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 УВОД

Ефективността от използването на двигателите с вътрешно горене в
областта на стопанството на дадена страна до голяма степен зависи от
състоянието на ремонтната дейност, осъществявана за поддържане и въз-
становяване на работоспособността им. Системното ремонтно обслужване
на двигателите е обективна необходимост. В процеса на експлоатацията на
двигателите надеждността им намалява вследствие на естественото
износване на детайлите, на корозията, на умората и стареенето на
материала и другите нежелателни процеси, които протичат в двигателя.
Вредните процеси предизвикват появата на различни неизправности,
откази и дефекти, отстраняването на които е необходимо за поддържането
на двигателя в работоспособно състояние.

Рационалната организация на техническото обслужване и текущият
ремонт позволява да се отстраняват до голяма степен възникналите неиз-
правности, откази и дефекти, като се заменят износените или повредени
детайли, възли и агрегати. Независимо от това, след продължителна екс-
плоатация настъпва момент, когато надеждността намалява толкова много,
че възстановяването й с прости средства става невъзможно. Тогава се
налага основен ремонт.

Решаването на въпросите, свързани със запазването на надеждността
на двигателя при основния ремонт изисква особено внимание на всички
предшестващи етапи, имащи отношение към проектирането, производ-
ството и експлоатацията му. Това означава създаване на съвременни кон-
струкции двигатели и технологии за производството им, внедряване на
модерно ремонтно оборудване, както и целесъобразна организация на
работата. В тази насока важна роля играе и бързото внедряване на пости-
женията на науката и техниката в областта на двигателостроенето. Това е
предпоставка за повишаване качеството на ремонтираните двигатели и за
осигуряване на допълнително количество енергетични източници за
стопанството на дадена страна.

Поради голямата икономическа изгода ремонтирането на двигатели се
организира навсякъде по света. Във високо развити страни като САЩ,
Япония, Англия, Германия и др. в последните години се забелязва
перспективно развитие на ремонтната дейност. Тези страни масово
преминават към промишлена ремонтна дейност с прилагане на високо-
производителни технологични процеси за възстановяване на детайлите, за
сглобяване и изпитване на възлите и агрегатите, за механизиране и автома-
тизиране на трудопоглъщаемите процеси и поточност при производството.

Авторемонтната промишленост в нашата страна изисква продължител-
на и упорита работа за достигане на съвременно ниво. Двигателите,
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ремонтирани в някои наши авторемонтни бази, получават неколкократно
по-нисък ресурс след основния им ремонт при двукратно и дори трикратно
увеличени ремонтни разходи спрямо разходите в развитите страни. Ремон-
тираните в тези предприятия двигатели нарушават приетите екологични
норми и създават затруднения в нормалното функциониране на
транспорта, селското стопанство, строителството и други.

По отношение на ремонта на газотурбинните двигатели България има
натрупан дългогодишен опит, притежава модерна ремонтна база, техно-
логични процеси на съвременно ниво и висококвалифицирани специалис-
ти. Целесъобразно е този опит да бъде използван в нашите ремонтни бази
за бутални двигатели, като се внедряват разработените технологични
ремонтни процеси и организация на работа.

Учебникът предоставя една възможност на студентите и специалисти-
те, които се подготвят да работят в областта на ремонтната промишленост,
да се запознаят с някои от основните въпроси, свързани с ремонта на
двигателите с вътрешно горене – бутални и газотурбинни.
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В процеса на експлоатация се изменя 

техническото състояние на двигателите и се 

влошават техните показатели. Тези изме

нения се причиняват от вредни процеси като 

износване, корозия, умора на материалите и 

др. 

Поддържането и възстановяването на 

работоспособността на двигателите е необ

ходимост, а ползата от тази дейност е много 

голяма. Със сравнително малки разходи се 

получава допълнителен ресурс, избягва се 

унищожаването на вложените в двигателя 

скъпи материали, труд и др. 

При техническото обслужване и теку

щия · ремонт се отстраняват възникналите 

неизправности, откази и дефекти, като се 

заменят износените или повредени детайли, 

възли или агрегати. Независимо от това, след 

продължителна експлоатация настъпва мо

мент, когато надеждността намалява толкова 

много, че възстановяването й с прости сред

ства става невъзможно. Тогава се налага 

основен ремонт на двигателите. 

При основният ремонт се извършват 

различни технологични процеси - приемане и 
разглобяване на двигателите, почистване, 

измиване, контрол, сортиране и възстановя

ване на детайлите. След това се извършва 

сглобяване и следремонтна проверка на 

техническото състояние и показателите на 

двигателя. 

За създаването на съвременна 

ремонтна дейност е необходимо да се пред

приемат мерки на всички етапи, имащи отно

шение към проектирането, производството, 

експлоатацията и ремонта на двигателите. 

Това означава създаване на съвременни 

конструкции, технологии за производство, 

внедряване на модерно ремонтно оборудване, 
целесъобразна организация на работата, 

подготовка на високо квалифицирани 

специалисти и др. 




