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Дійсні робочі цикли карбюраторних і дизельних двигунів 

Лабораторне заняття 1 

Індикаторна діаграма заданого прототипу двигуна та її аналіз. 
Визначення основних індикаторних та ефективних показників двигунів. 
Визначення середнього індикаторного тиску шляхом планіметрування. 
Креслення індикаторної діаграми заданого прототипу двигуна. 
Мета. Практично вивчити та вдосконалити теоретичні знання в розрахунках 

двигунів, провести розрахунки і порівняння визначених та існуючих основних 
показників роботи двигуна. 

Матеріально-технічне оснащення. Індикаторна діаграма двигуна, електронно-
обчислювальна машина типу "Електроніка", креслярський інструмент, планіметр, 
інструкційна картка та методичне забезпечення робочого місця. 

Література. Л-24, с. 140-152; Л-9, с. 36-37; Л-2, с. 31-50. 

Характеристика двигуна. 
 

(заповнити до початку заняття) 

Назва Показник 

Марка двигуна  

Тип двигуна  

Кількість та розміщення циліндрів  

Діаметр поршня, мм  

Хід поршня, мм  

Ступінь стиску  

Частота обертання колінвала, хв"1
  

Ефективна потужність, КВт  

Витрата палива, г/кВт год  

Літраж двигуна, л  

Користуючись рисунком 1а та 16 опишіть характеристику індикаторної діаграми 

заданого прототипу двигуна. 
Р. МПа Р. МПа 

  

 

Рис 16. Індикаторна діаграма чотири-
тактного дизеля з вільним впуском (без 
надуву) 

Рис 1а. Індикаторна діаграма чотири-

тактного карбюраторного двигуна 
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Відповідь: 

Хід заняття 

Для виконання заняття необхідно ознайомитись з інструкційною карткою та 
теоретичними матеріалами з даної теми в підручнику, після чого можна приступати 
до визначення основних показників роботи двигуна, отримавши у викладача 
завдання для кожної ланки, згідно з таблицею даних для проведення розрахунків. 

Таблиця значень даних для проведення розрахунків 

 Оди-
ниця 
виміру 

 Номер ланки  

Назва позначення 1 2 3 4 5 

показника  Марка двигуна  

 ЯМЗ-740 ЯМЗ-240Б Д-240 СМД-60 ЗІЛ-130 

Теоретичний 
індикаторний 
тиск (РГ) 

МПа 0,94 0,94 0,93 0,94 0,92 

Коефіцієнт повноти 

індикаторної діаг-

рами (фн) 

 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 

Тиск при процесі 

газообміну (АРІ) 

МПа 0,1 од 0,08 0,09 0,07 

Годинна    витрата 
палива (От) 

кг/год 34,5 52,5 15,2 27,8 36,0 

Показник 

теплоутворення 

(Ни) 

МДж/кг 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

Тиск,   затрачений 
на механічні вит-
рати (Рмв) 

МПа 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Всі інші значення, які будуть входити у формули і їх немає в таблиці значень, 
потрібно брати із технічної характеристики двигуна, прототип якого ви розраховуєте. 

Послідовність заняття 

1. Визначити планіметром площу Рп= і Ро = на    індикаторній 
діаграмі ( див. Л-9, с.37, рис. 1а, 16). 

2. Визначити площу дійсної індикаторної роботи 
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р =р -р = 

3. Визначити середній індикаторний тиск: 

І спосіб Р£ = Р;/1 = Мла; 

П спосіб     Р^РІХ^Н-АР^     " МПа 

4. Визначити індикаторну потужність 

^ = 2РіУьпі/г= кВт 

5. Визначити питому індикаторну витрату палива 

Я; = О^І 103 = г/кВт год 

6. Визначити індикаторний ККД 

Чі=3600/Ни Яі = 

7. Визначити середній ефективний тиск 

Р. = РІ-РМ = МПа 

8. Визначити ефективну потужність двигуна 

Ие = 2Р, Уь і п/г= кВт 

9. Визначити потужність затрачену на тертя 

Нт = ^-Ке= кВт 

10. Визначити механічний ККД 

11. Визначити ефективний ККД 

12. Визначити ефективну питому витрату палива 

Я„ = 0,/Мв   103= г/кВтгод 

Після розрахунків провести аналіз отриманих показників із допустимими 
граничними межами значень (Л-24, с.140-152), а також визначити конструктивні 
та ефективні фактори, що впливають на ефективність показника роботи двигуна 
внутрішнього згорання. ___________________________________________________  
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Висновок: 

Оцінка _________________   ____________________  

(підпис викладача) 

(дата) 

Кривошипно-шатунний механізм 
Лабораторне заняття 2 

Порядок комплектування та визначення розмірних груп деталей КШМ. 
Вимірювання овальності і конусності шийок колінчастого вала та зазорів у спряженнях. 
Визначення технічного стану спряжень шийок колінчастого вала з корінними і 
шатунними підшипниками. 

Мета. Навчитись визначати розмірні групи деталей циліндро-поршневої групи 
КПІМ та порядок їх комплектування. Практично виміряти овальність та конусність 
шийок колінчастого вала та зазорів у спряженнях. Визначити технічний стан деталей 
КПІМ. 

Матеріально-технічне   оснащення.   Двигун  _________________ ,   інструмент 

для монтажних робіт, вимірювальний інструмент, деталі та збірні одиниці КШМ 
двигуна. 

Література. Л-19, с.17-43; Л-24, с.16-54; Л-9, с.54-100; Л-7, с.22-60: Л~8, с.22-
42, заводські інструкції з будови тракторів і автомобілів. 

Характеристика механізмів двигуна 

(для 1 ланки ЯМЗ-240Б; 2 - СМД-62; 3 - Д-144; 4 - ЗМЗ-53А; 5 - ЗІЛ-130) 

Назва Показник 

Тип двигуна  

Порядок роботи  

Тип КШМ  

Кількість корінних/   шатунних шийок  

Найбільший крутний момент Н/мм  

Частота обертання колінчастого вала, хв"1
  

Потужність, кВт  

Хід заняття 

Ознайомитись та засвоїти завдання інструкційної картки. 
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Провести   визначення    розмірних   груп   деталей   циліндро-поршневої   групи 

КПІМ двигуна. 

Визначити технічний стан деталей та збірних одиниць КПІМ двигуна. 

Провести вимірювання зазорів у спряженнях деталей КПІМ двигуна, та порівняти 

їх з нормальними значеннями. 

Розмірні та установочні мітки деталей КПІМ двигуна 

Форма позначень 

1. Розмірні групи поршнів: 
^ кількість розмірних груп; ^ 
порядок позначення 

2. Розмірні групи поршня і кільця: 
■^ кількість розмірних груп З 

Установочні мітки поршнів і шатунів: 
^ порядок позначення міток на поршнях; 
■^ порядок позначення міток на шатунах 

На рисунку 2 позначте і вкажіть установочні мітки, які встановлені на поршні та 

шатуні двигунів ЗИЛ-130, СМД-60. 

 

Рис.2. Поршневі кільця та мітки на поршні і шатуні двигуна СМД (а) та ЗИЛ-130 (б) 

Відповідь: 

Результати вимірювання 

1. Зазор між юбкою поршня і циліндром 
нормальний, мм _________________ , фактичний, мм 
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2. Зазор у замку поршневих кілець 

нормальний, мм _________________, фактичний, мм_ 

3. Зазор по висоті між кільцями і канавкою поршня 
нормальний, мм ________________ , фактичний, мм_ 
4. Допустиме відхилення ваги 
поршня, г _____________________ , шатуна, г _____  

5. Овальність шатунних шийок вала допустима, мм
 , фактична, мм 
6. Овальність корінних шийок вала 
допустима, мм__________________ , фактична, мм 

7. Зазор у шатунних підшипниках 

нормальний, мм _______________ , фактичний, мм__ 

8. Зазор у корінних підшипниках вала нормальний, мм
        , фактичний, мм_ 
9. Осьове переміщення колінчастого вала нормальне, 
мм ___________________________ , фактичне, мм 
Висновок про технічний стан кривошипно-шатунного механізму 

Контрольні запитання 

Як визначається овальність і конусність шийок колінчастого вала? 
Відповідь: ___________________________________________________  

Як визначається розмірність деталей циліндро-поршневої групи? 
Відповідь:      _________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Практичне заняття 1 

Розбирання  і  складання  циліндро-поршневої  групи  кривошипно-шатунного 
механізму. 

Мета. Вивчити будову деталей циліндро-поршневої групи, виявити особливості 
конструкції і характер з'єднань. Набути навичок розбирання і складання КПІМ. 

Матеріально-технічне оснащення. Двигун  ____________  , інструмент для 

монтажних робіт, знімачі для розбирання двигунів, інструкційна картка, натуральні 
зразки деталей циліндро-поршневої групи. 

Література. Л-24, с. 16-34; Л-19, с. 11-47; Л-5, с.47; Л-22, с. 37-48, заводські 
інструкції для трактора і автомобіля. 

Характеристика двигуна ___________________________________________  
(для 1 ланки Д-144(Д-37Е); 2 - Д-65НТ(804525850, ІУЕСО - "Моторе"); 
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З - ЗМЗ-53А; 4 - КамАЗ-740; 5 - ЗМЗ-24Д). 
 

Назва Показник 

Модель двигуна  

Тип двигуна  

Кількість циліндрів  

Порядок роботи  

Діаметр циліндра, мм  

Хід поршня, мм  

Потужність, кВт  

Ступінь стиску  

Робочий об'єм, л  

Частота обертання колінчастого вала, хв"1
  

Питома витрата палива, г/кВт.год  

Хід заняття 

Вивчити будову і послідовність розбирання і складання циліндро-поршневої 
групи КШМ. 

Розібрати циліндро-порпшеву групу. Виявити особливості конструкцій і наявність 
міток на деталях. Вивчити характер спряжень, скласти циліндро-поршневу групу згідно 
з технічними вимогами. 

Особливості будови і спряжень 

1. Характеристика гільзи циліндрів  _________________________________________  

2. Матеріал поршня _________________________________  
3. Кількість компресійних кілець, шт ___________________  
4. Кількість маслоз'ємних кілець, шт ___________________  
5. Зазор між поршнем і циліндром, мм ___________________  
6. Зазор у замку поршневих кілець, мм ________________  
7. Зазор по висоті між кільцем і канавкою поршня для кілець: 
для кілець компресійних, мм __________________________  
оливоз'ємних, мм ___________________________________  
8. Спосіб закріплення поршневого пальця ________________  

9. Допустиме відхилення по масі поршня, г _________ , шатуна, г 
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На рисунку 3 вкажіть основні 
корпусні деталі КПІМ двигуна. 
Відповідь: 

Рве. 3. Корпусні деталі дввгунів: я - 
рідвавого охолоджений з рядним розміщеввям 

цвлівдрів; б — рідвавого оіолодхеввв з У-образним 
розміщенням цвлівдрів; в - повітряного 
охолоджевая з рядввм розміщеввям цвлівдрів 
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На рисунку 4 вкажіть конструкційні деталі колінчастого валу двигуна Д-240. 

ТО п       12 І, 

Ряс 4. Колінчастий вал двигуна Д-240 

Відповідь: 

Контрольні запитання 

Чим ущільнюється гільза циліндрів у верхній частині? 
Відповідь: ________________________________________  

Чим ущільнюється гільза циліндрів у нижній частині? 
Відповідь: _________________________________________ 

Як позначається розмірність поршневої групи? 
Відповідь: __________________________________  

Чим визначається правильність положення поршня в циліндрі двигуна? 
Відповідь: ___________________________________________  

Як розташовуються на поршні замки поршневих кілець? 
Відповідь: ________________________________________  
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Висновок: 

Оцінка ________________   __________________  

(підпис викладача) 

(дата) 

Газорозподільний і декомпресійний механізми 

Лабораторне заняття З 

Встановлення   привідних   шестерень   механізму   газорозподілу   за   мітками. 
Визначення моментів відкриття та закриття впускних і випускних клапанів. 

Мета. Формування вмінь і навичок встановлення газорозподільних шестерень і 
перевірка фаз газорозподілу. 

Матеріально-технічне оснащення.   Двигун _______________ , інструмент  для 

монтажних   робіт,   знімачі   і   пристрої   для   розбирання   і   складання   механізму 
газорозподілу, щуп, металева лінійка 300мм, циркуль. 

Література. Л-24, с.40-54; Л-19, сі 1- 47; Л-5, с.47-63; Л-22, с. 60-62. 

Характеристика механізму газорозподілу двигуна _____________  
(для 1 ланки Д-65НТ; 2 - Д-144; 3 - СМД-60 (РШТ2); 4 - ЗШ-130; 5 - ВАЗ-21Д) 

Назва Показник 

Модель двигуна  

Тип двигуна  

Кількість циліндрів  

Порядок роботи  

Тип механізму газорозподілу  

Тип декомпресійного механізму  

Тип приводного механізму  

Тепловий зазор між стержнем клапана і бойком 
коромисла, мм 

 

Впускний клапан  

Випускний клапан  

Хід заняття 

Вивчити будову і послідовність розбирання, складання, регулювання  механізму 
газорозподілу. 

Розібрати механізм приводу розподільного вала, встановити наявність міток. 
Скласти механізм приводу розподільного вала, шестерні з'єднати за мітками. 
Визначити моменти відкриття і закриття впускних і випускних  клапанів. 
Скласти діаграму фаз газорозподілу заданого двигуна. 
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Особливості будови спряжень 
(за номером ланки) 

Чим визначається положення поршня першого циліндра у верхній мертвій точці 
(ВМТ) при такті стиску? 
Відповідь: _____________________________________________________________  

Нормальне осьове переміщення розподшьного вала та спосіб його обмеження. 
Відповідь: ____________________________________________________________  

Скільки градусів дорівнює 1мм дуги шківа колінчастого вала (навести 
розрахунки)? 
Відповідь: ______________________________________________________  

Фази газорозподілу, виявлені в ході виконання роботи, град 

Впускний клапан | початок відкриття ______________ до ВМТ 

| кінець закриття ______________ після НМТ 

Випускний клапан | початок відкриття ___________ до ВМТ 

| кінець закриття _________ після НМТ 

Тривалість відкриття впускного клапана, град. __________  

Тривалість відкриття випускного клапана, град. _________  

Величина перекриття клапана, град ____________________  

Складіть діаграму фаз газорозподілу двигуна ____________  

(за номером ланки) 
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За допомогою рис. 5 позначте та вкажіть порядок встановлення розподільних 
шестерень двигунів Д-144 (а), ЗШ-130 (б), СМД-62 (в). 

 

Рис. 5. Встановлення розподільних шестерень за мітками: 
а - при обертанні валів розподільного і паливного насосів в одну сторону з колінчастим валом (Д-144); б - пра обертанні в 

протилежні сторони колінчастого та розподільного валів (ЗІЛ-130); в- при обертанні в протилежні сторони валу 
паливного насосу та розподільного вала (СМД- 62) 

Відповідь: 
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На   рисунку   6   а   і   б   позначте   та   назвіть   деталі,   вкажіть   конструкції 
газорозподільного та декомпресійного механізмів. 

 
Рис. ба. Газорозподільний механізм Рис 66. Декомпресійний механізм, який діє аа коромвсло 

Відповідь: 

Контрольні запитання 

У яких двигунах випускні клапани мають натрієве охолодження і примусове 
провертання? 
Відповідь: _____________________________________________________________  

Як впливає відхилення в установці фаз газорозподілу на економічність роботи 
двигуна ? 
Відповідь: ____________________________________________________________  
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Висновок: 

Оцінка _________________   __________________  

(підпис викладача) 

(дата) 

Система живлення карбюраторного двигуна 

Практичне заняття 2 

Розбирання і складання  бензонасоса і карбюратора. 
Попереднє регулювання карбюратора на мінімально стійку частоту обертання 

колінчастого вала. 
Мета. Вивчити роботу і будову бензонасоса і карбюратора. Виробити практичні 

навички розбирання, складання, регулювання бензонасосів і карбюраторів. 
Матеріально-технічне оснащення. Бензонасос (марка) _____________________ , 
карбюратор (марка) __________________________________________________ , 
інструмент для монтажно-демонтажних робіт. 
Література. Л-24, с.54-72; Л-19, с.58-59; Л-18, с.66-68. 
Характеристика приладів системи живлення двигуна 

(для 1 ланкиВАЗ-21011;2-31Л-130;3-ЗМЗ-53А;4-ЗМЗ-24Д; 5-АЗЛК-412) 
 

Назва Показник 

Ємкість паливного бака , л  

Марка бензонасоса  

Тиск бензонасоса, МПа  

Продуктивність бензонасоса, л/год  

Марка карбюратора  

Величина рівня палива в поплавковій камері, мм  

Хід заняття 

1.Розібрати бензонасос, вивчити його роботу, скласти і перевірити його роботу. 
2. Розібрати карбюратор, вивчити його будову і роботу системи пуску, системи 

холостого ходу, головної дозуючої системи, економайзера, прискорювального насоса. 
3. Скласти  карбюратор,  відрегулювати  його  на мінімально  стійку  частоту 

обертання'колінчастого вала. 

Особливості будови і роботи приладів системи живлення 
Склад паливної суміші, що готує карбюратор: 
при пуску _____________________________________________________________  
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на холостому ходу 

на середніх навантаженнях 

при повному навантаженні 

Схема роботи 

За допомогою схем на рис. 7 а, б, в, г вкажіть допоміжні пристрої карбюратора та 
позначте їх умовні позначення. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  Рис. 7в. Схема 
 ________________________________________________________________  економайзера з 

пневматичним 

Контрольні запитання 

За рахунок чого припиняється подача палива бензонасосом при заповненні 
поплавкової камери карбюратора? 

Відповідь: ____________________________________________________  
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Яке призначення другого отвору, який знаходиться вище отвору системи 
холостого ходу з регулювальним гвинтом  якості? 

Відповідь: ___________________________________________________  

Як проводиться попереднє регулювання карбюратора на мінімальну частоту 
обертання колінчастого вала? 

Відповідь: _________________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка ________________  _____________________________  

(підпис викладача) 

(дата) 

Лабораторне заняття 4 

Перевірка герметичності гольчатого клапана поплавкової камери та пропускної 
здатності жиклерів карбюратора. Перевірка і регулювання рівня палива в поплавковій 
камері карбюратора. 

Мета. Набути вмінь і практичних навичок регулювання рівня палива в 
поплавковій камері і перевірка пропускної здатності жиклерів карбюратора. 

Матеріально-технічне оснащення. Карбюратор (марка) ____________________ , 
прилад ШІАТ-528 для перевірки пропускної здатності жиклерів карбюратора, 
методичні вказівки. 

Література. Ульман Н.Е. и др. Ремонт машин. - М.: Колос, с.166-171; Л-24, с.63-
65; Канарчук В.Е. та ін. ТО, ремонт і збирання автотранспорних засобів. Книга І. - К.: 
Вища школа, 1991. ст. 188-200. 

Характеристика карбюраторів 
 

Модель 
карбюратора 

Головний 
жиклер 

Жиклер 

холостого 

ходу 

Жиклер 

повної 
потужності 

Головний 

повітряний 

жиклер 

Жиклер 
еконо-

майзера 

К-126Б 340±4 0 0,75     ^  0 0,3 0 0,7 

К-88А 315±4  1150±25 860±1 215±3 

2105-107010-

20 

0 1,07; 0 

1,62. 
0 0,50; 

010,60 

 '      01,70 

01,70 

01,50 

Віддаль від рівня палива до площини роз'єму в карбюраторах К-126Б-20±1,0 мм, 

К-88А-18±1,0   мм,   відстань   поплавка   від   кришки      карбюратора   з   прокладкою 

6,5±0,25мм (2105-1107010-20). 
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Хід заняття 

Перевірити, при необхідності відрегулювати, рівень палива в карбюраторі. 
Частково розібрати карбюратор. 
Перевірити герметичність голчатого клапана. 
Перевірити пропускну здатність жиклерів. 
Скласти карбюратор, відрегулювати гвинти холостого ходу. 

Показники перевірки карбюратора 

Рівень палива в поплавковій камері карбюратора або відстань поплавка від 

кришки карбюратора, мм __________________ . 
Пропускна здатність головного паливного жиклера, см3/хв ________  
Пропускна здатність жиклера холостого ходу, см /хв _____________  
Пропускна здатність жиклера повної потужності, см /хв ___  
Пропускна здатність головного повітряного жиклера, см3/хв 
Пропускна здатність жиклера економайзера, см /хв _______  

За допомогою схем на рис. 8 а і б, вкажіть умовні позначення та опишіть порядок 
перевірки пропускної здатності та герметичності голчастого клапана карбюратора. 

■»«-. 

Відповідь: 

Рас. 86. Установка для перевірки герметичності голчатого клапана 

 

Рис. 8а. Прилад 
для перевірки 
пропускних 
властивостей 
жиклерів 
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Контрольні запитання 

Як змінити рівень палива в поплавковій камері карбюратора (зменшити чи 
збільшити)? 
Відповідь: ______________________________________________________________  

Яка послідовність регулювання карбюратора на частоту обертання холостого 
ходу колінчастого вала двигуна? 
Відповідь:  . __________________________________________    ■      _____________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Система живлення і регулваняя дизельного двигуна 

Практичне заняття З 

Перевірка технічного стану форсунки. Визначення тиску початку впорскування і 
якості розпилювання палива. Регулювання форсунки на нормальний тиск 
впорскування. 

Розбирання і складання паливного насоса високого тиску та форсунки. 
Встановлення паливного насоса на дизельний двигун і перевірка моменту подачі 
палива. 

Мета. Вивчення будови і роботи паливних насосів високого тиску та форсунок. 
Формування практичних навичок встановлення насосів на двигун і перевірки моменту 
початку подачі палива. 

Матеріально-технічне оснащення. Двигун (марка) __________ , паливні насоси 

високого тиску (рядні і розподільні) (тип, марка ) ________________ , моментоскоп КІ- 
4941, інструмент для монтажних робіт, лінійка стальна 300 мм. 

Література. Л-24, с.75-94; Л-19, с.63-70 ; Л-20, с.23-47; Л-18, с.78-84. 
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Характеристика паливного насоса двигуна _______________________  
(для форсунки 1 ланка СМД-60; 2 - Д-240, Д-245Т; 3 - Д-21 А (Д-120); 4 - КамАЗ-
740; 5-Д-144-34). 

 

Назва Показник 

Тип (марка) паливного насоса  

Кількість плунжерів  

Діаметр плунжера, мм  

Порядок роботи секції  

Кут випередження подачі палива за меніском, град, 

до ВМТ колінчастого вала 

 

Форсунка  

Тип (марка) форсунки  

Кількість розпилюючих отворів  

Діаметр отворів, мм  

Тиск початку вприску, МПа  

Спосіб регулювання  

Хід заняття 

Розібрати форсунку, вивчити її будову і роботу. Скласти форсунку. 
Частково розібрати паливний насос (марку визначає викладач), вивчити його 

будову і роботу. Скласти паливний насос. 
Встановити паливний насос на двигун. 
Перевірити момент початку подачі палива, при необхідності відрегулювати. 
Встановити форсунку на прилад і перевірити її на: якість розпилу палива;   на 

герметичність. 
Перевірити і відрегулювати тиск початку вприску палива. 

Регулювальні робочі параметри форсунок 

(заповнюється в ході заняття) 
Перевірка форсунки на герметичність: 

робочий тиск вприску, МПа____________  

тиск вприску, що встановлюється при перевірці на герметичність, МПа ___________  

інтервал падіння тиску при перевірці на герметичність, МПа ____________________  

час падіння тиску, с _____________________________________________________  

мінімально допустимий час падіння тиску при випробуванні, с __________________  
висновок про технічний стан форсунки, яка перевіряється _______________________  

Регулювання тиску початку вприску 

тиск вприску до регулювання, МПа ___________________  
відрегульований тиск, МПа_ _________________________  
величина   зміни   тиску   при   повороті   регулювального   гвинта   на   один   оборот, 
Мпа ___________________________________________ : _______________________  

Особливості конструкції і регулювання 

Спосіб регулювання кількості палива. 
Відповідь: ______________________________________________________________  
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Спосіб регулювання кута випередження подачі палива для кожного циліндра. 
Відповідь: ^_ ________________________________________________________  

Спосіб регулювання кута випередження подачі палива для всіх циліндрів 
одночасно. 
В ідповідь: ______________________________________________________  

Спосіб установки колінчастого вала до ВМТ для першого циліндра. 
Відповідь: __________________________________________________  

Спосіб контролю кута випередження подачі палива на двигуні. 
Відповідь: _____________________________________________  

Масштаб контролюючого пристрою на один градус повороту колінчастого вала. 
Відповідь: ____________________________________________________________  

За допомогою рис. 9, 10, 11, 12 вкажіть умовні позначення та опишіть принцип дії 
паливних насосів високого тиску, зворотнього і нагнітального клапашв та відкритої 
форсунки. 

 
Рис. 9. Схема роботи плунжерної пари Рис. 10. Схема роботи паливного Рис. 11. Схема зворотного і 

насоса розподільного типу нагнітального клапанів 

Відповідь: 
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Рис 12. Схема роботи відкритої форсунки 

Результати перевірки 

Кут   випередження подачі палива до ВМТ поршня першого циліндра на такті 
стиску, визначений за допомогою моментоскопа, град. _____________  

Перевірки _____________________________________________ 

Висновок: 

Лабораторне заняття 5 

Перевірка і регулювання насоса на рівномірність циклової подачі палива по 
секціях і на кутову рівномірність подачі. 

Перевірка і регулювання регулятора паливного насоса. Визначення частоти 
обертання кулачкового валика, що відповідає початку дії регулятора і повному 
відключенню подачі палива. Визначення коефіцієнта корекції. 

Мета. Набуття вмінь і навичок перевірки та регулювання форсунок паливних 
насосів і регуляторів дизельних двигунів. 

Матеріально-технічне оснащення. Форсунки з двигуна (марка)
 __________________________________________________________________ 
, 

паливний насос (марка) ___________________ , прилад для перевірки і регулювання 

форсунок ЬСИ-3333 ГОСНИТИ або КИ-1609А, інструмент для монтажних робіт. Стенд 

для   перевірки  і  регулювання   паливних  насосів   (марка)  
 ______________________________________________________________________ 
, 
комплект відрегульованих форсунок, секундомір, методичні вказівки, інструкційна 
картка. 

Література. Л-24, с.75-94; Л-19, с.67-80 і методичні вказівки з регулювання 
паливних насосів; Л-20, с.143-163. 
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Характеристика паливного насоса двигуна ______________  
(для 1 ланки Д-240; 2 - СМД-60; 3 - Д-21 А(Д-120);4 - КамАЗ-740; 5 - Д-144) 

 

Назва Показник 

Марка паливного насоса  

Тип (марка) форсунок  

Кількість плунжерів  

Діаметр плунжера, мм  

Хід плунжера, мм  

Порядок роботи секцій  

Хід заняття 

Вивчити будову і роботу стенда. 
Встановити насос і перевірити схему з'єднання трубопроводів і положення кранів 

згідно із схемою на стенді. 
Перевірити секції паливного насоса на рівномірність і момент  подачі. 
Визначити частоту обертання кулачкового валика, що відповідає початку дії 

регулятора і повному відключенню подачі палива. 
Визначити коефіцієнт корекції. 
Визначити продуктивність насоса залежно від переміщення рейки (дозатора та 

частоти обертання кулачкового валика). 

Результати перевірки і регулювання 

(заповнюється в ході заняття) 

Встановлення лічильника, автомата на частоту обертання при перевірці подачі 
палива ________ хв"1. 

Кількість палива, що подається секціями насоса, см 3/хв 

1-а_ _________ ; 2-а _____________ ; 3-а ____________ ; 4-а __________ . 
Визначення нерівномірності подачі 

К     — К 

Н = -ля' ----- «й-х 100% = ----------------- = % 

к   —к 

Кср. = —Ж -------- 2» = ------------------------- = СМ3 

Кут випередження подачі палива секціями, град. 

1-а ___________ ; 2-а _________ ; 3-а __________ ; 4-а_ 

Частота обертання кулачкового валика паливного насоса номі-нальна       хв" . 
Частота обертання кулачкового валика, що відповідає початку дії 

регулятора _____ хв"1. 
Частота обертання кулачкового валика, що відповідає повному припиненню 

подачі палива ________ хв"1. 
Коефіцієнт корекції 

К = 

Ч. цноь 

де Яцмк - середня циклова подача, що відповідає Мк шах ммУцикл.; 

Чпном - середня циклова подача при цном. _________ мм /цикл. 
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при переміщенні рейки (дозаторів) на 0,5; 1,0; 

1,5; 2 мм і частоті обертання кулачкового валика 500хв"; 700хв"; 1050(1100) хв" 

. 
 

 Циклова подача ц, мм3/цикл. 

Переміщення рейки 
(дозатора), мм 

хв"1
 хв"1

 хв"1
 

1,0(0,5)    

2,0(1,0)    

3,0(1,5)    

4,0(2,0)    

Характеристика насоса_ 

Яч, мм з Яц, мм /цикл. 

Ь,мм 

а) за розміщенням рейки (дозатора) 

Висновок: 

б) за частотою обертання 
кулачкового вала 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Змащувальна система двигуна 

Практичне заняття 4 

Розбирання і складання оливного насоса та фільтрів. Вивчення розміщення 
оливоподавальних клапанів у системі, а також оливних каналів у картері двигуна та 
інших механізмів. 

Мета. Вивчення будови і роботи агрегатів змащувальних систем двигунів. Набуття 
практичних навичок розбирання і складання приладів змащувальної системи. 
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Обладнання. Двигун (марка) ___________________ , агрегати змащувальної 
системи та їх розрізи, інструмент для монтажних робіт. 

Література. Л-24, с.94-116; Л-19, с.84-96; Л-18, с.96. 

Характеристика змащувальної системи двигуна ______________  
(для 1 ланки Д-144-34; 2 - СМД-60, (0ЕЦТ2); 3 - ЗШ-130; 4 - Д-240; 5 - ЗМЗ-53А) 

 

Назва Показник 

Марка двигуна  

Тип змащувальної системи  

Марка моторної оливи  

Об'єм системи  

Тиск оливи в магістралі, Мла  

Тип оливного насоса  

Продуктивність насоса, л/хв  

Номінальна температура, С  

Тип вентиляції картера  

Тип фільтра грубої очистки  

Тип фільтра тонкої очистки  

Хід заняття 

Розібрати оливний насос, вивчити конструкцію, роботу і скласти насос. 
Розібрати фільтр очистки оливи, вивчити будову, роботу і скласти. Вивчити 
шляхи оливи в змащувальній системі. Визначити місце розміщення клапанів 
та тиск, на який вони регулюються. 

Характеристика агрегатів та тиск відкривання клапанів 
змащувальної системи 

Тиск відкривання редукційного клапана оливного насоса, Мла ____ , 
клапана-термостата, Мпа_ ___________________ . 

Характеристика фільтруючого елемента фільтра грубої очистки ____  

Характеристика фільтруючого елемента фільтра тонкої очистки 

Тиск опрацювання перепускного клапана, МПа ________________ , призначення, 

розміщення _____________________________________________________________  

Тиск спрацювання зливного клапана, розміщення 

Тип вентиляції картера _______________________________________________  

За допомогою рис.   13   вкажіть умовні  позначення  і  опишіть  принцип дії 
повнопотокової центрифуги. 
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радіатор у "у 
магістраль 12 

Відповідь: 

Ь і     ці 

Рис. 13. Схема роботи реактивної 
иовнопотокової масляної центрифуги 

Контрольні запитання 

Які деталі двигуна змащуються під тиском оливи? 
Відповідь: _________________________________  

Які деталі двигуна змащуються пульсуючим потоком оливи? 
Відповідь: _________________________________________  

Які деталі двигуна змащуються розбризкуванням оливи? 
Відповідь: ______________________________________  
Які двигуни мають передпускову закачку оливи? 
Відповідь: ________________________________  
Які двигуни мають 2-секційні насоси? 
Відповідь: _______________________  
Які двигуни мають повнопотокову оливну центрифугу? 

Відповідь: _________________________________________  
Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 
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Система охолодження двигуна 

Практичне заняття 5 

Розбирання та складання водяного насоса (помпи) і радіатора. Перевірка дії 
термостата та натягу паса вентилятора. 

Мета.    Набути    практичні    навички    розбирання,    складання,    перевірки    і 
регулювання приладів системи охолодження. 

Матеріально-технічне оснащення. Двигун (марка) ________________ , прилади 

системи охолодження двигуна, термостат, установка для перевірки термостата, 
інструмент для монтажних робіт, пристрій для перевірки натягу паса приводу 
вентилятора. 

Література. Л-24, сі 16-132; Л-19, с.84-86; Л-180 с.ЮО. 

Характеристика системи охолодження двигуна ___________________  
(для ІланкиКамАЗ-740; 2-31Л-130; З-ВАЗ-21011;4-Д-144-34;5-Д-240(Д-65НТ1)) 

 

Назва Показник 

1 2 

Марка двигуна  

Тип системи охолодження  

Ємність системи охолодження  

Нормальна температура двигуна  

Чим регулюється температурний режим двигуна  

Кількість термостатів  

Тип термостата  

Тип приводу вентилятора  

Температура початку відкриття клапана термостата  

Тиск відкриття парового клапана радіатора, Мла  

Тиск відкриття повітряного клапана радіатора, Мла  

Хід заняття 

Вивчити роботу і будову системи охолодження двигуна. Розібрати радіатор і 
водяний насос, вивчити будову і роботу. Скласти водяний насос і радіатор, 
встановити їх на двигун, відрегулювати натяг привідних пасів. 

Визначити температуру початку і повного відкриття клапана термостата. 

Особливості будови і спряжень 

(заповнюється в ході заняття) 
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За допомогою рис. 14 а і б вкажіть умовні позначення і опишіть принцип дії 
рідинної та повітряної систем охолодження. 

 

Рис 14а. Схема системи рідинного охолодження Рис 146. Схема системи повітряного охолоджевяя 

Відповідь: 

ЗО 



За  допомогою  схеми  на рис.   15   опишіть  порядок  перевірки  спрацювання 
термостата. 

"| Відповідь: 

 
Рис. 15. Схема установки для перевірки термостатів 

Результати перевірки 

Температура початку відкриття клапана термостата, °С 
Температура повного відкриття клапана термостата, °С 

Висновок про технічний стан термостата ___________  

Прогин паса приводу вентилятора, мм _____________  

Контрольні запитання 

Призначення термостата 
В ідповідь: ________________________________________  

Способи натягу привідних пасів 

Відповідь: ___________________________________  
Зусилля при перевірці натягу привідних пасів, Н 
Величина прогину пасів, мм ________________  

Відповідь: ___________________________________  
Висновок: 

Оцінка ________________   __________________  

(підпис викладача) 

(дата) 



Система пуску двигуна 

Практичне заняття б 

Розбирання і складання пускового двигуна і його трансмісії. 
Підготовка і пуск пускового двигуна та дизеля. 
Мета. Вивчити роботу і будову системи пуску двигуна. Набуття практичних 

навичок розбирання і складання пускових двигунів. 
Матеріально-технічне   оснащення.    Пускові   двигуни    _______________ _, 

силові передачі пускових двигунів  __________________ , стенди, розрізи пускових 

двигунів, деталі трансмісії, інструмент для монтажних робіт. 
Література. Л-24, с. 132-140; Л-19, с. 135-139; Л-18, с.136. 

Характеристика пускового двигуна _________________  

(для 1 ланки П-1ОУД; 2 - П-350; 3 - ПД-8; 4 - П-23У; 5 - ПД-10У) 
 

Назва Показник 

Потужність двигуна, кВт  

Частота обертання колінчастого вала, хв  

Спосіб пуску двигуна  

Тип муфти зчеплення трансмісії  

Тип редуктора  

Спосіб обмеження частоти обертання колінчастого вала  

Дизель (марка)  

Хід заняття 

Вивчити будову, послідовність розбирання, складання пускового двигуна і 
трансмісії. Розібрати пусковий двигун і трансмісію. Визначити характер спряжень 
деталей. Скласти пусковий двигун і трансмісію. 

Особливості будови і спряжень 

(заповнюється в ході заняття) 
Марка пускового двигуна _________________________________  
Кількість циліндрів ______________________________________  
Діаметр циліндра, м _____________________________________  
Хід поршня, мм _________________________________________  
Літраж двигуна, л 

Ступінь стиску __  
Тип охолодження 

Тип змащувальної системи ___________  

Зазор між юбкою поршня і циліндром, мм 

Зазор у замку кілець, мм ______________  

Тип шатунних підшипників ___________  

Тип корінних підшипників ____________  

Спосіб регулювання муфти зчеплення 

Відповідь: _______  
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За допомогою схеми на рис. 16 вкажіть умовні позначення та опишіть роботу 
силової передачі (трансмісії) пускового двигуна. 

• З 4 

 

Відповідь: 

Висновок: 

Оцінка 

Рис 16. Шнематична схема силової передачі пускового пристрою дизеля Д-240Л 

(підпис викладача) 

(дата) 
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Характеристики і випробування двигунів 

Лабораторне заняття 6 

Зняття характеристики двигуна. 
Мета. Набути навичок у проведенні випробування двигуна за допомогою 

випробувального пристрою ГМД-ЦМ. 
Матеріально-технічне обладнання. Дизель СМД-62, пристрій вимірювальний 

ІМД-ЦМ, інструкція  з технічного діагностування дизелів. 
Література. Л-24, с.170-173; Л-19, с. 213-218. 
Інструкція з технічного діагностування дизелів, інструкційна картка. 

Довідникові дані та еталонні значення прискорень дизеля _______  

(для 1 ланки СМД-62; 2 - А-41; 3 - Д-240; 4 - Д-65Н;5 -Д-144) 
 

Назва Показник 

Марка дизеля  

Номінальна частота обертання колінвала, хв"1
  

Максимальна частота обертання холостого ходу, хв"1
  

Частота обертання при максимальному крутному моменті, хв"1
  

Еталонні значення кутових прискорень, с"2
  

Вільного прискорення:  

у зоні номінальної частоти обертання  

у зоні максимального крутного моменту  

Повного вибігу в зоні номінальної частоти обертання, с"1
  

Хід заняття 

Вивчити інструкцію з технічного діагностування дизелів за допомогою 
вимірювального приладу ІМД-ЦМ. 

Підготувати двигун до випробування. 
Під'єднати прилад ІМД-ЦМ до двигуна і провести його налагодження. Запустити 

і прогріти дизель. 
Провести випробування двигуна. 

Результати випробувань 

Частота обертання  колінчастого вала, хв"  ___________________  
Прискорення в зоні номінальної частоти обертання (3   виміри) 
1____________         2 ______________  3 ____________   Середнє 

значення прискорення, с"2   __________________________  

Величина    ефективної   потужності        двигуна    визначена    за    монограмою, 
кВт _________  

Величина прискорення розгону при частоті максимального крутного моменту, с" 

Величина  прискорення  вибігу в зоні номінальної частоти обертання (З 
виміри), с"2

 

1 2 З 
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Номограма переводу прискорення в потужність двигуна 

N кВт 

(за номером ланки) 

ш с 

Висновок: (порівняти отримані параметри з табличними) 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Стартерні акумуляторні батареї 

Практичне заняття 7 

Вивчення будови стартерних свинцево-кислотних акумуляторних  батарей. 
Ознайомлення з приладами і обладнанням для технічного обслуговування та 

ремонту акумуляторних батарей. Перевірка технічного стану акумуляторних батарей. 
Підготовка і встановлення акумуляторних батарей на заряджання. 
Мета. Вивчити будову і роботу акумуляторних батарей, приладів для 

перевірки їх технічного стану. Набути навики визначення технічного стану 
акумуляторних батарей та їх зарядження. 

Матеріально-технічне   оснащення.   Акумуляторна   батарея    _____________  

розріз акумуляторної батареї, навантажувальна вилка, вольтметр, денсиметр, скляна 
трубка з двома рисками 10 і 15мм від  одного з кінців. 

Література. Л-24, сі73-182; Л-19, с. 97-101; Л-18, сі06. 
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Характеристика  акумуляторної батареї ___________________  
(для 1 ланки 1 - 6СТ-75; 2 - 6СТ-190А; 3 - 6СТ-653М; 4 - 6ТСТ-503МС; 

5 - 6СТ-753Р) 
 

Назва Показник 

Марка  акумуляторної батареї  

Номінальна  напруга, В  

Номінальна ємність при 20 годинному режимі  розряду і температурі 
електроліту 25°С на початку розряду, А-годин 

 

Зарядний струм, А  

Кількість електроліту в акумуляторній батареї, л  

Сила    струму    розряду при стартерному    режимі і    температурі 
електроліту-18°С, А (струм холодної прокрутки) 

 

Густина електроліту, г/см3:  

літом  

зимою  

Хід заняття 

За розрізом акумуляторної батареї вивчити її конструкцію і роботу. Вивчити 
будову приладів для визначення технічного стану акумуляторної батареї. 
Визначити технічний  стан акумуляторної батареї. 
За допомогою схеми на рис. 17 опишіть принцип роботи кислотносвинцевого 

акумулятора. 

Збільшенн

я 

Зменшення 

т 

Відповідь: 
РясП. Схема роботи кислотного акумулятора: 

а - зарядження; б - розрядження 
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Особливості будови і спряжень 

Матеріал корпуса (банки)  _____________________________  

Кількість позитивних   пластин  та їх  матеріал ____________  

Кількість   негативних  пластин та їх матеріал _____________  

Результати   перевірки 

Рівень електроліту в акумуляторній  батареї за елементами, мм 
1) _____  2) ______ 3) ______    4) _______  5) _________  6) ____  

Густина  електроліту, г/см   за елементами 
1) _____  2) _______ 3) _______ 4) 5) ________   6) ____  

Напруга,   перевірена навантажувальною вилкою 
1) _____  2) _______ 3) _______ 4) ________  5) ________  6) ____  

Ступінь  розряженості, % ______________________________  

Контрольне запитання 

Несправності акумуляторних  батарей  та їх причини 

Відповідь: _________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 



Генераторні установки 

Лабораторне заняття 7 

Перевірка роботи генератора і реле-регулятора на двигуні (стенді) та 
коректування регульованої напруги. 

Мета. Набути вміння і навички перевірки та регулювання генераторів і реле-
регуляторів. 

Матеріально-технічне оснащення. Генератори змінного струму, деталі 
генераторів; статори і ротори, реле-регуляторя, плакати і схеми генераторів та реле-
регуляторів, стенд для перевірки електрообладнання КІ-968, набір щупів   0,05... 1,0 мм. 

Література. Л-24, с.182-198; Л-19, с.101-107; Л-3, с.55-58. 

Основні технічні дані генератора ______________ змінного струму і реле- 
регулятора  ______________________________________  

(для 1 ланки Г-250, РР-350; 2 - Г-304-Б-1, РР362Б; 3 - 13.37.01; 4 - Г273А; 
РР-133;5-Г221,РР380) 

 

Назва Показник 

1 2 

Марка генератора  

Номінальна напруга, В  

Номінальний струм, А  

Потужність, Вт  

Номінальна частота обертання ротора, хв"1
  

Марка реле-регулятора  

Напруга, В  

Зазор між якорем і осердям при розімкнених контактах, мм  

Хід заняття 

Вивчити будову і роботу стенда КИ-968. Встановити 
генератор на стенд та з'єднати з приводом. 

Скласти електричну схему для перевірки електричних характеристик генератора і 
перевірити його без навантаження та з навантаженням. Скласти схему перевірки реле-
регулятора. Перевірити і відрегулювати реле-регулятор. 

Результати перевірки 

Початок віддачі струму без навантаження: 
номінальна напруга, В________________________  
частота  обертання ротора, хв"_________________  

Початок віддачі струму з навантаженням: 
. струм навантаження, А _______________________ . 

номінальна напруга, В ________________________  

частота обертання, хв ~ _______________________ 
 ______________________________________ > 

Напруга, яку підтримує регулятор при зміні навантаження від 0 до номінального, В 
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За  допомогою  схеми  на рис.   18  опишіть  порядок  перевірки  генератора з 
відокремленим генератором напруги. 

2 З 

А'1 

К2 

 
Рве. 18. Схема веревіркв гевератора зміввого струму з відокремленим регулятором вапругн 

Відповідь: 

За допомогою схеми на рис. 19 опишіть порядок перевірки реле-регулятора РР 362. 

 
К2   , Я, 

12В 

Відповідь: 
Рве. 19. Схема перевірка реле-регулятора РР 362: 

а- регулятор напруги; б- реле захисту 
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Контрольні запитання 

Як перевірити технічний стан генератора випробуванням на стенді? 
В ідповідь: _________________________________________________  

Як впливає величина регульованих зазорів контактно-транзисторних реле-
регуляторів на робочі параметри цих приладів? 

В ідповідь: ___________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка ________________  __________________  

(підпис викладача) 

(дата) 
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Система запалювання 
Практичне заняття 8 

Розбирання, вивчення будови, роботи і складання переривника-розподільника. 
Ознайомлення з будовою та роботою котушки і свічок запалювання. Розбирання, 
вивчення будови, роботи і складання магнето. 

Мета. Вивчити роботу звичайної (класичної) системи запалювання від магнето, 
транзисторної системи батарейного запалювання, будову та принцип дії індуктивної 
котушки переривника-розподільника, відцентрового та вакуумного регуляторів 
випередження запалювання, октан-коректора, транзисторного комутатора, свічок 
запалювання, магнето. 

Матеріально-технічне    оснащення.    Діюча    схема    контактно-транзисторної 
системи   запалювання,   котушки   запалювання    ________ ,   розріз   однієї   з   них, 
переривники    _________ ,    розподільники    ________ ,    транзисторний    комутатор 

 _________ ,  додатковий опір  _________ , свічки запалювання  _________ ,  магнето 

 ____________ , плакати та схеми запалювання, інструменти для монтажних робіт. 
Література. Л-24, с.201-221; Л-19, с.107-111; Л-3, с.93. 

Характеристика системи запалювання двигуна __________  
(для  1  ланки ВАЗ-21011;2 - ЗМЗ-53А;3 - ЗІЛ-133;  4 - ЗІЛ-130  (з     контактно-
транзисторною системою); 5 - П-350) 

 

Назва Показник 

Марка двигуна  

Марка переривника-розподільника або датчика-розподільника  

Марка котушки запалювання  

Марка транзисторного комутатора  

Марка двигуна, де встановлено магнето  

Марка магнето  

Марка свічок запалювання  

Хід заняття 

Ознайомитися зі схемами систем запалювання. 
Розібрати переривник-розподільник, розглянути будову і дію його механізмів. 

Перевірити стан і зазор між контактами переривника, зачистити контакти, 
відрегулювати зазор. Скласти  переривник-розподільник. 

Ознайомитися з будовою котушки запалювання. 
Ознайомитися з будовою запальних свічок. 
Розібрати магнето, вивчити будову і роботу. Скласти магнето. Встановити 

початок розмикання контактів магнето, відрегулювати зазор між контактами 
переривника. 

Розібрати і скласти датчик-розподільник, вивчити будову і роботу. 

Особливості конструкції і спряжень системи запалювання 

(заповнюється в ході заняття) 
Зазор між контактами переривника-розподільника, мм 

Зазор між електродами свічки, мм ________________  

Абрис магнето, град. ___, _______________________  

Зазор між контактами магнето, мм ________________  
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За допомогою схеми на рис. 20 опишіть принцип дії безконтактно-транзисторної 
системи запалення. 

Відповідь: 

Рнс.20. Принципова схема безконтактної транзисторної 
системи запалювання з індукційними датчиками 

Контрольне запитання 

Яке призначення приладів системи запалювання? 
Відповідь: _____________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(дата) 
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Лабораторне заняття 8 

Перевірка на стенді параметрів технічного стану приладів системи запалювання. 
Встановлення переривника-розподільника на двигун. 

Мета. Навчитися перевіряти справність приладів батарейного запалювання на 
стендах і безпосередньо на автомобілі встановлювати початковий кут випередження 
запалювання, перевіряти правильність встановлення і коректувати кут випередження 
запалювання. 

Матеріально-технічне оснащення. Стенд для перевірки електрообладнання ___ , 
комплект проводів високої та низької напруги, комплект інструменту до стенда, 
двигун для установки запалювання, прилади системи запалювання, пружинний 
динамометр, плакати, інструкція до стенда. 

Література. Л-24,с. 201-221; Л-19, с. 111-116, 119-123. 

Характеристика переривника-розподільника ________________________ " 

Котушки запалювання ______________________________________  
(для 1 ланки-ВАЗ-2101;2-ЗМЗ-53А;3-ЗІЛ-130;4-ВАЗ-21011; 5-

ЗМЗ-24Д) 
 

Назва Показник 

Максимальна         частота         обертання         безперебійного 
іскроутворення, хв"1

 

 

Тиск пружини переривника, Н  

Кут замкненого стану контактів, град.  

Зазор між контактами, мм  

Ємність конденсатора, мкф  

Характеристика відцентрового регулятора:  інтервали частоти 
обертання валика-розподільника, хв 

 

Відповідні кути випередження запалювання (градуси повороту 
валика-розподільника) 

 

Характеристика вакуумного регулятора: інтервали розріджень, 
при   яких   діє   регулятор,    мм.    рт.    ст.,    відповідні    кути 
випередження    запалювання    (    градуси    повороту    валика-
розподільника) 

 

Тип котушки запалювання  

Кількість витків первинної обмотки, марка проводу, діаметр 
проволоки, мм 

 

Кількість витків вторинної обмотки, марка проводу, діаметр 
проволоки, мм 

 

Матеріал і величина додаткового опору, Ом  

Хід заняття 

Користуючись інструкцією, вивчити будову і електричну схему універсального 
контрольно-випробувального стенда ___________________________________       - 

Скласти на стенді схему батарейного запалювання. 
Випробувати на стенді котушку запалювання, конденсатор, переривник-

розподільник, чергування іскроутворення. 
Встановити запалювання на двигуні ______________________________________  
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Результати перевірки приладів системи запалювання 

(заповнюється в ході заняття) 
Довжина іскрового розряду, що забезпечує котушка запалювання, мм _____ __. 
Кут замкненого стану контактів, град. ________________________ . 
Кут випередження запалювання, який регулюється відцентровим автоматом, 

град. ___ . Максимальний кут запалювання, який регулюється вакуумним регулятором, 
град. _____ . 

На рис. 21 - схема транзисторного комутатора, опишіть порядок перевірки. 

1 г-^~  "*""| 2 

и-ч—
а> 

Рис. 21. Схема 

перевірки транзисторного комутатора 

Контрольне запитання 

Яка послідовність встановлення запалювання? 
(відповідно до марок двигунів по ланках) 
Відповідь: _____________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(дата) 
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Система електричного пуску двигунів 

Практичне заняття 9 

Вивчення будови та роботи електричних стартерів. Розбирання, перевірка 
технічного стану, складання та регулювання стартера. 

Мета. Вивчити електричні схеми, будову і роботу стартерів, навчитись проводити 
основні регулювання стартера та його випробування на стенді. 

Матеріально-технічне    оснащення.    Стартер   з   безпосереднім   механічним 

включенням      ______________ ,      стартер     з     електромагнітним     включенням 

 ___________ . Розрізи, стенд КИ-968, пружинний динамометр, плакати стартерів. 
Література. Л-24, с. 221-229; Л-19, с. 123-128; Л-3, с.160. 

Основні технічні дані стартера ___________ двигуна ______________  
(для 1 ланки ЗМЗ-53А; 2 - П-350; 3 - КамАЗ-740; 4 - ВАЗ-21011; 5 - Д-245) 

 _______ Назва ________________________  . _______ Показник ____________  

Потужність, кВт _________________________________________________________  

Номінальна напруга, В _____________________________________________ __ 

Тиск пружини на щітку, Н ___________________________________ __     _______  

Мінімально допустима висота щітки, мм _____________________________________  
Параметри холостого ходу: струм не 

більше, А ______________ ___^ ___________________________________________  

Частота обертання, не менше, хв" ___________________________________________  

Параметри повного гальмування:  напруга 

на затискачах, не більше, В ______________ [ ________________________________  

Струм, не більше, А __________________ | __________________________________  

Крутний момент, не більше, Н-м ______ ____! _________________________________  

Хід занятгя 

Вивчити електричні схеми стартерів. Розібрати стартер, вивчити будову і роботу. 
Скласти стартер. Перевірити зусилля пружин щіткотримачів, відрегулювати включений 
стартера на стенді, провести випробування на режимах холостого ходу і повнои-
гальмування. 

Особливості конструкції спряжень стартера 

(заповнюється в ході заняття) Зазор між торцем шестерні 
та упорною шайбою при повному включені стартера, 

мм ______________  
Результати   випробування   стартера   в   режимі  холостого   ходу:   напруга,   В 

 ________ , сила струму, А _______________ , частота обертання, 
хв"  ___________________________________________________  

Результати випробування стартера при повному гальмуванні: крутний момент, 

Н-м _____________________ , напруга, В ________________________ , сила струму, 
А •        . 
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З допомогою схеми на рис. 22 вкажіть відмінності системи електричного пуску 
трактора МТЗ-80. 

РВ-1 ВК316-Б 

Рис.22. Схема система пуску трактора МТЗ - 

Відповідь: 

Контрольне запитання 

Яке призначення має муфта вільного ходу стартера? 
Відповідь: ______________________________________  

Для чого і як регулюється момент включення основних і додаткових контактів 
вимикача стартера? 
Відповідь: ______________________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 
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Система освітлення і сигналізації. 
Контрольно-вимірювальні прилади (КВП) 

Практичне заняття 10 

Ознайомлення з конструкцією системи освітлення і сигналізації, монтажно-
демонтажні і регулювальні роботи за основними механізмами освітлення, сигналізації 
та КВП (фар, задніх і передніх ліхтарів, вимикачів, сигналів гальмування, 
переривників, покажчиків поворотів і звукового сигналу). 

Мета. Вивчити електричні схеми, будову, роботу і регулювання приладів 
освітлення, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів. 

Матеріально-технічне оснащення. Тракторні і автомобільні фари та габаритні 
ліхтарі, плафони, звуковий сигнал, покажчики рівня палива, тиску масла, температури 
води, плакати, стенди. 

Література. Л-24, с. 238-244; Л-19, с. 128-133; Л-18 с. 127-133; Л-3, с.221; Л-
22, с.326. 

Характеристика приладів систем освітлення і сигналізації (для 1 ланки Т-
150К (ХТЗ-17021); 2 - МТЗ-80 (ПМЗ-8070); 3 - КАМАЗ-5320 (КрАЗ-ГВЕКО); 4 - 
ВАЗ-21011; 5 - ГАЗ-3102) 

 

Назва Показник 

Автомобіль, трактор (марка)  

Номінальна напруга електрообладнання, В  

Фари передні, кількість, тип, марка  

Лампи передніх фар (марка)  

Ліхтарі задні, кількість, тип (марка)  

Лампи задніх ліхтарів (марка)  

Ліхтарі передні, кількість, тип, марка  

Лампи передніх ліхтарів (марка)  

Звуковий сигнал (марка)  

Хід заняття 

Вивчити будову фар, задніх і передніх ліхтарів. 
Вивчити будову контрольно-вимірювальних приладів, покажчиків сили струму. 

напруги, рівня палива, тиску масла, температури та ін. 
Вивчити будову і роботу звукового сигналу, відрегулювати звук. 

За допомогою схеми на рис. 23 опишіть порядок перевірки та регулювання фар 
головного освітлення. 

 
Рис. 23. Розмітка екрана для регулювання фар головного освітлення 
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Відповідь: 

За допомогою рис. 24 опишіть конструкцію і роботу покажчиків тиску оливи і 
температури охолоджуючої рідини. 

 

Відповідь: Рис 24. Покажчики тиску мастила (а) та темоературя охолоджувально? рщиня (б) 

Контрольне запитання 

За яким принципом працюють покажчики сили струму і рівня ? 
Відповідь: ________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 



Зчеплення 

Практичне заняття 11 

Розбирання, вивчення будови і роботи, складання і регулювання 

зчеплення. 
Мета. Вивчити будову і роботу зчеплення, оволодіти навичками їх технічного 

обслуговування. 
Матеріально-технічне  оснащення.  Зчеплення,  набір  інструментів,  плакати, 

підручники та інструкції, щуп, лінійка металева 300 мм. 
Література. Л-24, с.248-258; Л-19, с. 139-146; Л-16, с.23. 
Характеристика зчеплення ___________________________ ■ _____  

(для 1 ланки Т-150К (ХТЗ-17021); 2 - МТЗ-80(ПМЗ-8070); 3 - ХТЗ-5020 (Т-40АМ); 4 
- КамАЗ-5320 (КрАЗ-ШЕКО); 5 - Т-25ФМ (ХТЗ-2511) 

 

Назва Показник 

Тип зчеплення  

Кількість ведених дисків  

Кількість натискних важелів  

Кількість натискних пружин  

Наявність сервомеханізму в приводі  

Вільний хід педалі, мм  

Зазор між відтискними важелями і 
натискними підшипниками, мм 

 

Повний хід педалі, мм  

Хід заняття 

Розібрати, вивчити будову і роботу однодискового зчеплення 

Скласти зчеплення, відрегулювати положення відтискних важелів. 
Розібрати, вивчити будову і роботу дводискового зчеплення ________________  

двопотокового зчеплення _________________ . 
Скласти зчеплення, відрегулювати положення відтискних важелів і упорних болтів. 
Регулювальні параметри, витримані при регулюванні механізму зчеплення _____  
Допустима різниця положення внутрішніх кінців відтискних важелів, мм ______  
Зазор між відтискними важелями і обоймою відтискного шдшшіника, мм _____ . 
Вільний хід педалі, мм ___________________________________ . 
Повний хід педалі, мм ___________________________________ . 
За допомогою схеми на рис. 25 опишіть конструкцію та роботу фрикційних 

з'єднань постійно замкнених, відповідно дводискове (однодискове) і подвійне 
(дводискове). 

Відповідь: 

 

■^ш 



а б 
Рис 25. Схема днференціянах а'еднань: 
а - постійно замкнене дводискове; б - непостійно 
замкнене дводискове 
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Контрольні запитання 

Яке призначення фіксаторів у коробці передач ? 
Відповідь: _____________________________________  

Для чого призначена гідросистема коробки передач тракторів Т-150К, Т—150 
(ХТЗ-17021;ХТ3200)? 
Відповідь: ______________________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Гідродинамічні передачі 

Практичне заняття 12 

Розбирання, вивчення будови та роботи, складання і регулювання гідро-
трансформатора (збільшувача крутного моменту). 

Мета. Практично вивчити роботу, будову гідротрансформатора і збільшувача 
крутного моменту, оволодіти навичками монтажно-демонтажних робіт та їх технічного 
обслуговування. 

Матеріально-технічне оснащення. Гідротрансформатор (ГТР), збільшувач 
крутного моменту (ЗКМ), набір інструментів, плакати, підручники та інструкції, щуп, 
металева лінійка 300 мм. 

Література. Л-24, с.267-2.71; Л-9, с.289-292, 312-313; Л-16, с.53. 
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Характеристика ГТР трактора ДТ-175С 
 

Назва Показник 

Марка, тип  

Активний діаметр, м  

Коефіцієнт трансформації  

Максимальний ККД  

Прозорість у діапазоні передаточних чисел  

Передаточне число в режимі гідромуфти  

Характеристика ЗКМ трактора ДТ-75М 
 

Назва Показник 

Тип  

Передаточне число на зниженій передачі  

Хід заняття 

Ознайомитись з інструкційною карткою. 
Провести частково монтажно-демонтажні і регулювальні роботи ^а 

гідротрансформатором. 
Практично вивчити конструкцію та роботу гідротрансформатора. 
Провести частково монтажно-демонтажні і регулювальні роботи за збільшувачем 

крутного моменту. 
Практично вивчити конструкцію та роботу збільшувача крутного моменту. 
За допомогою схеми нарис. 26 опишіть принцип дії гідротрансформатора. 

 
Рис. 26. Схема гідротрансформатора: 

а - будова; б - дії при транспортному режимі роботи (реактори Р1 та Р2 не прашоють); в - дії при оптвмальвоиу режимі 
роботи (реактор Р1 не працює); г - прн максимальному навантаженні, обидва реактори заторможеяі 
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Відповідь: 

За допомогою кінематичної схеми ЗКМ трактора ДТ-75М на рис. 27 опишіть його 

будову та роботу. 
», , Відповідь: 

 _____^   Увімкнено 

І      1     І      2 3 _________________________________________________________________  

/   І   \22/.  ____________ : ________  
У////Л \^1% * 

Рис. 27. Кінематична схема збільшувача 
крутного моменту 

Контрольні запитання 

Яке призначення гідротрансформатора? 
Відповідь: ____________________________  

Яке призначення збільшувача крутного моменту? 
Відповідь: _____________    ____  

Які колеса входять у конструкцію ГТР трактора? 
Відповідь:____________________  

52 

Вимкнено 



Для чого призначена муфта в ЗКМ трактора? 
Відповідь: ________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Проміжні з'єднання і карданні передачі 

Практичне заняття 13 

Розбирання, вивчення конструкції та складання карданної передачі і проміжного 
з'єднання. 

Мета. Пракгично вивчити конструкцію карданної передачі і проміжного 
з'єднання, оволодіти навичками монтажно-демонтажних робіт та їх технічного 
обслуговування. 

Матеріально-технічне оснащення. Проміжне з'єднання, карданна передача, 
набір інструментів, плакати, підручники та інструкції для роботи. 

Література. Л-24, с.273-275; Л-9, с.327-330; Л-2, с.336. 

Характеристика карданної передачі 
 

  Показник  

Назва ЗІЛ-130 КамАЗ- 

5320 

Т-150К МТЗ-80/82 

Тип карданної передачі     

Кут перекосу валів, град.     

Характеристика проміжного з'єднання 
 

Назва Показник 

Т-70С ДТ-75 ДТ-175С Т-180 

Тип проміжного з'єднання     

Допустима напруга, МПа     

Хід заняття 

Ознайомитись з інструкційною картою. Провести монтажно-демонтажні роботи 
карданної передачі. Провести монтажно-демонтажні роботи проміжного з'єднання. 

Практично вивчити конструкцію та роботу карданної передачі і проміжного 
з'єднання. 
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За допомогою схем на рис. 28 опишіть конструкцію шарнірів карданних 

 

Рис. 28. Карданні шарніри: а - жорсткий; б — 
кульковий; в - дисковий (кульковий) 

Відповідь: 

За допомогою схем на рис. 29 опишіть конструкцію проміжних з'єднань. 

Відповідь: 

 

Рис.29. Проміжні з'єднання тракторів: а - 
подвійне еластичне проміжне з'єднання; б - 
одинарне жорстке проміжне з'єднання; в - 
одинарне комбіноване з'єднання 
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Контрольні запитання 

Яке призначення карданних передач? 
Відповідь: _____________________________________  

Які відмінності проміжного з'єднання від карданної передачі? 
Відповідь: ______________________________________________  

Яке обслуговування необхідне для карданної передачі в процесі експлуатації 
машин? 
Відповідь: ______________________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка ________________   __________________  

(підпис викладача) 

(дата) 

Коробки передач, роздавальні коробки і ходозменшувачі 

Практичне заняття 14 

Розбирання, вивчення конструкції та роботи механічних коробок передач 
колісних і гусеничних тракторів, перевірка і регулювання загорів у підшипниках 
вторинного вала коробки передач. 

Мета. Вивчити будову та роботу коробок передач тракторів. 
Обладнання. Розрізи коробок передач, моделі, деталі, комплект інструментів, 

плакати інструкційна картка. 
Література. Л-24, с. 258-273; Л-19, с.146-152; Л-7, с.59-60; Л-22, с.167. 
Характеристика коробки передач трактора ___________  

(для ланки 1 - МТЗ-80; 2 - ДТ-175С; 3 - ДТ-75М; 4 - ЮМЗ-6Л (ПМЗ-80);5 - Т-40АМ 
(ХТЗ-5020) ) 

 

Назва Показник 

Тип коробки передач  

Кількість передач переднього ходу  

Кількість передач заднього ходу  

Хід заняття 

Провести часткове розбирання коробки передач трактора    МТЗ-80, вивчити 
будову і роботу, скласти коробку передач. 
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Провести часткове розбирання коробки передач трактора ДТ-1754С, вивчити 
будову і роботу, скласти коробку передач. 

Провести часткове розбирання коробки передач трактора Т-40М, вивчити будову 
і роботу, скласти коробку передач. 

За допомогою рис. ЗО опишіть конструкцію коробки передач трактора Т-150К. 

 

Ряс ЗО. Гідропроміжні муфти трактора Т-150К 

Відповідь: 

Контрольні запитання 

Яке призначення фіксаторів у коробці передач ? 
Відповідь: _____________________________________  

Яка конструктивна відмінність коробок передач тракторів Т-40М,Т-25А? 
Відповідь: ______________________________________         ___        _______  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 



Практичне заняття 15 

Розбирання, вивчення будови і роботи, складання коробок передач автомобілів. 
Ознайомлення з будовою та роботою блокувального механізму, і механізму 
переключення передач, синхронізаторів та дільника коробки передач. 

Мета. Вивчити будову та роботу коробок передач автомобілів. 
Обладнання. Коробки передач автомобілів, розрізи, моделі, деталі, комплект 

інструменту, плакати, інструкційна картка. 
Література. Л-24, с.259-262; Л-19, сі52-153; Л-7, с.60-62; Л-16, с.56. 
Характеристика коробки передач _____________________________________  

(для 1 ланки ГАЗ-53А; 2 - ЗІЛ-130; 3 - КамАЗ-5320, (КРАЗ-ШЕКО); 4 - ВАЗ-2109; 5 -
ГАЗ-3102) 

 

Назва Показник 

Тип коробки передач  

Кількість передач переднього ходу  

Кількість передач заднього ходу  

Передаточні числа  

Передній хід:  

1 передача  

2 передача  

3 передача  

4 передача  

5 передача  

Задній хід  

Хід заняття 

За розрізами, стендами, плакатами вивчити будову, роботу коробок передач 
автомобілів різних моделей. 

Вивчити будову механізмів коробок передач. 
За допомогою рис. 31 опишіть конструкцію і принцип дії синхронізаторів коробки 

передач автомобіліь ГАЗ-3307 і ЗіЛ-431410. 
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Відповідь: 

Контрольні запитання 

Яке призначення синхронізаторів у коробці передач ? 
Відповідь: _______________________________________  

Яке призначення замка в механізмі переключення передач ? 
Відповідь: _______________________________________  
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Які передачі в коробці передач ГАЗ-53А, ЗШІ-130, КамАЗ-5320 включаються за 
допомогою синхронізаторів? 
Відповідь: ______________________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка ________________  ______________________________  

(підпис викладача) 

(дата) 

Практичне заняття 16 

Будова і робота коробок передач з гідропідтискними муфтами та шестернями 
постійного зачеплення. Розбирання, вивчення будови і роботи та складань^ 
роздавальних коробок, ходозменшувачів тракторів і автомобілів. 

Мета. Практично вивчити конструкцію та роботу роздавальних коробок її 
ходозменшувачів, а також оволодіти навиками монтажно-демонтажних робіт та їх 
технічного обслуговування. 

Обладнання. Роздавальні коробки, ходозменшувачі різних марок машин, моделі, 
деталі, набір інструментів, плакати, підручники, інструкції. 

Література. Л-24, с.271-273; Л-9, с.325-327; Л-16, с.76. 
Характеристика роздавальної коробки та ходозменшувача (для 1 

ланки - Т-150К, ДТ-75М; 2 - МТЗ-80/82; 3 - Т-40, ДТ-75М; 4 - Т-25А, 
ГАЗ -66; 5 - КамАЗ-5320) 

 

Назва Показник 

Типи роздавальної' коробки, або ходозменшувача  

Передаточне число  

Швидкість із ходозменшувачем, км/год  

Характеристика коробки передач трактора 

( для 1,2 ланок-Т-150К; 3 4,5 -Т-150) 
 

Назва Показник 

Тип коробки передач  

Кількість передач переднього ходу  

Кількість передач заднього ходу  

Хід заняття 

Ознайомитись з будовою і роботою коробки передач Т-150К, особливостями 
конструкції коробки передач Т-150. 

За розрізами, плакатами вивчити конструкцію та роботу роздавальної коробки і 
ходозменшувача різних моделей машин. 

Провести частково монтажно-демонтажні роботи роздавальної коробки і 
ходозменшувача. 

59 



За допомогою схеми на рис. 32 опишіть будову та роботу ходозменшувача і 
роздавальної коробки тракторів типу Т-150 і Т-170. 

Відповідь: 

 

Ряс 32. Кінематична схема коробки передач 
трактора тину ХТЗ-170 

Контрольні запитання 

Для чого призначена гідросистема коробки передач тракторів 
Т-150К, Т-150 (ХТЗ-17021; ХТ3200)? 
Відповідь: ______________________________________________  

Яке призначення роздавальної коробки? 

В ідповідь: _____________________________  

На яких моделях тракторів і автомобілів встановлюють роздавальні коробки? 
Відповідь: ____________________________________________________________  

Яке призначення ходозменшувача трактора? 
В ідповідь: _________________________________  

На яких швидкостях забезпечує роботу ходозменшувач трактора? 
Відповідь: __________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 
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Ведучі мости колісних тракторів і автомобілів 

Практичне заняття 17 

Розбирання, складання та регулювання механізмів заднього (ведучого) моста 
колісних тракторів і автомобілів. Перевірка та регулювання бічного зазору конічних 
шестерень головної передачі тракторів і автомобілів, регулювання зачеплення 
шестерень за допомогою плямного контакту. 

Мета. Вивчити будову та роботу механізмів ведучих мостів колісних тракторів і 
автомобілів, послідовність виконання експлуатаційних регулювань. 

Матеріально-технічне оснащення. Ведучі мости колісних тракторів і автомо-
білів, моделі, набір інструментів, плакати, підручники, інструкційна картка. 

Література. Л-24, с.275-288; Л-19, с. 154-160, 160-162; Л-18, с. 190-192; Л-16, 
с.127-131. 

Характеристика центральної і кінцевої передач колісного трактора (для 1 
ланки МТЗ-80 (ХТЗ-3130); 2 - ПМЗ-80; 3 - Т-150К (ХТЗ-17021); 4 - Т-40АМ (ХТЗ-
5020); 5 - Т-25А (ХТЗ-2511)) 

 

Назва Показник  

Тип центральної передачі   

Передаточне число   

Зазор, що регулюється в зубах шестерень, мм:   

новий   

допустимий   

Зазор, що регулюється в підшипниках, мм:   

новий   

допустимий   

Тип диференціала заднього моста   

Тип кінцевої передачі   

Передаточне число   

Тип трансмісійного гальма   

Характеристика заднього моста автомобіля 

(для 1 ланки ЗІЛ-130; 2 - ГАЗ-53А; 3 - КамАЗ-5320 (КрАЗ-ІВЕКО); 4 - УАЗ-451; -
ГАЗ-3102.) 

 

Назва Показник 

Тип головної передачі  

Передаточне число  

Зазор між зубами шестерні головної передачі  

Тип диференціала  

Хід заняття 

Провести часткове розбирання заднього моста МТЗ-80, необхідного для вивчення 
будови і виконання регулювань. 

Вивчити   конструкцію   і   технологію   виконання  регулювань   підшипників   і 
зачеплення шестерень головної передачі. 
Вивчити конструкцію заднього моста Т-150К та інших колісних тракторів. Провести 
часткове розбирання  заднього  моста  автомобіля-,  необхідне  для вивчення будови 
і виконання регулювань. 
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Вивчити особливості конструкції заднього моста автомобіля. 
Перевірити і при необхідності відрегулювати підшипники ведучого вала головної 

передачі. 
Перевірити і при необхідності відрегулювати зачеплення шестерень головної 

передачі. 
Скласти задній міст. 

Особливості будови і спряжень 

(заповнюється в ході заняття) Віддаль від привалочної 
площини коробки передач до торця конічної шестерні 

головної передачі, мм ___________________________ . 
Величина зазору в конічних підшипниках диференціала, мм _________________ . 
Величина зазору між зубами конічних шестерень головної передачі, мм ________. 
Повний хід педалі трансмісійного гальма, мм ________________ . 
Зусилля для прокручування ведучого вала головної передачі після регулювань 

конічних підшипників, Н.м __________________________ . 
Зусилля для прокручування веденого вала головної передачі після регулювань 

конічних підшипників, Н.м __________________________ . 
Допустимий зазор у підшипниках диференціала, мм ___________ . 
Зазор між зубами шестерень головної передачі, мм ____________ . 

За   допомогою   рис.    33    опишіть    конструкцію   та   роботу    симетричного 
диференціала. 

 

 

Відповідь: 

Рис. 33. Деталі симетричного диференціала 
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За допомогою рис. 34 опишіть конструкцію та принцип дії кінцевої передачі. 

 

Рис. 34. Кінцева передача планетарного типу 

Відповідь: 

Контрольні запитання 

Для чого і як блокується диференціал трактора МТЗ-80 (ПМЗ-80)? 
Відповідь: __________________________________________________  

Чим регулюється положення  ведучої шестерні  головної передачі  і  зазор  у 
підшипниках корпуса диференціала трактора МТЗ-80 (ПМЗ-80)? 
Відповідь: _______________________________________________________________  

Чим регулюються конічні підшипники ведучого вала головної передачі? 
Відповідь: ______________________________________________________  

Чим регулюється *лзор між зубами шестерень головної передачі? 
Відповідь: _________________________________________________  
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Висновок: 

Оцінка _________________  __________________  
(підпис викладача) 

(дата) 

Ведучі мости гусеничних тракторів 

Практичне заняття 18 

Розбирання, вивчення конструкції та роботи, складання і регулювання механізмів 
заднього моста гусеничного трактора з фрикційними муфтами повороту. 

Мета. Вивчити будову, роботу та послідовність регулювання механізмів задніх 
мостів та кінцевих передач гусеничних тракторів з фрикційними муфтами повороту. 

Матеріально-технічне оснащення. Задні мости гусеничних тракторів, окремі 
вузли, модель, інструмент, плакати, підручники, інструкційна картка. 

Література. Л-24, с.228-301; Л-19, с.163-168; Л-18, с.191-193; Л-2, с.353. 

Характеристика задніх мостів гусеничних тракторів 
 

Назва Показник 

 Т-70С Т-150(ХТЗ-200) 

Тип центральної передачі   

Передаточне число | 

Зазор у зубах шестерень   

Тип кінцевої передачі   

Передаточне число кінцевої передачі   

Тип механізму повороту   

Хід заняття 

Провести часткове розбирання заднього моста Т-70С, необхідне для вивчення 
будови механізмів заднього моста і виконання регулювань. 

Вивчити особливості конструкції заднього моста. 
Розглянути технологію регулювання зачеплення шестерень головної передачі. 
Скласти задній міст. 

Вивчити особливості будови і роботи заднього моста, механізму повороту Т—150 
(ХТЗ-200). 

За розміром, моделлю, плакатом вивчити будову і роботу бортового редуктора Т-
150 (ХТЗ-200). 
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За допомогою рис. 35 вкажіть умовні позначення та опишіть за рахунок чого 
відбувається поворот трактора. 

Відповідь: 

Контрольні запитання 

Чим різняться механізми повороту тракторів Т-70С і Т-150 (ХТЗ-200)? 
Відповідь: _____________________________________________________  

Чим регулюється зазор у шестернях головної передачі ? 
Відповідь: _________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 
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Рис35. Будова (а) та 
загальна схема (б) 

механізму повороту 
фрикційного типу 



Практичне заняття 19 

Розбирання, вивчення конструкції та роботи, складання і регулювання механізмів 
заднього моста гусеничного трактора з планетарним механізмом повороту. 

Мета. Вивчити будову, роботу та послідовність регулювання механізмів задніх 
мостів та кінцевих передач гусеничних тракторів з планетарним механізмом повороту. 

Матеріально-технічне оснащення. Механізм заднього моста ДТ-75М, модель, 
інструмент, плакати, підручники, інструкційна карта. 

Література. Л-24, с.288-301; Л-18, с.191-193; Л-2, с.354. 

Характеристика заднього моста трактора ДТ-75М (ДТ-175С) 
Тип центральної головної передачі ________________________  

Передаточне число  ____________________________________  

Зазор, який регулюється  в зубах шестерень: новий, мм  _______ 

допустимий, мм 
Тип кінцевої передачі  ___________________________________ 

Передаточне число кінцевої передачі 

Хід заняття 

Провести часткове розбирання заднього моста трактора ДТ-75М, необхідне для 
вивчення будови механізмів заднього моста і виконання регулювань. Вивчити 
особливості конструкції заднього моста. Візуально оцінити стан деталей. 

Перевірити і при необхідності відрегулювати зачеплення шестерень головної 
передачі. 

Скласти задній міст. 
За допомогою рис. 36 вкажіть умовні позначення та опишіть що відбувається в 

механізмі повороту трактора при прямолінійному русі. 

Відповідь: 

Рис.36. Будова (а) та схема (б) планетарного механізму повороту 
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Контрольні запитання 

Чим регулюється положення ведучої шестерні головної передачі ? 
Відповідь: __________________________________________________  

Чим регулюється зазор у шестернях головної передачі ? 
Відповідь: _________________________________________  

Висновок: 

Оцінка ________________   __________________ 

(підпис викладача) 

(дата) 

Ходова частина колісних тракторів, 
самохідних шасі і автомобілів 

Практичне заняття 20 

Монтаж автомобільного колеса з пневматичною шиною. Перевірка і встановлення 
тиску повітря в шинах до заданих меж у колісних тракторах і автомобілях. 

Мета. Набути навички з монтажу і наповнення повітрям автотракторних шин, 
вивчення будови та маркування шин. 

Матеріально-технічне  оснащення.  Деталі  колеса  автомобіля  ___________ , 
шинний манометр, компресор або шинний насос, монтажні лопатки, інструмент для 
монтажних робіт. 

Література. Л-24] с.313-318; Л-19, с.168-171,179-183; Л-18, с.207-211; 
Л-2, с.367. 

Технічна характеристика шин трактора, автомобіля __________  
(дляланки 1ЮМЗ-6Л;2-МТЗ-ЗО; 3-КамАЗ-5320(КрАЗЧВЕКО); 4-ГАЗ-53А5-ВАЗ) 

 

Назва Показник 

Розміри шин, позначення:  

передніх коліс  

задніх коліс  

тиск повітря в шинах, МПа  

передніх коліс  

задніх коліс  

Хід заняття 

Розібрати шину (згідно з інструкцією). 
Оглянути деталі колеса, визначити технічний стан. 
Змонтувати колесо. 
Наповнити шину повітрям до необхідного тиску. 
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За допомогою рис. 37 вкажіть складові частини пневматичної шини. 

Відповідь: 

 

Рис2Л. Пневматична шина 

Розшифрувати умовні позначення шин 

(за номерами ланок) 
1. 155-13/6,15-13; И-151, 75, Р, ГОСТ 4754-30 (У78 Вп 007451) 
2. 260-508Р(9,00К20); ИН124Б; НС12; ДСТ5513-75 (Нк УІ89085743) 
3. 1300/530-533; ВИ-3; НС-12; ДСТ13298-78(ВХ9005145) _________  
Відповідь: 

Висновок: 

Оцінка 

(дата) 
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Практичне  заняття 21 

Підготовка ходової частини універсально-просапного трактора для виконання 
заданої агротехнічної операції. 

Мета. Набути практичні навики з установки коліс просапного трактора для 
обробітку різних міжрядь. 

Матеріально-технічне оснащення. Трактор ___________________ , домкрат на 

ЗО кН, пристрій для перевірки сходу передніх коліс, підставка під трактор, лінійка 
металева 100 мм, інструмент для монтажних робіт, інструкційні картки. 

Література. Л-24, с. 323-326; Л-19, с.168-172; Л-18, с. 207-211; Л-2, с.385. 

Технічна характеристика ходової частини трактора ________  
(для 1 ланки МТЗ-80; 2 - Т-40АМ (ХТЗ-5020); 3 - Т-25А (ХТЗ-2511); 
4 - МТЗ-100; 5 - ЮМЗ-6Л (ПМЗ-8070) 
Тип остова трактора ________________________________________  
Ширина колії задніх коліс, мм __  
Ширина колії передніх коліс, мм_ 
База тракторів, мм ____________  
Дорожній просвіт, мм _  

Схід передніх коліс, мм_ 

Хід заняття 

Загальмувати ведучі колеса і зафіксувати гальма. Підкласти колодки під задні 
колеса. Підняти домкратом передню частину трактора. Перемістити видвижні кулаки 
відносно вибраної колії. Перевірити і при необхідності відрегулювати схід передніх 
коліс. Опустити передню частину. Підкласти під передні колеса колодки. 

Підняти домкратом почергово задні колеса і встановити прийняту ширину колії. 

Опустити трактор, прибрати підставки з-під коліс. 
За допомогою рис. 38 і 39 вкажіть елементи прохідності трактора та способи 

забезпечення прохідності колісного трактора для міжрядного обробітку. 
 

А       \ША/2 

Рис 38. Елементи прохідності трактора 
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Відповідь: 

г а є 
Рис. 39. Способи забезпечення прохідності колісних тракторі: 

а - в — зміна ширина колії задніх ведучих коліс; г - зміна ширини колії перехідних коліс; 
д, є — зміна шляхового просвіту під переднім і заднім мостами 

 

Як перевірити схід коліс ? 
Відповідь: _____________  

Контрольне запитання 

 

Висновок: 

Оцінка 

(дата) 
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Ходова частина гусеничних тракторів 

Практичне заняття 22 

Вивчення конструкції ходової частини гусеничного трактора. Перевірка і натяг 
гусениць. Регулювання зазорів у підшипниках ходової частини трактора. 

Мета. Вивчити будову ходової частини гусеничних тракторів. Набути практичні 
навики з регулювання підшипників і натягу гусениць. 

Матеріально-технічне оснащення. Трактори ДТ-75М, Т-150, Т-70С, дерев'яна 
планка довжиною 1,5-2 м, лінійка, ломик, домкрат, солідолонагнітач, універсальний 
знімач, набір інструментів, підручники і плакати. 

Література. Л-24, с.331-338; Л-9, с.357-360, 369-375; Л-19, с.193-198; Л-18, 
с.211-216;Л-16,с.315. 

Характеристика ходової частини трактора  ______________  
(Іланка ДТ-75; 2 - Т-150 (ХТЗ-200); 3 - Т-70С; 4 - ДТ-175С; 5 - ХТЗ-180) 

Тип остова трактора ____________________________________  

Тип підвіски трактора 
Ширина колії, мм ___  
Довжина опорної поверхні гусениць, мм 
Дорожний просвіт, мм  ______________  
Кількість ланок у гусениці, шт. 
Кількість зубів у зірочці, шт. _  
Питомий тиск на ґрунт, МПа _ 

Тип натяжного пристрою ____  
Кількість опорних котків, шт. _ 

Кількість підтримуючих роликів, шт. 
Нормальне провисання гусениці, мм 

Хід заняття 

Вивчити будову рами трактора та розглянути розміщення окремих елементів 
ходової частини. 

Частково розібрати підтримуючий ролик. Вивчити будову сальникової с 
ущільнення і скласти ролик. 

Користуючись плакатом і деталями, вивчити будову напрямного колеса. 
Перевірити і при необхідності відрегулювати підшипники опорних котків. 
Відрегулювати натяг гусениці. 

Особливості конструкції і спряжень деталей ________  

Кількість ланок гусениць, шт. _______________________________  
Осьове переміщення каретки, мм _____________________________  
Зазори в підшипниках опорних котків, мм ______  
Зазори в підшипниках направляючого колеса, мм 
Величина провисання гусениці, мм ____________  

71 



Рве 40. Будова ходово? частини гусеничного трактора Т-150 

Відповідь: ____________________________________________  

Контрольні запитання 

Чим регулюють осьове переміщення каретки? 

Відповідь: _____________________________________  

Чим регулюють зазор у підшипниках опорних котків? 

Відповідь: ____________________________________  

Чим регулюють зазор у підшипниках натяжного колеса? 

Відповідь: _____________________________________  

Чим регулюють натяг гусениць? 

Відповідь: ДГ-75 __________________ , Т-70С __________  

Т-150 __________________  
Висновок: 

Оцінка ________________   __________________  

(підпис викладача) 

(дата) 
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Користуючись рис. 40, опишіть конструкцію ходової частини трактора 

Т—150. 



Рульове керування 

Практичне заняття 23 

Вивчення конструкції та принципу дії рульових керувань тракторів і автомобілів 
та їх основних збірних одиниць. Часткове розбирання, складання і регулювання 
рульового керування. 

Мета. Вивчити будову, роботу та послідовність регулювання рульових керувань 
тракторів і автомобілів з гідропідсилювачами. 

Матеріально-технічне оснащення. Рульові керування тракторів МТЗ-80/82, 
ПМЗ-6ЛС, Т-150К,Т-40АМ, автомобілів ГАЗ-66, ГАЗ-53А, ЗІЛ-130, КамАЗ-5320, 
ВАЗ, ЗАЗ, розрізи рульових механізмів, гідропідсилювачів, плакати, посібники, 
інструкційна картка. 

Література. Л-24, с.339-357; Л-19, с.171-184; Л-18, с.216-219. 
Характеристика рульового керування трактора _________  

(для Іланки МТЗ-80/82;2 - ЮМЗ-6ЛС;3 - Т-150К, ( ХТЗ-17021); 4 - Т-40АМ, ( ХТЗ-
5020 ); 5 -МТЗ-100 (ХТЗ-3130). 

 

Назва Показник  

Тип рульового механізму   

Передаточне число рульового механізму  ...   . 

Тип шарнірів рульових тяг   

Тиск у гідросистемі, МПа   

Подача насоса при номінальній частоті обертання, л/хв   

Допустимий люфт рульового колеса, град.   

Мінімальний радіус повороту трактора, м   

Характеристика рульового керування автомобіля ______  

(для Іланки ГАЗ-53А; 2 - ГАЗ-66; 3 - ЗІЛ-130;   4 - КамАЗ-5320 (КрАЗ-ІВЕКО); 5-
ВАЗ). 

 

Назва Показник 

Тип рульового механізму  

Передаточне число  

Тип рульової трапеції  

Тип рульового підсилювача  

Тип масляного насоса  

Тиск у гідросистемі, МПа  

Мінімальний радіус повороту, м  

Хід заняття 

Розглянути розміщення агрегатів та загальну схему рульового керування. 
Користуючись розрізами або частково розбираючи агрегати, вивчити будову 
гідропідсилювача і механізму керування. 

Перевірити і при необхідності відрегулювати рульовий механізм трактора. 
Провести регулювання рульового механізму автомобіля. 
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Записати   регулювальні   показники  рульового   керування   заданого   трактора 
(автомобіля). 

Відповідь: 

 

Рис 41. Рульове керування чотириколісного трактора із 
зчленованою рамою 

Використовуючи рис 41, опишіть порядок повороту трактора із зчленованою 
рамою. 
Відповідь: _______________________________________________ 

За допомогою рис. 42 опишіть порядок повороту автомобіля ЗіЛ-130. 

 
Рис. 42. Схема роботи керівного механізму з гідрощдсилювачем автомобіля ЗІЛ-130 
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Відповідь: 

Контрольні запитання 

Від чого залежить вільний хід (люфт) рульового колеса автомобіля? 
Відповідь: ______ ; _________________________________________________  

В якій послідовності регулюють підшипники передніх коліс автомобіля? 
Відповідь: ________________________________________________________  

Висновоїс: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Практичне заняття 24 

Перевірка і регулювання розвалу коліс легкового автомобіля та сходу коліс 
трактора (автомобіля). 

Мета. Закріпити теоретичні знання, оволодіти практичними навичками 
регулювання ходової частини автомобілів (тракторів). 

Матеріально-технічне    оснащення.     Трактор    (автомобіль)    
 ___________________________________________________________________ 
, 

інструменти для монтажних робіт, прилад ГАР02183 для виміру кутів установки 
передніх коліс, лінійка для перевірки сходу передніх коліс, підручники, інструкційна 
карта і плакати. 

Література. Л-24, с.339-357; Л-19, с.179-184; Л-18, с.216-219. 
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Характеристика рульового керування трактора (автомобіля) ________ 

(для 1 ланки ГАЗ-53А; 2 - ЗІЛ-130; 3 - КамАЗ-5320(КРАЗ-ШЕКО); 4 - Т-25А (ХТЗ-
2511); 5 - ЮМЗ-6Л; (ПМЗ-8070) 

 

Назва Показник 

Тип рульового механізму  

Передаточне число рульового механізму  

Допустимий люфт рульового колеса, град.  

Максимальний кут повороту коліс, град.  

Мінімальний радіус повороту, м  

Кут розвалу передніх коліс, град.  

Кут поперечного нахилу шкворня, град.  

Поздовжній нахил шкворня, град.  

Схід напрямних коліс, мм  

Хід заняття 

Вивчити особливості переднього моста трактора (автомобіля). Відрегулювати 
підшипники передніх коліс . Перевірити кути поперечного та повздовжнього нахилу 
шкворня. Перевірити і відрегулювати схід передніх коліс . Користуючись схемами 
на рис. 43, охарактеризуйте порядок установки керованих коліс. 

Відповідь: 

 

Ряс. 43. Установка керованих коліс 
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Контрольні запитання 

Призначення повздовжнього і поперечного нахилу шкворня. 
Відповідь: _____________________________________________  

Призначення сходу передніх коліс. 
Відповідь: ________________________  

Чим регулюється схід коліс? 
Відповідь: ___________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Гальмівні системи 

Практичне заняття 25 

Часткове розбирання, вивчення конструкції і роботи,  складання та регулювання 
елементів гальмових систем із гідравлічним та пневматичним приводом тракторі» 
автомобілів. Під'єднання гальмової системи причіпа до тягача і перевірка його роботи. 

Мета. Вивчити особливості будови, роботи та регулювання гальмової системи із 
гідравлічним та пневматичним приводом трактора (автомобіля). 

Матеріально-технічне оснащення. Трактор ____________________ , автомобіль 

 ____________ , окремі механізми, розрізи та   діючі    монтажні    схеми    гальмової 
системи      (автомобіля),   плакати,   лінійка,   інструмент   для   монтажних      робіт, 
інструкційна карта. 

Література: Л-24, с.363-366-375; Л-19, с. 184-188-193; Л-18, с.221-228-232. 
Характеристика гальмової системи автомобіля ______________  
(для 1 ланки ГАЗ-53А; 2 - ГАЗ-66; 3 - ГАЗ-3102; 4 - ВАЗ; 5 - ЗАЗ-1102) 

Назва Показник 

Тип колісних гальм 

Тип ручного гальма 

Тип приводу гальм 

Вільний хід педалі, мм 

Ємність системи гідроприводу , л 



Характеристика гальмової системи трактора (автомобіля) ___________  (для 

1 ланки   ЗІЛ - 130; 2 - Т-150К (ХТЗ-17021); 3 - КамАЗ-5320 (КрАЗ-ТВЕКО); 4,5 -К-
701) 

 

Назва Показник 

Тип колісних гальм  

Тип компресора  

Тип ручного гальма  

Вільний хід педалі гальма, мм  

Тип гальмового крана  

Хід заняття 

Користуючись діючою монтажною схемою, розрізами гальмової системи 
автомобіля вивчити будову і роботу колісного гальма, головного циліндра, колісних 
гальмових циліндрів, вакуумного підсилювача кожного гальма. 

Відрегулювати зазор між гальмовими колодками і поверхнею гальмових 
барабанів, відрегулювати вільний хід педалі. 

Вивчити загальну схему гальмової системи, будову та роботу колісних гальм, 
гальмових камер, компресора з регулятором тиску, пружинного енергоакамулятора. 

Відрегулювати величину ходу штоків гальмових камер передніх і задніх коліс, 
вільний хід гальмової педалі, натяг паса приводу компресора. 

Особливості конструкції і спряжень 

Зазор між колодками гальм і гальмовим барабаном, мм ______________________  

Зазор між головкою штовхача і днищем поршня головного гальмового циліндра, 
мм ____________________________________________________________________  

Величина ходу штока гальмових камер коліс: 
передніх, мм _______________________________________________________  
задніх, мм_________________________________________  
Максимальний тиск, що розвиває компресор, МПа _________________________  
Користуючись наведеним рис. 44, опишіть роботу гідравлічного приводу гальм 

автомобіля. 

 
Рве. 44. Схема гідровакуумвого прявода гальм автомобіля 
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Відповідь: 

За допомогою схеми на рис. 45, опишіть конструкцію Гальмівної системи із 
пневмоприводом трактора Т-150К. 

 

Відповідь: 
Рис 45. Схема пневматичної системи траігтора Т— 150К 

Контрольні запитання 

Чим регулюється вільний хід педалі гальм ? 
Відповідь: _____________________________________  
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Чим регулюється зазор між гальмовими колодками і барабаном? 
Відповідь: ________________________________________________  

Як регулюється вільний хід гальмової педалі ГС з пневматичним приводом? 
Відповідь: ___________________________________________________________  

Як регулюється зазор між колодками і барабаном ГС з пневматичним приводом? 
Відповідь: _____________________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка ________________   __________________  

(підпис викладача) 

(дата) 

Робоче обладнання тракторів, самохідних шасі та автомобілів 

Практичне заняття 26 

Розбирання, вивчення будови і принципу дії, складання і перевірка технічного 
стану агрегатів гідроначіпної системи тракторів. Визначення подачі гідронасоса і 
граничного тиску клапанів гідророзподільника. Підготовка і випробування 
підіймаючого механізму автомобіля-самоскида. 

Мета. Закріпити теоретичні знання з будови гідросистеми тракторів. 
Матеріально-технічне оснащення. Трактори МТЗ-80, Т-40АМ, Т-70С, Т-150К, 

агрегати роздільно-агрегатної гідравлічної начіпної системи: насоси, розподільники, 
силові циліндри та їх розрізи, робоча схема, плакати, посібники, інструкційна карта. 

Література.   Л-24,с.378-391; Л-19, сі99-201; Л-18, с.234-241; Л-11,с.7-94. 
Характеристика гідравлічної начіпної системи трактора ____________  

(для 1 ланки МТЗ-80; 2 - Т-150К (ХТЗ-17021); 3 - ЮМЗ-6Л (ПМЗ-8070); 4 - Т-40АМ 
(ХТЗ-5020); 5 - ДТ-75М (ДТ-175С)) 

 

Назва Показник 

Марка насоса  

Робоча подача насоса, см3/об  

Напрям обертання  

Споживна потужність, кВт  

Марка розподільника  
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Максимальна пропускна здатність, л/хв  

Тиск   спрацювання   автоматичного   пристрою 
золотника, МПа 

 

Тиск відкриття запобіжного клапана, МПа  

Марка силового циліндра  

Діаметр поршня, мм  

Повний хід поршня, мм  

Заправна ємність гідросистеми, л  

Хід заняття 

Вивчити розміщення агрегатів гідросистеми на тракторі, як вони кріпляться та 
з'єднуються між собою. 

Розібрати, вивчити будову і роботу масляного насоса. Скласти насос. 
Частково розібрати, вивчити будову і роботу гідророзподільника. Скласти 

гідророзподільник. 
Частково розібрати, вивчити будову і роботу силового циліндра. Скласти силовий 

циліндр. 
Вивчити конструкцію ГНС трактора. 

Користуючись рис. 46, опишіть конструкцію і принцип дії фіксуючого пристрою 
та механізму повернення золотника гідророзподільника. 

 

Рве. 46. Фіксуючі пристрій та механізм повертання золотника 
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Відповідь: 

Контрольні запитання 

Яке призначення сповільнюючого клапана? 
Відповідь: _________________________________________________________  

Чим регулюється тиск спрацювання автомата золотника розподільника? 
Відповідь: _________________________________________________________  

При якому зусиллі розмикається розривна муфта? 

Відповідь: ______________________________________  

Висновок: 

Оцінка ________________   __________________  

(підпис викладача) 

(дата) 

Практичне заняття 27 

Розбирання, вивчення будови і роботи, складання і перевірка технологічного 
стану гідродовантажування ведучих коліс та силового-позиційного регулятора. 

Мета. Вивчити будову гідравлічного збільшувача зчіпної ваги (ГЗВ) і регуляторів 
глибини обробітку ґрунту. Набути практичні навички з їх використання в процесі 
роботи тракторного агрегата. 

Матеріально-технічне оснащення. Трактор МТЗ-80, гідрозбільшувач зчіпної 
ваги трактора (розріз), силовий (позиційний) регулятор, плакати, посібники, 
інструкційна карта, інструмент для монтажних робіт. 

Література. Л-24, с.342-397; Л-19, с.201-209; Л-18, с.242-247; Л-13, с.95-124. 

Характеристика гідравлічного завантажувача ведучих коліс 

Інтервал тиску підпирання в циліндрі, МПа ______________ . 
Тиск спрацювання запобіжного клапана гідравлічного довантажувача ведучих 

коліс, МПа __________ ' 
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Хід заняття 

За розрізом вивчити будову і роботу гідравлічного довантажувана ведучих коліс. За   
натуральними  зразками,   плакатами   вивчити   будову   і   роботу   силового 
(позиційного) регулятора обробітку ґрунту. 

За допомогою схем на рис. 47, дайте характеристику різних способів регулювання 
глибини обробітку ґрунту. 

 

Контрольні запитання 

Як впливає використання    гідравлічного    довантажувача ведучих коліс на 

економічні показники роботи тракторного агрегата? 

Відповідь: _______________________________________________________________  
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Які є способи регулювання глибини обробітку грунту? 
Відповідь: _________________________________________  

Чим       відрізняється   силове   регулювання   глибини   обробітку   ґрунту   від 
позиційного? 
Відповідь: _______________________________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 

Робоче і допоміжне обладнання тракторів і автомобілів 

Практичне заняття 28 

Переналагодження начіпного пристрою трактора. Підготовка начіпного пристрою 
для агрегатування. Розбирання, вивчення будови і роботи, складання та регулювання 
механізмів приводу валів відбору потужності. 

Мета. Набути практичні навички наладки начіпного пристрою, вивчити будову і 
правила використання валів відбору потужності. 

Матеріально-технічне оснащення. Начіпні пристрої, агрегати, деталі ВВП, 
інструменти, плакати, література, інструкційна картка 

Література. Л-24, с.402-405; Л-19, с. 201-206, с.209-213; Л-18, с.248-250; Л-22, 
с.276. 

Характеристика валу відбору потужності трактора ______  
(для 1 ланки МТЗ-80; 2 - ЮМЗ-6Л (ПМЗ-8070); 3 - Т-150 (ХТЗ-17021); 4 - Т-40АМ 
(ХТЗ-5020); 5 - ДТ-75М) 

 

Назва Показник 

Тип приводу ВВП  

Частота обертання, хв"1
  

на 1 передачі  

на 2 передачі  

синхронного ВВП  
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Хід заняття 

Вивчити будову механізму для навішування сільськогосподарських машин на 
тракторах, послідовність його налагодження за триточковою та двоточковою схемами. 

Вивчити будову і роботу валів відбору потужності тракторів. 
За допомогою схем на рис. 48, охарактеризуйте типи приводів валів відбору 

потужності. 

За допомогою рис. 49, опишіть роботу валу відбору потужності трактора Т—150К. 
 

Рис. 49. Схема роботи гідросистеми ВВП: а - 

при вимкненому ВВП; б - при ввімкненому ВВП 
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Рис. 48. Приводи валів відбору потужності 

Відповідь: 

  



Відповідь: 

Контрольні запитання 

Як налагодити     начішшй механізм Т-150  для роботи за     двотриточковою 
схемами? 
Відповідь: ______________________________________________________________  

Як класифікуються вали відбору потужності за типом приводу? 
Відповідь: ______________________________________________________________  

Як здійснюється керування заднім ВВП трактора МТЗ-80? 
Відповідь: _____________________________________________  

Висновок: 

Оцінка 

(підпис викладача) 

(дата) 
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Додаток 1 

Умовні зображення елементів кінематичних, гідравлічних і пневматичних 
схем (витяг з ГОСТ-2.770-68(СТСЗВ 2519-80), ГОСТ-2.784 -70 і ГОСТ 2.785-70) 

Вал, вісь 

Підшипник ковзання 

Підшипник кочення радіальний 

Підшипник кочення упорний 

Підшипник кочення радіальний, 

роликовий 

Підшипник радіально-упорний, 
роликовий 

Глухе з'єднання деталі з валом 

І ___ І 
і
 -------- 
1 

ї 

ІОІ 

ІОІ 

Ег- 

Вільне з'єднання деталі з валом 

Деталь ковзає по валу З'єднання валів 
шарнірне з хрестовиною Зачеплення 
циліндричних шестерень 

Гальмо стрічкове 

З'єднання гвинта з гайкою 

Зчеплення фрикційне 

Храповий механізм 
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