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Постановка проблеми. Система рульового управління повинна 

утримувати автомобіль у напрямку руху по прямій, забезпечувати 

кочення керованих коліс без ковзання під час повороту та 

автоматично повертати їх у положення прямолінійного руху [1]. 

Основні матеріали дослідження. Відповідно до вимог ГОСТ 

25478-82 діагностування рульового управління здійснюється за 

сумарним люфтом і загальною силою тертя (зусиллю, необхідному 

для повороту рульового колеса). Перевірка стану рульового керування 

автомобілів на СТО та АТП здійснюється приладами К-187 та К-405. 

Прилад К-187 переносного типу включає динамометр зі шкалою і 

люфтомер, який кріпиться на рульовому колесі. Стрілка люфтоміра 

кріпиться на рульовій колонці. Прилад забезпечує вимірювання 

зусилля в діапазоні 0...80 Н і сумарного люфта в діапазоні 0...15°. 

Для перевірки гідравлічного підсилювача та насоса рульового 

управління, застосовується переносний прилад К-405. Прилад 

включає гідравлічний блок та електроімпульсний тахометр. У 

гідравлічний блок входять манометр, дистанційний термометр, 

об'ємний витратомір, навантажувальний клапан, реверсивний 

золотник та демпфер для гасіння коливань тиску в рідині. Електронно-

імпульсний тахометр необхідний для вимірювання частоти обертання 

вала насоса гідропідсилювача. Прилад забезпечує вимірювання тиску 

в діапазоні 0...10 МПа, температури 0...120°С, об'єму робочої рідини 

0...10л., кутового переміщення -45.. .0.. .45° [2]. 

Для перевірки технічного стану передньої підвіски (переднього 

мосту) вантажних автомобілів ЗІЛ та ГАЗ широко застосовується 

стенд КІ-4872 з біговими барабанами. На стенді вимірюються бічні 

сили контакту колеса з барабаном стенда. 

Перевірка кутів установки коліс легкових автомобілів 

здійснюється на майданчикових стендах та в основному на оптичних 

та електрооптичних стендах. До перших відносяться вітчизняні 

стенди К-112, Тестос-1 і ВЕМ-682, а також закордонні - фірми Бем-

Мюллер (Франція). До других - вітчизняні стенди К-111, 1119М, а 

також стенди Польського виробництва РКО-1, РКО-4, РК -1 та ін. [3]. 

Стенд РК-1 забезпечує вимірювання кутів розвалу коліс, 

поздовжнього та поперечного нахилу шкворнів, повороту коліс 



легкових та вантажних автомобілів. Стенд включає два поворотні 

диски під передні колеса автомобіля; дві підставки під задні колеса 

для вивіряння автомобіля за рівнем, вимірювальний прилад. 

Вимірювальний прилад складається з круглої штанги, на якій 

встановлені два опорні важелі та корпус. Верхнім рухомим одинарним 

важелем встановлюється розмір, що відповідає ободу колеса 

автомобіля, що діагностується. Цим важелем прилад кріпиться до 

колеса автомобіля. Нижній подвійний опорний важіль нерухомий. 

Корпус приладу встановлений на штанзі між опорними важелями та 

має дві кутові шкали та стрілку з рівнем. Одна зі шкал і стрілка 

кріпляться таким чином, щоб було можливе їх відхилення на певний 

кут по відношенню до осі штанги приладу. Корпус може повертатися 

навколо штанги та фіксуватися у двох положеннях, у яких шкала 

перпендикулярна або паралельна площині колеса. 

Стенд забезпечує перевірку кутів установки коліс із діаметром 

дисків 12"... 22". Діапазони вимірювання кутів розвалу: -5°...+5° кутів 

поздовжнього та поперечного нахилу шворнів; -15 ° ... + 15 ° кутів 

повороту коліс -40 ... +40 °. Користуватися стендом можна лише на 

ретельно вивіреному горизонтальному майданчику. 

Загалом розвиток діагностування автомобілів відбувається за 

двома основними напрямками: стаціонарний та вбудований (бортовий 

контроль). Знаходить застосування комбінований спосіб 

діагностування за допомогою системи вбудованих датчиків 

контрольних точок та вбудованих у конструкцію автомобілів 

вторинних вимірювальних приладів. 

Висновки. Проведено аналіз методів та засобів діагностики 

елементів рульового керування, та визначені найбільш ефективні з 

них. Визначені найбільш розповсюджені засоби діагностування 

вітчизняного та закордонного виробництва, які призначені для 

використання в умовах СТОА та АТП. 
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