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ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ, ОБКАТКИ І 

ВИПРОБУВАННЯ АГРЕГАТІВ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ 

Методичні  вказівки до лабораторної роботи 

 

Мета роботи: Вивчити технічні характеристики і будову та вміти 

вибирати засоби для діагностування, обкатки і випробування агрегатів 

гідравлічних систем. 

    

1 ВКАЗІВКИ  З  ПІДГОТОВКИ  ДО  РОБОТИ 

 

1.1  Завдання  для  самостійної  підготовки  до  роботи 

 

При підготовці до виконання роботи необхідно вивчити: 

- основні причини несправностей і відказів гідравлічних систем 

автомобілів, тракторів і комбайнів; 

- технічні характеристики гідроагрегатів, прилади і обладнання 

для діагностування гідравлічних систем; 

- технологічний процес ремонту гідравлічних систем, засоби 

механізації для його здійснення і забезпечення якості; 

- технічну характеристику, будову та принцип роботи основного 

універсального обладнання для технічного обслуговування і ремонту 

гідравлічних систем; 

- комплекс робіт, направлених на забезпечення або відновлення 

необхідного технічного стану і роботоздатності гідравлічних систем 

на протязі всього періоду експлуатації; 

          

1.2  Питання для  самопідготовки 

 

1. Які причини призводять до виникнення несправностей і 

відказів гідравлічних систем? 

2. Назвіть зовнішні признаки визначення несправності роздільно-

агрегатної гідросистеми, без розбирання, при начепленій на трактор 

машині? 

3. Які основні характеристики гідравлічних систем рульового 

керування, мащення двигуна, начіпної системи трактора та інші 

перевіряються при діагностуванні? 

4. При яких несправностях і відказах агрегати гідравлічних 

систем підлягають ремонту? 
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5. Назвіть послідовність виконання операції технологічного 

процесу ремонту агрегатів і вузлів гідравлічної системи? 

6. Яке обладнання, пристосування, прилади і інструмент 

використовується при ремонті агрегатів гідравлічних систем? 

7. Які види робіт проводяться для забезпечення або відновлення 

необхідного технічного стану і роботоздатності гідравлічних систем? 

 

1.3  Рекомендована  література 

 

1. Черкун В.Е. Ремонт тракторных гидравлических систем. - 2-е 

изд., перераб. и доп.М.: Колос, 1984. - 253 с., ил. 

2. Практикум з ремонту машин / О. І. Сідашенко, О.А. Науменко, 

А.Я. Поліський та ін.; За ред. О.Е Сідашенка, О.А. Науменка. - К.: 

Урожай, 1995. - 224 с. 

3. Оборудование для ремонта сельскохозяйственной техники: 

Справочник / Сост. Ю.С. Козлов - М.: Россельхозиздат, 1987. - 288 с.: 

ил. 

4. Ремонт машин \ под ред. Тельнова Н,Ф. - М.: Агропромиздат, 

1992. 560с.: ил.- (Учебники и учебные пособия для высш. учеб. 

заведений). 

5. Буклагин Д.С., Голубев И.Г., Рассказов М.Я., Кузьмин В.Н. и 

др. Справочник инженера по техническому ремонту машин и 

оборудования в АПК. - М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2003. - 604с. 

6. Оборудование для текущего ремонта сельскохозяйственной 

техники. Справочник. С.С. Черепанов, А.А. Афанасьев, И.И. Мочалов 

и др.; под ред. д-ра техн. наук С.С. Черепанова. - М.: Колос, 1981,256. 

ил.  

7. Кальбус Г.Л. Стенди для испытания гидроприводовв. - М.: 

Агропромиздат, 1985. - 96с., ил. - ( учебники и учебные пособия для 

подготовки кадров массовых профессий). 

8. Агрегати гидроприводов сельскохозяйственной техники. 
Технические требования на капитальный ремонт. - М.: ГОСНИТИ, 

1986 - 152с. 
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 2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

 

2.1.1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки на робочих 

місцях лабораторії ремонту гідравлічних систем, розписатися в 

регістраційному журналі і одержати дозвіл на виконання роботи. 

2.1.2. Ознайомитись з обладнанням робочих місць лабораторії 

ремонту гідравлічних систем. 

2.1.3. Вивчити основні несправності і відмови гідравлічних 

систем автомобілів, тракторів, комбайнів, способи їх виявлення і 

усунення. 

2.1.4. Вивчити склад і технічну характеристику засобів 

механізації для визначення технічного стану, обкатки і випробування 

агрегатів гідравлічних систем. 

2.1.5. Вивчити основні операції технологічного процесу 

ремонту агрегатів і вузлів гідросистем, а також послідовність їх 

виконання. 

2.1.6. Навчитися вибирати, вміти аналізувати конструкцію і 

обґрунтовувати вимоги до засобів механізації для визначення 

технічного стану гідроагрегатів при проведенні ТО а також обкатки і 

випробування після ремонту. 

2.1.7. Вивчити будову та принцип роботи стендів КИ - 4815М,  

КИ - 4896М, КИ-5218М для регулювання і випробування агрегатів 

начіпної гідравлічної системи, гідропідсилювачів рульового 

керування, масляних насосів і фільтрів системи мащення (за 

рисунками 10, 12, 16 і діючими стендами). 

 

2.2 Теоретичні відомості 

 

2.2.1 Відомості про несправності і технологію ремонту 

агрегатів гідравлічних систем. 

Технічний стан гідроагрегатів перевіряють при проведенні  ТО-3; 

усуненні несправностей, які з'являються в процесі експлуатації; перед 

постановкою трактора для ремонту. Основний спосіб перевірки 

технічного стану гідроагрегатів - безрозбірний. 

Знімати з трактора і розбирати слідує лише ті агрегати, які 

підлягають ремонту. Необхідність в зніманні агрегатів визначається 
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передремонтним діагностуванням, а розбирання виконується при 

необхідності ремонту. 

Ремонту підлягають гідроагрегати, які мають слідуючи 

несправності і відкази [1]: 

- падіння коефіцієнту подачі насосу нижче норми встановленої 

технічними вимогами; 

- підтікання робочої рідини в місцях ущільнень або стикових 

з'єднань деталей, які не усуваються підтягуванням відповідних 

кріплень; 

- граничний знос деталей; 

- аварійні пошкодження. 

Основними причинами появи несправностей і відмов гідравлічних 

систем є: порушення правил експлуатації, знос деталей з'єднань 

вузлів, порушення регулювання, неправильне складання 

гідроагрегатів і підйомно-начіпного пристрою, старіння гумових 

ущільнень, ослаблення кріплень та інш. 

До зовнішніх ознак, по яким можливо визначити несправність 

роздільно-агрегатної гідросистеми без розбирання, при начепленій на 

трактор машині, відносяться: повна відсутність підйому підйомно-

начіпного пристрою, збільшений час підйому в транспортне 

положення і опускання начіпної машини, ненадійна фіксація 

золотників в положенні "Підйом", "Примусове опускання" і 

"Плаваюче", шуми і стуки, підвищена температура робочої родини 

(див. [1] с. 70 - 75) 

При ремонті агрегатів і вузлів гідравлічної системи операції 

технологічного процесу виконуються в слідуючій послідовності ([1] 

С.85): 

- зовнішнє очищення і миття; 

- передремонтне діагностування; 

- розбирання на вузли і деталі; 

- миття деталей; 

- дефектація деталей; 

- комплектування; 

- складання гідроагрегатів; 

- обкатка, регулювання і випробування; 

- доукомплектовування і фарбування; 

Загальна схема технологічного процесу ремонту гідроагрегатів 

надана на Рисунок 1. 
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Рисунок 1- Загальна схема технологічного процесу ремонту 

гідроагрегатів 

 

2.2.2 Засоби для діагностування агрегатів гідравлічних систем.  

Уявляючи, що основним способом перевірки технічного стану 

гідроагрегатів під час експлуатації перед ремонтом становить 

безрозбірний, розглянемо прилади для діагностування гідроагрегатів 

безпосередньо на тракторі, комбайні, тощо. 

Найбільш простий, універсальний і доступний прилад, 

призначений для діагностування гідросистем тракторів і комбайнів - 

дросель-витратомір КИ - 1097, який випускається промисловістю 

окремо, а також і в складі комплекту КИ - 5473.  

Прилад КИ - 1097 ДР - 70 має шкалу для вимірювання витрат в 

гідросистемах при тиску 10 МПа і має призначення для визначення 

роботоздатності насоса і розподілювача (Рисунок 2) 
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1 - корпус; 2 - гільза; 3 - плунжер; 4 - установочний гвинт;                   5 

- стержень; 6 - рукоять дроселя; 7 - лімб; 8 - упорна гайка;       

9,10,12,13 - ущільнюючі прокладки; 11 - манометр; 14 - спеціальна 

гайка; 15 - шайба демпфера; 16 - пластина демпфера;                     17- 

обмежувач; 18- стрілка-вказувач. 

 

Рисунок 2- Дросель-витратомір КИ-1097 (ДР - 70) 

 

Наявність дроселя і манометра дозволяють визначати тиск 

налагоджування запобіжних клапанів і перепускних клапанних 

пристроїв в гідравлічних системах тракторів та інших машин. 

Опис приладу, його будова, а також використання, при 

діагностуванні гідросистем, надані в [1] стор. 53-56. 

Недоліком приладу КИ-1097 є те, що при зніманні об'ємної 

характеристики гідронасосу температуру робочої рідини (масла) 

вимірюють в масляному баці, а не і зоні дроселювання. Це збільшує 

похибку (погрішність) приладу при вимірюванні характеристики 

насосу. 

Спеціальна приставка, розроблена в МІМСГ (ТДАТА) на кафедрі 

"Ремонт машин" дозволяє вимірювати температуру робочої рідини в 

зоні дроселювання. 

Для діагностування агрегатів гідроприводів також 

використовуються прилади КИ-5473, КИ-12421 технічні 

характеристики яких надані в таблиці 1 [3]. 
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Таблиця 1 - Технічна характеристика приладів для діагно-стування  

                     агрегатів гідросистем 

Показник 
Марка приладу 

КИ-1097 КИ-5473 КИ-12421 

1 2 3 4 

Границя вимірювання витрати масла при 

тиску 10 тиску МПа (100 кгс/см
2
), 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 М 27-

1,5 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. При визначенні технічного стану агрегатів гідроприводів 

робочого обладнання всіх тракторів схема приєднування пристрою 

КИ-6272 і приладу КИ-1097-1 до гідросистеми однакова, тобто 

пристрій 3 (Рисунок 3) встановлюють замість штуцера напірної 

порожнини гідророзподілювача. До одного із штуцерів пристрою 

приєднують напірний трубопровід приладу КИ-1097-1, на другий 

штуцер 4 установлюють запірний пристрій 4. Зливний трубопровід 

приладу 2 з'єднують з баком. 
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1 - насос гідросистеми робочого обладнання трактора; 2 - прилад КИ-

1097-1; 3 - пристрій КИ-6272; 4,6 - запірні пристрої; 5 - гідро 

розподільник гідросистеми робочого обладнання трактора;               7 - 

трубопровід; 8 - гідроциліндр; 9 - бак гідросистеми трактора;     10 - 

зливний фільтр баку. 

 

Рисунок 3 - Схема приєднання приладу КИ-1097-1 і пристрою   

                  КИ-6272 до гідросистеми робочого обладнання 

                  тракторів 

 

Застосування пристрою КИ-6272 сумісно з приладом КИ-1097-1 

скорочує час визначення технічного стану гідроагрегатів до 4 разів (з 

2 до 0,5 год.) тільки у одного приладу КИ-1097-1. 

Після перевірки технічного стану агрегатів гідросистеми робочого 

обладнання трактора і підсилювача руля необхідно привести їх у 

робочий стан: зняти пристрій, прилад і рукава, встановити на місце 

зняті деталі і з'єднати трубопроводи гідросистем, а потім завести 

двигун і зробити 5...6 обертів в одну та іншу сторони. При обертанні 

не повинно бути ривків, рульове колесо повинно обертатися без 

заїдань (при невеликому зусиллі). 

Начіпне обладнання повинно працювати безвідмовно: піднімати і 

опускати за означений час найбільш важкі начіпні машини, що 

агрегатуються з даним трактором. 

Порядок застосування пристрою при перевірці агрегатів 
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гідроприводу робочого обладнання і гідро підсилювача руля. 

 

 2.2.3 Засоби механізації обкатки і випробовування агрегатів 

гідравлічних систем. 

Для дільниць поточного ремонту гідроагрегатів в майстернях 

господарств, станцій технічного обслуговування, спеціалізованих 

цехів і майстерень, серійно випускаються універсальні стенди для 

випробовування агрегатів начіпного системи, рульового керування, 

системи мащення двигуна. 

Стенди КИ-4200 та КИ-4815М використовують для перевірки 

(визначення працездатності), обкатки і випробовування після 

ремонту, а також регулювання агрегатів гідроприводів (гідросистем) 

тракторів, комбайнів, екскаваторів та інших машин в стаціонарних 

умовах. 

Стенд КИ-4200 (Рисунок 4) призначений для випробовування 

насосів з робочим об’ємом за 1 оберт вала насоса до 50 см
3
 (НПІ-10, 

НШ-32, НШ-46, НШ-50, НМШ-50) гідро двигунів ГМШ-32, ГМШ-50; 

гідро циліндрів Ц-55, Ц-75, Ц-90, Ц-100, Ц-110, Ц- 125, Ц-140; гідро 

розподілювачів Р-75 і Р-80; агрегатів гідросистеми комбайнів 

(редукційних і запобіжних клапанів та інш.). 

Стенд КИ-4815М (Рисунок 5) призначений для обкатки ті 

випробовування основних агрегатів гідравлічних систем з більш 

високими показниками (номінальна подача, крутний момент та інш.); 

- насосів НШ-32, НШ-50, НШ-67, НШ-100,; гідромоторів ГМШ-50, 

ГМШ-100; гідророзподілювачів Р-75, Р-150. 

Гідравлічна схема стенду зображена на рисунку 6. Встановлений 

на стенді випробовуваний насос Н забирає робочу рідину з баку Б по 

приймальному маслопроводу насоса і далі масло подається згідно зі 

схемою. 
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а- загальний вид; б- гідросистема стенду; 

1 - лічильник робочої рідини, що поступає з баку у гідросистему 

стенду; 2- трьохходовий кран; 3 - сітчатий фільтр; 4- запобіжний 

клапан; 5- дросель високого тиску; 6- витратний бак; 7- зливна 

гідролінія; 8- всмоктуюча гідролінія; 9- штуцера для приєднання 

робочих порожнин високого тиску гідроагрегатів; 10- основа 

пристрою для регулювання бустерного пристрою золотника; 11- 

штуцер виводу гідро лінії низького тиску; 12- манометр низького 

тиску; 13- дросель низького тиску; 14- манометр високого тиску; 15- 

центр обіжний фільтр; 16- пристрій для охолодження робочою рідини; 

17- зливний золотник; 18- терморегулятор; 19- рама; 20- пробка 

зливної труби; 21- електродвигун; 22- клинопасова передача; 23- 

плита; 24- термометр; 25- лічильник імпульсу; 26- вимикач преривача; 

27- кнопка пуску на кнопочній станції. 

Рисунок 4 - Стенд КИ-4200 для випробовування гідроприводів 
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1- електродвигун; 2- рама; 3- бак; 4- установочна плита; 5- датчик 

терморегулятора; 6- регулятор температури; 7- опора шківа привода; 

8- гідравлічний блок; 9- манометр високого тиску МГнОШ 

1=160x260; 10- сітчатий масляний фільтр; 11- центр обіжний фільтр; 

12- плита фільтра; 13- лічильник обертів ЄСО-5; 14- манометр 

МОШ=100x16; 15- дистанційний термометр ТПП2-В; 16- лічильник 

рідини ШЖУ-40С-6; 17- лічильник рідини ШЖУ-25М-16; 18- кран; 

19- охолоджуючий пристрій; 20- ящик для електрообладнання. 

 

Рисунок 5 - Стенд КИ-4815М для випробовування агрегатів 

гідравлічних систем 
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 Н- насос; АТ- 

охолоджувальний пристрій; 

Б- бак; БГ- гідравлічний блок; 

КР- редукційний клапан 

центр обіжного фільтра; 

МН1- манометр МОШ-1-100 

(кл. 0,25 МПа); МН2- 

манометр МГнОШ1-160 (кл. 

25 МПа); Р- кран; РТ- 

регулятор температури РТ-15; 

СЧ1- лічильник рідини ОЖУ-

25М-16; СЧ2-лічильник 

рідини ШЖУ-40С-6; Т- 

термометр ТПП2-В; Ф1- 

фільтр; Ф2- центр обіжний 

фільтр. 

 

 

Рисунок 6 – Принципова гідравлічна схема стенду КИ-4815М 

 

Методика випробовування агрегатів гідросистем, а також будова 

стендів повно описані у [1] стор. 56-65; [3] стор. 180-184; [7] стор.5-

26. Порівняльні технічні характеристики стендів надані в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 - 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) 
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Продовження таблиці 3  

1 2 3 

Максимальний тиск обмежений 

запобіжним клапаном, МПа (кгс/см ) 

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

Об’єм бака для робочої рідини, м
3
 (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/см
2
) 10-21 (100-200) 

Максимальний тиск, МПа (кгс/см
2
) 38 (380)-ГСТ 

Максимальний тиск, обмежений 

запобіжним 

 

клапаном, МПа (кгс/см
2
) 17,5 (175)-НШ 

Діапазон витрати робочої рідини в межах, 

л/хв 

8-215 

 
Основні несправності вказаних стендів, їх причини і способи 

усунення надані в літературі [7] с. 11. 

Установка КИ - 28097 (модернізація стенда КИ - 4815), 

призначеній для обкатки, випробування і регулювання гідроагрегатів 

тракторів, комбайнів, самохідних сільськогосподарських машин 

(також ГСТ-90). 

Використовується для контролювання об'ємної подачі насосів 

НШ; тиску: автомата повернення золотників гідро розподілювачів, 

відкриття запобіжного клапану системи підживлення ГСТ і 

запобіжного клапані? високого напору, вільного переміщення поршня 
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в гідроциліндрі; величини витікання робочої рідини через зазори 

"золотник - корпус гідророзподілювача"; випробування гідра шлангів 

(рукавів) високого тиску; крутного моменту на валу гідромотора і 

гідронасоса; розрідження на вході в насос підживлення (вакуум на 

всмоктуванні); прискорення на валу гідромотора; продуктивність 

гідромотора ГСТ. 

Технічна характеристика 

Тип і керування стаціонарний, ручне 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 10-21 (100-200) 

Максимальний тиск, МПа (кгс/см
2
) 38 (380)-ГСТ 

Максимальний тиск, обмежений 

запобіжним 

 

клапаном, МПа (кгс/см
2
) 17,5 (175)-НШ 

Діапазон витрати робочої рідини в межах, 

л/хв 

8-215 

Допустима відносна похибка при 

вимірюванні 

 об'ємної подачі, відсоток 

 

±2,5 

Привод 

Електродвигун  

Потужність , кВт 

клиноремінний від 

електродвигуна 

15-30(для різних 

виконань) 

Напруга, В 220/380 

Характеристика робочої рідини мінеральні масла і їх  

суміші (М10В,М10Г, 

індустріальне 20) 

Охолодження робочої рідини водяне 

Номінальна температура робочої рідини, °С 50 ±5 

Кількість робочої рідини, необхідне для 

роботи установки, л (м
3
) 

90 (0,09) 

Габаритні розміри, мм:  

без приставки ГСТ (І виконання) 1630x875x1650 

з приставкою ГСТ (II виконання) 2940x875x1650 

Маса, кг:  

установки без комплекту приладдя 

інструменту 

830 

маса приладдя 80 
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Розглянуті засоби використовуються для діагностування, обкатки, 

випробування і регулювання агрегатів наліпної роздільно - агрегатної 

гідросистеми тракторів, а також інших машин. 

Технічний стан агрегатів роздільно - агрегатної наліпної 

гідросистеми безпосередньо впливає на якість керування наліпними, 

напівначіпними і причепними сільськогосподарськими машинами. 

Вони виконують також ряд інших специфічних функцій: 

зрівноважують вертикальні навантаження, діючі на ведучі колеса 

трактора, автоматично регулюють глибину обробки ґрунту і 

положення наліпної машини по висоті та інше. 

Гідравлічна система підсилювача рульового керування колісних 

тракторів не NN залежить від роздільно-агрегатної системи і 

випробовується на спеціально розробленому обладнанні. 

 

2.2.3 Засоби випробовування і регулювання 

гідропідсилювачів рульового керування 

Стенд КИ - 4896 (Рисунок 7) призначений для контролювання, 

випробовування і регулювання в процесі експлуатації і при ремонті 

гідро підсилювачів рульового керування тракторів МТЗ, Т-40 і 

автомобіля ЗИЛ-130. 

 

а - схема гідравлічної 

системи приводи;  

б - навантажувальний 

пристрій сошки 

гідропідсилювача; 

1- витратний гідробак;  

2- запобіжний клапан;  

3- манометр високого 

тиску;                                 

4- манометр низького 

тиску; 5- клапан 

відключення манометру 

низького тиску; 6- штуцер подачі робочої рідини від насосу до гідро 

підсилювача; 7- гідроблок; 8- насос НШ 10-Е; 9- кран переключення; 

10- штуцер гідро лінії всмоктування насосу; 11- штуцер зливу робочої 

рідини у бак; 12- фільтр; 13- дистанційний термометр; 14- рульове 

колесо; 15- шкала зусиль динамічного пристрою; 16- фіксатор; 17- 
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шкала люфтомера; 18- редуктор рульової колонки; 19- кнопка 

пускача; 20- електродвигун; 21- штуцер підводу до 

навантажувального пристрою; 22- зливний штуцер 

навантажувального пристрою; 23-редукційний клапан; 24- напірний 

золотник; 25- гідроциліндр навантажувального пристрою; 26- 

манометр навантажувального пристрою; 27-стійка; 28 - ванна; 29- 

установочна плита; 30- зажими. 

Рисунок 7 - Стенд КИ-4896М для випробовування 

гідропідсилювачів рульового керування 

 

Принцип роботи стенда оснований на гідромеханічному опорі 

обертання вала сошки випробуваного гідро підсилювача і створенні 

тиску  (див. рис8).  

 

 

1 - бак витратний; 2 - термометр дистанційний; 3 - кран трьохходовий; 

4- насос шестерний; 5- гідро блок; 6- манометр високого тиску; 7- 

манометр низького тиску; 8- руль динамометричний; 9- 

гідропідсилювач, що випробовується; 10- картер; 11- гідроциліндр; 

12- манометр МОШ1-100х60; 13- золотник напірний Г66-12; 14- 

двигун АОЛ-2-32-4; 15- фільтр. 

Рисунок 8 - Гідромеханічна схема стенда КИ-4896М 
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Динамометричний руль (рисунок 9) призначений для 

визначення зусилля, прикладеного до валу рульового колеса і 

величини люфту випробуваного гідропідсилювача руля. 

 

 
1 - рульове колесо; 2 - пружина; 3 - корпус; 4 - вал; 5 - втулки; 6- 

стрілка для визначення люфту; 7- стрілка для визначення зусилля; 8- 

шкала для визначення люфту; 9- сектор для визначення зусилля; 10 - 

палець. 

 Рисунок 9 - Динамометричний руль стенда КИ - 4896М 

 

На рульовому колесі величина люфту рульового колеса для 

кожного типу гідро підсилювача повинна відповідати даним 

технології ремонту, випробування і регулювання гідропідсилювачів 

рульових керувань, розроблених ГОСНИТИ. 

При визначенні зусилля (рисунок 10), яке прикладається до 

рульового колеса, момент передається до рульового колеса через 

пружини на сектор, який через вал зі шпонкою приводить в рух вал 

керування гідропідсилювача. 
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1 - валик; 2 - рейка; 3 - картер; 4- циліндр; 5- шестерня; 6- фланець; 7- 

плита установочна; 8- штифт; 9- ексцентрик; 10- канавка масляного 

дренажу; 11- отвір для відводу масла та орієнтир середнього 

положення руля.  

Рисунок 10 - Система навантаження і установочна плита стенда КИ-

4896М 

 

По мірі збільшення зусилля, яке прикладається до рульового 

колеса, пружини деформуються, рульове колеса обертається на 

означений кут, стрілка позиції 7 (див. рисунок 14) показує по шкалі 

сектора зусилля, яке прикладене до колеса. 

Опис будови стенда, призначення динамометричного ключа і його 

застосування при визначенні зусилля і люфту, а також система 

навантаження стенда надані в літературі [3] с. 185 - 190. 

Основні несправності стенда КИ-4896М, причини їх виникнення і 

способи усунення приведені в літературі [7] с. 33. 
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Технічна характеристика стенда КИ-4896М 

Тип стенда стаціонарний 

Тип пристрою навантаження гідравлічний, 

керуємий вручну 

через руль 

випробуваного 

гідропідсилювача 

Потужність електродвигуна, кВт  

Частота обертання вала електродвигуна, хв.
-1

 

3,0 

1430 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 10,0(100) 

Тиск спрацювання запобіжного клапана, МПа 

(кгс/см
2
) 

10(100) 

Ємність масляного баку, л 18 

Межа вимірювання зусилля повороту рульового 

колеса, Н(кгс) 

від 0 до 90 

Ціна поділки шкали вимірювання кута обертання 

рульового колеса, град. 

2°30' 

Межа вимірювання кута обертання рульового 

колеса, град 

Габаритні розміри, мм: 

, 

360° 

довжина  1150 

ширина  1100 

висота  1120 

Маса стенду з приладдям, кг  350 

Ємність картера навантаження, л 

л 

 2,5 

 
2.2.4 Засоби діагностування, обкатки і випробовування 

агрегатів системи мащення двигунів 

Для визначення технічного стану агрегатів системи мащення 

двигунів тракторів, комбайнів і землерийних машин, під час 

експлуатації і при ремонті розроблені універсальні стенди конструкції 

ГОСНИТИ. 

Стенд КИ-5278М (рисунок 11) дозволяє обкатувати і 

випробовувати масляні насоси і фільтри на режимах від 600 до 3000 

хв'
1
 при протитиску від 0,08 до 1,0 МПа. 
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1 - маховик підйому варіатора; 2 - тахометр; 3 - маховик керування 

варіатором; 4 - трубка вказателя подачі масла; 5- манометр, що 

показує тиск після фільтра; 6- манометр, що показує тиск у фільтрі; 7- 

манометр, що показує тиск у напірній вітці насоса; 8- маховичок 

керування дроселем тиску після фільтру; 9- кнопка "пуск" вмикання 

електродвигуна; 10- кнопка "производительность" вмикання 

електромагніта для заміру потужності; 11- кнопка "стоп"; 12- 

маховичок керування дроселем тиску у фільтру; 13- кнопки 

автоматичного вимикання; 14- важіль вмикання (вимикання) плити 

фільтрів; 15- важіль керування зливним краном; 16- керування 

електродвигуном (реверс); 17- керування електродвигуном (частота 

обертання); 18- вимикач місного освітлення; 19- тумблер вмикання 

підігріву та автоматичного регулювання температури обкатувальної 

суміші у заборному баку. 

Рисунок 11 - Стенд КИ-5278М для випробовування вузлів системи 

мащення двигунів 

 

Крутний момент передається до випробовуваного насоса від 

електродвигуна через конусний варіатор і циліндричну передачу на 

еластичну муфту. 

Від циліндричного косозубого колеса приводяться в дію тахометр 

і механізм для  підключення контрольного тахометра. Обкаточна 

суміш, яка подається насосом може проходити двома схемами: 
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минуючи плиту фільтрів через дросель і забірний бак або через 

другий дросель і золотниковий пристрій. 

 
1 - забірний бак; 2 та 11 - зливні клапани; 3 - зливна труба; 4- мірний 

бак; 5- електромагніт; 6- золотниковий пристрій; 7- технологічний 

фільтр; 8,9,10- манометри; 12- плита встановлення фільтрів; 13- гідро 

панель; 14- плита встановлення насосів; 15- насос, що 

випробовується. 

Рисунок 12 - Гідравлічна схема стенду КИ-5278М 

 

Ремонт складальних одиниць системи мащення двигунів, 

випробовування після ремонту, а також будова стенду описано в 

літературі [4] с. 293 - 298. 

Прилад КИ-1308В призначений для вимірювання частоти 

обертання ротора масляної центрифуги і визначення ступеня 

забруднення. 

Порядок використання приладу КИ-1308В для вимірювання 

частоти обертання ротора при випробовуванні центрифуги надано в 

літературі [2] с. 119. 

Стенд КИ-14211 призначений для обкатки і випробовування 

двосекційних масляних насосів дизелів СМД-60, СМД- 62, СМД-64, 

СМД-66, СМД-72, А-41, А-01М, ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б. 

Складові частини стенда: рама, одноступінчастий привод, 
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редуктор, забірний масляний бак з холодильником, мірний та 

лічильний пристрій. 

Необхідні частоти обертання для обкатки і випробовування 

масляних насосів забезпечуються на стенді завдяки використанню 

змінних шестерень, встановлених на приводному валу. Редуктор і 

лічильний пристрій забезпечують цикловий спосіб визначення 

об'ємної подачі насосів з використанням серійного реле-рахунку РСИ-

1. На стенді передбачено окрім вимірювання абсолютних величин 

об'ємної подачі масляних насосів, також оцінювати технічний стан 

насосів за методом "придатний", "не придатний" зі світловою 

сигналізацією. 

Стенд КИ-27526 (рисунок 19) призначений для випробовування 

масляних насосів і фільтрів двигунів Д-21, Д-37М(Є), Д-144, Д-50, Д-

65, Д-240, СМД-14 (19-20), СМД-62, СМД-72, СМД-23А, СМД-31А, 

А-41 (А-01М), Д-160, ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б і їх модифікації, 

шляхом відтворювання і вимірювання частоти обертання валу насоса і 

тиску масла, частоти обертання ротора центрифуги, тиску, 

температури і витрати масла. 

Наявність витратомірного пристрою безперервного 
контролюючого витрату масла, протягом всього періоду 

випробовування, вигідно відрізняє стенд від існуючих аналогів. 

 

Таблиця 4-Технічні характеристики стендів для 

випробовування масляних насосів і фільтрів двигунів 

Показник 
Марка стенда 

КИ-5278М КИ-14211 КИ-27526 

1 2 3 4 

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, 
0
С 0...100 0...100 5...150 

- подачі, л/хв 15...150 18...140 10…160 
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Продовження таблиці  4 

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 

 

 

2.9 Питання для самоконтролю 

 

1) Які вихідні дані необхідні  для визначення потреби автомобілів 

в ремонтно-обслуговуючих діях? 

2) Поясніть причину необхідності коректування нормативів, які 

пов’язаних з виконанням ремонтно-обслуговуючих робіт. 

3) Поясніть особливості визначення трудомісткості по ТО і 

поточному ремонту автомобілів. 

4) Які фактори умов експлуатації автомобілів враховуються при 

коректуванні нормативів ТО і ремонту автомобілів? 

5) З якою метою визначається загальний обсяг ремонтно-

обслуговуючих робіт по підприємству ТО? 
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