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ВСТУП

Мета лабораторних робіт – вивчити будову автомобіля, його механізмів і

систем,  агрегатів,  приладів  і  інших  складових  елементів  на  натуральних

експонатах  при  безпосередньому  контакті  з  ними  в  процесі  розбирання   та

складання.

Відповідно до вимог вищої  школи,  велика увага  в навчальному процесі

приділяється самостійній роботі студентів при активній консультативній роботі

викладача.

Користуючись  методичними  вказівками,  підручниками,  лекційними

конспектами, плакатами і іншими допоміжними матеріалами, студенти повинні

вивчити теоретичний матеріал, розібратися з конструктивними особливостями

механізму, що вивчається. 

Після  вивчення  теоретичної  частини  студенти  приступають  до

розбирально-складальних  робіт  з  використанням  вузлів  і  механізмів

автотранспортних засобів. 

Після  виконання  лабораторної  роботи  студенти  складають  звіт  за

встановленою  формою.  Звіт  з  лабораторної  роботи  містить:  мету  роботи,

обладнання  робочого  місця,  послідовність  виконання  роботи,  письмові

відповіді на  контрольні питання.

Обсяг  роботи  становить   дві–три  рукописні  сторінки.  За  підсумком

лабораторної  роботи  студенти  відповідають  на  контрольні  питання

(захищаються) та отримують оцінку. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:  конструкції  автотранспортних  засобів,  принцип  роботи  та

конструкцію агрегатів та систем автомобілів, матеріалів, що використовуються,

методики проведення регулювальних робіт.

вміти: оцінювати умови роботи, як автомобіля в цілому, так і агрегатів,

правильно підбирати необхідний інструмент та вміти ним користуватися.
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 1

Тема. Загальна будова вантажного автомобіля

Мета  роботи: вивчити  загальну  будову  вантажного  автомобіля,

класифікацію рухомого складу, систему визначення, параметри, що входять до

технічної характеристики вантажного автомобіля.

Лабораторне обладнання

1. Шасі автомобілів КрАЗ–260, ЗИЛ–131, ГАЗ–66.

2. Вузли та агрегати трансмісій автомобілів.

3. Плакати щодо загальної будови вантажних автомобілів.

Короткі теоретичні відомості

Рухомий склад автомобільного  транспорту  включає в  себе  автомобілі

різних типів  і  причіпні  транспортні  засоби,  які  в  поєднанні  з  автомобілями-

тягачами являють собою автопоїзди.

За  призначенням  автомобілі  поділяються  на  пасажирські,  вантажні  та

спеціальні.

До 1966 р. в СРСР кожна нова модель автомобіля індексувалася буквами,

що  позначали  завод-виробник:  ГАЗ  – Горьковський  автомобільний  завод

(м. Нижній Новгород);

ЗІЛ  – завод  імені  Лихачова  (м.  Москва),  КрАЗ  – Кременчуцький

автомобільний  завод  (м.  Кременчук,  Україна),  і  цифрами,  причому

Горьковському  автозаводу  були  виділені  цифри  від  1  до  99,  заводу  імені

Лихачова – від 100 до 199, Кременчуцькому автозаводу – від 200 до 299 і т. д.

1966 р. було прийнято галузеву нормаль ОН 025270–66 «Класифікація і

система позначення автомобільного рухомого складу, а також його агрегатів і

вузлів,  що  випускаються  спеціалізованими  підприємствами»,  яка  не  тільки

класифікувала автомобілі.  На підставі  ОН 025270–66 було прийнято систему

позначення автомобілів, причепів і напівпричепів.
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Відповідно  до  цієї  системи,  кожен  новий  автомобіль  значився

абревіатурою заводу-виготовлювача і мав цифровий індекс, що складається з

чотирьох,  п'яти  або  шести  цифр,  за  якими  через  тире  можуть

використовуватися ще дві цифри.

Цифровий  індекс  автомобіля  (причепа,  напівпричепа)  слід  починати

розшифровувати з другої цифри.

Друга цифра вказує на тип (вид) автомобіля:

1 – легковий автомобіль;

2 – автобус;

3 – вантажний автомобіль (загального призначення);

4 – сідельний тягач;

5 – самоскид;

6 – цистерна;

7 – фургон;

8 – резерв;

9 – спеціальний автомобіль.

Для причепів і  напівпричепів  друга  цифра є  показником типу причепа

(напівпричепа), як правило, відповідного типу тягача:

1 – причіп (напівпричіп) для легкового автомобіля;

2 – причіп (напівпричіп) для автобуса;

3 – причіп (напівпричіп) вантажний (загального призначення);

4 – не застосовується;

5 – причіп (напівпричіп) самоскид;

6 – причіп (напівпричіп) цистерна;

7 – причіп (напівпричіп) фургон;

8 – резерв;

9 – спеціальний причіп (напівпричіп).

Перша цифра означає клас автомобіля.

Легкові автомобілі класифікують за робочим об’ємом двигуна.

Автобуси – за габаритною довжиною.
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Вантажні автомобілі поділяються на 7 класів  залежно від їх повної маси

(табл. 1.1).

Таблиця  1.1  –  Класифікація  вантажних  автомобілів  відповідно  до

ОН025270–66

Перша цифра індексу вантажного автомобіля

(клас вантажного автомобіля)

Повна маса,

т (тон)
1 до 1,2
2 від 1,3 до 2,0
3 від 2,1 до 8,0
4 від 9 до 14
5 від 15 до 20
6 від 21 до 40
7 понад 40

Повною  масою  (дозволеною  максимальною  масою)  автомобіля

називається  маса  транспортного  засобу  з  вантажем,  водієм  і  пасажирами,

встановлена підприємством-виробником як максимальна допустима.

Для  причепів  на  першій  позиції  цифрового  індексу  (клас),  указується

цифра 8.

Для напівпричепів на першій позиції цифрового індексу вказується цифра

9.

Третя  і  четверта  цифри  вказують  на  порядковий  номер  моделі.

Порядковий номер присвоюється моделі заводом-виробником.

До складу індексу можуть також входити п’ята і шоста цифри.

П’ята  цифра  показує,  що  це  модифікація,  а  не  базова  модель.  Шоста

цифра показує варіант виконання, наприклад:

– для холодного клімату – 1;

– експортне виконання для помірного клімату – 6;

– експортне виконання для тропічного клімату – 7.

Деякі автомобілі мають у своєму позначенні цифри 01, 03, 04 через тире

після основного індексу. Це говорить про те, що модель або модифікація має

додаткові комплектації або є перехідною.
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Наприклад  КамАЗ  5410  (рис.  1.1).  Автомобіль  КамАЗ  – зроблений

Камським автомобільним заводом (м.  Набережні  Челни).  Цифра 4  на другій

позиції  індексу  означає,  що  цей  автомобіль  – сідельний  тягач,  отже,  він

класифікується за повною масою. Цифра 5 на першій позиції індексу означає

клас автомобіля – повна маса (з урахуванням навантаження на сідло) від 15 т до

20 т. Номер моделі 10.

Рисунок 1.1 – Автомобіль КамАЗ 5410

Вантажні  автомобілі  можуть  бути  або  загального  призначення,  або

спеціалізованими.  Вантажні  автомобілі  загального  призначення  мають

бортовий кузов, який може бути обладнаний дугами і тентом. Спеціалізовані

вантажні  автомобілі  призначені  для  перевезення  певного  виду  вантажу.

Наприклад,  панелевоз  – призначений  для  перевезення  плит  та  панелей,

самоскид  – призначений  для  перевезення  сипучих  вантажів,  бензовоз  –

призначений  для  перевезення  світлих  нафтопродуктів  тощо.  Спеціалізовані

вантажні автомобілі обладнуються спеціальними кузовами та обладнанням для

перевезення того виду вантажу, для якого вони призначені.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити загальну будову автомобілів, які знаходяться в лабораторії, та

визначити їх компонувальні схеми.

2.  Вивчити  класифікацію  рухомого  складу  автомобільного  транспорту;

систему  визначень  автомобільного  рухомого  складу;  параметри  технічної
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характеристики автотранспортного засобу.

3. Відповісти на контрольні питання.

4. Скласти звіт про роботу.

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  формою,  що  задана,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  щодо  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено в додатку А.

Контрольні питання

1. Як  класифікують рухомий склад? Дайте класифікацію автомобіля  за

варіантом завдання.

2. За якими параметрами поділяють вантажні автомобілі на класи?

3. Розшифруйте позначення автомобіля за варіантом завдання.

4. З яких основних частин складається даний автомобіль?

5. Що входить до ходової частини автомобіля?

6. Яке призначення трансмісії автомобіля, з яких частин вона складається?

7. Назвіть  основні  параметри  технічної  характеристики  вантажного

автомобіля.

8. Визначити  компоновану  схему  вантажного  автомобіля  за  варіантом

завдання та охарактеризувати переваги й недоліки  цієї схеми.

9. Як забезпечується  активна та пасивна безпека вантажного  автомобіля?

Література: [1, 2, 3, 5, 6].

Лабораторна робота № 2

Тема. Загальна будова трансмісії автомобіля
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Мета  роботи: вивчити  конструкцію,  принцип  дії  та  конструктивні

особливості механічних трансмісій автомобілів.

Лабораторне обладнання

1.  Шасі  автомобілів  КрАЗ-260,  ЗИЛ-131,  ГАЗ-66,  ВАЗ-2121,  ГАЗ-24,

Маzdа.

2. Вузли й агрегати трансмісій автомобілів.

3. Плакати щодо загальної будови автомобілів.

Короткі теоретичні відомості

Під  час  руху  автомобіля  водій  або  автоматичний  регулятор,  постійно

змінюючи подачу палива до двигуна, розширює діапазон його стійкої роботи.

Але й таке розширення виявляється недостатнім. За реальних умов експлуатації

автомобіля зовнішні сили опору руху змінюються у 20 і більше разів. Отже,

абсолютна  величина  крутного  моменту  автомобільного  двигуна  виявляється

зазвичай у 10 ... 30 разів меншою, ніж та, яку необхідно підводити до ведучих

коліс автомобіля для його стійкого руху в реальних умовах експлуатації. 

Частота  обертання  колінчастого  вала  двигуна  зазвичай  є  набагато

більшою, ніж та, з якою обертаються ведучі колеса навіть при максимальній

швидкості автомобіля. Отже, безпосередній зв’язок колінчастого вала двигуна з

ведучими  колесами  неможливий.  Для  пристосування  двигуна  до  зовнішніх

умов руху автомобіля між двигуном і ведучими колесами необхідно встановити

трансмісію. 

Трансмісія  призначена  для  зв’язку  двигуна  з  ведучими  колесами

автомобіля, а також для зміни на них крутного моменту і частоти обертання

відповідно до зовнішніх сил опору та швидкості руху автомобіля. 

За способом передачі крутного моменту трансмісії сучасних автомобілів

поділяють на механічні, гідравлічні, електричні та комбіновані (гідромеханічні,

електромеханічні), а за характером його зміни вони можуть бути ступеневими

та безступеневими. За способом керування трансмісії бувають неавтоматичні,

автоматичні й автоматизовані (напівавтоматичні). 
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Ступеневими  механічними  трансмісіями з  неавтоматичним керуванням

обладнана  більша  частина  сучасних  легкових,  вантажних  і  спеціальних

автомобілів. До складу такої трансмісії найчастіше входять зчеплення, коробка

передач,  карданна  передача,  головна  передача,  диференціал,  привод ведучих

коліс, а також, у разі необхідності, додаткова коробка (роздавальна, подільник

тощо). 

Схема  механічної  трансмісії  визначається  загальним  компонуванням

автомобіля – розміщенням двигуна, кількістю та розташуванням ведучих коліс і

мостів тощо. 

Найпоширеніші схеми механічних трансмісій наведено на рисунку  2.1.

Автомобілі  з  колісною формулою 4 х 2 можуть мати переднє розташування

двигуна і задні ведучі колеса (рис.  2.1, а).  Найчастіше двигун 1, зчеплення 2 і

коробка  передач  з  у  такій  трансмісії  об’єднані  в  єдиний  блок  і  утворюють

силовий агрегат. Крутний момент від коробки передач 3 до головної передачі 5

передається за допомогою карданної передачі 4. 

Істотні  відмінності  має  трансмісія  передньоприводного  автомобіля  з

колісною формулою 4 х 2 (рис.  2.1, б). У нього передні колеса є одночасно і

керованими,  і  ведучими.  Таке  компонування  викликало  необхідність

об’єднання  двигуна  1,  зчеплення  2,  коробки  передач  3,  а  також  головної

передачі та диференціала 5 в єдиний силовий агрегат, з’єднаний з передніми

керованими колесами правою і лівою карданними передачами з шарнірами 6. 

Характерною  особливістю  трансмісії  повноприводного  автомобіля  з

колісною формулою 4 х 4 (рис. 2.1, в) є застосування в трансмісії додаткової –

роздавальної  коробки  7,  яка  зв’язана  із  силовим  агрегатом  карданною

передачею  4  і  через  проміжні  карданні  вали  9  передає  крутний  момент

головним передачам переднього 8 і заднього 5 ведучих мостів. 
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а – задньоприводний автомобіль з колісною формулою 4 х 2; 

б – передньоприводний автомобіль 4 х 2; в – автомобіль 4 х 4; г – автомобіль 6х4

Рисунок 2.1 – Найпоширеніші схеми механічних трансмісій

Особливістю  схеми  механічної  трансмісії  тривісних  вантажних

автомобілів з колісною формулою 6 х 4 є використання двох задніх ведучих

мостів, головні передачі 10 і 5 (рис.  2.1, г) яких зв’язані із силовим агрегатом

карданними  передачами  4  і  11,  а  в  головній  передачі  прохідного  типу

середнього моста передбачене установлення міжосьового диференціала. 

Трансмісія автомобіля характеризується такими параметрами: 

– колісна формула автомобіля;

– передаточне число трансмісії;

– коефіцієнт корисної дії трансмісії.

Передавальне число трансмісії  визначає у скільки разів збільшується

крутний момент при його передачі від двигуна до ведучих коліс. Передавальне

число  вибирається  залежно  від  призначення  автомобіля,  параметрів  його

двигуна і потрібних динамічних якостей.

Передавальне число ступеневої механічної трансмісії можна визначити 
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за формулою:

îðêêïòð UUUU   , (2.1)

де  Uтр –  передавальне  число  трансмісії;  Uкп –  передавальне  число  коробки

передач;  Uрк –  передавальне  число роздавальної  коробки;  U0 –  передавальне

число головної передачі.

Підведений  до  ведучих  коліс  крутний  момент  перетворюється  в

рухому силу, яка визначається за формулою:

,
к

тртре
о r

UМ
Р


 (2.2)

де Ро – рухома сила, Н; Ме – крутний момент двигуна, Нм;  η тр – коефіцієнт

корисної дії. Для механічних трансмісій легкових автомобілів η тр = 0,9….0,95;

для вантажних автомобілів  η тр = 0,82….0,88; rк – радіус колеса. Для легкових

автомобілів rк = 0,25….0,3 м; для вантажних автомобілів rк = 0,4….0,5 м.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Використовуючи  плакати,  макети,  автомобілі,  ознайомитись  із

загальною будовою трансмісії.

2. Вивчити  призначення  та  принцип  дії  основних  вузлів  трансмісії

автомобіля.

3. Скласти  конструктивну  схему  трансмісії  автомобіля  за  варіантом

завдання.

4. Відповісти на контрольні питання.

5. Скласти звіт про роботу.

Зміст звіту

Результати  лабораторної роботи оформлюють за встановленою формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  щодо  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено в додатку Б.
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Контрольні питання

1. Яке призначення трансмісії автомобіля?

2. Якими параметрами характеризується трансмісія?

3.  Які  бувають типи трансмісії?  Тип трансмісії  автомобіля за  варіантом

завдання.

4. Які основні переваги та недоліки мають механічні трансмісії?

5. Що визначає колісна формула? Яку колісну формулу має автомобіль за

варіантом завдання?

6.  Охарактеризувати  передавальне число трансмісії  автомобіля.  Як воно

визначається?

7.  Як  і  де  виникає  рухома  сила?  Від  чого  залежить  її  максимальне

значення?

8. Нарисувати схему трансмісії автомобіля за варіантом завдання.

9.  Визначити  передавальне  число  трансмісії  та  рухому  силу  на  всіх

передачах для автомобіля за варіантом завдання.

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

Лабораторна робота № 3

Тема. Конструкція фрикційного зчеплення автомобіля

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання про

конструкцію,  принцип  дії,  особливості  складових  частин  і  регулювання

зчеплення автомобілів.

Лабораторне обладнання

1. Зчеплення автомобілів КрАЗ, Fіat, Каmаtsu, Оpеl, ЗИЛ, Volkswagen,

ВАЗ, розрізи вузлів і деталей механізмів.

2. Плакати щодо будови зчеплення.

3. Макети зчеплення автомобіля.

Короткі теоретичні відомості

Керування  механічною  ступінчастою  коробкою  передач  теоретично

можливе лише тоді, якщо вона під час перемикання передач буде відокремлена
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від двигуна та від інших агрегатів  трансмісії  (карданної,  головної передачі  і

ведучих  коліс).  Без  такого  роз’єднання  важко  позбутися  динамічного

навантаження (удару) під час введення в зачеплення пари зубчастих коліс або

муфти включання синхронізатора.

Зчеплення призначене для можливості керування ступінчастою коробкою

передач.  Воно  забезпечує  тимчасове  відокремлення  коробки  передач  від

двигуна та подальше поступове з’єднання їх після ввімкнення передачі. Крім

того, зчеплення захищає трансмісію від динамічних перевантажень і забезпечує

плавне рушання та розгін автомобіля з місця. 

У з’єднаному стані зчеплення забезпечує передачу крутного моменту від

двигуна на трансмісію транспортного засобу. Значення крутного моменту, яке

може передати зчеплення, можна визначити за формулою: 

3

3
0

5,2

Di
М сц





, (3.1)

де  0 – питомий тиск на фрикційну накладку,  0 = 0,2 МПа; і – кількість пар

тертя;   – коефіцієнт тертя,   = 0,22….0,3; D – зовнішній діаметр фрикційної

накладки.

На  сучасних  автомобілях  найчастіше  застосовують  сухі  фрикційні

зчеплення.  Поряд  з  цим,  відомі  конструкції  гідравлічних і  електромагнітних

зчеплень, які також використовують в автомобільних трансмісіях. 

Фрикційні  зчеплення за  кількістю ведених  дисків  поділяють  на  одно-,

дво- та багатодискові. За конструкцією пристроїв, що забезпечують тертя між

ведучими та веденими елементами, зчеплення поділяють на багатопружинні й

однопружинні, а також відцентрові й електромагнітні. 

Схему  фрикційного  однодискового  зчеплення  з  периферійними

пружинами та механічним приводом керування наведено на рисунку  3.1.  До

ведучої частини зчеплення (тієї, що передає крутний момент) належать маховик

3 двигуна, кожух 1 і натискний диск 2. До веденої частини (тієї, що сприймає

крутний  момент)  належить  ведений  диск  4  з  фрикційними  накладками,

розташований на первинному валу коробки передач. 
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Механізм керування зчепленням забезпечує його увімкнення і вимкнення.

Він  складається  з  декількох  (найчастіше  трьох)  важелів  7,  шарнірно

закріплених на кожусі 1 зчеплення. Зовнішні кінці важелів шарнірно з’єднані з

натискним диском 2.  Середні  опори важелів  шарнірно закріплені  на  стійках

кожуха.  При вимкненні  зчеплення  поворот одночасно  всіх  важелів  відносно

середніх  опор  примушує  натискний  диск  2  відійти  від  веденого  диска  4,

додатково стиснувши при цьому пружини 6. 

Рисунок 3.1 – Кінематична схема однодискового зчеплення з

периферійними пружинами та механічним приводом керування

Оскільки  важелі  обертаються  разом  з  кожухом,  то  під  час  вимикання

зчеплення для натискання на їх внутрішні кінці необхідна муфта з торцевим

(упорним)  підшипником  8,  який  називають,  зазвичай,  витискним.  Муфта

переміщується за допомогою вилки 9, яка через проміжні деталі 12 механічного

привода  керування  з’єднана  з  педаллю  10  водія.  При  натисканні  на  педаль

важелі 7 привода керування повертаються відносно середніх точок і, долаючи

зусилля пружин 6 силового пристрою, відводять натискний диск 2 від веденого

4. Між торцевими поверхнями дисків створюється зазор, у свою чергу ведений

диск 4 відходить від маховика 3 і зчеплення таким чином вимикається. 

Порядок виконання лабораторної роботи
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1.  Використовуючи  плакати,  макети,  деталі,  ознайомитись  із  загальною

будовою зчеплення автомобіля.

2. Оглянути деталі зчеплення, вивчити їх конструкцію, визначити спосіб

установлення ведучого диска в зчепленні,  тип натискних пружин і  провести

необхідні вимірювання.

3.  Вивчити конструкцію веденого диска,  гасника крутильних коливань і

визначити спосіб кріплення фрикційних накладок до стального диска.

4.  Визначити  геометричні  параметри  веденого  диска  зчеплення,  гасник

крутильних коливань, натискних пружин.

5.  Ознайомитися з  методикою проведення  регулювань зчеплень автомо-

білів.

6. Скласти конструктивну схему зчеплення.

7. Відповісти на контрольні питання.

8. Скласти звіт про роботу.

9.  Проаналізувати  й  оцінити конструкцію,  зробити  висновки про відпо-

відність зчеплення сучасним вимогам розвитку автомобілів.

Результати вимірювань і спостережень занести до таблиці 3.1.

           Таблиця 3.1 – Характеристика і основні параметри зчеплення автомобіля

№ Показник
Особливості

конструкції, параметри
1 2 3

1

2

3

4

5

Марка автомобіля 

Тип зчеплення

Складові частини

Кількість пар тертя

Параметри ведучого натискного диска:

– товщина диска;
     Продовження таблиці 3.1

1 2 3
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6

7

8

9

10

– метод з’єднання диска з маховиком;

– кількість;

– зовнішній діаметр, мм.

– внутрішній діаметр, мм

Важелі вимкнення зчеплення:

– кількість;

– довжина більшого плеча, мм;

– довжина меншого плеча, мм;

– передаточне число  

Параметри веденого диска:

– зовнішній діаметр диска, мм;

– кількість;

–  внутрішній  діаметр  фрикційної

накладки, мм;

– товщина диска, мм;

– спосіб кріплення фрикційної накладки

до диска 

Гасник крутильних коливань:

– тип;

– кількість пружин;

– число робочих витків 

Тип підшипника вимкнення та спосіб його

змащення 

Натискні пружини:

– тип;

– кількість;

– розташування

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті
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вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку В.

Контрольні питання

1. Яке призначення зчеплення в трансмісії автомобіля? Вимоги, що  до

нього висувають.

2. Дати класифікацію зчеплення автомобіля за варіантом завдання.

3. Описати загальну будову та принцип дії даного зчеплення.

4. Які натискні пружини використовують у даному зчепленні? Основні

переваги та недоліки пружин.

5. Яке призначення мають теплоізоляційні шайби?

6. Призначення та принцип дії гасників крутильних коливань.

7. Нарисувати  схему  зчеплення  автомобіля  та  вказати  його  основні

елементи.

8. Визначити  максимальний  крутний  момент,  який  може  передати

зчеплення автомобіля за варіантом завдання.

Література: [1, 4, 5, 6, 10].

Лабораторна робота № 4

Тема. Конструкція привода вимкнення зчеплення автомобіля

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання про

конструкцію,  принцип  дії,  особливості  складових  частин  і  регулювання

привода вимкнення зчеплення автомобілів.

Лабораторне обладнання

1. Приводи зчеплення автомобілів КрАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, ВАЗ, розрізи вузлів

і деталей механізмів.

2.  Плакати щодо будови привода зчеплення.

3.  Макети привода зчеплення автомобіля.

Короткі теоретичні відомості
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Привод забезпечує керування зчепленням і передачу зусилля від педалі

до вилки вимкнення зчеплення та зміну його за величиною.

Вимоги:  легкість  управління,  простота  конструкції,  забезпечення

силового та кінематичного стеження.

Якість привода,  визначальна зручність і  легкість керування оцінюється

такими параметрами привода: 

– робота, необхідна для повного виключення зчеплення 23–30 Дж;

– максимальне зусилля на педалі зчеплення  145–245 Н; 

– повний хід педалі зчеплення 140–160 мм для легкових,  190 мм – для

вантажних автомобілів і автобусів.

Механічний  привод  включає  педаль  зчеплення  1  (рис.  4.1),  натискний

підшипник  3,  вилку  6  вимкнення  зчеплення,  важіль  вилки  9  і  тягу  8.

Натисненням на педаль 1 за допомогою тяги, важеля та вилки переміщується

вперед  натискний підшипник 3.  Він  натискає  на  внутрішні  кінці  віджимних

важелів  4,  які  зовнішніми  кінцями  відводять  натискний  диск  від  маховика

звільняючи ведений диск, тобто зчеплення вимикається. 

Рисунок 4.1 – Механічний привод виключення зчеплення

Для  включення  зчеплення  педаль  відпускають.  Під  зусиллям  пружин

педаль,  важіль  вилки та  натискний підшипник відходять  назад,  а  натискний
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диск під дією пружин притискує ведений диск до маховика. При увімкненому

зчепленні між натискним підшипником 3 і віджимними важелями повинен бути

проміжок, який відповідає певному вільному ходу педалі. 

Гідропривід  (рис.  4.2)  забезпечує  плавніше наростання сили тертя  між

дисками зчеплення.  Основні  елементи гідропривода  – бачок  1  з  гальмівною

рідиною, робочий 17 і головний 3 циліндри, тяга, шланги і педаль. Педаль 7

зчеплення, головний циліндр 3 з важелями і тягами утворюють окремий блок,

прикріплений болтами до кабіни автомобіля. 

Педаль  утримується  в  початковому  (крайньому  задньому)  положенні

пружиною 6. Головний циліндр 3 сполучений живлячим шлангом 2 з бачком, а

гнучким сполучним шлангом 8 – з робочим циліндром 17. 

При  натисненні  на  педаль  7  зчеплень  зусилля  від  неї  передається

штовхачу 5 головного циліндра. Під дією штовхача поршень 9 переміщається

вперед і витісняє рідину в робочий циліндр. 

Рисунок 4.2 – Гідравлічний привод зчеплення

Порожнина  головного  циліндра  сполучається  з  бачком  1  через

перепускний  А  і  компенсаційний  Б  отвори.  При  натисненні  на  педаль  7
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поршень 9 головного циліндра переміститься справа вліво і, після перекриття

отвору Б витіснить рідину через трубопровід у робочий циліндр. Поршень 18

через штовхач 15 поверне вилку 13 вимкнення зчеплення. При відпуску педалі

деталі  привода  повертаються  в  початкове  положення  (під  дією  пружин)  і

зчеплення включається. При цьому тиск у системі знижується до атмосферного.

При  різкому  відпуску  педалі  в  головному  циліндрі  може  виникнути

розрідження, якщо рідина, поступаючи по трубопроводу, не встигне заповнити

порожнину зліва від поршня 9. Тоді частина рідини з бачка, через перепускний

отвір  А,  віджимаючи  краї  манжети,  поступить  у  простір  зліва  від  поршня.

Потім, у міру надходження рідини з трубопроводу, надлишок її через отвір Б

повернеться у бачок. 

Проміжок  між  натискним  підшипником  і  важелями  вимкнення

зчеплення  регулюється  за  рахунок  довжини  штовхача  15.  Проміжок  між

поршнем  9  і  штовхачем  5  головного  циліндра,  що  забезпечує  вільний  хід

педалі, регулюється за рахунок довжини штока 5. 

Окрім  розглянутих  приводів  керування  зчеплень  досить  широко

застосовуються приводи з пневмопідсилювачем, а також електровакуумні.

Загальне передаточне число приводів зчеплення включає передаточне

число педального привода, а у разі гідравлічного привода і передаточне число

гідравлічної частини привода.

Загальне передаточне число привода визначається з умови, що зусилля

на педалі за відсутності автомобіля не повинно перевершувати для легкових –

150 Н, для вантажних – 250 Н.

Для існуючих конструкцій U = 25…..50.

Загальне передаточне число:

Uпс = 21 UU  , (4.1)

де U1 – передаточне число педального привода; U2 – передаточне число важелів

вимкнення зчеплення.

Передаточне  число  для  механічного  привода  зчеплення  визначається  за

формулами: 
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Рисунок 4.3 – Схема механічного та гідравлічного приводів зчеплення

Порядок виконання лабораторної роботи

1.  Використовуючи  плакати,  макети,  деталі,  ознайомитись  із  загальною

будовою привода зчеплення автомобіля.

2. Оглянути деталі привода зчеплення, вивчити їх конструкцію, провести

необхідні вимірювання.

3.  Визначити  геометричні  параметри  елементів  привода  зчеплення

автомобіля.

4.  Ознайомитися  з  методикою  проведення  регулювань  зчеплень

автомобілів.

5. Скласти конструктивну схему привода зчеплення.

6. Відповісти на контрольні питання.

7. Скласти звіт про роботу.
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8.  Проаналізувати  й  оцінити конструкцію,  зробити  висновки про відпо-

відність привода зчеплення сучасним вимогам розвитку автомобілів.

Результати вимірювань і спостережень занести до таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Характеристика і основні параметри привода зчеплення автомобіля

№

пор. 
Показник

Особливості

конструкції, параметри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Марка автомобіля 

Тип привода зчеплення

Складові частини

Параметри привода зчеплення:

– діаметр головного циліндра, мм;

– діаметр робочого циліндра, мм;

– діаметр циліндра пневматичного

підсилювача, мм

Параметри педалі:

– величина більшого плеча (а), мм;

– величина меншого плеча (b), мм), мм

Параметри вилки вимкнення зчеплення

– величина більшого плеча (с), мм;

– величина меншого плеча (d), мм

Передаточне число привода зчеплення

Спосіб кріплення педалі

Спосіб  регулювання  зазору  між  підшип-

ником  вимкнення  та  відтискними

важелями 

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті
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вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  щодо  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено в додатку Г.

Контрольні питання

1. Яке призначення привода зчеплення автомобіля? Вимоги, що до нього

висувають.

2. Описати загальну будову та принцип дії даного привода зчеплення.

3. Які основні переваги та недоліки має цей тип привода зчеплення?

4. Нарисувати  схему  привода  зчеплення  автомобіля  та  вказати  його

основні елементи.

5. Як  та  з  якою  метою  проводять  прокачування  гідравлічної  частини

привода від повітря?

6. З якою метою в приводах зчеплення встановлюють підсилювачі? Типи

підсилювачів.

7. Визначити  передаточне  число  привода  зчеплення  автомобіля  за

варіантом завдання.

Література: [1, 4, 5, 6, 10].

Лабораторна робота № 5

Тема. Конструкція ступеневих коробок передач автомобіля

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали при вивченні ступеневих коробок передач.  

Лабораторне обладнання

1. Моделі натурної розрізної коробки передач автомобілів ЗИЛ-157, 

Fоrd, УАЗ-469, КрАЗ-260, ЗИЛ-130, Оpеl, Fіаt, Меrсеdеs, Lancia.

2. Вузли та деталі коробок передач.

3. Плакати та пристрої коробок передач.

Короткі теоретичні відомості
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Коробка  передач  є  головним  агрегатом  трансмісії,  який  дозволяє

змінювати  крутний  момент  на  ведучих  колесах  і  частоту  їх  обертання  в

широкому діапазоні  відповідно  до  сил  зовнішнього  опору  і  швидкості  руху

автомобіля.  Крім  цього  коробка  передач  забезпечує  автомобілю  рух  заднім

ходом і дозволяє на тривалий час роз’єднувати двигун і ведучі колеса.

На  автомобілях  з  механічними  трансмісіями  найбільш  поширені

ступінчасті коробки передач з нерухомими в просторі осями валів. Основним

параметром  для  класифікації  коробок  передач  є  кількість  передач  для  руху

автомобіля переднім ходом. Крім того, за кількістю валів з нерухомими осями

коробки  передач  підрозділяють  на  двовалові  і  тривалові  (останнім  часом

почали застосовувати також чотиривалові конструкції).

Основними  елементами  механічних  коробок  передач  є  пари

циліндричних  зубчастих  коліс  (шестірень),  що  знаходяться  в  зачепленні.

Передаточне число  і  між ними завзичай дорівнює відношенню кількості зубів

веденого Zn+1 і ведучого Zn  коліс: 

n

n

Z

Z
i 1 ·                                                            (5.1)

Двовалові  коробки  передач найчастіше  застосовують  на  легкових

автомобілях  з  передніми ведучими колесами.  Кінематичну схему двовалової

коробки передач наведено на рисунку 5.1. На ведучому-первинному валу такої

коробки нерухомо розташовані ведучі зубчасті колеса: п'ятої – Z1, четвepтoї –

ZЗ,  третьої – Z5, другої – Z7,  і  першої – Z11 передач, а також зубчасте колесо

заднього ходу – Z9.
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Рисунок 5.1 – Кінематична схема двовалової п’ятиступеневої коробки

передач

Ведені  зубчасті  колеса  Z2,  Z4,  Z6,  Z8,  Z10  і  Z12 відповідних  передач

знаходяться в постійному зачепленні з  переліченими ведучими колесами. На

веденому  валу  ці  колеса  розташовані  на  голчастих  підшипниках  і  можуть

вільно  обертатись  відносно  вала.  При  незмінній  частоті  обертання  ведучого

вала  всі  ведені  зубчасті  колеса  обертаються  з  різними  частотами.  Крутний

момент від двигуна до ведучого вала підводиться за допомогою веденого диска

5  зчеплення.  Для  увімкнення  будь-якої  передачі  відповідне  зубчасте  колесо

необхідно з’єднати з веденим валом. Таке з’єднання досягається за допомогою

синхронізаторів  1, 2  або  3,  у  результаті  чого  змінений  крутний  момент

передається на ведений вал і через нього підводиться до ведучого зубчастого

колеса  4  головної  передачі.  Задній  хід  вмикається  при  введенні  проміжного

зубчастого  колеса  в  зачеплення  одночасно  з  колесом  Z9 заднього  колеса

ведучого вала і з колесом Z10, розташованим на синхронізаторі 3.

Основним недоліком двовалових коробок передач  є  відсутність  прямої

передачі.  Тобто  такої,  коли  первинний  і  вторинний  вали  безпосередньо,

напряму,  могли  б  з’єднуватися  між  собою.  Адже  на  будь-якій  передачі
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переднього ходу в двоваловій коробці крутний момент передається через пару

зубчастих коліс. При цьому деяка частина потужності втрачається на тертя між

їх  зубами  (ККД  будь-якої  передачі  складає  близько  0,97).  Цього  недоліку

позбавлені тривалові коробки передач. 

Головною  особливістю  конструкції  тривалової  коробки  передач  є

співвісність  розташування  первинного  і  вторинного  валів.  Це  створює

можливість безпосереднього з’єднання валів – прямої передачі, на якій момент

не змінюється, а втрати потужності практично відсутні та ККД коробки передач

дорівнює  100  %  (витрати  потужності  на  перемішування  оливи  при  цьому

досить незначні і їх можна не враховувати). 

Кінематичну схему тривалової триступеневої коробки передач наведено

на рисунку 5.2. Основними її елементами є ведучий 1, ведений 8 і проміжний 15

вали, установлені у картері 16 коробки. 

На  первинному  валу  жорстко  закріплено  ведуче  зубчасте  колесо  2

привода проміжного вала. Воно перебуває в постійному зачепленні з веденим

колесом  14,  жорстко  закріпленим  на  проміжному  валу.  Крім  нього,  на

проміжному  валу  жорстко  закріплені  зубчасті  колеса  першої  12,  другої  13

передач і заднього ходу 9. 

Рисунок 5.2 – Кінематична схема тривалової триступеневої коробки

передач

29



На веденому – вторинному валу 8 – установлене ведене зубчасте колесо 5

другої передачі, яке вільно обертається відносно вала і перебуває у постійному

зачепленні  з  колесом  13.  На  цьому  ж  валу  встановлені  на  шліцах  зубчасте

колесо 6 першої  передачі  та  муфта 3 синхронізатора.  Ці  деталі  обертаються

разом  із  вторинним  валом  і  одночасно  мають  можливість  переміщуватися

вздовж вала (у напрямку, показаному стрілками). 

Для увімкнення першої передачі зубчасте колесо 6 за допомогою вилки 7

пересувають по шліцах вала вліво до зачеплення із зубчастим колесом 12. Тоді

крутний момент передаватиметься з первинного вала 1 через зубчасті колеса 2 і

14 на проміжний вал 15 і далі через пару зубчастих коліс першої передачі 12 і 6

на вторинний вал 8. Передаточне число першої передачі буде дорівнювати: 
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де Z2 ,Z6, Z12 і Z14 – кількість зубів відповідних зубчастих коліс. 

Друга  передача  вмикається  переміщенням  муфти  3  синхронізатора  за

допомогою вилки 4 вправо. При цьому зубчасте колесо 5 жорстко з’єднується з

вторинним  валом  і  крутний  момент,  що  передається  через  нього  на  вал,

визначатиметься передаточним числом: 
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Третю – пряму передачу вмикають за допомогою муфти 3, переміщуючи

їі  вилкою  4  вліво.  У  цьому  разі  первинний  1  і  вторинний  8  вали  жорстко

з’єднуються між собою і крутний момент передається коробкою передач без

зміни. 

На  окремій,  нерухомій  осі  10  у  коробці  вільно  розташоване  проміжне

(паразитне)  зубчасте  колесо  11,  яке  забезпечує  зміну  напрямку  обертання

веденого  вала  при  увімкненні  передачі  заднього  ходу.  При  переміщенні

зубчастого колеса 6 по шліцах управо його зуби входять у зачеплення з колесом

11,  яке  постійно  знаходиться  в  зачепленні  з  колесом  9  проміжного  вала.

Передаточне число заднього ходу в цьому разі дорівнює: 
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Аналізуючи  роботу  тривалової  коробки  передач,  можна  зробити

висновок, що на всіх нижчих передачах крутний момент передається через дві

пари зубчастих коліс. При цьому втрати потужності на тертя між зубами у такій

коробці  передач  виявляються  більшими,  ніж  у  двоваловій.  Тому в  реальних

умовах експлуатації на автомобілях з триваловими коробками передач нижчі

передачі  намагаються  використовувати  щонайменше  –  лише  для  розгону  з

місця  і  під  час  маневрування.  Пряму  передачу,  на  якій  втрати  потужності

практично  відсутні,  намагаються  використовувати  більшу  частину  руху

автомобіля. 

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити призначення,  будову та принцип дії  основних типів коробок

передач.

2. Вивчити конструкцію коробки і її складових частин (валів, шестерень,

синхронізаторів, підшипників, картера).

3.  Визначити  типи  і  геометричні  параметри  замків,  фіксаторів,  синхро-

нізаторів, підшипників.

4. Виміряти основні геометричні параметри коробки передач, її складових

частин і деталей (міжосьову відстань між ведучим і проміжним валами, ширину

вінця шестерень), полічити кількість зубів шестерень.

5. Накреслити кінематичну схему коробки передач, показавши стрілками

передачу крутного моменту на одній із передач.

6. Відповісти на контрольні питання.

7. Скласти звіт про роботу.

8. Результати вимірювань і спостережень занести до таблиці 5.1.

9. Проаналізувати й оцінити конструкцію, а також зробити висновки про

відповідність  коробки  передач  сучасним  вимогам  і  тенденціям  розвитку

автомобілів.

Таблиця 5.1 – Характеристика і основні параметри коробки передач автомобіля
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№ 

пор.
Параметр

Особливості

конструкції, параметри

1 2 3
1

2

3

4

5

6

7

8

Тип коробки передач 

Кількість передач коробки 

Кількість пар постійного зчеплення 

Міжосьова  відстань  між  первинним  і

проміжним валами, мм

Місце розміщення підшипників:

ведучого вала       –  переднього;

                              –  заднього;

проміжного вала  –  переднього;

                              –  заднього;

веденого вала       –  переднього;

                              –  заднього  

Спосіб кріплення шестерень на валу:

           –  проміжному;

           –  веденому 

Тип зубів шестерень тієї чи іншої передачі

Число  зубів,  ширина  (мм)  шестерень

проміжного (ведучого) вала:

     – першої ,      z1; 

     – другої ,       z2;

     – третьої ,      z3;

     – четвертої ,   z4;

     – п’ятої ,         z5;

     – заднього ходу
       Продовження таблиці 5.1

1 2 3
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9

10

11

12

13

Число  зубів,  ширина  (мм)  шестерень

веденого вала:

     – першої ,      z1; 

     – другої ,       z2;

     – третьої ,      z3;

     – четвертої ,   z4;

     – п’ятої ,         z5;

     – заднього ходу 

Число  зубів,  ширина  (мм)  проміжної

шестерні заднього ходу

Число  зубів,  ширина  (мм)   шестерень

постійного зчеплення:

      – ведучого вала;

      – приводної проміжного вала

 Передатні числа передач:

      – першої;

      – другої;

      – третьої;

      – четвертої;

      – п’ятої;

      – заднього ходу

Спосіб змащування поверхонь тертя коробки

передач 

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання. Звіт оформлюють за загальноприйнятими

вимогами щодо оформлення текстових навчальних документів.
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Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку Д.

Контрольні питання

1. Призначення ступеневих коробок передач. 

2. Скласти  класифікацію  коробки  передач  автомобіля  за  варіантом

завдання.

3. Накреслити кінематичну схему даної коробки передач.

4. Які особливості конструкції дво- (тривальних) коробок передач?

5. Записати послідовність передачі силового потоку під час роботи на

різних передачах.

6. Описати загальну будову даної коробки передач.

7. Які підшипники встановлено в даній коробці передач?

8. Яким  чином  виконують  перемикання  передач  у  даній  коробці?

Переваги та недоліки такого способу.

9. Указати тип синхронізатора, його призначення та принцип дії.

10. Яке призначення замків і фіксаторів?

11. Яка різниця між подільником і демультиплікатором?

12. Визначити передаточні числа ступенів коробки передач автомобіля.

13. Визначити діапазон і щільність ряду для даної коробки передач.

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

Лабораторна робота № 6

Тема. Конструкція карданної передачі автомобіля

Мета  роботи: розширити,  поглибити  і  закріпити  теоретичні  знання,

отримані студентами під час вивчення карданних передач.

Лабораторне обладнання

1.  Карданні  передачі  автомобілів  КрАЗ-260,  ЗИЛ-131,  ГАЗ-24,  ГАЗ-66,

ВАЗ-2105; розрізані вузли та деталі.

2. Плакати з будови карданної передачі.

Короткі теоретичні відомості
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Коробка передач і зчеплення разом з двигуном або окремо кріпляться на

рамі автомобіля майже нерухомо, а ведучий міст, у якому розміщена головна

передача  і  до  якої  необхідно  підвести  крутний момент від  коробки передач

(роздавальної  коробки),  прикріплений  до  рами  за  допомогою  пружного

елемента – ресори. Ресори дають можливість ведучому мосту, а отже, і головній

передачі різко та значно переміщуватися відносно рами при зміні навантаження

і при поштовхах під час руху автомобіля по нерівній дорозі. При цьому ресори,

вирівнюючись,  подовжуються і  відводять  ведучий міст від  коробки передач,

завдяки чому відстань між коробкою передач і ведучим мостом під час руху ав-

томобіля  також  змінюється.  Щоб  забезпечити  силовий  зв’язок  і  надійне

передавання  крутного  моменту  від  коробки передач  (роздавальної  коробки),

застосовують  карданну  передачу  з  ковзним  шліцьовим  з’єднанням,  яка  і

забезпечує передавання крутного моменту від коробки до ведучих мостів під

кутом на будь-якій відстані. 

Карданна передача призначена для передачі крутного моменту від одного

механізму до іншого, осі вихідних валів яких розміщені під постійно змінними

кутами. 

Карданна передача повинна задовольняти такі вимоги: 

–  забезпечувати  передачу  крутного  моменту  від  ведучого  до  веденого

вала  при  частоті  обертання  і  кутах  між  осями  цих  валів,  які  можуть  бути

допущені в усіх діапазонах експлуатаційних режимів; 

– передавати крутний момент при заданих межах змінювання кутів між

валами без створення додаткових навантажень у трансмісії; 

–  ККД  карданної  передачі  повинен  бути  високим  навіть  при  значних

кутах між валами; 

– мати високу довговічність, просту і надійну конструкцію; 

–  вібраційні  навантаження  і  шум  під  час  роботи  карданної  передачі

повинні бути мінімальними. 

Найпоширеніші  схеми  та  розміщення  карданних  передач  різних  типів

автомобілів зображено на рисунку 6.1.
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а, б – з одним заднім ведучим мостом без проміжної опори; в – із заднім

ведучим  мостом   і  проміжною  опорою;  г  –  із  середнім  і  заднім  ведучими

мостами; д – з переднім і заднім ведучими мостами; е, є – з трьома ведучими

мостами.

1  –  коробка  передач;  2  –  карданний  шарнір;  3  –  компенсувальний

пристрій; 4 – основний карданний вал; 5 – задній ведучий міст; 6 – проміжний

карданний вал; 7 – проміжна опора; 8 – середній ведучий міст; 9 – карданний

вал заднього ведучого моста;  10 – роздавальна коробка; 11 – карданний вал

переднього ведучого моста;  12 – передній ведучий міст;  13 – карданний вал

середнього ведучого моста.

Рисунок 6.1 – Схеми карданних передач автомобілів

У  загальному  випадку  карданна  передача  складається  з  основних  і

допоміжних  карданних  валів,  карданних  шарнірів,  проміжних  опор  і

компенсувальних пристроїв. 

Карданні шарніри забезпечують передачу крутного моменту між валами,

осі яких розміщені під змінними кутами γ1 і γ2 (рисунок 6.2). 

Розрізняють  карданні  шарніри  за  значеннями  кута  γ між  валами:

напівкарданні (допускають роботу під кутом 6…8°) і повні карданні шарніри
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(допускають  роботу  під  кутом  30…40°).  Повні  карданні  шарніри  за

кінематичними  ознаками  діляться  на  карданні  шарніри  рівних  і  нерівних

кутових швидкостей.

 

а – з двома карданними шарнірами; б – з трьома карданними шарнірами.

1  –  вторинний  вал  коробки  передач;  2  –  компенсувальний  пристрій;

3 – карданний шарнір; 4 – основний карданний вал; 5 – вал ведучої шестерні

головної передачі; 6 – проміжна опора; 7 – проміжний вал.

Рисунок 6.2 – Кінематичні схеми карданних передач

Карданні  шарніри  рівних кутових швидкостей за конструкцією бувають

кулькові з ділильними канавками, кулькові з ділильним важелем, кулачкові та

подвійні.

Співвідношення  між  кутами  повороту  валів  1  і  5  визначається  за

виразами:

1costantan   ; (6.1)

1cos/tantan   . (6.2)

При повороті ведучого вала на кут α ведений повертається на кут β.

З рівняння (6.2) випливає, що кут β стає то більшим, то меншим за кут α .

Рівність  цих  кутів  наступає  через  кожні  90  °  повороту  вала  1.  Отже,  при

рівномірному обертанні вала 1 кутова швидкість вала 5 буде нерівномірною,
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синусоїдальною. Нерівномірність тим більша, чим більший кут (γ1 між осями

цих валів). 

На  рисунку  6.3  зображено  кутове  зміщення  веденого  вала  відносно

ведучого при трьох значеннях  γ1 = 10, 20, 30°.

У  результаті  нерівномірності  обертання  вала,  розміщеного  після

карданного  шарніра  нерівних  кутових  швидкостей,  у  трансмісії  виникають

пульсуючі додаткові навантаження. При γ1= 5…10 ° ці навантаження порівняно

невеликі, але при збільшенні γ1 до 15…20  ° вони перевищують навантаження

від  крутного  моменту  двигуна.  Щоб  усунути  нерівномірності  обертання

веденого вала, у карданній передачі потрібно використовувати два карданних

шарніра і встановлювати їх так, щоб кути γ1 і γ2  між валами були рівними, а

вилки  карданних  шарнірів,  закріплені  на  нерівномірно-обертовому  валі,

розміщеними в одній площині (рисунок 64.2).

Рисунок 6.3 – Криві залежності кутового зміщення веденого вала

відносно ведучого від кута повороту ведучого вала

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Використовуючи  плакати,  макети,  деталі,  ознайомитись  із

загальною будовою карданної передачі автомобіля.
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2. Вивчити  призначення  та  принцип  дії  основних  типів  карданних

передач.

3. Вивчити конструкцію і геометричні параметри карданного шарніра

і його складових частин.

4. Скласти конструктивну схему карданної передачі автомобіля.

5. Одержати у викладача індивідуальні завдання γ1 і γ2, визначити кути

повороту ведучого та веденого валів і побудувати графік зміни кутів α-β.

6. Проаналізувати і оцінити конструкцію, а також зробити висновки

про відповідність карданної передачі сучасним вимогам і тенденціям розвитку.

7. Відповісти на контрольні питання.

8. Скласти звіт про роботу.

Таблиця 6.1 – Кути і різниця між кутами повороту ведучого та веденого

валів карданної передачі

α 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
β

α-β

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання. Звіт оформлюють за загальноприйнятими

вимогами щодо оформлення текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено в додатку Е.

Контрольні питання

1. Для чого слугує карданна передача?

2. За  яких  умов  установлення  карданної  передачі  буде  забезпечено

рівномірність обертання веденого та ведучого валів?

3. Нарисувати  схему   карданної   передачі  автомобіля  за  варіантом

завдання.
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4. Описати загальну будову карданної передачі даного автомобіля.

5. За  яких  кутів   нахилу карданного  вала  буде  оптимальна робота

передачі?

6. Яку будову мають шарніри нерівних кутових швидкостей?

7. Яку будову застосовано для компенсації зміни довжини карданного

вала при переміщенні автомобіля?

8. Як виконувати змащування карданної передачі?

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

Лабораторна робота № 7

Тема. Конструкція головної передачі 

Мета роботи: розширити,  поглибити,  закріпити теоретичні  знання,  які

студенти одержали під час вивчення головних передач.

Лабораторне обладнання

1. Головні  передачі  автомобілів  КрАЗ,  Фіат,  Кomatsu,  ГАЗ,  Оpеl,  Fоrd,

Lancia, розрізи вузлів і деталей механізмів.

2. Макети головних передач.

3. Плакати з будови головних передач.

Короткі теоретичні відомості

На  сучасних  автомобілях  застосовують  швидкісні  двигуни  великої

питомої потужності. Але крутний момент цих двигунів у кілька разів менший

за той момент, котрий необхідно прикладати до ведучих коліс для надійного

подолання сил опору у найрізноманітніших дорожніх умовах. Головна передача

призначена для постійного збільшення крутного моменту, що підводиться до

ведучих коліс з одночасним зменшенням їх частоти обертання  відповідно до

швидкості руху автомобіля. 

Передаточне  число  головної  передачі  залежить,  з  одного  боку,  від

потужності та частоти обертання двигуна, а з другого – від маси і швидкості

руху автомобіля, а також від його призначення. У вантажних автомобілів воно

знаходиться зазвичай у межах 6,5 ... 9,0; у легкових автомобілів – 3,5 ... 5,5. 
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Залежно  від  кількості  пар  зубчастих  коліс,  що  передають  крутний

момент, головні передачі поділяють на: одинарні, що мають одну пару коліс;

подвійні,  що  складаються  з  двох  пар  коліс;  двоступеневі,  де  є  три  пари

зубчастих  коліс,  дві  з  яких  створюють  можливість  зміни  загального

передаточного числа. 

Одинарні головні  передачі,  у  свою  чергу,  поділяють  на  передачі  з

циліндричними і  з  конічними  зубчастими  колесами.  Останні,  у  свою чергу,

можуть  бути  з  простим конічним зачепленням  (рисунок  7.1,  а),  з  гіпоїдним

зачепленням (рисунок 7.1, б). Крім того, головні передачі можуть бути із  чер-

в’ячним зачепленням (рисунок 7.1, в). 

Подвійні головні передачі (рисунок  7.2) складаються з пари конічних і

пари циліндричних зубчастих коліс. Їх поділяють на центральні (рисунок 7.2, а)

і рознесені (рисунок 7.2, б). Рознесені передачі найчастіше складаються з двох

частин:  центральної  одинарної  конічної  (гіпоїдної)  передачі  2  і  колісного

редуктора 1, зв’язаного із центральною частиною за допомогою півосей. 

а – конічна; б – гіпоїдна; в – черв'ячна

Рисунок 7.1 – Кінематичні схеми одинарних головних передач

Подвійна центральна головна передача дозволяє одержати більш високе

передаточне  число,  що  необхідно  для  вантажного  автомобіля.  На  сучасних

вантажних автомобілях з колісної формулою 6х4 подвійну центральну головну

передачу середнього мосту найчастіше виконують з прохідним ведучим валом.

Така конструкція спрощує привод заднього ведучого моста.
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Застосування  подвійних  рознесених  передач  дозволяє  розвантажити

центральну  частину  головної  передачі,  крім  того,  збільшити  на  величину  А

дорожній просвіт (кліренс) Н, підвищуючи тим самим прохідність автомобіля. 

Подвійна  рознесена  головна  передача  відрізняється  тим,  що  крутний

момент підвищується в основному в другій частині – у колісному редукторі.

Передаточне число такого редуктора визначається за формулою:

сол

епi



1 , (7.1)

де Zеп і Zсол – кількість зубів епіциклічного та сонячного зубчастого колеса.

а) центральна;       б) рознесена

Рисунок 7.2 – Кінематичні схеми подвійних головних передач

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити  призначення,  будову  та  принцип  дії  основних  типів

головних передач.

2. Вивчити конструкцію головної передачі і її складових частин (валів,

шестерень, підшипників, картера).

3. Виміряти  основні  геометричні  параметри  головної  передачі,  її

складових частин і деталей, перелічити кількість зубів шестерень.

4. Накреслити кінематичну схему головної передачі. 

5. Відповісти на контрольні питання.

6. Скласти звіт про роботу.

7. Результати вимірювань і спостережень занести до таблиці 7.1.
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8. Проаналізувати і оцінити конструкцію, а також зробити висновки

про відповідність головної передачі сучасним вимогам і тенденціям розвитку.

Таблиця 7.1 – Характеристика і основні параметри головної передачі автомобіля

6

7

8

      – 1-ї пари;

      – 2-ї пари

Число зубів ведених шестерень передач:

– 1-ї пари;

– 2-ї пари

Ширина зубів шестерень:

      - 1-ї пари;

      - 2-ї пари

Крок зубчастого зачеплення:

      – 1-ї пари;

      – 2-ї пари
       Продовження таблиці 7.1

1 2 3
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9

10

11

12

Модуль зубчастого зачеплення:

      – 1-ї пари;

      – 2-ї пари

Передаточне число головної передачі:

      – 1-ї пари;

      – 2-ї пари;

      – загальне 

Тип підшипників:

      – вала ведучої конічної шестерні;

      – проміжного вала;

      – веденої шестерні

Спосіб  мащення поверхонь тертя головної

передачі

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання. Звіт оформлюють за загальноприйнятими

вимогами до оформлення текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку Ж.

Контрольні питання

1. Призначення головних передач автомобілів.

2. Скласти  класифікацію головної  передачі  автомобіля  за  варіантом

завдання.

3. Накреслити кінематичну схему даної головної передачі.

4. Які недоліки та переваги має дана схема головної передачі?

5. Описати загальну будову головної передачі автомобіля.

6. Який напрямок має спіраль зуба ведучої шестірні гіпоїдної головної

передачі?
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7. Як  конструктивно  забезпечується  жорсткість  установлення

ведучого вала головної передачі?

8. Визначити передаточне число головної передачі автомобіля.

9. Як регулювати зубчасте зачеплення у даній головній передачі? Як

перевірити правильність регулювання?

10. З  якою  метою  підшипники  головної  передачі  встановлюють  із

попереднім натягом.

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

Лабораторна робота № 8

Тема. Конструкція диференціалу

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали під час вивчення диференціалів.

Лабораторне обладнання

1. Диференціали автомобілів КрАЗ,  Фіат,  Каmatsu,  ГАЗ, Оpel,  Аudі,  Ford,

Лancia, розрізи вузлів і деталей механізмів.

2. Макети диференціалів.

3. Плакати з будови диференціала.

Короткі теоретичні відомості

Диференціал призначений для розподілу крутного моменту по ведучих

колесах (осях) автомобіля. Одночасно з цим він дає змогу обертатися ведучим

колесам однієї осі з різною кутовою швидкістю, що необхідно забезпечити під

час руху автомобіля на повороті і по нерівностях дороги. 

На  більшості  автомобілів  загального  призначення  переважно

застосовують  диференціали  з  конічними  зубчастими  колесами.  Їх

установлюють між колесами ведучих мостів і називають  міжколісними. Крім

того,  диференціали  іноді  встановлюють  між  ведучими  осями  автомобіля.  У

цьому  разі  вони  розподіляють  крутний  момент  між  головними  передачами

ведучих мостів. Такі диференціали називають міжосьовими. 

45



Конічний диференціал складається з півосьових конічних зубчастих коліс

3 (рисунок 8.1), сателітів 2 та корпусу 1, у якому вони розташовані. Вісь 4, на

якій вільно обертаються сателіти, жорстко закріплена в корпусі диференціалу, а

сам корпус закріплений на веденому зубчастому колесі головної передачі. 

При  обертанні  ведучого  і  веденого  зубчастих  коліс  головної  передачі

крутний момент  передається  через  корпус  1  на  вісь  4  сателітів  і  далі  через

сателіти 2 на півосьові зубчасті колеса 3, а з них – на півосі. 

Під  час  руху  автомобіля  по  прямій  і  рівній  дорозі  ведучі  колеса

зустрічають однаковий опір і обертаються з однаковою частотою. Сателіти при

цьому  навколо  своєї  осі  не  обертаються  і  на  обидва  колеса  передаються

однакові крутні моменти.

Рисунок 8.1 – Кінематична схема конічного диференціала

Як  тільки  умови  руху  змінюються,  наприклад,  на  повороті  уліво  ліва

піввісь починає обертатись повільніше, оскільки колесо, з яким вона з’єднана,

рухається по дузі  меншого радіуса і  проходить менший шлях, ніж зовнішнє.

Сателіти  2  починають  обертатись  навколо  своєї  осі,  обкочуючись  по

півосьовому колесу (лівому),  що сповільнюється,  і  збільшуючи на стільки ж

частоту обертання правої півосі. 

При цьому сума кутових швидкостей правого ωп і  ωл лівого зубчастих

коліс  диференціала  (ведучих  коліс  автомобіля)  дорівнює  подвоєній  кутовій

швидкості ωК корпусу диференціала: 
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кпл   .                                               (8.1)

Із цього рівняння виходить, що при повній зупинці одного з коліс ведучої

осі  інше  обертатиметься  з  подвійною  кутовою  швидкістю,  ніж  корпус

диференціала. Тобто: 

при  ωл=0;      кп  2 .                                         (8.2)

При  зупинці  корпусу  диференціала  (наприклад,  при  гальмуванні

трансмісії),  ведучі колеса автомобіля почнуть обертатися в різних напрямках

(за годинниковою стрілкою і проти неї), тобто: 

пл   .                                                    (8.3)

Водночас зі зміною кутових швидкостей коліс, диференціал розподіляє

крутний  момент  по  ведучих  колесах  автомобіля.  Якщо  не  враховувати

внутрішнього  тертя  в  диференціалі,  то  при  будь-яких  співвідношеннях  між

кутовими швидкостями ведучих коліс крутні моменти, що підводяться до них,

однакові: 

пл MM  .                                                     (8.4)

Якщо шини ведучих коліс мають хороше зчеплення з поверхнею дороги,

конічний диференціал забезпечує найкращу стійкість і керованість автомобіля.

Але  при  низькому  зчепленні  шин  з  дорогою  (наприклад,  при  голольоді)

однаковість  моментів  на  ведучих  колесах  негативно  позначається  на

прохідності автомобіля. 

Підвищити прохідність автомобіля можна, якщо передбачити блокування

диференціала  (примусове  або  автоматичне).  При  блокуванні  весь  крутний

момент  буде  підведений  до  колеса,  яке  має  краще  зчеплення  з  дорогою.

Диференціали  з  пристроями  для  блокування  називають  блокованими  або

самоблокованими. 

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити  призначення,  будову  та  принцип  дії  основних  типів

диференціалів.
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2. Виміряти  основні  геометричні  параметри  диференціала,  його

складових частин і деталей, перелічити кількість зубів шестерень.

3. Накреслити кінематичну схему диференціала.

4. Відповісти на контрольні питання.

5. Скласти звіт про роботу.

6. Результати вимірювань і спостережень занести до таблиці 8.1.

7. Проаналізувати і оцінити конструкцію, а також зробити висновки

про відповідність диференціала сучасним вимогам і тенденціям розвитку.

Таблиця 8.1 – Характеристика і основні параметри диференціала 

№ 

пор.
Параметр

Особливості

конструкції, параметри
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Марка автомобіля

Тип диференціала

Складові частини

Кількість сателітів (кулачків)

Кількість зубів сателітів (сухариків)

Кількість зубів колеса півосі

 Спосіб з’єднання колеса півосі з півосями

Спосіб мащення

Спосіб блокування

Передаточне число диференціала

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  щодо  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено в додатку И.

Контрольні питання
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1. Призначення диференціала і поставлені до нього вимоги.

2. Скласти класифікацію диференціала автомобіля за варіантами завдання.

3. Накреслити кінематичну схему даного диференціала.

4. Які основні переваги та недоліки має даний диференціал?

5. Описати загальну будову диференціала.

6. Призначення механізмів блокування диференціалів.

7. У  яких  випадках  на  автомобілях  використовують  самоблокуючі

диференціали?

8. Що таке коефіцієнт блокування? Як впливає величина коефіцієнта

на прохідність автомобіля?

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

Лабораторна робота № 9

Тема. Конструкція роздавальної коробки

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали під час вивчення роздавальних коробок.  

Лабораторне обладнання

1. Модель  натурних  розрізаних  роздавальних  коробок  автомобілів,  УАЗ,

КрАЗ-255, КрАЗ-260.

2. Вузли та деталі роздавальних коробок.

3. Макети роздавальних коробок автомобілів.

4. Плакати з будови роздавальних коробок.

Короткі теоретичні відомості

Роздавальна  коробка  призначена  для  розподілу  крутного  моменту  між

декількома ведучими мостами. 

Типова  конструкція  роздавальної  коробки  включає  в  себе  ведучий  1

(рисунок 9.1, а), проміжний 4 і ведений 5 вали, вал 8 привода переднього моста,

зубчасті колеса 2, 3, 6 і зубчасту муфту 7 увімкнення переднього мосту. 
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Крутний момент від коробки передач підводиться 7 до ведучого вала 1.

Вал  5  постійно  з’єднаний  з  головною  передачею  ведучого  заднього  мосту

автомобіля. 

При  увімкненні  привода  переднього  мосту  вали  8  і  5  за  допомогою

зубчастої муфти 7 жорстко з’єднуються між собою і починають обертатися з

однаковими  кутовими  швидкостями.  Співвідношення  між  крутними

моментами, що підводяться до головних передач переднього і заднього мостів,

при  такій  схемі  роздавальної  коробки відповідає  співвідношенню сил  опору

руху автомобіля на колесах цих мостів. 

а – з блокованим приводом;   б, в – з диференціальним приводом

Рисунок 9.1 – Кінематичні схеми роздавальних коробок

Під  час  руху  на  повороті  передні  керовані  колеса  проходять  більший

шлях і повинні обертатися швидше, ніж задні некеровані. Тому при жорсткому

(без диференціала) з’єднанні валів 5 і 8 – при блокованому приводі, неминучим

буде  ковзання  відносно  дороги  коліс  одного  мосту  (фактично  гальмуючих

коліс)  і  буксування  коліс  іншого  мосту  (ведучих  коліс).  Унаслідок  цього

з’являється так звана циркуляція додаткової потужності: кінетична енергія від

буксуючих  коліс  підводиться  до  коліс,  що  ковзають.  Шкідливе  явище

циркуляції  потужності  призводить  до  перевантаження  деталей  трансмісії,

зношенню шин і зростанню витрат палива. 
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Для  усунення  цих  шкідливих  наслідків  водію  необхідно  відключати

передній міст при русі автомобіля по дорогах із твердим покриттям і включати

його тільки на важких ділянках дороги. 

Радикальним  конструктивним  розв’язанням  проблеми  циркуляції

потужності є застосування в роздавальній коробці симетричного міжосьового

диференціала.  Він  дозволяє  валам  5  і  8  (рисунок  9.1,  б,  в)  обертатися  з

неоднаковими  кутовими  швидкостями.  Якщо  внутрішнє  тертя  в  цьому

диференціалі  незначне,  розподіл  крутних  моментів  між  валами  5  і  8  буде

завжди  однаковим  –  1:1.  У  разі  ж  установлення  в  роздавальній  коробці

несиметричного диференціала 10 (рисунок 9.1, в) крутний момент між заднім і

переднім  ведучими  мостами  розподілятиметься  в  пропорції  2:1.  Для

підвищення  прохідності  автомобілів  міжосьові  диференціали  обладнують

пристроями  для  примусового  блокування  або  роблять  їх  з  автоматичним

самоблокуванням. 

Для  розширення  діапазону  зміни  крутних  моментів  під  час  руху

автомобілів з усіма ведучими колесами у важких дорожніх умовах роздавальні

коробки виконують двоступеневими. При цьому вдвічі підвищуються загальне

число передач у трансмісії, та роздавальна коробка одночасно виконує функції

додаткової коробки передач – демультиплікатора. 

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити призначення й конструктивні схеми роздавальних коробок

передач. Вимоги, що до них висуваються.

2. Вивчити конструкцію складових частин і деталей.

3. Визначити  геометричні  параметри  складових  частин  і  деталей

роздавальної коробки.

4. Скласти  схему  й  показати  передачу  крутного  моменту  від

первинного вала роздавальної коробки до карданних валів за умови вмикання

прямої або знижувальної передачі.

5. Визначити передаточні числа різних ступенів роздавальної коробки.

6. Результати вимірювань і спостережень записати до таблиці.
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7. Відповісти на контрольні питання.

8. Скласти звіт про роботу.

9. Результати вимірювань та спостережень занести до таблиці 9.1.

10. Проаналізувати та оцінити конструкцію, а також зробити висновки

про  відповідність  роздавальної  коробки  сучасним  вимогам  і  тенденціям

розвитку автомобілів.

Таблиця 9.1 – Характеристика та основні параметри РК

№ 

пор.
Параметр

Особливості

конструкції, параметри

1 2 3
1

2

3

4

5

Марка автомобіля

Тип роздавальної коробки

Тип  підшипників  первинного  вала  та  їх

розташування:

       – переднього;

       – заднього

Тип  підшипників  вторинного  вала  та  їх

розташування:

       – переднього;

       – заднього

Тип  підшипників  проміжного  вала  та  їх

розташування:

       – переднього;

       – заднього
     Продовження таблиці 9.1

1 2 3
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число ступенів у роздавальній коробці

Число зубів ведених шестерень:

       – першої передачі;

       – другої передачі

Число зубів ведучих шестерень:

       – першої передачі;

       – другої передачі

Тип диференціала

Кількість сателітів у диференціалі

Форма зубців сателітів

Число зубців сателітів

Передаточне число диференціала

Спосіб блокування диференціала

Передаточне число роздавальної коробки:

       – на першій передачі;

       – на другій передачі

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  до  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку К.

Контрольні питання

1. Призначення роздавальної коробки та вимоги, які до неї висуваються.

2. Скласти класифікацію роздавальної коробки за варіантом завдання.

3. Накреслити кінематичну схему даної роздавальної коробки.

4. Описати загальну будову роздавальної коробки.

53



5. У яких випадках застосовують роздавальні коробки із симетричним

і несиметричним диференціалами?

6. Як  у  даній  роздавальній  коробці  передається  крутний момент  на

передній міст?

7. Призначення та принцип дії замків і фіксаторів.

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

Лабораторна робота № 10

Тема. Конструкція привода до ведучих коліс автомобіля

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти  одержали під  час  вивчення  конструкції  приводів  до  ведучих  коліс

автомобілів.  

Лабораторне обладнання

1.  Ведучі  мости  автомобілів  КрАЗ-260,  ЗИЛ-131,  ГАЗ-24,  ГАЗ-66,  ВАЗ-

2121, Mazda.

2. Розрізні вузли і деталі.

3. Плакати з будови привода ведучих коліс автомобіля.

Короткі теоретичні відомості

Крутний  момент  від  диференціала  до  ведучих  коліс  автомобіля

передається  за  допомогою  валів,  що  зазвичай  називають  півосями. Крім

крутного моменту, півосі можуть бути навантажені згинаючими моментами. На

ведуче колесо автомобіля діють: реакція дороги Rz від ваги G, яка прикладена

до колеса (рис. 10.1); сила тяги RT (або гальмова сила, що діє при гальмуванні);

бічна сила Ry, що виникає при повороті або заносі. 

Усі ці  сили можуть створювати згинаючі  моменти, що передаються на

піввісь.  Характер  навантаження півосей залежить  від  кількості  і  конструкції

підшипників,  на  які  півосі  спираються  всередині  картера  ведучого  моста.  У

сучасних конструкціях застосовуються два основні типи півосей: півосі цілком

розвантажені  від  згинаючих  моментів  і  півосі  повністю  навантажені цими

моментами. 
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Якщо  піввісь  безпосередньо  спирається  на  підшипник,  розташований

всередині балки ведучого моста (рис. 10.1, а), то вона не тільки передає крутний

момент,  а  й  сприймає  згинаючі  моменти  від  усіх  сил,  що  діють  на  колесо.

Півосі такого типу називаються  папівнавантаженими. Напівнавантажені півосі

застосовують  у  задніх  мостах  переважної  більшості  легкових  автомобілів  і

вантажних автомобілів малої вантажопідйомності. 

а) напівнавантажена, б) розвантажена, в) навантажена на 3/4

Рисунок 10.1 – Схеми півосей автомобілів

При розвантаженій півосі маточину ведучого колеса розміщують на балці

моста  на  двох  конічних  або  циліндричних  радіально-упорних  підшипниках

(рис.  10.1,  б).  У  результаті  цього  всі  згинаючі  моменти  від  сил  Rт, Rz і  Rу

сприймаються  підшипниками  і  передаються  безпосередньо  на  балку  моста.

Піввісь у цьому випадку передає лише крутний момент. 

Розвантажені  півосі  застосовують  у  ведучих  мостах  вантажних

автомобілів середньої і великої вантажопідйомності, а також у автобусів. 
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У  приводі  до  ведучих  і  водночас  керованих  коліс  використовують

шарніри рівних кутових швидкостей (ШРКШ). В основі конструкцій ШРКШ

закладено  єдиний  принцип:  точки  контакту,  через  які  передаються  окружні

сили повинні знаходитись у бісекторній площині.

Найбільш  розповсюдженими  типами  ШРКШ  є:  чотиришариковий  з

подільними  канавками  (типу  «Вейс»),  шестишариковий  з  подільними

канавками (типу «Бірфілд»), трьох шиповий, кулачковий.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити призначення й конструктивні схеми приводів до ведучих коліс

автомобіля. Вимоги, що до них висуваються.

2. Вивчити конструкцію складових частин і деталей.

3. Визначити геометричні параметри складових частин і деталей приводів.

4. Відповісти на контрольні питання.

5. Скласти звіт про роботу.

6. Результати вимірювань та спостережень занести до таблиці.

7. Проаналізувати та оцінити конструкцію, а також зробити висновки про

відповідність роздавальної  коробки сучасним вимогам і  тенденціям розвитку

автомобілів.

Таблиця 10.1 – Характеристика та основні параметри привода до ведучих

коліс

№ 

пор.
Параметр

Особливості

конструкції, параметри

1 2 3

1

2

3

Марка автомобіля

Тип півосі

Кількість півосей
     Продовження таблицы 10.1

1 2 3
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4

4

5

6

Параметри півосі автомобіля:

- зовнішній діаметр, мм;

- довжина, мм;

- кількість підшипників

- метод з’єднання з диференціалом;

- метод з’єднання з колесом.

Тип шарнірів рівних кутових швидкостей

Кількість шарнірів

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  до  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку Л.

Контрольні питання

1. Призначення півосі автомобіля. Типи півосей.

2. Які навантаження діють на півосі?

3. Накреслити кінематичну схему даної півосі.

4. У яких випадках на автомобілях використовують ШРКШ?

5. Який принцип закладено в конструкції ШРКШ?

6. Описати загальну будову ШРКШ даного автомобіля.

7. Які переваги та недоліки характерні для даного типу шарнірів?

8. Описати  загальну  будову,  переваги  й  недоліки  ШРКШ  за  варіантом

завдання.

Література: [1, 4, 5, 6].

Лабораторна робота № 11
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Тема. Конструкція керувального моста автомобіля 

Мета роботи: розширити,  поглибити,  закріпити теоретичні  знання,  які

студенти одержали під час вивчення конструкції мостів автомобіля.

Лабораторне обладнання

1. Керуючі  мости  автомобілів  КрАЗ,  ЗИЛ,  ГАЗ,  ВАЗ,  розрізи  вузлів  і

деталей механізмів.

2. Макети керуючих мостів.

3. Плакати з будови керуючих мостів.

Короткі теоретичні відомості

Керований  міст являє  собою  балку  з  установленими  по  обох  кінцях

поворотними цапфами.  Балка 4 (рисунок 11.1)  сталева,  кована,  має зазвичай

двотавровий переріз. 

Рисунок 11.1 – Передній керований міст вантажного автомобіля (ЗИЛ-130)

Середня частина балки вигнута донизу, що дозволяє більш низько роз-

ташувати двигун. Шворінь 16 закріплений нерухомо у бобишці балки клиновим

болтом 3. Поворотна цапфа 9 установлена на шворні за допомогою бронзових

втулок 1 і 8, запресованих в отвори її вушок. Поворотні важелі 18 вставлені в

конічні  отвори  вушок  цапфи  і  закріплені  гайками.  Між  балкою  моста  і

поворотною цапфою встановлений опорний підшипник. Він складається з двох
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шайб 6 і 7, нижня з яких нерухомо сидить у розточці і повертається разом із

цапфою.  Осьовий  зазор  між  поворотною  цапфою  і  балкою  регyлюють

прокладками 2. 

До  поворотної  цапфи  болтами  прикріплений  опорний  диск  колісного

гальмового  механізму.  На  цапфі  на  двох  конічних  роликових  підшипниках

установлена маточина 10 переднього веденого колеса. Підшипники маточини

закріплені гайкою 11, що фіксується замковим кільцем, шайбою і контргайкою

12. Ця гайка призначена також для регyлювання підшипників колеса під час

експлуатації. 

Зовнішні сили, що діють на автомобіль, відхиляють керовані колеса від

положення, що відповідає прямолінійному руху. Щоб не допустити повороту

коліс  під  дією  випадкових  сил  (поштовхів  від  наїзду  на  нерівності  дороги,

поривів вітру і  т.  д.),  керовані  колеса  повинні  мати здатність  зберігати своє

положення, що відповідає прямолінійному рухові, і мимовільно повертатися в

нього  після  повороту  без  допомоги  водія.  Таку  поведінку  керованих  коліс

називають стабілізацією. 

Стабілізація забезпечується нахилом шворня (осі повороту) в поперечній

і  подовжній  площинах,  а  також  створюється  при  коченні  керованих  коліс

завдяки пружним властивостям пневматичних шин. 

Поперечний  нахил шворня  (осі  повороту  колеса)  створює  так  звану

вагову  або  статичну  стабілізацію  керованих  коліс.  Поворот  колеса,  що

спирається  на  жорстку  опорну  поверхню,  викликає  відповідний  підйом

передньої частини автомобіля і якщо відпустити кермове колесо, то складова

вертикальної  реакції  опорної  поверхні  створює  стабілізуючий  момент,  що

повертає  кероване  колесо  у  попереднє  положення,  що  відповідає

прямолінійному  руху.  При  цьому  передня  частина  автомобіля  опускається

донизу. 

При збільшенні ваги, що припадає на керовану вісь або кута поперечного

нахилу  шворня  (осі  повороту)  стабілізуючий  момент  зростає.  Кут  нахилу

шворня (осі повороту) вбік на більшості автомобілів складає 6 ... 10°.
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Подовжній  нахил шворня  (осі  повороту  колеса)  створює  так  звану

швидкісну  або  динамічну  стабілізацію  керованих  коліс.  Кут  подовжнього

нахилу шворня (осі  повороту) зазвичай вибирають таким, при якому нижній

кінець  шворня  зміщений  уперед  відносно  вертикалі.  Унаслідок  цього  точка

перетину  продовження  осі  повороту  колеса  з  дорогою  виявляється

розташованою  перед  центром  контактної  площадки  шини.  Під  час  руху

автомобіля  на  повороті  виникає  відцентрова  сила  Р,  яка  прагне  зрушити

автомобіль від центра повороту. Цьому перешкоджають реакції, прикладені в

центрі контактних площадок коліс і спрямовані до центра повороту. Реакції, які

діють на плечі, створені в результаті нахилу шворня назад, прагнуть повернути

керовані колеса в положення, що відповідає прямолінійному руху. 

Величина  динамічного  стабілізуючого  моменту  пропорційна  квадрату

швидкості  й  тому  їі  називають  швидкісним  стабілізуючим  моментом.  Кут

нахилу шворня (осі повороту) в подовжній площині дорівнює звичайно 1…3,5°.

Для створення найменшого опору руху, для зменшення зношування шин,

а також для поліпшення стійкості автомобіля і зниження витрати палива колеса

повинні  котитися  по  паралельних  траєкторіях  при  прямолінійному  русі

автомобіля,  або  по  дугах  концентричних окружностей  під  час  його  руху  на

повороті.  Для  виконання  цієї  умови  при  русі  прямо  всі  колеса  повинні

обертатися  у  паралельних  вертикальних  площинах,  що  збігаються  з

подовжньою площиною симетрії автомобіля. 

Взаємне  розташування  задніх  некерованих  коліс  у  більшості  випадків

(при залежній підвісці) не змінюється. У той же час передні керовані колеса, а

особливо  ті,  котрі  зв’язані  з  автомобілем  незалежною  підвіскою,  через

деформацію  її  деталей  силою  ваги  можуть  змінювати  своє  взаємне

розташування  –  ставати  непаралельними  і  тому  котитися  по  розбіжних

траєкторіях з бічним ковзанням шин по дорозі. 

З метою виключення цих негативних наслідків керовані колеса необхідно

встановлювати  на  автомобілі  так,  щоб  площина  обертання  кожного  з  них
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складала деякий кут ά (рисунок 11.2, а) з вертикальною подовжньою площиною

симетрїї автомобіля. 

Рисунок 11.2 – Кути встановлення керованих коліс

Ці  кути  називають  кутами  розвалу коліс.  Кут  розвалу  вважається

додатним, якщо колесо нахилене від автомобіля назовні, і від’ємним при його

нахилі всередину. Величина кутів розвалу зазвичай складає 1 ... 2°.

За наявності розвалу колесо прагне котитися в бік від автомобіля по дузі

навколо  центра  0  (рисунок  11.2,  а),  який  являє  собою  точку  перетину

продовження осі  колеса  з  площиною дороги.  Такий рух коліс  по розбіжних

дугах  супроводжувався  б  бічним  ковзанням  шин  по  дорозі  з  усіма  його

шкідливими  наслідками.  Для  усунення  цього  явища  керовані  колеса

встановлюють  зі сходженням – під деяким кутом δ (рисунок 11.2, б) одне до

одного  у  горизонтальній  площині.  При  цьому  кути  розвалу  і  величина

сходження  взаємозалежні.  Зазвичай  оптимальний  кут  сходження  керованих

коліс складає в середньому 15 ... 20 % кута їх розвалу. 

Кут  сходження  керованих  коліс  найчастіше  визначається  різницею

відстаней А і Б між колесами, що заміряються позаду і попереду на висоті осей

коліс. Кут сходження коліс зазвичай знаходиться в межах 0°20' ... 1°, а різниця

відстаней між колесами позаду і попереду 2 ... 10 мм. 

Оптимальне сходження коліс можна визначити за формулою:
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де  а  –  більша  вісь  контактного  відбитка  шини,  для  легкового  автомобіля

а= 0,2…0,25 м, для вантажного – а= 0,25…0,35 м;  dб  – відстань між точками

виміру; rк – радіус кочення колеса; γш – кут розвалу колеса.

Установка  керованих  коліс  з  одночасним  розвалом  і  сходженням

забезпечує їх кочення по дорозі без бічного ковзання. Періодична перевірка і

регулювання кутів установки керованих коліс мають важливе значення, тому

що ці кути впливають на стійкість автомобіля, витрату палива і зношення шин.

У вантажних автомобілів із залежною підвіскою керованих коліс розвал коліс,

як  правило,  установлюють  при  виготовленні  і  не  регулюють  у  процесі

експлуатації. 

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити  призначення,  будову  й  принцип  керуючих  мостів

автомобілів.

2. Виміряти  основні  геометричні  параметри  керуючого  моста  та

установочні параметри керованих коліс.

3. Накреслити схему положення колеса керованого моста автомобіля. 

4. Відповісти на контрольні питання.

5. Скласти звіт про роботу.

6. Проаналізувати  та  оцінити  конструкцію,  а  також  зробити  висновки

про відповідність керованого моста сучасним вимогам і тенденціям розвитку.

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання. Звіт оформлюють за загальноприйнятими

вимогами до оформлення текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку М.

Контрольні питання

1. Призначення керованого моста автомобіля.

2. З якою метою середня частина балки вигнута донизу?
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3. Яке  призначення  шворня?  Які  деталі  з’єднує  шворінь  у  керованому

мості?

4. Якими  параметрами  визначається  положення  осі  шворня?  Їх

призначення.

5. Які кути визначають установку керуючих коліс? Їх призначення.

6. Визначити  кути  розвалу  та  радіуси  коліс  автомобілів  за  варіантом

завдання.

7. Розрахувати  оптимальне  сходження  коліс  автомобілів  за  варіантом

завдання.

8. Як реґулюється сходження керованих коліс автомобіля?

Література: [1, 4, 5, 6].

Лабораторна робота № 12

Тема. Конструкція автомобільного колеса

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали під час вивчення автомобільних коліс.

Лабораторне обладнання

1. Колеса автомобілів КрАЗ-260, ГАЗ-24, ГАЗ-66, ВАЗ-2121, Mazdа.

2. Розрізні покришки пневматичних шин.

3. Плакати будови колеса автомобіля.

Короткі теоретичні відомості

Колеса здійснюють зв’язок автомобіля з дорогою і забезпечують його рух

у бажаному напрямку.

Кожне  автомобільне  колесо  складається  з  двох  основних  частин:

внутрішньої – жорсткої та зовнішньої – пружньої. 

Зовнішня  частина  являє  собою гумову  шину.  До  внутрішньої  частини

належать  обід,  диск   і  маточина.  Ободи коліс  легкових  автомобілів

виготовляють нерозбірними, глибокими. Вантажні автомобілі найчастіше за все

комплектують колесами з розбірним, знімним бортом і неглибокими ободами.
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Глибокий обід у середній частині має заглиблення, яке полегшує монтаж

шини.  По  обидва  боки  від  заглиблення  розташовані  конічні  полички,  які

закінчуються бортами. Кут нахилу поличок складає приблизно 5°, завдяки чому

покращується посадка шини на ободі.  Глибокі  ободи відрізняються великою

жорсткістю, малою масою і простотою виготовлення. Однак на таких ободах

можна встановлювати шини лише невеликих розмірів з високою еластичністю

бортів. 

Для  коліс  вантажних  автомобілів  найчастіше  за  все  використовують

розбірні ободи. Монтаж шини на такому ободі виконують за допомогою борта,

що  знімається.  Його  утримує  розрізне  замкове  кільце.  Диск   зазвичай

приварюється до обода і має кілька отворів для зменшення ваги.

Маточина  колеса,  крім колісного диска,  несе на собі  диск гальмівного

барабана, який затискається між диском колеса і маточиною, або притягується

до маточини з внутрішнього їі боку. 

На  автомобілях  великої  вантажопідйомності  та  на  автобусах  часто

застосовують бездискові колеса. Їх з’єднувальна частина виготовлена спільно з

маточиною. Самі колеса рознімні у подовжній та поперечній площинах. Воно

складається  з  трьох  секторів,  з’єднаних  у  єдине  кільце  за  допомогою

спеціальних вирізів на торцях. При монтажі сектори колеса складають у певній

послідовності  всередину  шини,  що  лежить  горизонтально,  а  потім  разом  із

шиною прикріплюють до маточини  спеціальними затискачами, шпильками і

гайками. 

Шини належать  до  числа  найбільш  важливих  і  дорогих  частин

автомобіля.  Так,  вартість  комплекту  шин  складає  приблизно  20  ...  30  %

первісної  вартості  автомобіля,  а  в  процесі  експлуатації  із  загальних  витрат

близько  10  ...  15%  припадає  на  витрати  з  відновлення  шин.  Сучасні

автомобільні шини можуть бути камерними і безкамерними. 

Камерна  шина  складається  з  покришки,  камери  і  ободної  стрічки  (у

шинах  легкових  автомобілів  ободна  стрічка  відсутня).  Покришка  шини

сприймає тиск стиснутого повітря, що знаходиться в камері, охороняє камеру
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від  ушкоджень  і  забезпечує  зчеплення  колеса  з  дорогою.  Покришки  шин

виготовляють з гуми і спеціальної тканини – корду. 

Покришка  складається  з  протектора,  подушкового  шару  (брекера),

каркаса,  боковин  і  бортів  із  сердечниками.  Каркас  покришки  складають

декілька шарів корду товщиною 1 ... 1,5 мм. Кількість шарів корду є парним для

рівноміцності  конструкції  та  складає  зазвичай  4  ...  6  для  шин  легкових

автомобілів і 6 ... 14 для шин вантажних автомобілів і автобусів. Зі збільшенням

числа шарів корду підвищується міцність шини, але водночас збільшується її

маса і зростає опір коченню. 

Корд являє  собою спеціальну  тканину,  що  складається  в  основному  з

подовжніх  ниток  діаметром  0,6  ...  0,8  мм  із  дуже  рідкими  поперечними

нитками. Залежно від типу і призначення шини корд може бути бавовняним,

віскозним,  капроновим,  перлоновим,  нейлоновим,  а  також  металевим.

Найбільш дешевим з усіх є бавовняний корд, але він має найменшу міцність,

яка до того ж істотно зменшується при нагріванні шини. Міцність капронового

корду приблизно у 2 рази вища, ніж бавовняного, а перлонового і нейлонового

ще вища. 

Проте  найбільш  міцним  є  металевий  корд,  нитки  якого  скручені  з

високоякісного сталевого дроту діаметром 0,15 мм.  Порівняно з  бавовняним

кордом міцність металевого корду вища більш ніж у 10 разів, і не знижується

при нагріванні шини. Покришки з такого корду мають невелике число шарів

(1...4), меншу масу і втрати на кочення. Крім того, вони більш довговічні. 

Нитки корду в покришці розташовують під деяким кутом до площини,

проведеної  через  вісь  колеса.  Кут  нахилу  ниток  залежить  від  типу  і

призначення шин. Він складає 50 ...  52° для звичайних шин, 56 ...  58°  – для

аркових шин і пневмокатків.

Залежно  від  розташування  ниток  корду  в  каркасі  шини  поділяють  на

діагональні та радіальні. 

Для  найбільш розповсюджених сьогодні  радіальних шин типу Р та  РС

нитки  корду  в  каркасі  розташовані  від  борта  до  борта  – по  радіусу,  і  не
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перетинаються  одна  з  одною.  Така  конструкція  каркасу  зменшує

теплоутворення та опір коченню при роботі шини і значно подовжує строк їі

служби. 

Безкамерні  шини одночасно виконують функції  покришки і  камери. За

конструкцією така шина близька до покришки камерної шини, а за зовнішнім

виглядом  майже  не  відрізняються  від  неї.  Особливістю безкамерної  шини є

наявність  на  її  внутрішній  поверхні  герметизувального  повітронепроникного

гумового  шару  11  завтовшки  1,5  ...  3,5  мм.  Герметизувальний  шар

привулканізований  до  внутрішньої  поверхні  покришки.  Він  виготовлений  із

суміші  натурального  і  синтетичного  каучуку,  що  має  підвищену

газонепроникність. 

Безкамерні  шини  порівняно  з  камерними  підвищують  безпеку  руху

автомобіля,  їх  легко ремонтувати,  під  час  роботи вони менше нагріваються,

більш довговічні, мають меншу масу. Проте ціна безкамерних шин дещо вища,

ніж камерних. 

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити призначення, будову та основні типи автомобільних коліс.

2. Вивчити конструкцію камерних та безкамерних пневматичних шин.

3. Розшифрувати позначення пневматичної шини.

4. Відповісти на контрольні питання.

5. Скласти звіт про роботу.

6. Проаналізувати та оцінити конструкцію, а також зробити висновки про

відповідність пневматичної шини сучасним вимогам і тенденціям розвитку.

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  щодо  оформлення

текстових навчальних документів.
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Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку Н.

Контрольні питання

1. З яких елементів складається автомобільне колесо?

2.  Скласти  класифікацію пневматичної  шини  автомобільного  колеса  за

варіантом завдання.

3. Описати загальну будову пневматичної шини.

4.  Яке призначення та конструкція каркаса пневматичної шини? З якого

матеріалу його виготовляють? 

5. Призначення протектора пневматичної шини. Який рисунок протектора

використано на шині за варіантом завдання?

6. Розшифрувати позначення пневматичної шини за варіантом завдання.

7.  Описати  особливості  конструкції  безкамерних  шин.  Їх  переваги  та

недоліки.

8. Які ободи використовують для шин легкових та вантажних автомобілів?

9. З якою метою проводять балансування автомобільних коліс? 

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

Лабораторна робота № 13

Тема. Конструкція залежної та незалежної підвісок автомобіля

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали під час вивчення підвісок автомобілів.  

Лабораторне обладнання

1. Підвіски автомобілів КрАЗ-260, ЗИЛ-131, ГАЗ-24, ГАЗ-66, ВАЗ-2121.

2. Розрізні вузли і деталі.

3. Плакати з будови підвіски автомобіля.

Короткі теоретичні відомості

Підвіска призначена для пружного з’єднання несучої системи автомобіля

з колесами. Таке з’єднання необхідне для забезпечення заданої плавності ходу

автомобіля. 
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У будь-якій  конструкції  підвіски виділяють три основні  функціональні

елементи:  пружний  елемент,  напрямний  пристрій  і  пристрій,  що  гасить

коливання.

У  сучасних  підвісках  використовують  як  металеві,  так  і  неметалеві

пружні елементи. Металевим пружним елементом може бути листова ресора,

спіральна  пружина  чи  торсіон.  У  неметалевих  пружних  елементах

використовують гуму (або подібний до неї полімер) і повітря (або інертний газ).

Напрямний пристрій призначений для забезпечення заданої  кінематики

коліс (мостів) відносно рами або кузова автомобіля і для передачі сил, що діють

між колесами (мостами) і рамою або кузовом. 

Пристроєм  для  зменшення  (гасіння)  коливань  найчастіше  слугують

гідравлічні або пневматичні амортизатори. 

Підвіски класифікуються за такими головними ознаками: 

– за кінематикою переміщення коліс відносно рами (кузова) – залежні,

незалежні та балансирні; 

– за  типом пружного  елемента  –  ресорні,  пружинні,  торсіонні,  гумові,

пневматичні та комбіновані. 

Залежні підвіски – це такі, у яких коливання одного з коліс пов’язане з

коливаннями другого. Такі підвіски застосовують для вантажних автомобілів і

автобусів,  а  також для  деяких  легкових  автомобілів.  У свою чергу,  залежні

підвіски можуть бути автономними чи балансирними. 

Незалежні підвіски характерні тим, що коливання одного з коліс однієї

осі  автомобіля не залежать від  коливань другого колеса.  Незалежні  підвіски

використовують в основному для легкових автомобілів, а також для вантажних

автомобілів високої прохідності. 

Основні  схеми  підвісок  показані  на  рисунку  13.1.  Залежна

(рисунок  13.1,  а)  і  одноважільна  незалежна  (рисунок  13.1,  б)  підвіски

відрізняються  тим,  що  вертикальні  переміщення  колеса  супроводжуються

змінами  кута  І.  Це  супроводжується  деяким  порушенням  контакту  колеса  з

дорогою  і  появою  гіроскопічного  моменту,  що  діє  на  колесо  при  великій
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швидкості  руху  і  при  високій  частоті  вертикальних  коливань  підвіски.

Гіроскопічний момент додатково навантажує підшипники маточини колеса  і

спричиняє коливання його відносно шворня (осі повороту).

У  двоважільній  підвісці  з  важелями  рівної  довжини  –  паралелограмне

(рисунок 13.1, в) кутове переміщення відсутнє,  але дуже відчутне поперечне

зміщення колеса у зоні контакту з дорогою, що викликає швидке зношування

шини і порушення бічної стійкості автомобіля. 

а  –  залежна;  б  –  незалежна  одноважільна;  в,г  –  незалежна  з

важелями;  д  –  незалежна  важільно-телескопічна  (типу  Мак-Ферсон);  е  –

незалежна  двоважільна  з  торс  іоном;  ж  –  незалежна  з  продовжньою

площиною коливань

Рисунок 13.1 – Кінематичні схеми основних типів підвісок

У  двоважільній  підвісці  з  важелями  різної  довжини  (рисунок  13.1,  г)

переміщення в зоні контакту зведено до мінімуму при досить незначній зміні

кута.  Так,  для існуючих конструкцій при відношенні довжини верхнього  r і

нижнього  r1 важелів r/r1 =  0,55 ... 0,65, зміна кута складає λ = 5 ... 6 º і бічне
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переміщення в зоні контакту ∆l=  4 ...  5 мм. При цьому гіроскопічний момент

досить незначний і гаситься моментом сил тертя в шарнірах підвіски, а бічне

переміщення компенсується боковою пружністю шини. 

Важільно-телескопічну  підвіску  (рисунок  13.1,  д),  яку  ще  називають

"свічка, що коливається" або "типу Мак-Ферсон", використовують переважно

для  передніх  ведучих  коліс  легкових  автомобілів.  Вона  забезпечує  досить

незначні  зміни колії  та  кутів установлення коліс,  зменшуючи завдяки цьому

зношення  шин  і  покращуючи  стійкість  автомобіля.  Підвіска  має  один

поперечний важіль знизу і так звану амортизаторну стійку з пружиною. Стійка

обладнана верхньою опорою з підшипником, шарнірно закріпленою у верхній

частині колісної ніші під переднім крилом автомобіля. Компактність, мала маса

і великий вертикальний хід є перевагами цього типу підвіски, що обумовило її

широке розповсюдження на сучасних легкових автомобілях. 

У двоважільних підвісках пружним елементом може бути торсіон – вал,

що нерухомо закріплений з одного кінця, і обладнаний з іншого. Кінематичну

схему такої підвіски наведено на рисунку 13.1, е. У неї торсіон розташований

уздовж подовжньої  осі  автомобіля  і  з’єднаний з  нижнім   довгим важелем  l

напрямного пристрою підвіски.

Двоважільну  підвіску  з  подовжнім  розташуванням  важелів

(рисунок  13.1,  ж)  іноді  використовують  для  підтримуючих  ведених  коліс

автомобіля  (причепа).  Колія  і  кути  встановлення  коліс  у  неї  незмінні.

Змінюється лише база ∆l автомобіля. 

Балансирні  підвіски  використовують  в  основному  на  тривісних

автомобілях для близько розташованих задніх мостів. Їх також установлюють

на причепах (напівпричепах). 

Найбільш  поширені  схеми  балансирних  підвісок  наведено  на  рисунку

13.2. У підвісці (рисунок 13.2, а) кожний з мостів має свою ресору, з’єднану, з

одного боку, з кронштейном рами, а з другого – з балансиром. Такі підвіски

широко застосовують для напівпричепів при великій відстані між осями. 
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Рисунок 13.2 – Схеми балансирних підвісок

У підвісці, що на рисунку 13.2, б; ресора закріплена на рамі за допомогою

пальців. Під ресорою шарнірно встановлена балансирна балка, також шарнірно

з’єднана з балками мостів. У підвісці,  що на рисунку 13.2, в; вісь балансира

жорстко  з’єднана  із  цією  віссю  і  вільно  спирається  на  балки  двох  мостів.

Остання схема найбільш розповсюджена на вантажних автомобілях.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити  конструктивні  варіанти  залежних,  незалежних  і

напівзалежних 

підвісок.

2. Вивчити  конструкцію напрямних елементів,  пружних елементів  і

визначити їх геометричні параметри.

3. Вивчити конструкцію і роботу амортизатора.

4. Результати вимірювань і спостережень занести до таблиці 13.1.

5. Скласти конструктивну схему підвісок відповідно до завдання.

6. Відповісти на контрольні питання.

7. Скласти звіт про роботу.
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8. Проаналізувати та оцінити конструкцію, а також зробити висновки

про  відповідність  підвіски  сучасним  вимогам  і  тенденціям  розвитку

автомобілів.

Таблиця 13.1 – Характеристика та основні параметри підвіски автомобіля

№ 

пор.
Параметр

Особливості

конструкції, параметри
1 2 3

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

Марка автомобіля

Передня підвіска: 

       – тип;

       – складові частини                             

Пружні елементи:

    –  тип;

    –  кількість

Листова ресора:

      – тип (симетрична, несиметрична);

      – довжина,   l , мм;

      – кількість листів;

      – ширина листа, мм;

      – товщина листа, мм;

      – спосіб кріплення ресори до рами

               Напрямний пристрій:

      – тип;

      – кількість

Параметри гасильних пристроїв:

      – тип;

      – діаметр, мм;

      – кількість

Задня підвіска:
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      – тип;

      – складові частини

       Продовження таблиці 13.1
1 2 3

3.1

3.2

3.3

3.4

Пружні елементи задньої підвіски:

      – тип;

      – кількість

Листова ресора:

      – тип ресори (симетрична, несиметрична);

      – довжина ресори, мм;

      – кількість листів;

      – ширина листа, мм;

      – товщина листа, мм;

     – спосіб кріплення кінців ресори до рами

      – спосіб кріплення до балки моста

Напрямний пристрій:

      – тип;

      – кількість;

      – довжина, мм;

      – діаметр, мм

Параметри гасильних пристроїв:

      – тип;

      – діаметр, мм;

      – кількість

Зміст звіту

Результати лабораторної роботи оформлюють за згаданою формою, що

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.
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Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  щодо  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку П.

Контрольні питання

1. Призначення підвіски та її складових частин.

2. Класифікація,  вимоги  до  підвісок  та  їх  складових  елементів

автомобіля за варіантом завдання.

3. Описати  конструкцію,  переваги  та  недоліки  схеми  передньої

підвіски автомобіля.

4. Описати загальну будову задньої підвіски автомобіля.

5. Які пружні елементи застосовані в підвісках автомобіля; їх переваги

та недоліки.

6. Які елементи підвіски виконують функції напрямних пристроїв.

7. Призначення і будова стабілізатора поперечної стійкості.

8. Конструкція і робота гідравлічного телескопічного амортизатора.

9. Особливості односторонніх і двосторонніх амортизаторів.

Література: [1, 4, 5, 6, 9].

Лабораторна робота № 14

Тема.  Конструкція  кермового  керування  автомобіля.  Кермові

механізми

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали під час вивчення кермового керування автомобілів.

Лабораторне обладнання

1. Макет  кермового керування, кермове керування автомобілів КрАЗ, ГАЗ,

ЗИЛ, ВАЗ, Mazdа. 

2. Розрізи кермових механізмів, деталей, вузлів.

3. Плакати з будови кермового керування.

Короткі теоретичні відомості
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На більшості  автомобілів  зміну  напрямку  руху  здійснюють  поворотом

керованих коліс відносно подовжньої осі симетрії. Керованими є, як правило,

передні колеса, хоча у деяких автомобілів і напівпричепів задні колеса також

можуть бути керованими. Крім цього способу, поворот транспортного засобу

можна здійснювати за допомогою примусового складання двох його шарнірно

зв’язаних  ланок.  Таке  керування  має,  наприклад,  автопоїзд  MoA3-6401  або

колісний трактор "Кировец-701". Відомий також метод зміни напрямку руху за

допомогою  гальмування  коліс  одного  борта  або  їх  обертання  у  бік,

протилежний руху, але таке керування використовують дуже рідко і лише на

багатовісних спеціальних автомобілях. 

Унаслідок  повороту керованих коліс  вектор  швидкості  кожного  з  них,

паралельний  подовжньої  осі  автомобіля,  перестає  збігатися  з  площиною

обертання коліс. У результаті в контакті коліс з дорогою виникають бічні сили,

перпендикулярні площині обертання кожного колеса. Ці бічні сили змушують

керовані колеса й автомобіль у цілому відхилятися від прямолінійного руху і

здійснювати поворот. 

На  (рис.  14.1,  а)  наведено  схему  руху  автомобіля  по  дузі  кола  при

повернених передніх керованих колесах. Цей рух відбувається навколо центра

повороту  О, який розташований у точці перетинання продовження осі задніх

коліс і  осей обох передніх керованих коліс.  Усі  колеса повинні  котитися по

концентричних  дугах  без  бічного  ковзання.  Для  цього  керовані  колеса

необхідно  повернути  на  різні  кути,  причому  кут  θв внутрішнього  повороту

відносно  центра  повороту  колеса  має  бути  більшим  кута  θз повороту

зовнішнього колеса. 
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Рисунок 14.1 – Схеми повороту автомобілів

Залежність між цими кутами визначається формулою: 

LВctgctg вз /  , (14.1)

де В – відстань між осями повороту цапф керованих коліс; L – база автомобіля. 

Здатність  автомобіля  розвертатися  на  заданій  площі  характеризується

мінімальним радіусом повороту, що визначається як: 

maxmin sin/ çç LR  , (14.2)

де θзmах –максимальний кут повороту зовнішнього керованого колеса, (30…45º).

Мінімальний  радіус  повороту  є  обов’язковим  параметром  технічної

характеристики  автомобіля.  Чим  меншим  є  цей  радіус,  тим  менша  ширина

проїзної  частини  дороги  потрібна  для  повороту  (розвороту)  автомобіля.  У

більшості автомобілів θзmах дещо більший 30°, а мінімальний радіус повороту

приблизно у 2 рази перебільшує базу автомобіля. 

76



Рисунок 14.2 – Схема кермового керування

Для зменшення мінімального радіуса повороту автомобілів підвищеної та

високої прохідності граничний кут повороту керованих коліс підвищують до

40 ... 45°. 

При однакових значеннях максимальних кутів повороту керованих коліс

автомобіль з більшою базою буде мати більший радіус повороту. 

На  деяких  спеціальних  автомобілях  для  поліпшення  здатності  до

поворотів керованими виконуються як передні, так і задні колеса (рис. 14.1, б). 

Тобто при тій же базі й тих же граничних кутах повороту мінімальний

радіус повороту зменшується вдвічі. 

Здатність  автомобіля  до  поворотів  характеризується  також габаритним

коридором – шириною смуги, у яку вписується автомобіль, що робить поворот

з  мінімальним  радіусом.  На  (рис.  14.1,  в)  показано  ширину  габаритного

коридору Вг  для тривісного автомобіля. 

Кермове  керування  забезпечує  необхідний  напрямок  руху  автомобіля

шляхом  повороту  його  керованих  коліс  на  задані  кути.  Кермове  керування

включає кермовий привід, кермовий механізм. У систему кермового керування

може також входити підсилювач. 

Кермовий механізм повинен  надійно  забезпечувати  поворот  керованих

коліс при невеликій силі,  що прикладається водієм до кермового колеса.  Це

можливо  при  значній  величині  передаточного  числа  кермового  механізму.

Проте при великому передаточному відношенні  зростає  час,  необхідний для

повороту керованих коліс, що неприпустимо при великих швидкостях сучасних

автомобілів.  Наприклад,  для  повороту  керованих  коліс  на  30°   при

передаточному числі кермового механізму 50 водію необхідно зробити чотири

оберти кермового колеса, на що буде витрачено близько 10 секунд. Але ж за

цей час при швидкості більше 100 км/год автомобіль пройде близько 50 м. 
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Тому  передаточне  число  кермових  механізмів  легкових  автомобілів

складає зазвичай 12 ... 20, вантажних автомобілів – 15 ... 25. 

Обмеження  передаточного  числа  пов’язане  також  з  оборотністю

кермового механізму – здатністю передавати зусилля у зворотньому напрямку –

від сошки до кермового колеса. При великих передаточних числах деякі типи

кермових механізмів втрачають оборотність через надмірне внутрішнє тертя.

При цьому стабілізація керованих коліс стає неможливою. 

Щоб істотно зменшити зворотні удари на кермовому колесі при наїзді на

нерівності  дороги  іноді  застосовують  кермові  механізми,  передаточне  число

яких не постійне, а збільшується в середньому положенні механізму (при русі

прямо). З цією метою в кермовій парі при її середньому положенні спеціально

створюється підвищене тертя. 

Залежно  від  типу  основних  робочих  пар  кермові  механізми  сучасних

автомобілів розділяють на зубчастоколісні або рейкові, черв’ячні, гвинтові та

комбіновані. 

Рейкові кермові механізми є найбільш поширеними на сучасних легкових

автомобілях.  Перевагами  їх  є  високий  ККД,  простота  і  компактність

конструкції, спрощене технічне обслуговування і невисока ціна. До недоліків

таких  механізмів  слід  віднести  невисоке  значення  передаточного  числа,  що

викликає необхідність застосування підсилювачів. 

Черв’ячні  кермові  механізми  застосовують  як  на  легкових,  так  і  на

вантажних  автомобілях  малої  та  середньої  вантажопідйомності,  а  також  на

автобусах.  У  порівнянні  з  рейковими  керманичами  механізмами  черв’ячні

механізми  мають  меншу  чутливість  до  передачі  ударів  від  дорожніх

нерівностей, забезпечують великі максимальні кути повороту керованих коліс

(краща маневреність автомобіля), добре компонуються з залежною підвіскою,

допускають передачу великих зусиль. Крім того, черв’ячний механізм вимагає

регулювання і дорогий у виготовленні.

Найбільш  поширеним  рульовим  механізмом  для  важких  вантажних

автомобілів  і  автобусів  є  механізм  типу  «гвинт–кулькова  гайка–рейка–
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зубчастий  сектор».  Іноді  рульові  механізми  такого  типу  можна  зустріти  на

великих і  дорогих легкових автомобілях (Mercedes,  Range  Rover  та  ін).  При

повороті рульового колеса обертається вал механізму з гвинтовою канавкою і

переміщується надітий на нього гайка. При цьому гайка, що має на зовнішній

стороні зубчасту рейку, повертає зубчастий сектор вала сошки. Для зменшення

тертя  в  парі  гвинт–гайка  передача  зусиль  в  ній  відбувається  за  допомогою

кульок, циркулюючих в гвинтовій канавці. Даний кермовий механізм має ті ж

переваги,  що  і  розглянутий  вище  черв’ячний,  але  має  великий  ККД,  що

дозволяє  ефективно  передавати  великі  зусилля  і  добре  компонується  з

гідравлічним  підсилювачем  рульового  управління.  Раніше  на  вантажних

автомобілях можна було зустріти й інші типи кермових механізмів, наприклад

«черв’як–бічний сектор», «гвинт–кривошип», «гвинт–гайка–шатун–важіль». На

сучасних  автомобілях  такі  механізми  з-за  їх  складності,  необхідність

регулювання та низького ККД практично не застосовуються.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити  конструкцію  і  роботу  кермового  керування та  його

складових частин.

2. Розглянути  типи та  особливості  конструкції  кермових механізмів

(черв’ячного, гвинтового, комбінованого, рейкового)

3. Скласти конструктивну схему кермового керування.

4.  Дати відповіді на контрольні питання.

5. Скласти звіт про роботу.

6. Результати вимірювань та спостережень занести до таблиці 14.1.

Таблиця  14.1  – Характеристика  та  основні  параметри  кермового

керування  автомобіля

№ 

пор.
Параметр

Особливості

конструкції, параметри

1 2 3
1

2

Марка автомобіля

Складові частини кермового керування
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3

4

Кермовий механізм:

     – тип;

     – складові частини;

     – тип і кількість підшипників гвинта;

     – тип  і  кількість  підшипників  вала

кермової сошки

Кермове колесо:

     – діаметр, мм;
     Продовження таблиці 14.1

1 2 3

5

6

7

8

9

10

11

     – кут повороту, град

Кут повороту сошки, град.

Передаточне число кермового механізму

Розмір плеча сошки, мм 

База автомобіля, мм

Колія передніх коліс, мм

Колія задніх коліс, мм

Радіус повороту автомобіля при кутах:

– 10 град;

– 20 град;

– 30 град;

– 40 град.

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою,

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку Р.

Контрольні питання
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1. Призначення та типи  кермового керування. Вимоги до  кермового

керування автомобіля.

2. З  яких  елементів  складається  кермове  керування автомобіля  за

варіантом завдання?

3. Скласти  конструктивну  схему  кермового  керування заданого

автомобіля.

4. Скласти класифікацію кермового керування заданого автомобіля.

5. Описати будову та принцип дії кермового механізму автомобіля.

6. Які  реґулювання  необхідно  виконувати  у  даному  кермовому

механізмі? Як їх виконувати?

7. Типи  та  особливості  конструкції  травмобезпечних  елементів  у

кермових механізмах.

8. Описати  будову  та  роботу  гвинтового  механізму  автомобіля  за

варіантом завдання.

9. Визначити геометричні  параметри  кермового керування, заданого

за варіантом автомобіля.

Література: [1, 4, 5, 6, 11].

Лабораторна робота № 15

Тема.  Конструкція  кермового  привода  автомобіля.  Підсилювачі

кермового керування

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали під час вивчення кермового керування автомобілів. 

Лабораторнене обладнання

1.  Макет  кермового  керування,  кермове  керування автомобілів  КрАЗ,

ГАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, Mazdа. 

2. Розрізи  деталей, вузлів кермового привода автомобілів.

3. Плакати з будови кермового керування.

Короткі теоретичні відомості
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Кермове  керування  забезпечує  необхідний  напрямок  руху  автомобіля

шляхом  повороту  його  керованих  коліс  на  задані  кути.  Кермове  керування

включає  кермовий  привод,  кермовий  механізм. До  системи  кермового

керування може також входити підсилювач. 

Кермовий привод передає  силу від  кермового  механізму до керованих

коліс  і  забезпечує  їх  поворот  на  задані  кути.  Основу  кермового  привода

складають поворотні важелі та кермові тяги. Ці деталі з’єднані у формі трапеції.

Основою трапеції є балка переднього моста автомобіля (рис. 15.1, а), а

боковими її сторонами є лівий і правий поворотні важелі 5. Вершину трапеції

утворює поперечна тяга 6, яка шарнірно з’єднана з поворотними важелями. До

поворотних важелів 5 жорстко прикріплені цапфи 4 керованих коліс. 

Поворотна цапфа одного з керованих коліс (найчастіше лівого) з’єднана з

ще одним важелем 7, який має кінематичний зв’язок з кермовим механізмом 1

через поздовжню тягу 8 і  сошку 9.  Таким чином, при повертанні кермового

колеса  3  кермовий  вал  2  з  черв’яком  1  викликає  повертання  сошки  9  і

переміщення поздовжньої тяги, що, у свою чергу, спричинює поворот лівого і

зв’язаного з ним правого коліс. 

          а – при залежній підвісці;     б – при незалежній підвісці

Рисунок 15.1 – Схеми кермових приводів

Якщо підвіска керованих коліс автомобіля незалежна поперечна кермова

тяга  привода  складається  з  трьох  частин  (рис.  15.1,  б)  –  середньої  4  і  двох

бокових  3  і  6,  з’єднаних  між  собою  беззазорними  шарнірами.  Сошка  1
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кермового механізму (на рис. 15.1, б він не показаний) кріпиться безпосередньо

до  внутрішнього  кінця  лівої  бокової  тяги  3.  Права  бокова  тяга  6  шарнірно

з’єднана з маятниковим важелем 5. 

Сучасні  автомобілі  та  автобуси  найчастіше  обладнані  підсилювачами

кермового  керування. Ці  пристрої  значно  полегшують  роботу  водіїв  і

підвищують безпеку руху автомобілів. Найбільшого розповсюдження знайшли

конструкції  гідравлічних  підсилювачів,  хоча  відомі  автомобілебудівні  фірми

все  частіше  обладнують  свої,  здебільшого  легкові  автомобілі,  електричними

підсилювачами. За минулі роки на вантажних автомобілях застосовували також

пневматичні підсилювачі, однак широкого розповсюдження ці конструкції не

знайшли. 

Гідравлічний  підсилювач кермового  керування  є  гідростатичним

слідкуючим приводом,  що зменшує силу,  яку прикладає  водій до кермового

колеса,  і  забезпечує  задану  пропорційність  між  кутами  повороту  керованих

коліс і кутом повороту кермового колеса. 

Рисунок 15.2 – Принципова схема гідравлічного підсилювача кермового

керування

Принципову  схему  системи  гідропідсилювача  зображено  на  рис.  15.2.

Джерелом енергії для системи є  насос 13, що приводиться в дію від двигуна

автомобіля. Робоча рідина – спеціальна олива, яка зберігається у бачку 14. При

роботі  двигуна  олива  від  насоса  по  трубопроводу  2  підводиться  до
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розподільника Р, що складається з корпусу 1 і золотника 4. Золотник зв’язаний

кермовою тягою 12 з кермовим механізмом КМ автомобіля, корпус-тягою 6 з

важелем  поворотної  цапфи  керованого  колеса  5.  Розподільник  з’єднаний

оливопроводами  9  і  10  з  двома  порожнинами  силового  (виконуючого)

гідроциліндра СЦ. 

Силовий  циліндр шарнірно  закріплений  на  рамі  автомобіля.  Його

поршень 8 через шток може передавати зусилля на важіль поворотної цапфи

керованого колеса. Оливопровод 3 з’єднує розподільник з бачком 14. 

Золотник має три паски. У корпусі розподільника виконані три вікна. До

крайніх вікон рідина підводиться від насоса. До середнього вікна підключений

оливопровод 3, по якому рідина зливається в бачок. Між пасками золотника в

корпусі розподільника, утворюються дві камери а і б. У корпусі розподільника,

крім того, існують ще дві – реактивні камери  в і  г з’єднані з камерами  а і  б

каналами. У реактивних камерах установлені попередньо стиснуті слідкувальні

(центруючі) пружини 11 і 7. 

Поршень 8  поділяє  внутрішній  простір  силового  гідроциліндра  на  дві

порожнини  Д  і  Б, до  яких  підведені  оливопроводи  від  камер  а і  б

розподільника.  Обидві  порожнини  циліндра,  усі  камери  розподільника  і

оливопроводи заповнені робочою рідиною. 

Під час прямолінійного руху автомобіля і за відсутності значної бокової

сили (боковий вітер, ухил дороги тощо), що діє на нього, золотник займає в

корпусі  таке  середнє  положення,  при  якому  всі  три  вікна  відкриті.  Робоча

рідина надходить від насоса через оливопровід 2 до камери а і б розподільника,

звідки  по  оливопроводу  3  повертається  до  бачка  насоса.  Тиск  рідини,  що

установився у камерах а і б, передається через рідину в оливопровідах 9 і 10 у

порожнини Д і Б гідроциліндра. 

При повороті кермового колеса із заданою (найбільшою) силою ліворуч

або  праворуч  кермова  тяга  12  перемістить  золотник  в  осьовому  напрямку,

стискаючи одну із слідкувальних пружин. Важливо зазначити, що переміщення

золотника в корпусі може бути здійснено тільки за умови, що осьова сила, яка
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діє  на  золотник,  буде  більшою,  ніж  сила  попереднього  стискання  однієї  з

слідкувальних пружин. 

У результаті переміщення золотника вліво або вправо камера а чи б буде

відключена від оливопроводу 3 і з’єднана тільки з нагнітальним оливопроводом

2; одночасно інша камера буде відключена від оливопроводу 2 закритим вікном

і  через  відкрите  вікно  з’єднана  тільки  зі  зливальним  оливопровідом.  Тиск

рідини у камері, відкритій камері та відповідній порожнині силового циліндра

зростатиме,  пропорційно  до  сили  опору  повороту  керованого  колеса  5  і

перемістить  поршень  8.  При  цьому  в  порожнину  силового  циліндра,  що

збільшується,  рідина  буде  подаватися  насосом  під  високим  тиском,  а  зі

зменшуваної  порожнини  витіснятися  поршнем  до  бачка  насоса  під

атмосферним тиском. Поршень, що переміщається, поверне кероване колесо 5 у

відповідний бік. 

Одночасно  внаслідок  зворотного  зв’язку  через  тягу  6  корпус

розподільника переміститься в тому ж напрямку, у якому раніше був зміщений

золотник. При цьому як тільки вікно розподільника відкриється, тиск рідини в

робочій порожнині силового гідроциліндра зрівноважить дію сил на поршень 8

з  боку  керованого  колеса  і  поршень  у  циліндрі  зупиниться,  а  подальший

поворот  керованого  колеса  5  припиниться.  Отже,  куту  повороту  кермового

колеса буде точно відповідати кут повороту керованих коліс. 

Відкриття  вікон  у  розподільнику  при  повороті  автомобіля  дещо

відрізняється від такого під час прямолінійного руху автомобіля. Дроселювання

потоку рідини у вікнах відбувається по різному, і тому тиск рідини в камері б і

в порожнині Б виявляється більшим, ніж у камері а і в порожнині А настільки,

щоб  утримати  колесо  в  поверненому  положенні,  коли  на  нього  діє

стабілізуючий момент. 

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити конструкцію і роботу кермового привода та його частин.

2.  Розглянути  типи  та  особливості  конструкції  підсилювача  кермового

керування.
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3. Скласти конструктивну схему підсилювача кермового керування.

4. Дати відповіді на контрольні питання.

5. Скласти звіт про роботу.

6. Результати вимірювань та спостережень занести до таблиці 15.1.

Таблиця 15.1 – Характеристика та основні параметри кермового привода  автомобіля

№ 

пор.
Параметр

Особливості

конструкції, параметри
1

2

3

Марка автомобіля

Кермовий привод:

     – тип;

     – складові частини;

     – тип шарніра кермових тяг;

     – довжина сошки кермового вала, мм;

     – довжина  плеча  важеля  поворотної

цапфи, мм;

     – спосіб змащення шарнірів кермових тяг;

     – тип кермової трапеції; 

     – складові частини кермової трапеції;

     – довжина поперечної кермової тяги, мм;

     – діаметр поперечної кермової тяги, мм

Підсилювач кермового керування:

     – тип;

     – складові частини;

     – тип насоса;

     – тип привода насоса;

     – розташування  основних  частин  на

автомобілі
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Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють за  заданою формою,  що

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  щодо  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку Р.

Контрольні питання

1. Призначення кермового привода автомобіля.

2. Які основні вимоги ставляться до підсилювача кермового керування?

3.  З  якою  метою  в  приводі  кермового  керування встановлюють

гідропідсилювачі? Описати загальну будову підсилювача.

4.  Нарисувати  схему  роботи  гідравлічного  підсилювача  кермового

керування.

5. Проаналізувати схему компонування гідравлічного підсилювача.

6. Описати будову шарнірів кермових тяг.

7.  Як  забезпечується  силове  та  кінематичне  слідкування  в  кермовому

керуванні з гідравлічним підсилювачем?

8. Як реґулюється сходження керованих коліс автомобіля?

Література: [1, 4, 5, 6, 11].

Лабораторна робота № 16

Тема.  Гальмівні  системи  автомобілів.  Конструкція  гальмівних

механізмів  

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали під час вивчення гальмівних систем автомобілів.

Лабораторне обладнання
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1. Вузли  та  деталі  гальмівних  систем,  макети  будови  гальмівних

механізмів. 

2. Гальмівні механізми автомобілів КрАЗ, ГАЗ, ВАЗ.

3. Плакати з будови гальмівних систем автомобілів.

Короткі теоретичні відомості

Гальмівні системи призначені для зниження швидкості руху автомобіля

та  утримання  його  у  нерухомому  стані.  Під  час  примусового  зниження

швидкості  автомобіля  за  допомогою  гальм  відбувається  перетворення  його

кінетичної енергії на теплову завдяки процесу тертя в гальмівних механізмах з

подальшим розсіюванням теплоти в атмосферу. 

Зниження швидкості руху автомобіля відбувається внаслідок дії на нього

зовнішніх гальмівних сил, що виникають між колесами і поверхнею дороги в

результаті  примусового уповільнення їх обертання.  Гальмівна сила Рг колеса

тим  більша,  чим  більший  гальмівний  момент  створюються  на  ньому

гальмівним  механізмом.  Проте  максимальне  значення  гальмівної  сили

обмежується силою зчеплення шини з опорною поверхнею. Ця сила залежить

від  величини  вертикальної  реакції  Rz дороги  на  колесо  і  від  коефіцієнта

зчеплення φ шини з опорною поверхнею: 

zг RP max . (16.1)

Величина  коефіцієнта  зчеплення  φ  колеса  з  дорогою  залежить  як  від

фізичних властивостей шини, так і від виду і стану опорної поверхні дороги.

Так, на асфальтовій сухій дорозі φ =  0,6 ... 0,8, тоді як на грунтових поверхнях

різного стану величина коефіцієнта зчеплення може знижуватись до φ = 0,2 ...

0,5. 

Важливо зазначити, що при зростанні ковзання шини по дорозі гальмівна

сила спочатку підвищується,  але потім, при повному блокуванні  та ковзанні

колеса зменшується на 20 ... 30 %. 

Ось чому повне блокування коліс під час гальмування вкрай небажане.

Процес  гальмування  автомобіля  буде  найбільш  ефективним,  якщо  за
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допомогою  гальмівних  механізмів  колеса  будуть  утримуватись  на  грані

блокування. 

Для отримання максимального значення сили Рг max усі колеса автомобіля

доцільно обладнувати гальмівними механізмами. При цьому слід ураховувати,

що  вертикальні  реакції  на  передніх  і  задніх  колесах  під  час  гальмування

змінюються.  Тому  для  підвищення  ефективності  гальмування  гальмівні

моменти на колесах різних осей автомобіля доцільно змінювати відповідно до

змін вертикальних реакцій на колесах. 

На  сучасних  автомобілях  з  метою  підвищення  безпеки  руху

встановлюють декілька гальмівних систем, кожна з яких має своє призначення і

повинна  відповідати  певним  вимогам.  За  цими  ознаками  гальмівні  системи

поділяють на робочі, запасні, стоянкові та допоміжні. 

Робоча  гальмівна  система  використовується  в  усіх  режимах  руху

автомобіля для зниження його швидкості до повної зупинки. Вона приводиться

у дію зусиллям правої ноги водія, що прикладається до педалі. 

Ефективність  дії  робочої  гальмівної  системи  найбільша  порівняно  з

іншими гальмівними системами автомобіля. Відповідно до міжнародних вимог

ця ефективність оцінюється шляхом гальмування – мінімальною відстанню, що

проходить  автомобіль  до  повної  зупинки  по  горизонтальній  сухій  дорозі  з

твердим покриттям при гальмуванні від початкової швидкості 40 км/год.

Запасна гальмівна система призначена для зупинки автомобіля у випадку

відказу робочої гальмівної системи. Вона має меншу ефективність, ніж робоча

система. За відсутності на автомобілі автономної запасної гальмівної системи

функції запасної системи може виконувати справна частина робочої гальмівної

системи або стоянкова система. 

Cтоянкова гальмівна система призначена для утримання повністютоянкова  гальмівна  система  призначена  для  утримання  повністю

завантаженого автомобіля на місці, не допускаючи його самочинного рушання

на уклоні не менш ніж 25 %. Найчастіше система має ручне керування. 

Допоміжна гальмівна система призначена для тривалого гальмування на

довгих спусках дороги з метою зниження навантаження на робочу гальмівну
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систему.  Відповідно  до  міжнародних  вимог  ця  система  у  вигляді  гальма  –

уповільнювача є обов’язковою для транспортних засобів повною масою більш

ніж 12 т, а також для автомобілів і автобусів, що постійно працюють у гірських

умовах. 

1 – впускний колектор двигуна; 2 – зворотний клапан; 3 – педаль;      4

– головний гальмівний циліндр; 5 – поршень; 6 – зворотна пружина;        7 –

пружина перепускного клапана; 8 – зворотний клапан; 9 – перепускний

клапан; 10 – гідровакуумний підсилювач; 11 – фільтр; 12, 14 – колісні

циліндри; 13, 15 – гальма відповідно переднього і заднього коліс.

Рисунок 16.1 – Принципова схема робочої гальмівної системи

Кожна  гальмівна  система  складається  з  гальмівних  механізмів  і

гальмівного  привода.  Гальмівні  механізми  можуть  бути  розміщені

безпосередньо  біля  коліс  (колісні  гальма)  або  встановлюватись  на  деталях

трансмісії  (трансмісійні  гальма).  Привод  застосовують  для  керування

гальмівними механізмами. 

У  гальмівних  системах  сучасних  автомобілів  найбільш  поширені

фрикційні гальмівні механізми, принцип дії яких ґрунтується на створенні сил

тертя між деталями, що обертаються, і тими, що нерухомі. За формою рухомих

деталей колісні гальмівні механізми поділяють на барабанні й дискові.
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Дискові  гальмівні  механізми  (рис.  16.2)  набули  найбільшого

розповсюдження на сучасних легкових автомобілях, хоча за останні роки їх усе

частіше застосовують і для вантажних автомобілів. 

1 – скоба; 2 – гальмівни циліндри; 3 – трубопровід; 4 – палець;

5 –захисний чохол; 6 – гальмівна колодка; 7 – ільце ущільнювача; 8 – поршень;

9 – диск; 10 – фрикційна накладка

Рисунок 16.2 – Дисковий гальмівний механізм з фіксованою скобою

Використовують  в  основному  два  типи  дискових  механізмів  –  з

нерухомою і з плаваючою скобою. 

Основними  перевагами  дискових  гальмівних  механізмів  є  висока

стабільність  роботи  (незважаючи  на  зношення  колодок),  практична

нечутливість до вологи, що потрапляє на диск, добре охолодження гальмового

диска  (диск  і  весь  гальмівний механізм  відкриті),  менша маса  порівнянно з

барабанними механізмами. 

До  недоліків  дискових  механізмів  слід  віднести  більш  швидке

зношування  фрикційних  гальмових  накладок,  тому  необхідна  більш  часта

заміна колодок. 

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити типи гальмівних систем, сферу їх застосування.

2. Вивчити особливості конструкції барабанних і дискових гальмівних

механізмів.
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3. Скласти  принципову  схему  гальмівної  системи  і  колісного

гальмівного механізму.

4. Визначити  конструктивні  параметри  елементів  гальмівного

механізму. 

5. Відповісти на контрольні питання.

6. Скласти звіт про роботу. 

7. Результати вимірювань та спостережень занести до таблиці 16.1

Таблиця 16.1 – Характеристика та основні параметри гальмівного керування автомобіля

№

пор.

Параметр
Особливості конструкції,

параметри

1 2 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Марка автомобіля

Кількість гальмівних систем

Робоча гальмівна система

Тип гальмівного механізму:

       – переднього;

       – заднього

Геометричні  параметри  гальмівного

механізму, мм:

 – радіус барабана (диска),  rб ;

       – плече прикладання приводної сили, h;

       – плече прикладання сили тертя,  a 

Товщина барабана (диска)

Ширина  фрикційних  накладок  гальмівного

механізму, мм

Товщина  фрикційних  накладок  гальмівного

механізму, мм

Засіб  з’єднання  фрикційних  накладок  з

колодками

Засіб регулювання зазору 
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10 Тип  розтискного  пристрою  гальмівного

механізму
        Продовження таблиці 16.1

1 2 3

11

12

13

Стоянкова гальмівна система

Тип  і  місце  розташування  гальмівних

механізмів

Кількість механізмів

Параметри гальмівних механізмів;

      – діаметр барабана, D ст;

      – ширина колодки,  В 

Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють за  заданою формою,  що

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Звіт  оформлюють  за  загальноприйнятими  вимогами  щодо  оформлення

текстових навчальних документів.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку С.

Контрольні питання

1. Призначення гальмівного керування.

2. За  якими  основними  критеріями  оцінюється  ефективність  дії

гальмівних систем?

3. Якими гальмівними системами обладнано автомобіль за варіантом

завдання? Їх призначення.

4. Що таке шлях гальмування? Від яких параметрів він залежить?

5. Скласти  принципову  схему  колісних  гальмівних  механізмів,

установлених на автомобілі за варіантом завдання.

6. Описати будову даних гальмівних механізмів.

7. Які переваги та недоліки має такий тип гальмівних механізмів.
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8. Як виконується регулювання в даних гальмівних механізмах?

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

Лабораторна робота № 17

Тема. Конструкція гальмівного привода автомобіля

Мета роботи: розширити, поглибити і закріпити теоретичні знання, які

студенти одержали під час вивчення гальмівних систем автомобілів.

Лабораторне обладнання

1. Гальмівні приводи автомобілів КрАЗ, ГАЗ, ВАЗ. 

2. Вузли  та  деталі  гальмівних  систем,  натуральний  макет  будови

пневматичного гальмівного привода, гідровакуумних підсилювачів.

3. Плакати з будови гальмівного керування автомобілів.

Короткі теоретичні відомості

Кожна  гальмівна  система  складається  з  гальмівних  механізмів  і

гальмівного  привода.  Гальмівні  механізми  можуть  бути  розміщені

безпосередньо  біля  коліс  (колісні  гальма)  або  встановлюватись  на  деталях

трансмісії  (трансмісійні  гальма).  Привод  застосовують  для  керування

гальмівними механізмами. 

Гідравлічний привод гальмівних механізмів використовують в основному

на легкових автомобілях, хоча на вантажних автомобілях загальною масою до

7,5 т також установлюють цей тип привода. Перевагами гідропривода є малий

час  спрацьовування,  рівність  або  бажаний  розподіл  приводних  зусиль  на

гальмівних  механізмах,  зручність  компонування  системи,  простота

обслуговування. 

Для необхідної надійності гальмівної системи на сучасних автомобілях є

обов’язковим  застосування  двоконтурного  гідропривода.  У  випадку  відмови

одного з контурів забезпечена можливість гальмування за допомогою іншого

контура (хоча і з меншою ефективністю). 

Принципові  схеми  гальмівних  системи  з  двоконтурними гідроприводами

наведено  на  рис.  17.1.  У  приводі  з  його  розділенням  застосовано  головний

гальмовий  циліндр  типу  "Тандем",  у  якому  розташовані  два  поршні,  що
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розділяють  систему  на  дві  гідравлічні  магістралі  з  автономним  живленням

гальмівною рідиною. Контури привода можуть бути призначені для механізмів

передньої  та  задньої  осей  (рис.  17.1 а,  ВАЗ-2106).  Намагання  забезпечити

більшу  надійність  гальмівного  привода  призвело  до  появи  більш  складних

систем. Так, у двоконтурному приводі (рис. 17.1 б) один з контурів забезпечує

гальмування всіх коліс автомобіля,  тоді  як другий  – лише передніх коліс за

допомогою інших робочих циліндрів, що діють на ті ж колодки (АЗЛК-2141).

Принципово  така  ж  схема  (рис.  17.1,  в)  застосовується  при  трьох  робочих

циліндрах передніх гальмівних механізмів (ВАЗ-2121).  Ще більш ускладнені

схеми  застосовують  на  автомобілях  вищого  класу  (представницьких).  На

рис.  17.1,  г  наведено  схему,  де  кожний  контур  обладнано  автономним

підсилювачем.  За  останні  роки  набула  досить  широкого  розповсюдження

двоконтурна схема з діагональними контурами (рис.  17.1, д). При такій схемі

один контур зв’язує гальмівні механізми лівого переднього і правого заднього

коліс, а другий – правого переднього і лівого заднього (ВАЗ-2109, Аudi-100 та

інш.). 

Рисунок 17.1 – Схеми двоконтурних гальмівних гідроприводів

При  виході  з  ладу  будь-якого  з  контурів  зберігається  50  %  гальмівної

ефективності. 
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Пневматичний привод гальмівної  системи застосовують в основному на

вантажних  автомобілях  середньої  й  належать  вантажопідйомності  та  на

автобусах.  До  переваг  пневмопривода  відносять  полегшене  керування,

зручність  привода  гальмівних  механізмів  причепного  рухомого  складу,

відносно  спрощене  розташування  на  автомобілі.  До  недоліків  слід  віднести

великий час спрацювання (більший у 5 ... 10 разів порівнянно з гідравлічним

приводом),  складність  виробництва  та  обслуговування,  високу  ціну

обладнання, постійні затрати потужності на компресор для стисненого повітря. 

Пневматичний  привод  гальмівної  системи  включає  у  себе  такі

функціональні елементи: 

– джерело енергії – компресор і ресивери; 

– керуючі пристрої – гальмові крани і клапани керування причепами; 

– виконуючі пристрої – гальмові камери, енергоакумулятори; 

– регулюючі прилади – регулятори тиску повітря, гальмових сил тощо; 

– елементи,  що  підвищують  експлуатаційні  властивості  системи –

вологовідділювачі,  захисні  та  прискорюючі  клапани,  клапани  контрольного

виходу тощо; 

– елементи сигналізації – візуальні та звукові пристрої. 

Відповідно  до  міжнародних  вимог  пневмопривод  робочої  гальмівної

системи повинен мати не менше двох незалежних контурів. Сучасні автомобілі,

окрім незалежних контурів робочої системи, мають незалежні контури інших

гальмівних систем. 

Пневматичне обладнання сучасного вантажного автомобіля, а тим більше

автопоїзда  досить  складне,  що  включає  у  себе  декілька  десятків  окремих

елементів.  Як  приклад  на  рис.  17.2  наведено  загальну  схему пневматичного

обладнання сучасного автомобіля-тягача.  Система включає п’ять автономних

контурів: 

– гальмівних механізмів передніх коліс; 

– гальмівних механізмів задніх коліс; 

– стоянкового гальма; 
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– допоміжного гальма-уповільнювача і живлення користувачів; 

– аварійного розгальмування стоянкового гальма. 

Рисунок 17.2 – Загальна схема пневматичного гальмового привода

автомобіля-тягача (ЗИЛ-4ЗЗ100)

Наведемо перелік і  коротку характеристику обладнання, що вказано на

схемі: 

1 – компресор – джерело енергії для системи; 

2  – регулятор тиску повітря компресора  – автоматично підтримує тиск

повітря на виході з компресора; 

3  – протизамерзаючий пристрій повітря  – виключає створення льодяних

пробок у системі; 

4  – клапан  контрольного  виводу  – застосовується  при  діагностиці

системи; 

5  – ресивер для конденсації вологи  – "мокрий" ресивер для стисненого

повітря; 

97



6  – подвійний захисний клапан  – розділяє повітряну магістраль на два

автономні контури та автоматично відключає пошкоджений контур; 

7  – датчик зниження тиску  – сигналізує про зниження тиску у ресиверу

(ресиверах); 

8 – ресивер допоміжної гальмівної системи й інших користувачів; 

9 – повітрярозподільник; 

10 – пневматичний кран – керує колісними гальмівними механізмами; 

11 – датчик сигналу гальмування; 

12 – манометр – інформує водія про тиск у ресиверах; 

13 – кран зливання конденсату; 

14,  20,  21  – ресивери  відповідно  передніх,  задніх  та  стоянкових

гальмівних механізмів; 

15 – потрійний захисний клапан – розділяє магістраль від компресора на

три автономні контури і відключає один з контурів при його пошкодженні; 

16 – звуковий сигнал – інформує водія про пошкодження у системі; 

17 – блок сигнальних ламп; 

18  – пневматичний  циліндр  привода  гальма-уповільнювача  – керує

заслінкою у випускному колекторі двигуна при довгому гальмуванні на ухилі; 

19  – пневматичний  циліндр  виключення  подачі  палива  в  двигун  при

увімкненні гальма-уповільнювача; 

22  – двомагістральний  перепускний клапан  – для  керування  одним за

вибором виконуючим механізмом (енергоакумулятором); 

23 – одинарний захисний клапан – зберігає тиск у ресиверах автомобіля-

тягача при аварійному зменшенні тиску в магістралі живлення причепа; 

24  – кран стоянкової  гальмівної  системи  – керує  пружинними енерго-

акумуляторами привода стоянкової та запасної систем; 

25  – прискорювальний клапан  – подає  повітря  до енергоакумуляторів,

скорочуючи час початку гальмування; 

26 – передня гальмова камера; 
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27  – клапан  обмеження  тиску  – зменшує  тиск  повітря  в  гальмових

камерах  переднього  моста  при  гальмуванні  з  малою  інтенсивністю  для

покращення стійкості та керованості автомобіля; 

28  – двосекційний  гальмовий  кран  – керує  всіма  гальмівними

механізмами обох контурів привода; 

29 – задня гальмова камера; 

30 – клапан швидкого розгальмування; 

31 – пружинний енергоакумулятор; 

32  – регулятор гальмівних сил  – обмежує гальмівний момент на задніх

колесах, запобігаючи їх блокуванню; 

33 – пружний елемент регулятора гальмівних сил; 

34 – клапан керування однопроводним пневматичним приводом причепа. 

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити типи гальмівних систем, сферу їх застосування.

2. Розглянути  будову  і  роботу  основних елементів  гальмівних систем з

пневматичним і гідравлічним приводом, конструкції підсилювачів гальмівних

систем.

3. Визначити конструктивні параметри елементів гальмівного привода.

4.  Відповісти на контрольні питання.

5. Скласти звіт про роботу.  

6. Результати вимірювань та спостережень занести до таблиці 17.1

Таблиця 17.1 – Характеристика та основні параметри гальмівного керування автомобіля

№

пор. Параметр
Особливості конструкції,

параметри

1 2 3
1

2

3

Кількість гальмівних систем

Робоча гальмівна система

Тип привода гальмівних механізмів

Гідравлічний привод

Тип головного гальмівного циліндра
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4 Тип підсилювача привода
     Продовження таблиці 17.1

1 2 3
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Діаметр діафрагми вакуумного підсилювача,

мм

Діаметр, мм:

– головного гальмівного циліндра;

      – робочого гальмівного циліндра 

Кількість контурів привода 

Тип регулятора гальмівних сил

Пневматичний привод

Тип компресора

Діаметр циліндрів компресора, мм

Тип гальмівних камер:

      – передніх гальм;

      – задніх гальм

Діаметр гальмівної камери:

      – передньої;

      – задньої

Максимальний  тиск  повітря  у  гальмівних

камерах, МПа
Максимальна  сила  на  штоці  гальмівної

камери:

      – передньої;

      – задньої

Передаточне  число важеля вала розтискного

кулака

Кількість контурів привода

Стоянкова гальмівна система

Тип привода

Розміщення гальмівного механізма
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Зміст звіту

Результати  лабораторної  роботи  оформлюють  за  заданою  формою

супроводжують  необхідними  поясненнями,  рисунками,  схемами.  У  звіті

вказують  номер  і  назву  роботи,  мету  і  завдання  роботи.  Після  цього

відповідають на контрольні питання.

Варіанти завдання до лабораторної роботи наведено у додатку Т.

Контрольні питання

1. Призначення гальмівного привода. 

2. Скласти  принципову  схему  гальмівного  привода  автомобіля  за

варіантом завдання.

3. Які основні переваги та недоліки має даний гальмівний привод?

4. Описати загальну будову гальмівного привода.

5. Принцип  дії  та  сфера  застосування  вакуумних  і  пневматичних

підсилювачів.

6. Яке призначення антиблокувальної системи?

Література: [1, 4, 5, 6, 7].

101



2 ВИМОГИ  ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ

Оформлювати   кожну  лабораторну  роботу  необхідно  відповідно  до

правил оформлення лабораторних робіт.

Лабораторні роботи  потрібно подавати в зброшурованому вигляді. При

цьому перша сторінка обкладинки має бути титульною. Скріпок, скобок і інших

деталей,  використаних  для  брошурування,  не  має  бути  видно  на  титульній

сторінці.

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

рукописними,  так  і  машинописними.  При  виконанні  лабораторних  робіт

рукописним способом почерк повинен бути  чітким,  розбірливим,  при цьому

слід  користуватися  чорнилом  (пастою)  чорного,  фіолетового  або  синього

кольору.

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

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

менше 10 мм. Розмір  абзацного відступу 15 мм.

           Схеми і ескізи повинні бути згруповані у міру появи посилання на них у

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

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

Усі рисунки повинні мати наскрізну нумерацію та мати виноски позицій

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

посилання  на ці позиції. 

Лабораторні роботи оформлюються на аркушах білого паперу розміром

А4/210х297  мм/.  Рисунки  та  таблиці  виконуються  на  білому  папері  таким

самим  чорнилом,  яким  написаний  текст.  Над  рисунком  розміщується  його

назва, знизу – порядковий номер.

           Таблиці та рисунки в тексті розміщують відразу після посилання на них,

у крайньому разі – на наступній сторінці.
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Кількість лабораторних робіт – 48 годин (24 лабораторних заняття).

Поточний  контроль  на  лабораторних  работах  протягом  змістових

модулів:

– відвідування лабораторних робіт –  1 бал за заняття (максимум 24 бала

при відвідуванні всіх лабораторних занять);

– підготовка до занять (наявність звіту з лабораторної роботи) – 1 бал за

звіт  з  лабораторної  роботи  (максимум  17 бала  при  підготовці  до  всіх

лабораторних занять);

– відвідування усіх лабораторних занять (бонус) – 1 бал;

– захист лабораторної роботи:

відповідь на:

5 (відмінно) – 4 бала (17 х 4 = 68 балів);

4 (добре) –3,5 бала (17 х 3,5 = 59,5 бали);

3 (задовільно) – 3 бала (17 х 3 = 51 бал).

Оцінка 5 (відмінно) виставляється студенту, який виявляє особливі творчі

здібності, уміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить

і опрацьовує необхідну інформацію, уміє  використовувати  набуті  знання  і

уміння  для  прийняття  рішень  у  нестандартних  ситуаціях,  переконливо

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування та нахили.

Оцінку 4 (добре) отримує студент, який уміє зіставляти, узагальнювати,

систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно

застосовувати  її  на  практиці;  контролювати  власну  діяльність;  виправляти

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

Оцінка  3  (задовільно)  виставляється  студенту,  який  відтворює  значну

частину  теоретичного  матеріалу,  виявляє  знання  та  розуміння  основних

положень;  за  допомогою  викладача  може  аналізувати  навчальний  матеріал,

виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 
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 Додаток  А

Варіанти завдання до лабораторної роботи 1

Остання
цифра у 
журналі

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номер 

моделі

ГАЗ

3309

КамАЗ

65222

МАЗ

5336

КрАЗ

6510

БелАЗ

75571

ЗИЛ

43331

КрАЗ

64375

КамАЗ

55111

ГАЗ

2705

МАЗ

6425

Додаток  Б

Варіанти завдання до лабораторної роботи 2

Остання

цифра у 

журналі

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номер 

моделі

ВАЗ

2105

КамАЗ

53215

ГАЗ

3102

КрАЗ

6510

ЗИЛ

4333

КамАЗ

43118

УАЗ

3151

ВАЗ

2115

КрАЗ

5133

КрАЗ

64372

Додаток  В

Варіанти завдання до лабораторної роботи 3

Остання

цифра у 

журналі

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номер 

моделі

ЗИЛ

130

ВАЗ

2105

Kama-

tsu

Оpel КамАЗ

5320

КрАЗ

260

ЗИЛ

130

КамАЗ

5320

КрАЗ

260

Kama-

tsu

Додаток  Г

Варіанти завдання до лабораторної роботи 4

Остання

цифра у 

журналі

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номер 

моделі

КамАЗ

5320

ВАЗ

2105

КамАЗ

5320

ВАЗ

2105

КамАЗ

5320

ВАЗ

2105

КамАЗ

5320

ВАЗ

2105

КамАЗ

5320

ВАЗ

2105

Додаток  Д

Варіанти завдання до лабораторної роботи 5
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Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Авто-

мобіль

Merce-

des

Оpel ЗИЛ-

157

Fіат КрАЗ

6505

Fоrd Merce

-des

КрАЗ

6505

ЗИЛ-

157

УАЗ

Додаток  Е

Варіанти завдання до практичної роботи 6

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Авто-

мобіль

КрАЗ

260

ЗИЛ

130

ГАЗ

66

ГАЗ

24

ВАЗ

2105

КамАЗ

5320

КрАЗ

260

ЗИЛ

130

ГАЗ

66

КамАЗ

5320

Додаток  Ж

Варіанти завдання до лабораторної роботи 7

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Автомо-

біль

К
рА

З-
26

0
(п

ер
ед

ні
й)

Оpel ГАЗ

66

Fіat Kama-

tsu

Fоrd

К
рА

З-
26

0
(с

ер
ед

ні
й)

К
рА

З-
26

0
(з

ад
ні

й)

Fіаt

К
рА

З-
26

0
(п

ер
ед

ні
й)

Додаток  И

Варіанти завдання до лабораторної роботи 8

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Автомо-

біль

К
рА

З-
26

0
(м

іж
ві

сн
ий

)

Оpel ГАЗ

66

F
іа

t (
м

іж
ві

сн
ий

)

Kama-

tsu

Fоrd

К
рА

З-
26

0
(м

іж
ко

лі
сн

ий
)

Ф
іа

т 
(м

іж
ко

лі
сн

ий
)

Аudi Lancia

Додаток  К
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Варіанти завдання до лабораторної роботи 9

Варіант 1,6 2,7 3,8 4,9 5,0
Автомобіль УАЗ-469 КрАЗ-260 ГАЗ-66 Макет № 1 Макет № 2

Додаток  Л

Варіанти завдання до лабораторної роботи 10

Варіант 1,6 2,7 3,8 4,9 5,0
Автомобіль ВАЗ-2105 КрАЗ-260 ВАЗ-2105 КрАЗ-260 ЗИЛ-131

ШРКШ 4-кульковий 6-кульковий Кулачковий Тришипний Подвоєний

Додаток  М

Варіанти завдання до лабораторної роботи 11

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Автомо-

біль

ГАЗ

66

Mazda ГАЗ

24

КрАЗ

260

ВАЗ

2121

ГАЗ

66

Mazda ГАЗ

24

КрАЗ

260

ВАЗ

2121

Додаток  Н

Варіанти завдання до лабораторної роботи 12

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Автомо-

біль

ГАЗ

66

Mazda ГАЗ

24

КрАЗ

260

ВАЗ

2121

ГАЗ

66

Mazda ГАЗ

24

КрАЗ

260

ВАЗ

2121

Додаток  П

Варіант 1,6 2,7 3,8 4,9 5,0
Автомобіль ЗИЛ-131 КрАЗ-260 ЗИЛ-131 КрАЗ-260 ЗИЛ-131

Варіанти завдання до лабораторної роботи 13

Додаток  Р

Варіанти завдання до лабораторної роботи 14, 15

Варіант 1,6 2,7 3,8 4,9 5,0
Автомобіль ЗИЛ-131 КрАЗ-260 ЗИЛ-131 КрАЗ-260 ЗИЛ-131

Кермовий Москвич Аudi КрАЗ Lancia КрАЗ
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механізм

Додаток  С

Варіанти завдання до практичної роботи 16

Варіант 1,6 2,7 3,8 4,9 5,0
Автомобіль ЗИЛ-131 ГАЗ-24 ЗИЛ-131 ГАЗ-24 ЗИЛ-131

Додаток  Т

Варіанти завдання до лабораторної роботи 17

Варіант 1,6 2,7 3,8 4,9 5,0
Автомобіль ГАЗ-24 КрАЗ-260 ГАЗ-24 КрАЗ-260 ГАЗ-24
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Додаток  У

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ПАРАМЕТРИ ТРАНСМІСІЇ АВТОМОБІЛІВ

№
пор.

Автомобіль Тип
двигуна

Ме мах

Нм

Ne мах

КВт

Передато-
чне

число 
головної
передачі

Передато-
чне число
роздаваль-

ної
коробки

Передаточні числа КП Статичний
радіус 

колеса, мм1 2 3 4 5 з.х

1 ЗАЗ-968М МеМЗ-968 74,5 30 4,125 - - 3,80 2,12 1,41 0,96 - 4,16 278
2 ВАЗ-2105 ВАЗ-2105 94,1 55 4,3 - - 3,75 2,30 1,49 1 - 3,87 271
3 ВАЗ2106 ВАЗ-2106 121,6 58 4,1 - - 3,24 1,98 1,29 1 - 3,34 271
4 ВАЗ-2110 ВАЗ-2110 103,9 54 3,706 - - 3,63 1,95 1,36 0,94 0,78 3,5 265
5 АЗЛК 2140 МЗМА-412 111,2 58 3,9 - - 3,49 2,04 1,33 1 - 3,39 285
6 АЗЛК 2141 МЗМА-412 111,2 62 3,39 - - 3,49 2,04 1,33 1 - 4,22 285
7 ГАЗ 2410 ЗМЗ-24Д 186,3 70 4,1 - - 3,5 2,26 1,45 1 - 3,54 310
8 ГАЗ 3102 ЗМЗ402210 186,3 77 3,9 - - 3,5 2,26 1,45 1 - 3,54 295
9 ГАЗ-3110 ЗМЗ-4062 206 110,2 3,9 - - 3,62 2,2 1,3 1 0,79 3,28 295
10 ЗІЛ-4333 ЗІЛ-130 402,0 110 6,33 - - 7,44 4,10 2,29 1,47 1 7,09 476
11 ГАЗ-66 ЗМЗ-66 284,4 84 6,83 1,96 1 6,48 3,09 1,71 1 - 7,9 505
12 КамАЗ-5320 КамАЗ-740 637,6 155 6,53 - - 7,82 4,03 2,50 1,53 1 6,38 488
13 КамАЗ-4310 КамАЗ-

740.13
931 191 6,53 1,69 0,917 6,38 3,29 2,04 1,25 0,81 6,02 505

14 МАЗ-5335 ЯМЗ-236 666,7 132 7,24 - - 5,26 2,90 1,52 1 0,66 7,09 507
15 КрАЗ-260 ЯМЗ-238 882,6 176 8,21 1,31 1,013 5,26 2,90 1,52 1 0,66 5,48 525
16 Краз-6510 ЯМЗ-238М2 883 176 8,21 2,28 0,95 5,26 2,90 1,52 1 0,66 5,48 525
17 ЗІЛ-157 ЗІЛ-157 354 96 6,97 2,08 1 7,44 4,10 2,29 1,47 1 6,67 505
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Додаток  Ф

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з лабораторних робіт

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА «АВТОМОБІЛІ  ТА  ТРАКТОРИ»

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 

“КОНСТРУКЦІЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ”

Виконав     ПІБ студента

Група         АТ-17-1

Шифр         017265

Перевірив  Черниш А.А.

КРЕМЕНЧУК 2019
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Методичні  вказівки  щодо  виконання  лабораторних  робіт  з  навчальної

дисципліни «Конструкція  автотранспортних засобів» для студентів денної  та

заочної  форм  навчання  зі  спеціальності  274  –  «Автомобільний  транспорт»

освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладач  к. т. н., старш. викл. А. А. Черниш 

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Автомобілі та трактори» Е. С. Клімов
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	Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Конструкція автотранспортних засобів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» освітнього ступеня «Бакалавр»


