
 Лабораторні роботи I семестр  

Лабораторні роботи виконуються на листах формату  А4. Перший лист 
роботи Інструкційна карта до лабораторної роботи №…. На першому листі 

Ви повинні заповнити штамп (На місце пробілу ЛРА.21Т.     .00.01. 
 вставити свій порядковий номер з списку в журналі групи). Студент дає 
письмову відповідь на 3 питання згідно шифру на лабораторні роботи 
(дивись  Шифри питань для виконання лабораторних робіт). Номери питань 
на першому аркуші обвести колом. Відповіді виконувати на листах А4 з 
штампом на 15 мм. Відповіді писати з однієї сторони аркуша, 
використовувати «зебру» № 2. Відповіді повинні бути відправлені на почту 
викладачу в день виконання роботи. 

На 2.11.2020 

 I підгрупа  (дивись закріплення студентів групи 21 т за бригадами) 
 

1 бригада виконує роботу № 1 

2 бригада виконує роботу № 2 

3 бригада виконує роботу № 3 

II підгрупа (дивись  закріплення студентів групи 21 т за бригадами) 
 

1 бригада виконує роботу № 4 

2 бригада виконує роботу № 5 

3 бригада виконує роботу № 6 

Подальші номери робіт дивись Графік переміщень по робочих місцях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   ІНСТРУКЦІЙНА  КАРТА 
до  лабораторної  роботи  № 1 

ТЕМА:  Кривошипно-шатуннй  механізм. 
НАЗВА  РОБОТИ:  Кривошипно-шатунні  механізми  двигунів.                                       
ЦІЛЬ  РОБОТИ:  Практичне  закріплення  знань  з  будови  та  роботи 
кривошипно-шатунних  механізмів  двигунів.  
 

НАОЧНІ  ПОСІБНИКИ 
 

1. Макет-розріз  карбюраторного  двигуна. 
2. Дизельний  двигун. 
3. Вантажний  автомобіль. 
4. Плакати з будови КШМ двигунів. 

 
Література:  1) Білоконь  Я. Ю. і ін.  «Автотранспортні  засоби  категорій  В  
і  С»,  стор. 44-52 
2) Кисликов В.Ф. і ін. “Будова та експлуатація автомобілів”,  
стор. 27- 41  

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 

1. Використовуючи  літературу,  макет-розріз  карбюраторного  двигуна  вивчити: 
- призначення   кривошипно-шатунного  механізму; 
- будову  кривошипно-шатунного  механізму;  
- роботу  кривошипно-шатунного  механізму. 

2. Користуючись  плакатами, малюнками  посібника,  макетом-розрізом    
двигуна  знайдіть  деталі  кривошипно-шатунного  механізму,  ознайомтеся  з  їх  
будовою,  матеріалами  і  взаємодією  деталей.   
3. Дайте  відповіді  на  контрольні  запитання: 
1) Призначення  і  загальна  будова  КШМ  двигуна. 
2) Будова  головки  блоку  циліндрів  з  верхнім  розташуванням  клапанів. 
3) Проаналізуйте типи камер згоряння дизелів.  Їх переваги і недоліки. 
4) Призначення  та  будова  поршня  двигуна. 
5) Призначення  та  будова  шатуна  двигуна. 
6) Призначення  та  будова  поршневих  кілець  двигуна. 
7) Призначення  та  будова  колінчастого  валу  карбюраторного  двигуна. 
8) Які  заходи  застосовують  для  підвищення  довговічності  колінчастого  валу? 
9) Призначення  та  будова  шатунних  і  корінних  підшипників. 

10)   Як  закріпляють  дизельнідвигуни  до  рами  автомобілів? 
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ІНСТРУКЦІЙНА  КАРТА 
до  лабораторної  роботи  № 2 

ТЕМА: Газорозподільний  механізм. 
НАЗВА РОБОТИ:  Газорозподільні механізми двигунів. 
ЦІЛЬ РОБОТИ:  Практичне  закріплення  знань  з  будови  та  роботи 
                                газорозподільних  механізмів  двигунів. 

НАОЧНІ  ПОСІБНИКИ 
 

1. Макет-розріз  карбюраторного  двигуна. 
2. Деталі  ГРМ  двигунів. 
3. Вантажний  автомобіль. 
4. Плакати  з  будови  ГРМ  двигунів. 

 
Література:  1) Білоконь  Я. Ю. і ін.  «Автотранспортні  засоби  категорій  В  
і  С»,  стор. 52-58 
2) Кисликов В.Ф. і ін. “Будова та експлуатація автомобілів”,  
стор. 41- 57  

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 

1.  Використовуючи  літературу, макет-розріз  карбюраторного двигуна  вивчити: 
- призначення  газорозподільного  механізму; 
- будову газорозподільного механізму;  
- роботу газорозподільного механізму. 

2. Користуючись  плакатами,  малюнками  посібника, дизельним двигуном, 
розрізом  карбюраторного  двигуна  знайдіть  деталі  газорозподільного  
механізму,  ознайомтеся  з  їх  будовою,  матеріалами  і  взаємодією  деталей. 
3. Дайте  відповіді  на  контрольні  запитання: 

1) Призначення  і  типи  газорозподільних  механізмів.  Переваги та 
недоліки кожного типу. 

2) Вкажіть  особливості  будови  ГРМ  8-циліндрового  дизельного  
двигуна. 

3) Робота  ГРМ  двигуна  легкового  автомобіля. 
4) Накресліть  діаграму  фаз  газорозподілу  карбюраторного  двигуна  

вантажного  автомобіля.  Дайте  пояснення  випередженню  відкриття  
впускного  та  випускного  клапанів. 

5) Яку  будову  мають  штовхачі  дизельних  двигунів.  Їх  переваги  і  
недоліки. 

6) Будова розподільного валу карбюраторного  двигуна. 
7) Які  заходи  застосовують  для  підвищення  довговічності  коромисла? 
8) Як  фіксують  розподільний  вал  дизельних двигунів від  осьових  
переміщень? 
9) Будова та робота механізму обертання випускного клапана 

карбюраторного  двигуна. 
10) Конструктивні  та технологічні  заходи  з  підвищення  надійності  

та довговічності  клапанів. 
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                                  ІНСТРУКЦІЙНА  КАРТА  
до  лабораторної  роботи  № 3 

ТЕМА:  Система  охолодження. Система мащення. 
НАЗВА  РОБОТИ:  Системи  охолодження і мащення  двигунів. 
ЦІЛЬ  РОБОТИ:  Практичне  закріплення  знань  з  будови  та  роботи  
                                  систем  охолодження і мащення  двигунів  автомобілів . 

 
НАОЧНІ  ПОСІБНИКИ 

 
1. Вантажний  автомобіль. 
2. Двигуни  автомобілів. 
3. Прилади  систем  охолодження і мащення   двигунів. 
4. Плакати  з  будови  та  роботи  систем  охолодження і мащення  двигунів. 

 
Література:  1) Білоконь  Я. Ю. і ін.  «Автотранспортні  засоби  категорій  В  
і  С»,  стор. 58-70, 70-78. 
2) Кисликов В.Ф. і ін. “Будова та експлуатація автомобілів”,  
стор. 57- 65, 65- 77. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ  

1. Використовуючи  літературу,  плакати,  двигуни  автомобілів  вивчити: 
- призначення  систем  охолодження і мащення та  її  приладів ; 
- будову  систем  охолодження і мащення та  її  приладів ; 
- роботу  систем  охолодження і мащення та  її  приладів. 

2. Знайдіть  на  плакаті  та  на  вантажному  автомобілі  основні  прилади  
систем  охолодження і мащення.  Ознайомтесь  з  будовою, матеріалами  і  
взаємодією приладів  системи. 
3. Дайте  відповіді  на  контрольні  запитання: 

1) Для  чого  призначений  і  як  побудований  насос  мастильної  системи 
двигуна  автомобіля? 

2) Особливості  будови  системи  мащення  дизельного  двигуна. 
3) Загальна  будова  системи  мащення  двигуна  вантажного  автомобіля. 
4) Будова  системи  охолодження  двигуна  вантажного  автомобіля. 
5) Для  чого  призначений  і  як  побудований  радіатор  рідинної  

системи  охолодження  двигуна? 
6) Яку  має  будову  і  як  працює  термостат  при  циркуляції  рідини  по  

малому  та  великому  колу? 
7) Для  чого  призначений  і  як  побудований  рідинний  насос  

відцентрового  типу?  
8) Для  чого  призначений  і  як  побудований  фільтр  відцентрової  
очистки  оливи  (центрифуга)  двигуна  автомобіля? 
9) Для  чого  потрібний  та  як  діє  передпусковий  підігрівник? 

10) Для  чого  потрібна  і  як  здійснюється  вентиляція   картера  двигуна  
автомобіля? 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 ЛРА.21Т.     .00.03. 



  ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
до лабораторної роботи № 4 

ТЕМА: Система  живлення  бензинового  двигуна. 
НАЗВА РОБОТИ:  Прилади  подачі  бензину  і  повітря  та  вузли  відведення  
відпрацьованих  газів  КБД.   
ЦІЛЬ РОБОТИ:  Практичне  закріплення  знань  з  будови  та  роботи  системи 
живлення  карбюраторних  двигунів  та  її  приладів. 

 

НАОЧНІ  ПОСІБНИКИ 

 
1. Вантажний  автомобіль. 
2. Карбюраторні  двигуни  автомобілів. 
3. Прилади  системи  живлення  карбюраторних  двигунів. 
4. Плакати  з  будови  систем  живлення  карбюраторних  двигунів. 

Література:  1) Білоконь  Я. Ю. і ін.  «Автотранспортні  засоби  категорій  В  
і  С»,  стор. 78-98 
2) Кисликов В.Ф. і ін. “Будова та експлуатація автомобілів”,  
стор.87- 89, 100-103 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ  

1. Використовуючи  літературу,  плакати,  карбюраторні  двигуни  вивчити: 
- призначення  системи  живлення  та  її  приладів ; 
- будову  системи  живлення  та  її  приладів ; 
- роботу  системи  живлення  та  її  приладів. 

2. Знайдіть  на  плакаті  та  на  вантажному  автомобілі  основні  прилади  
системи  живлення.  Простежте,  як  надходить  паливо  з  бака  до  карбюратора,  
а  також  рух  повітря  та відпрацьованих  газів. 
3. Дайте  відповіді  на  контрольні  запитання: 

1) Призначення  системи  живлення  КБД  та  її  загальна  будова. 
2) Марки  автомобільних  бензинів,  їх  октанове  число?  Що  таке  детонація? 
3) Призначення  та  будова  паливного  бака.  Місткість  паливних  баків  

вантажних  та  легкових  автомобілів? 
4) Призначення  та  будова  паливних  фільтрів  карбюраторного  

двигуна. 
5) Призначення  та  будова  паливного  насосу  КБД. 
6) Робота  паливного  насосу  КБД  в  режимі  холостого  ходу. 
7) Для  чого  підігрівають  горючу  суміш?  Які  пристрої  є  в  карбюраторних  

двигунах для  підігрівання  суміші? 
8) Будова  та  робота  повітряного  фільтра  вантажного  автомобіля. 
9) Призначення  та  будова  глушника  шуму  випуску  відпрацьованих  

газів  КБД. 
10)    Будова  та  робота  каталітичного  нейтралізатора.       
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                                              ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
            до лабораторної роботи № 5 

ТЕМА: Система живлення бензинового двигуна. 
НАЗВА РОБОТИ:  Прилади систем впорскування бензину. 
ЦІЛЬ РОБОТИ:  Практичне закріплення знань з будови та роботи системи  
живлення двигуна з впорскуванням бензину та її приладів. 

НАОЧНІ  ПОСІБНИКИ 

1. Двигун легкового автомобіля «Ніссан». 
2. Прилади системи впорскування бензину. 
3. Плакати з будови систем впорскування бензину автомобілів. 
Література:  1) Білоконь Я. Ю. і ін. «Автотранспортні засоби категорій В і 
С», стор. 98-104 
2) Кисликов В. Ф. і ін. «Будова й експлуатація автомобілів», стор. 127-162 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Використовуючи  літературу,  плакати  та  інжекторний  двигун  вивчити: 
- призначення  системи  живлення  та  її  приладів ; 
- будову  системи  живлення  та  її  приладів ; 
- роботу  системи  живлення  та  її  приладів. 

2. Знайдіть  на  плакаті  та  на  інжекторному  двигуні  основні  прилади  
системи  живлення.  Простежте,  як  надходить  паливо  з  бака  до  форсунки,  а  
також  рух  повітря  та відпрацьованих  газів. 
3. Дайте  відповіді  на  контрольні  запитання: 
1) Переваги  застосування  двигунів  з  впорскуванням  бензину. 
2) Призначення  і  класифікація  систем  впорскування  бензину. 
3) Загальна  будова  системи  живлення  двигуна  з  розподіленим  

впорскуванням  бензину. 
4) Загальна  будова  приладів  подачі  та  очищення  бензину  в  двигунах  з  

розподіленим  впорскуванням  бензину. 
5) Загальна  будова  приладів  подачі  та  очищення  повітря  в  двигунах  з  

розподіленим  впорскуванням  бензину. 
6) Призначення  та  будова  дросельного  вузла  системи  розподіленого  впорскування  

бензину. 
7) Призначення  та   будова  форсунки  з  електромагнітним  управлінням  системи  

розподіленого  впорскування  бензину. 
8) Призначення  та  загальна  будова  системи  уловлювання  парів  бензину  в  двигунах  з  

розподіленим  впорскуванням  бензину. 
9) Загальна  будова  та  робота  вузлів  випуску  відпрацьованих  газів  в  двигунах  з  

розподіленим  впорскуванням  бензину. 
10) Призначення  та  основні  частини  електронної  системи  керування  двигуном  з  

розподіленим  впорскуванням  бензину. 
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                                  ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
до лабораторної роботи № 6 

ТЕМА: Система живлення двигуна від газобалонної установки. 
НАЗВА  РОБОТИ:  Прилади системи живлення двигунів від ГБУ . 
ЦІЛЬ  РОБОТИ:  Практичне закріплення знань з будови та роботи системи  
живлення двигунів від газобалонної установки та її приладів. 

НАОЧНІ  ПОСІБНИКИ 
1. Вантажний  автомобіль,  обладнаний  ГБУ  для  стиснених  газів. 
2. Макет  системи  живлення  двигуна  від  ГБУ  для  скраплених  газів. 
3. Прилади  системи  живлення  двигуна  від  ГБУ. 
4. Плакати  з  будови  системи  живлення  від  ГБУ. 

 
Література: 1) Білоконь Я. Ю. і ін. «Автотранспортні засоби категорій В і 
С», стор. 104-113 
2) Кисликов В. Ф. і ін. «Будова й експлуатація автомобілів», стор. 117-127 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 

1. Використовуючи  літературу,  плакати  та  прилади  системи  вивчити: 
- призначення  системи  живлення  від  ГБУ  та  її  приладів; 
- будову  системи  живлення  та  її  приладів;  
- роботу  системи  живлення  та  її  приладів. 

2. Користуючись  плакатами, рисунками  підручника, знайдіть  на  макеті  
системи  живлення  основні  прилади  системи.  Простежте  шляхи  газу  від  
балона  до  карбюратора-змішувача. 
3. Дайте  відповіді  на  контрольні  запитання: 

1) У  чому  перевага  використання  газобалонних  автомобілів? 
2) Яке  паливо  використовують  ГБУ  для  скраплених  газів  та  їх  переваги  

перед  ГБУ  для  стиснених  газів? 
3) З  яких  приладів  складається  газобалонна  установка,  що  працює  на  

скрапленому  газі? 
4) З  яких  приладів  складається  газобалонна  установка,  що  працює  на  

стисненому  газі? 
5) Загальна  будова  газового  балона  для зрідженого газу та  призначення  його  

вентилів,  тиск  газу  в  балоні. 
6) Призначення  та  загальна  будова  випарника. 
7) Загальна  будова  карбюратора-змішувача. 
8) Призначення  та  загальна  будова  двоступеневого  газового  редуктора. 
9) Робота  двоступеневого  газового  редуктора  разом  з  карбюратором-змішувачем  

на  режимі  середніх  навантажень. 
10) Робота  двоступеневого  газового  редуктора  разом  з  карбюратором-змішувачем  

на  режимі  холостого  ходу. 
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                              ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
до  лабораторної  роботи  № 7 

ТЕМА: Система  живлення  дизельного  двигуна. 
НАЗВА РОБОТИ: Прилади регулювання впорскування дизельного палива. 
ЦІЛЬ  РОБОТИ:  Практичне  закріплення  знань  з  будови  та  роботи  
приладів регулювання впорскування дизельного палива. 
 

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ 
1. Дизельний двигун. 
2. Розріз автоматичної муфти випередження впорскування палива. 
3. ПНВТ  дизельних двигунів з регулятором частоти обертання колінчастого валу. 
4. Плакати з будови системи живлення дизельних двигунів. 
 
Література: 1) Білоконь  Я. Ю. і ін.  «Автотранспортні  засоби  категорій  В  і  
С»,  стор. 121-123 
2) Кисликов В. Ф. і ін. «Будова й експлуатація автомобілів», стор. 110-113 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 

1. Використовуючи літературу,  дизельні двигуни вивчити: 
- призначення  муфти; регулятора. 
- будову  муфти; регулятора. 
- роботу  муфти; регулятора. 
2. Знайдіть  на  плакаті  та  на  дизельному двигуні автоматичну муфту 
випередження впорскування палива та регулятор частоти обертання колінчастого 
валу. Простежте кінематику деталей регулятора частоти обертання колінчастого 
валу дизельного двигуна. 
3. Дайте  відповіді  на  контрольні  запитання: 
1) Призначення  та  будова  муфти  випередження  впорскування  палива. 
2) Робота  муфти  випередження  впорскування  палива  при  збільшенні  обертів  
колінчастого  валу   двигуна. 
3) Робота  муфти  випередження  впорскування  палива  при  зменшенні  обертів  
колінчастого  валу   двигуна. 
4) Призначення  та  будова  регулятора частоти обертання колінчастого валу  
дизельного двигуна.  
5) Робота  регулятора при  заданій  частоті обертання  колінчастого валу  дизельного 
двигуна. 
6) Робота  регулятора при  зменшенні навантаження двигуна.  
7) Робота регулятора під час пуску дизельного двигуна. 
8) Які органи керування регулятором частоти обертання колінчастого валу 
дизеля розташовані на кришці? 
9) Які органи керування регулятором частоти обертання колінчастого валу 
розташовані під кришкою? 
10)    Як   заглушити дизельний двигун? 
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Приклад виконання звіту до ЛР   № 17 

 
Лабораторна  робота  № 17 

ТЕМА: Коробка  передач. 
НАЗВА РОБОТИ: Коробка  передач  автомобілів.   
ЦІЛЬ РОБОТИ: Практичне  закріплення  знань  з  будови  та  роботи  
коробок  передач.  
 

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ 

 
1. Автомобіль. 
2. Коробки  передач  автомобілів . 
3. Деталі  коробок  передач  автомобілів 
4. Плакати з будови коробок  передач  автомобілів. 

Література: Михайловский Е.В. и др.„Устройство автомобиля”. стор.190-211.  
 Тур Е.Я. и др. „Устройство автомобиля". стор.190-208. 
 
Дайте  відповіді  на  контрольні  запитання: 
1) Призначення  та  класифікація  коробок  передач.  
2)  Загальна  будова  коробки  передач  автомобіля .     
3) Накресліть  кінематичну  схему  коробки  передач  автомобіля.  Як  передається  
крутний  момент  при  включенні  ІІ  передачі?      
4) Загальна  будова  коробки  передач  автомобіля  ЗИЛ- 431410. 
5) Накресліть  кінематичну  схему  коробки  передач  автомобіля  ЗИЛ- 431410.  Як  
передається  крутний  момент  при  включенні  ІІІ  передачі? 
(6) Для  чого  призначений  і  як  побудований  синхронізатор  коробки  передач  
автомобіля  ЗИЛ- 431410? 
(7) Яку  має  будову  і  як  працює  фіксатор  коробки  передач? 
(8) Для  чого  потрібний  і  як  діє  блокуючий  пристрій (замок)  коробки  передач?   
9) Яку  має  будову  і  як  працює  механізм  переключення  передач?  
10) Через  які  деталі  коробки  передач  автомобіля  ЗИЛ- 431410  передається  крутний  

момент  при  включенні  передачі  заднього  ходу?      
 

Відповіді на контрольні запитання (шифр 6,7,8) 
 

6. Для  чого  призначений  і  як  побудований  синхронізатор  коробки  передач  
автомобіля  ЗИЛ- 431410? 
Для зменшення зносу зубчастих коліс та шуму,  що виникають  внаслідок  
удару 
зубів при перемиканні передач, служать синхронізатори, які, вирівнюють 
кутові  швидкості зубчастих коліс, що сполучаються. 
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Синхронізатор коробки  передач  автомобіля  ЗИЛ- 431410  складається з 
пересувної  муфтиз диском,  на який  впливає вилка перемикання, і із 
зубчастими вінцями. Муфта   встановлена на  шліцах  веденого валу.  Диск 
муфти  має по три отвори  для  фіксувальних пальців, що сполучають  його з 
двома  конусними кільцями, що блокуються,  і  для  блокуючих пальців, що 
жорстко зв'язують конусні  кільця.  Між  половинками фіксувальних пальців   
розташовано дві пружини. 
    У нейтральному положенні корпус  синхронізатора  розташований  
посередині  між  зубчастими  колесами,  при цьому  між  конусними  
кільцями і конусними  поверхнями коліс є проміжки,  блокуючі пальці 
розташовуються  з  кільцевими   проміжками  в центрі отвору муфти. 
    При включенні передачі  муфта синхронізатора, переміщаючи фіксувальні 
пальці,  притискає  конусне  кільце  до конуса зубчастого колеса .  Муфта, 
сполучена з веденим  валом, і зубчасте  колесо, пов'язане  з  проміжним 
валоммають  різні  частоти  обертання.   Під дією сил тертя, виникаючих між 
конічними  поверхнями, кільце обертається відносно диска муфтидо 
зіткнення блокуючих конусних фасок отворів диска з блокуючими  
пальцями, відбувається блокування кілець  і муфти. Після вирівнювання  
частот  обертання  зубчастого колеса і веденого валу, а отже, конусних кілець 
з  пальцями і муфти блокуюча дія пальців  закінчується, муфта 
переміщається далі,  а її зуби  безшумно входять  в  зачеплення ззубчастим  
венцом  зубчастого  колеса. 
 
7. Яку  має  будову  і  як  працює  фіксатор  коробки  передач? 
Точну  установку  зубчастих коліс у включеному  і  вимкненому положеннях 
а також запобігання  самовимкненню передач  забезпечують фіксатори, які 
складаються з кульок 9 і пружин  10,  розміщених вертикально в приливах 
крышки  картера  коробки  передач.  Кульки входять в поглиблення  
повзунів. На кожному  повзунові є три  поглиблення: одне (середнє)  для  
нейтрального  положенняі  два  для  відповідних  передач. 
Відстань між  поглибленнями  забезпечує зачеплення зубчастих коліс по  
усійдовжині зубів. 
    Для включення  і виключення  передач необхідно здолати опір пружин 
фіксаторів. За допомогою важеля перемикання водій  здійснює цю  операцію 
без особливої напруги, в той же час пружності пружин вистачає,  щоб не 
відбувалося самовимкнення передач. 
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8. Для  чого  потрібний  і  як  діє  блокуючий  пристрій (замок)  коробки  передач?   
 

Випадкове   включення   одночасно двох  передач  запобігає  замок,  що 
складається з штифта 11 і двох пар кульок  12.  У разі переміщення  одногоз  
повзунів  два  інших  виявляються замкнутими кульками. Для кульок замкуна  
повзунах  є  відповідні поглиблення.  При  переміщенні середньогоповзуна  
кульки виходять з його поглиблень,  входять в поглиблення  крайніх повзунів 
і замикають їх.  Якщо  переміщається один  з  крайніх   повзунів,  то  
кулькивиходять з  його поглиблень  і входять в поглиблення  середнього  
повзуна,  а  іншийкрайній повзун закривається внаслідок того, що штифт 11 
зміщується в його  сторонуі  давить  на  кульки  з іншого боку середнього 
повзуна. Щоб привести в  рух  один  з повзунів, два  інших мають  бути  
поставлені  в нейтральне положення. 
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Рекомендована література 
 

Базова 
1. Я.Ю. Білоконь та ін. Автотранспортні засоби категорій «В» і»С». Київ, 

АРІЙ, 2009 
2. Кисликов В.Ф. “Будова та експлуатація автомобілів” Київ “Либідь” 

1999р. 
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