
Лабораторна робота № 2 

ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ, ОБКАТКИ І 

ВИПРОБУВАННЯ АГРЕГАТІВ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ 
        МЕТА РОБОТИ_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

1. Основні причини несправностей і відказів гідравлічних систем 

автомобілів, тракторів і комбайнів; 

2. Технічні характеристики гідроагрегатів, прилади і обладнання для 

діагностування гідравлічних систем; 

3. Технологічний процес ремонту гідравлічних систем, засоби 

механізації для його здійснення і забезпечення якості; 

4. Технічну характеристику, будову та принцип роботи основного 

універсального обладнання для технічного обслуговування і ремонту 

гідравлічних систем; 

5. Комплекс робіт, направлених на забезпечення або відновлення 

необхідного технічного стану і роботоздатності гідравлічних систем на протязі 

всього періоду експлуатації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опис загальної схеми ремонту гідроагрегатів 

 
Рисунок 1- Загальна схема технологічного процесу ремонту гідроагрегатів 
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Таблиця 1 - Технічна характеристика приладів для діагностування  

                     агрегатів гідросистем 

Показник Марка приладу 
КИ-1097 КИ-5473 КИ-12421 

Границя вимірювання витрати масла при тиску 10 тиску 

МПа (100 кгс/см2), л/хв. 
10...70 10...90 10...160 

Ціна поділки шкали витрати, л/хв. 5 5 5 

Максимальна похибка вимірювання витрати масла при 

температурі робочої рідини 50±5°С, % 
±5 ±5 ±5 

Границя вимірювання тиску, МПа 16,5 16,5 16,5 

Приєднувальні розміри штуцерів, мм М20x1,5 М27x1,5 М27х1,5 

Габаритні розміри, мм:    
        довжина 210 210 350 
        ширина 170 170 250 

        висота 120 120 120 

    Маса приладу, кг не більше 2,0 2,1 5 

Маса комплекта, кг 10,0 27.0 25,0 

 
Сумісне (спільне) застосування пристрою КИ-6272 і приладу КИ-1097-1 
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Призначення та робота стенда КИ-4200 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



Вибір стенду для випробування агрегатів гідросистем  

Таблиця 2 - Технічні характеристики стендів для випробування агрегатів 

гідросистем 

Показник 
Марка стенда 

КИ - 4200 КИ-4815М 

1 2 3 

Найбільша вимірюєма подача насосу, л/хв 55 120 

Границя допустимої основної відносної погрішності 

(похибки) при вимірювані об'ємної подачі за один оберт 

валу насосу, відсоток 

±2,5 ±2,5 

Робочий тиск, МПа (кгс/см ) 10,0(100) 14,5 (145) 

Максимальний тиск обмежений запобіжним клапаном, 

МПа (кгс/см ) 

14,5(145) 17,5 (175) 

Об’єм бака для робочої рідини, м3 (л) 0,09 (90) 0,09 (90) 

Діапазон регулювання температури робочої рідини, °С від 20 до 60 від 20 до 60 

Потужність електродвигуна, кВт 13 22 

Частота обертів вала електродвигуна, хв'1 1460 1460 

Частота обертання приводного вала редуктора (вала 

приводу насоса), хв.-1 

1200 1200 

Габаритні розміри, мм:  

довжина 

 

1640 

 

1640 

ширина 

висота 

880 

1650 

880 

1650 

Маса (без робочої рідини), кг 720 820 

Кількість робочої рідини, необхідної для роботи стенда, 

л 

90 90 

Тип і керування стаціонарний, ручне 

Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 10-21 (100-200) 

Максимальний тиск, МПа (кгс/см2) 38 (380)-ГСТ 

Максимальний тиск, обмежений запобіжним  
клапаном, МПа (кгс/см2) 17,5 (175)-НШ 

Діапазон витрати робочої рідини в межах, л/хв 8-215 

 
Призначення та принцип дії стенду КИ - 4896 
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Засоби діагностування, обкатки і випробовування агрегатів системи 

мащення двигунів 
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Таблиця 3-Технічні характеристики стендів для випробовування 

масляних насосів і фільтрів двигунів  

Показник 
Марка стенда 

КИ-5278М КИ-14211 КИ-27526 

Діапазони відтворення:    
частоти обертання, хв.-1 600...3000 1800...310 150...4000 

тиск робочої рідини, МПа 0,08…1,0 0,03...1,08 0,05…1,60 

Діапазони вимірювання:    
- тиск робочої рідини, МПа 0...1,6 0...1,6 0,05...1,6 

- частота обертання ротора центрифуги, хв.-1 
3000...6000 - 4000...7000 

- температури робочої рідини, 0С 0...100 0...100 5...150 

- подачі, л/хв 15...150 18...140 10…160 

Межа допустимої приведеної основної    
похибки засобів вимірювання:    
- частоти обертання валу, хв.-1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

- частоти обертання ротора центрифуги, хв'1 ± 150 - ±250 

- тиску робочої рідини, МПа ±0,1 ±0,1 ±0,1 

- температури робочої рідини, °С ±1,5 ±3,0 ±1,5 

- об'ємної подачі випробовуваних насосів, 

відсоток 
± 1,0 ± 1,0 ±1,5  

Час установлення робочого режиму, хв до 8 5 до 10 

Споживані потужність, кВт 3,5 3,5 4,5 

Габаритні розміри, мм:    
довжина 1200 1600 1100 

ширина 1100 900 1160 

висота 1750 1850 1600 

Маса, кг 720 760 680 
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 Роботу виконав ___________________________________________ 
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