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аналІз вІдМов та ПриЧин втрати роботоздатноСтІ агрегатІв 
гІдроПриводу транСМІСІї гСт – 90

В процесі експлуатації гідроприводу виникають відкази в його роботі, це 
пояснюється тим, що гідропривід працює в тяжких умовах [1, 2, 3]. При цьому під 

дією різних процесів і факторів змінюється в часі його характеристики.
Аналіз експлуатації машин, оснащених об’ємним гідроприводом трансмісії 

показує, що близько 30% всіх відказів машини припадає на гідропривід [4 ,5, 6].
Дослідженням надійності гідравлічних агрегатів займались такі вченні як: 

Т.М. Башта, В.М. Лозовський, А.А. Комаров, Ю.А. Беленков, В.А. Дідур.
Отримані ними результати актуальні і мають важливе значення подальшого 

дослідження питань з дослідження та підвищення надійності гідроприводів. Проте 
питання надійності агрегатів гідроприводу трансмісії сільськогосподарської техніки 
розглянуті ними недостатньо.

В зв’язку з цим для відображення дійсної картини формування 
експлуатаційної надійності гідроприводу трансмісії є необхідність проведення 
додаткових досліджень.

Для виявлення відказів об'ємних гідроприводів трансмісії та їх причин 
нами проведені спостереження за роботою 110 комплектів гідроприводів трансмісії 
(виробництво Україна, Росія, Чехія, Німеччина), які були встановлені на різних 
сільськогосподарських машинах. Експлуатаційні випробування проводились в 
Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Результати спостережень показали, що середній наробіток машин, оснащених 
гідроприводом до відмови становить близько 80 мото.-годин.

Це свідчить про те, що існуюча система ремонтно - обслуговуючих робіт не 
в повній мірі забезпечує надійність гідроприводу трансмісії в умовах експлуатації.

Аналіз причин, які обумовлюють втрату роботоздатності, показує, що 
вони викликані порушенням технології виготовлення деталей, їх складанням, 
не своєчасним і не якісним проведенням технічних обслуговувань, ремонтів та 
порушенням правил експлуатації об’ємних гідроприводів трансмісії.

Аналіз даних експлуатаційних випробувань гідроприводів та аналіз причин 
відмов свідчить, що конструктивні, технологічні та експлуатаційні фактори складають 
відповідно – 8%, 29% та 63% відказів (рис. 1).
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рисунок. 1. розподіл відмов по характеру
8% - конструктивні; 29% - технологічні; 63% - експлуатаційні.
Тому як показує практика, що по мірі доведення конструкції гідроагрегатів, 

вдосконалення умов технології і організації виробництва доля відказів, викликаних 
експлуатаційними факторами збільшується.

Характерними несправностями для агрегатів гідроприводу являються: вирив 
рукавів високого тиску (ВР); знос качаючих вузлів насосу та мотору (КВ); поломка 
заїдання та зношення деталей розподільника керування робочим об’ємом (РК); 
несправності клапанної коробки (КК); втрата робото здатності насосу підживлення 
(НП); підтікання оливи через торцьове ущільнення (ПО); надлишок розчиненого 
повітря в робочій рідині (РП); забрудненість робочої рідини (ЗРР); недостатній рівень 
робочої рідини в гробаку (НРР); забруднені фільтруючі елементи (ЗФ) та наявність 
води в робочій рідині (НВ).

Відсотковий розподіл несправностей агрегатів, що знаходились під наглядом, 
приведено на рис. 2.
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рисунок. 2. розподіл несправностей гідроагрегатів
Детальний аналіз діаграми показує, що значна доля (44%) всіх несправностей 
приходиться на качаючі вузли насосу та мотору. Судячи по виду та характеру 
зносу деталей качаючого вузла, можна сказати, що вони підвержені в основному 
гідроабразивному та кавітаційному зносу, які викликані вмістом механічних 
частинок та розчиненого повітря в робочій рідині, котрі обумовлюються 
ресурсним відказом.

Таким чином до однієї з основних причин, яка призводить до виникнення 
відмов гідроагрегатів являється забрудненість робочої рідини.

До джерел, які обумовлюють забруднення слід віднести: 
- технологічні забруднення, що потрапляють до агрегатів в процесі їх 

виготовлення та ремонту;
- забруднення, що потрапляють при транспортуванні, зберігання та 

заправці робочої рідини;
- продукти зносу деталей агрегатів;
- часточки пилу, що потрапляють в гідроагрегати через нещільні з’єднання 

та заливну горловину;
- несвоєчасна зміна фільтруючих елементів. 

Встановлено, що часто оливи, котрі заливаються в гідропривід, по чистоті 
відповідають 13...15 кл., замість 10…12 кл. За технічними умовами, забруднення 
робочої рідини гідроприводу механічними частками впливає на інтенсивне 
зношення в з’єднаннях “приставне дно - розподільник”, “плунжер - втулка”, 
“п’ята - опора” в гідронасосі, “п’ята - похила шайба” в гідромоторі.

На роботоздатність гідроприводу впливає не стільки маса домішок, скільки 
розміри і твердість їх частинок.

В робочій рідині, також завжди знаходиться газ (повітря), який може бути в 



65

 Достижения науки за последние годы. Новые наработки 

ній як в розчиненому, так і в нерозчиненому стані, тобто у вигляді пузирів.
Наявність газу в робочій рідині призводить до перегріву і знижує загальний 

ККД.
Проведені дослідження за роботою об’ємного гідроприводу трансмісії дали 

можливість визначити статистичну оцінку відмов складових частин гідроагрегатів, 
яка розподілилась наступним чином: 45% качаючий вузол гідронасосу (КВн), 25% - 
качаючий вузол гідромотору  (КВм); 14,1 – клапанна коробка (КК); 6,3 – розподільник 
керування (РК); 4,1 – насос підживлення (НП) . 

Розподіл відмов з’єднань гідроприводу ГСТ-90 наведено на рис. 3.

рисунок. 3. діаграма розподілу відмов з’єднань агрегатів 
гідроприводу гСт-90

Аналіз діаграми показує, що причиною втрати роботоздатного стану 
агрегатів об’ємних гідроприводів трансмісії, може бути поломка одного із вузлів.

Щоб виявити несправність агрегатів на ранніх стадіях чи визначити їх 
технічний стан необхідно використовувати інформативні системи діагностування які 
дали б змогу провести непряме діагностування і дати диференційну оцінку причини 
втрати агрегатом робото здатного стану.

Таким чином для підвищення показників надійності гідроприводу в 
цілому необхідно не тільки своєчасно проводити передбачені регламентом технічні 
обслуговування, а також розробити заходи по забезпеченню технічного стану робочої 
рідини яка відповідала б технічним умовам. А для виявлення несправності на ранніх 
стадіях, та визначення технічного стану агрегатів в умовах експлуатації необхідно 
реалізувати існуючу систему діагностування.
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