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ШАРНІРІВ ГУСЕНИЦЬ ТРАКТОРІВ 
 

В статті запропоновано стенд для прискорених досліджень інтенсивності 

зношування шарнірів гусениць, а також наведено спосіб налаштування 

стенда для роботи та теоретично обґрунтовано зв’язок швидкісних ре-

жимів роботи шарніри на стенді з реальними умовами роботи його в гу-

сеничному обводі трактора. 
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В статье предложен стенд для ускоренных исследований интенсивности 

износа шарниров гусениц, а также приведены способ настройки стенда 

для работы и теоретически обоснована связь скоростных режимов рабо-

ты шарниров на стенде с реальными условиями работы его в гусенич-

ном обводе трактора. 
 

The article suggests a stand for accelerated research of track hinge wear 

and tear intensity, shows the way of stand operation adjusting and 

substantiates theoretically the correlation between hinge operation speed 

modes on the stand and its actual operation conditions in caterpillar 

tractors.  
 

Досконалість конструкції гусеничного шарніра визначається як 

зносостійкістю, так і втратами потужності в ньому, що обумовлюється 

швидкістю відносного складування траків, силами що розтягують шар-

нір і сумарним коефіцієнтом тертя в системі трак – палець – трак . Дос-

лідження шарнірів, які проводились заводами ХТЗ, ВгТЗ, АТЗ і інститу-

тами ВИМ, НАТИ були спрямовані на пошук шляхів підвищення довго-

вічності роботи пальця і провушин траків. Випробування на зношування 

гусеничних ланцюгів проводились як на тракторах в експлуатаційних 

умовах на різних фонах поля, так і на стенді в мокрому піщаному сере-

довищі (ванні) при швидкості перемотування 2,36 м/с і розтягуючому 

зусиллі 12000 Н впродовж 60 – 310 год.[1]. 

Разом з тим, слід відмітити, що вищенаведені дослідження потребу-

ють значних людських і матеріальних затрат. Крім того, дані досліджен-
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ня довготривалі та всебічно клопіткі. У зв’язку з цим, на кафедрі «Авто-

мобілі, автомобільне господарство та технологія металів» (НУВГП) 

спроектовано та виготовлено стенд для прискорених досліджень інтен-

сивності зношування гусеничних шарнірів. На рисунках 1 і 2 відповідно 

наведено конструктивну схему і загальний вигляд стенда. 

Запропонована конструкція стенда дозволяє проводити дослідження 

роботи шарнірів різних типів і конструкцій, їх моторесурс залежно від 

навантажувально–швидкісних, конструктивних, геометричних та екс-

плуатаційних параметрів і факторів. А також надає можливість імітува-

ти роботу будь-якої вітки гусеничного обводу (робочої, вільної і опор-

ної) при відповідних навантажувально–швидкісних режимах його робо-

ти впродовж 4-8 годин, що в перерахунку відповідає моторесурсу робо-

ти трактора 800 – 1600 мотогодин відповідно. 

Опис конструкції і роботи стенда. Траки 1 і 2 гусениці з’єднані пальцем 

встановлюють на стенд так, що трак 1 через палець 3  з’єднаний з коливаль-

ною рамкою 4, яка опирається на двохрядні сферичні кулькові підшипники 5, 

а трак 2 закріплюють до рами стенда 6 таким чином, щоб трак 2 переміщува-

вся лише у вертикальному напрямку (фіксуючись в даному напрямку регу-

лювальним механізмом-упором), нижня його частина з’єднана через гвинто-

вий механізм навантаження 8 з динамометром 7, який в свою чергу з’єднаний 

з рамою стенда 6. 

 
Рис. 1. Конструктивна схема стенда для дослідження інтенсивності зношування 

шарнірів гусениць (траків) 
 

Коливальний рух рамки 4 і траку 1 забезпечує електродвигун 9 через 

з’єднувальну муфту 14 та черв’ячний редуктор 10, на якому закріплено кри-

вошип і шатун 11. Коливальна рамка роз’ємна, одна частина якої пов’язана з 

іншою частиною конструкції, а саме опорними регулювальними болтами 12, 
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що дає можливість налаштування співвісності пальця шарніра і коливальної 

рамки у вертикальній площині. 

Зусилля навантаження траків 1 і 2 забезпечується гвинтовим механізмом 8 

з послідовно з’єднаним динамометром 7. При роботі стенда вимірюються і 

контролюються параметри, що наведені в таблиці. 

 

Рис. 2. Загальний вигляд стенда 
 

Для дослідження на інтенсивність зношування шарнірів проводиться під-

готовка експериментальних траків та пальця шляхом промивання їх бензи-

ном та обдування стисненим повітрям. Після чого шарнір в зборі встановлю-

ють на стенд та за допомогою регулювання положення рамки налаштовують 

співвісність пальця шарніра і підшипників коливальної рамки та запускають 

стенд в роботу. Через визначений проміжок часу стенд зупиняють, демонту-

ють траки, штангенциркулем заміряють зношування провушин і пальця, ре-

зультати заносять в протокол досліджень. 
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Таблиця 

Вимірювальні і контрольовані параметри на стенді 
Параметри Межі вимірювання Вимірювальний елемент 

Розтягуюче шарнір зусилля, кН 0 – 20 Механічний динамо-

метр ДС - 3 

Кутова швидкість  

рухомої рамки, рад/с 

 

0 – 6,5 

 

Тахометр 

Кут коливання рамки, рад. : 

у разі симетричного відхилення у 

разі несиметричного відхилення 

 

+ 0,52 

від 0,2 до 0,52 

 

Візуально по шкалі 

 

Порядок підготовки стенда до роботи полягає в наступному: коливальну 

рамку 4 разом із верхнім траком встановлюють у вертикальне положення, 

болти 12 відпускають і тим самим переміщують рамку в пазах, досягаючи 

співвісності пальця шарніри з підшипниками 5. Після чого створюють режи-

мне (розтягуючи шарнір трака) зусилля за допомогою навантажувального 

механізма 8. При цьому, рухома 4 і інші елементи змішуються (податли-

вість), що викликає неспівпадання  осі пальця шарніра із віссю підшипників 

5. Тоді траки 1, 2 розвантажують механізмом 8 і повторно налаштовують з 

урахуванням невідповідності співпадіння осей, але в протилежному напрям-

ку на величину, що була попередньо створена під навантаженням. 

Для імітування на стенді середньої швидкості відносного складування 

траків з реальними умовами роботи гусениці на тракторі залежно від швид-

кості його руху. Теоретично швидкісні і відповідні їм кути коливання для ве-

дучого і веденого коліс визначали слідуючим чином: 

кутова швидкість ведучого колеса дорівнює 

30

вк
вк

n⋅
=

• π
ϕ рад/с,     (1) 

де nв.к. – частота обертання ведучого колеса трактора, об/хв. 

Використовуючи вираз швидкості руху тракора 

квT nzlv ,00166.0 ⋅⋅⋅= . , м/с    (2) 

де l0 – крок гусениці, мм; z – кількість зубів на колесі. 

Підставляючи значення nВ.К. у вираз (1), отримаємо кутову швидкість 

складування траків гусениці залежно від швидкості руху трактора: 

zlzl
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⋅
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⋅⋅⋅

⋅
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•

00

..

28.6

0166,030

ννπ
ϕ    (3) 

Відповідно для веденого колеса: 
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кнT Rnv .0332,0 π= , м/с, 

де R – радіус колеса, м. 

Отримаємо: 

RR

TТ
кв

996,00332,030
..

ν

π

νπ
ϕ =

⋅

⋅
=

•

, рад/с.   (4) 

Кути перегину (складування) траків на ведучому і веденому колесах рівні: 

z
кв

π
ϕ

2
. = ;  

кн

кн
D

l
arctg

.

0
. 2=ϕ , 

де Dн.к. – діаметр веденого колеса. 

Для імітації на стенді середньої швидкості відносно складування траків 

використовуємо відому залежність (2) 

ϕϕ ксрюш 4=
•

 рад/с,    (5) 

де:ϕ   – кут складання тракту на стенді, рад.; к – частота коливань тракту, Гц. 

Використовуючи формули (3) - (5), отримаємо зв’язок між частотою ко-

ливань рухомої рамки стенда і швидкістю руху трактора відповідно до веду-

чого і веденого коліс: 

. .
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1,58
Т

в к
К

l z

ν

φ

⋅
=
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..
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ν
.  (6) 

Висновки. Запропонована конструкція стенда при проведенні дослі-

джень, якісно забезпечує дослідження інтенсивності зношування шарнірів, 

зменшує людські і матеріальні затрати, значно скорочує тривалість експери-

менту, якісно імітує роботу шарнірів на тракторах. 
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