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Необхідність застосування гусеничних тракторів при виконанні   

сільськогосподарських робіт   змушує нас оцінювати  сучасний стан і 
можливості гусеничних тракторів,  їхні експлуатаційні та тягово-зчіпні 

властивості,  а також перспективи збільшення застосування гусеничних 
рушіїв в сільському господарстві, оцінити їхній вплив   при роботі на 

властивості ґрунту. У конструктивному виконанні гусениці можуть 
бути металевими, резино-металевими і гумовими. На тракторах зі 

значними тяговими зусиллями  найбільшого поширення набули 
металеві гусениці, у яких  розбірні  або нерозбірі  ланки, що 
взаємодіють з ґрунтом. Щоб  підвищити  зносостійкість і термін служби 

гусениці їхні ланки, а також всі з'єднувальні елементи (пальці, втулки) 
виготовляють з високоякісної  спеціальної високомарганцевої сталі і 

піддають термічній обробці, крім того також використовують резино-
металеві шарніри та шарніри з голчастим підшипником і ін. Якщо 

порівняти гусеничний рушій з колісним, можна виділити ряд переваг 
гусениці перед колесом. Контактує  з ґрунтом у колісного рушія тільки 

близько 10 % площі зовнішньої обода колеса, тоді як у гусеничного 
рушія  з ґрунтом контактує біля 40 % площі гусениці. Тому, зчіпні 

властивості гусеничного рушія значущо  вищі, а втрати потужності на 
пересування і від буксування в 3-4 рази менше, ніж у колісного [1]. 

Тобто покращення показників роботи рушіїв  шляхом зменшення 
опору коченню та підвищення зчеплення і зниження  тиску на грунт 
дозволяє зменшити непродуктивні витрати  потужності двигунів, а це 

зекономить нафтопродукти й збільшить врожай сільського-
сподарських культур. 

При виборі конструктивного рішення, типу, схеми рушія і 
його  особливостей  для  сільськогосподарських тракторів  з 

невеликим  рівнем ущільнюючого впливу на ґрунт розглядають  
наступні конструктивні параметри: розташування  центра  

тяжіння трактора,  тип підвіски, епюру розподілу навантажень по 
опорних котках візка остова , кількість  опорних котків , крок  

гусениці ,  довжину      і   ширину  опорної поверхні гусениці і 
їхнє відношення, а також епюру тиску на ґрунт гусеничного 

рушія. У цих випадках також необхідно знати характер  процесів, 
тяго- і колієутворення, які  відбуваються при взаємодії рушія з 



ґрунтом, тому необхідно  порівнювати  декількох варіантів рушіїв 
по тягово-зчіпних властивостях, що  неможливо без кількісних 

або  якісних оцінок.  
Суттєвий  вплив на тягово-зчіпні властивості гусеничного рушія 

надає положення центру тяжіння трактора. Характерно шо цей вплив 

відчутно проявляється на всіх типах ґрунтів. Численні досліди, що  
проводилися на рівних горизонтальних ділянках сніжної, піщаної та 

заболоченій поверхнях без тягового навантаження  на гаку показали 
наступне. Мінімальне значення коефіцієнта опору руху f, на сніжній 

цілині різної глибини, виявлено при положенні центру тяжіння машини  
приблизно на відстані 0,45 L від першого опорного котка  гусениці , а 

на піску - приблизно на відстані 0,48 L. Най більший коефіцієнт 
зчеплення  був  при розташуванні центру тяжіння  біля  середини 

опорної поверхні гусениць. А при русі по заболоченому ґрунту саме  
бажане  розташування центру тяжіння за серединою опорної поверхні. 

При зміні швидкостей руху трактора від 1,8 до 4 м / с мінімальне 
значення сили опору руху спостерігається при одному і тому ж 

положенні центру тяжіння. 
У роботах Гуськова В.В. встановлено, що при зміщенні 

центра тяжіння  вперед  дотична сила тяги гусениць трактора,  

зростає до якогось визначеного оптимального положення центра 
тяжіння,  а подальше зростання зміщення ., приводить до  

зменшення «активної» довжини  опорної частини гусениці і 
дотична сила трактора значно  зменшується. Але  при зміщенні 

положення центра тяжіння назад , значно збільшується  сила 
опору кочення трактора. Досліди показують, що  для кожного 

типу гусеничного трактора існує своє оптимальне положення 
центра тяжіння, при цьому центр тяжіння обов'язково повинний 

бути  зміщений вперед від середини опорної поверхні.  
Такі висновки зробив  і І. І. Трепененков, який рекомендує для 

тракторів сільськогосподарського призначення   центр тяжіння  
розташовувати на певній відстані спереду середини опорної поверхні 
гусениці. А при найбільш ймовірних режимах роботи трактора, 

зміщення центра тиску було рівним  нулю.  
Для кожного гусеничного трактора   існує  своє оптимальне 

положення центру тяжіння, яке залежить від умов роботи і 
особливостей конструкції. Провідні фірми, що конструюють 

промислові трактори з урахуванням навантажень від навісного 
обладнання, остов трактора  зміщують назад від середини опорної 

поверхні гусениць і при роботі з бульдозерним обладнанням центр 
тяжіння знаходиться майже посередині опорної поверхні. 

Для сільськогосподарських  тракторів необхідно  зміщувати центр 
тяжіння так, щоб   при роботі з тяговим зусиллям на нижчих  робочих  

передачах центр тиску знаходився посередині опорної поверхні. Центр 
тяжіння  при цьому необхідно розташовувати попереду від поперечної 



вертикальної площини, що проходить через середину опорної поверхні 
гусениць. 

Положення центру тяжіння робить істотний вплив на тягово-зчіпні 
властивості, причому для кожної гусеничної машини існує  своє 
оптимальне положення центру тяжіння, залежне від умов роботи і 

особливостей конструкції. 
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