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ВСТУП 

 

За сучасних умов господарювання роль автомобільного транспорту 

постійно зростає, що, у свою чергу, викликає зростання вимог до 

продуктивності рухомого складу, його надійності та ремонтопридатності, до 

зниження собівартості транспортної роботи, технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів. 

У зв’язку з цим ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції 

автомобілів, покращення експлуатаційних якостей автомобілів, технічного 

обслуговування та ремонту автомобілів. 

За останні сто років будова автомобілів принципово не змінилася, проте 

всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля отримали колосальний 

розвиток та істотно ускладнилися. Завдяки цьому різко зросли швидкості, 

підвищилися потужність, економічність, комфортабельність автомобілів, 

поліпшився їх дизайн. Крім того, розширилася номенклатура застосовуваних 

деталей і збільшилася їх кількість. Сучасні автомобілі мають елементи 

автоматизації, а більшість іноземних – обладнано комп’ютерами. 

Мета викладання дисципліни «Трактори та автомобілі». Основи 

конструкції» – ознайомити студентів з основними тенденціями розвитку 

автомобільної техніки, розглянути основи конструкції автомобілів, набути 

навичок і знань на інженерному рівні самостійного орієнтування у будові 

автомобілів різних моделей, умовах роботи окремих вузлів та деталей. 

 

 

 

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольну роботу з дисципліни «Трактори та автомобілі». Основи 

конструкції» виконують відповідно до навчального плану та графіка 

навчального процесу.  
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Мета виконання контрольної роботи − закріплення та розширення знань, 

засвоєння найбільш важливих і складних тем програми дисципліни.  

Передбачено виконання двох контрольних робіт, кожна з яких 

складається із шести задач. 

Контрольна робота має бути  виконана студентами в установлені 

графіком  строки, згідно з вимогами  методичних вказівок. Перед виконанням 

кожної роботи необхідно ознайомитися з методичними вказівками і вивчити за 

рекомендованою літературою теоретичний матеріал відповідного розділу 

робочої програми дисципліни. За відсутності  вказаної літератури може бути 

використано й інші сучасні літературні джерела. 

Варіант контрольної роботи вибирають відповідно до шифру залікової 

книжки студента за двома останніми цифрами.     

Як виняток, якщо виникають труднощі з літературою під час виконання 

контрольного завдання, викладач має право замінити базову модель указаного в 

завданні автомобіля його модифікацією. 

Таблицю вибору варіанта контрольних робіт наведено в додатку Б. 

Оформлювати  кожну контрольну роботу необхідно відповідно до правил 

оформлення контрольних робіт. 

Контрольні роботи  потрібно подавати у зброшурованому вигляді. При 

цьому перша сторінка обкладинки має бути титульною. Скріпок, скобок та 

інших деталей, використаних для брошурування, не повинно бути видно на 

титульній сторінці. 

Текст має бути чітким, стислим і зрозумілим. Звіти можуть бути як 

рукописними, так і друкованними. 

Під час виконання контрольних і лабораторних робіт рукописним 

способом почерк повинен бути чітким, розбірливим, при цьому слід 

користуватися чорнилом (пастою) чорного, фіолетового або синього кольорів. 

У межах однієї роботи колір чорнила (пасти) має бути одним і тим самим. 

Відстань між основами рядків тексту, написаного від руки, має бути не менше 

ніж 10 мм. Розмір абзацного відступу−15 мм. 
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Схеми та ескізи повинні бути згруповані у міру появи посилання на них у 

тексті. Текст і графіки повинні бути виконано охайно та розбірливо, без 

скорочення слів. Можна застосувати скорочення, установлені ГОСТ 2.316-68. 

Усі рисунки повинні мати наскрізну нумерацію та виноски позицій 

складових елементів (деталей, вузлів, агрегатів і т. д.). У тексті повинні бути 

посилання  на ці позиції, а також на використовані літературні джерела, список 

яких необхідно подати у кінці виконаної контрольної роботи.  

На обкладинці необхідно вказати номер контрольної роботи, 

найменування дисципліни, прізвище, ім’я, по батькові, групу, шифр залікової 

книжки і домашню адресу.  

Контрольні роботи оформлюють на аркушах білого паперу розміром 

А4/210х297 мм/, темною пастою. Рисунки і таблиці виконують на білому папері 

такими ж самими чорнилами, якими написано текст. Над рисунком розміщують 

його назву, знизу−порядковий номер. 

Таблиці й рисунки в тексті розміщують відразу після посилання на них, у 

крайньому разі−на наступній сторінці. 

Джерела у списку літератури повинні бути складені за абеткою, за 

прізвищами авторів. Кожному джерелу присвоюють порядковий номер, який є 

його позначенням під час написання в тексті. Після номера джерела ставлять 

крапку, а далі йде бібліографічний опис цього джерела згідно з ГОСТ 7.1-76. 

Контрольну роботу повинні виконувати та подавати для реєстрації в 

установлювані графіком строки. Зареєстровану контрольну роботу через 

кафедру повертають студентові. 

У дні, визначені навчальним графіком кафедри,  студент повинен 

з’явитися на співбесіду до викладача з контрольною роботою. 

На співбесіді викладач з’ясовує, наскільки самостійно виконано 

контрольну роботу, чи вміє студент розв’язувати поставлені задачі. За 

позитивних результатів співбесіди контрольну роботу зараховують, про що 

викладач робить позначку «зараховано» на роботі, зазначаючи дату, своє 

прізвище та підпис. 
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За незадовільних результатів співбесіди студент з’являється на повторну 

співбесіду. Якщо в її ході остаточно встановлено, що контрольна робота 

виконана студентом несамостійно, йому видають інше завдання. 

З усіма запитаннями, що виникають під час вивчення дисципліни і 

виконання контрольної роботи, належить звертатися до викладача. 

Кожну контрольну роботу рекомендовано виконувати у наступній 

послідовності. 

1. Вивчити тему відповідно до програми дисципліни, з якої виконують 

контрольну роботу, використовуючи літературу, вказану у списку, що додають.  

2. Ознайомитися з контрольним завданням, визначити номер варіанта та 

підібрати літературу, в якій розглядають будову моделі автомобіля, зазначеної 

у завданні.  

3. Опрацювати матеріал теми, конкретизований варіантом завдання.  

4. Накреслити схеми розглянутих конструкцій, на котрі нанести виноски 

позицій.  

5.  Скласти опис використовуючи виконані схеми.  

6. Відредагувати опис і дооформити контрольну роботу.  

 

 

 

2 ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1 семестр 

 

Тема 1  Загальні знання про автомобілі   

Види рухомого складу автомобільного транспорту. Класифікація 

автомобілів. Індексація автомобілів, що прийнята в Україні. Поняття про базові 

моделі й модифікації. Коротка історія розвитку автомобільної промисловості та 

автомобільного транспорту в Україні. Загальна будова автомобіля і групи його 

механізмів. Призначення груп механізмів і їх розташування на автомобілі. 

Особливості схем компонувань легкових і вантажних автомобілів. Параметри 
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технічної характеристики автомобілів. Уніфікація та стандартизація в 

автомобілебудуванні. 

Література: [4, с. 5-11; 12, с. 6-20; 15, с. 4-10; 16, с. 5-10]. 

 

Тема 2 Робочий процес і основні параметри автомобільного двигуна   

Типи теплових двигунів внутрішнього згоряння. Схема загальної будови 

поршневого двигуна; призначення основних механізмів і систем. Робочий 

процес чотиритактного двигуна (карбюраторного і дизельного). Індикаторна та 

кругова діаграми робочого циклу. Діаграма фаз газорозподілу. Параметри 

тактів робочого циклу. Основні параметри поршневих двигунів: діаметр і хід 

поршня, робочий об’єм, число циліндрів, ступінь стиску, частота обертання 

колінчастого вала, питома витрата палива, крутний момент і потужність 

двигуна. Токсичність відпрацьованих газів. Принцип дії газотурбінного і 

роторно-поршневого двигуна. 

Література: [4, с. 12-23; 13, с. 7-43; 15, с. 11-28; 16, с. 27-33]. 

 

Тема 3 Кривошипно−шатунний механізм поршневого двигуна   

Призначення, вимоги, схеми механізмів і розташування циліндрів 

кривошипно-шатунних механізмів. Конструкція основних деталей і вузлів: 

циліндрів з повітряним і рідинним охолодженням, блок-картерів, головок, 

поршнів, поршневих кілець, шатунів, колінчастого вала, підшипників, 

маховика. Матеріали деталей кривошипно-шатунного механізму. 

Література: [4, с. 23-30; 13, с. 44-103; 15, с. 29-49; 16, с. 33-41]. 

 

Тема 4 Газорозподільний механізм  

Призначення, вимоги, схеми механізмів з нижнім і верхнім розміщенням, 

клапанів. Конструкція клапанів, їх направляючих, сідел клапанів, клапанних 

пружин і штовхачів, розподільного вала, деталей привода розподільного вала 

при нижньому і верхньому розташуванні. Установка газорозподілу. 
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Температурні зазори в приводах клапанів. Матеріали деталей механізму 

газорозподілу. 

Література: [4, с. 30-36; 13, с. 104-131; 15, с. 50-64]. 

 

Тема 5 Система змащування   

Призначення систем змащування двигунів. Способи змащування деталей. 

Схеми систем змащування. Конструкція пристроїв і апаратів систем 

змащування: мастильних насосів, фільтрів для очищення мастила, радіаторів, 

клапанів. Будова приладів для контролю за станом і роботою системи 

змащування. Схема вмикання фільтрів і радіаторів. Мастила, які застосовують 

для системи змащування двигунів. Вентиляція картера двигуна: призначення, 

схема і будова закритої системи вентиляції. 

Література: [4, с. 36-41; 13, с. 132-149; 15, с. 64-78]. 

 

Тема 6 Система охолодження   

Призначення системи охолодження двигунів. Способи охолодження і 

підтримання оптимального температурного режиму. Схема закритої рідинної 

системи охолодження. Конструкція пристроїв та апаратів рідинної системи 

охолодження: рідинного насоса, вентилятора, радіатора, термостата, 

з’єднувальних шлангів і їх ущільнень, контрольного термометра. Робота 

системи за різних температурних режимів, схеми циркуляції рідини. Привод 

насоса і вентилятора, регулювання привода. Охолоджувальні рідини та їх 

властивості. Заправна ємність системи. Детальна будова і робота повітряної 

системи охолодження. Порівняння рідинної та повітряної систем охолодження. 

Література: [4, с. 42-48; 13, с. 149-169; 15, с. 78-90]. 

 

Тема 7 Система живлення бензинового двигуна  

Основні пристрої систем живлення та їх призначення. Паливо та його 

властивості. Горюча суміш та її властивості, вимоги до складу суміші на різних 

режимах роботи двигунів. Схема і принцип роботи найпростішого 
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карбюратора. Будова і робота дозуювальних систем сучасних карбюраторів 

(холостого ходу, головного дозувального пристрою, економайзера, еконостата, 

прискорювального насоса, пускового пристрою). Будова і робота: 

діафрагмового паливного насоса, фільтрів очищення палива і повітря, 

пристроїв для підігрівання горючої суміші, системи випускання відпрацьованих 

газів. Будова і робота багатокамерних карбюраторів з паралельним і 

послідовним увімкненням камер. Токсичність відпрацьованих газів бензинових 

двигунів і способи її зниження. 

Література: [4, с. 49-66; 13, с. 169-184;215-248; 15, с. 91-121]. 

 

Тема 8 Система живлення дизеля  

Схема живлення дизеля. Основні прилади систем живлення та їх 

призначення. Паливо для дизеля і його властивості. Будова і робота пристроїв 

подавання палива: насоса низького тиску, ручного насоса, насоса високого 

тиску, фільтрів, форсунок, з’єднувальних трубопроводів високого та низького 

тиску. Призначення, схема і робота всережимного регулятора частоти 

обертання колінчастого вала і муфти випередження впорскування палива. 

Токсичність відпрацьованих газів дизельного двигуна . 

Література: [4, с. 66-71; 13, с. 185-215; 15, с. 131-153]. 

 

Тема 9 Система живлення газового двигуна 

Основні прилади системи живлення та їх призначення. Паливо для 

газових двигунів та їх властивості. Характеристика зріджених і стиснених газів. 

Схема системи живлення газового двигуна. Будова і принцип роботи приладів 

газобалонних установок для стиснених і зріджених газів (газових редукторів, 

підігрівачів, випарників, карбюраторів-змішувачів). Конструкція 

карбюраторних двигунів, призначених для роботи на газовому паливі. 

Література: [4, с. 71-73; 13, с. 249-258; 15, с. 121-130; 16, 117-127]. 
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Тема 10 Система живлення двигуна з безпосереднім уприскуванням 

палива 

Схеми систем живлення двигунів з безпосереднім уприскуванням палива. 

Основні прилади системи живлення та їх призначення.  

Література: [13, с. 258-263; 16, с. 127-162]. 

 

2 семестр 

 

Тема 11 Трансмісія автомобілів  

Призначення трансмісії. Способи перетворення обертального моменту в 

трансмісії. Класифікація трансмісій. Поняття про ступеневі та безступеневі 

трансмісії. Комбінована трансмісія. Схеми механічної та гідромеханічної 

трансмісії двовісних і тривісних автомобілів. Основні механізми трансмісії. 

Література: [3, с. 105-109; 5, с. 7-18; 12, с. 175-177]. 

 

Тема 12 Зчеплення  

Призначення. Класифікація зчеплення. Принцип дії одно- і дводискового 

фрикційного, гідравлічного, електромеханічного та електромагнітного 

порошкового зчеплення. Загальна будова та робота дискового зчеплення з 

периферійним і центральним розташуванням пружин. Конструкція деталей 

фрикційного зчеплення: натискного і веденого дисків, натискного пристрою 

(пружин), механізму вимкнення. Призначення, принцип дії та будова 

пружинно-фрикційного гасителя крутильних коливань. Особливості 

конструкції зчеплення з центральною діафрагмовою пружиною. Конструкція та 

робота механічного і гідромеханічного приводів зчеплення. Елементи привода: 

головний і виконавчий циліндри, муфта вимкнення, педаль та її розташування. 

Підсилювачі привода зчеплення. Регулювання зчеплення і приводів їх 

керування. Рідини, що застосовують для гідравлічного зчеплення. 

Література: [3, с. 109-120; 5, с. 44-57; 64-70; 9, с. 21-54; 12, с. 177-189]. 
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Тема 13 Коробка передач  

Призначення коробки передач. Класифікація коробки передач, принцип 

дії коробки передач з нерухомими і рухомими осями валів. Схеми дво-, три- і 

багатовальних коробок передач. Схема додаткової коробки передач. 

Конструкція ступеневих коробок передач. Конструкція і робота замків, 

фіксаторів, зубчастих муфт та інерційних синхронізаторів. Конструкція 

гідромеханічної коробки передач (ЛиАЗ-5256, ЗИЛ-4І04). 

Гідротрансформатори. Схема, принцип роботи і характеристика 

гідротрансформатора. 

Література: [3, с. 120-148; 5, с. 129-159; 71-96,103-108; 9, с. 55-98; 12,  

с. 190-204]. 

 

Тема 14 Головна передача   

Призначення і класифікація. Схеми одинарних передач: циліндричної, 

конічної, гіпоїдної. Конструкція, особливості роботи гіпоїдної головної 

передачі (ВАЗ, ГАЗ-53А). Схеми подвійних передач: центральних і рознесених. 

Конструкція подвійних головних передач: центральних (ЗИЛ-130, КамАЗ), 

рознесених (МАЗ-500, ЛиАЗ-5256). Методи регулювання підшипників і 

зчеплення зубчастих коліс головних передач. Змащування головної передачі. 

Література: [3, с. 154-159; 5, с. 211-229; 9, с. 126-145; 12, с. 215-222]. 

 

Тема 15 Диференціал  

Призначення. Типи диференціалів. Схеми встановлення диференціалів у 

трансмісії. Схема і властивості симетричного та  асиметричного диференціалів. 

Схема, принцип роботи і властивості самоблокувальних диференціалів 

підвищеного тертя. Конструкція міжколісного симетричного  (ЗИЛ-130, ВАЗ) і 

кулачкового (ГАЗ-66) диференціалів. Будова міжосьових диференціалів: 

симетричного (КамАЗ, ВАЗ-2121) і асиметричного (УРАЛ-4320). Примусове 

блокування диференціалів, привод керування блокуванням. 

Література: [3, с. 159-165; 5, с. 230-240; 9, с. 146-163; 12, с. 222-228]. 
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Тема 16 Карданна передача і привод до коліс 

Призначення. Схеми карданних передач та їх основні частини. Типи 

карданних шарнірів: жорсткі, пружні. Схема і властивості жорсткого 

карданного шарніра нерівних кутових швидкостей. Конструкція карданних 

передач привода мостів (ВАЗ, ЗИЛ-4331, МАЗ). Конструкція карданних 

шарнірів нерівних кутових швидкостей, карданних валів, рухомих шліцевих 

з’єднань, проміжних опор. Балансування елементів карданних передач і вимоги 

до її складання. Будова пружного карданного шарніра та його властивості. 

Схема і конструкція карданної передачі та карданних шарнірів рівних кутових 

швидкостей у приводах до коліс (ГАЗ-66 або ЗИЛ-131, ВАЗ-2121). Конструкція 

півосей і карданних передач привода ведучих коліс (ЗИЛ-130, МАЗ-500, ВАЗ-

2108). 

Література: [3, с. 148-154; 5, с. 197-210; 9, с. 104-121; 12, с. 209-214]. 

 

Тема 17 Роздавальна коробка  

Призначення і схеми роздавальних коробок. Конструкція роздавальних 

коробок з блокованим і диференціальним приводом. Керування роздавальними 

коробками. Замки і фіксатори роздавальних коробок. 

Література: [3, с. 165-169; 5, с. 180-191; 12, с. 204-206]. 

 

Тема 18 Рама. Мости 

Призначення і загальна будова рами автомобіля. Основні типи рам. 

Несучі кузови автомобілів. Конструкція тягово-зачіпних і сідельно-зачіпних 

пристроїв. Будова ведучого, керуючого, комбінованого і підтримувального 

мостів. 

Література: [3, с. 185-187; 263-267; 4, с. 191-196; 9, с. 267-272; 291-294; 12, 

с. 214-215; 229-234; 235-237]. 

 

Тема 19 Підвіска  

Призначення підвіски. Схема передачі сил і моментів через підвіску на 
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 раму (несучий кузов). Основні частини підвіски та їх призначення. Схеми 

незалежної, залежної та балансирної підвісок. Конструкція пружних елементів 

підвіски: листової ресори, пружини, торсіона, гумового і пневматичного 

пружних елементів. Конструкція і робота телескопічного амортизатора, 

стабілізатора поперечного крену. Загальна будова незалежної підвіски на 

поперечних важелях (типу ВАЗ, "Москвич-2140"), залежної ресорної (типу 

ЗИЛ-4331), залежної пружинної (ВАЗ), балансирної (ЗИЛ-131, КамАЗ) підвісок. 

Конструкція направляючих пристроїв, металічних і гумометалічних шарнірних 

з’єднань. 

Література: [3, с. 187-204; 4, с. 109-175; 9, с. 249-264; 12, с. 237-247]. 

 

Тема 20 Колісний рушій  

Призначення і загальна будова колісного рушія. Будова колеса з 

пневматичною шиною. Основні частини камерної та безкамерної шин та їх 

конструкція. Основні частини покришки. Матеріал кордів, конструкція  

каркасів з радіальним і діагональним розташуванням ниток корду. Рисунок 

протектора шин різного призначення. Особливості конструкції шин з постійним 

і регульованим внутрішнім тиском, тропічного і північного (морозостійкого) 

виконання. Класифікація шин. Маркування шин. Технічні параметри шин, 

регламентовані Державними стандартами. Норми пробігу шин. 

Способи кріплення шин на ободі колеса. Конструкція коліс з різними 

ободами. 

Література: [3, с. 170-185; 4, с. 176-191; 9, с. 279-290; 12, с. 247-255]. 

 

Тема 21 Кермове керування  

Призначення. Схема повороту двовісного і тривісного автомобіля і 

автопотяга. Радіус повороту автомобіля. Схема кермового керування. 

Призначення кермового механізму і привода. Передаточні числа кермового 

керування, кермових механізмів і кермового привода. Сходження і розвал 

керованих коліс. Стабілізація керованих коліс. Призначення, принципова схема 
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і робота гідравлічного підсилювача кермового керування. Загальна будова 

кермового керування і керованих мостів. Конструкція поворотних цапф, 

шкворнів, підшипників. Безшкворневі поворотні цапфи. Конструкція рейкових, 

черв’ячних, гвинтових, комбінованих кермових механізмів. Регулювання 

кермових механізмів. Схема кермових приводів при залежних і незалежних 

підвісках. Конструкція кермових приводів: кермової трапеції, тяг і шарнірних 

з’єднань. Будова і робота гідравлічного підсилювача кермового керування. 

Слідкуюча дія підсилювача. Конструкція лопатевого насоса, розподілювача 

виконавчого (силового) циліндра (ЗИЛ-130, ГАЗ-66). Робоча рідина 

гідропідсилювача. Особливості будови травмобезпечних кермоових механізмів. 

Література: [3, с. 205-221; 4, с. 5-30; 9, с. 164-190; 12, с. 270-287]. 

 

Тема  22 Гальмівні системи 

Принцип гальмування автомобіля. Види гальмівних систем. Призначення 

гальмівних систем: робочої, запасної, стоянкової, допоміжної. Основні критерії 

ефективності гальмівних систем (поняття про гальмівний шлях і сповільнення). 

Складові частини гальмівних систем: гальмівні механізми і гальмові приводи, 

їх призначення та основні типи. Схеми і властивості основних типів барабанних 

і дискових гальмівних механізмів. Схема і принцип дії гідравлічного, 

пневматичного й пневмогідравлічного гальмових приводів та їх загальна 

оцінка. Схема двоконтурного гальмового привода автомобілів, призначення 

апаратів робочої гальмівної системи. Слідкуючі апарати прямої та зворотної дії. 

Схема стоянкової гальмівної системи автомобіля, призначення основних 

апаратів. Однопровідна і двопровідна схеми гальмових приводів автопотягів, 

основні апарати, принцип дії. Розміщення гальмівних механізмів, приводів і 

органів керування. Види і принципи дії допоміжних гальмівних систем-

сповільнювачів: моторного, гідродинамічного, електродинамічного. Схема і 

конструкція барабанних гальмівних механізмів різних типів. Будова гальмівних 

барабанів, колодок та їх кріплень, способи кріплення фрикційних накладок. 

Конструкція відкритого дискового гальма (типу ВАЗ, "Москвич"). Автоматичне 
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регулювання зазорів у дисковому і барабанному механізмах. Будова 

трансмісійного гальмівного механізму (МАЗ-5335, ГАЗ-53А) і стоянкової 

гальмівної системи. Механічний гальмовий привод: схема, оцінка, конструкція 

механічного гальмівного привода стоянкової гальмівної системи легкового і 

вантажного автомобілів (ВАЗ, "Москвич", ЗИЛ-130). Гідравлічний гальмовий 

привод: схема двоконтурних приводів, конструкція і робота апаратів привода 

(головних циліндрів, робочих циліндрів, регулятор гальмівних сил, 

контрольного пристрою за станом привода). Призначення і принцип дії 

вакуумного підсилювача. Застосовувані гальмівні рідини та їх властивості. 

Заповнення привода рідиною. Конструкція і робота живильної частини 

пневматичного привода (КамАЗ): компресора, регулятора тиску, приладів 

очищення стисненого повітря від вологи та захист її від замерзання. 

Конструкція і робота контурів робочої гальмівної системи: гальмівного крана, 

клапана обмеження тиску, регулятора гальмівних сил, гальмівних камер тощо. 

Конструкція і робота стоянкової гальмівної системи: гальмівного крана з 

ручним керуванням, прискорювального клапана, гальмівних камер з 

пружинними енергоакумуляторами. Конструкція і робота апаратів гальмових 

приводів причепів: клапанів гальмування однопровідного і двопровідного 

приводів, повітряних розподілювачів, електромагнітного клапана. 

Антиблокувальні системи: призначення, схема і принцип дії. 

Література: [3, с. 222-261; 4, с. 39-109; 9, с. 194-248; 12, с. 287-342]. 

 

 

3 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 

 

Контрольна робота № 1 

Задача  1 Класифікація автомобільного рухомого складу 

Скласти класифікаційну схему автомобільного рухомого складу, 

принципів класифікації та маркування, прийнятого в Україні.  
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Визначити місце у класифікаційній схемі автомобіля, вибраного за 

варіантом завдання, та дати йому характеристику за класифікаційними 

ознаками.  

Задача 2 Загальний склад автомобіля  

Скласти компонувальну схему автомобіля відповідно до варіанта 

завдання. Охарактеризувати особливість компоновки та дати порівняння 

відносно інших компонувальних схем. Описати загальну будову автомобіля.  

 

Задача 3 Загальний склад і принцип дії двигуна внутрішнього 

згорання  

Описати робочий процес двигуна автомобіля, вибраного за варіантом 

завдання, з використанням індикаторної діаграми. Охарактеризувати загальний 

склад двигуна і призначення основних механізмів і систем. Дати порівняльну 

оцінку з іншими типами автотракторних двигунів.  

 

Задача 4 Кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми  

Описати призначення і загальний склад кривошипно-шатунного та 

газорозподільного механізмів. Накреслити схеми компоновок механізмів 

відповідно до варіанта завдання і скласти діаграму фаз газорозподілення 

двигуна, дати її опис. Перевірка і регулювання теплових зазорів у механізмах 

газорозподілення.  

 

Задача 5 Система змащування та охолодження  

Охарактеризувати призначення системи змащування та охолодження. 

Дати опис складу та роботи. Охарактеризувати особливості компоновок систем 

за варіантом завдання та дати порівняльну оцінку з іншими схемами.  

 

Задача 6 Система живлення  

Охарактеризувати призначення системи живлення. Накреслити схему 

системи живлення двигуна за варіантом завдання, скласти опис складу та 
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роботи системи. Провести порівняння системи живлення карбюраторного та 

дизельного двигунів.   

 

Контрольна робота № 2 

Задача  7 Зчеплення  

Описати призначення зчеплення і дати класифікацію. Накреслити схему 

зчеплення відповідно до варіанта у завданні. Дати його характеристику за 

класифікаційними ознаками. Скласти опис складу та роботи зчеплення та його 

привода. Регулювання вільного ходу педалі зчеплення.  

 

Задача  8 Коробка передач  

Описати призначення коробки передач і дати її класифікацію. 

Накреслити кінематичну схему коробки передач автомобіля відповідно до 

варіанта у завданні. Дати характеристику коробки за класифікаційними 

ознаками. Скласти опис складу та роботи коробки передач.  

 

Задача  9 Головна передача та диференціал  

Сформулювати призначення і дати класифікацію головних передач і 

диференціалів. Накреслити кінематичну схему головної передачі та 

диференціала, зазначеної у варіанті завдання моделі автомобіля. Дати 

характеристику, ураховуючи класифікаційні ознаки. Скласти опис складу, 

роботи і регулювання головної передачі та диференціала. Регулювання головної 

передачі та диференціала автомобіля. 

 

Задача  10 Підвіска  

Сформулювати призначення і охарактеризувати типи підвісок. Дати 

порівняльну оцінку. Для вказанної у завданні моделі автомобіля скласти схему 

підвіски, описати склад і роботу.  
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Задача  11 Кермове керування  

Сформулювати призначення кермового керування. Охарактеризувати 

особливості компонувальної схеми кермового керування автомобіля відповідно 

до варіанта та дати порівняльну оцінку з іншими схемами. Для вибраного за 

варіантом завдання автомобіля скласти схему кермового керування, описати 

його склад і роботу.  

 

Задача  12 Гальмівні системи  

Сформулювати призначення та охарактеризувати основні типи 

гальмівних систем. Провести порівняльний аналіз гальмівної системи 

автомобіля, вибраного за варіантом завдання, зі схемами, застосованними на 

інших автомобілях. Описати склад і роботу гальмівної системи автомобіля. 

Регулювання стоянкової та робочої гальмівних систем. 

 

 

4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту. 

2. Класифікація автомобільного рухомого складу. 

3. Загальна будова автомобіля. 

4. Проаналізувати компонувальні схеми вантажних автомобілів. 

5. Проаналізувати компонувальні схеми легкових автомобілів. 

6. Призначення і загальна будова ДВЗ. 

7. Класифікація автомобільних двигунів. 

8. Якими параметрами характеризується робота ДВЗ? Зовнішня швідкісна 

характеристика ДВЗ. 

9. Дати визначення робочого об’єму циліндра та двигуна, повного об’єму 

циліндра, ступеня стиснення. 

10. Описати робочий цикл 4-тактного двигуна. Індикаторна діаграма робочого 

циклу 4-тактного двигуна. 
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11. Призначення, загальна будова та принцип роботи КШМ. Які схеми 

компонування КШМ використовують у автомобільних двигунах? 

12. Призначення, особливості конструкції нерухомих деталей КШМ (картера, 

циліндрів, головки блока циліндрів). Матеріал, що застосовують для 

виготовлення нерухомих деталей КШМ. 

13. Призначення, конструкція поршнів. Якими конструктивними рішеннями 

запобігається заклинювання поршнів у циліндрах? Призначення, 

конструкція та робота поршневих кілець. 

14. Призначення, конструкція шатуна, поршневого пальця. Які підшипники 

використовують у КШМ? Призначення, конструкція, типи. 

15. Призначення, конструкція колінчастого вала КШМ. Як забезпечують осьову 

фіксацію колінчастого вала? Призначення, конструкція маховика. 

16. Загальна будова та робота газорозподільного механізму. 

17. Яка принципова відмінність конструкції механізмів газорозподілу з нижнім 

та верхнім розміщенням клапанів? Переваги та недоліки кожного 

механізму. 

18. Фази газорозподілу. Діаграма фаз газорозподілу. Що називають 

перекриттям клапанів? 

19. Призначення, конструкція розподільного вала ГРМ. Як здійснюється привод 

розподільного вала ГРМ? Типи приводів. Передатне число привода. 

20. Призначення, конструкція, умови використання коромисел і штанг ГРМ. 

Призначення, конструкція, типи штовхачів ГРМ. 

21. Призначення, конструкція клапанів ГРМ. Відмінності впускних та 

випускних клапанів. Призначення, конструкція клапанних пружин. Типи 

пружин. Як здійснюють фіксацію пружини на клапані? Механізм провороту 

клапана ГРМ. 

22. Яке призначення теплового зазору в ГРМ і як його регулювати? 

23. Призначення та загальна будова системи змащування ДВЗ. Як здійснюють 

змащування поверхонь тертя в ДВЗ? 
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24. Призначення, конструкція та робота мастильного насоса системи 

змащування двигуна. Як здійснюється привод мастильних насосів системи 

змащування двигуна. Де розміщують насоси? 

25. Призначення, конструкція, типи та принцип роботи фільтрів грубого та 

тонкого очищення системи змащування ДВЗ. Призначення, конструкція та 

робота центрифуги системи змащування. 

26. Загальна будова та принцип дії рідинної системи охолодження. 

Оптимальний температурний режим роботи двигуна. До чого призводить 

перегрівання та переохолодження двигуна? 

27. Які бувають системи охолодження ДВЗ за конструктивною схемою? Їх 

переваги та недоліки. Загальна будова рідинної системи охолодження. 

28. Призначення, конструкція та робота радіатора системи охолодження. Які 

типи радіаторів використовують у сучасних двигунах? Призначення, 

конструкція та робота пробки радіатора. 

29. Які способи автоматичного регулювання температури двигуна 

використовують у сучасних автомобільних двигунах? Призначення, 

конструкція та робота термостата системи охолодження. 

30. Призначення, будова та робота рідинного насоса системи охолодження 

ДВЗ. 

31. Призначення розширювального бачка системи охолодження. Призначення, 

принцип роботи жалюзей системи охолодження ДВЗ. 

32. Яку суміш називають горючою та робочою? Яким параметром 

характеризують склад горючої суміші? Дати визначення коефіцієнта 

надміру повітря та навести характеристику горючих сумішей. 

33. З яких дозувальних систем складається карбюратор? Їх призначення. 

34. У яких випадках використовують двокамерні карбюратори? Як вони 

поділяються? На яких режимах працюють первинна і вторинна камери 

карбюратора та які суміші вони виготовляють? 

35. Найпростіший карбюратор: схема, характеристика, принцип роботи. З якою 

метою виконують регулювання холостого ходу? Як його виконують? 
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36. Призначення системи живлення карбюраторного двигуна. Загальна будова 

системи. 

37. Призначення, конструкція та робота паливного (бензинового) насоса. 

Привод паливного насоса. 

38. Призначення, конструкція та робота паливопідкачувального насоса 

(дизеля). Привод насоса. 

39. Призначення, конструкція, принцип дії секції ПНВТ. Будова та робота 

плунжерної пари ПНВТ. 

40. Призначення та робота муфти випередження впорскування палива та 

регулятора частоти обертання колінчастого вала. 

41. З яких основних вузлів і механізмів складається система живлення 

дизельного ДВЗ? Їх призначення. 

42. Призначення, конструкція та робота форсунки системи живлення дизеля. 

43. ПНВТ. Призначення, конструкція, робота, принцип дозування палива. 

44. Призначення системи живлення дизельного двигуна. Переваги та недоліки 

дизельних двигунів. Принцип сумішоутворення дизеля. 

45. Призначення, конструкція та робота паливних фільтрів системи живлення 

дизеля. 

46. З якою метою застосовують наддув у дизельних двигунах? Як здійснюється 

наддув? Призначення, конструкція, принцип дії турбокомпресора. 

47. Основни причини використання природного газу як альтернативного палива 

в автомобілях. Типи газу. 

48. Загальна будова системи живлення газових ДВЗ, що працюють на 

зрідженому газі. 

49. Загальна будова системи живлення газових ДВЗ, що працюють на 

стисненому газі. 

50. Призначення, принцип роботи системи живлення двигунів з упорскуванням 

бензину. Класифікація систем упорскування. Переваги та недоліки систем 

упорскування. 

51. Визначити робочий об’єм 8-циліндрового двигуна: D=0,1м; S=0,095м. 
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52. Визначити робочий об’єм 4-циліндрового двигуна: D=0,079м; S=0,082м. 

53. Визначити робочий об’єм 8-циліндрового двигуна: D=0,12м; S=0,12м. 

54. Визначити робочий об’єм 8-циліндрового двигуна: D=0,13м; S=0,14м. 

55. Визначити робочий об’єм 4-циліндрового двигуна: D=0,092м; S=0,092м. 

56. Визначити робочий об’єм 6-циліндрового двигуна: D=0,13м; S=0,14м. 

57. Визначити робочий об’єм 6-циліндрового двигуна: D=0,092м; S=0,092м.   

58. Визначити ступінь стискання двигуна: D=0,092м; S=0,092м; Vc=0,3∙10
-3

м
3
. 

59. Визначити ступінь стискання двигуна: D=0,12м; S=0,12м ; Vc=0,36∙10
-3

м
3
. 

60. Визначити ступінь стискання двигуна: D=0,13м; S=0,14м ; Vc=0,38∙10
-3

м
3
. 

61. Визначити ступінь стискання двигуна: D=0,079м; S=0,082м; Vc=0,3∙10
-3

м
3
. 

62. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D=0,1м; S=0,095м. 

63. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D=0,076м; S=0,09м. 

64. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D=0,068м; S=0,076м. 

65. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D=0,076м; S=0,072м. 

66. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D=0,082м; S=0,076м. 

67. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D=0,092м; S=0,095м. 

68. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D=0,12м; S=0, 12м. 

69. Розшифрувати позначення автомобіля : ЗАЗ-1105;  КамАЗ-53212. 

70. Розшифрувати позначення автомобіля: ГАЗ-3110;  КамАЗ-5511. 

71. Розшифрувати позначення автомобіля: ВАЗ-21099;  КрАЗ-643731. 

72. Розшифрувати позначення автомобіля: ЛАЗ-52523;  МАЗ-5335. 

73. Розшифрувати позначення автомобіля: АЗЛК-2141;  ЗИЛ-43331. 

74. Розшифрувати позначення автомобіля: ЗАЗ-1103;  ГАЗ-3309. 

75. Розшифрувати позначення автомобіля: ВАЗ-21051;  КрАЗ-65053. 

 

 

5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  

 

1. Загальна будова автомобіля. Призначення трансмісії. Типи трансмісій за 

місцем розташування двигуна, кількості та розташування ведучих коліс. 
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2. Призначення та загальна будова трансмісії автомобіля. Які параметри 

характеризують трансмісію. 

3. Трансмісія автомобілів. Типи трансмісій, їх аналіз за типом перетворення 

крутного моменту. 

4. Трансмісія автомобілів. Призначення, загальна будова трансмісій 

тривісних автомобілів 6х6. 

5. Трансмісія автомобілів. Призначення, загальна будова трансмісій 

автомобілів 64. 

6. Загальна будова трансмісій автомобілів  44. 

7. Будова механічних трансмісій легкових автомобілів 42 . 

8. Трансмісії легкових автомобілів з розташуванням двигунів біля ведучого 

моста. 

9. Призначення та типи безступеневих трансмісій автомобілів. Їх аналіз. 

10. Зчеплення. Призначення, класифікація, вимоги. 

11. Фрикційне зчеплення. Призначення та принцип дії. Основні елементи 

фрикційної частини. Призначення, принцип дії та будова пружинно-

фрикційного гасителя крутильних коливань. 

12. Зчеплення. Будова та принцип дії фрикційного однодискового 

зчеплення. 

13. Особливості конструкції дводискових зчеплень. У яких випадках 

застосовують дводискові зчеплення? 

14. Приводи зчеплення. Призначення, типи, аналіз конструкції, оцінка 

якості. 

15. Приводи зчеплення. Будова, принцип дії гідравлічного привода 

зчеплення. Регулювання привода. 

16. Приводи зчеплення. Будова, принцип дії гідравлічного привода 

зчеплення з пневмопідсилювачем. Регулювання привода. 

17. Коробка передач. Призначення, класифікація, кінематичні параметри. 

18. Коробка передач. Конструкція 3−вальних коробок передач. 

19. Особливості конструкції та роботи 2−вальних коробок передач. 
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20. Коробка передач. Конструкція ступеневих коробок передач. 

21. Механізм перемикання передач. Будова та робота замків та фіксаторів. 

22. Способи перемикання передач. Будова, принцип дії синхронізатора. 

23. Багатовальні коробки передач (демультиплікатори, подільники). 

Призначення, будова, особливості конструкції. 

24. Гідромеханічна коробка передач. Призначення, будова, принцип дії. 

Конструкція гідротрансформатора. 

25. Роздавальна коробка передач автомобіля. Призначення, вимоги, 

класифікація. 

26. Роздавальна коробка передач. Призначення, особливості конструкції РК 

с блокованим приводом (ГАЗ-66). 

27. Роздавальні коробки передач повноприводних автомобілів з 

диференціальним приводом ( КрАЗ-260). 

28. Карданна передача. Призначення, вимоги, загальна будова. 

29. Карданна передача. Шарнір нерівних та рівних кутових швидкостей. 

Призначення, класифікація, особливості кінематики. 

30. Конструкція карданної передачі автомобіля з шарнірами нерівних 

кутових швидкостей. Умови рівномірного обертання валів карданної 

передачі. 

31. Гідравлічне зчеплення (гідромуфта). Будова, принцип дії, застосування. 

32. Карданна передача з шарнірами нерівних кутових швидкостей. 

Застосування, конструкція карданних шарнірів нерівних кутових 

швидкостей та їх змащування. 

33. Використання карданних передач з шарнірами рівних кутових 

швидкостей. Класифікація та конструкція шарнірів. 

34. Диференціали. Призначення, класифікація, загальна будова. 

35. Межколісні диференціали. Класифікація та будова. Властивості 

симетричного диференціалу. Блокування диференціалів. 

36. Міжколісний диференціал. Призначення, будова, використання. Влив 

диференціалу на прохідність автомобіля. Блокування диференціалів. 
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37. Будова, призначення та  умови використання асиметричного 

міжосьового диференціала. Примусове блокування. 

38. Призначення, класифікація самоблокуючих диференціалів. Будова та 

робота кулачкового диференціала підвищеного тертя. 

39. Призначення, класифікація самоблокуючих диференціалів. Будова та 

робота обгонної муфти. 

40. Головна передача автомобіля. Призначення, вимоги, класифікація, 

технічні параметри. 

41. Призначення, типи та особливості конструкції одинарних головних 

передач. 

42. Призначення, типи та особливості конструкції подвійних головних 

передач. 

43. Головна передача. Встановлення конічної шестерні та колеса. 

Регулювання підшипників  та зубчатого зачеплення. Особливості 

змащування. 

44. Кермове керування. Призначення. Схема повороту двовісного і 

тривісного автомобіля та автопотяга. Радіус повороту автомобіля. 

45. Рами та кузови автомобілів. Типи, особливості конструкції. 

46.  Мости автомобілів. Типи, особливості конструкції. 

47. Автомобільні колеса. Призначення, будова, класифікація пневматичних 

шин. 

48. Пневматична шина. Будова, маркування. Особливості камерних та 

безкамерних шин. 

49. Колеса. Призначення, будова, типи, маркування. 

50. Будова керованих мостів. Кути  нахилу шкворнів та конструкція 

шкворневих вузлів. Стабілізація керованих коліс.  

51. Параметри встановлення керованих коліс. Кути розвалу та сходження. 

Регулювання та перевірка. 

52. Запасна, стоянкова, допоміжна, робоча тормозні системи автомобіля. 

Призначення, загальна будова, вимоги до систем. 
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53. Приводи до ведучих некерованих та керованих коліс. 

54. Призначення та будова підвісок автомобілів. Класифікація підвісок. 

Стабілізатор попередньої стійкості. 

55. Пружні елементи підвісок. Конструкції листових ресор та способи їх 

встановлення. Направляючий пристрій ресорної підвіски. 

56. Залежні підвіски автомобілів. Типи, особливості конструкції. 

57. Незалежні підвіски автомобілів. Типи, особливості конструкції. 

58. Підвіски вантажних автомобілів. Типи, особливості конструкції. 

59. Підвіски легкових автомобілів. Типи, особливості конструкції. 

60. Амортизатори. Призначення, класифікація, вимоги. Конструкція та 

принцип дії телескопічного амортизатора. 

61. Кермове керування автомобіля. Призначення, класифікація. Елементи 

кермового механізму та кермового привода. Основні технічні параметри.  

62. Кермові механізми автомобілів. Призначення, конструкція та робота 

черв’ячних кермових механізмів. Регулювання механізму. 

63. Кермові механізми автомобілів. Призначення, конструкція та робота 

гвинтових кермових механізмів. Регулювання механізму. 

64. Кермовий привод автомобіля. Призначення. Елементи конструкції. 

Призначення, класифікація, загальна будова кермової трапеції.  

65. Підсилювачі кермового керування. Призначення, конструкція, 

компонувальні схеми. Стежача дія підсилювача. 

66. Гальмівні механізми. Призначення, загальна будова та принцип дії 

фрикційних механізмів. 

67. Гальмівне керування автомобіля. Призначення, загальна будова, 

принцип гальмування автомобіля. Гальмівні системи та вимоги до них. 

68. Види гальмівних систем автомобіля та їх призначення. 

69. Гальмівні механізми. Призначення, класифікація, критерії оцінювання. 

70. Барабанні гальмівні механізми. Призначення, конструкція, типи, 

регулювання. 
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71. Дискові гальмівні механізми. Призначення, конструкція, типи, 

регулювання. 

72. Гальмівні приводи. Призначення, класифікація, застосування на 

автомобілях.  

73. Двоконтурний гідравлічний привод робочої гальмівної системи. 

Застосування, конструкція, робота. 

74. Двоконтурний гідравлічний привод робочої гальмівної системи з 

вакуумним підсилювачем. Застосування, конструкція, робота. 

75. Двоконтурний пневматичний привод робочої гальмівної системи. 

Застосування, конструкція, робота. 
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Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 
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        Перевірив  Токарчук М.В. 
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Додаток Б 

Таблиця вибору даних до виконання контрольної роботи 

 

Остання цифра шифру залікової книжки 

П
ер

ед
о

ст
ан

н
я
 ц

и
ф

р
а 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

0 ВАЗ 

2104 

УрАЛ 

375 

КрАЗ 

65032 

КамАЗ 

5320 

ЗИЛ 

130 

ГАЗ 

53 

МАЗ 

5335 

АЗЛК 

2140 

ГАЗ 

24 

ЗАЗ 

1102 

9 ВАЗ 

2105 

УрАЛ 

377 

КрАЗ 

6322 

КамАЗ 

53212 

ЗИЛ 

131 

ГАЗ 

66 

МАЗ 

5432 

АЗЛК 

2141 

ГАЗ 

3102 

ЗАЗ 

1103 

8 ВАЗ 

2106 

УрАЛ 

4320 

КрАЗ 

6437 

КамАЗ 

5511 

ЗИЛ 

133 

ГАЗ 

3309 

МАЗ 

5337 

АЗЛК 

2137 

ГАЗ 

3110 

ЗАЗ 

1105 

7 ВАЗ 

2107 

ЛАЗ 

695Н 

КрАЗ 

6444 

КамАЗ 

4310 

ЗИЛ 

4333 

ГАЗ 

2705 

МАЗ 

5516 

ИЖ 

2715 

УАЗ 

469 

ЗАЗ 

968 

6 ВАЗ 

2108 

ЛиАЗ 

5256 

КрАЗ 

6443 

КамАЗ 

5410 

ЗИЛ-

ММЗ 

555 

ГАЗ 

3221 

МАЗ 

6422 

ИЖ 

412 

УАЗ 

3303 

Таврія 

Нова 

5 ВАЗ 

2109 

ПАЗ 

3205 

КрАЗ 

260 

КамАЗ 

54115 

ЗИЛ 

5301 

ГАЗ 

3302 

МАЗ 

643068 

АЗЛК 

2140 

УАЗ 

31514 

ЛуАЗ 

969 

4 ВАЗ 

21099 

УрАЛ 

375 

КрАЗ 

65055 

КамАЗ 

65115 

ЗИЛ 

130 

ГАЗ 

3307 

МАЗ 

5551 

АЗЛК 

2141 

УАЗ 

3909 

ЗАЗ 

1102 

3 ВАЗ 

2110 

УрАЛ 

377 

КрАЗ 

5444 

КамАЗ 

5410 

ЗИЛ 

131 

ГАЗ 

53 

МАЗ 

5433 

АЗЛК 

2137 

ГАЗ 

24 

ЗАЗ 

1103 

2 ВАЗ 

2115 

УрАЛ 

4320 

КрАЗ 

6437 

КамАЗ 

5320 

ЗИЛ 

4333 

ГАЗ 

3221 

МАЗ 

5336 

ИЖ 

2715 

ГАЗ 

3102 

ЗАЗ 

1105 

1 ВАЗ 

2121 

ПАЗ 

3205 

КрАЗ 

6510 

КамАЗ 

5511 

ЗИЛ 

5301 

ГАЗ 

3221 

МАЗ 

5432 

ИЖ 

412 

ГАЗ 

3110 

ЗАЗ 

968 
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