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ВСТУП 
 

 Завдання і зміст дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами 
навчального плану. Електрообладнання автомобілів і тракторів, його 
функції та  напрямки розвитку. 
 
 

Теоретичні відомості  
  

Сучасні трактори, автомобілі, самохідні комбайни та інша 
техніка, яку застосовують у сільськогосподарському виробництві, 
устатковані складним електрообладнанням, до якого належать 
джерела електропостачання з відповідними перетворювачами й 
регуляторами, контрольні й світлові прилади, електрична мережа з 
комунікаційною апаратурою та засобами захисту. 

Програмою дисципліни "Електрообладнання тракторів, 
автомобілів та сільськогосподарських машин" передбачається 
вивчення  будови і принципу дії джерел електричної енергії, агрегатів 
пуску різних автотракторних двигунів, систем запалювання, приладів 
освітлення й сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів та 
допоміжного електрообладнання і придбання практичних навичок по 
їх випробуванню, наладці відшуканню та усуненню несправностей. 

Електричні машини, апарати, контрольно-вимірювальні 
прилади та засоби автоматики, що входять до систем 
електрообладнання тракторів, автомобілів, комбайнів аналогічні тим 
які використовуються в типових електроустановках. Вони 
відрізняються в основному конструктивними особливостями, що 
пов’язано з галуззю застосування.  

Щоб засвоїти дану дисципліну, необхідний відповідний рівень 
знань з таких дисциплін як теоретичні основи електротехніки,  
електричні машини, основи електроніки і мікропроцесорної техніки, 
основи автоматики. 

 Аналізуючи загальні тенденції використання 
електрообладнання на тракторах та автомобілях слід зазначити, що 
найпоширенішим є електрообладнання постійного струму з 
величиною номінальної напруги 12 і 24В. На тракторах і автомобілях 
застосовують переважно однопровідну систему електрообладнання з 
підведенням до споживачів по провідникам додатнього потенціалу 
("+"). Другим проводом ("-") є корпус машини – "маса". Такий спосіб, 
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спрощує і здешевлює конструкцію електрообладнання, зменшує 
корозію деталей. 

Типові системи електрообладнання сучасних тракторів та 
автомобілів постійно вдосконалюються  в напрямку використання 
комплексних електронних систем керування двигунами внутрішнього 
згорання та трансмісією, що підвищують економічні показники,  
зменшують вплив на навколишнє середовище, підвищують безпеку і 
створюють комфортні умови для водіїв. Крім того постійно зростає 
кількість гібридних автомобілів з електроприводом та електромобілів. 
Це характеризує перспективу розвитку даного напрямку. 

   
 

  Питання для самоконтролю 
 

1. Які основні системи електрообладнання застосовують на 
автомобілях, тракторах, комбайнах? 

2.  Який    вид    струму,    величину    напруги   застосовують  в  
системах електрообладнання автомобілів та  тракторів чому? 

3. Одно – двопровідна система живлення електрообладнання  
автомобілів, тракторів їх особливості. 

4. Напрямки розвитку електрообладнання автомобілів та 
тракторів. 

  
 
 

1 ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 
  

1.1 Акумуляторні  батареї 
 

Джерела електричного струму автомобілів і тракторів. Будова, 
принцип роботи свинцево-кислотних акумуляторних батарей. 
Експлуатація і технічне обслуговування акумуляторних батарей.   

 
 

Теоретичні відомості 
 

Акумуляторні батареї на тракторах і автомобілях призначені 
для живлення електричним струмом стартера під час пуску двигуна та 
інших споживачів (освітлення, система запалювання, звукова 
сигналізація тощо) при непрацюючому двигуні, а також коли двигун 
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працює з низькою частотою обертання і потужність генератора 
недостатня для живлення підключених електроспоживачів. 

Акумуляторні батареї є електрохімічними джерелами струму, в 
яких під час заряджання електрична енергія від зовнішнього джерела 
струму використовується на утворення хімічних сполук, а під час 
розряджання хімічна енергія перетворюється на електричну в 
результаті переходу хімічних сполук у їх початковий стан.  

На сучасних тракторах і автомобілях застосовують переважно 
свинцево-кислотні акумуляторні батареї, як хімічне джерело 
електричною струму багаторазової дії. Принцип роботи свинцево-
кислотних акумуляторів базується на електрохімічних реакціях 
свинцю і двоокису свинцю в середовищі розчину сірчаної кислоти. 

Під час розряджання відбувається активна маса пластин 
перетворюється в на сульфат свинцю. В результаті цього густина 
електроліту зменшується.  

ΡbO2 + 2Η2SO4 + Ρb → 2ΡbSO4 + 2Η 2O  
При заряджанні відбуваються зворотні реакції, до яких в кінці 

зарядки додається реакція електролізу води, що супроводжується 
виділенням кисню на позитивному  електроді і водню – на 
негативному.  
              2ΡbSO4 + 2Η 2O → ΡbO2 + Pb + 2Η 2SO4. 

Електричний потенціал батареї поновлюється через її 
заряджання від генератора чи зарядного пристрою ввімкненого 
паралельно в електромережу. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 1.1. Схема роботи свинцево-кислотного акумулятора:                       
а) розряджання; б) заряджання. 

  а   б 
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Будова свинцево-кислотних  акумуляторних батарей показана 

на рисунку 1.2. Елемент свинцево-кислотного акумулятора 
складається з позитивних і негативних електродів, сепараторів і 
електроліту. Позитивні електроди являють собою свинцеву решітку, а 
активною речовиною є двоокис свинцю (PbO2). Негативні електроди 
також являють собою свинцеву решітку, а активною речовиною є 
губчатий свинець (Pb).  

 
Рисунок 1.2. Будова акумуляторних 
батарей: а - із зовнішніми 
міжелементними з'єднаннями; б, в, г 
- з внутрішніми міжелементними 
з'єднаннями через перемички під 
загальною кришкою; 1 - опорні 
призми моноблока; 2 - моноблок; 3, 
16 - негативні пластини; 4 - баретка; 
5 - пробка; 6 - міжелементна 
перемичка; 7 - кришка;  8 - 
полюсний вивід; 9 - сепаратор; 10 - 
борн; 11 - місток; 12, 15 - позитивні 
пластини;   13 - перегородка 
моноблока; 14 - індикатор рівня 
електроліту; 17 - виступ моноблока; 
18 - переносний пристрій; 19 - 
захисна планка. 
 

  
 Для підвищення експлуатаційних характеристик, збільшення 
строку служби, зменшення затрат на експлуатацію будова свинцево-
кислотних акумуляторних батарей постійно змінюється, але їх основу 
створюють свинцеві пластини та розчин сірчаної кислоти. До 
основних змін акумуляторних батарей слід віднести  введення в 
будову електродних пластин добавок, що при підвищенні  ємності дає 
можливість також збільшити строк служби акумуляторних батарей.  
Наступним напрямком вдосконалення акумуляторних батарей є 
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створення герметизованих  свинцевих акумуляторів з електролітом у 
вигляді гелю. Гельовий електроліт складається з пірогенизованої  
кремнійової кислоти, розчину сірчаної кислоти та інших добавок. 

Маркування  акумуляторної виконується на поверхні бака. 
Наприклад, умовне позначення  стартерної акумуляторної батареї з 
рідким електролітом - 6СТ-54ПМ показує, що така батарея 
складається: 
 із шести послідовно з’єднаних акумуляторів (6); 

призначена для живлення стартера (СТ); 
номінальна ємність батареї 54 А·год при 20-годинному режимі 
розряджання ; 
бак виготовлений з асфальтопекової пластмаси з 
кислотостійкими вставками (П), а сепаратори з міпласту (М). 
 
До основних характеристик акумуляторних батарей належать: ЕРС, 

напруга, внутрішній опір, ємність.  
Електрорушійною силою акумулятора називають 

алгебраїчну різницю його електродних потенціалів, якщо зовнішнє 
коло розімкнене. З практичною метою ЕРС можна визначити 
вольтметром із великим внутрішнім опором (не менш як 300 Ом на 1 В) 
чи потенціометром. ЕРС акумулятора залежить в основному від густини 
електроліту.  

Напруга акумуляторної батареї залежить від її внутрішнього 
опору і величини розрядного чи зарядного струму. Для одного свинцево-
кислотного акумулятора номінальна напруга 2 В. При розряджанні вона 
нижче, ніж ЕРС, а при заряджанні - вище ЕРС внаслідок спаду напруги на 
внутрішньому активному опорі та електродній поляризації. Зростання 
напруги заряджання за постійної напруги генератора знижує зарядний 
струм акумуляторної батареї, а отже, можна дійти висновку про 
ступінь її зарядженості за показниками амперметра.  

На практиці,  при зарядці акумуляторних  батарей в 
стаціонарних умовах, чи перевірки технічного стану акумуляторних 
батарей ступінь зарядки можна оцінити по величині напруги 
акумуляторної батареї під навантаженням. Дані вимірювання 
проводяться навантажувальними вилками чи пробниками. Так 
повністю заряджена 12 вольтова акумуляторна батарея під 
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навантаженням повинна мати напругу 10,2…10,8 В. Якщо напруга  
акумуляторної батареї становить 8,4…10,2 В,  то вона розряджена. 
При рівні напруги на акумуляторній батареї 2,4…8,4 В – її вважають 
несправною.  

Ступінь зарядки акумуляторної батареї можна визначити 
також по густині електроліту. Дані вимірювання проводяться 
густиноміром, денсиметром. Так повністю зарядженна  акумуляторна 
батарея  в нашій кліматичній зоні  взимку повинна становити                    
1,27 г/см3, а влітку - 1,25 г/см3. 

В таблиці 1 наведено показники ступення розряджання 
свинцево-кислотного акумулятора, а на рисунку 3 показано прилади 
для їх визначення. 

Таблиця 1.1.  Показники ступені розряджання свинцево-
кислотного акумулятора 
 

Показник 
 
 

Стан батареї 
 Повністю 

заряджена 
 

Розряджена на 
 25 % 

 
50 % 

 Густина електроліту, 
 

1,29 
 

1,25 
 

1,21 
 г/см3, за темпера- 

 
1,27 

 
1,23 

 
1,19 

 тури 15° С 
 

1,25 
 

1,21 
 

1,17 
  

 
1,23 

 
1,19 

 
1,15 

  
 

1,21 
 

1,17 
 

1,13 
 Покази вольтметра, В, 

 
10,2 

 
9,6 

 
9 

під навантаженням 
 

 
 

 
 

 
 упродовж 5 с 

 
 
 

 
 

 
 * Допускається різниця густини електроліту в різних 

акумуляторах однієї батареї не більше як 0,01 г/см3. 
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Рисунок 1.3. Прилади для перевірки ступеня зарядженості 
акумуляторів: а - акумуляторний пробник; б - навантажувальна вилка; 
в - денсиметр з піпеткою; г - густиномір; д - вимірювання густини 
електроліту денсиметром; 1 - вольтметр; 2 - кронштейн; 3 - корпус; 4 - 
навантажувальні резистори; 5 - контактна ніжка; 6 - контактна гайка;  
7 - щуп; 8 - гумова груша; 9 - піпетка; 10 - денсиметр; 11 - гумова 
пробка; 12 - пластмасова трубка; 13 - прозорий корпус; 14 - 
пластмасові поплавки 

 
Внутрішній опір свинцево-кислотних акумуляторної батареї 

невеликий (соті й тисячні частки ома), завдяки чому в стартерних 
режимах розряджання від батареї можна отримати великі струми з 
малим спадом напруги. У процесі заряджання та розряджання 
акумулятора його внутрішній опір змінюється внаслідок зміни 
густини електроліту та хімічного складу активної маси пластин. Із 
збільшенням ступеня розрядженості акумулятора його внутрішній 
опір збільшується внаслідок зменшення густини електроліту та 
утворення на пластинах сульфату свинцю. Під час розряджання 
акумулятора стартерними струмами його опір різко зростає через 
значне зменшення густини електроліту в порах пластин. Під час 
заряджання акумулятора його внутрішній опір зменшується. 

Ємністю акумуляторної батареї називають кількість 
електроенергії, яку вона віддає під час розряджання до певної напруги. 
Чим більша сила розрядного струму й нижча температура електроліту, 
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тим менша напруга, до якої може розряджатися акумуляторна батарея. 
Номінальну ємність акумуляторної батареї визначають як добуток 
струму розрядки та часу протягом якого відбувається процес розрядки.  
Розряджання акумуляторної батареї проводять із силою струму                  
І = 0,5С20 до напруги 10,5 В при температурі +25 °С. При експлуатації 
ємність залежить від сили розрядного струму, температури, режиму 
розряджання (переривчастий чи безперервний), ступеня зарядженості 
й спрацьованості акумуляторної батареї. Закінченням служби батареї 
вважають момент, коли тривалість стартерного розряджання струмом 
І=3С20 при температурі +25 °С зменшується до 1,5 хв із напругою 
наприкінці розряджання 9,0 В (для батарей на 12 В).  

У процесі експлуатації і тривалого зберігання батарей 
кожен акумулятор поступово розряджається, навіть без 
включення споживачів. Оптимальне саморозряджання нових 
акумуляторів перебуває в межах 1 % за добу впродовж перших 
15 діб зберігання. В подальшому саморозряджання зменшується 
приблизно наполовину. Проте існує поняття прискореного 
саморозряджання, коли воно перевищує 3 % за добу. Причинами 
такого явища є замикання вихідних штирів брудом чи розлитим 
електролітом, коротке замикання різнойменних пластин 
активною масою, спричинене її випаданням на дно банки або 
руйнуванням сепараторів, утворення місцевих (паразитних) 
струмів в активній масі пластин внаслідок забруднення 
матеріалів, що беруть участь у хімічних процесах акумулятора. 

У разі зберігання батареї в розрядженому стані, 
систематичної експлуатації з великими розрядами чи 
недостатнім рівнем електроліту на поверхні позитивних і 
негативних пластин утворюється великокристалічний сульфат 
свинцю, який під час заряджання не перетворюється на РbО2 і 
Рb. Цьому сприяє також використання батареї за підвищеної 
температури і густини електроліту. Таке явище називають 
сульфатацією. Ємність акумуляторів з такими пластинами різко 
знижується. Під час заряджання вони швидко "закипають", у них 
підвищуються температура й напруга, тоді як густина 
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електроліту істотно не зростає. В процесі розряджання, особливо 
під час пуску стартером, відбувається різке падіння напруги. 

На початковій стадії сульфатацію можна усунути, 
застосовуючи тривале розряджання і заряджання малою силою 
струму (не більш як 0,04С20) та за низької густини електроліту 
(до 1,11 г/см3). Якщо відбулась глибока сульфатація пластин, 
таку батарею відновити неможливо. 

Жолоблення і руйнування пластин виникає у разі 
тривалого перезаряджання акумулятора, коли активна маса на 
позитивних і негативних пластинах вже перетворена відповідно 
на PbO2 і Рb, подальше заряджання спричиняє лише електроліз 
води з утворенням водню і кисню. Наявність кисню призведе до 
окислення позитивних пластин. Одночасно в порах активної 
маси накопичується значна кількість газів, підвищується тиск, 
що спричиняє розпушування і випадання активної маси, 
особливо на позитивних пластинах. На міцність позитивних 
пластин також негативно впливає використання електроліту 
підвищеної густини та з високою температурою. До жолоблення 
та руйнування пластин призводить замерзання електроліту, 
значні зарядні та розрядні струми, експлуатація батареї в умовах 
надмірного підвищення температури тощо. 

У ході експлуатації акумуляторної батареї активна маса 
негативних пластин поступово ущільнюється, їхня пористість 
зменшується, обмежується доступ електроліту до глибоких 
шарів і відповідно зменшується ємність акумулятора. Особливо 
інтенсивно ущільнюються пластини, коли внаслідок 
недостатнього рівня електроліту вони сполучаються з киснем, 
що міститься в атмосфері. При цьому губчастий свинець Рb 
перетворюється на гідроксид свинцю Pb(OH)2 і ущільнення 
відбувається досить швидко. 

Механічні пошкодження стінок моноблока у вигляді 
тріщин, сколів, пробоїв призводять до витікання електроліту, 
оголення пластин і доступу до них повітря, що спричиняє 
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ущільнення і сульфатацію пластин, а також їх жолоблення і 
замикання. Тріщини у внутрішніх перемичках спричиняють 
замикання різнойменних пакетів пластин сусідніх акумуляторів, 
а звідси - саморозряджання і сульфатацію. 

 Гельові свинцево-кислотні акумулятори мають ряд 
експлуатаційних переваг порівняно з рідинними. Герметичність даних 
акумуляторів усуває можливість виділення електроліту зовні. Це 
значно зменшує саморозряд акумулятора, усуває агресивний вплив 
електроліту на металеві деталі транспортного засобу і навколишнє 
середовище. Такі акумулятори не потребують доливання електроліту. 
Отже герметичні акумулятори мають менші експлуатаційні витрати і 
більший строк служби. 

Для забезпечення надійної і безперебійної роботи 
акумуляторів необхідно підтримувати їх зовнішні поверхні в чистоті, 
забезпечувати  надійний контакт на полюсних виводах та не допускати 
їх значного розряду і перезаряду. 

Для заряджання акумулятор паралельно підключають до 
мережі джерела струму (генератора чи випрямляча), напруга 
якого більша від ЕРС батареї. При цьому клему "плюс" батареї 
з'єднують з позитивним виводом джерела струму, а "мінус" - з 
негативним. В основному використовують два режими зарядки 
акумуляторних  батарей за сталої напруги та за сталої сили 
струму.  

Зарядка акумуляторної батареї за сталої напруги 
проводять безпосередньо на тракторах чи автомобілях, де 
напруга встановленої величини на клемах генератора 
підтримується регулятором напруги. В стаціонарних умовах 
такий зарядний пристрій встановлюють на напругу 13,8-14,4 В 
для 12-вольтової батареї. На початку заряджання у такий спосіб 
зарядний струм досягає великих значень і у повністю 
розрядженому акумуляторі кратність дорівнює 1-1,5 його 
ємності. Зі збільшенням ЕРС акумуляторної батареї зарядний 
струм автоматично швидко зменшується і досягає нуля. До 
переваг такого способу належить короткий час заряджання. 



 13 

Однак у цьому випадку неможливе повне заряджання батареї. 
Вона заряджається  на 90-95 % його ємності. З цих причин 
рекомендується 1-2 рази на рік заряджати акумуляторну батарею 
за сталої сили струму. 

Зарядка акумуляторної батареї за сталої сили струму 
проводиться в стаціонарних умовах при використанні зарядних 
пристроїв. Заряджання за сталої сили струму здійснюють 
струмом 0,1С20, А до появи інтенсивного газовиділення в усіх 
акумуляторах. Після цього зарядний струм зменшують на 50 % і 
продовжують заряджання при інтенсивному газовиділенні доти, 
доки напруга досягне 16,2 В  та густина електроліту за-
лишатиметься незмінною впродовж 3 год. Із закінченням 
заряджання перевіряють густину електроліту та його рівень і 
доводять до величини, визначеної для даної кліматичної зони. У 
разі перевищення встановленої густини електроліт відбирають 
гумовою грушею і добавляють дистильовану воду, а при нижчій 
- доливають електролітом густиною 1,4 г/см3. Після доливання 
води чи електроліту продовжують заряджання впродовж 30 хв. 

Перевагою такого способу є можливість встановлення 
різної величини струму й коригування його під час заряджання. 
Проте, як недоліки, слід назвати необхідність стежити та 
регулювати впродовж усього часу заряджання силу струму, 
тривалий час заряджання.  

 
 

  Питання для самоконтролю 
 

1. Призначення акумуляторних батарей на автомобілях і 
тракторах. 

2.   Будова свинцево-кислотного акумулятора і хімічні процеси, 
що відбуваються в ньому. 

3. Основні електрохімічні характеристики  акумуляторних 
батарей. 

4.  Умови експлуатації акумуляторних батарей та способи їх 
зарядки. 
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1.2 Генераторні установки. 
 

Генераторні установки змінного струму, типи і призначення. 
Схеми та принцип роботи індукторних генераторів змінного струму. 
Випрямлячі змінного струму, які застосовуються в генераторних 
установках.  Регулятори напруги генераторних установок. Основні 
правила експлуатації  генераторних установок і їх технічне 
обслуговування. 

 
Теоретичні відомості  

 
Генератор на тракторі чи автомобілі - це основне джерело 

живлення споживачів електричної енергії (крім стартера), включаючи 
заряджання акумуляторної батареї при працюючому двигуні. 

Основними вимогами до генераторних установок є: 
- підтримувати постійну за величиною напругу в мережі за 

змінних швидкісних і навантажувальних режимів роботи генератора; 
- надійно працювати в широкому діапазоні частоти обертання 

колінчастого вала; 
- здатність витримувати перевантаження (до 50% ); 
Нині трактори й автомобілі комплектують синхронними 

генераторами змінного струму з електромагнітним збудженням. При 
цьому за конструкцією вони бувають: з рухомою і нерухомою 
обмоткою збудження, а відповідно, з контактними щітками та 
кільцями і безконтактні; трифазні і п'ятифазні; зі з'єднанням фазових 
обмоток статора за схемою "зірка" або "трикутник" тощо. 

Принцип дії генератора змінного струму ґрунтується на 
явищах електромагнітної індукції. Магнітний потік у генераторі                
(рис. 1.4) створюється обмоткою збудження під час протікання в ній 
постійного електричного струму. Магнітний потік із полюса S, перети-
наючи повітряний зазор, пронизує зубець ротора, статор і, вдруге 
перетинаючи повітряний зазор, досягає полюса N. Цей шлях на 
рисунку 1.4 позначено штриховою лінією. Під час обертання ротора 
під кожним зубцем статора проходить то північний, то південний 
полюс ротора. Магнітний потік протікає через зубці статора, 
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змінюється за величиною й напрямом і перетинає провідники 
трифазної обмотки та наводить в ній ЕРС змінного струму. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.4. Схема генератора змінного струму: 1 - статор; 2 - обмотка 
статора; 3 - полюс ротора; 4 - обмотка збудження; 5 – щітки. 

 
На рисунках 1.5 та 1.6 показано деякі конструктивні 

особливості та схеми індукторних генераторів змінного струму з 
рухомою та нерухомою обмотками збудження. Основною відмінністю 
генераторів з нерухомою обмоткою збудження є місце розміщення та 
підключення обмотки збудження.  Обмотка збудження в даних 
генераторах розміщена на втулці, що кріпиться до бокової кришки 
генератора. Так як обмотка збудження розміщена нерухомо, то її 
підключення виконується безпосередньо без щіткового механізму. На 
роторі такого генератора розміщено лише променевий магнітопровід.  
Промені ротора обертаються поблизу обмотки збудження і виконують 
функцію багатополюсного магніту. Подальше принцип дії генератора 
подібний принципу дії генератора з рухомою обмоткою збудження.  

 
 
 
 
 
 



 16 

б 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.5.  Генератор з рухомою обмоткою збудження: а - 
принципова схема; б - ротор; 1 - обмотка статора; 2 - статор; 3 - 
полюси ротора; 4 - обмотка збудження; 5 - щітки; 6 - контактні кільця. 
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Рисунок 1.6.  Схема безконтактного індукторного генератора:  
а - конструктивна схема; б - електрична схема з'єднання генератора з 
блоком випрямлячів, реле-регулятором, акумуляторною батареєю і 
споживачами; 1 - обмотка збудження; 2 -  втулка; 3 - вал ротора; 4 -  
передня і задня кришки генератора; 5 - ротор; 6 - статор; 7-  зубці 
статора; 8 -  обмотка котушок статора.  

 
Оскільки для заряджання акумуляторної батареї та живлення 

інших споживачів потрібно мати постійний струм, генератори 
змінного струму обладнують випрямлячем. Блок   трьохфазного 
випрямляча складається з шести діодів (рис. 1.7, а), що створюють 
трифазну мостову схему. Перша група - це діоди VD1, VD3 і VD5, 
катоди яких з'єднані між собою, створюють позитивний полюс 
випрямленої напруги, друга група - діоди VD2, VD4 і VD6, аноди яких 
з'єднані між собою, створюють негативний полюс випрямленої 
напруги. 

 
 
 

б 
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Рисунок 1.7. Трифазний випрямляч генераторної установки: а)  
принципова схема генераторної установки; б) графік зміни напруги 
генераторної установки в функції часу. 

 
У кожний момент часу працюють два діоди - по одному з кожної 

групи. В першій групі струм проводить той діод, анод якого перебуває 
під найбільшим потенціалом; у другій групі струм  проводить діод, катод 
якого перебуває під найменшим потенціалом. 

На рисунку 1.8 показана схема перевірки діодів блока 
випрямляча. Справні діоди  блока випрямляча  пропускають постійний 
струм тільки в одному напрямку. Якщо діод пропускає струм  в обох 
напрямках, він пробитий. Якщо діод не  пропускає струм в обох 
напрямках, це свідчить про обрив кола діода. 

Перевірку діодів можна провести за допомогою омметра чи 
контрольної лампи потужністю до 5 Вт і джерела постійного струму 
напругою не більше 24В. 
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Рисунок 1.8. Схема перевірки діодів блока випрямлячів  

 
Для підтримання заданої величини напруги за різної частоти 

обертання ротора і навантаження генератора необхідно змінювати 
силу струму збудження. Підвищення частоти обертання повинно 
супроводжуватися зменшенням струму збудження, а збільшення 
навантаження – збільшенням струму збудження. На автомобілях і 
тракторах регулювання напруги генератора здійснюється 
регуляторами напруги різної конструкції, якими і забезпечується 
регулювання струму в колі обмотки збудження генератора. 

За конструктивними особливостями регулятори напруги 
бувають контактно-вібраційні (рисунок 1.9а), контактно-транзисторні 
(рисунок 1.9б), безконтактні та інтегральні (рисунок 1.9в) які по 
функціональним можливостям фактично не відрізняються.  

 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 1.9. Регулятори напруги: а - контактно-вібраційні, б - 
контактно-транзисторні, в - безконтактні та інтегральні . 
  

В контактно-вібраційних регуляторах напруги вихідна напруга 
генератора контролюється електромагнітним реле, в яких при 
незначних обертах "+" потенціал струму в обмотку збудження 
подається через замкнений контакт реле. При зростанні обертів, а отже 
й вихідної напруги генератора, реле розриває коло живлення обмотки 
збудження і струм на неї буде подаватися через додатковий                    
резистор Rд .  
 Удосконалення регуляторів напруги пов’язане з 
використанням напівпровідників. В контактно-транзисторних 
регуляторах напруги контроль вихідної напруги генератора 
здійснюється також електромагнітним реле, але контакти реле не 
безпосередньо керують колом обмотки збудження генератора, а через 
вихідний транзистор. При незначних обертах – вихідна напруга 
генератора недостатня для спрацювання реле. На базі транзистора VT 
переважатиме "-" потенціал. Даний транзистор р-n-p типу, отже він 
буде в відкритому стані. При цьому "+" потенціал струму з 
генераторної установки, через діод VD, відкритий транзистор   VT 
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буде подано в обмотку збудження генератора і через неї протікатиме 
максимальний струм збудження. При зростанні обертів, а отже й 
вихідної напруги генератора, спрацює реле напруги і через його 
замкнений контакт на базу транзистора VT буде подано "+" потенціал 
генератора. В даному випадку транзистор VT закриється – струм в 
обмотці збудження генератора зникне.  
   В безконтактних та інтегральних регуляторах напруги 
контроль вихідної напруги генератора здійснюється каскадом 
порівняння, що виконаний на базі резисторів R1, R2 та стабілітрона 
VD1. При зростанні обертів, а отже й вихідної напруги генератора її 
значення досягає напруги пробою стабілітрона, що призводить до 
відкривання транзистора VT1 та закривання VT2 і припинення подачі 
струму в обмотку збудження. При зниженні вихідної напруги 
генератора стабілітрон не проводить струм, відповідно струм бази 
транзистора VT1 рівний нулю. Транзистор VT1 при цьому буде 
закритий, а транзистор VT2 відкритий, що призводить до зростання 
струму в обмотці збудження. 
  Нескладна перевірка регуляторів напруги різних типів може 
бути виконана з використанням джерела постійного струму і 
контрольної лампи згідно з рисунком 1.10.  По схемі підключення до 
генератора регулятори поділяють на дві групи. В генераторних 
установках першої групи  один з виводів обмотки збудження  
з’єднаний з "масою", а в інших обидва виводи  обмотки збудження 
приєднані до регулятора напруги. Виходячи з цього схеми перевірки 
регуляторів дещо відрізняються. 
     
 
 
 
 
 
 
 
          
 
а) регулятори першої групи            б) регулятори другої групи 
 

Рисунок 1.10 схеми перевірки регуляторів напруги. 
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Перевірка регулятора напруги  зводиться до визначення його 
напруги спрацювання. Якщо блоком  живлення подається напруга 
дещо менша номінальної напруги регулятора, контрольна лампа 
повинна працювати. При піднятті напруги на регуляторі вище  
номінальної напруги спрацювання  лампа повинна згаснути чи  різко 
зменшити ступінь розжарювання. 

В процесі експлуатації генераторних установок необхідно 
дотримуватися наступних рекомендацій: 

- при встановленні акумуляторної батареї на транспортний 
засіб необхідно пересвідчитися в правильній полярності підключення. 
Зміна полярності призводить до виходу з ладу діодів випрямляча і 
може призвести до пожежі; 

- слідкувати  за станом електропроводки, особливо за чистотою 
і надійністю з’єднання контактів в місцях підключення генератора та 
регулятора напруги. Забруднення може призвести до витікання струму 
на масу, а погіршений контакт до недопустимих відхилень вихідної 
напруги генератора;  

- при електрозварювальних роботах кузова необхідно 
від’єднати всі провідники від генератора; 

-   слідкувати за правильним натягом паса генератора. Слабо 
натягнутий пас не забезпечує ефективну роботу генератора, занадто 
натягнутий призводить до виходу з ладу його підшипників; 

-   забороняється перевіряти справність генератора шляхом 
закорочування його виводів на "масу";  

-  забороняється перевіряти справність генератора шляхом 
відключення  акумуляторної батареї при працюємому двигуні. Це 
призводить до виходу з ладу регулятора напруги. електронних 
елементів системи впроскування палива, запалювання; 

- забороняється допускати потрапляння на генератор 
електроліту,  і інших рідин, що призводять до порушення ізоляції. 

-  щодня після пуску двигуна слід перевіряти генераторну 
установку за покажчиками струму чи покажчиками напруги. 
Справною вважають генераторну установку, якщо за середньої 
частоти обертання колінчастого вала покажчик струму реєструє 
зарядний струм або контрольна лампочка гасне. В процесі 
заряджання акумуляторної батареї значення зарядного струму 
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зменшується до нуля. 
При виявленні відхилень у роботі генераторної установки 

необхідно визначити причину несправностей, виконати її 
випробування. До основних випробувань генераторних 
установок відносять перевірку: цілісності та стану ізоляції 
обмоток; блоку випрямлячів та перевірку генераторних 
установок на випробувальних стендах  без навантаження та під 
навантаженням. При перевірці генераторної установки без 
навантаження необхідно визначити при яких мінімальних 
обертах генератор збуджується і видає номінальну напругу. При 
перевірці генераторної установки під навантаженням необхідно 
завантажити генератор до номінального струму навантаження та 
перевірити чи видає генератор номінальну напругу.  

 
  Питання для самоконтролю 

 
1   Призначення генераторних установок. 
2   Будова та принцип дії індукторних генераторів різних типів. 

             3   У яких межах і за рахунок чого підтримується стала напруга 
на виході генератора за різної частоти обертання? 
 4    Основні складові та принцип дії регуляторів напруги різних 
типів. 
 5    Основні правила експлуатації генераторних установок. 
 6  Які випробування проводять для перевірки генераторних 
установок та їх суть? 
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2 СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПУСКУ. 
 
Призначення системи електропуску. Прилади системи 

електропуску та їх призначення. Схеми систем електричного пуску 
двигунів. Пристрої для полегшення пуску холодних двигунів. Правила 
експлуатації і обслуговування систем електричного пуску. 
 
 

Теоретичні відомості  
 
Система пуску призначена для створення оптимальних умов 

для розкручування колінчастого вала до пускової частоти, яка забезпе-
чує утворення і запалювання робочої суміші. Мінімальне пускове 
число обертів, при якому двигун внутрішнього згорання може 
розпочати  роботу, для карбюраторних систем складає 70...90 об/хв., а 
для дизельних двигунів і систем з вприскуванням бензину – 100...200 
об/хв.  

За структурною схемою системи пуску автомобільних і 
тракторних двигунів електричним стартером мало різняться між 
собою. 

До складу системи пуску входять акумуляторна батарея, стар-
тер, електрична мережа (реле, вимикачі, проводи) та пристрої, що 
полегшують пуск.  

Стартер являю собою електричну машину постійного струму. 
Для безпосередньої подачі напруги на електродвигун стартера та 
введення шестерні стартера  в зачеплення із зубчастим вінцем 
маховика на стартері встановлене електромагнітне тягове реле.  

Тягові реле електростартерів різняться між собою кількістю 
обмоток, конструкцією контактного пристрою та формою осердя елек-
тромагніта. У більшості стартерів їх розміщують на приливах кришки 
з боку приводу. Тягове реле може мати одну або дві обмотки, намотані 
на каркас чи латунну втулку. Якщо обмоток дві, одна з них є 
утримувальною і розрахована лише на утримання якоря реле в 
притягнутому до осердя стані. Втягувальна обмотка діє узгоджено з 
утримувальною і створює достатнє втягувальне зусилля в момент, 
коли зазор між якорем реле та осердям максимальний. Вона порівняно 
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з утримувальною обмоткою виготовлена з дроту більшого перерізу і 
включена в електричне коло послідовно до обмотки якоря. 

Тягове реле діє на механізм приводу за допомогою важеля. 
Шестерня приводу стартера може бути встановлена між опорами під 
кришкою або консольно за її межами. 

 

 
 

Рисунок 2.1. Схема керування електростартером: 

1 - акумуляторна батарея; 2 - контактні болти; 3 - рухома контактна 
пластина; 4 - вимикач стартера; 5 - втягувальна обмотка тягового реле; 
6 - утримувальна обмотка тягового реле; 7 - якір тягового реле; 8 - 
шток; 9 - важіль приводу; 10 - відводка; 11 - муфта вільного ходу; 12 - 
шестерня приводу; 13 - зубчастий вінець маховика; 14 - стартерний 
електродвигун; 15 - якір; 16,17 - послідовна і паралельна обмотки 
збудження. 

 

Роботу системи пуску розглянемо на прикладі однієї з типових 
схем, що зображена рисунку  2.1. Електростартер конструктивно 
об'єднує в собі електродвигун 14, механізм приводу з муфтою вільного 
ходу 11 та електромагнітне тягове реле. При замиканні контактів 
вимикача стартера 4 або додаткового реле чи реле блокування струм 
подається на втягувальну 5 і утримувальну 6 обмотку. Якір 7 тягового 
реле переміщується до осердя електромагніта і за допомогою штока 8 
та важеля 9 механізму приводу вводить шестерню 12 в зачеплення з 
вінцем маховика. В кінці ходу якоря реле контактна пластина 3 
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замикає силові контакти 2 і електродвигун стартера, отримавши 
живлення від акумуляторної батареї, обертає колінчастий вал двигуна. 
При цьому втягувальна обмотка шунтується рухомою контактною 
пластиною і в тяговому реле працює лише одна утримувальна. 
Шестерня приводу залишається в зачепленні з вінцем маховика доти, 
доки контакти вимикача 4 замкнуті. Обертанню якоря 15 стартера від 
маховика після пуску двигуна запобігає муфта вільного ходу 11. Після 
розмикання контактів вимикача 4 втягувальна і утримувальна обмотки 
тягового реле через силові контакти 2 перемикаються послідовно і 
тепер створюють два однакових, але протилежно спрямованих 
магнітних потоки. Осердя електромагніта розмагнічується, і зворотна 
пружина переміщує якір 7 в неробочий стан, розмикає силові контакти 
2 і виводить шестерню із зачеплення з вінцем маховика. На рисунку 
2.2 показано дію механізму зачеплення шестерні стартера із вінцем 
маховика. 

 

 
 

Рисунок 2.2. Зачеплення шестерні стартера із вінцем маховика 
двигуна. 
 
 Найбільш розповсюдженні схеми електропуску показано на 
рисунках 2.3 - 2.5.  

На автомобілях здебільшого застосовують тягові реле з однією 
і двома обмотками. У тягових реле з двома обмотками (рисунок 2.3) 
під час замикання контактів S1 вимикача запалювання 2 струм від 
акумуляторної батареї надходить у втягувальну і утримувальну об-
мотки. Після замикання контактів К1 тягового реле втягувальна 
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обмотка шунтується і продовжує працювати лише утримувальна – 
здійснюється ввімкнення двигуна стартера та пуск ДВЗ. 

 

 
 

Рисунок 2.3. Схема керування електростартером з ввімкненням від 
вимикача запалювання (пуску): 1 – стартер;  2 – вимикач запалювання. 

 

У деяких схемах обмотки тягового реле підключають до 
джерела струму через контакти додаткового реле К2  (рисунок 2.4). 
Додаткові реле встановлюють для ввімкнення живлення в обмотки 
тягового реле підвищеної потужності стартерів. Така схема зменшує 
навантаження на контакти комбінованого вимикача запалювання і 
стартера. Вимикач запалювання 2 вмикає котушку додаткового реле 3, 
яке своїми контактами подає напругу живлення на обмотки тягового 
реле К1. Після замикання контактів К1 тягового реле здійснюється 
ввімкнення двигуна стартера та пуск ДВЗ. 
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Рисунок 2.4. Схема керування електростартером з ввімкненням від 
вимикача запалювання через додаткове реле: 1 – стартер;  2 – вимикач 
запалювання; 3 – додаткове реле. 

 
Рисунок 2.5 Схема керування електростартером з ввімкненням від 
вимикача запалювання через додаткове реле з додатковим контактом у 
системі запалювання: 1 – стартер;  2 – вимикач запалювання; 3 – 
додаткове реле; А – до виводу додаткового резистора системи 
запалювання. 

На деяких автомобілях котушка системами запалювання 
ввімкнена через додатковий резистор. Вимкнення додаткового 
резистора (варіатора) системи запалювання під час пуску холодного 
двигуна підвищує енергію іскрового розряду.  
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Для шунтування додаткового резистора котушки запалювання, 
в системах електропуску використовується додатковий контакт А 
допоміжного реле (додатковий контакт тягового реле). Схема з 
додатковим контактом допоміжного реле зображена на рисунку 2.5. 

Після пуску двигуна внутрішнього згорання необхідне 
термінове вимкнення електростартера, оскільки тривале обертання 
веденої обойми з шестернею приводу не виключає можливості 
заклинювання муфти вільного ходу і пошкодження якоря стартера. З 
цих причин встановлюють різні системи автоматичного відключення 
стартера після пуску двигуна та його блокування. 

Для полегшення пуску холодних двигунів, особливо 
дизельних, застосовують різні підігрівні пристрої (свічки 
розжарювання, електрофакельні пристрої, підігрівники) і пускові 
рідини. Електрофакельні пристрої призначені для підігріву повітря, що 
потрапляє в циліндри  дизеля. Розігрів дизеля  за допомогою 
передпускових підігрівачів передбачає нагрів охолодної рідини, 
мастил в картері.  
 Розглянемо схему пуску двигуна трактора МТЗ-80 (рисунок 
2.6) в яку включені дві акумуляторні батареї 3СТ215, стартер СТ212-А 
з тяговим реле, електрофакельний підігрівник ЕФП, контрольний 
елемент ПД50-В, додатковий резистор СЕ50-В, трипозиційний 
вимикач ВК316-Б підігрівника і стартера, додаткове реле стартера 
РС502, вимикач "маси" ВК318-Б, реле блокування стартера РБ-1 і 
вимикач блокування пуску ВК403. 

Реле блокування складається з електромагнітного реле з 
нормально замкнутими контактами і напівпровідникового випрямляча 
ПВ. На осердя реле намотані основна (О) і допоміжна (Д) обмотки. На 
корпусі реле є п’ять клемних виводів: PC, ЛК, М і дві клеми, позначені 
значком "~", які призначені для підведення змінного струму від двох 
фаз генератора до випрямляча ПВ. Випрямлений струм живить 
основну обмотку реле. Допоміжна обмотка з’єднана з клемами PC та 
ЛК. Крім того, з клемою ЛК з’єднаний ізольований контакт реле, а 
неізольований контакт якірця реле - з клемою М і "масою". 

Тягове реле стартера СТ212-А отримує живлення при 
замиканні контактів реле  РС-502, а обмотка цього реле - через 
замкнуті контакти реле блокування при непрацюючому двигуні. У разі 
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роботи двигуна від генератора по основній обмотці реле блокування 
проходить випрямлений струм, який намагнічує осердя і утримує кон-
такти в розімкнутому стані. Це не дає змоги подати струм в обмотку 
додаткового реле, контакти якого також розімкнуті, а відповідно, 
неможливе випадкове ввімкнення стартера. 

Після замикання вимикачем ВК318-Б "-" клеми акумуляторної 
батареї на "масу" загоряється контрольна лампа ЛК і струм проходить: 
"+" акумуляторної батареї, клему "+" стартера, покажчик струму, 
контрольну лампу ЛК, клему ЛК, замкнуті контакти реле блокування, 
"масу" і "-" акумуляторної батареї. З переведенням вимикача в 
положення "1" (ввімкнення спіралі електрофакельного підігрівника) 
з’єднуються його клеми "+" і С. При цьому подається струм у спіраль 
підігрівника і про її нагрівання показує спіраль контрольного елемента 
ПД50-В на панелі приладів. Коли контрольний елемент розжарився, 
вимикач переводять у положення "2" (ввімкнення стартера). При 
цьому струм протікає декількома шляхами: 

• у факельний підігрівник, обминаючи додатковий опір і конт-
рольний елемент через закорочені клеми С та ЗК, в обмотку реле 
стартера РС-502, контакти якого замикаються; 

• у допоміжну обмотку Д реле блокування через клеми "+" і СТ 
вимикача ВК316-Б, клему PC та контакти реле блокування; 

• у котушку електромагніта клапана подавання палива, під час 
відкривання якого паливо потрапляє на розжарену спіраль і спалахує; 

• в обмотки тягового реле стартера, осердя якого втягується і через 
важіль вводить шестірню приводу в зачеплення з вінцем маховика, 
одночасно замикаючи контакти стартера; 

• при замиканні контактів вмикається основний струм живлення 
стартера. При цьому втягувальна обмотка ВО закорочується. 

Стартер вмикається і обертає колінчастий вал двигуна. Після 
пуску двигуна і підвищення частоти обертання колінчастого вала 
випрямлена напруга, що живить основну обмотку О реле блокування, 
стає достатньою для спрацювання реле. Осердя притягує якірець і 
розмикає контакти реле. В цей момент гасне лампа ЛК, струм по реле 
РС-502 не проходить, його контакти розмикають струм тягового реле і 
стартер вимикається. 
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Для запобігання нещасним випадкам під час пуску двигуна 
трактори обладнані блокувальним пристроєм, який не дає змоги запу-
стити пусковий чи основний двигун при ввімкненій передачі або 
ввімкненому ступені редуктора в коробці передач. Пристрій 
складається з вимикача ВК403, змонтованого на кришці коробки 
передач, 

 
Рисунок 2.6. Схема системи пуску трактора МТЗ-80. 

У процесі експлуатації транспортних засобів найчастіше 
виникають такі несправності стартерів: забоїни та задирки на 
посадкових місцях кришок; зривання прорізів головок гвинтів 
кріплення полюсних осердь через зачеплення їх залізом якоря в разі 
спрацювання підшипників; пошкодження ізоляції обмоток якоря та 
збудження внаслідок перегрівання чи забруднення; порушення ізоляції 
щіткотримачів; спрацювання якоря під втулки підшипника у кришках 
та проміжній опорі і спрацювання втулок; відмова працювати через 
замикання або обривання обмоток котушок реле стартера чи внаслідок 
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окислення болтів і диска; пошкодження муфти приводу; спрацювання 
роликів, отворів під пальці важеля приводу. 

Визначити несправність системи пуску можна по зовнішнім 
ознакам. Якщо при ввімкненні чути спрацювання тягового реле, але 
стартер не обертається чи обертається повільно причиною може бути: 
розрядженість  чи несправність акумуляторної батареї, ненадійний 
контакт в силовому колі, несправність двигуна стартера. Перевірку 
акумуляторної батареї доцільно проводити  пробником 
(навантажувальною вилкою). Можлива перевірка включенням 
звукового сигналу ( при значному розрядженні акумуляторної батареї 
сигнал звучить хрипло). Надійний контакт силового кола повинен 
забезпечувати втрату напруги на ланцюгу з’єднання не більше 1,5 В. 
При справній акумуляторній батареї, якщо двигун стартера не 
обертається  і  падіння напруги на ньому більше як вдвічі від номіналу 
необхідно звернути увагу на можливі заклинювання. Якщо стартер не 
обертається і падіння напруги відсутнє то причиною є обрив ланцюгів 
обмоток двигуна стартера. 

Якщо стартер не вмикається при ввімкненому вимикачі 
запалювання. Місце несправності починають відшуковувати  таким 
чином. Перевіряють контрольною лампою чи вольтметром напругу 
живлення на виводі підключення обмотки тягового реле відносно 
"маси" -  це дає можливість перевірити ланцюг від вимикача 
запалювання до  тягового реле. При наявності напруги на затискачу 
обмотки тягового реле перевіряють напругу на виводі, що з’єднує 
контакти тягового реле з виводом двигуна стартера. Якщо напруга 
відсутня то несправне тягове реле. При наявності напруги несправність 
необхідно шукати в електродвигуні стартера – западання чи знос щіток, 
обрив ланцюга обмоток.    

При технічному обслуговуванні системи пуску перевіряється 
кріплення стартера, контактні з’єднання стартера, тягового та 
додаткових реле, акумуляторної батареї. Після розбирання і ремонту 
виконують необхідні регулювальні роботи і стартер перевіряють на 
холостому ходу та при повному гальмуванні. Під час випробувань на 
холостому ходу вимірюють силу струму, який споживає стартер, та 
частоту обертання якоря і ці показники порівнюють з технічними 
даними стартера. Низька частота обертання якоря порівняно з 
технічною документацією свідчить про можливі несправності 
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підшипників, замикання витків обмотки між собою чи на "масу", 
поганий контакт на клемах акумуляторної батареї або стартера, 
недостатній тиск пружин на щітки. Якщо стартер споживає струм 
підвищеної сили при повному гальмуванні і розвиває недостатній 
крутний момент, це свідчить про несправності в обмотках якоря або 
обмотці збудження. При цьому перевіряють і справність муфти 
вільного ходу для запобігання пробуксовуванню. 

 
 

 Питання для самоконтролю 
 

1. Призначення системи електропуску. 
2. Які прилади належать до системи пуску двигунів 

електростартером та яке їх призначення? 
3. Будова та принцип дії стартерів. 
4. Основні схеми керування електростартером їх особливості. 
5. Які пристрої використовують для полегшення пуску холодних 

двигунів 
6. Особливості експлуатації систем пуску. 

 
 

 
 3  СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ. 

 
Загальні відомості. Складові систем запалювання.  Контактна 

система запалювання. Контактно-транзисторна система  запалювання. 
Безконтактні  системи  запалювання. Мікропроцесорна система 
запалювання. Технічне обслуговування системи запалювання. 

 
  

 Теоретичні відомості  

 Систему запалювання застосовують у бензинових (газових) дви-
гунах. Вона призначена для збільшення напруги акумуляторної батареї чи 
генератора до рівня, потрібного для виникнення електричного розряду, і 
подавання на відповідну свічку запалювання. Високовольтний іскровий 
розряд між електродами свічки запалювання повинен створюватися 
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відповідно до порядку їх роботи та фаз газорозподілу, частоти 
обертання та навантаження на двигун. 
 За способом комутації струму в первинній обмотці котушки 
запалювання системи запалювання поділяють на: контактні, 
контактно-транзисторні, контактно-тиристорні, безконтактні 
транзисторні і цифрові системи запалювання. 
 Складові систем запалювання залежать від  її типу. Для 
перетворення напруги акумуляторної батареї чи генератора на високу 
напругу в системах запалювання використовують котушки 
запалювання.   
 Котушки запалювання,  що нині застосовують в системах 
запалювання, поділяють на два види - з розімкненим і замкненим 
магнітопроводом, які виготовляють за трансформаторною і 
автотрансформаторною схемами з'єднання обмоток. Схеми з’єднання 
обмоток котушок запалювання показано на рисунку 3.1 

 
Рисунок 3.1. Схема з’єднань котушок запалювання: а – 
автотрансформаторна схема; б, в, - трансформаторна. 
 
 Триклемна котушка запалювання з розімкненим магнітопрово-
дом (рисунок 3.2) - це автотрансформатор, що має вторинну обмотку, 
виготовлену з тонкого дроту діаметром  0,07-0,09 мм, намотаного на 
осердя, яке являє собою пакет ізольованих одна від одної пластин з 
електротехнічної сталі; кількість витків становить 17-26 тисяч. 
Первинна обмотка котушки запалювання виготовлена з товстого дроту  
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(діаметром 0,7-0,8 мм), яка намотана зверху на вторинну, що більше 
сприяє відведенню від неї теплоти, і має невелику кількість (270-300) 
витків. Вторинна обмотка одним кінцем з'єднана з виводом 8, а другим 
- з первинною обмоткою, тобто виконана за автотрансформаторною 
схемою. Коефіцієнт трансформації котушки запалювання становить   
К = 56-230. 

Простір між обмотками і корпусом заповнюють ізолювальним 
наповнювачем - рубраксом або трансформаторним маслом. Наповнені 
маслом котушки надійніші в експлуатації, однак вони більші за 
розміром і масою порівняно з котушками із сухою ізоляцією. 
Фарфоровий ізолятор 1 і карболітова кришка 9 запобігають 
можливості пробою між осердям 14 і корпусом котушки 2. 

Для підвищення надійності пуску двигуна використовують 
котушки запалювання з чотирма клемами (три низької і одна високої 
напруги). За такої конструкції ввімкнення первинної обмотки в 
мережу відбувається від вимикача запалювання через додатковий опір 
(варіатор), який приєднаний до клем ВК і ВКБ. У момент пуску 
двигуна струм від вимикача стартера подається до клеми ВК і на 
первинну обмотку котушки запалювання. Додатковий опір (варіатор) 
при цьому відключають, і живлення первинної обмотки відбувається 
більшим струмом, який створює вищу вторинну напругу. Однак у 
цьому режимі котушка повинна працювати впродовж короткого 
періоду, оскільки вона може "згоріти". Після пуску двигуна стартер 
відключається, клема ВК від'єднується від джерела струму і тепер 
струм від вимикача запалювання подається на клему ВКБ і через 
варіатор надходить у первинну обмотку, зменшуючись на величину 
спаду напруги на опорі. 
 Котушки з замкнутим магнітопроводом отримують все більше 
розповсюдження. Наявність  замкнутого магнітопроводу дозволяє 
накопити необхідну  для запалювання робочої суміші енергію в значно 
меншому об’ємі котушки, знизити витрати міді і трудомісткість 
виробництва. Крім цього магнітні силові лінії замикаються практично 
тільки по осердю и не випромінюються в простір, тому значно 
зменшуються  радіоперешкоди. Але даний магнітопровід тільки 
умовно можна назвати замкнутим, так як в ньому є повітряний зазор 
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0,3…0,5 мм. Він усуває насиченість осердя, що стримує зміни 
магнітного потоку. 

 
 
Рисунок   3.2 Будова триклемної котушки запалювання: 1 - ізолятор;            
2 - корпус; 3 - ізоляційний папір обмоток; 4 - первинна обмотка;  5 - 
вторинна обмотка; 6 - клема виводу первинної обмотки; 7 - 
контактний гвинт; 8 - центральна клема для проводу високої напруги; 
9 - кришка; 10 - клема для підведення живлення (позначення "+Б", "Б", 
"+", "15"); 11 - контактна пружина; 12 - скоба кріплення; 13 - 
зовнішній магнітопровід; 14 – осердя.  
   
 На рисунку 3.3 показано конструкцію одновивідної котушки 
запалювання 3112.3705 із замкненим магнітопроводом. Схема з’єднань 
обмоток котушки запалювання зображена на рисунку 3.1, б.  Її осердя 
виконано Ш-подібними пластинами електротехнічної сталі. На 
середньому стержні розташовано пластмасовий корпус з обмотками. 
При цьому вторинна обмотка намотана на багатосекційний каркас (що 
зменшує її ємність і знижує імовірність  міжвиткових замикань), а 
первинна розміщена всередині  каркаса. Обидві обмотки залиті 
епоксидним компаундом. Котушка в зборі з обмотками и виводами 
являє собою магнітну конструкцію з високою стійкістю до 
механічних, електричних і кліматичних впливів.  
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Рисунок 3.3 - Конструкція котушки  запалювання 3112.3705: 1 – 
ізоляційна пластмаса; 2 – вторинна обмотка; 3 – первинна обмотка; 4 – 
виводи первинної обмотки (низької напруги); 5 – магнітопровід; 6 – 
вивід вторинної обмотки (високої напруги).   

 
Рисунок 3.4.  Котушка запалювання 29.3705: 1 – ізоляційна пластмаса; 
2 – вторинна обмотка; 3 – первинна обмотка; 4 – виводи первинної 
обмотки; 5 – осердя; 6 – виводи вторинної обмотки. 
 На рисунку 3.4 показана конструкція сухої котушки 
запалювання  29.3705. Схема з’єднань обмоток котушки запалювання 
зображена на рисунку 3.1, в.  В даній котушці обмотки залиті 
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епоксидним компаундом і разом з осердям запресовані морозостійким 
поліпропіленом, який власне і являється корпусом. Котушка 29.3705 є 
двовивідною  і призначена для безконтактного розподілу високої 
напруги. 
 В мікропроцесорних системах запалювання використовують 
чотирьохвиводні котушки запалювання. Електрична схема такої 
котушки запалювання зображена на рисунку 3.5, а. Котушка 
складається з двовиводних котушок, що зібрані на загальному Ш − 
подібному магнітопроводі (на крайніх стержнях). В ній загальним 
елементом є  середній стержень магнітопроводу. Взаємний вплив двох 
котушок виключений за рахунок повітряних зазорів (1...2 мм) на 
крайніх стержнях, цим збільшується магнітний опір в магнітопроводі і 
досягається розв’язка каналів. В чотирьохвиводних котушках 
первинна обмотка, розділена на дві частини, що працюють почергово, 
у вторинній обмотці вставляють високовольтні розподільні діоди. 
 

 
Рисунок 3.5. Схеми з’єднання чотирьохвиводних котушок. 
 
 Параметри і характеристики котушок запалювання, що 
призначенні для роботи в класичній і електронних системах 
запалювання розрізняються. Це обумовлює обмеження по їх взаємній  
замінні.  Котушки запалювання при роботі нагріваються і при 
неправильній експлуатації (наприклад при  тривалій роботі з 
закороченим додатковим резистором, невідповідності котушки системі 
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запалювання, неповне введення наконечників високовольтних 
проводів) можливий їх перегрів. При перегріві котушки виникає 
пробій ізоляції вторинної обмотки, міжвиткове замикання обмоток. 

На работоздатність котушки в системі запалювання впливають 
не лише її  технічні параметри, але і зовнішній стан. Поганий контакт 
приєднань первинної обмотки призводить до зниження вторинної 
напруги. При поганому контакті високовольтних виводів може 
виникнути витікання струму  з подальшим розвитком, що призводить 
до обвуглювання   та появи перебоїв у роботі системи запалювання.  

Перевірка технічного  стану котушок запалювання зводиться 
до перевірки  ізоляції обмоток між собою та відносно корпусу; 
перевірки цілісності та опору обмоток; перевірки на безперебійне 
іскроутворення у порівнянні з еталонною котушкою. 

   Свічки запалювання призначені для створення іскрового 
розряду з метою запалювання паливної суміші в циліндрі бензинового 
ДВЗ. Від досконалості конструкції свічки запалювання та правильного 
добору до двигуна багато в чому залежить надійність роботи системи 
запалювання і двигуна. 
 По виконанню свічки запалювання  бувають екрановані й 
неекрановані, за принципом роботи: з повітряним іскровим 
проміжком; з ковзною іскрою; напівпровідникові; ерозійні; 
багатоіскрові (конденсаторні); комбіновані. Найбільше 
розповсюдження на автомобілях одержали свічки запалювання з 
повітряним іскровим проміжком (рисунок 3.6). Це пояснюється тим, 
що вони задовільно працюють на сучасних двигунах, найбільш прості 
по конструкції й технологічні у виготовленні й обслуговуванні. 

 
 
 
 
 
Рисунок 3.6. Неекранована свічка запалювання:                   
1-виводний стержень; 2-контактная головка;                         
3-керамічний ізолятор; 4-корпус; 5-струмопровідний 
герметик; 6-ущільнювальна прокладка; 7-тепловий 
конус; 8-центральный електрод; 9-боковой електрод.  
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 Використання відповідного типу свічок запалювання 

регламентується технічним паспортом на транспортний засіб та 
характеристиками системи запалювання. Заміну свічок запалювання 
рекомендується виконувати такими ж, чи з аналогічними параметрами 
нарізки на корпусі та тепловими характеристиками. Отже необхідно 
враховувати розмір різьби, її крок, довжину нарізної частини та 
розжарювальне число. При використанні свічок з меншим 
розжарювальним числом виникає запалювання робочої суміші не від 
іскри, а від розжареного корпусу, електродів. При використанні свічок 
з більшим розжарювальним числом порушується процес 
самоочищення свічок. Технічні характеристики свічок визначаються 
згідно маркування на них:  

перша буква означає діаметр частини, що вкручується (різьба 
корпусу свічки А – різьба М14×1,25; М – різьба М18×1,5 ); цифри за 
буквою – розжарювальне число 8, 11, 17, 20, 23, 26; наступна буква 
вказує на довжину нарізної частини (Н – 11мм, Д – 19мм, при 
відсутності букви – 12мм); буква В означає виступ теплового конуса 
за корпус, інші букви вказують на герметизацію ізолятора, його 
матеріал, кліматичне виконання. 

В процесі експлуатації необхідно контролювати зазор між  
центральним и боковим електродами. Взагалі чим  більше зазор, тим 
більше запалювальна здатність іскри, але при цьому від системи 
запалювання вимагається більш висока напруга. Для контактної 
системи запалювання рекомендується зазор 0,5…0,7 мм, для 
безконтактних систем - 0,7…0,8 мм, для мікропроцесорних систем з 
вприскуванням палива - 1,0…1,15 мм. Порушення зазору між 
електродами свічки призводить до змін енергії іскрового розряду, в 
результаті чого робоча суміш в циліндрі може не запалитися, і циліндр 
двигуна буде працювати з перебоями. 
 По зовнішньому  огляду свічки запалювання можна довідатися 
про стан двигуна. Умови згоряння робочої суміші оптимальні, якщо: 
різьба  свічки суха; обідок - темний з тонким шаром нагару (кіптяви); 
кольори електродів й ізолятора - від світло-коричневого до світло-
жовтого.  
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 Про несправності говорить: мокра різьба (від бензину або 
масла); обідок покритий чорним пухким нагаром із плямами; 
електроди й ізолятор темно-коричневі із плямами, іноді на згині 
бічного електрода жовта пляма, обгорівші електроди й ін.  

Для  автоматичного регулювання кута випередження 
запалювання залежно від частоти обертання колінчастого вала і 
навантаження двигуна в склад розподільників запалювання входять 
автоматичні регулятори. На рисунку 3.7 показано будову переривника-
розподільника класичної системи запалювання.  

 
Рисунок 3.7. Переривник-розподільник класичної системи 
запалювання: 1 - вал, 2 - масловідбивна муфта; 3 - фільц; 4 - вакуумний 
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регулятор; 5 - діафрагма; 6 - тяга вакуумного регулятора; 7- повідкова 
пластина кулачка; 8 - бігунець; 9 - бічний електрод; 10 - кришка; 11 - 
центральний електрод; 12 -вугільний контакт із пружиною; 13 - 
резистор; 14 - ротор; 15 - пружина; 16 - вісь тягарця; 17 - тягарець; 18 - 
повідкова пластина тягарців; 19 - кулачковий вал; 20 - рухомий диск; 
21 - втулка; 22 - конденсатор; 23 - корпус 

 
Для автоматичного регулювання кута випередження залежно 

від частоти обертання використовують відцентровий регулятор. Він 
працює так. Із збільшенням частоти обертання колінчастого вала 
тягарці  17 під дією відцентрових сил, долаючи зусилля пружин 15, 
розходяться. Внаслідок цього штифти тягарців, які входять у прорізи 
повідкової пластини кулачка, повертають її у бік обертання вала 
розподільника на деякий кут. Натяг пружин регулятора добирають так, 
щоб за рахунок кута випередження запалювання збільшити час, 
потрібний для згоряння суміші, оскільки зі збільшенням частоти 
обертання колінчастого вала зменшується час на цикл і пальне не 
встигає згоріти. Вакуумний регулятор змінює кут випередження 
запалювання залежно від розрідження під дросельною заслінкою 
карбюратора. За малих навантажень двигуна циліндри наповнені 
робочою сумішшю не повністю, а отже, в момент займання буде 
низький тиск. Водночас збільшується забруднення суміші 
залишковими газами, що зменшує швидкість згоряння. Тому потрібно 
збільшувати кут випередження запалювання при закритій чи мало 
відкритій дросельній заслінці. Коли заслінка відкрита повністю, 
розрідження невелике і вакуумний регулятор не працює. В міру її 
прикривання (із зменшенням навантаження двигуна) розрідження 
збільшується, діафрагма регулятора втягується, повертаючи тягою 
рухомий диск переривника в бік збільшення кута випередження 
запалювання.  

Класична система батарейного запалювання (рисунок 3.8) 
складається з таких основних елементів: котушки запалювання 3, яка 
перетворює низьку напругу акумуляторної батареї 1 на імпульси 
високої напруги, потрібної для пробивання іскрового зазору свічки 
запалювання 6; розподільника запалювання, що має низьковольтний 
переривник 2 і розподільник 5 імпульсів високої напруги. Аби 
зменшити іскріння на контактах переривника 2, слід паралельно до 
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них увімкнути конденсатор С1, який є необхідним елементом 
коливального контуру. Ввімкнення системи запалювання виконується 
вимикачем запалювання 7.  Під час пуску двигуна на період 
увімкнення стартера, вимикачем стартера 4 шунтується опір 
додаткового резистора в колі первинної обмотки котушки запалювання. 
Це  забезпечує в момент пуску холодного двигуна максимальний струм  
в первинній обмотці котушки запалювання, а отже і максимальну 
енергію розряду на свічках запалювання. 

 
Рисунок 3.8. Принципова схема класичної системи батарейного 
запалювання: 1 - акумуляторна батарея; 2 - переривник; 3 - котушка 
запалювання; 4 - вимикач додаткового резистора; 5 - розподільник; 6 - 
свічки запалювання; 7 - вимикач запалювання 

 
В контактній системі запалювання після включення вимикача 

запалювання 7 при замкнених контактах 2 переривника-розподільника  
струм низької напруги від "+" акумуляторної батареї проходить у 
первинній обмотці котушки запалювання і через замкнені контакти на 
"масу" двигуна та "-" батареї. При цьому навколо витків первинної 
обмотки створюється електромагнітне поле, яке за своїм значенням 
наростає впродовж 0,02 с і досягає максимального значення, коли сила 
струму збільшиться до 3,0-3,5 А. Таке змінне магнітне поле у первинній 
обмотці індукує у вторинній ЕРС взаємоіндукції близько 2 кВ. У 
момент розмикання контактів переривника струм у первинній обмотці 
швидко зникає, отже, зникає і магнітний потік, який, перетинаючи 
витки вторинної й первинної обмоток, індукує в них ЕРС відповідно 
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До розподільника 

високої напруги (16-26 кВ), а також самоіндукції (200-300 В) такого 
самого напрямку, що й перерваний струм.  
  Контактно-транзисторну систему запалювання у 
спрощеному вигляді показано на рисунку 3.9. Головною особливістю 
даної схеми, порівняно з класичною, є те, що через контакти 
переривника проходить незначний струм управління  транзистором. 
Струм первинної обмотки при цьому, комутується  транзистором. 
Тобто в склад системи запалювання додатково вводиться 
транзисторний комутатор. Так-як зменшується навантаження на 
контакти переривника відпадає необхідність в   конденсаторі. 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.9. Контактно-транзисторна система запалювання: 1- 
контакти переривника; 2 – транзистор; 3- котушка запалювання. 
 

Безконтактні системи запалювання. З метою збільшення 
економічності  роботи ДВЗ  при роботі на збідненій паливній суміші, 
надійності її запалювання вимагається збільшення енергії 
високовольтного розряду. Покращити  характеристики систем 
запалювання дозволило використання напівпровідникової техніки 
тобто електронних систем запалювання. На заміну контактно-
транзисторних систем запалювання прийшли безконтактні системи 
запалювання, в яких контакти переривника замінені безконтактним 
датчиком. Безконтактний датчик не підлягає механічному зношенню, 
що забезпечує тривалу надійну роботу системи запалювання. 

На рисунку 3.10 показано електрону систему запалювання з 
магнітоелектричним датчиком.  
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Рисунок 3.10.  Безконтактна система з магнітоелектричним датчиком: 
1-обмотка статора; 2 - постійний магніт; 3 - транзистор; 4-котушка 
запалювання. 
 

Датчик такої системи складається з постійного магніту 2 в 
вигляді зубчатого ротора і обмотки статора 1. При обертанні ротора в 
обмотці  статора індукується змінна е.р.с. Коли один з зубців ротора 
наближається до обмотки статора, е.р.с. в ній зростає. Потім при 
віддаленні зубця від обмотки е.р.с. зменшується і змінюється її знак. 
Поява в обмотці статора позитивної півхвилі е.р.с. забезпечує 
протікання струму бази транзистора 3 та його відкривання. По 
первинній обмотці котушки запалювання 4 протікає струм. При зміні 
полярності в обмотці статора транзистор закривається, розриваючи 
коло первинної обмотки котушки запалювання. При цьому у 
вторинній обмотці виникає вже розглянутий процес виникнення 
високої напруги, що забезпечує іскроутворення на відповідній свічці 
запалювання.  
 Крім магнітоелектричних датчиків, широке розповсюдження 
отримали датчики, що працюють на використанні гальваномагнітного 
ефекту Холла. Цей ефект спостерігається у напівпровідникового 
елемента, який являє собою тонку пластину з чотирма електродами. 
Якщо через таку пластину проходить струм  і на неї одночасно діє 
магнітне поле, вектор магнітної індукції В якого перпендикулярний 
площині пластини, то на паралельних напрямках струму гранях 
виникає е.р.с. Холла. 
 

До розподільника 
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Рисунок 3.11. Безконтактна система з датчиком Холла. 
  

Датчик Холла має  щілинну конструкцію. З однієї сторони  
щілини розташований чутливий елемент зі схемою, а з іншої – 
постійний магніт. В щілині переміщується шторка циліндричної 
форми. Завдяки шторці магнітний потік періодично перекривається і  
діє на чутливий елемент. Шторка розташована на одному валу з 
розподільчим механізмом. Сигнал прямокутної форми з датчика 
потрапляє в електронний комутатор, який регулює час протікання 
струму в первинній обмотці котушки запалювання з метою створення 
високовольтних імпульсів у вторинній обмотці.  

  Мікропроцесорна система запалювання (рисунок 3.12) в даному 
випадку відрізняється від  традиційних. В ній відсутній розподільник.   
Система запалювання складається з електронного модуля запалювання, 
двох котушок запалювання і керуючої електроніки. В системі 
використовується метод холостої іскри. Циліндри поєднанні в пари 1 - 4 і 2 - 
3 і іскроутворення проходить одночасно в двох циліндрах. В циліндрі, в 
якому закінчується такт стискання (робоча іскра), а в циліндрі, в якому  
проходить такт випуску (холоста іскра). В зв’язку з постійним напрямком 
струму в обмотках котушок запалювання, струм іскроутворення в одній 
свічці завжди проходить від центрального електрода на боковий, а у іншій з 
бокового на центральний. Керування запалюванням в системі здійснюється 
за допомогою контролера. Датчик положення колінчатого валу подає в 
контролер опорний сигнал, на основі якого контролер виконує розрахунки 

Електронний 
комутатор 

розподільника 
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послідовності спрацювання котушок в модулі запалювання. Для точного 
керування запалюванням контролер отримує інформацію  про: частоту 
обертання колінчатого валу; навантаження на двигун  ( масові витрати 
повітря); температуру охолодної рідини; положення колінчатого валу; 
наявність детонацій.     

 
 

Рисунок 3.12. Схема системи запалювання: 1 – акумуляторна батарея; 2 – 
вимикач запалювання; 3 – реле запалювання; 4 – свічки запалювання; 5 – 
модуль запалювання; 6 – контролер; 7 – датчик положення колінчатого 
валу; 8 – задаючий диск; А – пристрій узгодження. 

  
У процесі експлуатації систем запалювання потрібно 

уважно стежити за монтажем їхніх елементів. З'єднання проводів між 
собою, а також корпусів апаратів із «масою» мають забезпечувати 
надійний контакт. У контактно-транзисторних, безконтактних та 
мікропроцесорних системах запалювання категорично заборонено за-
микати накоротко вивідні затискачі, а також перемикати з'єднувальні 
проводи, що не передбачено монтажною електросхемою автомобіля. 

Під час експлуатації автомобіля в системі запалювання можуть 
виникнути різні несправності, а саме: не запускається двигун; двигун 
запускається, однак після вимикання стартера зупиняється; двигун 
запускається важко; не працює один або кілька циліндрів двигуна; 
циліндри двигуна працюють із перебоями; зниження потужності та 
економічності двигуна. 



 48 

Двигун не запускається. Під час обертання колінчастого вала 
двигуна стартером чи пусковою ручкою не виникає іскровий розряд 
між електродами всіх свічок запалювання, немає спалахів робочої 
суміші в окремих циліндрах двигуна. 

Основні несправності: обривання чи пробивання ізоляції 
високовольтного проводу, який з'єднує котушку запалювання з 
розподільником; несправний ротор розподільника; пробивання ізоляції 
вторинної обмотки котушки запалювання; обривання проводів у колі 
низької напруги, пробивання транзистора в комутаторі безконтактної 
або контактно-транзисторної системи; замаслювання, велике окислення 
чи підгоряння контактів переривника; замикання затискача 
переривника або важільця з корпусом; обривання провідника 
конденсатора або замикання його обкладок між собою (у контактній 
системі запалювання). 

У безконтактній транзисторній системі запалювання 
виникають й інші несправності, які спричинюють відмову датчика та 
транзисторного комутатора. 

Для комплексної перевірки всієї системи запалювання (за 
винятком свічок) від'єднують проводи (чи один провід) від 
наконечників свічок запалювання та розташовують їх на 5-10 мм від 
корпуса двигуна. Ввімкнувши запалювання стартером або пусковою 
ручкою, обертають колінчастий вал двигуна і стежать за іскроутворен-
ням у зазорах. Якщо іскри утворюються без перебоїв, то прилади, 
апарати та кола системи запалювання справні. У цьому випадку 
перевіряють стан свічок запалювання. Якщо іскри в зазорах між 
корпусом двигуна та проводами, від'єднаними від наконечників свічок 
запалювання, не утворюються, перевіряють розподільник. 

 Для цього виймають високовольтний провід котушки 
запалювання з центрального входу розподільника, розташовують його 
наконечник на відстані 5-10 мм від корпуса двигуна й, увімкнувши 
запалювання, стартером  обертають колінчастий вал двигуна і стежать, 
чи виникають іскри в зазорі між наконечником проводу та корпусом 
двигуна. Якщо іскри утворюються без перебоїв, то котушка та 
первинне коло справні, а несправний розподільник запалювання. 
Якщо на проводі від котушки запалювання високої напруги немає, 
перевіряють коло струму низької напруги, котушку запалювання та 
переривник. 
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Аби детально перевірити коло низької напруги, потрібно до 
затискача переривника під’єднати контрольну лампу. Вмикають 
запалювання та періодично розмикають і замикають контакти 
переривника. Якщо лампа горить, коли контакти розімкнено, і не горить, 
коло замкнено, то коло струму низької напруги разом із первинною 
обмоткою котушки запалювання, додатковим резистором, комутатором 
(у контактно-транзисторній системі) і переривником справне, тобто 
коло не обірване. Якщо лампа, не горить після розмикання контактів, 
то перевіряють цілісність кола від контакту  переривника до джерела 
струму.  Якщо лампа, горить, і коли контакти замкнено, то вони або 
дуже окислені, або обірваний провід від затискача переривника до ва-
жільця чи провід, який з'єднує рухомий диск переривника з корпусом.  

Аби перевірити конденсатор у контактній системі на 
автомобілі, потрібно з центрального входу кришки розподільника 
вийняти високовольтний провід і піднести його наконечник на 
відстань 5-10 мм до корпуса двигуна. Знімають кришку та ротор 
розподільника. Потім вмикають запалювання і пусковою ручкою чи 
стартером обертають колінчастий вал двигуна, стежачи за 
іскроутворенням між контактами переривника, а також між 
наконечником високовольтного проводу і корпусом двигуна. Якщо 
конденсатор справний, то між контактами переривника іноді 
виникатимуть невеликі іскри, а в зазорі між наконечником 
високовольтного проводу та корпусом двигуна вони утворюватимуться 
без перебоїв. У випадку зменшення ємності конденсатора між 
контактами переривника виникатимуть інтенсивні іскри, а в зазорі між 
наконечником високовольтного проводу та корпусом двигуна вони 
утворюватимуться з перебоями та малою довжиною. Якщо обкладки 
конденсатора замкнено, то струм низької напруги не 
перериватиметься, і отже, не буде іскріння між контактами пере-
ривника, а також між наконечником високовольтного проводу й 
корпусом. 

Щоб перевірити прилади безконтактної системи, за винятком 
датчика і транзисторного комутатора, а також, коли несправні датчики 
та комутатор, потрібно до котушки запалювання увімкнути аварійний 
вібратор. Якщо двигун з аварійним вібратором працює, то несправний 
датчик або комутатор. Слід зауважити, що коли система запалювання 
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працює з аварійним вібратором, то порушується кут випередження 
запалювання. 

Аби перевірити справність транзисторного комутатора до його 
затискачів паралельно виводам первинної обмотки котушки 
запалювання під’єднують контрольну лампу. Якщо комутатор 
справний, лампа повинна горіти в миготливому режимі (при 
невеликих обертах двигуна).    

Двигун запускається важко. В період пуску двигуна виникають 
нерегулярні спалахи робочої суміші в окремих його циліндрах. Проте, 
після пуску та прогрівання двигун працює нормально. 

Основні несправності: розряджена акумуляторна батарея; 
нагароутворення на нижній і волога на верхній частинах ізолятора 
свічок запалювання; волога на роторі та кришці розподільника. 

Якщо акумуляторна батарея розряджена, то під час пуску 
двигуна стартером напруга на ній дуже знижується. Це можна бачити, 
насамперед, із поганої роботи стартера. Крім цього, зменшується сила 
струму в первинній обмотці, а отже, і напруга у вторинній обмотці 
котушки запалювання. Коли напруга у вторинній обмотці котушки 
запалювання мала, іскра між електродами свічок запалювання не 
виникає. 

Нагароутворення на ізоляторах свічок запалювання 
збільшується, якщо несправні двигун та система живлення, а також 
коли неправильно підібрано до двигуна свічки запалювання. 

Волога і бруд на ізоляторах свічок, високовольтних проводах, 
роторі та кришці розподільника сприяють збіганню струму високої 
напруги, що значно зменшує напругу, підведену до електродів свічок 
запалювання, та ускладнює пуск. Крім цього, по вологій поверхні 
ротора та кришці розподільника може статися іскровий пробій, що 
призводить до вигоряння ізоляції та утворення тріщин. Аби уникнути 
цього, потрібно періодично (особливо після миття автомобіля) 
протирати насухо ротор і кришку розподільника. 

Не працює один чи кілька циліндрів двигуна. Основні 
несправності: не працює свічка запалювання; несправні 
приглушувальні резистори в наконечниках високовольтних проводів 
обривання або пробивання ізоляції високовольтного проводу, 
підімкненого до свічки; пробивання кришки розподільника. 
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Маючи ці несправності, двигун працює нестійко, значно 
знижується його потужність, він дуже коливається на опорах, 
збільшується витрата пального. 

З'ясовано, що коли не працює один циліндр, втрата пального в 
4-циліндровому двигуні зростає приблизно на 30%, а у 8-
циліндровому — на 15%. 

Аби виявити непрацюючий циліндр під час роботи двигуна, 
потрібно по черзі вийняти високовольтні проводи з бічних виводів 
кришки розподільника, або по черзі зняти наконечники зі свічок. Коли 
провід від'єднано від непрацюючого циліндра, двигун і далі 
працюватиме з перебоями, а коли від працюючого — ці перебої 
збільшуватимуться. Виявивши непрацюючий циліндр, послідовно 
перевіряють свічку, приглушувальний резистор, наконечник, 
високовольтний провід і кришку розподільника. 

Непрацююча свічка запалювання не така нагріта, як працюючі. 
Оглядаючи ззовні свічку, з'ясовують її стан (чи є тріщини на ізоляторі, 
нагар, бруд та масло на ньому, а також зазор між електродами та їхній 
стан). Замінюючи свічки на двигуні, потрібно ставити тільки їхні типи, 
рекомендовані заводом-виробником. Коли установлено холодні (із 
великим жаровим числом) свічки, то на ізоляторі може утворюватися 
чорний нагар, якщо його температура буде меншою за температуру 
самоочищення (400-900 °С). Нагар на ізоляторі не згоряє і замикає 
центральний електрод свічки на корпус. По шару нагару витікає струм 
високої напруги і свічка не працює. Несправні свічки очищають або 
замінюють. 

Щоб перевірити наконечник свічки, його слід поставити на 
свічку працюючого циліндра. Коли й цей циліндр не працює, 
наконечник несправний. 

Оглядаючи кришку розподільника, слід звернути увагу на те, чи 
є тріщини або сліди пробивання ізоляції біля бічних електродів, а 
також чи є волога, масло та бруд. Кришку розподільника з вигорілою 
поверхнею та тріщинами замінюють. Внутрішня та зовнішня поверхні 
кришки мають бути чисті й сухі. Наконечники високовольтних 
проводів, які повинні щільно входити у бічні виводи кришки 
розподільника, потрібно міцно прикріплювати до наконечників свічок 
запалювання. 
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Проводи протирають, очищають від бруду та масла, а з 
пробитою ізоляцією замінюють. 

Циліндри двигуна працюють із перебоями. Двигун працює 
нерівномірно, коли плавно відкривати дросельну заслінку, і виникають 
значні коливання на опорах у режимі холостого ходу. Основні 
несправності: погіршився контакт у місцях прикріплення проводів на 
затискачах приладів; послабилося кріплення переривника-
розподільника до двигуна; спрацювалися рухомі деталі переривника; 
обірвалися проводи між його рухомими та нерухомими дисками; 
зменшилася пружність пружини важільця переривника; окислилися чи 
замаслилися контакти переривника; змінився зазор між ними; 
послабилося кріплення корпуса конденсатора до корпуса 
переривника-розподільника; зменшилася ємність конденсатора; 
несправна котушка запалювання; пошкоджено кришку розподільника; 
порушився зазор між електродами свічок запалювання; утворився 
надмірний нагар на ізоляторах свічок; виникли тріщини у них; 
підвищилася напруга генератора (для безконтактних транзисторних 
систем запалювання). 

Зниження потужності та економічності двигуна.  Під час 
руху автомобіля двигун розвиває невелику потужність, частіше 
доводиться вмикати низькі передачі, двигун втрачає приймальність, у 
разі збільшення навантаження чути детонаційні стукотіння, двигун 
перегрівається, збільшується витрата пального. Основні несправності: 
неправильно поставлене запалювання; несправні регулятори 
випередження запалювання; порушено зазор між контактами 
переривника. 

Неправильно поставлене запалювання дуже впливає на 
потужність, економічність і стійкість роботи двигуна. Якщо іскра між 
електродами свічки утворюється з великим випередженням, то різко 
підвищується тиск газів у циліндрі до того, як поршень стане у ВМТ, а 
це перешкодить його руху. Внаслідок цього зменшується потужність та 
економічність двигуна. Крім цього, погіршиться сприйнятливість 
двигуна і під навантаженням він працюватиме із стукотінням, а на 
малій частоті обертання працюватиме нестійко. 

Коли робоча суміш займається у ВМТ чи пізніше, то вона 
згоряє при збільшенні об'єму; тиск газів у циліндрі дуже знижується 
порівняно з нормальним запалюванням, і потужність та економічність 
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двигуна зменшуються. У цьому випадку догоряє суміш у циліндрі 
протягом усього такту розширення, а це призводить до перегрівання двигуна 
та погіршення сприйнятливості автомобіля. 

Нормальна робота відцентрового регулятора найчастіше 
порушується внаслідок обривання та послаблення натягу пружин тягарців, що 
призводить до збільшення кута випередження запалювання понад норму для 
малих та середніх частот обертання колінчастого вала двигуна. 

Обривання пружин виявляють, повертаючи кулачок переривника в 
напрямі робочого обертання в межах прорізів повідкової пластини. Коли 
пружини обірвані, то кулачок обертається вільно, не чинячи опору. Обірвані 
пружини замінюють. 

Нормальна робота вакуумного регулятора порушується внаслідок 
втрати герметичності його вакуумної камери, послаблення пружини 
діафрагми, затинання підшипника між рухомим та нерухомими дисками 
переривника і послабленням гвинтів кріплення регулятора до корпусу 
розподільника. 

Під час ТО-1 автомобіля особливу увагу приділяють системі 
запалювання, оскільки в процесі його експлуатації велика частка 
відмов припадає саме на неї. Перевіряють кріплення розподільника 
(датчика-розподільника), котушки запалювання, транзисторного 
комутатора, контролера, блоку опорів, свічок запалювання, надійність 
посадження проводів високої напруги. Усі апарати та проводи ззовні 
очищають від пилу, бруду та масла. Коли в системі запалювання є 
переривник-розподільник чи датчик-розподільник, особливу увагу 
приділяють йому. Цей прилад потребує найкращого догляду, оскільки 
його деталі, що труться, зазнають спрацювання, і їх треба 
систематично змащувати. Під час ТО-1 ззовні оглядають 
розподільник (датчик-розподільник), перевіряють стан корпуса, 
кріплення вузлів та деталей, осьовий і радіальний люфт кулачків і вали-
ка переривника. Повертаючи рухомий диск, перевіряють стан 
кулькового підшипника. Змащують переривник-розподільник чистим 
маслом від двигуна. Маслянкою крапають одну-дві краплі масла на вісь 
важільця і фільц й чотири-п'ять — на втулку кулачка. Потрібно уникати 
потрапляння масла на контакти. Для змащування підшипників по-
вертають на один-два оберти кришку ковпачкової маслянки на корпусі 
розподільника. 
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Під час ТО-2 автомобіля система запалювання також потребує 
підвищеної уваги. У цьому випадку розподільники класичної та 
контактно-транзисторної систем запалювання, не знімаючи з 
автомобіля, очищають ззовні від пилу, бруду та масла. Знявши кришку, 
очищають її внутрішню поверхню, протирають контакти, змащують 
підшипники, фільц, вісь важільця та кулачкової муфти. Внутрішню 
поверхню кришки доцільно протирати чистою ганчіркою, змоченою в 
бензині. 

Датчики-розподільники також очищають і змащують у точках, 
передбачених інструкцією з експлуатації. Під час ТО-2 також 
перевіряють і регулюють зазор між контактами переривника. Після 
знімання розподільника (датчика-розподільника) з двигуна і 
встановлення його на місце необхідна установка моменту 
запалювання.  

   
  Питання для самоконтролю 

 1.  Призначення системи запалювання. 
 2.  Класифікація систем запалювання їх характеристика. 
 3.  Складові контактної системи  запалювання їх будова 
принцип дії. 
            4.   Складові контактно-транзисторної системи її будова, 
принцип дії. 
            5.   Складові безконтактної системи з магнітоелектричним 
датчиком її будова, принцип дії. 
            6.   Складові безконтактної системи з запалювання з датчиком  
Холла  її будова, принцип дії. 
 7. Автомати випередження запалювання їх типи та 
призначення. 
            8.  Складові мікропроцесорної системи запалювання її принцип 
дії. 
            9.   Вимоги до експлуатації систем запалювання. 
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4 СИСТЕМИ  ЕЛЕКТРИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ,  ЗАСОБИ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ, 

    КВП ТА ДОДАТКОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. 
 

4.1 Системи електричного освітлення, засоби  сигналізації. 
  

Система освітлення і сигналізації. Системи головного 
освітлення. Прилади освітлення їх призначення, конструкція, 
регулювання. Система світлової сигналізації. Звукові сигнали. 
Можливі несправності систем та способи їх усунення. 

 
Теоретичні відомості  

  
 Система освітлення та світлової сигналізації призначені для 

освітлення в темну пору доби проїзної частини та агрегатованих з 
транспортними засобами частин, повідомлення про маневрування. 
Вони  створюють оптимальні умови роботи водіїв та відіграють 
важливу роль у забезпеченні безпеки руху.  

Згідно з правилами Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК 
ООН) прийнято перелік освітлювальних та світлосигнальних приладів, 
які обов'язково потрібно встановлювати на автомобілі, а також норми на 
їх розташування. Згідно з цими правилами автомобілі обладнують 
такими світловими та світлосигнальними приладами: фарами далекого 
і близького світла, протитуманними фарами, передніми ліхтарями 
(габаритними вогнями, покажчиками повороту, стоянковими вогнями; за-
дніми ліхтарями (габаритними вогнями, покажчиками поворотів, 
сигналами гальмування, освітленням заднього ходу, стоянковими 
вогнями, протитуманними фарами); бічними ліхтарями (бічними 
повторювачами покажчиків повороту, стоянковими вогнями); ліхтарями 
освітлення номерного знака, світловідбивачами; додатковими фарами 
(прожекторами, фарошукачами); розпізнавальними знаками (ліхтарями) 
автопоїзда. 
 Світлові прилади складаються з таких вузлів: оптичного 
елемента, корпуса та елементів, які підводять електричну енергію. 
Основним вузлом є оптичний елемент, що складається з лампи 
розжарювання, відбивача та розсіювача. Відбивач призначений для 
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формування потоку променів у потрібному напрямі. Переважна частина 
відбивачів фари має форму параболоїда, який утворюється від обертання 
параболи навколо осі. 

Як джерело світла у світлових приладах автомобілів 
використовують електричні лампи розжарювання. Під час протікання 
електричного струму нитка розжарювання лампи нагрівається і за 
певної температури починає випромінювати світло. Енергія світлового 
випромінювання, що її сприймає людське око, становить тільки 
невелику частину електричної енергії, яку споживає лампа. Велика 
частина енергії виділяється у вигляді теплоти. Для збільшення 
ефективності ламп їх заповнюють сумішшю інертних газів аргону та 
азоту чи криптону та ксенону. 

До основних параметрів джерел світла освітлювальних та 
світлосигнальних приладів належать їх номінальна напруга  (6, 12, 24 
В), потужність, світловий потік, максимальна сила світла.  

У маркуванні автомобільних ламп позначають  тип лампи, 
номінальну напругу та потужність. Наприклад лампа А12-45+40: 
лампа двохниткова, 12В, потужністю 45 Вт на нитці дальнього світла і 
40 Вт на нитці ближнього світла. Літера  А, що стоїть попереду, 
означає "автомобільна". 

Для ближнього, дальнього світла, додаткових, протитуманих 
фар використовують лампи потужністю 40-75 Вт, для сигналів 
гальмування, заднього ходу використовують лампи потужністю 21 Вт, 
для передніх габаритних вогнів -  3-5 Вт, задніх вогнів – 5-10Вт. 

Комутація електричних кіл світлових та світлосигнальних 
пристроїв виконується  відповідними  вимикачами, перемикачами, а 
захист електричних мереж при виникненні коротких замикань 
запобіжниками. 

На сучасних автомобілях і тракторах застосовують фари 
головного світла двох систем, які відрізняються структурою 
світлового потоку: з європейською або американською системою 
світлорозподілу. Основною конструктивною особливістю 
європейської системи освітлення є використання при формуванні 
ближнього світла лише частини робочої поверхні відбивача, тоді як в 
американській на ближньому і дальньому світлі використовується вся 
робоча поверхня. 
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Рисунок 4.1  Автомобільні лампи розжарювання: а - лампи головного 
освітлення з європейською асиметричною системою світлорозподілу; 
б, в і г - галогенні категорії Н1, Н3 і Н4 відповідно; д, е - відповідно 
дво та однониткові штифтові; є - пальчикова; ж - софітна; 1 - колба; 2, 
3 - нитки далекого та близького світла відповідно; 4 - екран; 5 - 
фокусувальний фланець; 6 - виводи; 7 – цоколь. 

  
За конструктивним виконанням фари головного світла є круглі,  

прямокутні та блок-фари (поєднання в одному корпусі зовнішнього 
освітлення і покажчиків поворотів). 

В умовах туману, злив, снігопадів на транспортних засобах 
використовують протитуманні фари. Вони створюють вузький 
світловий потік, який в 1,5 рази підвищує дальність видимості. Дана 
особливість залежить від будови розсіювача. 
 Фари-прожектори складаються з корпуса та оптичного 
пристрою, характерною особливістю якого є прозоре скло. 

Крім головного освітлення застосовують ліхтарі заднього ходу 
(біле світло), ліхтарі робочого освітлення на тракторах і комбайнах. 
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Рисунок 4.2. Конструкція фари: а - круглої: 1 - розсіювач; 2 - обід; 3, 13 
- регулювальні гвинти; 4 - корпус; 5 - тримач оптичного елемента; 6 -. 
відбивач; 7 - екран; 8 - лампа; 9 - вузол кріплення; 10 - штекерна колодка; 
11 - провідники; 12 - гвинти кріплення;  б -  прямокутної: 1 - кожух; 2 - 
розсіювач; 3 - гвинт кріплення; 4 - регулювальний гвинт; 5 - лампа 
габаритного вогню; 6,7  - провідники; 8 - штекерна колодка; 9 - вузол 
кріплення;10 - корпус; 11 - лампа фари.  

 
 Світлова сигналізація призначена для передавання інформації 

учасникам руху про наступний маневр транспортного засобу та його 
стан через сигнальні ліхтарі. До основних світлосигнальних пристроїв 
відносять: габаритні вогні; сигнали гальмування; покажчики 
поворотів. 

 Габаритні вогні призначено для показу наявності та 
приблизної ширини транспортного засобу. Кожен транспортний засіб 
обладнують передніми ліхтарями габаритного світла білого кольору і 
задніми з червоними розсіювачами. Конструктивно лампи габаритних 
установлюють у підфарника, розміщених на крилах, у фарах головного 
освітлення під основною лампою, у задніх ліхтарях. 
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 Сигнал гальмування виникає, коли спрацьовують гальмові 
системи, що вказує на сповільненість руху чи зупинку автомобіля. На 
транспортних засобах сигнали гальмування розміщені в задніх ліхтарях і 
мають червоний розсіювач.   

Покажчики повороту - це світлові прилади, призначені для 
сигналізації про зміну напряму руху транспортного засобу (праворуч чи 
ліворуч). Автомобілі і трактори обладнують двома передніми і двома 
задніми покажчиками поворотів оранжевого кольору, які переважно 
розміщені у підфарниках і задніх ліхтарях. Сигнали покажчиків повороту 
миготять із частотою 1-2 с -1 і працюють у переривчастому режимі. Коли ця 
частота менша, то не можна гарантувати, що учасники руху розрізнять 
цей сигнал за інтервал часу, який вони мають, аби оцінити дорожню 
ситуацію. Миготіння з частотою понад 2 с -1 органи зору сприймають як 
безперервне світло. Миготливий режим роботи покажчиків поворотів 
створюється електромагнітними тепловими  та  електронними 
переривниками. В електромагнітних теплових переривниках 
основними елементами, що забезпечують миготливий режим роботи є 
електромагнітне реле, контакти якого утримуються ніхромовою 
струною. Стан контактів залежить від натягу струни   при нагріванні 
та охолодженні.  

Детально принцип роботи електромагнітного теплового 
переривника поворотів розглянемо на прикладі переривника  РС57, що 
зображений на рисунку 4.3. На сталевому осерді 13 намотано обмотку 
15, один кінець якої з'єднано з виводом Сл переривника, а другий через 
резистор 8, ніхромову струну 7, якірець 9 і осердя 14 (до нього 
прикріплено якірець 9) - із виводом Б переривника. Контакти 10 у 
початковому положенні розімкнені через дію струни 7, яка відтягує 
якірець 9. Гвинт 6 призначений для регулювання натягу струни 7. 
Контактну пару 11 також розімкнено пружиною, приклепаною до 
якірця 13. Нерухомий контакт пари 11 з'єднано з виводом Кл 
переривника. Вивід Б переривника через вимикач запалювання 17 і 
амперметр з'єднано з позитивним виводом акумуляторної батареї, а 
вивід Кл - із контрольною лампою 16, розміщеною на щитку приладів. 
До виводу Сл підімкнено один із виводів перемикача 1 покажчиків 
повороту.  За допомогою перемикача 1 до виводу Сл  підключають 
лампи покажчиків поворотів. В початковий момент включення 
покажчиків поворотів струм протікає через струну 7. Струм 
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спричинить її нагрівання, і вона видовжиться, зменшивши свій натяг. 
У цьому випадку сили притягання якірця 9 до осердя 14 досить, аби 
замкнути контакти 10. Коли вони замкнуться, сила струму в колі 
обмотки 15 і ламп 2, 3, 20 різко зросте, бо він обмине резистор 8. 
Завдяки цьому нитки ламп 2, З, 20 світитимуться з повним 
розжаренням, зростатиме сила притягання якірця 13 до осердя 14, і 
контакти 11 замикатимуть коло контрольної лампи 16, яка засвітиться. 
Якщо контакти 10 замкнені, то струм через струну 7 не протікатиме і 
вона охолоне та зменшить свою довжину. За деякий час сила її натягу 
стане такою, що контакти 10 розімкнуться і струм у колі обмотки 15 і 
ламп 2, 3,20 спаде. Внаслідок цього нитки ламп знову світитимуться з 
неповним розжаренням, а контакти 11 розімкнуться та розімкнуть 
коло контрольної лампи. Тоді весь процес знову повторюватиметься. 

 
 

 
Рисунок  4.3. Схема ввімкнення покажчиків повороту за допомогою 
переривника поворотів РС57: 1 - перемикач; 2, 5, 16, 19, 20 - лампи; 6- 
гвинт; 7 - струна; 8 - резистор; 9, 13 - якірці; 10, 11 - контакти; 12 - 
обмежник; 14 - осердя; 15 - обмотка; 17 - вимикач запалювання; 18 -
вимикач ламп гальмування. 
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В електронних переривниках використовують транзисторний 
генератор імпульсів. Вихідним елементом таких переривників 
використовують в основному електромагнітні реле. 

На рисунку 4.4 показано приклад типової схеми зовнішнього 
освітлення транспортних засобів. Схема зовнішнього освітлення, як і 
схеми інших систем електрообладнання виконана по однопровідній 
системі.  При даній системі "+" від джерела живлення подається на 
вимикач запалювання 4 та на контакти електромагнітних реле 3 по 
рожевому (Р) провіднику. "-"  на кожен освітлювальний прилад від 
маси підводиться по чорному (Ч) провіднику. При  ввімкненні 
вимикача запалювання напруга по чорному (Ч) провіднику 
підводиться на вимикач зовнішнього освітлення 6. При ввімкненні 
вимикача зовнішнього освітлення по сірочорному (СрЧ)  провіднику 
напруга підводиться до лампи освітлення приладів 7  та через  
запобіжники 5 і 6 діагонально  по жовтому (Ж) провіднику на лампи 
габаритних вогнів передніх  і задніх  ліхтарів 2, 8.  За допомогою 
перемикача світла 5 здійснюється  ввімкнення ближнього та дальнього 
світла. При ввімкненні ближнього світла по блакитнобілому 
провіднику (БлБ) "+" подається на котушку електромагнітного реле 
ближнього світла. Контактом реле, напруга по синьому (С) провіднику 
через запобіжники 3 і 4 підводиться на нитку ближнього світла ламп 1 
фар. При ввімкненні дальнього світла  по світлозеленому (СвЗ)  "+" 
подається на котушку електромагнітного реле дальнього світла та 
контрольну лампу 9. Контактом реле, напруга по зеленому (З) 
провіднику через запобіжники 1 і 2 підводиться на нитки ближнього  
та дальнього світла ламп 1 фар.  

На рисунку 4.5 показано приклад типової схеми аварійної 
сигналізації та покажчиків поворотів транспортних засобів. Схема 
аварійної сигналізації та покажчиків поворотів виконана по 
однопровідній системі. При даній системі "+" по рожевому (Р) 
провіднику від джерела живлення подається на вимикач запалювання 
3 та запобіжник 7. "-"  на кожен  прилад світлової сигналізації від маси 
підводиться по чорному (Ч) провіднику. Робота покажчиків поворотів 
виконується таким чином. При  ввімкненні вимикача запалювання 
напруга по білому (Б) провіднику через запобіжник 8, оранжевому (О) 
провіднику підводиться на вимикач аварійної сигналізації 4. Через 
розмикаючийся контакт вимикача  аварійної   сигналізації,        у   його  
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Рисунок 4.4. С
хема зовніш

нього освітлення: 1 – лампи фар; 2 – лампи габаритних вогнів передніх 
ліхтарів; 3 – електромагнітні реле; 4 – вимикач запалю

вання 5 – перемикач світла фар; 6 – вимикач 
зовніш

нього освітлення; 7 – лампа освітлення приладів; 8 – лампи габаритних вогнів задніх ліхтарів; 
9 – контрольна лампа дального світла.  
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вимкненому стані, по білочорному (БЧ) провіднику живлення 
подається на переривник поворотів 5, який створює миготливий 
режим роботи. З переривника поворотів по фіолетовому (Ф) 
провіднику миготливий сигнал подається на перемикач поворотів 7. 
Ним вмикаються праві та ліві покажчики поворотів. По блакитному 
(Бл) провіднику на лампи лівих покажчиків, а по блакитно чорному 
(БлЧ) на лампи правих покажчиків поворотів. Про роботу покажчиків 
поворотів сигналізує контрольна лампа 8. 

Робота аварійної сигналізації здійснюється при ввімкненні 
вимикача 4. При цьому миготливий сигнал з переривника поворотів 5 
подається на затискач 7 перемикача 4, а звідти через замикаючіся 
контакти 1 і 3 на всі лампи покажчиків поворотів одночасно. Про 
ввімкнення аварійної сигналізації вказує лампа вимикача аварійної 
сигналізації. Живлення на схему аварійної сигналізації може 
подаватися при вимкненому вимикачу запалювання 3 через 
запобіжник 7. 

Звукові сигнали на транспортних засобах призначенні для 
попередження пішоходів та інших транспортних засобів. На тракторах 
та комбайнах звукові сигнали додатково використовуються для 
попередження про технологічні операції, наприклад, про заповнення 
бункера зерном, перевантаження чи забивання робочих органів. 

Звукові сигнали поділяють на електричні вібраційні та 
пневматичні шумові і тональні. За конструкцією звукові сигнали мають 
незначні відмінності один від одного.  В основі  електромагнітного 
шумового сигналу є магнітопровід з обмоткою та мембрана.  При подачі 
напруги на обмотку електромагнітної системи приводиться в дію якір, 
що жорстко зв’язаний з центральною частиною мембрани. Гучність, тон 
і сила струму споживання звуковим сигналом залежить від зазору між 
якорем і магнітопроводом сигналу. Зазор регулюється регулювальним 
гвинтом. У тональних звукових сигналах в якості резонатора є стовп 
повітря, що міститься в рупорі і коливається в результаті вібрації 
мембрани. 

Звукові сигнали розраховані для роботи в мережах  постійного 
струму з номінальною напругою 12 або 24 В і короткочасно-
повторювальному циклі.  Тональні звукові сигнали споживають струм 
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близько 20-25А, тому їх ввімкнення в мережу здійснюється через 
електромагнітне реле. 

 
В процесі експлуатації світлових та світлосигнальних приладів 

виникає погіршення світлотехнічних характеристики світлових приладів. 
Головним чином це здійснюється  під дією зовнішнього середовища, 
зношування оптичних приладів, джерел світла, параметрів роботи 
електричної мережі.  

Признаками несправностей системи освітлення та світлової 
сигналізації є порушення функціонування приладів, що спостерігаються 
візуально. Відмова  в роботі одного приладу може бути викликана 
перегоранням нитки розжарювання, поганим контактом в патроні 
лампи, обривом ланцюгів живлення. Визначення даної несправності 
виконується контрольною лампою. Коли не працює група приладів, це 
може бути викликано обривом ланцюга, спрацюванням запобіжника, 
виходом з ладу комутаційних апаратів. Місце обриву можна відшукати  
почерговим підключенням контрольної лампи до затискачів ланцюга. 
При спрацюванні запобіжника в колі можлива наявність короткого 
замикання на корпус. Для перевірки його наявності  замість 
запобіжника вмикають контрольну лампу  великої потужності                 
(40-50 Вт), а потім вмикають світлові прилади. Якщо контрольна лампа 
горить неповним розжарюванням нитки, це означає що коротке 
замикання відсутнє. При роботі контрольної лампи з повним 
розжарюванням  характеризується наявністю в ланцюгу короткого 
замикання.  

Порушення нормального функціонування приладів освітлення і 
світлової сигналізації заключається в значному зменшенні їх сили 
світла, яке може бути викликаним погіршенням оптичних властивостей 
елементів зменшенням та зростанням напруги живлення. Оптичні 
властивості світлових приладів визначаються візуально. Величину 
втрати напруги визначають як різницю між джерелом живлення і 
споживачем, яка повинна  знаходитися в межах 0,4-0,9 В. Втрата 
напруги  викликається погіршенням контактних з’єднань. 

Попередження, своєчасне виявлення та усунення 
несправностей у системі освітлення і світлової сигналізації - одна з 
основних умов забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту. 
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Світлові прилади ефективно працюють тоді, коли добре організовано 
їхнє обслуговування під час експлуатації. Система освітлення і 
світлової сигналізації справна, коли всі світлові прилади нормально 
функціонують, забезпечуючи задані світлотехнічні характеристики. 
Обривання в колах живлення джерел світла внаслідок перегоряння 
ниток ламп розжарювання або порушення з'єднань у мережі та в 
комутаційній апаратурі призводить до раптових відмов. Усі роботи 
щодо технічного обслуговування системи освітлення і світлової сигна-
лізації поділяють на дві групи: миття, кріплення та регулювання.  

 
 

 Питання для самоконтролю 
 

1 Освітлювальні прилади на тракторах і автомобілях , їх 
призначення та будова. 

2 Світлосигнальні прилади на тракторах та автомобілях, їх 
призначення та будова. 

3 Параметри  лампи  освітлювальних та світлосигнальних 
приладів. 

4 Принцип дії схем зовнішнього освітлення. 

5 Принцип дії схем світлосигнальних вогнів. 

6 Будова та принцип дії звукових сигналів. 

7 Експлуатація світлових та світлосигнальних приладів. 
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4.2 Контрольно-вимірювальні прилади та додаткове             
електрообладнання 

Контрольно-вимірювальні прилади. 
Додаткове електрообладнання  

 
Теоретичні відомості  

 
Контрольно-вимірювальні прилади та інформаційні системи 

призначені для контролю за технічним станом трактора  чи 
автомобіля, режимом руху, режимами роботи механізмів і агрегатів. 

 Серед контрольно-вимірювальних приладів до типових 
приладів відносять засоби контролю роботи джерел 
електропостачання,  для вимірювання тиску, покажчики температури, 
для вимірювання рівня палива, спідометри, тахометри, сигналізатори. 

Амперметри і вольтметри застосовують для контролю режимів 
зарядки акумуляторної батареї, справності генератора, реле-
регулятора, тобто контролю роботи системи електроживлення. На 
рисунку 4.6 показано будову та схеми включення магнітоелектричних  
амперметрів з нерухомим магнітом (АП-112,  АП-251, АП-109, АП-
170 та ін.) та з нерухомими котушками і рухомим магнітом (АП-100, 
АП-105). 

 

 
Рисунок 4.6. Амперметри: а – з нерухомим магнітом: 1-стрілка; 2-
якірець; 3-магніт; 4-струмоведуча шина; б-з рухомим магнітом: 1-
шунт; 2 і 6- магніти; 3-колодка; 4-екран; 5-котушка; 7-стрілка; 8-
обмежувач ходу стрілки; 9-проріз. 
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 На рисунку 4.7 показано вольтметри магнітоелектричної 
системи   у полі постійного магніту якого розміщена рухома котушка, 
через яку проходить вимірюваний струм. 

           
Рисунок 4.7. Вольтметр: 1 і 2- магніти; 3-екран; 4-каркас; 5-стрілка; 6-
обмежувач; 7-проріз. 

 
Для контролю теплового режиму  двигуна, вимірювання 

температури охолодної рідини використовують покажчики  та 
сигналізатори температури. Покажчики температури застосовують 
двох типів: електротеплові імпульсні та магнітоелектричні з 
терморезистором. 

Перший складається з датчика й стрілкового приймача, 
обмотки яких з'єднано послідовно (рисунок 4.8, в). Електротепловий 
імпульсний покажчик містить датчик температури (рисунок 4.8, а) - це 
латунний тонкостінний балон 6, розміщений у корпусі. У балоні є 
термобіметалева пластина 3, один кінець якої закріплено на ізоляторі 
основи 7. Кінець пластини має рухомий контакт 4, який притискується 
до нерухомого 5. На пластину намотано обмотку 2. Один кінець цієї 
обмотки приєднано до термопластини, а другий через струмопровідну 
деталь 8 - до вивідного затискача 10, закріпленого на ізоляторі 9. 
Нерухомий контакт 5 з'єднано з корпусом датчика. Приймач (рисунок 
4.8, б) складається з П-подібної біметалевої пластини, один кінець якої 
закріплено на секторі 11, а другий шарнірно з'єднано зі стрілкою 9. 
Сектор із жорстко приєднаною до нього термобіметалевою пластиною 
може під час регулювання зміщуватися щодо його осі 1 кріплення за 
допомогою зубців 10. Другий сектор 6 із пружною пластиною 7 
створює шарнірну опору стрілки і притискує її до гачка 8 на кінці 
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термобіметалевої пластини. Для регулювання цей сектор має зубці 4. 
Плече термобіметалевої пластини, з'єднане із сектором 11, називають 
термокомпенсаційним, а зі стрілкою - робочим, на яке навито обмотку. 
Обидва кінці цієї обмотки виведено на затискачі 5 приймача. За 
нормальної температури, коли покажчик не ввімкнено в коло, 
контакти 7 (рисунок 4.8, в) датчика 5 перебувають у замкненому стані. 
Робоче плече 3 термобіметалевої пластини приймача 1 не зігнуте, і 
стрілка 2 перебуває у крайньому правому положенні шкали за 
позначкою 110 °С. Коли покажчик увімкнено, струм, який протікає 
через обмотки, нагріває термобіметалеві пластини датчика та 
приймача. Пластина датчика, вільний кінець якої згинається, розмикає 
контакти і припиняє струм у колі. Охолонувши, вона замикатиме 
контакти, і струм нагріватиме пластини. Якщо навколишня 
температура стала, то стає сталою і певна частота розмикання 
контактів, яка залежить від її значення. Чим вища температура 
середовища, яке оточує термобіметалеву пластину датчика, чим 
повільніше вона охолоджується після увімкнення контактів від 
струму, який протікає крізь обмотку, тим швидше цей струм нагріває її 
після замикання контактів.  

 
Рисунок 4.8. Схема електротеплового імпульсного покажчика 
температури: а - датчик ТМ-101; б - приймач; в - електрична схема. 
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Під час увімкнення приладу за низької температури датчика 
ефективний струм, нагріваючи робоче плече термобіметалевої 
пластини приймача, спричинює її згинання та зміщення стрілки 
ліворуч - до зони малих температур. З підвищенням температури 
датчика ефективний струм знижується, а нагрівання робочого плеча 
термобіметалевої пластини приймача і згин її зменшуються, 
внаслідок чого покази приладу збільшуються. Якщо датчик матиме 
температуру понад 110 °С, то його контакти розімкнуться, струм у 
приладі припиниться, а стрілка приймача перебуватиме у крайньому 
правому положенні. 

Магнітоелектричний покажчик температури (рисунок 4.9) 
складається з датчика з напівпровідниковим терморезистором і 
магнітоелектричного приймача. 

Датчик і приймач увімкнено послідовно в електричне коло 
живлення.  Датчики ТМ100 і ТМ101-А складаються із закритого 
латунного корпуса 4, всередині якого є таблетка 1 терморезистора 
ММТ-15 для датчика ТМ100 і СТ4-15 - для датчика ТМ101-А. 
Таблетку терморезистора до дна корпуса 4 притискує струмопровідна 
пружина 3, ізольована від стінок корпуса паперовим патроном 2. 
Терморезистор - це напівпровідник, опір якого з підвищенням 
температури значно зменшується, а зі зниженням - збільшується. 
Датчик встановлюють у стінці головки блоку чи насоса системи 
охолодження двигуна.  

Логометричний приймач (рисунок 4.9, а, б, г) - це 
магнітоелектричний прилад, який має специфічні особливості. Він 
містить три котушки W1, W2 і W3, намотані на пластмасовий каркас 
9, який може мати розбірну чи нерозбірну конструкцію. Котушки W2 
і W3 є продовженням одна одної й розташовані під кутом 90° між со-
бою. Другий кінець котушки W3 через термокомпенсаційний резистор 
RT опором 100 Ом з'єднано з корпусом автомобіля, а другий кінець 
котушки W2 - із котушкою W1, яку намотано зустрічно відносно W2. 
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Рисунок 4.9. Магнітоелектричний покажчик температури: а - будова; б,  
г - електричні схеми. 

 
Магнітні потоки, що їх створюють котушки W1 і W2, діють уз-

довж їхньої спільної осі та спрямовані назустріч один одному. 
Сумарний магнітний потік обох котушок визначає різниця їхніх 
магнітних потоків. Магнітний потік котушки W3 діє під кутом 90° до 
сумарного магнітного потоку котушок W1 та W2. У рівчачок однієї з 
колодок закладено постійний магніт 12, який утримує стрілку в 
початковому стані, коли коло приладу вимкнено. На осі стрілки 6 
покажчика жорстко закріплено постійний магніт 8, виготовлений у 
вигляді диска, та обмежник 11 кута повороту стрілки. Відігнутий кінець 
обмежника входить у проріз 10 колодки 9. Магніт і обмежник повороту 
стрілки містяться у кільцевому просторі між обома колодками. 

Розглянемо принцип дії логометричного приймача 
температури. Якщо коло приладу від'єднане від джерела струму, то 
стрілка приймача відхиляється ліворуч поділки 40 °С. Це положення 
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стрілки зумовлює взаємодія постійних магнітів 8 і 12. Якщо прилад 
працює (шлях струму зображено стрілками), то сила струму в колі 
котушок W2 і W3 не змінюється, тому і магнітні потоки, що їх 
створюють ці котушки, практично сталі. Сила струму в котушці W1, а 
отже, і створюваний нею магнітний потік залежать від опору датчика. 
Оскільки магнітні потоки котушок W1 і W2 діють назустріч один 
одному, то модуль і напрям вектора сумарного магнітного потоку цих 
котушок залежатимуть від сили струму, визначеної датчиком у котушці 
W1. За температури 40 °С опір терморезистора датчика досягає               
400 Ом, тому сила струму в котушці W1 та її магнітний потік малі. У 
цей момент магнітний потік, створений котушкою W2, перевищує 
магнітний потік котушки W1. Результуючий магнітний потік (усіх трьох 
котушок), діючи на постійний магніт 8, повертає його, і стрілка 
приладу стає проти поділки 40 °С шкали. За температури 110°С опір 
терморезистора знижується (до 70 Ом), тому сила струму в котушці 
W1 збільшується і її магнітний потік у кілька разів перевищує магнітний 
потік котушки W2. У цей час результуючий потік трьох котушок, 
діючи на магніт 8, ставить стрілку проти поділки 110°С шкали. Сила 
струму в колі покажчика не перевищує 0,2 А. 

Сигналізатори температури охолоджувальної рідини 
призначені для попередження водія про неприпустимі підвищення 
температури в системі охолодження двигуна. Датчики сигналізатора 
вкручують у верхній бачок радіатора, а сигнальну лампу розміщують на 
щитку приладів. 

Датчики ТМ102, ТМ103, ТМ104 і ТМ104-Т (рисунок 4.10, а) 
мають аналогічну конструкцію, але різну температуру моменту 
замикання контактів, яка залежить від положення нерухомого контакту 
7 відносно рухомого 5. Положення контакту 7 регулюють гвинтом 
тільки під час складання датчика. У процесі експлуатації датчики не  
регулюються. Всередині латунного балона 3 розміщено контактну 
пластину з контактом 5.  Термобіметалеву пластину 4 із контактом 5 
ізольовано від корпусу і пружиною пластиною 9 з'єднано із затискачем 
1. За низької температури контакти датчика розімкнені. З підвищенням 
температури охолоджувальної рідини збільшується нагрівання балона 
3, а від нього (через повітря) - термобіметалевої пластини 4, яка 
деформується, і за температури > 104-107 °С в датчику ТМ104-Т 
замикає контакти в колі сигнальної лампи, яку  послідовно з'єднано з 
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акумуляторною батареєю. Температура замикання контактів у  
датчику ТМ102 -  112-118 °С,  ТМ103 -  98-104 °С; ТМ104 - 92-98°С. 

І 

 

Рисунок  4.10. Датчики сигналізаторів температури: а - датчик ТМ104 
та схема включення; б - датчик РС403-Б; в - датчик ТМ111. 

Датчики РС403-Б (рисунок 4.10, б) мають іншу форму 
балона, в якому термобіметалеву пластину з контактом приєднано 
до "маси", а другий контакт поставлено на регульованій пластині, 
з'єднаній із вивідним затискачем. У цього датчика температуру 
увімкнення 140 °С виставляють після повного складання і 
регулюють в процесі експлуатації за допомогою регулювального 
гвинта 3 на бічній поверхні корпуса.  

 
Покажчики тиску контролюють тиск масла в системах 

мащення двигунів та гідравлічних системах керування й приводах 
робочих машин, тиск повітря в системах гальмування. Для контролю 
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тиску використовують манометри прямої дії і електричні. Електричні 
манометри бувають магнітоелектричної та електротеплової дії. Крім 
покажчиків, встановлюють  аварійні сигналізатори тиску.  

 

 
 

Рисунок 4.11. Датчик та покажчик електротеплового манометра 
 
Електротепловий імпульсний покажчик тиску складається з 

датчика та приймача. Датчик (рисунок 4.11) має корпус 3, додатковий 
резистор 4 і бронзову мембрану 8, на центральну частину якої 
опирається виступом пружна пластина 9 з контактом, з'єднаним з 
"масою". У датчику розміщено П-подібну термобіметалеву пластину 6, 
електрично ізольовану від "маси". На робоче плече цієї пластини 
навито обмотку 7, один кінець якої приварено до неї, а другий 
приєднано до вихідного затискача 5. Коли в штуцері 1 і між основою 
корпусу 2 та під мембраною тиску немає, контакт пружної пластини та 
контакт термобіметалевої пластини замкнені. Друге плече 
термобіметалевої пластини закріплено на пружному тримачі, 
положення якого в просторі змінюється зі зміною температури. 
Електротепловий покажчик тиску працює за тим самим принципом, що 
й електротепловий приймач температури, тільки в ньому частота 
розмикання контактів і, отже, сила ефективного струму, який нагріває 
термобіметалеву пластину приймача, та відхилення стрілки 10 залежать 
від прогину бронзової мембрани датчика, тобто від тиску, що його 
сприймає мембрана. 
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Рисунок 4.12. Реостатний датчик тиску електричного манометра: а  - 
зовнішній вигляд; б - електрична схема логометричного покажчика 
тиску. 

 
Логометричний покажчик тиску містить реостатний датчик 

(рисунок 4.12, а). і магнітоелектричний приймач. Реостатний датчик 
складається з основи 1 із штуцером, на якому закріплено гофровану 
мембрану 2 за допомогою сталевого ранта 3, що несе на собі реостат 4 
із передатним механізмом 10. Мембрана діє на повзунок 5 реостата, 
повертаючи його навколо осі 7, а пружина 9 протидіє зміщенню 
повзунка. Щоб пульсації тиску в контрольованій системі не 
спричиняли коливань повзунка по реостату, в канал штуцера датчика 
запресовано дюзу 13 із стержнем для прочищання проходу, яка створює 
великий опір протіканню масла чи повітря, а отже, згладжує вплив різ-
ких змін тиску на показники приладу. Коли в датчик подано масло чи 
повітря, мембрана під тиском вигинається і через штовхач 12 та 
площинку 8 зсуває повзунок по реостату. Із зниженням тиску мембрана 
під дією власної пружності опускається, а поворотна пружина 9 зсуває 
повзунок і деталі важільної передачі в початковий стан. 
Регулювальний гвинт 11 здійснює тарування приладу. Реостат, який 
електрично ізольовано від "маси", має опір близько 170 Ом. Повзунок, 
з'єднаний із масою датчика, під час повного ходу в робочому діапазоні 
тиску змінює вихідний опір датчика від 163 до 20 Ом. Реостат 
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датчика, увімкнений паралельно до однієї з котушок приймача 
(рисунок 4.12, б), через гвинтовий затискач 6 змінює опір залежно від 
тиску й впливає на силу струмів в обмотках приймача. Приймачі 
магнітоелектричних покажчиків тиску з реостатним датчиком  
аналогічні приймачам магнітоелектричних покажчиків температури, 
проте їхні котушки мають інші обмоткові дані та схему приєднання 
елементів, а решта деталей аналогічні. 

Для різних магнітоелектричних покажчиків тиску реостатні 
датчики виготовляють із мембранами різної товщини, але з 
аналогічними деталями передатного механізму та однаковим опором 
реостатів. Тому всі датчики мають однакові розміри і зовнішній вигляд. 
Датчики взаємозамінні тільки для покажчиків із аналогічною межею 
вимірювань. 

Сигналізатори аварійного тиску використовують, щоб 
попередити водія про загрозу аварії двигуна внаслідок зниження тиску 
масла за припустимі межі. Крім них, на автомобілях можна 
застосовувати сигналізатори аварійного (мінімального) тиску повітря у 
пневмосистемі гальм, у вакуумній системі відчинення дверей та ін. 
Основним елементом сигналізатора є встановлений у контрольоване 
середовище датчик, який містить чутливий елемент, що в аварійних 
ситуаціях замикає електричні контакти, увімкнені в коло сигнальної 
лампи на панелі приладів. В автомобільному сигналізаторі аварійного 
тиску як чутливий елемент застосовано мембрану або таровану 
пружину. 

Мембранні датчики  ММ100, MM101, MM102, MM106,              
MM111 мають однакову конструкцію, але інші габаритні розміри та 
тиск розмикання. Їх будова показана на рисунку 4.13, а 

Датчики із тарованою пружиною (рисунок 4.13, б) MM120,  
ММ124-Б, ММ111-А, ММ111Б  та їх модифікації мають істотні 
конструктивні розбіжності порівняно з мембранним. Коли в 
контрольованому середовищі немає тиску або, коли він має значення, 
менше за нормальне, тарована пружина 5 притискує рухомий контакт 1 
до нерухомого 7, який разом із діафрагмою 8 із тонкої поліефірної 
плівки затиснуто між ізолятором 4 і корпусом 9. Рухомий контакт 1 
ізольовано від корпусу і через пружину з'єднано зі штекерним (або 
гвинтовим) виводом 2 датчика. Порожнину над діафрагмою з 
атмосферою сполучає фільтр 3. Коли тиск у контрольованій системі 
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перебуває у межах норми, вигнута мембрана рухає штовхач 6 разом із 
рухомим контактом угору, стискуючи таровану пружину. В аварійних 
випадках контакти під дією пружини замикаються і засвічується 
лампочка сигналізатора на панелі приладів. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
                             а 

 

Рисунок 4.13.  Датчики сигналізаторів аварійного тиску: а – мембранний; 
б – з тарованою пружиною.  

 
На сучасних транспортних засобах застосовують дистанційні 

електричні вимірювачі рівня пального. Датчик цього приладу 
міститься в паливному баку, а покажчик - на панелі приладів. Шкалу 
приймача проградуйовано в частках об'єму бака, тому на шкалі є 
позначки: 0; 1/4; 1/2; 3/4 - П (повний). Для контролю рівня палива на 
транспортних засобах використовують поплавково-реостатні датчики 
рівня з електромагнітними покажчиками.  
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Рисунок 4.14. Датчик рівня і резерву палива: 1-металева основа; 2-
корпус; 3-обмотка реостата; 4-повзунок; 5, 8-упори ричага поплавка; 
6-поплавок; 7-втулка ричала; 9-контактни мінімального рівня палива; 
10-затискачі. 

 
Рисунок 4.15. Електромагнітний покажчик рівня палива: 1-противага; 
2-сталевий якірець; 3-стрілка; 4-корпус; 5, 7-котушки; 6, 8-полюсні 
наконечники; 9-датчик. 
  

Електромагнітний вимірювач рівня пального складається з  
реостатного датчика (рисунок 4.14.) та електромагнітного покажчика 
(рисунок 4.15). Із зміною рівня пального в баці від нуля до повного 
повзунок 4  пересувається на всю довжину реостата. Один кінець 
обмотки реостата 3 виведений на затискач 10, а другий - на "масу". 
Повзунок реостата також має вивід на "масу". Електромагнітний 
покажчик рівня пального (рисунок 4.15) має дві котушки 5 та 7 із 
осердями з м'якої сталі, які мають полюсні наконечники 6 та 8. Крім 
цього, є полюсний наконечник 4, з'єднаний з наконечником 6.  
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Котушки встановлені під кутом 90° одна до одної. Стрілка 3 закріплена 
на осі разом із латунною противагою 1 та сталевим якорем 3, який 
міститься в точці перетину осей котушки. Рухома система встановлена 
на двох опорах.  Струм від бортової мережі  підводиться до затискача 
Б, закріпленого на ізоляторі, і, пройшовши по обмотці лівої котушки 5, 
розгалужується на затискачі Д на два напрями: через праву котушку 7 
на "масу" і через реостат  датчика рівня 9 на "масу". Із протіканням 
струму по обмотках котушок створюється два магнітні поля, що 
перетинаються, які взаємодіють на якір рухомої системи і намагаються 
повернути його вздовж магнітних силових ліній результуючого 
вектора магнітного поля.  Якщо паливний бак заповнений, то повзунок 
реостата займає крайнє положення, включаючи в коло повний опір 
реостата. Результуючий вектор магнітного поля утримує якір із 
стрілкою в правій частині шкали. Із зниженням рівня пального 
повзунок реостата переміщується і закорочує частину реостата 
датчика (якщо бак порожній, то приблизно до 1-3 Ом), внаслідок чого 
струм у лівій котушці збільшується, а в правій значно зменшується. 
Вектор магнітного поля лівої котушки збільшується, а вектор правої 
котушки зменшується, що спричинює зміну напряму результуючого 
вектора магнітного поля котушок і зміщення якоря до лівої зони 
шкали. 

Контроль швидкості транспортних засобів здійснюється за 
допомогою спідометрів, а  частоти обертання колінчатого вала 
тахометрів. В якості привода спідометрів та тахометрів 
використовують  механічний  та електричний привід. На сучасних 
транспортних засобах переважно використовують електричні 
спідометри та тахометри. 

Електричний спідометр із безконтактним електроприводом, 
який складається з датчика І (МЕ307) і покажчика ІІ (12.3802), 
з'єднаних проводами через виводи 1-3. Датчик МЕ307 - це 
електричний трифазний генератор із ротором у вигляді 
чотириполюсного постійного магніту, обертання якому надає ведений 
вал коробки передач через передачу привода спідометра, що 
складається з черв'ячної та змінної пар циліндричних зубчастих коліс. 
Статор датчика має три обмотки L1', L2' та L3', розташовані під кутом 
120° одна до одної й з'єднані зіркою. Магнітоіндукційний покажчик 
12.3802 з електричним приводом складається з чотирьох вузлів, 
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з'єднаних в одному корпусі: швидкісного та лічильного вузлів 
звичайної для спідометрів конструкції, синхронного електродвигуна та 
електронного блока. Швидкісний та лічильний вузли з'єднано з 
ротором синхронного електродвигуна, який живиться від електронного 
блока, складеного на друкованій платі, який складається з транзисторів 
VT1-VT3 і резисторів R1-R6. Статор електродвигуна складається з 
трьох обмоток: LI, L2 та L3, кожна з яких має 2300±10 витків і опір 
220 Ом. Під час обертання ротора датчика його магнітне поле створює в 
обмотках котушок Ll'-L3'статора датчика ЕРС, частота імпульсів якої 
пропорційна частоті обертання ротора. 

 
Рисунок 4.16. Електрична схема спідометра з безконтактним 
електроприводом: І - датчик МЕ307; II - приймач 12.3802. 
 

Індукований позитивний імпульс ЕРС, наприклад, в обмотці 
L1' датчика, відкриває транзистор VT1 покажчика, й до обмотки L1 
електродвигуна надходить струм із виводу "+" і далі через транзистор 
VTI — на "масу" покажчика. Позитивні імпульси ЕРС надходять від 
датчика через кожні 120° повороту його ротора, що створює в об-
мотках статора електродвигуна обертове магнітне поле, частота 
обертання якого дорівнює частоті обертання ротора датчика. 
Резистори R1-R6 призначені для прискорення закривання 
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транзисторів і зниження ЕРС самоіндукції, яка внаслідок цього 
виникає в обмотках електродвигуна. Тахометри з електроприводом 
діє за таким самим принципом, що й спідометр, однак у ньому немає 
лічильного вузла й змінено шкалу.  

Принцип дії електронного тахометра ТХ193 (автомобіль ВАЗ-2103, 
2106 та ін.) грунтується на перетворенні частоти імпульсів, що 
виникають у первинному колі системи запалювання при розмиканні 
контактів переривника, на електричний струм, що вимірюється 
магнітоелектричним приладом. 

Контрольно-вимірювальні прилади здебільшого не потребують 
технічного обслуговування до капітального ремонту автомобіля. Проте 
в процесі експлуатації автомобіля іноді виникають несправності, що 
спричинюються різними дефектами електричного кола. Розглянемо 
найхарактерніші з них. Обривання чи замикання проводу на корпус. 
Стрілки відхиляються за межі шкал покажчиків температури 
охолоджувальної рідини, тиску масла (повітря) та рівня пального 
через обривання чи замикання на корпус автомобіля проводу, який 
з'єднує датчики і покажчики. 

Для перевірки провідника, який з'єднує датчик і несправний 
приймач, на обривання, потрібно вимкнути коло контрольно-
вимірювальних приладів, від'єднати провід від датчика і підімкнути 
його через послідовно увімкнену лампу потужністю 1-3 Вт на корпус 
автомобіля. Коли провід обірваний, лампа не горить, і стрілка 
приймача свого положення не змінює. Обірваний провідник 
замінюють або запаюють обірване місце та ізолюють. У випадку 
замикання проводу на корпус автомобіля в момент увімкнення запа-
лювання стрілки приймачів температури охолоджувальної рідини та 
тиску масла (повітря) різко відхиляються праворуч за межі шкал, а 
стрілка покажчика рівня пального - ліворуч до нуля. Для перевірки 
проводу, який з'єднує датчик, на замикання з корпусом автомобіля 
необхідно увімкнути коло і від'єднати провід від затискача датчика. 
Якщо стрілка приймача свого положення не змінить, то провід зам-
кнено на корпус автомобіля. Несправний провід замінюють або 
ізолюють пошкоджене місце. 

Різко коливаються стрілки та неточно показують покажчики 
контрольно-вимірювальних приладів, як правило, тоді, коли погано 
закріплено наконечники проводів на затискачах приладів, внаслідок 
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чого в колі виникає ненадійний контакт із великим перехідним 
опором. Щоб усунути цю несправність, потрібно гвинти чи гайки 
закріплення наконечників підтягнути, а штекерні з'єднання затиснути 
щільніше. 

Несправності приймача та датчика електричного манометра. 
У разі обривання спіралі реостата датчика (див. рис. 4.12, б) або коли 
поганий контакт повзунка з нею, стрілка приймача відхиляється 
ліворуч нульової поділки. Порушення регулювання датчика 
призводить до неправильних показників приймача. Коли обірвалося 
коло котушки W1, стрілка приймача відхиляється за максимальну 
поділку шкали, а котушок W2 і W3 - ліворуч нульової поділки. Кола 
котушок приладів обриваються внаслідок того, що струм великої сили, 
який виникає при підвищенні напруги генератора або замикання 
проводу, що з'єднує приймач із датчиком, на корпус автомобіля, 
розплавляє проводи. Правильність показів покажчика тиску можна 
перевірити контрольним манометром, під'єднаним до масляної 
магістралі двигуна або до повітряної магістралі гальмової системи. 
Котушки покажчиків тиску масла (повітря), рівня пального і 
температури на обривання перевіряють за допомогою акумуляторної 
батареї та лампочки потужністю 1 Вт, послідовно увімкненої в коло 
котушки, що перевіряється. Якщо коло котушки обірване, лампочка не 
горить. Справність котушок перевіряють також омметром, порівнюючи 
виміряне значення опору з технічними даними. Якщо котушка 
обірвана, омметр показує нескінченність. Стан датчиків з'ясовують, 
вимірюючи їхні опори омметром і порівнюючи здобуті значення із 
заданими. У датчиках покажчиків тиску масла (повітря) і рівня паль-
ного опір вимірюють, коли реостат повністю увімкнено. 

Несправності приймача і датчика електричного термометра. 
Коли початковий опір терморезистора 1 датчика (див. рис. 4.9) 
зміниться, показники покажчика будуть неточні. Перегрівшись, що 
може статися у разі пуску і прогрівання двигуна без рідини в системі 
охолодження або коли її рівень неприпустимо знижений, датчик 
виходить із ладу. Обривання в колі котушки W1 приймача спричинює 
відхилення стрілки ліворуч за межі шкали, а котушок W2, W3 - 
праворуч у крайнє положення. Коло котушок порушується внаслідок 
розплавлення їхнього провідника, коли напруга генератора 
підвищується і замикається провід, який з'єднує приймач із датчиком, 
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на корпус автомобіля. Точність показників покажчика температури 
можна перевірити контрольним термометром. 

Несправності покажчика і датчика вимірювача рівня 
пального. Коли контакт 4 повзунка реостата  датчика рівня (див. рис. 
4.14 ) порушується через спрацювання їхніх контактних поверхонь, 
струм у колі вимірювача переривається і стрілка приймача різко 
коливається. Якщо обірвана спіраль реостата датчика, то стрілка 
приймача перебуває за поділкою П доти, доки повзунок реостата не 
дійде до обірваного місця, а після цього вона стає на відповідній 
поділці шкали.  Коли обірване коло котушки W1 (див. рис. 4.15), 
стрілка приймача стає за поділку П шкали, а котушок W2 і W3 - 
ліворуч поділки 0 шкали. Правильність показників вимірювача рівня 
пального на автомобілі можна перевірити, наповнивши чи 
спорожнивши повний бак. 

Несправності сигналізаторів тиску масла і повітря. Якщо 
замок запалювання ввімкнено, проте двигун не працює, то лампа 
сигналізатора не горить. Щоб перевірити, чи справні лампи і провід, 
який її з'єднує з датчиком, провідником замикають затискач датчика 
на корпус автомобіля. Коли лампа загоряється, то датчик несправний, і 
його потрібно замінити. У цьому випадку датчик має ту ваду, що в 
ньому окислилися контакти ввімкнення лампи або зруйнувалася 
діафрагма.  Якщо лампа сигналізатора гасне тільки за великої частоти 
обертання колінчастого вала двигуна, потрібно перевірити тиск у 
системі змащування двигуна за допомогою манометра і, коли він 
нормальний, слід замінити датчик сигналізатора. 

Несправності сигналізаторів температури охолоджувальної 
рідини і масла. Коли запалювання увімкнено, то за низької 
температури рідини в системі охолодження лампа сигналізатора 
горить. Щоб перевірити датчик, від нього потрібно від'єднати провід і, 
коли лампа погасне, замінити датчик. 

Технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів 
полягає в очищенні від пилу та бруду приладів і контрольних ламп, а 
також у перевірці їхньої роботоздатності. Маючи сумнів у точності 
показників приладів, або коли вони відмовили в роботі, їх знімають з 
транспортного засобу  і випробовують на спеціалізованому 
устаткуванні. Розглянемо методики випробувань, які найчастіше 
застосовують. 
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Датчик температури води. Для перевірки в робочому 
положенні його установлюють у бачок із водою і підвищують 
температуру води понад 100 °С. Воду нагрівають електричним 
підігрівачем і занурюють датчик у неї на такий самий рівень, як і на 
транспортному засобі. Датчики для вимірювання температури масла 
перевіряють у маслі. Як контрольний застосовують ртутний 
термометр із похибкою вимірювань не більше ± 0,5 °С. Досягнувши 
вимірюваної температури, датчик витримують під нею не менше 2 хв, 
щоб усі його деталі нагрілася і процес теплопередачі стабілізувався. 
Після цього в логометричному покажчику омметром чи 
вимірювальним мостом вимірюють опір терморезистора.  Ефективний 
струм в імпульсному датчику визначають тепловим амперметром. 
Перевіривши датчики на всіх контрольних точках, з'ясовують від-
повідність їх технічним умовам. Для перевірки датчиків 
сигналізаторів аварійної температури їх підключають до 
акумуляторної батареї послідовно із сигнальною лампою і, повільно 
нагріваючи, визначають температуру увімкнення лампи. Датчик 
аварійної температури регулюють, закручуючи або відкручуючи 
регулювальний гвинт, за допомогою якого змінюють відстань між 
контактами. Зі зменшенням цієї відстані температура ввімкнення 
датчика знижується. Якщо датчик для ремонту і регулювання 
розбирали, то його вставляють у корпус і завальцьовують на 
токарному верстаті. 

Датчики тиску масла. Для перевірки їх приєднують до 
гідравлічної чи пневматичної системи зі змінюваним тиском. На цій 
самій системі ставлять еталонний манометр із похибкою вимірювань 
не більше  5 кПа. Плавно збільшуючи тиск і позначаючи його на 
поділках шкали контрольного манометра, відлічують справжній тиск 
за еталонним манометром. Імпульсний датчик тиску в робочому 
положенні розміщують у систему змінюваним тиском і перевіряють 
силу струму тепловим амперметром, підключаючи акумуляторну 
батарею, за показниками тиску, поданими у технічних умовах. 
Реостатний датчик перевіряють на аналогічній установці з тією 
відмінністю, що за контрольних тисків його вихідний опір вимірюють 
омметром чи вимірювальним мостом.  Датчики аварійного тиску 
перевіряють, плавно змінюючи тиск на момент замикання контактів, 
який виявляють за допомогою послідовно ввімкненої лампи та аку-
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муляторної батареї. Покажчики тиску масла і температури води 
перевіряють окремо від датчиків, послідовно вмикаючи в коло 
живлення з міліамперметром і контрольним реостатом чи магазином 
опорів. Змінюючи опір реостата, ставлять необхідний показник 
реостата на шкалі перевіряємого приймача і порівнюють опір або 
виміряний струм із відповідним значенням, заданим у ТУ. Слід 
пам'ятати, що стрілка логометричного покажчика рухається при зміні 
опору реостата без затримки, а імпульсного - відстає через теплову 
інерцію. Тому, змінивши контрольний опір, імпульсний приймач 
потрібно витримувати протягом 2-3хв і трохи постукувати по корпусу. 
Не можна вмикати імпульсний приймач у коло акумуляторної батареї 
без послідовно ввімкненого реостата, бо це може призвести до 
перегрівання обмоток, руйнування ізоляції та короткого замикання, а 
також до перегрівання біметалевої пластини й деформації місця 
причеплення стрілки.  

Датчик рівня пального для перевірки закріплюють на 
спеціальній підставці в робочому положенні так, щоб важіль поплавка 
міг вільно повертатися навколо своєї осі. Повертаючи важіль у 
положення, що відповідає 0, 1/2 і П заповненню бака, за допомогою 
омметра вимірюють опір реостата датчика. Опори реостата за різних 
положень важеля поплавка, виражених у градусах, наведено в 
технічних умовах на даний вид датчика. При потребі датчик 
регулюють, повертаючи втулку кріплення повзунка відносно його осі 
чи підгинаючи його важіль. Покажчик рівня пального перевіряють 
разом із заздалегідь перевіреним і відрегульованим датчиком або з 
набором еталонних опорів. Якщо важіль датчика поставлено в такі 
положення, або якщо ввімкнено такі еталонні опори, які відповідають 
0, 1/2, П заповненням паливного бака, то покажчик повинен показувати 
відповідно 1, 1/2 і П з відхиленнями, що не перевищують наведених у 
технічних умовах значень. Якщо показники покажчика виходять за 
межі припустимих значень, то його потрібно відрегулювати, або 
замінити. 
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Додаткове електрообладнання – це обладнання опалення, 
вентиляції, очищення переднього і заднього скла та фар, підіймання і 
опускання скла дверей, переміщення сидінь, радіоприйом тощо). 

В якості привода  вказаного обладнання використовують 
електродвигуни постійного струму з електромагнітним збудженням та 
збудженням від постійних магнітів. Останні отримали більш широке 
розповсюдження. Для керування роботою електродвигунів 
додаткового обладнання використовують відповідні комутаційні 
апарати. Регулювання частоти обертання електродвигунів виконують  
реостатами та додатковими опорами, що вмикаються через 
перемикачі, або за допомогою включення додаткових щіток обмотки 
якоря. 

Розглянемо будову та принцип роботи електроприводу  
склоочисників.  Склоочисник з електричним приводом (рисунок 4.17) 
складається з електродвигуна 3, черв'ячного редуктора кривошипа 2, 
системи важелів та щіток. Обертання якоря електродвигуна через 
черв'ячний редуктор 4, кривошип і важільну систему перетворюється 
на коливання важелів та щіток 1. Щітки повинні рухатися по склу 
плавно, без поштовхів з визначеним кутом розмаху та зусиллям 
притискання до скла.  

 

 
 

Рисунок 4.17. Склоочисник: 1 – щітки; 2 – кривошип; 3 – 
електродвигун; 4 – черв’ячний редуктор. 
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Різні кліматичні умови зумовлюють потребу зміни 
продуктивності склоочисника. Тому сучасні склоочисники мають дві або 
три швидкості, постійний чи переривчастий режим. Як додаток до 
склоочисників часто обладнують омивники переднього чи заднього 
скла. Під час руху по сирій брудній дорозі і при відсутності дощу скло 
забруднюється від автомобілів, що обганяють чи рухаються зустрічно. 
В цих випадках щітки лише розмазують бруд по склу, а не очищують 
його.  Омивники скла складаються з бачка з чистою водою та насоса, 
що приводиться в рух вручну, ногою чи електродвигуном. При роботі 
обмивника скло автомобіля під час руху змочується струменем води з 
форсунок, які встановлені біля склоочисника. Зволожений бруд потім 
легко очищається щітками склоочисника.  

На рисунку 4.18 зображено принципову електричну схему 
двохшвідкісного електроприводу склоочисника. Частота обертання в 
якому змінюється за допомогою додаткової щітки подачі напруги на 
якорь. У моторедукторі розміщено кінцевий вимикач SQ,  який забезпечує  
після вимкнення склоочисника укладання щіток у крайнє положення так, 
щоб вони не заважали водієві оглядати дорогу.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.18. Принципова електрична схема склоочисника з 
двохшвидкісним електроприводом. 

 
За допомогою перемикача  SA  встановлюється режим роботи 

склоочисника. В положенні І  "+" від джерела живлення через роз’єм 1 
запобіжник F, роз’єм 2 перемикач  SA, роз’єм 6 подається основну 
щітку електродвигуна. При цьому електродвигун працює на 
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максимальній частоті обертання. При переведенні перемикача в 
положення ІІ живлення на якір електродвигуна подаватиметься через 
додаткову щітку і він працюватиме на пониженній частоті. Для 
вимкнення склоочисника перемикач переводиться в положення 0. При 
цьому  "+" від джерела живлення подаватиметься через кінцевий 
вимикач SQ і електродвигун вимкнеться його контактом коли щітки 
буде переміщено в крайнє положення.  

Для забезпечення приривчастої роботи склоочисника в деяких 
схемах керування склоочисника використовується реле часу теплової дії, 
що побудовані на основі біметалевих елементів, чи електронні реле часу.  

На рисунку 4.20 зображено схему керування електроприводом 
вентилятора системи охолодження двигуна внутрішнього згорання. 
Вимикачем SA  на схему  підводиться "+" від джерела живлення. За 
допомогою  біметалевого датчика температури SK контролюється 
температура охолодної рідини. Коли двигун внутрішнього згорання 
перегрівається, контакт   SK  замикається і через реле KV подається 
напруга живлення на електродвигун вентилятора. Коли двигун 
охолодиться, вентилятор вимикається. Така робота вентилятора 
забезпечує оптимальний тепловий режим двигуна і, як наслідок, 
економічну витрату пального. Запобіжники F1, F2 забезпечують 
захист електровентилятора  від коротких замикань.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.20. Принципова 
електрична схема електровентилятора системи охолодження. 
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В процесі експлуатації можливе виникнення несправностей 
допоміжного електрообладнання. Відмови виникають через 
пошкодження як в електричних, так і в механічних частинах системи. 
Пошкодження в електричній частині виникають за таких причин: 
порушення контактів у штекерних чи болтових з'єднаннях;  
пошкодження вимикачів або перемикачів; вихід із ладу реле; згоряння 
обмоток електродвигуна; окислення чи надмірне підгоряння його 
колектора; зависання щіток; порушення контактів у датчиках. 
Затинання підшипників, заклинювання редукторів, примерзання щіток 
склоочисника до скла, закупорювання каналів для підведення рідин до 
стекол; затинання важелів склоочисників за скло - причини 
пошкоджень у механічній частині електропривода. 

Під час щоденного обслуговування роботоздатність апаратів 
допоміжного устаткування перевіряють, приводячи їх у дію. Під час 
ТО-1 і ТО-2 перевіряють, крім того, надійність кріплення проводів в 
електроприводі, реле, електродвигунів, редукторів, важелів, 
перемикачів склоочисників та інших апаратів. Електродвигуни та 
моторредуктори сконструйовано так, що коли їх нормально 
експлуатувати протягом усього терміну служби, то вони не 
потребують змащування підшипників. 

 
 

 Питання для самоконтролю 
1 Яке призначення контрольно-вимірювальних приладів та 

засобів сигналізації на транспортних засобах? 
2 Призначення, будова та принцип дії амперметрів, вольтметрів. 
3 Призначення, будова та принцип дії  покажчиків та 

сигналізаторів тиску. 
4 Призначення, будова та принцип дії покажчиків та 

сигналізаторів температури. 
5 Призначення, будова та принцип дії покажчиків рівня палива. 
6 Призначення, будова та принцип дії спідометрів та тахометрів. 
7 Експлуатація контрольно-вимірювальних приладів. 
8 Будова та принцип дії електроприводу допоміжного 

електрообладнання. 
9 Експлуатація допоміжного електрообладнання. 
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5. Електронні системи контролю і керування.  Прилади і 
обладнання для діагностики і випробування автотракторного 

електрообладнання. 
 

5.1. Електронні системи контролю і керування. 
Електронні системи контролю і керування двигуном. 
Електронні системи керування тракторами, комбайнами.  

 
Теоретичні відомості 

 
Підвищенні економічні і екологічні вимоги  та широкий 

розвиток електроніки та мікропроцесорної техніки спричинили 
впровадження її на автомобілі та трактори.  

Реалізація поліпшення економічних та екологічних показників 
здійснюється шляхом створення електронних систем керування 
двигуном. Сучасні електронні системи керування двигуном поєднують 
в собі мікропроцесорну систему запалювання та систему розподіленого 
вприскування палива.  

Контролер електронної системи керування двигуном виконаний 
на основі мікропроцесора, що включає в себе  блок вводу інформації, 
обробки даних та виводу команд керування. У постійний 
запам’ятовуючий пристрій блоку обробки даних процесора записані 
значення опорних точок керування  подачі та запалювання палива. 

Датчик положення колінчатого вала подає команду на початок 
відліку подачі палива і випередження запалювання, а датчик 
положення дросельної заслінки допомагає розпізнати режим холостого 
ходу двигуна.  

Корегування кількості палива та моменту запалювання 
здійснюється по сигналам датчиків, що потрапляють в блок вводу 
інформації мікропроцесора. Мікропроцесор отримує сигнали від 
датчиків про: положення і частоту обертання колінчатого вала; масові 
витрати повітря; температуру охолодної рідини; положення дросельної 
заслінки; концентрацію кисню в відпрацьованих газах; детонацію в двигуні. 
На основі отриманої інформації  контролер керує форсунками і  
електробензонасосом  подачі палива, регулятором холостого ходу, 
системою запалювання, вентилятором системи охолодження двигуна.  

На сьогоднішній день сучасним стандартом для вітчизняного  
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та російського автомобілебудування є випуск автомобілів, оснащених 
електронними системами керування двигуном, що розробляються в 
Росії. Розробка електронних системами керування двигуном  основані 
на розробках американського концерну GM та німецької фірми 
BOSCH. Дані системи можуть відрізнятися функціональними 
можливостями та комплектуючими, але в цілому мають схожий 
алгоритм керування. 

 
Рисунок 5.1.  Схема системи розподіленого вприскування палива 
системи керування двигуном: 1 –   повітряний фільтр; 2 – датчик 
положення дросельної заслінки; 3 – дросельний патрубок; 4 – датчик 
температури повітря і абсолютного тиску; 5 – ресивер; 6 – рампа 
паливних  форсунок; 7 – регулятор тиску палива; 8 – форсунка; 9 – 
датчик температури охолодної рідини; 10 – свічки запалювання; 11 – 
модуль запалювання; 12 – датчик частоти обертання та положення 
колінчатого вала; 13 – датчик швидкості; 14 – каталітичний 
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нейтралізатор; 15 – датчик кисню; 16 – трубка рециркуляція палива;          
17 – паливний бак; 18 – паливний насос; 19 – адсорбер; 20 – клапан 
продувки адсорбера; 21 – контрольна лампа "CHECK  ENGINE" на 
панелі приладів; 22 – діагностичний роз’ємний пристрій; 23 – паливний 
фільтр; 24 – електронний блок керування (ЕБУ) двигуном; 25 -  датчик 
детонації; 26 – регулятор холостого ходу.     

 
Розподілена система вприскування палива - інжекторна система  

забезпечує рівномірний дозований розподіл палива по циліндрам. Система  
подачі палива, що зображена на рисунку 5.2, включає в себе 
електробензонасос, паливний фільтр, паливопроводи, форсунки, регулятор 
тиску палива.  

 

Рисунок 5.2. Система подачі палива: 1 – пробка штуцера для контролю 
тиску палива; 2 – рампа форсунок; 3 – скоба кріплення паливних трубок; 4 – 
регулятор тиску палива; 5 –  електробензонасос; 6 – паливний фільтр; 7 – 
зливний паливопровід; 8 – паливопровід; 9 – форсунки. 
 

В паливній системі використано електробензонасос роторного типу 
(рисунок 5.3). Він встановлюється в бакові і забезпечує подачу палива під 
тиском більше 284 кПа. Форсунки (рисунок 5.4) являють собою 
електромагнітні клапани. Коли на електромагнітний клапан  від контролера 
потрапляє імпульс напруги, то він відкривається і паливо через розпилювач 
подається у впускну трубу на впускний клапан. При знятті імпульса 
напруги підпружинений клапан перекриває подачу палива. Для 
підтримання постійного перепаду тиску (284-325 кПа) повітря у впускній 
трубі і тиску палива в рампі використовується регулятор тиску палива 
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діафрагменого типу. При зростанні тиску палива в рампі надлишковий тиск 
зменшується перепусканням його по зливній магістралі назад в бак.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 5.3.  Паливний насос з             Рисунок 5.4.  Електромагнітна 
поплавково-реостатним датчиком       форсунка: 1 – обмотка електромагніта; 
рівня палива.                                             2 – якір; 3 – запірний елемент;  
                                                                     4 – упор; 5 – пружина; 6 – магніто-                           
                                                                     провід; 7 – контакти; 8 – штуцер під- 
                                                                     ведення палива. 

 
 Кількість повітря, що подається на створення паливної суміші, 

дозується дросельною заслінкою. Вона приводиться в дію педаллю 
акселератора.  Вузол дросельної заслінки є в системі пристроєм, через 
який водій задає необхідну швидкість руху автомобіля. Для 
визначення ступіні відкриття дросельної заслінки використовується 
датчик її положення. Датчик положення дросельної заслінки 
встановлюється на дросельному патрубку і зв’язаний з віссю дросельної 
заслінки. Датчик являє собою потенціометр, на один вивід потенціометра 
подається +5В, другий  приєднується до " маси", а з центрального 
(ковзаючого) знімається вихідний сигнал на контролер.  Контролюючи 
вихідну напругу датчика, що залежить від положення заслінки (≤0,7 В – 
заслінка закрита, при повністю відритій заслінці напруга повинна бути не 



 94 

більше 4В). По сигналу датчика положення дросельної заслінки контролер 
корегує подачу палива. 

 Друге завдання дросельного вузла полягає в підтримці 
байпасного каналу (канал холостого ходу) при відмові водія від 
керування дроселем (вимикання КПП, гальмування, рух накатом). У 
всіх цих випадках дросельна заслінка закрита і через байпасний канал  
забезпечується необхідна подача повітря на двигун для підтримки 
заданих системою обертів колінчатого вала. Цей режим реалізується за 
допомогою регулятора холостого ходу (кроковий електродвигун), що 
встановленого у вузлі дросельної заслінки (рисунок 5.5). 

 
 Рисунок 5.5. Схема подачі повітря 
регулятором холостого ходу: 1 – регулятор 
холостого ходу; 2 – дросельний патрубок; 3 
–  дросельна заслінка; 4 – клапан регулятора 
холостого ходу; А – вхідний електричний 
сигнал; В – повітря. 
 

Датчик положення колінчатого вала – індуктивного типу 
призначений для синхронізації контролера з верхньою мертвою точкою            
1-го і 4-го циліндрів і кутовим положенням колінчатого валу.  Контролер по 
сигналам датчика визначає частоту обертання колінчатого валу і подає 
команду на початок відліку подачі палива і випередження 
запалювання. При обертанні колінчатого вала вихідна напруга зміного 
струму на виводах датчика повинна становити не менше 0,3 В. Опір 
від’єднаного датчика повинен становити 300-400 Ом.  
   
 
 
 
 
 

Рисунок 5.6. Датчик положення колінчатого вала. 
 
Датчик швидкості автомобіля встановлюють в коробці передач. 

Принцип дії датчика основується на ефекті Холла. Датчик видає на 
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контролер прямокутні імпульси напруги з частотою, що пропорційна 
швидкості обертання ведучих коліс. 

У випускному патрубку охолодної рідини на головці циліндрів 
встановлено датчик температури. По цьому датчику система визначає 
тепловий стан двигуна й приймає рішення про корекцію параметрів 
(оберти ХХ, збагачення паливної суміші, кут випередження 
запалювання, включення - вимикання вентилятора й т.п). Показник 
температури двигуна на панелі приладів кабіни автомобіля не має 
відносини до цього датчика, оскільки температура в цьому випадку 
визначається іншим датчиком, установленим у сорочці двигуна. Для 
контролю температури охолодної рідини використовується термістор. 
Оріентовні значення опору датчика залежно від температури:  0ºС  - 9420 
Ом; 20ºС  - 3520 Ом; 40ºС  - 1459 Ом; 90ºС  - 241 Ом;  

 
Рисунок 5.7.  Датчик температури охолодної рідини.  

 
Датчик детонації встановлений в верхній частині блока циліндрів. 

Датчик детонації є "вухом" системи, що виділяє рівень шумів двигуна 
на певних частотах. По сигналу датчика контролер регулює випередження 
запалювання, для усунення детонаційних спалахів палива. Чутливим 
елементом датчика являється п’єзокристалічна пластинка. При детонації на 
виході датчика генеруються імпульси напруги.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.8. П’єзоелектричний датчик детонацій. 

Для корегування кількості подаваємого палива на приймальній 
трубі глушника встановлюється датчик концентрації кисню. Кисень, що 
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присутній в відпрацьованих газах, реагує з датчиком, створюючи на виході 
датчика різницю потенціалів. Вона змінюється в межах від 0,1В (значний 
вміст кисню – збіднена паливна суміш) до 0,9В (малий вміст кисню – багата 
суміш). 

              
                                                             Рисунок 5.9.  Цирконієвий датчик кисню: 1 – 

електропровідне ущільнення; 2 – корпус; 3 – 
твердий електроліт; 4, 5 – відповідно зовнішній і 
внутрішній електроди. 

                                                                                                                                    
 
 
 
  

Зміни вихідної напруги датчика пов’язані  зі змінами концентрації 
кисню на поверхні датчика, що викликані процесами  окислення в 
відпрацьованих газах незгорівшого  палива. Реакції, що відбуваються на 
поверхні датчика, відбуваються при високих температурах не менше 350ºС. 
Тому датчик оснащений внутрішнім нагрівачем.   

Датчик масових витрат повітря розташовується на вході 
повітряного тракту після повітряного фільтра. В ньому знаходиться датчики 
температури і нагрівний резистор. Повітря, що охолоджує один із датчиків, 
забезпечує різницю температур датчиків. По показам  датчика масових 
витрат повітря  контролер визначає паливоподачу тобто тривалість імпульса 
відкривання форсунок та кут випереждення запалювання.  

Розвиток електронних систем керування направленний на 
запровадженні комплексного керування двигуном,  введення 
додаткових регулювальних параметрів з керуванням 
турбонаддуванням, рецеркуляцією відпрацьованих газів, 
відключенням частини циліндрів, керування трансмісією. 
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Рисунок 5.10. Схема електронної системи керування двигуном        
ВАЗ-2111 з розподіленим впроскуванням палива: 1 - датчик положення 
дросельної заслінки; 2 - датчик положення колінчатого валу; 3 - датчик 
температуры охолодної рідини; 4 - датчик швидкості; 5 - клапан 
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продувки адсорбера; 6 - датчик масових витрат палива; 7 - датчик 
детонації; 8 - датчик концентрації кисню; 9 - колодки електронного блока 
керування; 10,12,14 - плавкі запобіжники; 11 - реле ввімкнення 
електродвигуна вентилятора;  13 - реле ввімкнення живлення; 15 - реле 
ввімкнення електробензонасоса; 16 - колодка діагностики; 17 - 
регулятор холостого ходу; 18 - датчик рівня масла; 19 - датчик 
контрольної лампи тиску масла; 20 - датчик покажчика температури 
охолодної рідини; 21 - електробензонасос з датчиком рівня палива; 22 - 
форсунки; 23 - свічки запалювання; 24 - модуль запалювання; А - до 
клеми "+" акумуляторної батареї В - роз’єм, що з’єднується зі джгутом 
проводів панелі приладів. 
  
 Сучасні трактори, комбайни, як і автомобілі насиченні 
електронними засобами контролю та керування. Електронні системи 
різних фірм за будовою  та принципом дії відрізняються одна від 
одної, але їх основним  завданням є підвищення надійності, 
полегшення  керування й обслуговування мобільних машин.  
 Системи керування дають змогу керувати витратою палива, 
перемиканням передачі, керування начіпними пристроями, 
гідравлічною системою вала відбору потужності і власне валом 
відбору потужності. Системи контролю та керування тракторами і 
комбайнами розвиваються по принципу від окремих функціональних 
блоків до комплексних систем керування.  

Крім головних ком’ютерів на тракторах по замовленню 
встановлюють спеціалізовані бортові комп’ютери для керування 
робочим органами начіпних пристроїв та контролю за режимами їх 
роботи і технологічними процесами. Стан робочих органів 
контролюється, як правило по частоті їх обертання та лінійному 
переміщенні. Вказані параметри дають можливість оцінити не лише 
послідовність процесу, а й режим їх роботи по навантаженню тощо.  

Так для регулювання глибини обробітку грунту начіпні 
пристрої комплектується регуляторами силового, позиційного та 
комбінованого регулювання відповідно з індукційними датчиками 
частоти обертання та  потенціометричними датчиками. 

Індукційні датчики частоти обертання широко 
використовуються для контролю та керування робочими органами 
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зернозбиральних комбайнів, посівних машин, забезпечуючи при 
цьому не лише оптимальний хід технологічних процесів. Вони є 
основою системи збору інформації виробничих показників, наприклад 
об’єму та норм висіву. 

Для контролю рівня зерна, посівних матеріалів, норм висіву 
широко використовують оптичні та їнші типи датчиків. 

 
 Питання для самоконтролю 

 
1 Призначення та функціональні можливості електронних систем 
керування двигуном. 
2 Призначення, будова, принцип дії електронних блоків управління 
двигуном (ЕБУ). 
3 Призначення, будова та принцип дії системи подачі палива з 
розподіленим вприскуванням. 
4 Датчики електронних систем керування двигуном. 
5 Електронні системи керування тракторами та комбайнами. 
 

   
5.2. Прилади і обладнання для діагностики і випробування 

автотракторного електрообладнання. 
 

Технічна діагностика електрообладнання. Прилади і обладнання для 
діагностики і випробування. Зарядні пристрої. 

 
 

Теоретичні відомості 
  

 Технічна діагностика-це частина  технологічного процесу 
контролю за станом автотракторного електрообладнання технічного 
обслуговування і ремонту. При цьому одержується інформація про 
стан і параметри електрообладнання безпосередньо при роботі 
машини, тобто без розбирання схем і зняття окремих пристроїв з 
машин. Одержана інформація дозволяє визначити ресурс пристроїв, 
тобто можливу тривалість надійної роботи приладів і, отже безпечної 
експлуатації машин або необхідність планового чи позачергового 
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технічного обслуговування і ремонту. В процесі діагностики 
перевіряють роботу засобів освітлення, сигналізації, систему  
запалювання, електроживлення тощо та порівнюють  з нормативно 
допустимими показниками. Для проведення діагностики застосовують, 
як окремі прилади, так і спеціальні стенди. На сучасних транспортних 
засобах для перевірки їх стану використовуються штатні контрольно-
вимірювальні прилади та  бортові комп’ютери.  
 Виникнення несправностей в процесі експлуатації 
транспортного засобу частіше всього супроводжуються явними 
ознаками, по яким можна визначити місце і як мінімум систему, в якій 
виникла несправність.  

Різноманітні несправності мають однакові зовнішні ознаки. 
Тому і пошук повинен виконуватись по певній системі. При пошуку не 
слід без необхідності розбирати прилади, так-як це може призвести до 
зміни взаємозв’язку з’єднаних деталей. Конкретні операції пошуку 
залежать від системи електрообладнання, в якій він проводиться. При 
розгляді питань експлуатації систем електрообладнання вже 
розглядалися прості методи пошуку несправностей даних систем.  

Якщо по зовнішнім ознакам несправність характерна для 
окремого конкретного елемента системи електрообладнання то пошук 
доцільно починати з нього. Наприклад при ввімкненні лівого поворота 
не працює лише передній лівий покажчик.  Отже починаємо пошук з 
перевірки справності лампи покажчика повороту, стану контактних 
з’єднань, наявності напруги живлення на затискачах патрона. 

При  відмові всієї системи пошук доцільно починати від 
джерела живлення, поступово перевіряючи електричні ланцюги та 
прилади у напрямку до споживача. Так-як електрообладнання 
росподілено на системи за допомогою запобіжників, то розпочинають 
пошук з них.  

Для перевірки технічного стану більшості систем достатньо 
використовувати звичайну контрольну лампу, омметр, вольтметр. Дані 
засоби дають можливість перевірити наявність напруги живлення на 
електроустаткуванні, її рівень, стан контактних з’єднань, цілісність 
електричних ланцюгів. 
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 З впровадженням електронних систем контролю та керування 
двигуном на сучасних транспортних засобах виникла необхідність 
використання відповідних засобів діагностики.   
 Електронний блок  контролю та керування двигуном (ЕБУ) 
являється комп’ютером, що вбудований в систему керування двигуном. 
Однією з важливих функцій  ЕБУ є самодіагностика роботи  всіх 
елементів системи управління. Спеціальні драйвера та програмні 
модулі ЕБУ  визначають відхилення параметрів контролю за 
оптимальні межі   та несправності в ланцюгах  елементів електронної 
системи і встановлюють признаки помилок в пам’ять контролера. Про 
наявність помилок сигналізує лампа на панелі приладів "CHECK  
ENGINE"  (контроль двигуна). В випадку постійних помилок 
управляюча програма здатна переходити до управління двигуном по 
резервним  алгоритмам. 

Для визначення кодів помилок транспортні засоби можуть 
комплектуватися спеціальним бортовим комп’ютером, або до 
діагностичного роз’єму ЕБУ підключаються  спеціальні тестери і 
персональні комп’ютери з використанням відповідних адаптерів.  

Приклади деяких кодів помилок, що дають можливість  
визначити несправність  окремих елементів та несправності в ланцюгах 
електронної системи керування, відхилення параметрів контролю за 
оптимальні межі, наведенно нижче: 

P0101 - Вихід сигналу датчика масових витрат повітря за 
допустимий діапазон; 

P0102 - Низкий рівень сигналу ланцюга датчика масових витрат 
повітря; 

P0117 - Низкий рівень сигналу ланцюга датчика  температури 
охолодної рідини; 

P0201 - Обрив ланцюга управління форсункою 1; 
P0301 - Пропуски запалювання в циліндрі 1; 
P0562 - Понижена напруга бортової мережі; 
P0601 - Несправність ПЗУ контроллера. 
 
Використання спеціалізованих тесторів, персональних 

комп’ютерів з К-line адаптерами дає можливість не лише визначити 
коди помилок електронної системи керування двигуном, а й проводити 
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контроль і аналіз режимів роботи двигуна: визначати та корегувати 
оберти холостого ходу; подачу палива та інші параметри.  

Для усунення помилок розробників програмного забезпечення 
ЕБУ, що також має місце при використанні електронних систем 
керування двигуном, та корегування режимів роботи двигуна під 
замовлення водія (завод виробник програмує ЕБУ на економічність та 
максимальне зменшення токсичності) за допомогою персонального 
комп’ютера  з    К-line адаптерами та програматорами здійснюється 
перепрограмування ЕБУ (чіп-тюнінг). В результаті вдалого чіп-тюнінга 
можна отримати більш високі тягові – швидкісні характеристики, 
підвищити динамічні характерисики двигуна, тощо.  

Слід зазначити, що використання системи самодіагностики ЕБУ 
та приладів і засобів діагностики не дають гарантії швидкого і 100% 
виявлення несправності, а лише значно спрощують і полегшують умови 
пошуку. Тому при пошуку несправностей, особливо коли режими 
роботи двигуна незадовольняють вимогам, необхідно перевіряти якість 
пального та тиск з яким воно подається, герметичність в системі подачі 
повітря, стан свічок запалювання та високовольтних проводів, стан 
акумуляторної батареї, рівень напруги на приладах, стан конттактних 
з’єднань та проводів, знос деталей самого двигуна. Тобто при пошуку 
несправностей повинен здійснюватися комплексний підхід. 

В умовах майстерень, станцій технічного обслуговування крім 
діагностичних приладів використовують контрольно-випробувальні 
сденди. Вони призначенні для діагностики та випробовування 
автотракторного електрообладнання, що підлягає ремонту чи 
відремонтовано та потребує перевірки перед установкою на 
транспортний засіб. Для даних цілей використовують спеціалізовані та 
універсальні стенди. Один їз широковикористовуємих універсальних 
стендів розглянемо нижче. 
 Стенд універсальний контрольно-випробувальний КИ-968 
призначений для випробування:  генераторів напругою 12 і 24 В; реле 
регуляторів, стартерів; розподільників; котушок запалювання; 
магнето; звукових сигналів і іншого електрообладнання. 

Для  приводу  вихідних валів генератора, магнето і 
розподільника в стенді встановлено двошвидкісний асинхронний 
електродвигун трифазного струму типу Т-41-4/2. Використання 
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двохшвидкісного  електродвигуна  1400/2800 об/хв, планетарного 
редуктора та варіатора дає можливість  ступінчасто та плавно 
регулювати частоту обертання вихідних валів в широких межах. 
Планетарний редуктор має передаточне число 1:10 з забезпеченням 
зниження обертів вихідних валів до 55 об/хв. Клинопасовий варіатор 
має передаточне число 1:6 зі зміною числа    обертів   на    вихідних  
валах при: першій швидкості електродвигуна від 550 до 3300 об/хв.; 
при другій швидкості від 1100 до 6000 об/хв. 

Керування  електродвигуном здійснюється кнопками  SB1- SB3 
типу КУ-1 (45) "Стоп", "Ліве обертання", "Праве обертання" і 
перемикачем частоти обертання електродвигуна   SA1 типу ПКП 10-
19-115 (43). 

 Для контролю обертів вихідних валів приводів  на стенді 
встановлено     двострілочний     електричний    тахометр   Pn типу ТЭ-
205 (23)  в комплекті з тахогенератором BR. Вимірювальна  частина 
приладу – тахометр -  побудовано на   індукційному принципі. 
Протидіючий момент , який обмежує  поворот стрілок тахометра, 
створено спіральною пружиною, тому допускається обертання стрілок 
тахометра тільки  за часовою стрілкою. При реверсуванні 
електродвигуна стенду, реверсивний електромагнітний пускач 
переключає  підключення тахометра. Шкала тахометра має оцифровку 
від 0 до 9. Кожна з великих поділок поділена на 5 малих. Тисячі  
обертів відраховуються  за допомогою маленької стрілки по великих 
поділках. Сотні і десятки обертів – за допомогою великої стрілки. Для 
цієї стрілки велика поділка має ціну 100 об/хв, а мала 20 об/хв.  Відлік  
обертів вихідних валів приводу здійснюється слідуючим чином: при 
роботі електродвигуна на першій і другій швидкості і вимкненому 
планетарному редукторі покази тахометра відповідають дійсній 
швидкості обертання вихідного валу, тобто 1:1; при ввімкненому 
планетарному редукторі і першій швидкості електродвигуна  покази 
тахометра необхідно зменшити в 10 разів. 

Робота  планетарного редуктора при ввімкненій другій 
швидкості електродвигуна не допускається. 
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Рисунок 5.11. Контрольно-випробовувальний стенд: 1-перемикач 
акумуляторних батарей; 2 - вмикач синхронографа; 3 - еталонний 
переривник; 4 - ручка вакуум-насоса; 5 - синхронограф;       6 - клема 
високої напруги еталонної котушки запалювання; 7 - кнопка вмикання 
випробовуваного конден-сатора; 8 - клема для приєднання 
конденсатора; 9 - гніздо для приєднання виводу переривника;  10 - 
клема "Батарея"; 11-гніздо еталонного переривника; 12 - додаткові 
гнізда вольтметра; 13 – вивід високої напруги синхроног-рафа; 14 - 
ручка регулювання реостата; 15 – кнопка установки приладу ИУК на 
нуль; 17 - ручка реостата встановлення стрілки приладу ИУК; 18 - 



 105 

вимірювач кута замкнутого стану контактів (ИУК); 19 - вольтметр; 20- 
перемикач вольтметра; 21 - сигнальні лампи "12 – 24 В"; 22 - 
сигнальна лампа "мережа"; 23 - тахометр;  25 - амперметр;  26, 27- 
перемикач випробування приладів запалювання; 28 - перемикач 
амперметра: 29 - вакуумметр; 30 - ручка навантажувального реостата; 
31 – ручка установки зазору розрядників; 32 - контрольна лампа: 33 - 
кронштейн; 34 - гнізда "Контрольна лампа 220 В "; 35 - гніздо для 
вмикання обмотки збудження генератора; 36 - клема "+"; 37 - клемна 
панель; 38 - ручка вмикання планетарного редуктора; 39 - клема "-"; 40 
- клема для приєднання стартера; 41 - перемикач виду навантаження: 
42 - кнопка вмикання стартера; 43 - перемикач частоти обертання вала 
електродвигуна; 44 - ручка регулювання варіатора; 45 - кнопки 
керування електродвигуном; 46 - перемикач "маса-зарядка". 

 
Для випробування електрообладнання з номінальною 

напругою 12 і 24 В у стенді установлено акумуляторні батареї. 
Переключення   батарей   здійснюється    штекерним перемикачем  
SA4 (1).  Сигнальні лампи HL4, HL5 сигналізують, на яку напругу 
ввімкнена акумуляторна батарея. В зв'язку з тим, що при випробуванні  
електрообладнання через перемикач може проходити струм до 1500А, 
штекер перемикача необхідно вставляти до упора з послідуючим 
поворотом за часовою стрілкою, що забезпечує щільне закріплення  
штекера в гнізді і надійний контакт. 

Перемикач  SA3 (46) конструктивно виконаний аналогічно 
SA4  і забезпечує під'єднання маси обладнання, що випробується до 
кіл стенда (положення  "Маса"), включення акумуляторних батарей 
стенду на підзарядку (положення "Зарядка"). 

Вольтметр стенду М1600 (19) з межею вимірювання по 
постійному    і   змінному струмові  0 – 30 В разом з перемикачем SA7 
(20)  забезпечує  контроль напруги на обладнані (1 - стартер, 2 -  
генератор, 3 – постійний, 4 – змінний), що випробується. Випрямляч 
VD, резистор R5  і конденсатор С1 необхідні для роботи вольтметра на 
змінному струмові. Резистор R5 забезпечує  градуювання шкали 
приладу по змінному струмові  (градуювання проводиться на заводі-
виробнику та при ремонтах і регулюванні стенду в процесі 
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експлуатації).  Для попередження  самовільного розрегулювання 
резистора конструктивно він виконаний з фіксацією осі обертання. 
 Амперметр стенду М1600  (25) забезпечує контроль величини 
струму, який проходить через електричні кола обладнання, що 
випробовується. Шунт "30А" використовують при випробувані 
генераторів, котушок запалювання, звукових сигналів і ін., а шунт 
"300А" і "1500А" – при випробувані стартерів. В зв'язку з тим, що  
режим шунта "1500А" короткочасний (до10 секунд) при вимірювані 
струму в діапазоні 0 – 1500А використовується комбінований шунт. 
Електрична схема передбачає контроль струмів в діапазоні 0 – 1500А 
використання шунта "300А" із введенням в коло амперметра 
додаткового опору. Під'єднання амперметра  до шунтів здійснюється 
за допомогою перемикача SA5 (28) відповідно в положеннях 1 – 30А, 
2 – 300А, 3 – 1500А.  

Прилад ИУК - Р (18) – вимірювач кута контактів – 
призначений для визначення і регулювання кута замкненого стану 
контактів 4-, 6-, 8- кулачкових розподільників і регулювання 
переривника стенду. Робота приладу замірів кута замкненого стану 
контактів заключається в тому, що він вимірює середню величину 
струму, який проходить через контакти під час роботи. Чим більший 
кут замкненого стану контактів, тим більший час замкненого стану 
контактів, тим більша середня величина струму, який проходить через 
прилад і тим на більший кут  відхилиться стрілка приладу. При 
нерухомих замкнених контактах стрілка приладу  відхиляється на всю 
шкалу. Прилад ИУК використовується також для визначення тиску на 
контактах переривника в якості індикатора. Змінний резистор R2 (14)  
разом з кнопкою SB6 (16) забезпечують установку стрілки приладу 
ИУК на нуль і точність показів приладу при зміні напруги 
акумуляторної батареї в широких межах. Змінний резистор R1 
призначено для регулювання чутливості приладу ИУК при 
градуюванні на заводі-виготівнику та при ремонтах  стенда в процесі 
експлуатації. Для  попередження самовільного розрегулювання 
резистора, його виконано з фіксацією осі обертання.  Перемикач SA6 
(26)  через штекерне гніздо "переривник-розподільник" (9) підключає 
розподільник, що випробується, до приладу ИУК для визначення кута 
замкненого стану контактів переривника, або до  еталонної     котушки  
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запалювання для перевірки кута чергування  іскроутворення, 
безперебійності іскроутворення і перевірки відцентрових і вакуумних 
автоматів випередження запалювання. 
 Перемикач виду навантаження SA2 (41) забезпечує 
підключення до генератора навантажувального реостата чи 
акумуляторної батареї при випробувані генераторів і реле регуляторів, 
а при випробувані об'єктів від джерел живлення під'єднують 
акумуляторну батарею стенду до випробуваного об'єкту. 
 При випробуванні стартерів вимикачем  є кнопка SB4 (42). 
натискання кнопки необхідно виконувати швидко зі значним 
зусиллям. Слабке натискання кнопки викликає сильний нагрів 
контактів і їх плавлення. 

Трансформатор Т стенду призначений: для зарядки 
акумулятора стенду; для живлення сигнальної лампи HL1 "Мережа 
включена"; для живлення контрольної лампи стенду HL2, яка 
призначена для перевірки стану ізоляції обмоток електрообладнання, 
що випробовується, по відношенню до корпусу, напругою змінного 
струму 220В. Кнопка SB5 (7) установлена для випробування 
конденсаторів. При випробуванні  кнопка SB5 в натисненому стані 
під'єднує до переривника стенду  конденсатор, що випробується, 
попередньо вимкнувши конденсатор стенду. 
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Рисунок 5.12. П
ринципова електрична схема стенда К

И
-968. 
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 В процесі експлуатації акумуляторних батарей їх зарядка, як 
правило, виконується безпосередньо на транспортному засобі від 
штатної генераторної установки. Такий режим зарядки 
характеризується, як зарядка за сталої напруги. При проведенні 
технічного обслуговування акумуляторних батарей, для визначення 
придатності батареї до подальшої експлуатації та при тривалому їх 
тривалому зберіганні в міжсезоння постає необхідність проводити 
зарядку акумуляторних батарей в стаціонарних умовах.  Для зарядки 
свинцево-кислотних  акумуляторних батарей в стаціонарних умовах 
використовують зарядні агрегати,  виконані на базі генераторів 
постійного струму, та випрямлячі. Більш широкого розповсюдження 
здобули випрямлячі, в основі яких використовується знижувальний 
трансформатор, випрямний блок, елементи регулювання струму та 
контрольні прилади. Для регулювання вихідної напруги і зарядного 
струму в випрямлячах використовують  регулювальні реостати, 
трансформатори з відпайками, що перемикаються та 
напівпровідникові регулятори.  

Схема простого зарядного пристрою зображена на               
рисунку 5.13. Для регулювання вихідної напруги і зарядного струму в 
зарядному пристрої використано трансформатор з відпайками. 
Переключення відпайок здійснюється перемикачем S2. 
 

 
Рисунок 5.13. Принципова електрична схема зарядного пристрою. 
 

Випрямний блок складається з двохнапівперіодного 
випрямляча, що вионаний на чотирьох діодах. Контроль напруги та 
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струму заряджання виконується відповідно вольтметром та 
амперметром. Вимикач  S1 забезпечує подачу напруги на зарядний 
пристрій, вимикач S3 для включення акумуляторної батареї. 

 Зарядку акумуляторних батарей в стаціонарних умовах 
рекомендується проводити в режимі за сталої сили струму.  Для 
заряджання акумуляторну батарею з’єднують із вивідними клемами 
зарядного пристрою через амперметр. При цьому плюсову клему  
батареї з’єднують з плюсовою зарядного пристрою, а мінусову - з 
мінусовою. Для заряджання  декількох батарей одночасно 
акумуляторні батареї з’єднують у групи відповідно до напруги 
випрямленого струму. При цьому плюсову клему однієї батареї 
з’єднують з мінусовою іншої і так далі. Крайні клеми акумуляторної 
батареї приєднують до відповідних клем зарядного пристрою. Батареї 
різних типів з різним струмом необхідно заряджати окремо.  

Зарядку проводять постійним струмом величиною 0,1С20  до 
появи інтенсивного газовиділення в усіх акумуляторах. Після 
цього зарядний струм зменшують на 50 % і продовжують 
заряджання при інтенсивному газовиділенні доти, доки напруга 
досягне 16,2 В  та густина електроліту залишатиметься 
незмінною впродовж 3 год. Із закінченням заряджання 
перевіряють густину електроліту та його рівень і доводять до 
величини, визначеної для даної кліматичної зони. У разі 
перевищення встановленої густини електроліт відбирають 
гумовою грушею і добавляють дистильовану воду, а при нижчій 
- доливають електролітом густиною 1,4 г/см3. Після доливання 
води чи електроліту продовжують заряджання впродовж 30 хв.  

Кислотні стартерні акумуляторні батареї, які переважно 
використовуються на транспортних засобах, "не люблять тривалого 
перебування без роботи". Глибокий саморозряд буває згубний для них. 
Пристрій, який показано на рисунку 5.14, може служити як для 
зарядки акумуляторів, так і для їхнього довгострокового зберігання в 
робочому стані. Працює зарядний пристрій таким чином. З вторинної 
обмотки трансформатора Т1 струм подається на діодно-тиристорний 
міст, навантаженням якого є акумуляторна батарея (GB1). У якості 
регулюючого елемента застосований автомобільний регулятор 
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напруги генератора (РНГ)  на 14 В будь-якого типу, призначений для 
генераторів із заземленою щіткою. В схемі випробуваний регулятор 
типу 121.3702 і інтегральний - Я112А. При використанні "інтегралки" 
виводи "Б" і "В" з'єднуються разом із "+" GB1. Вивід "Ш" з'єднується з 
колом керуючих електродів тиристорів. Таким чином, на 
акумуляторній батареї підтримується напруга 14В при зарядному 
струмі, обумовленому ємністю конденсаторів С1 та С1+С2, що 
орієнтовно розраховується за формулою: 

  

мкф,
U

UІ3200С 2
1

2з ⋅⋅
=   

де Iз - зарядний струм , А, 
U1 - напруга мережі, В,  
U2 - напруга вторинної обмотки трансформатора, В, 

 

 
Рисунок 5.14 Зарядний пристрій для довготривалого зберігання 
акумуляторної батареї в робочому стані. 
 

В схемі використовується трансформатор потужністю  
150...250 ВА із напругою на вторинній обмотці 20...36 В. Діоди містка - 
будь-які на номінальний струм не менше 10 А. Тиристори - КУ202 В, Г 
і т.д.  S1 служить для переключення режимів: зарядки - (С1+С2) і 
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зберігання - (С1). Струм зарядки Iз вибирається рівним 0,1 від 
чисельного значення ємності акумулятора, а струм зберігання - 
1...1,5А.  

Якщо є можливість, то періодично, приблизно один раз у два 
тижні, бажано робити розряд акумуляторної батареї струмом 2Iз із 
контролем температури електроліту.  

Настроювання пристрій практично не вимагає. Можливо 
прийдеться уточнити ємність конденсатора, контролюючи струм 
амперметром. При цьому необхідно замкнути накоротко виводи 15 і 
67 (Б, В і Ш). 

   
 

 Питання для самоконтролю 
 
1. Охарактеризуйте загальні вимоги до експлуатації автотракторного 

електрообладнання та діагностики їх технічного стану. 

2. Які прилади використовуються для діагностики автотракторного 
електрообладнання, їх призначення. 

3. Особливості діагностики транспортних засобів з електроними 
системами керування. 

4. Призначення та функціональні можливості випробувального 
стенду КИ-968. 

5. Призначення, будова та принцип дії пристроїв для зарядки 
акумуляторних батарей. 
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6 СХЕМИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. 
 

Загальні відомості. Принципи побудови схем електрообладнання 
автомобілів, тракторів та комбайнів.   

 
Теоретичні відомості 

 
 Джерела і споживачі електричного струму, що встановлені на 
автомобілях і тракторах, з’єднуються між собою бортовою електричною 
мережею. Основними елементами електричної мережі є 
електропроводка, засоби захисту від коротких замикань, засоби 
комутації (вимикачі, перемикачі).  Більшість споживачів з’єднанні з 
джерелами струму по однопровідній схемі. Другим з’єднувальним 
провідником служить корпус  транспортного засобу " маса". 
 Автотракторні електропроводки поділяють на електропроводки 
низької та високої напруги. Електропроводка високої напруги 
використовується в системі запалювання. Більшість електропроводок на 
транспортних засобах низької напруги з номінальною напругою  12 та 
24В. Для низьковольтних електропроводок використовують в 
основному гнучкі проводи з мідною жилою та ізоляцією з 
полівінілхлоридного пластикату: ПВА (провід полівінілхлорид ний 
автомобільний); ПВАЕ ( Е – екранований); ПВАЛ ( Л – лакостійкий); 
ПГВАЕ (Г – гнучкий) з перерізом від 0,5 – 50мм2.   Переріз проводів 
вибирають за допустимим струмом з урахуванням граничної 
температури нагріву, яку витримує ізоляція (105°С). З’єднання 
електропроводки зі споживачами, комутаційними апаратами, приладами 
виконується болтове та за допомогою штепсельних роз’ємів.   
 Для визначення складу електрообладнання, зв’язків між ним та 
пояснення принципів роботи систем електрообладнання 
використовують принципові електричні схеми. Зображення окремих 
приладів на принциповій електричній схемі виконується з 
використанням умовних графічних та літерних позначень згідно з 
загальними стандартами. Лінії електрозв’язку між електроприладами 
вказують у вигляді позначення кольору монтажного проводу чи 
цифрами. Також використовують літерне, цифрове позначення місць 
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з’єднань. Це значно спрощує монтаж та пошук несправностей систем 
електрообладнання.  

Для зручності монтажу та пошуку несправностей 
використовують також монтажні схеми. На них електроприлади можуть 
бути показані у вигляді, що нагадує дійсну конфігурацію. 
Електропроводки на монтажних схемах показують у вигляді джутів, а в 
місцях приєднання електропроводок до приладів їх розгалужують для 
на ведення маркування. 

Усі ланки електромережі тракторів автомобілів, крім кола 
електропуску, заряджання акумуляторної батареї і запалювання, 
захищають від ненормальних та аварійних режимів. Для захисту 
використовують в основному плавкі запобіжники. Рідше для кіл, в яких 
можливі перевантаження (кола  електроприводів) використовують 
біметалеві запобіжники. Запобіжники по групам споживачів формують 
у блоки. 

До основних комутаційних апаратів, що використовуються в 
системах електрообладнання використовуються вимикачі, перемикачі, 
електромагнітні реле. Для зручності на керуючих елементах вимикачів 
перемикачів зображують символи органів керування. За конструкцією 
вимикачі поділяють на кнопкові, клавішні, поворотні. Особливу 
конструкцію має комбінований вимикач запалювання. Керуючий 
елемент  якого є замок з ключем. Для комутації значної сили струму        
(10 – 25А) та зменшення навантаження на вимикачі, перемикачі 
використовують електромагнітні реле.  До специфічних комутаційних, 
командних апаратів слід віднести реле переривник поворотів, реле 
переривник електроприводу склоочисника. В основі даних реле 
використовують біметалеві елементи з електромагнітними реле чи 
електронні засоби формування сигналів керування з електромагнітними 
реле).      

Враховуючи вказане,  схеми електрообладнання автомобілів і 
тракторів  - це поєднання систем електрообладнання транспортного 
засобу. До схем електрообладнання автомобілів з бензиновими та 
газовими ДВЗ входять джерела електричного струму (акумуляторні 
батареї, генераторні установки), система запалювання, система пуску, 
система електричного освітлення, світлової та звукової сигналізації, 
контрольно-вимірювальні прилади та додаткове електрообладнання.  
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На автомобілях та тракторах з дизельними ДВЗ з вказаних системи 
електрообладнання система запалювання відсутня, а система 
електропуску має певні відмінності.  Системи електропуску можуть 
бути виконанні з пусковим двигуном та з безпосереднім пуском 
дизельного двигуна стартером. В системах з пусковим двигуном його 
запуск здійснюється стартером,  а він в свою чергу розкручує до 
частоти пуску дизельний двигун.  Запалювання паливної суміші 
пускового двигуна здійснюється  за допомогою магнето. Крім того на 
дизельних двигунах використовуються системи передпускового 
підігріву. 

Крім типових систем електрообладнання на тракторах та 
комбайна використовується специфічне електрообладнання, яке 
забезпечує контроль та керування технологічних процесів, що 
здійснюється даним засобом. На зернозбиральних комбайна 
використовують датчики рівня зерна (прапорцеві, мембранні, 
індукційні), датчики завантаження робочих органів (кінцеві вимикачі  
на кулачкових муфтах, індукційні датчики). На тракторах по 
замовленню, чи комплектно з начіпними пристроями  використовують: 
на сівалках датчики рівня та висіву (оптичні, індукційні); на плугах 
датчики рівня, зусилля; тощо.       

 
 

 Питання для самоконтролю 
  
1. В кажіть основні принципи побудови електричних мереж 

тракторів та автомобілів. 

2. Які засоби захисту встановлюються в автотракторних мережах? 

3. Які комутаційні апарати використовуються для керування 
електроприладами автомобілів і тракторів? 

4. Особливості схем електрообладнання автомобілів та тракторів. 
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