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ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ РОБОЧИХ РІДИН В ГІДРОСИСТЕМАХ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАШИН 

 

Наведено результати випробувань робочої рідини Hydro HV 46 в гідроприводі автогрейдера 
GR165. Показано, що коефіцієнт Кj протизношувальних властивостей робочої рідини 
визначає їх ресурс до заміни. При цьому мінімально припустиме значення величини Кj для 
робочої рідини Hydro HV 46 при її використанні в гідроприводі автогрейдера GR165 складає 
0.2. Перебільшення цього значення приводить до надзвичайно високого зносу пар тертя 
гідроприводу. 
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З часом протизношувальні властивості робочих рідин (РР) у силу цілої низки причин погіршуються, що 

приводить до інтенсивного зносу елементів гідроприводу.  У зв’язку з цим РР полягають заміні на свіжі. Таким 
чином ресурс РР обмежений. 

Актуальність проблеми. В теперішній час ресурс РР гідроприводів визначаються згідно відповідних 
інструкцій по експлуатації (в більшості випадків приблизно 960-1000 годин роботи гідроприводів).  Але на 
ресурс РР впливають такі важливі експлуатаційні фактори, як навантаженість роботи,  температура та 
забрудненість навколишнього середовища тощо. Ці фактори нажаль не враховуються інструкціями по 
експлуатації, тобто незалежно від ступеню важкості експлуатаційних умов РР підлягають заміні в строго 
однаковий строк. Тому для оцінки ресурсу РР необхідна розробка будь-якого одного інтегрованого показника.   

Аналіз публікацій. Для оцінки ресурсу РР гідроприводів використовується декілька способів.  
Перший спосіб базується на визначенні стану РР по межовим значенням бракувальних показників 

(в`язкість, концентрація води та механічних домішок тощо) [1].  
Основним недоліком цього способу є те, що після відбору проби РР та її відстою необхідно проведення аналізу 

рідини з метою визначення всієї номенклатури бракувальних показників її якості, що потребує  занадто багато часу. Крім 
того, для багатьох марок РР до цього часу невідомі межові значення бракувальних показників. 

Існує також спосіб, заснований на вимірюванні її електропровідності [2], величина якої зростає із 
зростанням концентрації частинок зносу, які найбільшою мірою впливають на протизношувальні властивості та 
як слід, на ресурс РР. 

Основний недолік цього способу – суттєвий вплив на результати визначення оказує температура РР. 
 Нами в [3] запропоновано визначати ресурс РР гідроприводів будівельних і дорожніх машин за 

допомогою коефіцієнта протизношувальних властивостей Кj, що представляє собою дріб, у чисельнику якої 
наведено кількість частинок забруднень розміром ≤ 5 мкм з коефіцієнтом 5, а у знаменнику – сума частинок 
розміром більше 5 мкм (з відповідними коефіцієнтами) у діапазонах розмірів, що передбачені ДСТУ ГОСТ 
17216:2004 [1, 3]. Прийняття до уваги кількості в РР частинок забруднень розміром ≤ 5 мкм обумовлено тим, 
що вони у силу певних причин здібні суттєво покращити протизношувальні властивості РР [1 і ін.].  

Як показали результати лабораторних досліджень [3], коефіцієнт протизношувальних властивостей Кj в 
повній мірі характеризує протизносні властивості РР.  

Мета та задачі роботи. Метою роботи є визначення можливості використання коефіцієнту Кj  в якості 
критерію, що визначає ресурс РР під час реальної експлуатації будівельних і дорожніх машин.  

Для досягнення цієї мети необхідно було провести експлуатаційні випробування, під час яких визначити 
закономірності змінення величини коефіцієнту Кj і  зносу пар тертя елементів гідроприводу. 

Основна частина. Для експлуатаційних випробувань було обрано автогрейдер GR165, в гідросистемі 
якого використовувалась РР Hydro HV 46. Перед початком випробувань з гідробаку була злита відпрацьована 
РР, після чого гідропривід був ретельно вимитий і заправлений свіжою РР Hydro HV 46. Після цього 
автогрейдер експлуатувався у звичайному робочому режимі (планування поверхонь, очищення узбіч 
автомобільних доріг, розчищення їх від снігу тощо).  

Систематично по заздалегідь складеною схемою проводився відбір проб РР для визначення в ній 
гранулометричного складу частинок домішок з подальшими розрахунком величини індексу забруднення, 
визначення чистоти робочої рідини за ДСТУ ГОСТ 17216:2004, а також коефіцієнту Кj. Крім того, в пробах 
визначався вміст в РР заліза, яке є показником, що характеризує зношування пар тертя гідроприводу. 

Результати визначення фізико-хімічних показників РР наведено на рис. 1- 3. 
Як показали результати аналізів проб РР, у міру напрацювання індекс забрудненості РР поступово і 

монотонно підвищується (рис. 1), що свідчить про погіршення класу чистоти РР за ДСТУ ГОСТ 17216:2004 з 
10-го до 14-го (напрацювання РР 1 250 маш.-год). При цьому такого класу чистоти РР досягла вже після 920 
маш.-год роботи в гідроприводі автогрейдера. Одночасно  величина коефіцієнта Кj монотонно зменшується від 
величини 1,24 (свіжа РР) до 0,2 (1185 маш.-год експлуатації РР). Після цього строку роботи РР індекс її 



забрудненості продовжує монотонно зростати, але клас чистоти залишається на рівні 14. Закономірність 
зменшення величини коефіцієнта Кj через 1 185 маш.-год роботи витрачає монотонний характер і починається 
різке зменшення величини Кj. При цьому вже за напрацювання РР 1 230 маш.-год його величина складає 0,07. 

 

 
Рис. 1. Залежність індексу забрудненості Z  (1) коефіцієнта jK  протизношувальних властивостей (2) від 

часу напрацювання РР Hydro HV46 
 

 
Рис. 2. Залежність змісту неорганічних домішок від часу напрацювання РР Hydro HV 46 

 

 
Рис. 3. Залежність змісту заліза від часу напрацювання РР Hydro HV 46 

 
Саме після напрацювання 1 185 маш.-год (заштрихована зона на рис. 2, 3) починає з аномально високою 

швидкістю накопичуватися у РР вміст неорганічних домішок та заліза (початок заштрихованих зон), що свідчить про 
початок аномально великого зносу пар тертя гідросистеми. Все це ознаки того, що РР майже повністю втратила 
протизношувальні властивості у зв’язку з підвищеною забрудненістю, а саме тому підлягає заміні. 

Із рисунка 2 видно, що спостерігається поступове зростання вмісту домішок у РР. Так, за напрацювання РР 
1 185 маш.-годин кількість неорганічних домішок (рис. 2) зросла з 1,82×10-3 % (свіжа РР) до 39,4×10-3%, тобто 
збільшилась у 21 разів.  Далі спостерігається різке збільшення вмісту неорганічних домішок у РР до 44,6×10-3  

(заштрихована зона на рис. 2) за 1 200 маш.-год, тобто у 24 рази, порівняно зі свіжою РР та 57,6×10-3 за 
напрацювання 1 250 маш.-год (31,6 разів, порівняно з РР без напрацювання). 



Як і на рис. 2, має місце схожа динаміка в залежності вмісту заліза від часу напрацювання (рис. 3): перші 
1 185 маш.-годин спостерігається плавне збільшення кількості заліза в РР з 0% (свіжа РР) до 33,4×10-4 %. Вже за 
напрацювання 1 200 маш.-годин (заштрихована зона на рис. 3) спостерігається різке збільшення значення вмісту 
заліза до 42×10-4 %, за напрацювання 1 250 маш.-годин вміст заліза складає 50×10-4 %, тобто за 65 маш.-годин роботи вміст 
заліза збільшився на 32% (порівняно зі значенням заліза за напрацювання 1 185 маш.-годин). 

Таким чином, можна зробити висновок, що ресурс РР  Hydro HV 46 у гідроприводі автогрейдера GR165 під 
час виконання вищенаведених робіт складає 1 185 маш.-год. При цьому граничне значення коефіцієнта Кj 
протизношувальних властивостей складає 0,2, тобто приблизно як і в РР  МГ-46-Б, яка має у своєму складі 
легуючи присадки. 

Висновки. 1. Коефіцієнт Кj протизношувальних властивостей може буми єдиним інтегральним 
показником якості РР та визначати їх ресурс в гідроприводах БДМ. 

2. Ресурс РР  Hydro HV 46 визначений за допомогою коефіцієнта Кj протизношувальних властивостей у 
певних умовах експлуатації  складає приблизно 1200 маш.-год. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ В ГИДРОСИСТЕМАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН 
Приведены результаты испытаний рабочей жидкости Hydro HV 46 в гидроприводе автогрейдера GR165. 
Показано, что коэффициент Кj противоизносных свойств рабочей жидкости определяет их ресурс до замены. 
При этом минимально допустимое значение величины Кj для рабочей жидкости Hydro HV 46 при ее 
использовании в гидроприводе автогрейдера GR165 составляет 0,2. Преувеличения этого значения приводит к 
чрезвычайно высокому износу пар трения гидропривода. 
Ключевые слова: рабочая жидкость, ресурс, автогрейдер, гидросистема, коэффициент противоизносных 
свойств, износ. 
 
Ventsel E.S., Orel O.V. 
THE RESOURCE DEFINITION OF THE WORKING FLUIDS IN HYDRAULIC SYSTEMS OF 
CONSTRUCTION MACHINERY 
The results of testing the working fluid Hydro HV 46 in hydraulic autograder GR165. It is shown that the coefficient Kj 
antiwear properties of the working fluid to determine their resource replacement. The minimum acceptable value of Kj 
for the working fluid Hydro HV 46 when used in hydraulic autograder GR165 is 0.2. Exaggeration of this value leads to 
extremely high wear hydraulic friction pairs. 
Keywords: working fluid, life, motor graders, hydraulic system, the rate antiwear properties, wear. 
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