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АНАЛІЗ НЕСТАЛОГО ПОВОРОТУ ГУСЕНИЧНОГО
ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОГО ТРАКТОРА

В роботі розглядається кінематика повороту передньої та задньої секцій
трактора, а також динаміка завантаження ходової системи й трансмісії при
несталому повороті шарнірно-зчленованого гусеничного трактора.

Оскільки гусеничний шарнірно-зчленований трактор розглядається на
базі колісного трактора Т–150К, то при наявності диференціалів в ведучих
мостах дві гусениці моста замінюються однією приведеною гусеницею мос-
та.

В процесі повороту виникає відносний і переносний рух секцій. Віднос-
ний рух секцій визначається з урахуванням параметрів привода ведучих коліс
гусениць мостів. При вході в поворот радіус повороту центра переднього мо-
ста, а при виході з повороту радіус повороту центра заднього моста менше,
ніж при сталому повороті в 1,5…2 рази, що зменшує поперечну стійкість
трактора при несталому повороті.

Динаміка навантаженості трансмісії гусеничного шарнірно-
зчленованого трактора визначається з урахуванням відносного та переносно-
го руху секцій і перехідного процесу при несталому повороті. При повороті
на місці зміна навантаженості у приводі ходової системи гусеничного шарні-
рно – зчленованого трактора в 4,3…4,7 раз більша, ніж у колісного. Рекомен-
дується не допускати поворот на місці більше ніж 10º кута складання рами
гусеничного трактора та до 25º – колісного.
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