
 

              

Įvairių gedimų šalinimas traktoriuose 

 
Įvairus gedimai traktoriuose šalinami atliekant traktoriu technine priežiūra. Traktoriams atliekamos 

tokių pakopų techninės priežiūros: kasdieninė, periodinės, antroji, trečioji bei sezoninė.  

 

Kasdieninė techninė priežiūra palaiko traktorių darbingumą. Jeigu prieš kiekvieną darbo dieną 

gerai patepama, pripilama švarių degalų, priveržiami ir sureguliuojami mazgai bei mechanizmai, be 

to darbo metu tikrinama, kaip veikia mechanizmai ir sistemos, traktoriaus techninė būklė ilgai bus 

gera. Kasdieninę techninę priežiūrą paprastai atlieka traktoriumi dirbantis žmogus. Prieš darbo 

pradžią tikrinamas degalų, alyvos, stabdžių ir aušinimo skysčio lygis, prireikus pripilama. Darbo 

pabaigoje tikrinama, kaip veikia alyvos centrifuga, apžiūrimas turbokompresorius. Nuo mašinos 

korpuso atjungiamas akumuliatorių baterijos laidas. Vanduo iš variklio aušinimo sistemos 

išleidžiamas tada, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei +5 °C. Jeigu dirbant labai dulka, suslėgtu 

oru dažnai valomos radiatoriaus plokštelės, plaunamos oro valytuvo detalės, išvalomi transmisijos 

korpusų alsuokliai. Kasdieninei techninei priežiūrai atlikti kiekvienam traktoriui reikia atskiro 

įrankių komplekto.  

 

Periodinės techninės priežiūros darbų sąrašas sudaromas pagal traktoriaus konstrukcijos 

ypatumus, naudojamas alyvas ir eksploatavimo sąlygas. Šis sąrašas būna traktoriaus eksploatavimo 

instrukcijoje (operatoriaus vadove), kurią firma, parduodanti traktorius Lietuvoje, privalo išversti į 

lietuvių kalbą ir pridėti prie kiekvienos naujos mašinos. Kitų šalių gamybos traktoriams, kurių 

Lietuvoje yra daugiausia pirmosios periodinės techninės priežiūros metu reikia atlikti daugiau ir 

sudėtingesnių darbų, negu atliekant kasdieninę techninę priežiūrą.  

 

Antrosios techninės priežiūros pagrindinė operacija - keisti alyvą variklyje ir didelio slėgio degalų 

siurblyje. Be to, tikrinti ir reguliuoti daugelį mechanizmų: sankabos pedalo laisvosios eigos, ratų 

stabdžių pedalų eigos, stovėjimo stabdžio svirties eigos, vairo rato laisvumo, pneumatinės sistemos 

sandarumo mažėjant oro slėgiui, priekinių ratų suvedimo, variklio skirstymo mechanizmo vožtuvų 

šiluminių tarpų, darbinio veleno planetinio mechanizmo valdymo ir kt.  

 

Trečioji techninė priežiūra atliekama kas 1000 variklio darbo valandų. Jos metu reikia išplauti 

visus karterius, filtrus, pakeisti alyvą, patikrinti visų mazgų ir mechanizmų techninę būklę. 

Dinamometriniu raktu paveržti variklio cilindrų galvutės tvirtinimo veržles. Reikia pakeisti degalų 

smulkaus valymo filtro ir hidraulinės sistemos alyvos filtrų filtravimo elementus, visiškai išardyti 



 

              

oro siurbimo į variklį sistemą ir išvalyti vamzdžių vidų, surinkus patikrinti oro siurbimo trakto 

sandarumą. Visus periodinės techninės priežiūros darbus galima suskirstyti įtokias grupes:  

 valymo ir plovimo;  

 kontrolės;  

 suvaržymo;  

 reguliavimo;  

 tepimo ir pripylimo. 

 

Sezoninė techninė priežiūra atliekama prieš žiemos ir pavasario laikotarpius. Prieš žiemą reikia 

papildomai atlikti šiuos darbus: pripilti į aušinimo sistemą antifrizo; paruošti ir patikrinti variklio 

šildymo sistemą ir uždėti variklio šiltinimo apdangalus; pakeisti variklyje, hidraulinėje sistemoje ir 

transmisijoje vasarines alyvas žieminėmis, kaip nurodyta tepimo lentelėje; atjungti variklio alyvos 

aušinimo radiatorių; pašalinti maitinimo ir paleidimo sistemų gedimus; išplauti traktoriaus degalų 

baką. Patikrinti akumuliatoriuose elektrolito lygį, tankį bei baterijos įkrovą. Varikliui reikia naudoti 

žieminius dyzelinius degalus. Negalima naudoti metilo spirito dyzeliniams degalams skiesti, nes jis 

gali užkimšti degalų filtrus ir pabloginti degalų tepimo savybes. Žiemą degalų bakas visada turi būti 

pilnas. Tai apsaugo nuo vandens kondensacijos bako viduje.  
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