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(57) Підвіска гусеничного транспортного засобу, 
яка містить опорний каток, розташований на малій 
осі балансира, велика вісь якого встановлена з 
можливістю повороту відносно корпусу транспорт-
ного засобу, та торсіонний вал, один з кінців якого 
закріплений в корпусі, яка відрізняється тим, що 
на вільному кінці торсіонного вала співвісно роз-
міщена ведена шестірня передачі з некруглими 
зубчастими колесами, ведуча шестірня якої співві-
сно розміщена на великій осі балансира. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до машинобуду-
вання і може бути використаний для пом'якшення 
поштовхів та ударів, що мають місце під час руху 
транспортного засобу по місцевості. 

Відома підвіска гусеничного транспортного за-
собу, яка має опірний каток, розташований на ма-
лій осі балансира, велика вісь якого встановлена з 
можливістю повороту відносно корпуса транспорт-
ного засобу, та пружину, один з кінців якої закріп-
лений в корпусі, а другий кінець з'єднаний з бала-
нсиром [1]. 

Ця підвіска має такі недоліки: 
1. Характеристика підвіски є лінійною, тобто 

існує лінійний зв'язок між переміщенням опірного 
катка та силою, що викликає переміщення. Це 
знижує ефективність роботи підвіски і погіршує 
плавність ходу транспортного засобу, бо найбільш 
раціональною є нелінійна характеристика, яка за-
безпечує малу жорсткість в межах статичного ходу 
та більшу жорсткість при великих ходах опірного 
катка [2]. 

2. Пружина має низьку енергоємність, що зни-
жує плавність ходу транспортного засобу, особли-
во швидкохідного. 

Найбільш близькою до корисної моделі по те-
хнічній сутності та результату, що досягається, є 
підвіска гусеничного транспортного засобу, яка 
має опірний каток, розташований на малій осі ба-
лансира, велика вісь якого встановлена з можли-
вістю повороту відносно корпуса транспортного 
засобу, та торсіонний вал, один з кінців якого за-
кріплений в корпусі, а другий кінець з'єднаний з 
великою віссю балансира [3]. 

В підвісці-найближчий аналогі усунено лише 
другий із вищезгаданих недоліків. 

Задачею корисно моделі є підвищення ефек-
тивності роботи підвіски та покращення плавності 
ходу гусеничного транспортного засобу за рахунок 
забезпечення раціональної нелінійної характерис-
тики підвіски. 

Технічний результат досягається тим, що в пі-
двісці гусеничного транспортного засобу, яка має 
опірний каток, розташований на малій осі балан-
сира, велика вісь якого встановлена з можливістю 
повороту відносно корпусу транспортного засобу, 
та торсіонний вал, один з кінців якого закріплений 
в корпусі, згідно з корисною моделлю, на вільному 
кінці торсіонного валу співвісно розміщено ведену 
шестірню передачі некруглими зубчастими коле-
сами, ведуча шестерня якої співвісно розміщена 
на великій осі балансира. 

Зазначені відмінності є суттєвими, бо в порів-
нянні з найближчий аналогом дозволяють забез-
печити раціональну нелінійну характеристику під-
віски завдяки тому, що передача некруглими 
зубчастими колесами дозволяє реалізувати пере-
мінне передавальне відношення. 

Запропонована підвіска гусеничного транспор-
тного засобу показана на Фіг.1 (вид з верху) та 
Фіг.2 (вид збоку). 

Підвіска гусеничного транспортного засобу 
має опірний каток 7, розташований на малій осі 2 
балансира 3, велика вісь 4 якого встановлена з 
можливістю повороту відносно корпусу 5 транспо-
ртного засобу, та торсіонний вал 6, один з кінців 
якого закріплений в корпусі 5. На вільному кінці 
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торсіонного валу 6 співвісно розміщено ведену 
шестірню 7 передачі некруглими зубчастими коле-
сами, ведуча шестірня 8 якої співвісно розміщена 
на великій осі 4 балансира 3. 

Характер зміни передавального відношення 
передачі некруглими зубчастими колесами, тобто 
конфігурації веденої 7 та ведучої 8 шестірень, ви-
бираються відповідно до умов забезпечення необ-
хідної характеристики підвіски. 

Підвіска гусеничного транспортного засобу 
працює наступним чином. При наїзді опірного кат-
ка 7 на нерівність чи при виникненні коливань кор-
пусу 5 транспортного засобу відповідна сила пе-
редається через опірний каток 7 на малу вісь 2 
балансира 3, що приводить до повороту великої 

осі 4 відносно корпусу 5. Разом з великою віссю 4 
повертається і ведуча шестірня 8 передачі некруг-
лими зубчастими колесами, яка приводить до по-
вороту ведену шестерню 7. Ведена шестірня 7 
повертається разом з кінцем торсіонного валу 6, 
що приводить до скручування останнього, бо ін-
ший кінець торсіонного валу 6 закріплений в кор-
пусі 5. Передача некруглими зубчастими колесами 
забезпечує раціональну нелінійну характеристику 
підвіски, що дозволяє ефективно пом'якшувати 
поштовхи та удари під час руху транспортного 
засобу по місцевості. 

Таким чином, запропонована підвіска підви-
щує плавність ходу транспортного засобу за раху-
нок більш ефективної роботи. 
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