
 

Лабораторно-практичне заняття 

 

ВИВЧЕННЯ ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА 

 

Мета заняття. Детальніше вивчити будову ходової частини колісних тракторів: 

остова, переднього моста, коліс і шин. Ознайомитися з правилами експлуатації 

ходової частини. 

Обладнання робочого місця. Трактор МТЗ-80 у зборі. Колесо. Пневматична 

шина. Плакат «Ходова частина колісного трактора». Набір інструментів. 

1. Знайдіть на тракторі складові частини ходової частини і з'ясуйте їх при 

значення. Користуючись рисунками, розгляньте будову остова, передньої осі, 

коліс, шин. 

2. Розгляньте, які позначення нанесені на боковині покришки. Запишіть 

ці позначення в таблицю і з'ясуйте, що вони означають. 
 
  

  

  

  

 

3. Відрегулюйте конічні роликові підшипники 

напрямних коліс. Нормальний осьовий зазор у 

підшипниках становить близько 0,2 мм. Зазор 

перевіряють при підвішеному колесі. Якщо зазор 

більший за норму, потрібно здійснювати 

регулювання у такій послідовності:  

♦відкрутити  болти,  зняти  ковпак 2 (рис. 7) 

маточини колеса, попередньо очистивши його від 

пилу та бруду;                                                           Рис. 7 

♦розшплінтувати гайку 1, затягнути її до появи 

 підвищеного опору обертанню колеса, а потім відкрутити 

 на 1/12 — 1/6 оберту до суміщення  прорізу  гайки  з отвором 

  під шплінт в осі; 

♦перевірити легкість обертання колеса та відсутність  

помітного осьового люфту;         

♦зашплінтувати гайку та встановити на місце ковпак. 

4. Перевірте та відрегулюйте сходження передніх коліс. Під час прямолінійного 

руху відстань між колесами попереду (на рівні осей) має становити на 4...8 мм менше, 

ніж позаду (МТЗ-80). 

5. Ознайомтеся з порядком регулювання колії задніх коліс. Для цього потрібно 

підняти домкратом задню частину трактора до відриву коліс від землі та послабити 

болти кріплення вкладиша до маточини колеса. Обертаючи черв'як, перемістити 

ведучі колеса на півосі й отримати потрібну для роботи колію. При встановленні колії 



понад 1600 мм ведучі колеса переставити з одного боку на інший, повернувши їх на 

180°. 

6. Ознайомтеся з порядком регулювання колії передніх коліс. Колію передніх 

коліс трактора МТЗ-80 регулюють у межах 1200...1800 мм ступінчастим 

переміщенням (через кожні 50 мм) висувних труб відносно балки переднього моста, а 

також за рахунок зміни положення диска колеса відносно маточини або 

переставлянням коліс з одного боку на інший. 

7. Перевірте тиск у шинах. Внутрішній тиск у шинах передніх коліс МТЗ-80 

має становити 0,14...0,17 МПа, задніх — 0,10...0,14 МПа. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1.Призначення і загальна будова ходової частини колісного трактора. 

2.Які типи остовів застосовують на колісних тракторах? 

3.Будова колеса, передньої осі, остова. 

4.Як регулюють ширину колії, зазор у підшипниках передніх коліс трактора? 

5.Що таке сходження та розвал передніх коліс, поздовжній і поперечний нахил 

шворнів, яке їх призначення? Як перевірити та відрегулювати сходження передніх 

коліс? 

6.Які існують способи поліпшення тягово-зчіпних властивостей колісних 

тракторів? 

7.Розкажіть про можливі несправності остова, передньої осі, коліс. 

8.Які операції виконують при технічному обслуговуванні ходової частини 

колісного трактора.



 


