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присадок і добавок до палива. Питомі викиди відремонтованих 
автомобілів контролюються нормативними документами. 
 
 
 
УДК 631.3 
 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТУ Й ОБКАТКИ ДВИГУНІВ  

 
Паніна В. В. 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені 
Дмитра Моторного 

 
За останні роки сільське господарство розвинених країн (з 

ринковою економікою) стало галуззю індустріального товарного 
виробництва, в якому приймають участь як великі, потужні 
сільськогосподарські підприємства так і середні та малі фермерські 
господарства. Сільське господарство таких країн характеризується 
формуванням міжнародної системи агробізнесу. Ця система 
об’єднує сільське господарство, галузі промисловості і відповідні 
сфери торгівлі. 

 

 
Рис. 1. Схема універсального багатофункціонального стенду 

 
Аналіз стендів для розбирання-складання двигунів, їх 

випробування і обкатки, вантажопідйомних механізмів [1-3] дозволяє 
розробити загальну схему універсального багатофункціонального 
стенду для ремонту засобів механізації (рис.1), який буде 
складатися з двох основних частин: вантажопідйомного механізму і 
стенду для розбирання, складання, обкатки і випробування двигунів, 
редукторів, коробок переміни передач та інших вузлів і агрегатів. 
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Аналіз засобів механізації, що використовуються в 
сільськогосподарському виробництві, необхідність їх якісного 
технічного обслуговування і ремонту, перелік технологічних 
операцій, які при цьому використовуються, аналіз конструкцій 
стендів при їх виконанні дозволяють сформулювати основні вимоги 
до універсального багатофункціонального стенду [4, 5]. 

1. Універсальність: можливість проводити ремонт різних 
засобів механізації (тракторів, автомобілів, дробарок, редукторів 
різного призначення та інш.) потужністю до 30 кВт і частотою 
обертання двигуна до 3000 хв.-1. 

2. Багатофункціональність: стенд повинен дозволяти 
проводити вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування 
вантажу до майстерні і в її межах, механізувати процеси складання і 
розбирання вузлів, обкатку і випробування їх.     

3. Висока продуктивність і повна механізація. 
4. Простота конструкції, з можливістю виготовлення силами 

власної майстерні. 
5. Простота в експлуатації. 
6. Відповідність вимогам ергономіки. 
7. Максимальне використання серійних вузлів і стандартних 

деталей. 
8. Відповідність вимогам екології. 
9. Відповідність правилам техніки безпеки. 
Стенд повинен складатись з двох основних частин: 

вантажопідйомного механізму і пристосування для розбирання, 
складання, обкатки і випробування двигунів і вузлів 
сільськогосподарської техніки, тому правила безпеки при роботі на 
ньому повинні все це враховувати. Стенд повинен бути надійно 
заземлений, забороняється використання кріпильних виробів, як 
елементів заземлення. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ВІДНОВЛЮЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ 

АВТОМОБІЛІВ АПК 
 

Гальчинський Б. О., Тітова Л. Л. 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Як показує практика, більше 50% пошкоджень є вм’ятини в 

зонах з утрудненим або повністю закритим зворотним доступом. Це 
різні корпусні елементи, крила, фюзеляжі літаків, двері, капоти, дахи, 
пороги, автомобілів і т.д. 

В зв’язку з цим особливий інтерес представляють системи, 
принцип дії яких заснований на використанні енергії імпульсних 
електромагнітних полів і дозволяють виробляти реставрацію 
ушкоджень (вм’ятин) на поверхні з зовнішньої сторони без 
розбирання корпусу або кузова і, по можливості, без порушення 
існуючого захисного покриття. 

Достовірність вищесказаного не вимагає підтвердження 
спеціальними посиланнями на першоджерела. Доказом тому є 
добре відомі не тільки фахівцям розробки концерну «Boeing 
Company», що впроваджуються в авіапромисловість США протягом 
уже понад 40-ти років, а також і європейських фірм (з численними 
філіями по всьому світу), що спеціалізуються на ефективному 
обладнанні для ремонту сучасних автомобілів . 

В першу чергу, до найпростіших систем такого типу можна 
віднести, наприклад, розробки з «прямим пропусканням» струму 
через оброблюваний метал. Так, науковці описують спосіб, принцип 
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