимірювання шийок колінчастого вала 

 Пояс виміру 
Площина ви-

міру 

Номер шийки 

1 2 

К
о

р
ін

н
і 

ш
и

й
к
и

 І-І 

А-А   

Б-Б   

Овальність   

ІІ-ІІ 

А-А   

Б-Б   

Овальність   

Конусність 
А-А   

Б-Б   

Радіальне биття    

Ш
ат

у
н

н
і 

ш
и

й
к
и

 І-І 

А-А   

Б-Б   

Овальність   

ІІ-ІІ 

А-А   

Б-Б   

Овальність   

Конусність 
А-А   

Б-Б   

Радіус кривошипа    
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Таблиця А3 – Розміри циліндрів компресора ФВ-6 

Діаметр циліндра 

Діаметр  
поршня по 
 кресленню 

Зазор поршень-циліндр 

по  
кресленню 

гранично  
допустимий  

(без ремонту) 

по кресленню 

гр
ан

и
ч

н
о
  

д
о
п

у
ст

и
м

и
й

 
(б

ез
 

 р
ем

о
н

ту
) 

від до 

67,5
+0,03 

67,625 05,0
10,05,67


  0,05 0,013 0,35 

 

Таблиця А4 – Розміри шийок колінчастого вала 

Шийки вала 
Номінальний  
діаметр, мм 

1-й ремонтний 
розмір, мм 

2-й ремонтний 
розмір, мм 

Шатунні 
025,0
050,042


  

025,0
050,041


  

025,0
050,040


  

Корінні 
030,0
020,035


  Ремонтних розмірів на передбачено 

 

Таблиця А5 – Розміри елементів поршня компресора 

Найменування показника 
Значення, 

мм 

Діаметр зовнішньої поверхні поршня: 
- номінальний 
- допустимий 

 

03,0
06,04,67


  

67,28 

Діаметр отвору під палець: 
- номінальний 
- допустимий без ремон-
ту 

 
023,0

20
  

20,033 

Висота канавки під поршневе кільце: 
- номінальна 
- допустима 

 
02,0

3
  

3,06 
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