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                                         ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 
Дисципліна « Автомобільні  двигуни» є вибірковою при вивченні інших дисци-

плін, які забезпечують спеціальну підготовку механіка. 

Програма дисципліни складається з двох змістових модулів, які формують тех-

нічні знання студентів по автомобільним двигунам  внутрішнього згоряння:  

         - 1 змістовий модуль - Основи  теорії  двигунів  внутрішнього  згоряння. 

         - 2 змістовий  модуль – Кінематика та динаміка двигунів і основи конструкції. 

Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів складені 

згідно з програмою предмета ― Автомобільні   двигуни ‖ спеціальності 274 Автомо-

більний транспорт  за освітньою програмою  «Обслуговування та ремонт автомобі-

лів і двигунів».  Головна мета самостійної роботи – сприяти закріпленню теоретич-

них знань студентів, отриманих на лекційних заняттях, а також оволодівати навич-

ками роботи з літературою по вивченню окремих питань тем предмету. 

      В цілях закріплення знань з будови та особливості роботи двигунів  внутрі-

шнього  згоряння, а також з розвитку практичних навичок у програмі передбача-

ються лабораторні заняття. 

            Починаючи самостійне опрацювання теми необхідно підібрати літературу, 

вивчити матеріал, необхідні питання законспектувати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
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                                     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  ДО ТЕМ 

 

       Змістовий модуль 1.1  Основи теорії двигунів внутрішнього зго-

ряння 

 Вступ 

Зміст, мета та задача дисципліни. Розподіл учбового часу. Місце дисципліни в ря-

ду спеціальних предметів, значення його в професійній підготовці механіка з обслуго-

вування та ремонту автомобілів. Рекомендована література. 

Значення вітчизняних вчених в розвитку теорії двигунів внутрішнього згоряння. 

                 Вивчити матеріал  1  стор. 3-6. 

 

Тема 1  Основи  технічної  термодинаміки 

Загальні властивості газів. Перший закон термодинаміки, його аналітичне вира-

ження. 

Термодинамічні процеси: ізохорний, ізобарний, ізотермічний, адіабатний, політро-

пний. Графічне зображення процесів в Р-V координатах. Зв'язок між параметрами. 

Другий закон термодинаміки, його зміст. Цикл Карно, його зображення в Р-V ко-

ординатах. Термічний коефіцієнт корисної дії цикла Карно. 

                                                 Методичні вказівки. 

       При вивченні цієї теми необхідно ознайомитись з класифікацією двигунів внут-

рішнього згоряння. Розглянути  загальні  властивості  газів, закони термодинаміки, 

термодинамічні   процеси, оскільки  принцип  роботи двигуна  внутрішнього згоряння 

заснований  на перетворенні теплової енергії в  механічну. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 37-46 

Законспектувати та вивчити питання: 

        Термодинамічні процеси, виконати графічне зображення Р-V координатах 

динамічних процесів 

 

 

 



 

       Тема 2 Теоретичні цикли поршневих двигунів  внутрішнього згоряння   

Допущення, прийняті при розгляданні теоретичних циклів. Цикли з підводом теп-

лоти при незмінному (постійному) об'ємі; при незмінному тиску; зі змішаним підво-

дом теплоти. Порівняльна оцінка теоретичних циклів поршневих двигунів внутріш-

нього згоряння. 

                                                 Методичні вказівки. 

Необхідно розглянути  детально  всі  три  цикли: з підведенням   теплоти  при пос-

тійному  об’ємі,  при постійному  тиску  та зі змішаним  підведенням  теплоти. Потрі-

бно з’ясувати , які двигуни  працюють  по перерахованих  циклах і чому. Порівняти 

економічність  циклів  при однаковій  і при різному   ступені стиснення. Пояснити  не-

обхідність все  більшого  упровадження  дизелів  в  автомобільний  транспорт країни. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 70-79 

Законспектувати та вивчити питання: 

         Цикл зі змішаним підводом теплоти   

 

Тема 3  Дійсні цикли поршневих двигунів внутрішнього   згоряння 

       Різниця дійсних циклів від теоретичних. Дійсні цикли чотирьохтактного бен-

зинового двигуна. Дійсні цикли чотирьохтактного дизеля. Порівняльна оцінка дійсних 

циклів бензинових двигунів та дизелів. 

Процеси, які протікають в поршневих двигунах: процес впуску; процес стиснення; 

процес згоряння; процес розширення; процес випуску. Токсичність відпрацьованих га-

зів та їх вплив на екологію. 

                                                     Методичні вказівки. 

Потрібно   запам’ятати   параметри в характерних точках циклу ( тиск, температу-

ру і об’єм), звернувши особливу  увагу на умови  протікання  всіх процесів, оскільки 

робота  двигуна, його  потужність, економічність і термін  служби залежить від  пра-

вильного  протікання  кожного процесу. 

      Вивчаючі  процес згоряння слід  звернути  увагу  на  те, що  з  погляду  отримання  

в  двигуні  великої  потужності,  дійсне  горіння повинне наближатися  до теоретично-

го, тоді  як площа  дійсної індикаторної діаграми  - ближче  по значенню до площі  те-

оретичного. 



 

              Вивчити матеріал:  1 стор 81-88 

Законспектувати та вивчити питання: 

Передчасний  спалах  палива,  його причини  і слідства,  зв’язок  його з  дето-

нацією, дійсні цикли чотирьох- та двухтактного двигуна.  

 

Тема 4 Енергетичні та економічні показники двигуна  

Показники, що характеризують робочий цикл: дійсна індикаторна діаграма, серед-

ній індикаторний тиск, індикаторна потужність, індикаторний коефіцієнт корисної дії 

(к.к.д), відносний к.к.д. 

Показники, шо характеризують роботу двигуна: ефективна потужність, ефектив-

ний к.к.д та питома ефективна витрата палива, літрова потужність. 

Тепловий баланс двигуна. 

                                                      Методичні вказівки. 

  Студенти повинні знати, що індикаторні діаграми 4-2-х тактових двигунів можна 

побудувати на основі термодинамічних розрахунків або зняти з працюючого двигу-

на спеціальним приладом-індикатором. За площею індикаторної діаграми можна 

визначити роботу циклу, середній індикаторний тиск, індикаторну потужність. По-

трібно знати, який тиск називають середнім індикаторним, і з якою метою вводиться 

поняття про середній індикаторний тиск, теоретичний і дійсний. Запам'ятати, що 

середній індикаторний тиск можна визначити двома способами: графічним і аналі-

тичним. Розібрати формули, що є в підручниках для визначення даного тиску. 

  Індикаторна потужність двигуна — це потужність, яка відповідає роботі газів в 

циліндрі. Визначити її можна графічно за площею індикаторної діаграми і аналітич-

но по формулі. Формулу, для визначення індикаторної потужності, необхідно зро-

зуміти і запам'ятати. Потрібно засвоїти, які чинники і як впливають на цю потуж-

ність, і якими способами можна її в двигунах збільшити. Проте, при роботі двигуна 

тільки частина індикаторної потужності передається на колінчастий вал. Іншу час-

тину її складають механічні втрати (на тертя в механізмах двигуна, привід в дії до-

поміжних механізмів, насосні втрати). 

    Потужність, яка передається на колінчастий вал, називається ефективною. Вона 



 

може бути заміряна на працюючому двигуні за допомогою спеціального гальмового 

пристрою або бути обчислена аналітично за формулами. 

   Слід запам'ятати формули для визначення ефективної потужності, детально розі-

брати чинники, що впливають на неї, і шляхи підвищення даної потужності. 

  Необхідно мати поняття про літрову і податкову потужності і знати формули, за  

якими  вони визначаються. 

   Для визначення економічності двигунів потрібно знати годинну і питому витрати 

палива. Годинна витрата палива визначається при випробуваннях двигунів на стен-

ді вагою або об'ємними способами. Питома витрата палива характеризує кількість 

палива (в грамах), витрачене двигуном на одиницю виконаної роботи, тобто на І 

кВт протягом години. Питому витрату розрізняють індикаторну і ефективну .  Слід 

запам'ятати числове значення питомої і ефективної витрати палива в бензинових і 

дизельних двигунах, формули для його визначення і шляху зниження. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 139-148 

Законспектувати та вивчити питання: 

Тепловий баланс двигуна; аналіз рівняння теплового балансу 

 

       Тема 5  Гідродинаміка  

Фізичні властивості рідини. Параметри потоку рідини. Критерій Рейнольдса. Рів-

няння Бернуллі. Витікання рідини з отворів та насадок. 

                                                      Методичні вказівки. 

    Для успішного засвоєння даної теми необхідно пригадати теоретичний матеріал 

про властивості рідин з курсу фізики. Знання питань гідродинаміки дає можливість 

більш відповідально підійти до розгляду карбюрації  та сумішоутворення в дизе-

лях. 

    Основні властивості рідин - густина, стисливість і в'язкість. Необхідно за-

пам’ятати визначення, буквене позначення, формулу і одиницю для кожної вели-

чини, а також прилади, за допомогою яких можна заміряти густину і в’язкість різ-

них рідин. В'язкість - одна з найважливіших властивостей рідини. Від в'язкості ле-

жить прокачування масла за системою мастила, легкість і швидкість запуску дви-



 

гуна, ущільнення поршневих кілець в циліндрі, ступінь очищення масла в циліндрі, 

витрата масла і палива, охолоджування деталей, що труться. Від в'язкості і густини 

залежить подача палива і якість сумішоутворення в двигунах. Тому потрібно добре 

з'ясувати фізичну суть поняття «в’язкість», а також що називають динамічною, кі-

нематичною і умовною в'язкістю, який зв'язок між ними. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 151-161 

Законспектувати та вивчити питання: 

            Типи насадок, значення коефіцієнтів для різних насадок при розрахунку витрат 

рідини. 

 

        Тема 6   Сумішоутворення в бензинових та газових двигунах 

       Розпилювання  палива. Швидкість повітря в дифузорі. Витрати палива та повітря в 

бензинових  двигунах.  

Головний дозувальний пристрій. Допоміжні пристрої : економайзер, прискорюва-

льний насос, система холостого ходу, пусковий пристрій, обмежувач максимальної ча-

стоти обертання колінчастого вала; пристрої, що знижують витрати палива та токсич-

ність відпрацьованих газів. 

                                                   Методичні вказівки. 

       Вивчення даної теми нерозривно  пов'язано з теорією двигуна, оскільки від яко-

сті сумішоутворення залежить протікання циклу в двигуні, його потужність і еко-

номічність, карбюратор повинен забезпечувати якісне розпилення  палива, добре 

перемішування його з повітрям, отримання складу суміші, що вимагається відпові-

дно до режиму роботи двигуна. Режимів роботи двигуна всього п'ять: пуск, холос-

тий хід (малі навантаження), середні навантаження, максимальні навантаження, ре-

жим прискорення. Необхідно знати, яким повинен бути склад суміші на різних ре-

жимах, і вміти обґрунтувати його.  

             Вивчити матеріал:  1 стор 164-175; 2 стор. 107-114 

Законспектувати та вивчити питання: 

 Допоміжні  пристрої карбюраторів  (економайзер, прискорювальний  насос, 

система холостого ходу). 



 

        Тема 7  Сумішоутворення  в дизелях 

         Особливості сумішоутворення в дизелях. Розпил палива. Вплив на розпил палив 

конструкції розпилювача, тиску впорскування, стану середовища, в яке впорскується 

паливо, властивості самого палива. Утворення паливної суміші та самозаймання пали-

ва. 

Типи камер згоряння дизелів: нерозділені та розділені. Об'ємний, плівковий, об'є-

мно-плівковий способи сумішоутворення. Характеристика, переваги та недоліки кож-

ного способу, область використання. 

                                                    Методичні вказівки. 

    З предмету „Автомобілі‖ студент  повинен  пригадати пристрій і роботу дизе-

льного двигуна, звернувши увагу на відмінність процесів сумішоутворення і згорян-

ня в бензиновому і дизельному двигунах. 

По розгорненій індикаторній діаграмі двигуна потрібно прослідити за особливіс-

тю згоряння в дизелі, ретельно розібрати періоди горіння. Звернути увагу на перший 

період (період затримки запалювання), оскільки робота дизельного двигуна, його по-

тужність і економічність залежить від цього періоду. З’ясувати чинники, що впли-

вають на цей період. 

В числі інших чинників дуже важливим є сумішоутворення, тобто від його якості 

залежить тривалість цього періоду. 

Потрібно звернути увагу на те, як здійснюється розпилювання палива в дизелі, в 

чому його відмінність від розпилювання в бензиновому двигуні, які чинники і як 

впливають на розпилювання, далекобійність і форму струменя. Слід запам'ятати, що 

для гарного сумішоутворення в дизелі необхідно також організувати ретельне пе-

ремішування палива з повітрям (вихровий рух повітря).  

 Необхідно розібрати класифікацію дизельних двигунів по типу сумішоутворення 

залежно від форми камер стиснення (струменеве розпилювання, передкамерне сумі-

шоутворення, сумішоутворення з вихровими камерами і т.д.), вивчити позитивні і 

негативні сторони кожного типу сумішоутворень. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 184-190 

Законспектувати та вивчити питання: 

            Способи сумішоутворення, переваги та недоліки кожного способу. 



 

         Тема  8  Характеристики  двигунів 

        Режими роботи двигунів: навантажувальна характеристика, швидкісні характери-

стики, спеціальні характеристики. Умови зняття, відображення, аналіз. 

                                                 Методичні вказівки. 

             Студенти повинні уміти зобразити зразковий характер протіканню кривих 

швидкісної (зовнішній) характеристики і вміти пояснити їх, звернувши увагу на 

типовість протікання кривих. 

            На кривих зовнішньої характеристики студенти повинні вказати і пояснити 

такі характерні крапки: І) нижня межа частоти обертання при якій двигун може 

стійко працювати; 2) частоту обертання колінчастого валу двигуна, відповідно, 

отриманні від його максимальної потужності; 3) граничну частоту обертання колі-

нчастого валу, звану різницею; 4) частоту обертання при максимальному моменті; 

5) частоту обертання при мінімальній питомій витраті палива. 

      Аналізуючи характер протікання кривих зовнішньої характеристики бензиново-

го  і дизельного двигунів, слід звернути увагу на те, що пристосовність дизельного 

двигуна до дорожніх умов гірше, ніж у бензинового. Запам'ятати, що називають ко-

ефіцієнтом пристосовності двигунів.  

             Вивчити матеріал:  1 стор 199-218;  2 стор. 156-164 

Законспектувати та вивчити питання: 

            Спеціальні  характеристики (  умови зняття, відображення, аналіз ). 

 

       Тема   9   Випробування поршневих ДВЗ 

Призначення та види випробувань. Випробувальні стенди: загальна схема устано-

вки для випробувань; гальмівні пристрої, їх класифікація; прибори та пристрої для ви-

мірювання параметрів робочого тіла та показників двигуна. Техніка безпеки при про-

веденні випробувань. 

                                                    Методичні вказівки. 

          При вивченні цієї теми необхідно знати:  схему  установки  для випробування  

двигунів, призначення  приладів  та  пристроїв  випробувальних  стендів, режими  ро-



 

боти  двигунів, основні  параметри  характеристик,  умови  зняття характеристик, тех-

ніку  безпеки  при  роботі  на  випробувальних  стендах. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 220-236 

Законспектувати та вивчити питання: 

              Прибори та пристрої для вимірювання параметрів робочого тіла та показників 

двигуна. 

 

 

     Змістовий модуль 1.2 Кінематика, динаміка двигунів і основи конструкції 

 

 Тема 10   Кінематика кривошипно - шатунного механізму  

         Типи та схеми механізмів. Основні поняття та позначення. Кінематика централь-

ного кривошипно-шатунного механізму: переміщення поршня, швидкість поршня, 

прискорення поршня. Графічні зображення переміщення, швидкості, прискорення по-

ршня. 

                                                  Методичні вказівки. 

         Вивчаючи кінематику кривошипного механізму, потрібно докладно досліджу-

вати рівняння переміщення поршня, швидкості і прискорення його залежно від кута 

повороту кривошипа, а також детально розібрати графіки шляху, швидкості і при-

скорення  поршня. 

Шлях, швидкість і прискорення поршня можна визначити аналітично (за 

формулами), а потім зобразити графічно залежно від кута повороту кривошипа. 

Знання прискорень, що розвиваються поршнем за рухом, дає можливість визначити 

шкідливі інерційні сили в двигуні. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 238-240;  2 стор. 288-309 

Законспектувати та вивчити питання: 

            Переміщення, швидкість, прискорення поршня. Виконати графічне зобра-

ження переміщення поршня.  

 

 



 

Тема 11  Динаміка    кривошипно – шатунного  механізму  

        Приведення мас деталей кривошипно-шатунного механізму. Сили та моменти, які 

діють в кривошипно-шатунному механізмі одноциліндрового двигуна. Розташування 

кривошипів та порядок роботи циліндрів в багатоциліндрових двигунах. 

                                                    Методичні вказівки. 

        При вивченні цієї теми необхідно знати:  сили  та  моменти, які  діють  в  криво-

шипно-шатунному  механізмі. 

        Слід  звернути  увагу на те, що сили інерції діляться  на  сили інерції поворотно- 

поступальних мас, що рухаються, сили інерції  обертальних  мас, що рухаються (від-

центрові сили) і сили інерції мас, що скоюють складний  рух. 

        По  схемам  потрібно  добре  розібратися, як діють  сили в  одноциліндровому  

двигуні,  і  накреслити  самостійно  схему  механізму  з діючими  на  нього силами. 

Великий вплив  на  динаміку двигуна,  дає  порядок  його  роботи, тому  необхідно  

знати, які   чинники впливають на  вибір   порядку   роботи. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 238-240;  2 стор. 288-309 

Законспектувати та вивчити питання: 

              Визначити сили, які діють на КШМ. 

 

        Тема 12   Урівноваження двигунів 

Сили та моменти, що викликають неврівноваженість двигуна. Урівноваження од-

ноциліндрового двигуна. Урівноваження багатоциліндрових двигунів. Балансування 

колінчастого валу та рівномірність ходу двигуна. Крутильні коливання колінчастого 

валу. 

                                              Методичні вказівки. 

По літературі, що рекомендується, потрібно розібрати схеми урівноваження одно-, 

двох-, чотирьох-, шестициліндрових рядних і V-подібних двигунів, причому слід па-

м'ятати, що повне взаємне урівноваження шкідливих інерційних сил в бага-

тоциліндровому двигуні можливо лише за умови, що маси деталей, що зворотно ру-

хаються, ретельно підібрані за масою, а маси частин, що обертаються, ретельно зба-



 

лансовані. Необхідно засвоїти, що є статичне і динамічне балансування колінчастих 

валів, і як воно проводиться. Дуже небезпечно у двигуні явище крутильних коливань. 

Потрібно детально з'ясувати суть цього явища, причини і способи їх усунення. Пері-

одичні зміни крутячого моменту по куту повороту колінчастого валу викликають не-

рівномірність обертання валу, а від цього створюються додаткові динамічні нава-

нтаження на деталі двигуна. 

Для поліпшення рівномірності існують два способи: 1) збільшення моменту інерції 

мас, що обертаються, постановкою маховика; 2) збільшення числа циліндрів. 

По літературі, що рекомендується, слід розібратися, як оцінюється ступінь нері-

вномірності обертання валу, що називають коефіцієнтом нерівномірності ходу і як по-

винен бути підібраний маховик, щоб забезпечити необхідний коефіцієнт нерівно-

мірності ходу. 

              Вивчити матеріал:  1 стор 261-275 

 Законспектувати та вивчити питання: 

              Балансування колінчатого валу та рівномірність  ходу двигуна . 

 

 

         Тема 13  Конструкція кривошипно – шатунного  механізму 

Деталі циліндрової групи та картера. Деталі поршневої групи. Деталі шатунної 

групи та колінчастого валу. Підвищення надійності та зниження металоємкості дета-

лей кривошипно-шатунного механізму. 

                                                    Методичні вказівки. 

Вивчення матеріалу даної теми необхідно проводити в такій послідовності: 

1) призначення кривошипно-шатунного механізму, вимоги, що пред'являються до 

нього; 

2) деталі, що входять в кривошипно-шатунний механізм, і призначення кожної де-

талі (головка циліндрів, блок-картер, поршень, поршневий палець, поршневі кільця, 

шатун, колінчастий вал і др.); 

3) умови роботи кожної деталі, вимоги, що пред'являються до матеріалу і конс-

трукції; 



 

4) матеріал, виготовлення і різні методи зміцнення деталей; 

5) конструкція деталей і порівняльна оцінка різних конструкцій. 

Учбовий матеріал даної теми достатньо детально висловлений в літературі, що реко-

мендується. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 278-291;  2 стор. 196-210 

 Законспектувати та вивчити питання: 

             Підвищення  надійності та зниження металоємкості деталей КШМ. 

 

 

         Тема 14  Механізм  газорозподілу  

Схеми механізмів газорозподілу. Деталі механізму газорозподілу. Основні параме-

три механізму газорозподілу. Підвищення міцності деталей механізму газорозподілу. 

                                              Методичні вказівки. 

        Вивчення матеріалу даної теми необхідно проводити в такій же послідовності що 

і попередній, тобто засвоїти призначення, умови роботи, матеріал, виготовлення, конс-

трукцію основних деталей і класифікацію газорозподільних механізмів. 

       При цьому, слід звернути увагу на клапанний газорозподіл, як найпоширеніший в 

даний час. Необхідно за допомогою  схем розібратися в конструкції газорозподільного 

механізму з нижніми і верхніми клапанами і з’ясувати переваги і недоліки кожного з 

них, звернувши увагу на те, чому клапанні механізми з нижнім розташуванням клапа-

нів недосконалі. 

      Вивчаючи фази газорозподілу, потрібно розібратися, чому раннє відкриття кла-

панів і пізнє їх закриття сприяє поліпшенню поповнення і очищення циліндрів. Від-

криття і закриття клапана повинне відбуватися з максимально можливою швидкістю, а 

це викликає появу прискорень і шкідливих інерційних сил, що навантажують клапан-

ний механізм. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 293-300 

Законспектувати та вивчити питання: 

                Підвищення міцності деталей механізму газорозподілу. 

 



 

         Тема  15 Система охолодження  

Типи систем охолодження. Вимоги до системи охолодження. Рідинна система 

охолодження. Особливості експлуатації рідинної системи охолодження. 

Повітряна система охолодження. Регулювання температурного режиму системи охо-

лодження. 

                                               Методичні вказівки. 

Вивчення даної теми нерозривно пов'язане з предметом "Автомобілі". Тому, вивчаючи 

матеріал, потрібно звернути увагу на такі питання: 

1) призначення системи охолоджування і основні вимоги, що пред’являються до 

неї. Розібратися чому необхідно підтримувати постійний тепловий режим двигуна, і як 

відображається на його роботі недогрів і перегрів; 

2) основні типи систем охолоджування. З'ясувати, чому, не дивлячись на існуючі 

достоїнства повітряного охолоджування, в даний час переважне розповсюдження має 

рідинне охолоджування; 

3) конструкція основних приладів рідинної системи охолоджування, їх призна-

чення і порівняльна оцінка (водяний насос, вентилятор, радіатор, термостат). 

       Особливу увагу слід надати принципу роботи пристрою і основним параметрам 

(тиск, подача і висота всмоктування) насоса. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 301-312 

Законспектувати та вивчити питання: 

             Регулювання температурного  режиму системи охолодження.  

 

 

        Тема 16 Система  змащення 

Типи мастильних систем. Вимоги до системи змащення. Елементи системи зма-

щення. Конструктивні особливості вузлів системи змащення. 

        Вентиляція картера. Призначення, типи. Переваги та недоліки кожного типу венти-

ляції картера. 

 

 



 

                                               Методичні вказівки. 

Вивчати конструкцію приладів системи мащення необхідно в такій послідовності: 

1) призначення системи мащення і основні вимоги, що пред'являються до неї; 

2) типи систем мащення в сучасних двигунах і їх порівняльна характеристика; 

3) конструкція основних приладів системи мащення і порівняльна оцінка. Тут ос-

новну увагу повинне бути надано роботі шестерного насоса як найважливішого прила-

ду системи мащення. Потрібно з’ясувати, чому ці насоси отримали основне за-

стосування.  

             Вивчити матеріал:  1 стор 301-312 

Законспектувати та вивчити питання: 

              Призначення, типи, переваги та недоліки кожного типу  вентиляції картера. 

 

 

         Тема 17 Система  живлення 

Система паливо подачі карбюраторного двигуна. Вимоги до системи живлення. 

Основні конструктивні елементи карбюраторів. 

Система паливо подачі дизелів. Типи конструктивного виконання основних еле-

ментів паливо подачі дизелів. Конструкція агрегатів та вузлів системи живлення дизе-

лів. 

                                               Методичні вказівки. 

Вивчати і конспектувати теоретичний матеріал слід в такій послідовності: 

      1) призначення і вимоги, що пред'являються до системи живлення карбюраторних і 

дизельних двигунів; 

2) схема системи живлення і призначення окремих елементів; 

3) вимоги, що пред'являються до карбюраторів, паливних насосів. Основні види 

паливних насосів, їх переваги і недоліки; 

4) порівняльна оцінка різних типів карбюраторів і форсунок. Що дає застосування 

багатокамерних карбюраторів. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 328-333 

Законспектувати та вивчити питання: 

Конструкція агрегатів та вузлів системи живлення двигунів. 



 

        Тема 18 Перспективи розвитку автомобільних двигунів 

Підвищення потужності автомобільних двигунів. Підвищення економічності авто-

мобільних двигунів. Багатопаливні двигуни. Газотурбінні двигуни. Роторно-поршневі 

двигуни. Електрохімічні перетворювачі енергії. 

Порівняльна оцінка різноманітних двигунів. 

                                                   Методичні вказівки. 

       В результаті вивчення матеріалу цієї теми потрібно засвоїти: в яких напрямах 

відбувається зміна конструкцій двигунів, яка особливість конструкції, переваги і 

недоліки бензинових двигунів з уприскуванням легкого палива в циліндри і в тру-

бопровід впускання газотурбінних, роторних і багатопаливних двигунів, і яка перс-

пектива їх розвитку. Аналізуючи ту або іншу конструкцію, обов’язково дати  оцін-

ку з точки зору охорони навколишнього середовища. 

             Вивчити матеріал:  1 стор 341-360 

Законспектувати та вивчити питання: 

             Оцінку  різноманітних двигунів. 
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             Інформаційні     ресурси. 

 

      -  avtosvit.biz  

      - shron.chtyvo.org.ua  

      -  www.autoexpert.in.ua 

      - mechanic.profua.info/index.php 

      - znanieavto.ru  
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