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РОЗБИРАННЯ КОЛЕСА
Перед розбиранням колесо 

повністю спускають викрутивши 

золотник. Потім за допомоги 

кутника і кувалди ударами по 

колу відбивають шину від диска з 

обох боків. Бити по кутнику слід 

по всій полиці котра притиснута 

до шини. Для цього слід стояти 

на шині зі сторони диску. 

Навпроти кутника зі сторони 

шини стояти не безпечно так як 

він може вилетіть зігравши на 

резині і поранити.



Заклавши дві лопатки між кордом шини та диском, вижимаємо 
шину у верх. Для менших затрат фізичної сили слід стати 
зверху на шину с протилежної сторони від лопаток та 
надавити ногами так щоб корд шини сів нижче обода диска. 
Вижавши корд поверх диску одну лопатку залишаємо на місці 
утримувати шину а другу закладаємо далі і знову вижимаємо.
Повторюємо доти поки весь корд не буде зверху диска. 



Потім під шину підкладають підставки та виймають камеру.



Переверніть колесо і зніміть другий борт 

покришки з диска: один оператор піднімає 

колесо вгору так, щоб другому надати 

можливість вставити монтажні лопатки  між 

бортом покришки і диском по обидві сторони 

від вентильного отвору на відстані 100 мм; 

відіжміть обід вгору спочатку однієї, потім 

інший лопатками. Одну лопатку гладким 

зігнутим кінцем вставте в зазор між полицею 

диску і бортом покришки і, впираючись кінцем 

лопатки в обід, відіжміть борт покришки в 

сторону від диску. Цю операцію повторіть 

кілька разів, поки диск повністю не вийде з 

покришки. 

Примітка. Обтирання бортів покришки 

мильним розчином значно полегшить монтаж 

і демонтаж і збільшить їх термін служби.



РЕМОНТ ШИНИ



На порвані або проколоті місця покришки накладають 

манжети. Пошкоджену частину покришки видаляють з таким 

розрахунком, щоб краї вирізу були віддалені від місця розриву 

на 60 – 175 мм.



Борти покришки розтягують



Поверхню вирізу затирають  шарошкою з механічним 

приводом, після цього змащують гумовим клеєм. 



Вулканізація покришки проходить на стаціонарному 

вулканізаційному стенді при температурі 150градусів.



РЕМОНТ КАМЕР

Камери дефектують, оглядаючи їх зовні.

Дефекти камер: проколи, розриви і 

пошкодження вентиля.



Камеру накачують повітрям і занурюють у ванну з водою.  

Якщо камера проколота з води виділяються пузирці повітря.



Для ремонту проколів камер  використовують ремонтний набір 

латок або вирізають латки з утилізованих камер. 

Пошкодження з отворами 20 – 30 мм. Вулканізують сирою 

камерною гумою.



Місце пошкодження камері і саморобну латку зачищають та 
обезжирюють. 



Очищену поверхню пошкодженої камери та латки намазують 
тонким шаром клеєм, просушують 15 – 20 хв., потім ще раз 
змащують і просушують.



Накладають латку і притискають до камери.  За допомогою 

розкатки ретельно катають, щоб витиснути залишки повітря з  

під латки.



Після цього кладуть на поверхню вулканізаційного апарата, 

покривають металевою плитою і притискають на 10 – 15 хв. 

При цьому стежать за тим, щоб не затиснути бокових складок 

камери.



РЕМОНТ ДИСКА

Диски коліс тракторів і автомобілів з тріщинами і поломками 

вибраковують.



Допускається не більше двох тріщин між отворо під маточину 

із несуміжними отворами під болти. Такі тріщини заварюють і 

зачищають.



Прогнуті диски – вирівнюють.



Послаблені отвори посадки болтів розсвердлюють і 

розвертають під збільшений діаметр. Потім запресовують у 

них втулки.



Місця зварювання, з корозією та здуту стару краску 
зчищають. 



Після реставрації диска зачищені місця підфарбовують.



РЕМОНТ МАТОЧИН

Маточини напрямних і ведучих колес тракторів і автомобілів з 

тріщинами і зламами замінююся новими.



Зламані або зірвані шпильки зрізають за 5 мм. до маточини. 

Вперши в залишки шпильки мідну надставку вибивають. 



На її місце встановлюємо нову шпильку і запресовуємо  

поступовим підтягуванням гайки.


