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КМ 5.1 «Автомобиль құрылымы» пәнінің 

2021 – 2022  оқу жылының 

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Семестр -1,2 

Мамандық 07161300 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану 

Біліктілік 4S07131604-  Техник-механик 

Курс – 1,топ  ТО-112 

Кредиттер саны-3 

Оқытушы Махатова Гульнар Сейдахметовна 

Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары  2013 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды 



 «Техникалық» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды. 

20__ж. «___» _______ №___ хаттама 

Төраға _________ Атымтаева Б.Е. 

 

 



Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ типі Үй 

тапсырмасы 

Ескерту 

 

                                                                          1 Бөлім. Автомобильдің қозғалтқыштары 

1  Кіріспе 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Оқулықпен 

танысу 

 

2  Қозғалтқыштың жалпы құрылымы және негізгі 

параметрлері 

1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

3  Қозғалтқыштардың негізгі түсініктемелері мен 

анықтамалары 

1 СОӨЖ П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

4  Қозғалтқыштың жұмыс циклі 1 Білім, білікті 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

5  Көп цилиндрлі қозғалтқыштың орналасу тәртібі 1 СОӨЖ Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

 



құрылымы,2009 

6  Қозғалтқыштың кривошипті – щатунды механизм 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

7  Кривошипті-шатунды  механизмніңқұрылымы мен 

жұмысын оқып үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

8  Қозғалтқыштың газ тарату механизмі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

9  Газ тарату фазасы  және оның қозғалтқыштардың 

жұмысына әсері 

1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

10  Жоғары және төмен орналасқан клапан бөлшектернің өзара 

әрекеті. Артықшылығы мен кемшілігі 

1 СОӨЖ 

 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

11  Қозғалтқыштың газ тарату механизмінің құрылымы мен 

жұмысын оқып үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

 



пайдалануы 

Астана-2013 

12  Қозғалтқыштың салқындату жүйесі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

13  Қозғалтқыштың оталдыру алдындағы жылытқыш жұмысы 

мен құрылымы 

1 Аралас 

 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

14  Ауа мен салқындату жүйесінің ортақ құрылымы мен 

жұмысы 

1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

15  Қозғалтқыштың салқындату жүйесінің құрылымы мен 

жұмысын оқып үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

16  Қозғалтқыштың майлау жүйесі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

17  Майды тазарту. Қозғалтқыш картеріндегі ауа алмасуы 1 Аралас 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

 



пайдалануы 

Астана-2013 

18  Әр түрлі май сүзгілерінің сапасы мен сүзетін қасиетіне 

қарай салыстыру 

1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

19  Қозғалтқыштың майлау жүйесінің жұмысы мен құрылысын 

оқып, үйрену 

1 Тәжірибелік Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

20  Карбюраторлы қозғалтқыштың қоректендіру жүйесі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

21  Автмомбилдер карбюраторының құрылымы мен жұмысы 1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

22  Детонация туралы түсінік. 1 СОӨЖ 

 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

23  Жанғыш қоспаларға қойылатын талаптар 1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

 



пайдалануы 

Астана-2013 

24  Карбюраторды басқару 1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

25  Католизаторлы бейтаратқыштардың құрылымы мен 

жұмысын оқып үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

26  Май бүркудің электронды жүйесі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

27  Газбаллонды қозғалтқыштардың қоректендіру жүйесі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

28  Техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігінің негізгі 

талаптары 

1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

29  Газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштың жұмысы 1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

 



құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

30  Газбаллонды қондырғылардың құрылымы мен жұмысын 

оқып,үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

31  Дизельді қозғалтқыштардың қоректендіру жүйесі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

32  Дизельді қозғалтқыштардың қоршаған ортаға әсері 1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

33  ЖҚЖН нің жалпы құрылымы және қызметі 1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

34  Дизельді автокөліктердің қоректендіру жүйесіне 

құрылғыларының  құрылымы мен қызметін оқып, үйрену 

1 Тәжірибелік Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

35  Қозғалтқыштың оталдыру және тұтандыру жүйесі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

 



құрылымы,2009 

36  Тұтандыру жүйесін орнату 1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

37  Стартердің  және оның жетегінің қызметі мен құрылымы 1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

38   

Тұтандыру және оталдыру жүйелерінің құрылымы мен 

жұмысын оқып үйрену 

1 Тәжірибелік Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

  2Бөлім Трансмиссия     

39  Жалпы құрылымы 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

40  Трансмиссияның агрегаттары, олардың автмомбильде 

орналасуы мен қызметі 

1 СОӨЖ 

 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 



41  Ілініс бөлімі 1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

42  Ілініс жетегі күшейткүштерінің құрылымы 1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

43  Бір дискілі және екі дискілі іліністің қызметі және 

құрылымын, іске қосу механизмі жетегінің түйірлерін  

және жетектердің күшейткіштерін оқып, үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

44  Беріліс қорабы 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

45  Спидометрдің құрылысы мен қызметі 1 СОӨЖ П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

46  Төрт, бес және он сатылы беріліс қорабының жұмысы мен 

құрылымы. Үлестіру қорабының жұмысын оқып, үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 



47  Автоматты беріліс қорабы 1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

48  Карданды беріліс 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

49  Карданды беріліс түйіндерінің жұмысы мен құрылысын 

оқып, үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

50  Басты беріліс, жартылай осьтер дифференциал, 

басқарылатын доңғалақтардың жетегі 

1 Аралас 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

51  Дифференциалдың қызметі мен түрлері 1 СОӨЖ П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

52  Бір және екі текті басты беріліс пен дифференциалды 

жетекші белдіктің құрылымы мен жұмысын оқып үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 



 

3бөлім Жүріс бөлігі, қаңқа, шанақ 

53  Автомобильдің қаңқасы 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

54  Ленжоренді қаңқаның құрылымы 1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

55  Алдыңғы басқарылатын белдік 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

56  Басқарылатын белдікте доңғалақтың орнатылуы қозғалыс 

қауіпсіздігіне, доңғалақтың тозуына  және шығынына әсері 

1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

57  Басқарылатын белдіктің құрылымын оқып үйрену 1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

58  Автомобильдің асқышы 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

 



Автомобильдер 

құрылымы,2009 

59  Әр түрлі асқыштардың, рессорлардың, амортизаторлардың 

құрылысы мен жұмысын оқып, үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

60  Автомобильдің арқалығы 1 СОӨЖ 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

61  Доңғалақтар мен шиналар 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

62  Доңғалақ құрылысы мен оның бекітілуін, камералы және 

камерасыз шиналардың құрылысын оқып, үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

63  Шиналардың түррлері, қызметі 1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 



64  Шанақ, кабина 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

65  Шанақ пен кабинаны тығындау  және коррозиядан қорғау 1 Аралас 

 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

66  Есіктің жұмысы мен құрылымы, қозғалтқыш бөлігін 

жапқышы, жүк салғыш, әйнек көтергіш, айнаны тазарту, 

ауа тазарту және жылыту тәсілдерінің құрылымымен 

танысу, оқып үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

 

4 Бөлім Басқару механизмдері 

67  Рульдік басқару механизмі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

68  Рульдік басқару жағдайының қозғалыс қауіпсіздігне әсері 1 Білім, білікті 

меңгеру  

П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

69  Оқылатын автокөліктің рульдік механизмін, рульдік 

жетектің күшейткіштерінің  жұмысы мен ұрылымын оқып 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

 



 

Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с Оқу уақытының бөлінісі 

Барлық сағат 

саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат  72  36  18  - 

2 Семестрге жоспарланған         

3 Бұрын өткізілген сағат         

үйрену құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

70  Тежеу жүйесі 1 Жаңа білімді 

меңгеру 

Жүніспеков П., 

Алиев Б. 

Автомобильдер 

құрылымы,2009 

 

71  Тежеу жүйелерінің күшейткіштері, қызметі, жетектерінің 

түрлері 

1 Аралас 

 

Алиев Б. 

Тракторлар мен 

автомобльдер 

құрылысы,2010 

 

72  Автокөліктер қозғалтқышының тежеу жетектерінің 

күшейткіштерін, тежеу механизмдерінің пневматикалық 

жетектері түйіндерін  т.б жұмысы мен құрылымын оқып, 

үйрену 

1 Тәжірибелік П.Жүніспеков 

Автмомбильдің 

құрылысы және 

пайдалануы 

Астана-2013 

 

  Барлығы 72    



4 Келесі оқу жылына қалған         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ЕУРАЗИЯ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Директордың оқу жұмысы 

   жөніндегі орынбасары 

__________ Инкарбаева Г.М. 

«_____»______________ 2021 ж. 
 

 

 

 

07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану» 

4S07161304 -  Техник-механик  

білім беру бағдарламасына арналған 

 

КМ 5.1 «АВТОМОБИЛЬ ҚҰРЫЛЫМЫ» 

пәнінің 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

(Syllabus) 

 

Кредит саны - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АЛМАТЫ 2021 



КМ 5.1 «Автомобиль құрылымы» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің 30 желтосан 2010 жылғы №587 бұйрығымен 

бекітілген үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. 
 

  

Құрастырушы (лар):  ______________   Махатова Г.С. 

                                         (қолы)  
                                    
 

 

 

 

КМ 5.1 «Автомобиль құрылымы» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы 

«Техникалық»  пәндер бірлестігі отырысында талқыланды   №___ хаттама, 

«___»________ 2021 жыл. 

 

ПБ төрайымы   ______________   Атымтаева Б.Е. 

                                  (қолы)  

 

 

 

 

 

 

КМ 5.1  «Автомобиль құрылымы» пәннің оқу жұмыс бағдарламасы Еуразия 

аграрлық колледжінің әдістемелік кеңес отырысында қаралды және 

мақұлданды №___ хаттама, «___» ___________ 2021 жыл. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі 

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

                     (қолы) 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ғылыми-әдістемелік бөлімде тіркелді № ____    «____» ________ 2021 ж. 



Білім алушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

КМ 5.1  «Автомобиль құрылымы» пәні бойынша 

2021-2022 оқу жылына арналған 

 

Негізгі мәліметтер  

Білім беру бағдарламасы 

(шифр, аты) 

07161300-«Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу 

және пайдалану» 

Курс, семестр 1-курс, 1.2 -семестр 

Пән статусы КМ 5.1 

Кредит саны  3 

Сабақ өтетін аудитория № 531каб., 5 оқу  ғимараты 

Дәріскер Махатова Гульнар Сейдахметовна ,  техника ғылымдардың магистрі 

8-747-562-72-13 

makhatovagulnar.1964  @mail.ru 

Практикалық сабақтарды 

жүргізетін оқытушы  

Махатова Гульнар Сейдахметовна,  техника ғылымдардың магистрі 

Консультация мерзімі: әр дүйсенбі сағат 1500-1600 

№5 оқу ғимараты, № 531каб. 

8-747-562-72-13 

makhatovagulnar.1964 @ mail.ru 

Пререквизиттер және постреквизиттер 

Пререквизиттер: Металдар технологиясы, Техника механика негіздері , Электроника негізіндегі 

электротехника, Физика 

Постреквизиттер:   Автокөлік пен қозғалтқыштар теориясы, Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету, Автомобиль жөндеу, Автокөлікке пайдаланатын материалдар, 

Автокөліктің электр жабдықтары 

Қажетті құралдар, 

жабдықтар 

Қозғалтқыш, қозғалтқыштың бөлшектері,кузов, кузовтың бөлшектері, 

шассии, шассидің бөлшектері,плакаттар,модельдер,оқыту 

бейнефильмдері, электронды оқулықтар, оқу- ідістемелік құралдар  

Пәннің мақсаты мен міндеттері 

Мақсаты – Автомобиль мен машина жасау саласында қол жеткен ғылым мен техниканың 
жетістіктерін ескере отырып оқыту   

Міндеттері: Ауылшаруашылығын, халықшаруашылығын және тұрғандарды тасымалдау 

ққажеттілігіментолығымен сапалы қанағаттандыру, жұмыстың барынша экономикалық тиімділігін 

арттыру 

Жұмыс уақытының бөлінуі 
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сағат 

саны 
СОӨЖ СӨЖ 

    

1 3 36 18 54 
18  

  72 емтихан 

Пәнді оқығаннан кейін 

білім алушы:  

- Автокөліктің негізгі агегаттары мен түйіндерін , олардың құрыымы мен 

жұмыс істеу принциптерін; 



 - негізгі терминдер мен олардың анықтамаларын; 

- автокөліктің базалық типтерінің құрылымын; 

- қозғалтқыштың механизм дері мен жүйелерінің құрылысы мен 

қызметінбілу керек. 

 

 

Курс саясаты 

 

Сабақтан кешікпеу және қалмау, оқытушы ұсынған сабақтың мазмұнын 

мұқият тыңдау және сабаққа белсене араласу, аудиторияда ұялы 

телефонды өшіріп қойып жұмыс істеу, қалған сабақтарды қосымша 

орындау, кітапханада және үйде өз бетінше дайындалу.  

Ең жоғарғы балл білім алушыға тапсырманы толық  және уақтылы 

орындағаны үшін беріледі. Тапсырманы уақытында білім алушыға 

өткізбеген жағдайда балл азаяды. Аралық бақылауларды, СӨЖ-ді 

(семестрлік жұмыстар) тапсырмаған білім алушы емтиханға 

жіберілмейді. Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін білім алушы ағымдағы 

және межелік бақылау нәтижесінде 50% - дан жоғары балл алуы керек.  

 Емтиханда білім алушы ең жоғарғы балл 100% алады. Жоғары балл алу 

үшін емтихан тапсырмаларында барлық сұраққа толық жауап беруі 

керек. Толық жауап болмаған жағдайда пайыз мөлшері азаяды. Білім 

алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен 

құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық 

эквиваленті бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес 

келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін 

азаю арқылы және "қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен 

бағаланады (әріптік жүйемен бағалау кестесі құжаттың соңында 

келтірілген). 

      "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған 

жағдайда, білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

      "F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған 

жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды 

қайта тапсырады. 

Емтихан тапсырмалары:  тест турінде болады (4 нұсқа). 
Әр сұрақ 100 баллмен бағаланып, орта баллы шығарылады. 

Бағалау саясаты және 

аттестаттау 

Критериалды бағалау: дескриптер бойынша оқытудың нәтижелеріне 

қатысты бағалау (аралық бақылау мен емтиханда құзыреттіліктің 

қалыптасуын тексеру). 

Суммативті бағалау: аудиториядағылардың жұмыстарының белсенділігі 

мен қатысуын бағалау, СӨЖ (жолба / кейс / бағдарлама / …) 

Қорытынды бағаның есептеу формуласы. 

Пән бойынша қорытынды баға =(АБ1+АБ2)/2∙0,6+0,4ҚБ 

 

 

 

Сабақтың   бөліну  сағаты 

 

№ Тақырыптар Академиялық сағат саны Барлығы 

Дәріс  Тәжірибелік  сабақ СОӨЖ СӨЖ  



 1 Бөлім. 

Автомобильдің 

қозғалтқыштары 

     

1 Кіріспе 1    1 

2 Қозғалтқыштың 

жалпы құрылымы 

және негізгі 

параметрлері 

1    1 

 Қозғалтқыштардың 

негізгі 

түсініктемелері мен 

анықтамалары 

  1  1 

3 Қозғалтқыштың 

жұмыс циклі 

1    1 

 Көп цилиндрлі 

қозғалтқыштың 

орналасу тәртібі 

  1  1 

 Қозғалтқыштың 

кривошипті – 

щатунды механизм 

1    1 

 Кривошипті-

шатунды  

механизмніңқұрылы

мы мен жұмысын 

оқып үйрену 

 1   1 

 Қозғалтқыштың газ 

тарату механизмі 

1    1 

 Газ тарату фазасы  

және оның 

қозғалтқыштардың 

жұмысына әсері 

1    1 

 Жоғары және төмен 

орналасқан клапан 

бөлшектернің өзара 

әрекеті. 

Артықшылығы мен 

кемшілігі 

  1  1 

 Қозғалтқыштың газ 

тарату механизмінің 

құрылымы мен 

жұмысын оқып 

үйрену 

 1   1 

 Қозғалтқыштың 

салқындату жүйесі 

1    1 

 Қозғалтқыштың 

оталдыру 

алдындағы 

жылытқыш жұмысы 

мен ұрылымы 

1    1 

 Ауа мен салқындату 

жүйесінің ортақ 

  1  1 



құрылымы мен 

жұмысы 

 Қозғалтқыштың 

салқындату 

жүйесінің 

құрылымы мен 

жұмысын оқып 

үйрену 

 1   1 

 Қозғалтқыштың 

майлау жүйесі 

1    1 

 Майды тазарту. 

Қозғалтқыш 

картеріндегі ауа 

алмасуы 

1    1 

 Әр түрлі май 

сүзгілерінің сапасы 

мен сүзетін 

қасиетіне қарай 

салыстыру 

  1  1 

 Қозғалтқыштың 

майлау жүйесінің 

жұмысы мен 

құрылысын оқып, 

үйрену 

 1   1 

 Карбюраторлы 

қозғалтқыштың 

қоректендіру жүйесі 

1    1 

 Автмомбилдер 

карбюраторының 

құрылымы мен 

жұмысы 

 1   1 

 Детонация туралы 

түсінік. 

  1  1 

 Жанғыш қоспаларға 

қойылатын талаптар 

  1  1 

 Карбюраторды 

басқару 

  1  1 

 Католизаторлы 

бейтаратқыштардың 

құрылымы мен 

жұмысы 

  1  1 

 Май бүркудің 

электронды жүйесі 

1    1 

 Газбаллонды 

қозғалтқыштардың 

қоректендіру жүйесі 

1    1 

 Техника қауіпсіздігі 

мен өрт 

қауіпсіздігінің 

негізгі талаптары 

1    1 

 Газбен жұмыс   1  1 



істейтін 

қозғалтқыштың 

жұмысы 

 Газбаллонды 

қондырғылардың 

құрылымы мен 

жұмысын 

оқып,үйрену 

 1   1 

 Дизельді 

қозғалтқыштардың 

қоректендіру жүйесі 

1    1 

 Дизельді 

қозғалтқыштардың 

қоршаған ортаға 

әсері 

1    1 

 ЖҚЖН нің жалпы 

құрылымы және 

қызметі 

  1  1 

 Дизельді 

автокөліктердің 

қоректендіру 

жүйесіне 

құрылғыларының  

құрылымы мен 

қызметін оқып, 

үйрену 

 1   1 

 Қозғалтқыштың 

оталдыру және 

тұтандыру жүйесі 

1    1 

 Тұтандыру жүйесін 

орнату 

1    1 

 Стартердің  және 

оның жетегінің 

қызметі мен 

құрылымы 

  1  1 

 Тұтандыру және 

оталдыру 

жүйелерінің 

құрылымы. 

 1   1 

 2Бөлім 

Трансмиссия 

     

 Жалпы құрылымы 1    1 

 Трансмиссияның 

агрегаттары, 

олардың 

автмомбильде 

орналасуы мен 

қызметі 

  1  1 

 Ілініс бөлімі 1    1 

 Ілініс жетегі 

күшейткүштерінің 

құрылымы 

  1  1 



 Бір дискілі және екі 

дискілі іліністің 

қызметі және 

құрылымын, іске 

қосу механизмі 

жетегінің түйірлерін  

және жетектердің 

күшейткіштерін 

оқып, үйрену 

 1   1 

 Беріліс қорабы 1    1 

 Спидометрдің 

құрылысы мен 

қызметі 

  1  1 

 Төрт, бес және он 

сатылы беріліс 

қорабының жұмысы 

мен құрылымы. 

Үлестіру 

қорабының 

жұмысын оқып, 

үйрену 

 1   1 

 Автоматты беріліс 

қорабы 

1    1 

 Карданды беріліс 1    1 

 Карданды беріліс 

түйіндерінің 

жұмысы мен 

құрылысын оқып, 

үйрену 

 1   1 

 Басты беріліс, 

жартылай осьтер 

дифференциал, 

басқарылатын 

доңғалақтардың 

жетегі 

1    1 

 Дифференциалдың 

қызметі мен түрлері 

  1  1 

 Бір және екі текті 

басты беріліс пен 

дифференциалды 

жетекші белдіктің 

құрылымы мен 

жұмысын оқып 

үйрену 

 1   1 

 3бөлімЖүріс бөлігі, 

қаңқа, шанақ 

     

 Автомобильдің 

қаңқасы 

1    1 

 Ленжоренді 

қаңқаның 

құрылымы 

  1  1 

 Алдыңғы 1    1 



басқарылатын 

белдік 

 Басқарылатын 

белдікте 

доңғалақтың 

орнатылуы қозғалыс 

қауіпсіздігіне, 

доңғалақтың 

тозуына  және 

шығынына әсері 

  1  1 

 Басқарылатын 

белдіктің 

құрылымын оқып 

үйрену 

 1   1 

 Автомобильдің 

асқышы 

1    1 

 Әр түрлі 

асқыштардың, 

рессорлардың, 

амортизаторлардың 

құрылысы мен 

жұмысын оқып, 

үйрену 

 1   1 

 Автомобильдің 

арқалығы 

1    1 

 Доңғалақтар мен 

шиналар 

1    1 

 Доңғалақ құрылысы 

мен оның бекітілуін, 

камералы және 

камерасыз 

шиналардың 

құрылысын оқып, 

үйрену 

 1   1 

 Шиналардың 

түррлері, қызметі 

1    1 

 Шанақ, кабина 1    1 

 Шанақ пен 

кабинаны тығындау  

және коррозиядан 

қорғау 

1    1 

 Есіктің жұмысы мен 

құрылымы, 

қозғалтқыш бөлігін 

жапқышы, жүк 

салғыш, әйнек 

көтергіш, айнаны 

тазарту, ауа тазарту 

және жылыту 

тәсілдерінің 

құрылымымен 

танысу, оқып 

 1   1 



үйрену 

 4 Бөлім Басқару 

механизмдері 

     

 Рульдік басқару 

механизмі 

1    1 

 Рульдік басқару 

жағдайының 

қозғалыс 

қауіпсіздігне әсері 

1    1 

 Оқылатын 

автокөліктің рульдік 

механизмін, рульдік 

жетектің 

күшейткіштерінің  

жұмысы мен 

ұрылымын оқып 

үйрену 

 1   1 

 Тежеу жүйесі 1    1 

 Тежеу жүйелерінің 

күшейткіштері, 

қызметі, 

жетектерінің түрлері 

1    1 

 Автокөліктер 

қозғалтқышының 

тежеу жетектерінің 

күшейткіштерін, 

тежеу 

механизмдерінің 

пневматикалық 

жетектері 

түйіндерін  т.б 

жұмысы мен 

құрылымын оқып, 

үйрену 

 1   1 

Барлық  сағат  36 18 18  72 

 

 

Курстың тақырыптық жоспары  

 

Дәріс – 36 сағат  

Дәрі

с 

№ 

Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы 

сұрақтар 

Сағат 

саны 

Қолданылат

ын көрнекі-

иллюстраци

ялық және 

басқа 

материалдар 

Тақырыпты 

қосымша 

өздігінен 

меңгеруіне 

қажетті әдебиет 

көздері  

1 1 Бөлім. Автомобильдің қозғалтқыштары   Негізгі 

әдебиеттер  

1Суебаев Ж. 

Автмобиль 

құрылысы, 

Алматы 2009 

 Кіріспе 
1 

Пезентация, 

бейнефильм 

 Қозғалтқыштың жалпы құрылымы және негізгі 

параметрлері 1 

Қозғалтқыш, 

қозғалтқышт

ың 



бөлшектері   

 

 

 

 

 

 

АлиевБ. 

Жүніспеков П. 

Автомобильдер 

құрылысы 

Алматы «НАЗ» 

ЖШС 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АлиевБ. 

Жүніспеков П. 

Автомобильдер 

құрылысы 

Алматы «НАЗ» 

ЖШС 2005 

 Қозғалтқыштың жұмыс циклі 
1 

Слайдтар, 

плакаттар 

 

 

Қозғалтқыштың кривошипті – щатунды 

механизм 
1 

КШМ нің 

бөлшектері 

 Қозғалтқыштың газ тарату механизмі 
1 

ГТМ 

бөлшектері 

 Газ тарату фазасы  және оның 

қозғалтқыштардың жұмысына әсері 1 

Слайдтар, 

бейнефильм

дер 

 Қозғалтқыштың салқындату жүйесі 

1 

Салқындату 

жүйелерінің 

бөлшектері, 

слайд, 

плакат 

бейнефильм

дер 

 Қозғалтқыштың оталдыру алдындағы 

жылытқыш жұмысы мен ұрылымы 
1 

Жылытқыш, 

слайд, плакт 

 Қозғалтқыштың майлау жүйесі 

1 

Майлау 

жүйесінің 

бөлшектері, 

слайд, 

плакат 

 Майды тазарту. Қозғалтқыш картеріндегі ауа 

алмасуы 
1 

Бейнефильм, 

қозғалтқыш 

 Карбюраторлы қозғалтқыштың қоректендіру 

жүйесі 

1 

Қоректендір

у жүйесінің 

бөлшектері, 

бейнефильм, 

слайд, 

плакат 

 Май бүркудің электронды жүйесі 
1 

Бейнефильм, 

бөлшектер 

 Газбаллонды қозғалтқыштардың қоректендіру 

жүйесі 

1 

Газбаллонды 

қозғалтқышт

ардың 

бөлшектері,

бейнефильм 

 Техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігінің 

негізгі талаптары 
1 

Презентация

бенефильм 

 

 Дизельді қозғалтқыштардың қоректендіру 

жүйесі 
1 

ЖҚМН,терм

остат 

 

 Дизельді қозғалтқыштардың қоршаған ортаға 

әсері 
1 

Бейнефильм, 

презентация 

 

 Қозғалтқыштың оталдыру және тұтандыру 

жүйесі 

1 

Оталдыру 

жүйелерінің 

бөлшектері, 

плакат, 

бейнефильм 

АлиевБ. 

Жүніспеков П. 

Автомобильдер 

құрылысы 

Алматы «НАЗ» 

ЖШС 2005 

 Тұтандыру жүйесін орнату 1 Тұтандыру  



бөлшектері, 

бейнефильм 

 2 Бөлім Трансмиссия    

 Жалпы құрылымы 

1 

Трансмиссия

ның 

тораптары, 

бейнефильм, 

слайд, 

плакат 

 

 Ілініс бөлімі 

1 

Ілініс 

муфтасының 

бөлшектері, 

плакаттар, 

бейнефильм

дер 

 

 Беріліс қорабы 

1 

Беріліс 

қорабының 

бөлшектері, 

плакат, 

слайд, 

бейнефильм 

АлиевБ. 

Жүніспеков П. 

Автомобильдер 

құрылысы 

Алматы «НАЗ» 

ЖШС 2005 

 Автоматты беріліс қорабы 

1 

Бейнефильм 

слайд 

презентация 

 

 Карданды беріліс 

1 

Карданды 

беріліс 

бөлшектері 

 

 Басты беріліс, жартылай осьтер дифференциал, 

басқарылатын доңғалақтардың жетегі 

1 

Басты 

беріліс, 

дифференци

ал макеттері, 

плакат, 

бейнефильм 

 

 3 бөлім Жүріс бөлігі, қаңқа, шанақ    

 Автомобильдің қаңқасы 

1 

Бейнефилмд

ер, 

презентация, 

плакат 

АлиевБ. 

Жүніспеков П. 

Автомобильдер 

құрылысы 

Алматы «НАЗ» 

ЖШС 2005 

 Алдыңғы басқарылатын белдік 

1 

Басқарылат

ын белдіктің 

бөлшектері, 

бейнефильм 

 

 Автомобильдің асқышы 

1 

Асқыштың 

бөлшектері, 

плакат, 

бейнефильм 

 

 Автомобильдің арқалығы 

1 

Артқы 

белдіктің 

құрылымы, 

бөлшектері, 

 



бейнефильм 

 Доңғалақтар мен шиналар 

1 

Доңғалақтар 

мен 

шиналар, 

бейнефильм, 

плакат 

АлиевБ. 

Жүніспеков П. 

Автомобильдер 

құрылысы 

Алматы «НАЗ» 

ЖШС 2005 

 Шиналардың түррлері, қызметі 

1 

Шиналар, 

бейнефилм, 

плакат 

 

 Шанақ, кабина 

1 

Слайд, 

бөлшектер, 

бейнефильм 

 

 Шанақ пен кабинаны тығындау  және 

коррозиядан қорғау 1 

Слайд, 

бөлшектер, 

бейнефильм 

 

 4 Бөлім Басқару механизмдері    

 Рульдік басқару механизмі 

1 

Слайд, 

бөлшектер, 

бейнефильм 

 

 Рульдік басқару жағдайының қозғалыс 

қауіпсіздігне әсері 
1 

Слайд,  

бейнефильм 

 

 Тежеу жүйесі 

1 

Слайд, 

бөлшектер, 

бейнефильм 

АлиевБ. 

Жүніспеков П. 

Автомобильдер 

құрылысы 

Алматы «НАЗ» 

ЖШС 2005 

 Тежеу жүйелерінің күшейткіштері, қызметі, 

жетектерінің түрлері 1 

Слайд, 

бөлшектер, 

бейнефильм 

 

 Барлығы 36   

 

 

Тәжірибелік  сабақ – 18 сағат 

Тәж. 

сабақ  

№ 

 

Тәжірибелік  сабақ  тақырыптары 

 

 

Сағат 

саны 

Сабақты 

өткізуде 

қолданылатын 

әдістер мен 

формалар* 

Тақырыпқа 

байланысты 

әдебиеттер  

мен 

әдістемелік 

ұсыныстар  

1 Кривошипті-шатунды  механизмніңқұрылымы 

мен жұмысын оқып үйрену 

1 Технология 

лық картамен 

жұмыс 

П.Жүніспеков 

Автомбильдің 

құрылысы 

және 

пайдалануы 

Фоллиант 2013 

 

 

 

 

 

2 Қозғалтқыштың газ тарату механизмінің 

құрылымы мен жұмысын оқып үйрену 

1 Презентация 

3 Қозғалтқыштың салқындату жүйесінің 

құрылымы мен жұмысын оқып үйрену 

1 Сөзжарыс 

4 Қозғалтқыштың майлау жүйесінің жұмысы 

мен құрылысын оқып, үйрену 

1 Пікірталас 

5 Автмомбилдер карбюраторының құрылымы 

мен жұмысы 

1 Дөңгеек үстел 



6 Газбаллонды қондырғылардың құрылымы мен 

жұмысын оқып,үйрену 

1 Өндірістік 

жағдай 

 

 

 

 

 

 

 

Тракторлар 

мен 

автмобильдер 

Құрылысы 

Алматы НАЗ 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тракторлар 

мен 

автмобильдер 

Құрылысы 

Алматы НАЗ 

2005 

7 Дизельді автокөліктердің қоректендіру 

жүйесіне құрылғыларының  құрылымы мен 

қызметін оқып, үйрену 

1 Өндірістік 

жағдай 

8 Тұтандыру және оталдыру жүйелерінің 

құрылымы. 

1 Презентация 

9 Бір дискілі және екі дискілі іліністің қызметі 

және құрылымын, іске қосу механизмі 

жетегінің түйірлерін  және жетектердің 

күшейткіштерін оқып, үйрену 

1 Презентация 

10 Төрт, бес және он сатылы беріліс қорабының 

жұмысы мен құрылымы. Үлестіру қорабының 

жұмысын оқып, үйрену 

1 Өндірістік 

жағдай 

11 Карданды беріліс түйіндерінің жұмысы мен 

құрылысын оқып, үйрену 

1 Презентация 

12 Бір және екі текті басты беріліс пен 

дифференциалды жетекші белдіктің 

құрылымы мен жұмысын оқып үйрену 

1 Презентация 

13 Басқарылатын белдіктің құрылымын оқып 

үйрену 

1 Өндірістік 

жағдай 

14 Әр түрлі асқыштардың, рессорлардың, 

амортизаторлардың құрылысы мен жұмысын 

оқып, үйрену 

1 Презентация 

15 Доңғалақ құрылысы мен оның бекітілуін, 

камералы және камерасыз шиналардың 

құрылысын оқып, үйрену 

1 Өндірістік 

жағдай 

16 Есіктің жұмысы мен құрылымы, қозғалтқыш 

бөлігін жапқышы, жүк салғыш, әйнек 

көтергіш, айнаны тазарту, ауа тазарту және 

жылыту тәсілдерінің құрылымымен танысу, 

оқып үйрену 

1 Өндірістік 

жағдай 

17 Оқылатын автокөліктің рульдік механизмін, 

рульдік жетектің күшейткіштерінің  жұмысы 

мен ұрылымын оқып үйрену 

1 Өндірістік 

жағдай 

18 Автокөліктер қозңалтқышының тежеу 

жетектерінің күшейткіштерін, тежеу 

механизмдерінің пневматикалық жетектері 

түйіндерін  т.б жұмысы мен құрылымын оқып, 

үйрену 

1 Өндірістік 

жағдай 

 Барлығы 18  

* презентация, сөзжарыс (дискуссия), пікір талас (диспут), дөңгелек үстел, іскер 

ойындар, өндірістік жағдай (ситуация), дәстүрлі тәсіл және т.б. 

 

 

 

 

СОӨЖ тапсырмалары - 18 сағат 

№  

СОӨЖ тақырыптары 

 

 

Сағат саны 

Ұсынылған 

әдебиеттер және 

басқа әдеби көздер  

1 Қозғалтқыштардың негізгі түсініктемелері мен 1 Тракторлар мен 



анықтамалары автмобильдер 

Құрылысы 

Алматы НАЗ 2005 
2 Көп цилиндрлі қозғалтқыштың орналасу тәртібі 1 

3 Жоғары және төмен орналасқан клапан 

бөлшектернің өзара әрекеті. Артықшылығы мен 

кемшілігі 

1 

4 Ауа мен салқындату жүйесінің ортақ құрылымы мен 

жұмысы 

1 

5 Әр түрлі май сүзгілерінің сапасы мен сүзетін 

қасиетіне қарай салыстыру 

1 

6 Детонация туралы түсінік.  1 

7 Жанғыш қоспаларға қойылатын талаптар 1 

8 Карбюраторды басқару 1 

9 Католизаторлы бейтаратқыштардың құрылымы мен 

жұмысы 

1  

    10 Газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштың жұмысы 1  

     11 ЖҚЖН –нің жалпы құрылымы және қызметі 1  

     12 Стартердің  және оның жетегінің қызметі мен 

құрылымы 

1  

     13 Трансмиссияның агрегаттары, олардың 

автмомбильде орналасуы мен қызметі 

1  

     14 Ілініс жетегі күшейткүштерінің құрылымы 1  

     15 Спидометрдің құрылысы мен қызметі 1  

     16 Дифференциалдың қызметі мен түрлері 1  

     17 Ленжоренді қаңқаның құрылымы 1  

     18 Басқарылатын белдікте доңғалақтың орнатылуы 

қозғалыс қауіпсіздігіне, доңғалақтың тозуына  және 

шығынына әсері 

1  

 Балығы 18  

  

 

СӨЖ тапсырмалары -  сағат  

№ 

апта 

Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар 

(тақырыптар) 

 

Сағат 

саны 

Ұсынылған 

әдебиеттер 

және басқа 

әдеби көздер  

Есеп беру 

формасы** 

1 2 3 4 5 

1-7 1Асқыштардың жол қозғалысы қауіпсіздігіне 

әсері 

2Диагоналды және радиалды шинаалар 

туралы түсінік 

3Шанақ пен кабинаны тығындау  және 

коррозиядан сақтау 

1 

 

 

1 

 

1 

Тракторлар 

мен 

автмобильдер 

Құрылысы 

Алматы НАЗ 

2005 

баяндама 

 

реферат 

 

бақылау 

жұмысы 

8-15 1 Рульді трапецияның қызметі 

2Тежеу механизмдерінің гидравликалық, 

механикалық, пневматикалық жетектерінің 

құрылымы 

3Тежеу жетектерінің күшейткіштері, қызметі, 

жетектерінің түрлері 

4 Тежеу жүйесінің жол қозғалысы 

қауіпсіздігіне тигізетін әсері 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Тракторлар 

мен 

автмобильдер 

Құрылысы 

Алматы НАЗ 

2005 

глоссарий 

 

баяндама 

 

бақылау 

жұмысы 

 

реферат 



** - баяндама, эссе, реферат, глоссарий, бақылау жұмысы, семестрлік жұмысы, есептеу-

графиктік топтық жоба, курстық жұмыс т.б. 

 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Жұмыс түрлері Позициялар Бағалар 

Балл Пайыз % 

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде: 
 

Дәріс Конспектілеуі, 

белсенділігі 
100 100 

Зертханалық сабақ Орындауы, сапасы, 

белсенділігі 
100 100 

Тәжірибелік сабақ  Белсенділігі, үй 

тапсырмасын орындауы 
100 100 

Межелік бақылау  

1) Бақылау жұмысы 

2) Бақылау жұмысы  

7 апта 

15 апта 

100 

100 

100 

100 

СӨЖ  

 График  (апта) Позициялар  Бағалар  

СӨЖ түрлері** 
Тапсырма

ны беру 

Жұмысты 

қабылдау 
Орындауы 

және 

мерзімінде 

тапсыруы 

Балл Пайыз % 

1.  

 

2.  

1 аптада  

 

8 аптада  

7  аптада 

 

15 аптада 

100 

 

100 

100 

 

100 

Ағымдық  бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық) 

жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта 

100 100 

Ағымдық  бақылау – АБ2 (ағымдағы  (аудиториялық) 

жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта 

100 100 

Қорытынды бақылау 

(ҚБ) 

Емтихан (Е)  

 2– семестр, емтихан тест 

Әр тесте сұрақтар саны – 100 сұрақ 

(4 нұсқадан тұрады 25 сұрақтан) 

100 100 

Барлығы  100 

 

Білім алушы әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен анықталады: 

 

 
Мұнда,  ҚБ – пәннің қорытынды бағасы; 

АБ1 және  АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау; 

Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен). 

Білім алушыға сынақ кітапшасына және транскриптісіне «EduPage» бағдарламасына 

енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік және сандық баламамен қойылады 

 

Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау 

 

Әріптік бағалау Сандық баламасы 

Пәнді меңгерудің 

пайыздық мөлшері% 

 

Дәстүрлі жүйедегі 

баға 



А 4,0 95-100 
Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 
 

Жақсы  

 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 
Қанағаттанарлықсыз  

F 0 0-24 

 

 

 

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау 

 

Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 болатын 

көлемде, рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі 

болуы қажет. Толық талпқа сай жазылған реферат топ ішінде талқылауға салынып, 

оқытушымен бағаланады. 

 Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама ретінде жазып, 

оны аудитория алында қорғау керек. 

 Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, ол 

оқытушымен білім алушы арасында пікір ретінде талқыланады. 

 Ситуациялық есептер шығару – тақырып бойынша берілген есептер топқа 

бөлініп шығарылады және ол осы топпен қорғалады. 

 Есептер шығару - әрбір білім алушы өзіне берілген есептерді шығарып, оқыту 

алдында қорғайды. 

 Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды білім алушылар 

жазып, оны оқытушыға тексертеді. 

 Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған білім 

алушылар жазбаша жауап береді. 

 Бақылау жұмысы – аралық бақылау алдында өткен тақырыптарды пысықтау үшін 

жазбаша бақылау жұмысы болады, оған теориялық материалдар және есептер шығару 

жатады. 

 Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім алушы 

тобына тапсырма біріледі және олар жасаған жобаларын топ алдында қорғайды. 

 

Сөздік (Глоссарий). 

 

Автомобиль – оның жалпы мағнасы «тарту» және «өздігінен жүреді»деген мағнадан 

туындаған. Оның құрамына бірнеше механизмдер мен жүйелер кіреді. 

Қозғалтқыш – деп энергияның кез келген түрін тек механикалық энергияға айналдырып 

беретін қондырғыны айтады.  

Шасси – деп автомобильдің жол бетімен жүруге арналған бірнеше қондырғыларын 

біріктірген бөлігін айтады. 

Трансмиссия – қозғалтқыштан келген қуатты машинаның жүретін дөңгелегіне жеткізіп 

беретін қондырғы. 

Машина тұғыры – автомобильдің шасии бөлігінің барлық механизмдерімен қоса, 

қозғалтқыш, кузовты бекітуге арналған қондырғы. 

Басқару жүйелері- машинаның жріс бағытын басқаратын рульдік механизм. 



Тежеу жүйесі – автомобильдің жылдамдығын азайтып, тіпті тоқтату қызметін атқарады 

 

 

 

 

Негізгі әдебиеттердің тізімі 

1.  Алиев Б.А., Жүніспеков П. Тракторлар мен автомобильдер құрылысы Алматы 

«НАЗ-9», 2005 

2.  П.Жүніспеков «Автомобильдің құрылысы және пайдалануы», FOLIAT. Астана-

2013 

3.  Суебаев Ж. «Автомобильдер құрылысы», Алматы КазККА баспасы2009 

4.  Пехальский А.П., Пехальский И.А. «Устройство автомобилей», 2013 

 

  

Қосымша әдебиеттердің тізімі 

 

5. Оқылатын автокөліктер туралы зауыттық нұсқаулар  

6. «Жобалық көрнекі – әдістемелік құралдар» кешкні 

7.  Тақырыптық плакаттар жинағы 

8.  Интернет 

 

 

 

 

Әдістемелік нұскаулар 

 

9. Тәжірибелік жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

 

 «Автомобиль құрылымы» 
(пәннің коды және толық атауы) 

 

 

1201000 - «Автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 

пайдалану» 
                    (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Алматы   

 



 

 

 

 

 

Дәрістер 

1. Дәріс Автомобильдің шығу тарихы, дамуы 

1.Автомобильдің тарихы 

2. Автмобильдің классқа бөлінуі 

3.Автомбильдің ұрылысы 

Автомобильдің көлігінің республика үшін ерекше маңыздылығын Қазақстанның 

кең байтақ аумағы және халық тығыздығының сиректігі алдын ала анықтайды. Бүл 

жекелеген өңірлер үшін жүктерді және жолаушы¬ларды жеткізудің автомобиль 

бірден бір құралы болып табылады 

Қазақстанда тасымалдауды жүзеге асыруда автомобиль жолдары маңызды роль 

атқарады. Қатты жамылғысы бар автомобиль жолдар құрамындағы республикалық 

мәні бар жолдардың ұзындығы - 22,8 мың км, жергілікті мәні бар жолдардың 

ұзындығы - 60,2 мың км. Республикалық мәні бар жолдар ішінде - III санаттағы 

жолдар (73,0%), жергілікті мәні бар жолдар ішінде - қозғалыс қарқындылығы 

жоғары және жүргінші жолы тар III және IV санаттағы жолдар басым (тиісінше 

26,4% және 66,3%). 

ХХI ғасырда автомобиль негiзгi технологиялық құрал есебiнде саналынады. 

Жүздеген миллион тонна, жүк, миллиондаған адам т.б. жүктер, автомобильдермен 

тасылады. Барлық алдыңғы қатардағы мемлекеттерде өте тиiмдi саналатын 

автомобильдер шығарумен айналысады.  Олар талантты адамдардың бiрнеше 

ұрпақтарының ғылыми iзденiс нәтижесiнде шығарылуда. 

Автомобильдiң дүниеге келуiне басты себепшi болған 1824 ж. француз инженерi 

С.Карноның “От қызуының қозғаушы күшi” атты еңбегi. Бiрақ бу машинасының 

салмағы мен көлемi шамадан үлкен болғандықтан темiр жолда және заводтарда 

ғана пайдаланылды. 

1860 ж. француз механигi Ж.Ленуар автомобильге бейiмдi iштен жанатын матор 

ойлап тапты. 1885 ж. “рельссiз жүретiн отарба” – автомобиль жасау идеясы iске аса 

бастады. 

Жиырмасыншы ғасырда Г.Форд, Ф.Порше және тағы басқа инженерлер 

автомобиль өндiрiсiн ұйымдастырды. Қазiргi заманда автомобиль ғылыми-

техникалық жетiстiктердiң жинақталған өндiрiсi. 

ХХI - ғасырда Қазақстанда автомобиль жыйнайтын және автомобиль бөлшектерiн 

шығаратын заводтар жұмысқа қосылды.  

Бiздiң күнделiктi тiршiлiгiмiзде жаңа автомобильдерiне бүрку жүйелерiн орнату 

болып табылады. Оның мысалы ретiнде ВАЗ және басқа шет ел автомобилiн 

келтiруге болады. 

Қазiргi кезде бiз техникалық прогресс қалай өз дегенiне жетiп отырғанын байқай 

аламыз. әлемдегi автотракторлық өнеркәсiп бензиндi және дизельдi моторларда 

отын беру жүйелердiң жаңа типтерiн қолдана бастады. 

Автомобиль моторларын күрделi де қымбатты отындық жүйелерiмен жабдықтау 

қажеттiгi көбiнесе қатаңырақ талаптардың, мысалы өтелген газдардағы зиянды 

заттар құрамына Еуропалық стандарт секiлдi енгiзулермен түсiндiрiледi. Бұл жерде 

отынның едәуiр  үнемделуi туралы айтуға болмайды. Бензиндi моторлардың 

орталық, таралымды және тiкелей бүрку жүйелерiн, сол сыяқьы дизель 

моторлардың насос форсункаларын бүркуiн электронды басқару енгiзiлдi.  

Iштен жану маторлы мен электрлiк моторларын бiрге  автомобильдерде қолдануы, 

бензиндi және дизельдi моторларының Европа стандартына сай жаңа қоректендiру 



жүйелерi, оларда қолдалына бастаған навигациялық, маршруттық компьютерлер, 

автомобиль қауiпсiздiгiн жақсарту жолындағы АВС жүйесi, сығу көрсеткiшi мен 

газ тарату фазаларын жұмыс iстеп тұрған моторда реттеу, оптимальды автомобиль 

техникасын пайдалануда автоматты бақылау мен басқару мағлұматтары   

 

 

 

2дәріс.Қозғалтқыштың жалпы құрылымы және негізгі параметрлері 

1. Қозғалтқыш, 

2. Қозғалтқыштың түрлері 

Автомобильдерде поршендi, төрттактiлi, бензиндi (карбюраторлы) және дизельдi iштен 

жану моторларын қолданады. 

Әлемдегi автотракторлық өнеркәсiп бензиндi және дизельдi моторларда отын беру 

жүйелердiң жаңа типтерiн қолдана бастады. Күрделi де қымбат компьютерлі жүйелерiмен 

жабдықтау қажеттiгi көбiнесе қатаңырақ талаптардың, мысалы өтелген газдардағы зиянды 

заттар құрамына Еуропалық стандарт секiлдi енгiзулермен түсiндiрiледi. Бұл жерде 

отынның едәуiр  үнемделуi туралы айтуға болмайды.   

Поршендi моторлардың өлшемдерi болып анықталатындар: цилиндр диаметрi (D, мм); 

поршень жүрiсi (S, мм); цилиндрлар саны (i); цилиндрлердiң жұмыс көлемi (литражбен 

Vц, л немесе см3); сығымдау дәрежесi (); мотордың тиiмдi қуаты (Nе, кВт); мотордың 

айналдырушы моментi (Мкр, Нм); мотордың иiндi бiлiгiнiң айналу жиiлiгi (п, ай/мин); 

жанармайдың үлестiк шығыны (д, г/м кВт) және мотордың үлестiк салмағы (G, кг/кВт). 

Литражы бойынша мотор аса кiшi литражды (1,2 л дейiн), кiшi литражды (1,2–2 л), орта 

литражды (2–4 л) және үлкен литражды (4 л жоғары) болып жiктеледi. Сонымен қатар жүк 

автомобильдерiнде және автобустарда мотордың аса үлкен литражды түрi пайдаланылады 

(10 л жоғары). 

Моторлардың жiктелiп бөлiнуi 

Энергияны (жылу, электр т.б.) механикалық жұмысқа айналдыратын машина мотор деп 

аталады. Бұған байланысты моторлар: жылулық, электрлiк, желдiк, сулық немесе 

гидравликалық, т.б. болып бөлiнедi. 

Қазiргi кезде ең көп тараған жылу, электр және буданды  моторлары. Жаңа жеңiл және 

ауыр жүк автомобильдерiнде жылу және электр моторлары бiрге қолданылады.  

Жылу моторлары үлкен үш топқа бөлiнедi:  

1) Бу моторлары;  

2) Іштен жану моторлары; 

3) Буданды моторлар. 

 

Отын бу моторлары тыс бу қазанының пешiне жағылады. Қазандағы су қайнап, буға 

айналады. Бу труба арқылы машинаның цилиндрiне немесе турбина дөңгелегiнiң 

қалағына берiледi, сөйтiп ол механикалық жұмыс iстейдi. 

Iштен жану моторында жану процесi және одан алынған жылуды механикалық 

жұмысқа айналдыру процесi мотордың цилиндрiнде өтедi. Отын жанғанда пайда болатын 

жылудан газдар кеңейе түсiп, поршень мен шатун арқылы мотордың иiндi бiлiгiне 

берiлетiн күш туғызып, механикалық жұмыс атқарады. 

Буданды моторлар дегеніміз бір автомобильде екі (одан да көп) түрлі моторларды 

пайдаланады. Мысалы, іштен жанатын және аккумлятордан істейтін электр моторлар, 

іштен жанатын және күн сәлесінен істейтін моторлар және т.б. 

Дүние жүзінде автомобильде ең көп пайдаланатын іштен жану моторлары, 99%-тен 

астам автомобильде. Іштен жану моторлары отын жылуының 25–38 процентiн 

механикалық жұмысқа айналдыратын болса, қозғалысты құрылыстардың бу машиналары 



отын жылуының тек 8–13 процентiн ғана пайдаланады. Іштен жану моторлар былай 

жiктеледi:  

1) Қызметiне қарай – стационарлық, кемелiк, тракторлық, автомобильдiк т.б.;  

2) Іштен жанатын, элетрлі, күн сәулесінен және буданды (іштен жанатын және элетрлі, 

іштен жанатын және күн сәулесінен, элетрлі және күн сәулесінен істейтін) 

моторлар; 

3) Моторларды басқару жүйесіне байланысты: 

 Компьютерлі; 

 Механикалық; 

 Вакумды. 

4) Қолданылатын отынға қарай – моторлар мұнай өнiмдi (бензиндi, дизельдi) және газ 

тәрiздес отын (сұйылтылған және сығылған газдар);  

5) Қоспа құраудың әдiсiне қарай – қоспаны сыртта құрайтын моторлар (бензиндiк 

және газбен iстейтiн): 

 бүрку жүйелi (орталық, таралымды, тiкелей); 

 карбюраторлы (Европа стандартына сай келмейді).  

6) Қоспаны iште құрайтын моторлар – дизельдер: 

 Орталық насосты; 

 Насос-форсункалы.  

7) Жанармай қоспасының тұтануы әдiсiне қарай – жұмыстың қоспасы электр 

ұшқынынан оталатын газды немесе бензиндi моторлар: 

8) Жұмыстың қоспасы сығылудан оталатын дизелдер;  

9) Жұмыстық процестiң орындалуы жөнiнен – төрт және екi тактылы моторлар;  

10) Цилиндрлерiнiң саны бойынша – бiр, екi, үш, төрт, бес, алты, сегіз, тоғыз, он екі, он 

алты, жирма төрт цилиндрлi т.б.;  

11) Цилиндрлерiнiң орналасуы бойынша – горизонталь, қиғаш, тiк, жұлдызша V және 

W тәрiздес моторлар. 

Мотордың белгiлi жұмысқа арналуы оның құрылысына да едәуiр дәрежеде әсер етедi. 

Авиациялық және қозғалысты құрылғыларда, мотордың салмағы есепте көрнектi орын 

алатын болса, стационарлық моторлардың салмағына көңiл аз бөлiнедi.  

Бұрын автомобильдерде карбюраторлы моторлар қолданылатын, ал соңғы кездерде 

бензин отынмен карбюраторсыз жұмыс iстейтiн моторлар және дизельдер  

пайдаланылады. Iштен жану моторындағы жұмыстық процестi жүзеге асыру үшiн бiрнеше 

дайындық операциялары өтедi:  

1) цилиндрдi жанатын қоспамен немесе ауамен толтыру;  

2) жанатын қоспаны немесе ауаны сығу;  

3) оталу және жұмыстық жүрiс; 

4) жұмыстық жүрiс аяқталған соң пайдаланылған газды цилиндрден шығарып жiберу.  

 

3 дәріс.Қозғалтқыштың жұмыс циклі 
Төрт тактылы бензиндi моторлардың жұмыс схемасы 2.1-суретте айқын көрсетiлген. Таклар мотордың әр цилиндрде 

төменгі кезекпен өтеді: 

1. Енгiзу;  

2. Сығылу; 

3. Жұмыстық жүрiс; 

4. Газды шығару 

Бiрiншi такты – жұмыстық қоспаны сорып енгізу (2.1, а-сурет) цилиндрдiң (1) iшiндегi қысым тыстағы қысымнан 

кем болуы арқасында орындалады. Бұл кезде поршень (2) жоғарғы күйден (жоғарғы шектiк нүктеден – ЖШН) төменгi 

күйге дейiн қозғалады (төменгi шектiк нүктеге – ТШН). 

Алынатын сыртқы ауа мен мотордың цилиндрiнiң (1) iшiндегi қысымының айырмасы, шамамен алғанда 0,1 

атмосферадай, ауаны сору түтiктiң (3) iшiмен, ашық кiргiзу клапаны (4) арқылы мотор цилиндрiнiң iшiне өтуге мәжбүр 

етедi. Жолшыбай ауа карбюраторда немесе инжектордан уақ тозаңдалған және буға айналған отынмен қанығады. Сору 



аяқталған соң, поршень ТШН-де тұрғанда, сору клапаны жабылады, және екiншi такты – жанар қоспаны сығу басталады 

(2.1, б-сурет). Бензиндi моторларда 5-шам, ал дизель моторларында оның орнына 5-форсунка қойылады. 

Поршень ЖШН-ге келген кезде шамдардың (свечалардың) 5 электродтарының арасында пайда болатын электр 

ұшқындарынан сығылған жанар қоспа тұтанады (2.1, в-сурет). Қоспа заряды жанған кезде, көп жылу пайда болып, ол 

сығу камерасындағы газдарды қыздырады, бұның әсерiнен газдардың қысуы бiрден өседi. Газдардың қысуымен 

поршень төмен қарай жүредi, осылай үшiншi такт – жұмыстық жүрiс  такты – орындалады. 

Жұмыстық жүрiс аяқталған соң, цилиндрдiң iшкi қуысын пайдаланылған газдардан тазарту үшiн, төртiншi такт – 

пайдаланылған газдарды шығарып жiберу тактысы орындалады (2.1, г-сурет). Шығару клапаны 6 ашылады, 

пайдаланылған газдар әуелi цилиндрдiң iшiндегi қысымы сыртқы ауаның қысымынан артық болуының әсерiнен және 

поршеннiң жоғары қарай қозғалуының әсерiнен шығару түтiгi 7 арқылы атмосфераға айдап шығарылады. 

Шығару клапаны 6 тек шығару тактысының кезiнде ғана ашылады, қалған тактылардың өнбойында бұл тығыз 

жабық тұруға тиiс. Сору клапаны 4 тек сору тактысының кезiнде ашылады. Сөйтiп, сығу және жұмыстық жүрiс кезiнде 

екi клапан да жабық тұрады. Клапандардың ашылып-жабылуы газ тарату механизмi арқылы орындалады. Поршеннiң 

ЖШН-нен ТШН-ге дейiн жүрiп өтетiн жолының ұзындығы поршеннiң жүрiсi-S деп аталады. 

Бiр ғана кеңею тактысын немесе жұмыстық жүрiс деп аталатын тактыны алу үшiн 4 тактлы моторларда үш 

дайындық тактысы өтуi керек: сору, яғни цилиндрге жаңа жанар қоспа ендiру, жану мезгiлiне өте қолайлы жағдай алу 

үшiн, демек қысымның арта түсуi үшiн, оны сығу және, ақыр аяғында, жұмыстық жүрiстен кейiн цилиндрдi тазалау 

үшiн пайдаланылған газдарды шығарып жiберу. Бұл кезде иiндi бiлiк екi айналады. Мұндай, поршеннiң әрбiр төрт 

жүргенiнде немесе төрт такт түгел өткенде бiр жұмыстық жүрiс орындалатын мотор төрт тактылы деп аталады. 

Төрт тактылы мотордың барлық дайындық тактыларының үшеуiнде де: соруға, сығуға және газдарды шығарып 

жiберуге жұмыс босқа жұмсалады, тек жұмыстық жүрiс кезiнде ғана газ пайдалы жұмыс iстейдi. Мотордың жұмысының 

мұндай бiркелкi болмауы, жұмыстық жүрiс кезiнде алынатын механикалық энергияны жыйнақтап, немесе 

аккумулаторлап, кейiн оны кедергілерді жеңуге және дайындық тактыларына жұмсауға ерекше жабдықтың болуын 

талап етедi. Мотордың iшiндегi механикалық энергияны аккумуляторлаушы 

маховик болады, маховик мотордың иiндi бiлiгiне қосылған ауыр металл 

дөңгелек болып келедi. 

2.2-суретте барлық төрт такт кезiнде мотор цилиндрiндегi газдардың 

қысымының өзгеру диаграммасы берiлген. Горизонталь сызықта поршень 

әртүрлi жағдайда тұрғанда цилиндрдiң iшiндегi газ көлемi көрсетiледi, ал тiк 

сiзықта газдардың атмосфера есебiмен қысымы көрсетiледi. Мұндай 

диаграмма индикаторлық диаграмма деп аталады. Индикаторлық диаграмма 

моторды сынап көргенде арнаулы жабдықтың көмегiмен алынады. 

Жанар қоспаны сору 0.08–0,09 МПа (0,8-0,9 атм) атмосфералық қысым 

кезiнде жүредi. Жаңа жанар қоспа қалдық газдармен араласудан және 

цилиндрдiң қызып тұрған қабырғалары мен поршеннiң түбiне тиюден 100–

120оС градусқа дейiн қызады. 

Сығу кезiнде мотор түріне байланысты (бензинді, дизельді) қоспаның 

температурасы 300–350оС градусқа дейiн және оданда жоғары көтерiледi, 

қысым артады. Сығу тактысы мотордың пайдалы әсер коэффициентiн арттыру үшiн керек, өйткенi сығудың артуынан 

газдардың қызуы мен оталу алдындағы температурасы артады. Қысымның артуы жылудың механикалық жұмысқа 

көбiрек айналуына көмектеседi. 

Сығу кезiнде жанар қоспаның көлемi неше рет кiшiрейетiнiн көрсететiн шама сығылу дәрежесi деп аталады. Олай 

болса, сығылу дәрежесiнiң бүкiл цилиндрдiң сығу камерасының көлемiне қатысы болады. 
Мұнда: Vсығ. – сығу камерасының көлемi, поршеннің ЖШН жоғарғы цилиндрдің көлемі (2.1-сурет) 

Vжұм. – поршеннiң ЖШН-нен ТШН-ге дейiн қозғалғанда өткен жолының көлемi, яғни цилиндрдiң жұмыстық 

бөлегiнiң көлемi деп аталатын көлем. 

Жанғыш қоспа оталған кезде сығу камерасындағы температура кенет 1800–2800 градусқа дейiн көтерiледi. Мысалы, 

бензинді моторларда газдардың сығу камерасының қабырғаларына және поршеньге түсетiн қысым да тиiсiнше 2-2,5 

МПа (20-25 атм) дейiн артады. Газдардың қысым күшiнiң ықпалымен поршень жұмыстық жүрiстi орындап, төмен қарай 

жүредi. Поршень ЖШН-нен алыстаған сайын, көлемiнiң арта түсуiне байланысты, ТШН-ге жақындап келгенде 

цилиндрдiң iшiндегi қысым 0,3-0,4 МПа (3-4 атм) тең болады. Бұл кезде температура 800–1700С градусқа дейiн 

төмендейдi. 

Жұмыстық жүрiстiң ақырында шығару клапаны ашылады. Газдардың қысымы, шамамен алғанда, 0,115 МПа (1,15 

атм) дейiн төмендейдi, осы кезде шығару тактысы өтедi. Шығарылатын газдардың температурасы клапанның астынан 

шыққан кезде 600–700С градусқа тең болады. 
 
 
 
 

2.2-сурет. Төрт 

тактылы мотордың газ 

қысымының өзгеру 

диаграммасы. 
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Кривошиптi-шатунды механизм 

4.1. Мотор қаңқасы 

Мотор қаңқасының iшiне, оның iшiнде және сыртында мотор бөлшектерi, механизмдер мен жүйелерi 

орналасады. 

Автомобиль моторының қаңқасына iлiнiс пен берiлiс қораптары берiк бекiтiледi (2.9-сурет). Мотор 

типiне және қуатына қарай қаңқаның құрамдас бөлшегiнiң кейбiр конструкциялық айырмашылығы 

болғанымен, құрылыс принципi бiрдей. 

Мотор, iлiнiс және берiлiс қораптары автомобильдiң қаңқасына үштен жетіге дейiн тiректер арқылы 

бекiтiледi. Көп цилиндрлi мотор қаңқасының негiзгi бөлшегi – блок – картер. 

Моторлардың блок қабырғасы және цилиндрлер гильзасының аралығындағы қуысты сумен толтырады 

(2.7-сурет). Картердiң төменгi бөлiгi ұлғайтылған, өйткенi онда иiндi бiлiк айналады. Қатарлы мотордың 

картерi бiрнеше бөлiктерге бөлiнген. Оның төменгi жағында құйылма бар, ол қақпақпен бiрге иiндi бiлiктiң 

түпкi подшипнигiнiң тiрегiш қызметiн атқарады. Таратқыш жұдырықшалы бiлiкке арналған тесiктер бар.  

Су картерге енбеуi үшiн горизонталь бөлiктiң қашап кеңейтiлген 

жерiне гильза сыртына нығыздауыш сақина орналасқан. Блоктың 

жоғарғы плитасында шпилькаға арналған бұрандалы тесiк бар, ол 

цилиндр қалпақшасын блок-картермен және штанг саңылауын 

түрткiшпен жалғастырады. Мотордың кейбiр үйкелетiн детальдарына 

май жiберетiн саңылау мен канал тесiлген. 

Блок-катердегi V тәрiздi моторлардың цилиндрлер гильзасын рет 

санына қарай орналастыратын үлкен саңылау жасалған. Барлық 

цилиндрлердiң сыртқы қабырғалары жалпы су тысымен бiрiккен. 

Шпилькалармен иiндi бiлiктiң түпкi подшипниктерiнiң қақпағы 

бекiтiледi. Жартылай блоктың жазықтығына цилиндрлер 

қалпақшасын орнатады. 

Ауамен салқындатылатын моторлардың блок-картерi болмайды. 

Оның барлық бөлшектерi картерге құйып орналастырылған. 

Картердiң жоғарғы плитасына цилиндрлер гильзасын орнататын 

саңылау жасалған.  Цилиндр мен картер аралығына нығыздауыш 

аралық мыс төсем орнатылған. Картер iшiне, иiндi және таратқыш 

бiлiктер орналасқан. 

Блок-картердiң сыртында бұрандалы саңылауларға құйылма және әр түрлi агрегаттар мен құрастырма 

бөлшектердi бекiтетiледi. Судың немесе майдың ақпауы үшiн олардың аралығына, сондай-ақ детальдардың 

түйiндескен жерлерiне төсем немесе сальник қояды. Блок-картердiң өңделген алаңшаларына – цилиндрлер 

2.13-сурет. Мотордың 

блогы. 

2.14-сурет. 

ГАЗ жеңіл 

автомобилінің 

моторының 

корпусы. 1-клапан 

қақпағы, 2-

таратқыш білік 

корпусы, 3-

цилиндрлер 

блогы, 4-картер. 



қалпақшасы, артына – маховик картерi, алдына – таратқыш шестерня картерi, төменгi жағына – картер түбi 

бекiтiлдi. 

Ауамен салқындатылатын моторлар әр цилиндрге бөлек қалпақша жасалады. Қалпақшаның сыртқы бетi 

салқындатқышпен жабдықталған. 

Блок-картердiң төменгi жағына қуыс түп бекiтiлген ол май резервуары қызметiн атқарады, әрi мотордың 

төменгi бөлiгiн жауып тұрады. Мотор жұмыс iстеген кезде май  шайқалуын азайту үшiн қуыс түпке 

тыныштандырғыш  орнатылған. Таратқыш шестерняның картерi отын гидравликалық және май (16) 

насостары жетегi арқылы иiндi бiлiктен таратқыш айналысты беретiн шестерняларды  жабады. 

Мотор асқышы. Көп автомобиль мотор агрегаттарының құрамына мотор, iлiнiс және берiлiс қораптары 

жатады. Олар бiр бiрiне бекiтiлген. Осы агрегат автомобиль қаңқасына 3 тен 7-ге дейiн резинка металды 

амортизаторлар арқылы орнатылады. КамАЗ автомобилiнiң мотор агрегаты автомобиль қаңқасына 4 асқыш 

арқылы орнатылады. Урал-375Д автомобилiнде мотор агрегаты автомобиль қаңқасына 3 асқыш арқылы 

бекiтiледi (2.9-сурет).  

Таратқыш шестерня картерiнiң қақпағында мотордың алдыңғы тiрегi орнатылған. Тiрек резеңке металды 

амортизатор арқылы кронштейнге бекiтiлiп, ол қаңқаға орнатылған. Амортизатор мотор мен автомобиль 

қаңқасының дiрiлiн басады. Мотор арт жағынан трансмиссия корпусына болат қаңылтыр арқылы бекiтiлген. 

Двигетельдiң бұлайша асылуын үш, төрт, алты нүктелi және консольды мотор аспасы деп бөлiнедi. 

Консольды аспа жағдайында (мәселен, өздiгiнен жүретiн шассиде) мотордың артқы бөлiгi трансмиссия 

корпусына қатаң бекiтiлген, ал алдыңғы тұсында тiрек болмайды. Алты нүктелi аспада алты солқылдақ 

резеңке-металл амортизатор көмегiмен мотор рамаға бекiтiледi; оның екеуi алдында және төртеуi – артында 

орналасқан. 

Маховик картерi маховиктi орналастыру, моторды рамаға бекiту және әр түрлi агрегаттарды (мәселен, 

берiлiс қорабы, iске қосу моторы, iске қосу құрылғысының редукторы, т.б.) жалғастыру үшiн қолданылады. 

Бiрқатар моторлардың маховик картерiнде поршеньнiң жоғарғы шектiк нүктесiн айқындайтын құрылғы 

(стрелкалы көрсеткiш, қысқышы бар саңылау) болады. Мотор түбiнен басқа қаңқа бөлшектерi шойыннан 

құйылады, ал кейбiр моторлар – алюминий қорытпасынан жасалады. 

4.2. Цилиндр-поршень топтары 

Қарастырылып отырған автомобиль моторларының цилиндрлерi алмалы-салмалы келедi (2.13-сурет). 

Бөлек жасалған цилиндрдi гильза деп атайды. Осындай гильзаны пайдалану блок-картердiң жұмыс iстеу 

мерзiмiн ұзартады, тозған гильзаны жаңасымен ауыстыру арқылы. Гильза қоспалы шойыннан жасалады. 

Гильзаның айнасы немесе iшкi бетi жақсылап өңделедi және шынықтырылады. Iшкi диаметрi бойынша 

гильзаны үш мөлшерлiк топқа сорттайды: Б, С және М (үлкен, орташа және кiшi).  

Гильзалар дымқыл және құрғақ деп бөлiнедi. Оның  сыртқы бетi салқындатылған сұйықтыққа малынып 

тұратыны  “дымқыл” деп атайды (2.15, а-сурет). Сыртқы бетiнде екi қондырма белдеу (2 және 3) жасалған, 

бұлар гильзаны блокқа нығыз орналастыру үшiн қажет. Кейбiр моторларда резеңке сақина 4 гильзаның 

төменгi белдеуiнде жасалған қырнақтарға орнатылады. Гильзаның жоғарғы шетi блок бетiнен шығып 

тұрады, мұның өзi цилиндрден газды шығармай нығыз бекiтiлуiне мүмкiндiк бередi.  

Ауамен салқындатылатын мотор цилиндрлерi (2.15, б-сурет) сырт жағынан салқындатқыш қырларымен 

жабдықталған.  

 

 

2.15-сурет. Мотор 

цилиндрлері. а — 

цилиндрдің «дымқыл» 

гильзасы, б — ауамен 

салқындатылатын 

гильза; 1 — кертпек, 2 — 

жогаргы белдеу, 3 — 

төменг! белдеу, 4 — 

резеңкелі нырыздауыш 

сақина, 5 — цилиндр 

гильзасының 

салқындатқыш 

қырлары, 6 — 

нығыздауыш төсем. 



2.16-сурет. а —дизельді мотордың поршені, в — автомобильдің бензинді моторының поршені, г — 

поршень саусағы; 1 — най бүріккіш жиек, 2 — май сыдырғыш сақина жырашыры, 3 — бекіткіш сақина 

жырашығы, 4 — поршень саусақтарына май жеткізетін тесік, 5 — компрессиялық сақина жырашығы, в 

— поршеньдегі жану камерасы, 7 — тілік, 8 — поршень саусағы; А — түбі, Б — қалпақшасы, В — 

бағыттауыш бөлігі, Г — бобышкалар, Д — тоңазытқыш, £ — поршеньнің мас-сасын және өлшемдік тобын 

таңбалайтын жер, Ж — поршеньді орнатудың багытын белгілеу, 3 — саусақ-тың өлшем тобының 

таңба салу ориы 

Цилиндрдiң төменгi бөлiгiнде кертпек болады, ол картер бетiне тiреледi. Картер мен  кертпек аралығына 

мыс сақина орнатылады. Цилиндрлер арнайы (анкерлi) шпилькамен картерге бекiтедi. 

Поршенге (2.16-сурет) жоғары температура мен қысым әсер етедi, ол өте жылдам қозғалады. Жұмыс 

жағдайына байланысты поршень материалының механикалық қасиетi өте жоғары, әрi қажалуға төзiмдi, 

жеңiл, жылуды тез шығаратын болуы тиiс. Сондықтан да қазiргi кезде мотор поршеньдерiн жеңiл, әрi 

бiршама төзiмдi алюминий қорытпасынан құяды. 

Поршень (2.16, а-сурет) төңкерiлген стаканға ұқсайды. Ол түбiнен (А), қалпақшадан (Б) (немесе 

нығыздағыш бөлiктен), және етегi деп аталатын бағыттауыш бөлiктен (В) тұрады. Мотордың поршень 

түбiнiң ойығы бар үлгi формасында жасайды. Оның түбiнiң мұндай формада болуы цилиндрден келетiн 

отынның ауамен жақсы араласуына және оның толық жануына мүмкiндiк бередi. 

Қалпақшасының iшкi бетi мен етегiнде компрессиялық және май сыдырғыш сақиналарға арналған 

ойықтар (5 және 2) жасалған. Поршеньге орнатылатын сақиналар саны мотордың типiне және иiндi бiлiктiң 

айналу жиiлiгiне байланысты. Ойық шеңберi бойында, май сыдырғыш сақина астында тесiктер болады, ол 

майды мотор картерiне жiберу үшiн қажет. 

Поршень етегiнiң iшкi жағында екi құйылма – бобышкалар (Г) бар, оның саңылауларына поршень 

саусақтары орнатылады.  

Құрастырған кезде поршень топтары гильза топтарымен бiрдей болуы тиiс. 2.17-суретте тiкелей бүрку 

инжекторы бар мотордың жану камерасы мен поршенi көрсетiлген. 

Бензиндi моторларда түбi жалпақ немесе арнайы формалы (2.16, б-сурет) поршеньдер пайдаланылады. 

Кейбiр автомобиль моторларында бобышка астындағы поршень етегiнiң бiр бөлiгi алынып тасталынады. 

Порьшендегi қалпақша астында көлденең тiлiк (7), ал поршень етегiнде ұзынша Т тәрiздi тiлiк болады. 

Тiлiктер поршень етегiнiң серпiмдiлiгiн арттырып, кептелiп қалу қаупiнен сақтайды. Поршеньдердi моторға 

дұрыс бағыттап орналастыруға поршень етегiндегi жазу көмектеседi. 

Поршень саусақтары (2.18-сурет) iшкi қуыс болаттан (16) жасалған. Поршень саусақтарын осьтiк орын 

ауыстырудан қозғалтпай ұстау үшiн бекiткiш сақина (15) қолданылады. Поршень саусағы поршеньдi 

шатунмен жалғастырады. Шатунның жоғарғы қалпақшасының втулкасындағы тесiкке саусақты саңылауына 

келтiрiп, ал поршеньдi – керiп орнатады. 

 Поршень сақиналары поршень мен цилиндр арасынан картерге жанған газды өткiзбеу 18 үшiн және 

цилиндр бетiнен майды сындыруға 17 қолданылады (2.18-сурет). Компрессиялық сақина 18 жану 

камерасындағы газдың картерге өтуiне мүмкiндiк бермейдi. Май сыдырғыш сақина 17 картердегi майдың 

жану камерасына енуiне бөгет жасап, цилиндр кенересiндегi артық майды жинап алады. 

2.17-сурет. Ткелей 

бүрку инжекторы 

(форсункасы) бар 

бензинді мотордың 

поршеінің үстіндегі 

жану камерасы. 



Цилиндрдiң герметикалығын (нығыз жабылуын) қамтамасыз ету мақсатында бензиндi моторларда 

поршеньге 2–3, ал цилиндрлерiндегi газ қысымы едәуiр жоғары келетiн дизельдерде 3–4 компрессиялы 

сақина орнатылады. Сақинаны қоспалы шойыннан немесе болаттан жасайды.  Сақина бөлiктерi кесiлген 

болғандықтан, цилиндрге орнатқан кезде сақина серiппе-ленiп, оның беткi жағына тығыз орнала-сады. 

Поршен сақинасының жапқышы қиғаш немесе тiк болуы мүмкiн.  Поршень ойығына сақинаны аздаған 

саңылау қалдырып орнатады және олар поршеньде бiршама бос орналасуы мүмкiн. Егер поршень 

саусақтары цилиндр кенересiне нығыз орналаспаса, онда цилиндр мен сақина арасындағы саңылаудан газ 

шығып, сақинаны қыздырып жiбередi.  

Компрессиялық сақинаның көлденең қимасының формасы әр түрлi келедi, тiк бұрышты және конус 

қималы.   

Компрессиялық сақинаның цилиндрге үйкелетiн бетiне хром жалатылады. Көпшiлiк моторларда 

поршень сақиналарының қажалатын беттерi ұзақ жұмыс iстеуi үшiн қапталады. 

Компрессиялық сақинаның астына май сыдырғыш сақинасы орнатады. Олардың компрессиялық 

сақиналардан айырмашылығы – тiлiгi болады немесе бiрiккен екi сақинадан тұрады. Құрастырмалы 

сақиналар цилиндр бетiне жақсы орналасатындықтан картер майының аз жұмсалуын қамтамасыз етедi. 

4.3. Кривошиптi-шатунды топтар 

4.3.1. Шатун 

Кривошиптi-шатунды топқа шатун, поршень саусағының втулкасы, шатун және иiндi бiлiк подшипнигi, 

иiндi бiлiк, маховик, жетекшi шкив пен шестерня және қолмен айналдыруға арналған храповик немесе болт 

(2.19-сурет). 

Шатун 5 поршеньдердi 1 иiндi бiлiк 7 жалғастырады (23-сурет).  Шатунға газ бен инерция қысымының 

күшi әсер етедi, сондықтан ол өте берiк, әрi жеңiл болуы тиiс. Шатун сапалы болаттан жасалады, кесiндiсi 

екi қалпақшалы стержень тәрiздi. 

Қола втулка шатунның жоғарғы қалпақшасына (4) престеп орнатылады. 

Шатунның ажыратылмалы қалпақшамен бiлiкке (7) бекiтiледi, оның алмалы-салмалы бөлiгi – қақпақ (9).  

Шатунның төменгi қалпақшасындағы қақпақтың өзара ауыстыруға болмайды. Шатунның төменгi 

қалпақшасының бүйiр бетiне және қақпаққа рет нөмiрi салынады, бiрiншi нөмiр радиатор жағынан 

басталады. Құрастырған кезде осы цифр жиынтықтары сәйкес келуi тиiс. Шатунды бiлiкке орналастырған 

кезде қалпақшаның екi жартысын өте берiк арнайы болттарымен (10) бекiтедi. Болат гайкаларын 

2.18-сурет. Поршен мен шатун тобы. 



динамометрлiк кiлтпен бұрап қатайтады және шплинттейдi (мұрындықтайды). Шатунның жоғарғы және 

төменгiден тұратын подшипниктер (6, 8) орнатады. Подшипниктердiң осьтен ығысуын және бұрылуын 

болдырмас үшiн шатунның бiр жақ тұсындағы ойықтан мұртша жасалған. Шатунының стерженiнде 5 (2.19-

сурет) май жiберетiн тесiк  болады. 

Поршень саусағына (2) май канал арқылы берiледi. Бұл канал шатунның өзiнде жасалған. Шатунның 

төменгi қалпақшасы тiк немесе қиғаш ажыратылмалы орналасқан. Қиғаш ажыратылма поршень топтарын 

монтаждаған кезде шатунның төменгi бөлiгiн гильза арқылы шығарып алуына мүмкiндiк бередi. Оларды 

гайкамен емес арнайы шатунға бұралып кiретiн болтпен бекiтедi. Қиғаш ажыратылмалы жазығының жанасу 

аумағын арттыру үшiн шатунның төменгi қалпақшасы тегiс емес, ойықты (шлицтi) етiп жасалған, мұның өзi 

шатун болттарының кесiлуiн болдырмайды. Өздiгiнен бұралып кетпес үшiн болт қалпақшасының астына 

бекiткiш шайба орнатады. 

4.3.2. Иiндi бiлiк 

 Поршень (1) мен шатун (5) арқылы келетiн күштi қабылдайды және оны бұраушы моментке өзгертiп, 

мұны автомобильдiң трансмиссиясына беретiн иiндi бiлiк (7).  Мотордың әр түрлi механизмдерi мен 

бөлшектерiн жетекке алу үшiн пайдаланылады. Газ бен инерция қысымының күшi ұдайы әсер ететiндiктен 

иiндi бiлiк өте төзiмдi болуы тиiс (2.20-сурет). 

Жоғары сапалы болаттан иiндi бiлiктi штамптайды немесе өте төзiмдi шойынна құяды. Иiндi бiлiк түпкi 

және шатундық майыннан имек түрiнде жасалады (2.20-сурет). Жақтауына бiлiкпен қоса, оны теңгерiп 

тұратын қарсы салмақ бекiтiлген немесе құйылған. Бiлiк мойны тозуға өте  берiк болуы үшiн жоғары 

жиiлiктегi токпен шынықтырылған. Бiлiк жақтауынан қиғаш каналдар өтедi, сол арқылы май түпкi және 

шатунды подшипниктерге келедi. Иінді білік (7) мойнының iшi қуыс (15) етiп жасалған, мұның өзi ортадан 

тепкiш тазартқыш үшiн қажет. Қуыс (15) бұрандалы тығынмен бекiтiлген. Иiндi бiлiк айналған кезде 

механикалық қоспалар (тозған өнiмдер) ортадан тепкiш күштiң әсерiнен қуыс кенересiне тұнады. Иiндi 

бiлiктiң әрбiр шатунды мойынындағы V тәрiздi орналасқан цилиндрлерiне екi шатуннан орналасқан, 

сондықтанда мойны ұзын  болады. Иiндi бiлiктiң алдыңғы шетiне газ таратқыш және басқа да 

механизмдердi жетекке алатын бiр не екi шестерня, желдеткiш пен генераторды жетекке алатын шкив (16), 

сондай-ақ иiндi бiлiктi қолмен айналдыруға арналған тiреуiшi тiстi дөңгелек (храповник) немесе болт 

бекiтiлген. Шкив пен шестерня аралығына май қайтарғыш  орнатылған, ол сальниктi нығыздағыштың 

алдындағы майды керi қайтарады. Кейбiр моторларда таратқыш шестерня бiлiктiң артқы шетiне орналасқан. 

Бiрқатар моторларда маховиктi (14) орналастыру штифiмен және болтпен бекiтедi. Ал, басқа бiр 

моторларда фланец болады оған маховиктi болтпен ұстататын тесiк жасалады. Иiндi бiлiк фланецiнiң 

алдына май айдайтын бұранда жасалған, ол арнайы жiңiшке iшпекпен немесе сальникпен қоса лабиринттi 

нығыздағыш құрайды да, маховик картерiне май құйылуынан сақтайды. Түпкi подшипникте, кертпектер 

немесе тiреуiш жартылай сақина болады.  

2.19-сурет. ГАЗ автомобиль моторының 

кривошипті-шатунды тобы. 



Түпкi подшипниктер де, сол сияқты шатунды подшипниктер де iшпек секiлдi, олар биметалды болат-

алюминий лентасынан жасалған. Шатунның да, сондай-ақ көптеген түпкi подшипниктердiң де iшпектерi 

өзара ауыстырмалы. 

4.3.3. Маховик 

 Иiндi бiлiктiң бiркелкi айналуына жағдай жасайтын және көлiк орнынан қозғалғанда, әрi жұмыс кезiнде 

моторда пайда болған аса ауыр күштi жеңуге жәрдемдесетiн-маховик 14 (1.20-сурет). Маховик салмағы 

бiршама ауыр шойын диск. Маховиктiң артқы жақ тұсында iлiнiстi орналастырылатын қырнақ болады, сол 

мақсатта маховиктiң артқы бетi мұқият өңделедi. 

Маховиктiң алдыңғы ұшында ойық бойынша бiрiншi цилиндрдегi поршеньнiң орналасу қалпын 

белгiлейдi немесе кейбiр дизель моторларында бiрiншi цилиндрде отын бүрку бастау бұрышын көрсетедi. 

Осы ойық маховик картерiнiң тесiгiмен сәйкес келген жағдайда бiрiншi цилиндрдегi поршень жоғарғы шектi 

нүктеде болады немесе бiрiншi цилиндрде отын бүрку басталады. 

Маховик құрсауына болат тiстi тәж престеп ұсталған немесе болтпен бекiтiлген. Тiстi тәж қозғалысқа 

келтiретiн құрылғыдағы немесе стартердегi иiндi бiлiктi айналдыру үшiн қажет.  

4.4. Автомобиль моторының кривошиптi-шатунды механизмiнiң жаңалықтары 

4.4.1. Мотордың сығылу дәрежесін басқару 

Осы заманғы автомобиль техниканың пайдалану көрсеткiштерiн автоматты бақылау мен басқару 

мүмкiншiлiгiн қамтамасыз  ететiн оқулықтарда  жарық көрген құрылыстық ерекшелiктерi келтiрiлген. 

      Бензиндi моторларда сығылу дәрежесiнiң максималды мәнi детонациямен шектеледi және максималды 

айналу моментiнде ең ауыр режимде қалыпты жұмыс iстеу үшiн таңдалады. 
Сығылу дәрежесi ең үнемдi режимдегi мотордың жұмысына жетуден анағұрлым төмен мөлшерде 

таңдалады. Осыны бiле тұра мотордың үнемдiлiгi төмендейдi. Бұл тиiмсiз режимдегi жұмыс жартылай 

жүктелгенде күштi бiлiнедi. Бұл режимде цилиндiрдiң жанармаймен толтырылуын төмендету сығылу 

дәрежесiнiң мотордың үнемдiлiгiн көтеру мақсатында көтерiлуiн талап етедi. өйткенi жартылай жүктелу -

автотрактор моторының жұмысының негiзгi пайдалану режимi. 

Жартылай жүктелу кезiндегi және жанармай ауыстыру кезiндегi тиiмсiз жұмысты жою үшiн 

ауыспалы жану камерасы көлемi бар мотор қолданады. Оған екi жолмен жетуге болады. 

1. Жану камерасының көлемiн қадамсыз өзгертумен  

2. Жану камерасы көлемiн сатылы өзгертумен 

SAAB фирмасы өзгермелi сығылу дәрежесi мен бензиндiк мотор жасады. Жану камерасы көлемiн 

қадамсыз өзгерту моторға бензинмен, газбен, дизельдi отынмен және спиртпен жұмыс iстеуге мүмкiндiк 

бередi. 
Конструкторлар мотор жұмыс iстеп тұрғанда сығылу дәрежесiн басқару жетiстiгiне жеттi. 

SAAB моторының сығылу дәрежесi 8:1  ден 14:1 тұрады. Мотор «талғаусыз болды, ол әр түрлi 

сападағы және фракциялық құрамында айырмашылық бар отындармен жұмыс iстей бередi. Екiншiден, 

орташа жүктелуде үнемдiлiгi 30%-га артты, ал максималдыда - қуаты бiрден жоғарылады. 

SAAB моторында картер (иiндi бiлiк) мен мотор блогын топса (шарнир-1) арқылы бекiтiлген (1.21-

сурет). Картердiң қарама қарсы жағына эксцентриктi бiлiк бекiтiлген (2) оның шатуны мотор блогына 
жалғайтын топсаға (3) жалғасқан. (шарнир. Эксцентриктi бұрау арқылы сығу дәрежесiн озгертедi, немесе 

мотор блогының сол жағын (1 топса арқылы) жоғары немесе төмен түсiруге болады. 2.21-суретте а-сығу 

2.20-сурет. Иінді білік (7) шатун (5) кесіндісі. 



дәрежесi жоғарылату үшiн блок (картерге 2 қарағанда) сағат жүру бағытымен ал в-сығу дәрежесi төмендету 

үшiн сағат бағытына қарсы бұрылады. 

 

5 дәріс 

 

. Газ тарату механизмi 

5.1. Газ тарату механизмiнiң (ГТМ) жұмысы 

ГТМ (2.22-сурет), ол цилиндрлерге дер кезiнде ауа (дизельдi 

моторда) немесе жанғыш қоспа (бензиндi моторда) жеткiзу және 

цилиндрдегi пайдаланылған газды шығару қызметiн атқарады. 

Клапандар енгiзу және шығару тесiктерiн ашып-жауып тұрады, ал 

бұлар цилиндрлердiң енгiзу және шығару түтiктерiмен 

жалғастырады. 

Газ тарату механизмiнiң екi түрi: жоғары және бүйiрге 

орналасқан клапандар болады. Оқытылатын  автомобиль 

моторларында тарату механизмiнiң клапаны жоғары орналасқан.  

Газ тарату механизмiнiң құрамына енгiзу және шығару 

клапандары, таратқыш бiлiктен клапандарға қозғалыс бергiш 

бөлшектер, таратқыш бiлiк пен шестернялар кiредi. 

Иiндi бiлiк шестернялардың көмегiмен таратқыш бiлiктi 2 

айналдырады. Қатарлы (а) және V тәрізді (б) таратқыш бiлiктiң 

жұдырықшасы 2 түрткiштi жылжыта отырып, оны штангамен 5 

қоса көтередi, ал осы кезде оның екiншi шетi төмен жылжып, 

немесе клапанды 1 күйенте 3 арқылы басады да, клапан 1 серiппенi 

сығып енгiзу немесе шығару тесiктерiн ашады (2.22-сурет). 

Таратқыш бiлiктiң жұдырықшасы түрткiштен шыққан кезде 

штанга мен түрткiш түседi, ал клапан серiппе әсерiнен ершiкке отырып, канал тесiгiн нығыздап жабады. 

Иiндi бiлiк бензин моторларында 1 секундт iшiнде 100-150 айналыс жасайды, ал дизелдерде 1 секундта 

70 рет айналып үргiредi. Немесе поршень 1 секундта 70-150 рет төмен және жоғары жылжып үлгiредi. 

Клапандардың ашылып жабылу аралық уақыты 0,07-0,2 секунд ғана. Немесе осы аз уақыт iшiнде цилиндр 

ауа немесе жанғыш қоспаны кiргiзiп және оның жанып болғаннан кейiн шығарып жiберуге мүмкiндiк 

жасауы қажет.  

Сондықтан сору клапаны поршень жоғарғы шектi нүктеге (ЖШН) жетпей ашылады, төменгi шектi 

нүктеден (ТШН) өткеннен кейiн жабылада (2.1-сурет).  

Сол сияқты шығару клапаны да ерте ашылып шектi нүктеден өткеннен кейiн жабылады.  

Клапндардың ашылу моментiнен олардың жабылу моментiне дейiнгi кезеңдi (бұл иiндi бiлiктiң айналу 

градусымен өрнектеледi) газ тарату-дың фазасы деп атайды (2.23-сурет). 

Газ тарату фазасын таблица немесе айналма диаграмма түрiнде бейнелейдi. 2.23-суретте қазiргi 

автомобиль моторларының газ тарату диаграммасының фазасы келтiрiлген. Енгiзу клапанының ертерек 

2.22-сурет. Жоғарғы 

клапанды механизм.1-

клапан, 2-таратқыш білік, 

3-күйенте (коромысло), 4-

ретегіш винт, 5-штанга, 6-

түрткіш  

а. 

б. 

Шығару 

клапанын 

ашылуы 
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ашылуы 
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Газ тарату 

диаграммасы  
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М
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2.23-сурет. 



ашылуын және кешiгiңкiреп жабылуын жүзеге асырудың нәтижесiнде 

енгiзу тактiсiн 180 градустан 270 градусқа дейiн ұзартуға мүмкiндiк 

туады. 

Шығару клапанының ашылу ұзақтығы иiндi бiлiктiң бұрылу бұрышы 

бойынша 237-275оС болады. 

Клапанның ашылу және жабылу сәтiн таратқыш бiлiк 

жұдырықшасының профилi және клапандар мен күйентелердiң 

арасындағы саңылау бойынша анықтайды. 

5.2. Газ тарату механизмiнiң бөлшектерi 

Клапан 1 стерженi  ажарланған (2.24-сурет). Стержень 5 ұшы 

шынықтырылған, соның нәтижесiнде оның күйенте әсерiнен баяу тозады. 

Клапандар жақсы жабысып орналасуы үшiн олардың әрқайсысы ұя 2 

қырнағына (фаскасына) 1,5–2 мм ендiкте үйкеленiп тұрады. Мұның өзi 

көпшiлiк мотордарда 45оС бұрыштықта орындалып, мұқият ажарланады. 

Цилиндрдi ауаға жақсы толтыру үшiн шығару клапандарының ұясы мен 

қалпақшасының диаметрiне қарағанда, енгiзу клапандарының ұясы мен 

қалпақшасының диаметрiн үлкенiрек жасайды. 

Клапанның жоғарғы бөлiгiндегi стерженьде конусты  сухариктер 7 

орналастыруға арналған қырнақ болады, сол қырнақтың көмегiмен клапан 

серiппе 8 табақшасына 6 берiк ұстатылады. Сухариктер 7 жартылай қақ 

бөлiнген конус сақина тәрiздi. Кейбiр мотордарда жоғарғы тiрек шайбалар 

мен сухариктердiң аралығында втулка болады, ол сухариктердi қысып 

ұстап, төменгi сүйiр ұшымен табақша 6 түбiне тiреледi.  

Автомобиль моторларының шығару клапаны жұмыс iстеген кезде 

арнайы механизмнiң көмегiмен айналып тұрады (2.24-сурет). Бұл 

механизм қозғалмайтын корпустан тұрады, оның шеңбер бойында бес 

көлбеу ойық, оларға орналасқан бес шарик 9 және оларды керi 

қайтаратын серiппе орналасқан. Шариктерге дискiлi (конусты) серiппе 

қондырылып, оған таяныш шайба арқылы клапан серiппесi тiреледi. 

Клапан ашылған кезде серiппе сығылады, одан пайда болған күштiң 

артуы нәтижесiнде дискiлi серiппе шарикке тiрелiп, жазылады. 

Серiппелер күшiнiң әсерiнен шариктер (9) керi қайтқан серiппенiң 

кедергiсiн жеңiп корпустың көлденең ойығы бойынша сырғанайды және 

де дискiлi серiппенi клапанымен қоса бiршама бұрыштықта бұрады.  

5.2.1. Күйенте (3) болаттан жасалған екi иiндi рычаг (2.22-сурет). Оның орта тұсындағы жуандау жерiнде 

тесiгi болады, сол тесiкке втулка кигiзiледi. Күйенте иiнiнiң бiреуiнде (ұзынында) шынықтырылған соққыш 

болады, ол клапанды басады, ал екiншiсiнде – бұрандалы тесiк бар, оған реттеуiш винт (4) бұрап кигiзiледi 

соның көмегiмен клапан мен күйенте соққышының аралығында саңылау жасалады және де мұның өзi 

клапандардың нығыз жабылуын қамтамасыз етедi. Күйенте осьте еркiн тербелiп тұрады, ал осьтiң өзi блок 

қалпақшасына бұрап кiргiзiлген тiреуге орнатылады. Таяныш серiппе мен тоқтатқыш сақина күйентенi 

осьтiк ығысудан сақтайды. Күйенте осi қуыс, осы iшкi қуысы күйенте втулкасының реттеуiш винт пен 

штанганың үйкелетiн беттерiне май жiберетiн канал ретiнде пайдаланылады. Күйенте осiнiң ұшы 

бiтеуiшпен жабылған. 

5.2.2. Штанга 5 (2.22-сурет) түрткiштегi күштi күйентеге беруге арналған. Штанга бiтеу болат шыбықтан 

немесе iшi қуыс болат стерженьнен жасалады. Штанганың ұшында ажарланған, қыздырып өңделген ұштық 

болады. Төменгi ұштықтың формасы шар тәрiздi. Ол түрткiштiң шар тәрiздi ойығына тiреледi. Жоғарғы 

ұштық шар формалы немесе ойығының бетi шар тәрiздi болуы мүмкiн. Оған күйентеге бұрап кiргiзiлген 

реттеуiш винттiң қалпақшасы тiреледi. 

5.2.3. Түрткiш 6 (2.22-сурет) – болаттан жасалады.  

Таратқыш бiлiк (2) клапандарды белгiлi бiр тәртiппен дер кезiнде ашып-жабу қызметiн атқарады (2.22-

сурет). Бiлiкпен қоса жұдырықша және тiрек мойын жасалған. әрбiр жұдырықша тек бiр клапанға (енгiзу 

немесе шығару) әсер етедi. Шығару клапанының жұдырықшасы доғалдау, сондықтан олар енгiзу 

клапандарына қарағанда ұзағырақ ашылады. Кейбiр автомобиль моторларында таратқыш бiлiкпен (2) бiрге 

бензин насосын iске қосатын эксцентрик және май насосын iске қосатын шестерня жасалған. 

Таратқыш бiлiк мойнының бiреуiнде блок каналына май жiберетiн саңылау болады, май осы саңылау 

арқылы күйентеген берiледi. Саңылау блок каналымен сәйкес келгенде май жiберiледi. 

2.24-сурет.Клапан 

механизмі. 1-клапан, 2-

клапан ұясы, 3- клапан 

стержені, 4-клапаның 

бағыттаущы  втулкасы, 

5- клапан ұшы, 6-серіппе 

табаншасы, 7-сухарик, 8-

клапан серіппесі 
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Таратқыш шестерня көпшiлiк моторларда ол алдыңғы бөлiгiндегi арнайы картерде орналасады. Ол иiндi 

бiлiктегi байналысты таратқыш бiлiке, отын насосының бiлiгiне, май насосына және басқа да механизмдерге 

беру үшiн қажет. Шестерня болаттан немесе текстолиттен жасалады. Шуылын азайту үшiн олар қиғаш тiстi 

етiп жасалған. 

 

6 дәріс 

 

 Газ тарату фазасын басқару 

Моторға иiндi бiлiктiң төменгi айналу  жиiлiгiндегi айналдырушы моменттiң жоғарғы мәнде болғаны 

өте қажеттi. Айналдырушы момент өскен сайын мотордың айналу жиiлiгi төмендейдi. Мысалы, автомобиль 

болмаса басқа транспорт өрге жүрiп бара жатқанда оның жылдамдығы төмендейдi, сондықтан берiлiс 

қорабын төменгi берiлiске ауыстырудың қажетi. 

Мотордың айналдыруымен моментiнiң оның айналу жиiлiгiне тәуелдiлiгi. Көп жағдайда газ тарату 

фазасына жабылу моментiне байланысты. Иiндi бiлiктiң төмен жиiлiгi кезiнде, целиндiрдiң жақсы 

толтырылуы үшiн төменгi шеткi нүктеден кейiн (ТШН) енгiзу клапаныны жабылуы қажет. Бұл жағдайда 

клапан саңылауы арқылы өтетiн ауаның төмен жылдамдығында, цилиндр ауамен немесе жанғыш қоспамен 

жақсы толтырылады. Сондықтан, төменгi айналу жиiлiгiнде енгiзу клапанын ТШН кейiн аз кешiктiрiп 
жапқан қажеттiрек. 

Жартылай жұмыс режимiнде, аз айналымда ұлғайту процесiнде цилиндрдегi газ қысымдары 

мүмкiндiгiнше поршеньге ұзағырақ әсер етуi үшiн шығару клапандары ТШН жақынырақ ашылуы керек.  

Төменгi айналу жиiлiгiнде клапанның ашылуының кеш ашылып ерте жабылуын қамтамасыз еткенде 

қуат ұлғаяды, немесе бос айналыста отын шығыны азаяды. 

Жоғары айналу жиiлiгiнде жағдай басқаша болады. Клапанның ашылу уақыты қысқарады, сондықтан 

цилиндiрдiң жақсы толуы үшiн және оның жақсы тазалануы үшiн иiндi бiлiктiң үлкен айналу бұрышында 

клапандар ашық болуы керек. Сонымен, енгiзу клапаны кешiрек, ал енгiзу- ТШН қарағанда ертерек 

жабылуы керек. әрине бұндай газ тарату фазасы төменгi айналу жиiлiгiнде тиiмсiз, өйткенi мұндай жағдайда 

енгiзу клапанының жабылар алдында цилиндрге ертерек енген ауаның бiр бөлiгi итерiлiп шығарылады, ал 

шығару клапаны тым ерте ашылады және цилиндрден салыстырмалы жоғарғы қысымды газдар 
шығарылады, яғни толық қуат алынбайды. 

5.3.1.Газ тарату механизімінің жұмысы 

ГТМ мотордың цилиндрiне таза (отын қоспасы болмаса ауа) кiргiзу үшiн және жанып бiткен қалдық  

газдарды атмосфераға шығару үшiн қажет. Бұл процестер белгiлi бiр уақыт аралықтарында жүруi керек.  

Автомобиль моторларында көбiнде газ тарату механизмi газ тарату фазасын тұрақты ұстап отырады 

(2.20-сурет). 

Поршендi iштен жану мотордарiнде негiзiнен клапанды және золотниктi газтарату механизмi 

қолданылады, төрт тактiлi автотрактор моторларында- клапанды ТТМ, клапандарын ашып және жабатын 

енгiзу және шығару каналдары.  Клапанды ТТМ екi түрi болады: цилиндр қақпағында орналасқан аспалы 

клапандармен және картер блогында орналасқан қабырғадағы клапандармен. 

Барлық дизельдi және бензиндi автомобильдерде көбiнде аспалы клапанды газтарату механизмi бар. 

Газтаратудағы фазаның диаграммасы-бұл клапандардың ашылу немесе жабылу моменттерiнiң (фаза) 
екi шактiлi мотордардiң терезесi иiндi бiлiк бұрылу бұрышымен градуста сипатталған аралығы және 

дөңгелек диаграмма түрiнде берiлген. Газтартудағы диограммада көрсетiлген аралықтарды, мотордың 

жылдам жүруiн ескере отырып бередi. Неғұрлым иiндi бiлiктiң айналу жиiлiгi жоғары болса, соғұрлым ол 

үлкен. Клапандардың бiрiн-бiрi жабуы-енгiзу және шығару клапандарының бiр уақытта ашылу уақыты. 

Мысалы, бiрiн-бiрi жабу бұрышының пәнi 16 тан 600 - дейiн толқып тұрады. Клапандардың бiрiн-бiрi жабуы 

кезiнде цилиндрдi жұмыс iстеген газдардан тазалауға жақсы жағдай жасалады, бұл аралықта жұмыс iстеген 

газдармен зарядттардың шығып кетуi бiрiн-бiрi жабуға кететiн уақыттың аз болуы салдарынан және өтетiн 

тесiктiң бұл уақытта кiшкентай болуына шамалы ғана. 

Ең тиiмдi газтарату диаграммасын әрбiр моторға эксперимент түрiнде анықтайды. Қабылданған 

газтазарту диаграммасы (аз ғана ауытқуы) мотордың үнемдiлiгiн және қуатын азайтады. 

Механикалық газ тарату механизмдi моторларда (ГТМ) газтарату фазасы басқарылмайды немесе 
шапшаң реттелмейдi. 

5.3.2. Газ тарату механизмiн (ГТМ) ашу және жабу бұрыштарын электронды жүйемен реттеу 

Көптеген өндiрушiлер моторларға гидромеханикалық, электромеханикалық және басқа басқару 

жүйесiндегi электрондық дабыл жүйесiмен басқарылып жұмыс iстейтiн басқару жүйесiндегi газтарату 

фазасын қондырады. 

Басқарылмайтын газ тарату фазасы төменгi айналу жиiлiгiнде тиiмсiз, өйткенi мұндай жағдайда 

цилиндрге ертерек кiрген ауа бөлiктерiн енгiзу клапаны жабылар алдында итерiп шығарады, ал шығару 



клапаны тым ерте ашылады, цилиндрден салыстырмалы жоғары қысыммен газдар шығады, демек толық 

қолданылмаған энергиямен. 

Қазiргi заман моторларының цилиндрлерiнiң жақсы толуын қамтамасыз ету үшiн газ тарату фазасы 

иiндi бiлiктiң айналу жиiлiгiне байланысты клапандардың ашылу жабылу кезеңдерiнде шапшаң реттеледi. 

Иiндi бiлiктiң төменгi айналу жиiлiгiнде ТШН-ен кетiп енгiзу клапанын жабуға көп кешiгу талап 

етiлмейдi. Иiндi бiлiктiң айналу жылдамдығының аздығынан, клапандардың ашылуынан жабылуына дейiнгi 

уақытта созылады және цилиндр ауамен болмаса жанатын қоспамен жақсы толады. 

Сондықтан, төменгi айналу жиiлiгiнде енгiзу клапаны ТШН кейiн лезде жабылады. 
Цилиндрдегi газ қысымы ұлғаю процесiнде поршенге ұзағырақ әсер етуi үшiн шығару клапаны төмге 

жақынырақ ашылуы және ЖШН кейiн аз кешiгiп жабылуы керек. Сондықтан, төменгi айналу жиiлiгiнде 

шығару тактiсiнде, поршеннiң жөнге қозғалуы кезiнде оған қалдық газдардың қарсы қысымы әсер етпейдi. 

Мұндай батыл қадамға 1993ж бiрiншi болып Alfa Romео компаниясы қадам басты. Ол моторға 

электрондық жүйе дабылымен басқарылып жұмыс iстейтiн, екi жоғарғы айналатын тарату бiлiгiнiң 

бастапқы бұрыштық жағдайын айналыспен өзгертетiн гидромеханикалық жүйесiн орнатты, атап айтқанда 

автомобилдiң қозғалысы кезiндегi енгiзу клапанның тарату бiлiгiнде кейiнiрек тура осы принцип  Даimeer-

Benz және Nissan фирмаларында қолданылды.  

Иiндi бiлiктiң айналу жылдамдығы жоғары болғанда газ тарату фазасы 2.23-суретке сай келедi. Ал 

иiндi бiлiктiң  жылдамдығы кемiген сайын клапандардың ашық тұру бұрыштары азаяды. Мотордың ең 

төменгi айналымында жұмыс iстеу жағдайында клапандардың ашық тұру бұрышы 180 градусқа жақындай 

бастайды. 

Мотордың төмен айналысында бұраушы момент 25-30%,   ал номиналды айналыста 5 % көбейедi. 

Клапанда ашып-жабуды реттеуде болашыға үлкен жүйе - электромагниттiк реттегiш. Реттеу дәлдiгi 0,005С 

iшiнде жүзеге асады. Осындай газ тарату фазасын басқарушы мотор клапандарын электромагниттi басқару 

жүйесi жасалып және автомобильдерде қолданып жүр. 

 

 

7. дәріс 

 

 

Салқындату жүйесi 

1. Салқындату жүйесiн жiктеу 

Мотор жұмыс істеген кезде цилиндр ішінде жанған отын және осыдан 1800-3000 градусқа дейін қызған 

газ цилиндрлер кенересiн, поршень мен блок қалпақшасын қыздырады. Салқындату жүйесi қызған 

бөлшектердегi салқындату үшiн қажет. Iштен жанатын моторларда артық жылуын шығаруды сұйықпен 

(сұйықпен салқындату, 2.25, а, б-суреттер) немесе сыртқы ауаның (ауамен салқындату, 2.25, в-сурет) 

көмегiмен жасанды түрде салқындату арқылы жүзеге асырады. 

 

2.25-сурет. Сұйықтық термосифонды салқындату жүйесі. 1-радиатор өзектері, 2-винтилятор, 3-

радиатор пердесі, 4-жоғарғы бак, 5-радиатор қақпағы, 6-бу шығаратын түтік, 7-жоғарғы келте түтік, 8, 

9- мотордың блогының су тысы, 10-төменгі түтік, 11-төменгі бак,  12-ағызу шүмегі, 13-бу-ауа клапаны, 

14-термостат, 15-термометр, 16-сұйық бөлу каналы, 17-насос, 18-су түтігі. 

 

 

 



6.1.1. Моторды сұйықпен салқындату (2.25, а,б-суреттер) ең көп тараған 

әдiс. Сұйық ретiнде суды немесе төменгi температурада қататын антифриздi 

пайдаланады. Сұйықпен салқындату жүйесiне блок пен цилиндрлер 

қалпақшасын салқындататын су тысы (9), радиатор өзектері (1), су насосы (17) 

мне желдеткiш (2), сондай-ақ қосалқы құрылғылар: су тарататын канал (10), 

термостат (14), жалғастырғыш шланг, ағызу шүмегi және сұйықтық 

температурасын көрсеткiш (15) (термометр) жатады. 

Мотор жұмыс iстеп тұрған кезде салқындату жүйесiндегi судың ықтиярсыз 

алмасуы ортадан тепкiш су насосы арқылы пайда болады. Ортадан тепкiш су 

насосы (17) радиатордың төменгi багындағы суды сорып, қысым күшiмен мотордың су тысына (9) айдайды 

да, мұнда ол цилиндрлер кенересiн салқындатады.  

Моторларда көбiне жабық салқындату жүйесi қолданылады. Радиатор нығыз жабылады да, тек қысым 

өте жоғары немесе өте төмен болғанда ғана бу клапаны арқылы сыртқы атмосферамен қатысады. Оларда 

сұйықтықтың булануы шамалы ғана болады және судың температурасы жоғары болады. Сұйықтықтың 

жоғарғы температурасы мотордың жұмысына қолайлы әсер етедi., 

Ауамен салқындатылатын моторларда (2.25, в-сурет) бөлшектердiң қызуды бәсеңдету үшiн 

цилиндрлерге және оның қалпақшаларына роторлы желдеткiш ауа үрлейдi. Желдеткiш ротордан тұрады, 

оның көп санды қалақшасы мен қозғалмайтын бағыттауышысы бар.  

Желдеткiш роторының айналу жиiлiгiн өзгерту арқылы жылу режимiн автоматты түрде реттейдi. Осы 

мақсатта гидродинамикалық муфта қолданылады. 

Мотор қызбағанда және цилиндрлер қалпақшасының температурасы жеткiлiксiз болғанда золотник 

майлау жүйесiндегi майды гидромуфтаға жiбермейдi, соның нәтижесiнде турбиналы дөңгелек желдеткiшпен 

қоса айналмайды. Мотор температурасы қажеттi деңгейге жеткенде 

реттеуiштiң сезiмтал датчигi золотниктi ығыстырып, майдың 

гидромуфтаға өтуiне жол ашады. Мұның өзi жетектегi дөңгелектiң 

желдеткiш роторымен бiрге айналуын мәжбүр етедi. 

Мотордың температурасы неғұрлым жоғары болса, гидромуфтаға 

май соғұрлым көп құйылады, әрi желдеткiш роторы да аса тез 

жиiлiкпен айналады. Температура белгiлi бiр мәнге дейiн 

төмендегенде золотник майдың муфтаға келуiн шектейдi де, 

желдеткiш айналысын баяулатады. 

2. Сұйықпен салқындатылатын жүйенiң құрылысы 

Радиатор. Мотордың салқындату жүйесiндегi радиотор (2.25, а, б-

сурет) жоғарғы және төменгi бактардан, өзектен және бекiткiш 

детальдардан тұрады. Өзектер жылуды жақсы өткiзуi және суды тез 

салқындату үшiн жезден жасалған (2.26-сурет). 

Жоғарғы және төменгi бактар келте түтiк арқылы мотордың 

салқындату тысымен жалғасады. Төменгi бакта радиатордағы немесе 

мотор блогында суды ағызатын шүмектер болады.  

Суды жоғарғы бактың аузы арқылы құяды, ол қақпақпен (5) жабылған. 

Сұйықпен салқындатылатын жүйеде мотордың жылу режимi екi жақты ретке келтiредi перделi (немесе 

желбезектi) және термостатты. 

Перде кәдiмгi полотно (жұқа лента), оның бiр жақ шетi барабанға қондырылған орауыш механизмге 

бекiтiлген. Перденi көтерiп түсiрудi кабинадан жүзеге асырады. Кейбiр моторларда салқындату жүйесiнде 

перде орнына қайырмалы тiк немесе көлденең желбезек болады. Желбезек бiрнеше қақпақтан (пластинадан) 

тұрады. Олардың орналасуын кабинадан реттейдi. 

Желдеткiш және су насосы (2.25, а, б-сурет). Желдеткiштiң (2) алты немесе төрт қалақшасы болады, олар 

крестовинаға  бекiтiлген, ал крестовтина шкивке бұрап кiргiзген. Шкив ременьдi берiлiс арқылы иiндi 

бiлiкпен айналады.   

Су насосының (17) қалақшасы айналғанда сырттан тебу күшiнiң әсерiнен сұйықты блок корпусынан 
термостатқа қарай айналдырады 

 

2.26-сурет. ГАЗ 

автомобильінің 

радиаторы. 

2.26-сурет. ГАЗ 

автомобильінің 

радиаторы. 

2.26-сурет. ГАЗ 

автомобильінің 

радиаторы. 



 

Су насосы блокқа бекiтiледi. Оның екi түтiгi бар, жоғарғысы термостатпен, ал екiншiсi (төменгiсi) 

радиатор түтiгiмен жалғасқан.  

Термостат (2.27-сурет) су температурасын автоматты түрде реттеп, мотор iске қосылғаннан кейiн оның 

тез қызуын қамтамасыз етедi.   

Сұйықпен салқындатушы жүйелерде термостат, желдеткiш және радиатор болады. Желдеткiш иiндi 

бiлiктен тұрақты берiлiс алады немесе жеке электромоторға жалғанады.  

Желдеткiш тұрақты айналып тұратын суыту жүйесi кiшi және үлкен айналымда жұмыс iстейдi. 

Сұйықтың температурасына байланысты термостат, кiшi немесе үлкен айналыммен моторды суытады. 

Үлкен айналымда сұйық радиатор арқылы өтiп суиды.  

Желдеткiштi электромотор арқылы немесе муфта (ажыратқыш) арқылы айналатын моторларда үш түрлi 

әдiспен суытылады.  

1. Кiшi айналым - сұйық суық кезiнде (87градусқа дейін) термостат сұйықты радиатор,а жiберетiн түтiктi 

жауып қалады (2.27-сурет,С).  

2. Екiншiсi үлкен айналым - термостат сұйықты (87-102град) радиатор арқылы өткiзедi, желдеткiш 

айналмайды (2.27-сурет, В).  

3. Үшiншi жағдайда (102град. жоғары) сұйық үлкен айналым арқылы суыйды, термостат желдеткiштi 

қосады (2.27-сурет, А). 

Бу-ауа клапаны (2.24-сурет) арқылы суыту жүйесiнде жоғары температурада (105 град. дейiн) мотор 

жұмыс iстеуiне мүмкiндiк болады. Клапан су құятын қақпаққа 5 орналасқан. 105 град. температурадан 

асқанда клапан ашылып артық бу сыртқа шығады.  

Температура төмендегенде қысым азаяды, клапан ашылып, радиаторға атмосфера ауасы кiредi. 

Сұйықтықтың температурасын  сигнал шамы мен дистанциондық термометр арқылы байқалады. Оның 

сезгiсi (датчигі)(датчик) цилиндрлер қалпақшасына немесе радиатордың жоғарғы бачогына орнатылған. 
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Оталдыру алдындағы жылытқыш. Ауаның температурасы төмендегенде моторды оталдыру қиынға 

түседi. Сондықтан көптеген моторлар мотордардi оталдырар алдындағы жылытқышпен жабдықталады. 

Жылытқыштың электр-шырақ және сұйықтық (ПЖБ) түрлерi болды. 

ПЖБ типтес оталдыру алдындағы жылытқыш қазаннан, құндақтан, түбiнен, отын багынан электр 

желдеткiштен, электр магниттi клапаннан, жалғастырғыш арматурадан және басқару пультiнен тұрады. 

 Сұйықтық жылтқыштар жұмыс iстеуi бiр бiрiне ұқсас болады. Жылжытқыштың жұмысын басқару 

пульты реттейдi. Казанның жану камерасындағы отын (бензиннiң төменгi сорты) өз ағынымен бакқа 

құйылады. Отынның келуi электромагниттi клапанның реттегiш инесi арқылы мөлшерленедi. Ауа электр 

желдеткiшi арқылы берiледi. Қоспа – шам арқылы тұтанады. Қазанда пайда болған шырақ, мотордың су 

тысымен жалғасқан қазан iшiн мотор түбiндегi майды қыздырады.  

 Салқындату жүйесiне техникалық қызмет көрсету және оның ақаулары 

Салқындату жүйесiнде таза, мүмкiндiгiнше жұмсақ суды пайдалану немесе салқындату жүйесiнде 

қолданған суды құю қажет.  Кермек суды жұмсарту үшiн 30 минуттей қайнатады, сондай-ақ оған стерильдi 

2.27-сурет. ВАЗ 

автомобилінің темостаты. 

38-температура сезгісі, 39-

резінке қоспа, 40-

поршень,41-мотордан 

келетін түтік, 42-

термостат қорабы, 43-

термостат қақпағы,  44-

радиатордан клетін түтік, 

45-кеңейтілген бачокпен 

қосылған  түтік, 46-

термостат бас клапаны, , 

47-термостатты қосатын 

түтік, , 48-термостаттың 

өткізгіш клапаны . А-сұйық 



сода немесе үшнатрий фосфат қосады. Судың кермектiлiгiне қарай 10–20 г үшнатрий фосфатты немесе 

стерильдi соданы 10 л ыстық суға ерiтедi. 

Мотор iстеп тұрған кезде және қатты ысып кеткенде салқындату жүйесiне суды аз-аздан құяды. Қыс 

кезiнде цилиндр мен блок жарылып кетпеу үшiн салқын моторға тым ыстық су құюға болмайды.  

Смена сайын радиатордағы су деңгейiн тексередi. Радиатор қақпағын мотор суығанда немесе ол iстеп 

тұрғанда абайлап ашу қажет, бу бет пен қолды шарпып кетпеуi үшiн. Түтiкшеден, радиаторлан, насос 

корпусынан су ағып тұрмауы қажет. Мұндайда радиатордың қылта аузындағы қақпағын ашқанда, одан 

шығатын ыстық су мен будың бет пен қолды шарпып күйдiрiп кетпеуiне абай болған жөн. Антифриз 

буланып ұшып кеткен жағдайда толтыра су құйып су аққан жерi болса бiтейдi. Корпустың ағызу тесiгiнен су 

насосына судың көптеп ағуы – насостың нығыздағыш құрылғысының тозғандығын аңғартады. Сондықтан 

оны жаңалап салу қажет. Егер су ақпаса да су шығыны көп болатындығы аңғарылса, онда бу-ауа клапанын 

тексередi. 

Маусымдық техникалық қызмет көрсету кезiнде термостат пен термометрдiң жұмысын тексередi. 

Термостатты корпустан шығарып алып, ыстық су құйылған ыдысқа салады. Су температурасы 70оС 

жеткенде термостаттың негiзгi клапанының тесiктерi ашыла бастап, 85оС жеткенде толық ашылады. 

Клапанның толық жүрiсi шамамен 9 мм. 

Дистанциондық термометр көрсеткiшiн, радиатордың қылта аузына салынған сұйықтық термометр 

көрсеткiшiмен салыстырады. Егер термостат немесе дистанциондық термометр бұзық болса, онда оларды 

ауыстырады. 

Қыста салқындату жүйесiнде антифриз қолдану керек. Су құйылған моторларда жұмыс бiткеннен кейiн 

суды төгiп тастау керек. Егер оны төкпесе цилиндрлер блогы, радиатор, түтiкшелер жарылып кетуi мүмкiн. 

Соңғы кезде салқындатқыш сұйықтық ретiнде “Тосол – А-40” антифриз қолдану ұсынылады. Оны 

салқындату жүйесiне екi жыл бойы пайдаланып, сонан кейiн алмастырады. Бiр ескеретiн жайт, антифриз өте 

улы, ол асқазан мен iшекке түскенде уландырады. Бұл сұйықтықты резеңке қолғапсыз құюға, шлангiге 

ауызбен соруға және де онымен жұмыс iстеген кезде темекi тартуға, тамақ iшуге мүлде болмайды. 

Ауамен салқындатылатын мотордың қызып кетуi – желдеткiш ременiнiң бос керiлуiнен, майлануынан 

немесе тозуынан, желдеткiштiң қорғаныш торының, цилиндрлер аралығының және оның қалпақшасының 

бiтелуiнен болады. 

 

 

9 дәріс 

 

Майлау жүйесi 

.1. Жалпы құрылысы мен әрекет ету принципi 



Мотор детальдарының қажалатын беттерi қаншама жақсы өңделгенiмен бұдыры болады. Құрғақ үйкелiс 

бөлшектердi тез қыздырып, олардың ерте тоздырады. Үйкелiс күшiн азайту, бөлшектi салқындату 

мақсатында қажалатын беттердiң арасын майлау қажет. Сұйықтық үйкелiс құрғақ үйкелiске қарағанда он 

еседей кем. Сұйықтық үйкелiсiнде бөлшектiң тозуы әлденеше рет баяулайды. 

Автомобиль моторларында 3 түрлi майлау әдiстерi қолданылады: 

1. Қысыммен майлау; 

2. Майдың мотор бөлшектерiнде өздiгiмен ағуы арқылы (самотеком); 

3. Мотор бөлшектерiн май шашырату арқылы майлау. 

2. Мотор майы 

Мотор бөлшектерiн майлау үшiн арнайы жоғары сапалы мотор майы қолданылады. Iштен жанатын 

моторларға қолданылатын майдың қолайлы тұтқырлық, жақсы майлай алатын, тоттануға қарсы қасиетi 

болуы тиiс. Майдың пайдаланылу қасиетiн жақсарту мақсатында оған арнайы тұнба қосады.  

 Қазақстанда мотор майлары мұнай өңдейтiн заводтардан, Ресейден және алыс шет елден алынып келедң. 

әлiде А, Б, В, Г, Д, Е жiктеулi мотор майлары қолданылады. Жазда 10 ммг/с (сСт), қыста 8 мм2/с (сСт). 

Кинематикалық тұрақтылығы 100 град.сел. анықталады. М-10Г2 - мотор майы, 10 - кинематикалық 

тұрақтылық, Г - май тобы, 2-дизель моторына арналған.  

Мотор майларын Castzol, ELF,  Shell,  Esso,  AGIP т.б. шетел фирмалары шығарады. Мысалы 15W-40, 

10W-30, 10W-40 майлары. 

Мотордың сенiмдi жұмыс iстеуi көп жағдайда мотор майының тазалығына байланысты. Майда 

механикалық қоспалар мен су болмауы тиiс.  

.3. Мотор майлау жүйесiнiң жұмысы 

Мотордың майлау жүйесi (2.28-сурет) май картерi (1), май насосы (2), оның редукциялық клапаны (3), 

май өлшегiш сүнгi (4), май сүзгiсi (6), май радиаторы (8), монометр (11), негiзгi май каналы (13), шатун 

майының қуысы (14) және май құятын қалта ауыздардан тұрады.  

Қысыммен иiндi бiлiк (15) подшипниктерi, шатунның саусағы, таратқыш бiлiктiң (10) подшипнигi, 

күйенте өсi (12), берiлiс шестернясы (5) май каналдарынан майланады. Газ тарату механизмiнiң бөлшектерi 

күйенте өсiне (12) аққан маймен майланады. Цилиндр бетi мен поршеннiң қабырғасы, таратқыш 

шестернялар май бүрку арқылы майланады.  

2.28-сурет. ВАЗ моторының майлау жүйесі. 1-
май насосының білігі, 2-4 - май 
каналдары, 3- қалпақша, 5-сигнал 
шамы, 6-сезгі, 7-негізгі май 
магм\истралы, 8- май өлшеуiш сүңгi, 9-
фильтр, 10-насос, 11-май қабылдағыш, 

 



3 және 9 клапандар май жүйесiнiң қысымын белгiлi мөлшерден арттырмай, реттейдi. 7-клапан май 

радиаторы (8) бiтелiп қалған кезде майды бiрден (суытпай) май каналдарына жiбередi.  

Май жүйесiнiң монометрi (11) май қысымын көрсетедi. Соңғы автомобиль моторларында май 

температурасын анықтайтын сезгi пайдаланылады. Сезгi мотордың электронды басқару жүйесiмен 

байланысқан. Май температурасының төмен кезiнде электрондық басқару жүйесi мотордың қоректендiру 

жүйесiн мотордың май суық режимiне сай жұмыс iстейдi.  

Электронды басқару жүйесi мотордың жұмыс режимiн майдың, суытқыштың және сыртқы ауаның 

температурасына сай реттеп отырады.   

7.4. Майлау жүйесi құрамындағы бөлшектердiң құрылысы 

Автомобиль моторларында шестернялы май насостары қолданылады. Олар бiр немесе екi секциялы 

болады. Екi секциялы насостарды, бiр насос майды майлау жүйесiне, ал екiншiсi радиаторға май айдайды. 

Бiр секциялы насотарда май радиатор арқылы май жүйесiне салқындатылған май бередi.  

  

10 дәріс. Май сүзгiсi. 

 

 
Моторлардың май жүйесiнде майды үзiлiссiз тазалау үшiн ортадан тепкiш (центрифуга) сүзгiнi 

қолданады. Май қиғаш каналдан үлкен жылдамдықпен шығып сүзгiштiң роторын 6000 айн/мин жиiлiкпен 

айналдырады (2.30-сурет).  

Май құрамындағы майдан ауыр қоспалар ортадан тепкiш күштiң арқасында ротор (2) қабырғасына 

 

2.29-сурет. Майлау жүйесінің схемасы. 1-

картер, 2-майнасосы, 3- редукциялық клапан, 4-

май өлшейтін сүнгі, 5-аралық шестерня, 6- май 

сүзгiсi, 7-температуралық (радиатордың) 

клапаны, 8-май радиаторы, 9- ағызу клапаны, 10-

таратқыш білік, 11-манометр, 12-күйенте осі, 

13-бас май каналы, 14- шатун майының қуысы, 

 

2.30-сурет. 1-

корпус, 2-ротор 

қабырғасы 

(экран), 3-ротор, 

4-сүзгі қақпағы, 

5-гайка, 6-

таяныш 

подшипнігі, 7-

шайба, 8-9-

гайкалар, 10-

втулка, 11-ротор 

осі, 12-экран, 13-

төменгі втулка, 



тұнады. Тазаланған май, ротор ортасында орналасқан түтiкше арқылы сүзгiден радиаторға барады.  

7.4.2. Қайта жiберу клапаны ротордағы май қысымын сақтайды. Егер роторға май енген кездегi қысым 

0,65 МПа-ға дейiн артса (қою майда немесе ротор ластанғанда), онда клапан ашылып, тазартылмаған май 

мотор картерiне құйылады. Кейбiр мотордарда қайта жiберу клапаны ашылған кезде май центрифугаға 

соқпай, май магистралына өтедi. Қайта жiберу клапанын реттегiш винтпен (10) 0,65–0,70 МПа қысымға 

реттеп келтiредi. 

7.4.3. Радиатор клапаны салқын майды қайта жiберуге арналған, ол май радиаторына соқпай, мотордың 

май каналына жiбередi.  

 

 Майлау жүйесiнiң техникалық күтiмi және ақаулары 

 

Мотордың ұзақ мерзiмдi жұмыс iстеуi майдың тазалығына байланысты болады. Ластанған май 

детальдардың үйкелетiн беттерiнiң тез тозуына әсер етедi.  

Майдың тазалығы сүзгiнiң жұмысына байланысты. Моторды сөндiргеннен кейiн ротордың шуылы 30 

секундтан кем болса ротордың iшi ластанған. Онда роторды ашып тазалап жуу керек.  

Майлау жүйесiнiң негiзгi ақаулары – май қысымының азайуы, жоқтығы немесе жоғарылығы. 

Осы ақаулардың себебi картердегi май деңгейiнiң төмендiгi, клапандардың және насостың май қысымын 

төмендетедi. Келесi себептердiң бiрi сәйкес емес май пайдалану, бiлiк подшипниктерiнiң тозуы, май 

қабылдағыштардың ластануы.  

Майлау жүйесiнде қысымның болмауы мынадай себептерге байланысты болуы мүмкiн: картер түбiндегi 

май деңгейiнiң төмендiгiнен, редукциялық клапанның қажалуынан немесе май насосы жетегiнiң 

ақаулығынан. Мұндай ақауларды картер түбiне үстеп май құйып, редукциялық клапанды жуып немесе май 

насосы жетегiн жөндеп жоюға болады. 

Магистральдағы май қысымының төмендеуi мынадай себептерге байланысты болуы мүмкiн: картер 

түбiнде майдың аз болуы салдарынан насосқа ауа өтiп кетедi, сұйық май температурасының жоғарылауы 

нәтижесiнде отынның сұйытылуы немесе май маркасының сәйкес келмеуi, май қабылдауыш тордың 

ластануы, насостың редукциялық клапаны серiппесiнiң босауы, сүзгiнiң сынуы немесе босауы, май насосы 

бөлшектерiнiң тозуы, иiндi бiлiктiң мойындары мен подшипниктерiнiң арасындағы саңылаудың үлкен 

болуы. 

Ақауларды болдырмау жолы майды үстеп құю, майдың қызуына жол бермеу немесе жасаушы заводтың 

ұсынысына сәйкес картердегi майды ауыстыру, картер түбiн алу және май қабылдағышты жуу, редукциялық 

және төгу клапандарын жуу және ретке келтiру, қажет болған жағдайда иiндi бiлiктiң iшпегiн ауыстыру. 

Майдың жоғары қысымы мынадай себептерден болуы мүмкiн: майдың қоюланып кетуiнен. Май қысымы 

қалыпты болуы үшiн май радиаторын қосу, майдың тұтқырлығын тексеру, егер қажет болса, оны ауыстыру 

ағызу клапанын тексеру және қажалуын жою керек. 

Салқындатқыш сұйық картерге кетсе, блок қалпақшасының бекiту гайкаларын қатайтыңқыраған жөн, 

егер қажет болса, цилиндр гильзасы мен блок арасындағы нығыздауыш сақинаны ауыстыру керек. Майдың 

ағуын оның аққан жерiндегi бекiтудi қатайту немесе қажет болған жағдайда бөлшектердiң аралық төсемiн 

немесе ақауы бар бөлшектi ауыстыру арқылы жояды. 

 

 

11.дәріс 

 

Карбюраторлы қоректендiру жүйесi  

Карбюраторлы моторында отын бактан 6 тұндырғыш-сүзгi  және отын өткiзгiш арқылы насоспен 

сорылады да карбюраторға жiберiледi (2.33-сурет). Енгiзу тактiсiнде атмосфера ауасы сүзгiден (ауа 

тазартқыштан) өтiп басқа қоспалардан тазартылады да карбюраторға 4 келiп түседi. Мұнда ауа (2.32-сурет) 

тозаңданған отынмен араласады және енгiзу түтiгiне (коллектор) бағытталады. Жанғыш қоспаны дайындау 

енгiзу түтiгiне жалғасады, онда отын буланады және ауамен араласып кетедi. Бұл процесс мотор 

цилиндрiнде енгiзу және сығылу тактiсi кезiнде аяқталады. Жұмыстық қоспа жанып болғаннан кейiн 

пайдаланылған газ шығаратын түтiк жүйесi және өшiргiш арқылы сыртқа шығарылып тасталады. 



 

 

 

 

Карбюраторлы автомобиль моторларында негiзiнен бензинмен немесе газбен жұмыс iстейдi. Мотордың 

сенiмдi және үнемдi жұмысын қамтамасыз ету үшiн бензиннiң жақсы буланғыштық және жеткiлiктi 

детонациялық берiктiлiк қасиеттерi болуы керек. 

 

 

 

Отын- 
бактан Отын 

 Ауа 

Жанғыш қоспа 

2.32-сурет.Қарапайым 

карбюратор.1-қалытқы, 2-

қалытқы камерасы, 3-отын 

өткізгіш, 4- жапқыш ине, 5- 

қалытқы камерасының 

саңлауы, 6-ауа сүзгісі, 7-ауа 

қалқалағышы, 8-диффузор, 9- 

тозаңдатқыш, 10- дроссель 

қалқалағышы, 11-араластыру 

камерасы, 12 — жиклер. 
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2.33-сурет. Карбюраторлы ВАЗ мотордын 

қоректендіру жүйесі. 1-ауа фильтрі, 2,3-ендіру және 

шығару түтіктері, 4-карбюратор, 5-отын 

өткізгіші, 6-бак, 7-насос, 8-өшіргіш (глушитель) 

түтігі, 9,10-қосымша және бас ошіргіш 

 



12.дәріс 

 
Карбюраторлы моторында отын бактан 6 тұндырғыш-сүзгi  және отын өткiзгiш арқылы насоспен 

сорылады да карбюраторға жiберiледi (2.33-сурет). Енгiзу тактiсiнде атмосфера ауасы сүзгiден (ауа 

тазартқыштан) өтiп басқа қоспалардан тазартылады да карбюраторға 4 келiп түседi. Мұнда ауа (2.32-сурет) 

тозаңданған отынмен араласады және енгiзу түтiгiне (коллектор) бағытталады. Жанғыш қоспаны дайындау 

енгiзу түтiгiне жалғасады, онда отын буланады және ауамен араласып кетедi. Бұл процесс мотор 

цилиндрiнде енгiзу және сығылу тактiсi кезiнде аяқталады. Жұмыстық қоспа жанып болғаннан кейiн 

пайдаланылған газ шығаратын түтiк жүйесi және өшiргiш арқылы сыртқа шығарылып тасталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 дәріс 

 

Бензиндi және дизельдi моторлардың электронды қоректендiру жүйелерi 

Бiздiң күнделiктi тiршiлiгiмiзде озық технологиялы жүйелер қолданылуда. Қазiргi кезде техникалық 

прогресс өте жылдам өзгеріп отырғанын байқай аламыз. Дүние жүзілік машина жасау өнеркәсібінде осы 

заманға сай автомобиль жасап сату сайысында өтелген газдардағы зиянды заттар құрамы мен жанармай 

шығынын азайту жолында автомобиль заводтары бензиндi және дизельдi моторларда отын беру жүйелердiң 

жаңа типтерiн қолдана бастады. 

 

Отын- 
бактан Отын 

 Ауа 

Жанғыш қоспа 

2.32-сурет.Қарапайым 

карбюратор.1-қалытқы, 2-

қалытқы камерасы, 3-отын 

өткізгіш, 4- жапқыш ине, 5- 

қалытқы камерасының 

саңлауы, 6-ауа сүзгісі, 7-ауа 

қалқалағышы, 8-диффузор, 9- 
тозаңдатқыш, 10- дроссель 

қалқалағышы, 11-араластыру 

камерасы, 12 — жиклер. 
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Автотрактор моторларын күрделi де қымбатты жүйелерiмен жабдықтау қажеттiгi көбiнесе қатаңырақ 

талаптардың, мысалы өтелген газдардағы зиянды заттар құрамына Европалық стандарт енгiзулермен 

түсiндiрiледi. Бұл жерде отынның едәуiр  үнемделуi туралы айтуға болмайды.  

 Бензиндi моторларының бүрку жүйелерiн келесi түрлерге бөлуге болады: 

1. Орталық; 

2. Таралымды; 

3. Тiкелей. 

Орталық  бүрку жүйесі (3.1-сурет) бір немесе екі форсунка (көп моторларда) дросселдiк қалқаншаға 
(1) дейiн орналасқан, олардың жұмысын қолданылатын электронды отын беру жүйесi басқарады. Мұндай 

схема,  ең алдымен, мотордың салыстырмалы арзандығы және жетiлдiру қарапайымдылығымен өзiне көңiл 

аударады. Бұл жағдайды карбюраторды алып тастап, оның орнына отандық форсунка, электрлi бензонасос 

(7),  сүзгiш (8), сезгiлер мен басқарудың электронды блогы орнатылады. 

Карбюраторлы моторларды орталық бүркулі моторлардмен салыстырсақ, бiрқатар артықшылықтарға 

қол жеткiземiз; 15% дейiн үнемдiлiк артады, автомобиль динамикасы едәуiр  артады. Дегенмен бұның едәуiр   

кемшiлiктері – енгiзу коллектор (4) қабырғаларындағы жанармай қабықшасының пайда болуы мен әрбiр 

цилиндр үшiн жұмыстық қоспа құрамының бiркелкiсiздiгi.   

Проблемалардың көпшiлiгi әр цилиндр үшiн енгiзу клапаны алдындағы сору коллекторына жанармай 

бүркетiн жеке отын форсункасын орнату арқылы шешiледi. Мұнда әңгiме, аудармашылар арқасында кейде 

көп ағымды инжектор деп аталатын, таралымды бүрку жөнiнде болып отыр. 

Таралымды бүрку жүйесi (3.2-сурет) бүгiнгi күнде кең таралып отыр. Олардың көбi жоғарыда 

келтiрiлген талаптарға сай. Олар моторларды үнемдi, экологиялы және мұндай кезде едәуiр  жоғары тарту-

қуаттық көрсеткiштердi қамтамасыз етуеді.  

 
3.2-сурет. Таралымды бүрку жүйесінің 

схемасы.  1— ауа дроссель қалақшасы, 2-отын 
өткізгіш,  3-форсунка; 4- ауа коллекторы,  5-
қысым ретегіш, 6-отын багы,  7-отын насосы, 
8-отын сүзгісі. 

       1      2      3          4      5      

6   

       7          8 

3.1-сурет. Орталық бүрку жүйесінің 
схемасы.  1— ауа дроссель қалақшасы, 2-
отын өткізгіш,  3-форсунка; 4- ауа 
коллекторы,  5-қысым ретегіш, 6-отын багы,  
7-отын насосы, 8-отын сүзгісі. 



Тiкелей бүрку жүйелерi (3.3-сурет) бүрку жүйелерiн дамытудың келесi эволюциялық сатысын 

бiлдiредi. Мұнда форсунка шамның (свечаның) жанына жану камерасына орналасады. Жанармай 

форсункалары өте жутаң қоспадағы мотор жұмысын қамтамасыз ететiн, тiкелей цилиндрге бүркетiндей 

жағдайда орналасқан. Мұндай жағдайдың екi сипатты ерекшелiгi бар. Бiрiншiсiнде, жоғары сапалы 

жұмыстық қоспаны  әзiрлеу үшiн жүйеде жанармай бүркудiң жұмыстық қысымын едәуiр (3,5…5,0 МПа. 

дейiн) арттыруға тура келедi. Екiншiсiнде, жанармай форсункалары температура 2800 … 30000С-қа жететiн 

орындарда орналасқан, бөл форсункаларды әзiрлеудiң технлогиялық процесiне қойылатын талаптарды 

бiршама қатаңдандырады. 
Өскемен қаласында «Азия-Авто» фирмасы Қазақстанға бейімделген «Нива» автомобилін шығара 

бастады. Жылна әр түрлі Россиялық, алыс шетелдік 40 мың автомобиль шығара алады. 

Мысалы, Ресей автомобильдерiне алдымен шетелдiк өндiрiстерiнің бүрку жүйелерi қолданыла 

бастады. Сонан кейiн оларды аздап жетiлдiрiп, өзiндiк бүрку жүйелерiн жасап шығарды. Оның үстiне, бүрку 

жүйесiнiң  жекелеген құраушыларын жасаудың өндiрiсiн жолға қойды. Соның нәтижесiнде,  бiр модельді 

моторлы автомобильдер капоты астында әртүрлi өндiрiстегi элементтермен жабдықталған әртүрлi 

формалардың (көбiнесе BOSCH немесе GM), бүрку жүйелерiнiң түрлi варианттарын кездестiруге болады. 

Тольятти өндiрiсiндегi автомобильдерден орталық және таралымды бүрку жүйелерiн көремiз. GM концернi 

шығарған орталық бүрку жүйесiн кейбiр ВАЗ капотының астынан көруге болады. Осыларға өте ұқсас 

жүйелермен Opel автомобильдердiң кейбiр моторлары жабдықталған. Алдыңғы жетектi автомобильдерде 

GM, Январь-4; BOSCH М 1.5.4 және BOSCH МР 7.0  таралымды бүрку жүйелерi қолданылады. Сезгiлерден 

келетiн белгi арқылы атқарушы құрылғыларды басқаратын, сондай-ақ өзiндiк диагноз қою жүйесi бар, 
басқарудың электрондық блок жүйенiң ең қымбат элементi болып табылады. 

Сезгiлер тiзбесi:  иiндi бiлiк айналымы мен жағдайының сезгiсi, дросселдi қалқанша жағдайының 

сезгiсi (датчигі), автомобиль жылдамдығының сезгiсi (датчигі), салқындату сұйықтығы температурасының 

сезгiсi (датчигі), ауаның жалпы шығынының сезгiсi (датчигі), детонация сезгiсi (датчигі) және кейбiр кездегi 

оттегi шоғарлануының (1-зонд) сезгiсi (датчигі). Атқарушы құрылғылар: электр магниттi жанармай 

форсункалары, бос  жүрiс реттеуiшi, оталдырудың екi тиекшесi, электробензонасос, ‘‘CHECK ENGINE‘‘ 

шамы және кейде қолданылатын жанармай булануының сүзгiсiнiң электромагниттi клапаны. 

Мұның сыртында, Январь-4 және BOSCH М 1.5.4 жүйелерiнде өтелген газдарды (мотор дұрыс жұмыс 

істеген кезiнде) көмiртек тотығының санын реттеуге болатын СО-потонциометр бар. GM және BOSCH МР 

7.0 жүйелерiнде СО-потонциометр жоқ, оның есесiне 1-зонд пен жанармай булануының көмiрлiк сүзгiшi 

бар. Январь-4 жүйесiнiң сору коллекторы мен ауаның жалпы шығыны сезiледi BOSCH М 1.5.4 және BOSCH 
М 1.5.4 жүйелерiнiң дәл осыдан элементтерiнен айырмасы бар. 

Мотордың жұмысы кезiнде басқару блогы сезгiлердiң дұрыс iстеуiн қадағалайды. Егер қайсы да бiр 

сезгiден қате белгiсі түссе, басқару блогы кемшiлiктi белгiлi бiр код бере отырып тiркейдi және еске сақтап 

қалады да, резервтi жұмыс тәртiбiне көшiп, ‘‘CHECK ENGINE‘‘ шамын жағады. Жүргiзушi бөл жағдайда 

мотор жұмысының нашарлауын сезбей да қалуы мүмкiн. Шамның жануы, тез арада моторды сөндiрудi 

бiлдiрмейдi. Мұндай жағдайда мүмкiндiгiнше қысқа мерзiмде техникалық қызмет көрсету қажет.  

Шамның моторды iске қосу алдында жануы ‘‘CHECK ENGINE‘‘ жазуын жарықтандыратын 

шырақтың дұрыс екендiгiн көрсетедi. Оталдырғаннан соң, егер басқару блогы бәрi дұрыс деп есептесе, шам 

сөнуi тиiс.  

Осы мотор жұмысының ерекшелiктерiн бiлетiн және жабдықтарды пайдалана алатын маман ғана 

бiлiктi диапазонды қоя алады. 

 

14 дәріс 

15дәріс 

 

16 дәріс 

 
Тез және толық жанатын жанғыш қоспаны алу үшiн, отын мүмкiндiгiнше  ұсақ бөлшектерге 

тозаңдатылып және әрбiр бөлшек үшiн толық жануға жеткiлiктi ауа мөлшерi болуы қажет. 

Отын цилиндрге, жану камерасындағы сығылу тактiсiндегi ауа қысымынан бiрнеше есе артық болатын 

100МПа (1000 атм) дейiнгi қысыммен форсунка арқылы бүркiп енгiзiледi. 

Отын толық жануы және дизельдi мотордың қуаты мен экономикалық көрсеткiштерi ең жақсы болу 

үшiн, поршень жоғарғы шектiк нүктеге келгенге дейiн және одан өткеннен кейiн (электронды басқару 

жүйесi арқылы) бiрнеше рет отынды цилиндрге бүрку керек. Дизельдi мотордың қарапайым қоректендiру 

жүйесi 2.34-суретте көрсетiлген. 

Отын цилиндрге, жану камерасындағы сығылу тактiсiндегi ауа қысымынан бiрнеше есе артық болатын 

100МПа (1000 атм) дейiнгi қысыммен форсунка арқылы бүркiп енгiзiледi. 

Отын толық жануы және дизельдi мотордың қуаты мен экономикалық көрсеткiштерi ең жақсы болу 

үшiн, поршень жоғарғы шектiк нүктеге келгенге дейiн және одан өткеннен кейiн (электронды басқару 



жүйесi арқылы) бiрнеше рет отынды цилиндрге бүрку керек. Дизельдi мотордың қарапайым қоректендiру 

жүйесi 2.34-суретте көрсетiлген. Бактағы отын өз ағынымен отын өткiзгiшiмен iрi тазарту сүзгiсiне (4) келiп, 

мұнда ол iрi механикалық қоспалардан тазартылады (2.34-сурет). Отын iрi тазарту сүзгiсiнен сору 

помпасымен (7) сорылып алынып, майда тазарту сүзгiсi (8) арқылы отын насосына (5) айдалады. Насос 

жоғары қысымды отын өткiзгiшiмен (9) отынды үлкен қысыммен тозаңдатылған күйiнде жану камерасына 

бүркелетiн форсункаларға (11) жеткiзедi. Отын мейлiнше молынан сору помпасымен насосқа берiледi. Оның 

артығы насостан қайта жiберу түтiгiмен (10) отын өткiзгiшiнiң штуцерiндегi қайта жiберу клапаны арқылы 

сору помпасының ендiру бөлiгiне бұрып жiберiледi. 

Майда тазарту сүзгiсiнен түскен отын қысымы манометрмен бақыланады, ол МПа 0-06–0,09 

шегi.Дизель қозғалтқышының нде болуы керек. 

Тазаланған дизель отыны форсункалармен жану камерасына жоғары қысыммен бүркiледi.  

 

17 дәріс 

 
Жұмыс барысында автомобильдердің механизмдері детальдарының тозуына байланысты, 

машиналардың әдепкі жұмыс қабілеттігі кемиді, олардың жұмыс сапасы төмендейді. Олардың 
детальдарының тозуы көбіне автомобиль паркін дұрыс пайдаланбауға, техникалық күтімдерден 
уақтысында өткізбеуге, мезгілінде дұрыс майламай, механизмдерді дұрыс реттемеуге байланысты.  

Тозудың бірнеше түрі болады, олардың ішіндегі   негізгілері -механикалық, коррозиялық, 

жылулық тозулар.  
Автомобильдерді пайдалануда тозу түрлерінің бәрі кездеседі. Жұмыс кезінде, әсіресе, механикалық 

тозуға ерекше көңіл аудару керек. Олардың механизмдеріндегі детальдарының жұмыс істеу мерзімінің 
өсуіне байланысты, олардың механикалық тозу мөлшері де ұлғаяды. Заводтан жаңа шыкқан не 
жөнделуден шыққан автомобильдердің механикалык тозу процесі бірқалыпты жүрмейді. 

Детальдардың тозу  мерзімінде  ерекше  үш  кезең  байқалады (2.43-сурет). 
Бірінші кезең механизмнің түрлі жағдайларда даярланған жаңа не жөнделген детальдарының өзара 

жанасатын беттері тегіс болмай, үйкелуші беттерінің қажалып өзара істесуі арқылы тозуы (Sa мен Sб 
аралығы, 2.43-сурет). 

Тозудың бұл кезеңі ұзаққа созылмайды. Тозу дәрежесі машиналардың техникалық күтім ережелеріне 
сәйкес түрлі жылдамдықта, әр түрлі жүкпен бастықтырылуына байланысты. Графикте тозу мөлшерінің 
бұл кезеңде «Sб» кесіндісіне тең болып, детальдардың алғашқы өлшеміндегі жанасушы беттерінің 
саңылауы «Sа» кесіндісіне қарағанда өте қауырт өскендігін көреміз. 

2.34-сурет. Дизель моторының қөректендіру 

жүйесі. 1-отын қабылдағыш, 2-бак, 3, 9, 12- отын 

өткiзгiш түтіктер, 4,   8 – ірі және майда 

тазарту сүзгiлері, 5-жоғарғы қысымды насос, 6-

тұтқа, 7-отын помпасы, 11-форсунка, 12-мотор цилиндрі. 

 



Автомобильдердің жұмысы кезіңде детальдардың еханикалық тозу тоқтаусыз жүреді. Тозудың 
екінші кезеңі ұзақ уақыт ішінде пайда бола-ды да, мұндай тозу табиғи пайдалану жөніндегі тозу деп 
аталынады. 

Механикалық тозудың екінші кезені графикте бір қалыпты, түзу сызық бойымен өтеді де, 

машиналардың жұмыс жағдайына, әсіресе, олардың техникалық күту сапасына байланысты болады (Sб 

мен Sмах аралығы, 2.43-сурет). 
Тозудың үшінші кезеңі — күйрей тозу деп аталады. Бұл кезеңде механизмдердің тозуы тез жүреді 

(Sмах жоғары, 2.43-сурет). Мұндай тозу дәрежесіндегі детальдар жұмыс істегенде шу, одан кейін тарсыл 
тәрізді дыбыс шығарады. Егерде бұл байқалған тарсыл, шуға мезгілінде көңіл бөлінбесе, кейін 
детальдар сынып, істен шығуы мүмкін.  

Тозудың осы түрлеріне қарсы мына шараларды колдану керек:  
1) Жаңа автомобильдерді не жөндеуден шыққан машиналар детальдарының өзара жанасушы 

беттерінің қажалып-тозуы (І-кезеңді) бірқалыпты өту үшін техникалық күту ережелеріне сәйкес дұрыс 
майлап, детальдардың қатты қызып кетуіне жол бермей, жеқіл жүкпен бастықтырылуы керек. 

Жөндеуден шыққан немесе жаңа автомобильдерді дұрыс бастықтыру (обкатка) — оларды әдепкідей 
пайдалануға сәйкес жағдайға келтіру.  

2) Табиғи тозуды (ІІ-кезеңді) мүлдем жоюға болмайды. Оның өсу дәрежесін автомобильдерді 
пайдалануда қажетті жағдайларды толық тудыра отырып қана баяулатуға болады. Ол үшін 
автомобильдерді  пайдаланғанда:  

а) майлау жүйесін дұрыс майлау;  
б) сал-қындату жүйесіне таза су құю, жанар май багіне тұндырылған таза жанар май құю;  
в) детальдар мен подшипниктердің үйкелуші беттёріне шаң-тозаң қонбауы үшін ауа тазартқыш, май 

ұстағыш кұтыларды тексеру;  
г) машиналардың бекітілген жерлерін тексеріп, механнзмдерді дәл реттеу;  
д) механизмдер мен бөлшектерден шыққан барлық тарсыл-шуды дер кезінде жою;  
е) автомобильдердің жұмысы кезінде және ұзақ сақталу мерзімдерінде олардың тоттанып тозбауы 

үшін майланып сырлануы керек.  
3. Күйреу басталғанда (ІІІ-кезеңде) автомобильді мүлдем жұмысқа пайдалануға болмайды.  

Автомобильдердің табиғи тозу кезеңін ұзартып (ІІ-кезеңді), күйрей тозудың алдын алу және 

детальдар мен бөлшектерінің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін алдын ала жоспарлы түрде техникалық күтім 
жұмыстарын дұрыс ұйымдастырудың маңызы үлкен 

 

18.дәріс 

 

АВТОМОБИЛЬДЕРДIҢ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТАРЫ 

Автомобильдерде электр энергиясы iштен жанатын моторды iске қосуға (стартермен) жанғыш қоспаны 

тұтатуға дыбыс және жарық сигналдарына, қозғалыс жолдары мен кабинаны жарықтандыруға, электронды 

басқару жүйесiне, бақылау-өлшеу приборлары мен қосымша жабдықтарды қоректендiруге қолданылады. 

Будандас мотор агрегатында, iштен жанатын мотор мен электр моторлары қатар қолданғанда, электр 

жүйесi автомобильдiң басты жүйесi болып табылады. Мұнда электр моторлары жетекші дөнгелектерге 

орнатылады (2.11-сурет).  

Электр энергиясын өндiретiн приборлар электр тогының көздерi, ал оны тұтынатындар тұтынушы деп 

аталады. 

Генератор мен аккумулятор батареясы ток көздерi, ал тұтынушылар - ЭББ, электромоторлар, стартер, 

сигнал мен жарықтандыру приборлары, бақылап-өлшеу приборлары. 

2.43-сурет. Детальдардың тозу схемасы 



Электр тогының көздерi механикалық және химиялық энергияны электр энергиясына айналдырады. 

Тұтынушылар электр тогы энергиясын - энергияның басқа түрiне (механикалық, жарық, дыбыс, жылу) 

айналдыруға қызмет етедi. 

Автомобильдiң қаңқасы (метал бөлiктерi) электр жүйеде «масса» қызметiн атқарады, ал жүйе өткiзгiшi 

оң полюске жалғастырады. Электр жүйесiнiң кернеуi 12 В және 24 В. 

§2. Электр техникасынан жалпы мәлiметтер 

Электр тогы.  Электрондардың өткiзгiшпен бағытталған қозғалысын электр тогы деп атайды. 

Олардың бiр бағыттағы қозғалысы тұрақты ток деп аталады. Ток тұйық өткiзгiште электр қозғаушы 

күшiнiң әсерiнен пайда болады. Электр тiзбегi әдетте ток көзiнен, тұтынатын орындардан және оларды 

жалғастырушы өткiзгiштерден пайда болады. 

Электр тогын металдар, көмiр, сiлтiлер мен қышқылдардың судағы ерiтiндiлерi жақсы өткiзедi. Электр 

жабдықтарының приборларын жалғастыратын өткiзгiштер ретiнде мыс немесе алюминий сымдарын 

пайдаланады. 

Электр тогын мүлде өткiзбейтiн материалдарды өткiзбейтiндер немесе оқшаулағыштар (изоляторлар) деп 

атайды. Олар эбонит, резеңке, пластмассалар, маталар және басқалар. Мұндай оқшаулағыштар ток жiберушi 

өткiзгiштермен электр жабдықтары үшiн қабық ретiнде пайдаланады. 

Автомобильдер электр жабдықтарының приборлары тұрақты токпен қоректенедi. Тұрақты ток сыртқы 

тiзбекте оң полюстен терiс полюске қарай қозғалады деп шартты түрде есептейдi. 

Тұтынушылар мен ток көздерiне өзара тiзбектi және параллель қосылады. Токты тiзбектей қосқан кезде 

бiр ток көзiндегi оң полюс екiншiсiндегi терiс полюсқа жалғанады, жалпы кернеу барлық ток көзiндегi 

кернеу қосындысына тең болады.  

 

Ток көздерiн параллель (4.1-сурет, б) қосқан кезде аттас полюстердi өзара жалғастырады. Ток көздерiнiң 

жалпы кернеуi бiр ток көзiндей ғана болады, ал сыйымдылығы батареялар санына сай еселеп артады. 

Электр тұтынушылары параллель қосқанда, ток оларға жеке-жеке, ал тiзбекпен (4.1-сурет, а)  қосқанда 

олар бiрiн-бiрiне жалғасып қосылады. 

Электр магниттi индукция. Ток жеткiзушi өткiзгiштi спираль етiп орап, оған магниттi жақсы өткiзетiн 

аз көмiртектi болаттан жасалған өзек темiр орнатсақ, онда табиғи магниттiң барлық қасиетi бар электр 

магнитi пайда болады. Электр магниттерi электр жабдықтарының приборларында (стартерлер, генераторлар, 

дыбыс сигналдары, бақылап-өлшеу және басқа приборлар) кеңiнен қолданылады. 

Тұйық өткiзгiштен магниттiң магнит күш сызығы қиып өтсе, онда өткiзгiште электр тогы пайда болады. 

Немесе механикалық энергияны электр энергиясына (мысалы генераторларда) айналдырады. Ток 

индукторланатын генератор өткiзгiштерi бiр орам жасағанда, бiр фазалы ток өндiрiледi. Егер өткiзгiштер 

120о бұрыштықта орналасқан бiр тектi үш орам жасаса, онда үш фазалы ток индукторланады. 

Жартылай өткiзгiш приборлар. Өткiзгiштер мен оқшаулағыштар арасында өткiзгiштiгi жөнiнен аралық 

жағдайда тұрған материалдарды жартылай өткiзгiштер деп атайды. Олардың меншiктi кедергiсi 

температураға (керi пропорциялы) және бөгде қоспалардың болуына байланысты өзгерiп отырады. 

Жартылай өткiзгiштерге кейбiр металдар, олардың қорытпалары мен тотықтары жатады. 

Жартылай өткiзгiштерде әдетте қоспалар болады. Мысалы, алюминий немесе индий сияқты үш валенттi 

қоспалары бар жартылай өткiзгiш-тердi акцепторлар немесе Р типтi (positive - оң), деп атайды, өйткенi олар 

өздерiне электрондарды қабылдайды. 

Жартылай өткiзгiштердiң жартылай өткiзгiштер мен жапқыш қабат металы арасындағы аралық бетте тек 

бiр бағытта ғана өтетiн ток жасайтын қасиетi бар. Екi электродты приборды жартылай өткiзгiштi диод деп 

атайды. Жапқыш қабат негiзгi жұмыс процесi (р-п - өткелi деп аталатын) жүрiп жатқан, жартылай 

өткiзгiштердiң Р - және п бөлiктерi аралығында пайда болады. Р бөлiгi металдың жартылай өткiзгiшке 

диффузия нәтижесiнде пайда болады.  

 

 

4.1-сурет. Электрді көздерін қосу 

әдістері: а— ток көздерінің тізбекті 

қосылу, б — ток көздерінің параллель 

қосылу. 



Диодтың құрылысы қарапайым. Жартылай өткiзгiш пластинкасына өтетiн ток бағыты - тiке бағыт болып 

табылады. Диодтарды айнымалы токты түзеткiш ретiнде қолданады. 

Кернеудi тұрақтандыру үшiн, яғни оны белгiлi бiр мөлшерде ұстау үшiн стабилитрондар, немесе тескiш 

диодтар қолданылады.  

Транзисторларды тiзбектегi токты күшейту және үзу үшiн пайдаланады. 

 

19. дәріс 

 

Аккумулятор батареялары 

Автомобильде қолданылатын аккумулятор батареяларының түрлерi:  

1. қышқылды; 

2. сiлтiлi. 

Аккумуляторлар құрылысы бойынша  

1. ашық; 

2. жабық. 

Ашық батареялардан электролиттiң құрамын (тығыздығын) тексерiп, реттеп отыру үшiн арнайы қызмет 

көрсетiлiп отырады.  

Жабық аккумулятор батареяларында мұндай қызмет көрсетiлмейдi, сондықтан олар жабық болады. 

Аккумулятордың қызметi электр энергиясын химиялық энергияға (зарядтау) және керiсiнше, химиялық 

энергияны электр энергиясына (разрядтау) жүйелi түрде айналдыруға негiзделген.  

Қарапайым қорғасын аккумулятор (4.2-сурет) электролит құйылған (тазартылған судағы күкiрт 

қышқылының ерiтiндiсi) пластмассадан жасалған банкадан және екi қорғасын пластинадан тұрады. 

Электролиттегi пластиналардың бетi күкiрт қышқылды қорғасынмен басқаша айтқанда қорғасын 

сульфатымен жалатылған. 

4.2-сурет. Аккумулятор батареясы. 1- терiс 

пластиналар; 2- оң пластиналар; 3-батарея қыры; 

4-бак; 5-тығын; 6-қақпақ; 7-жалғағыш пластина; 

8-полюстық штыр; 9-сеператор. 

 



Аккумулятор батареясы (4.2-сурет) iшкi жағынан бөгеттермен бөлiнген бактан (4) тұрады. әрбiр бөлiкке 

(банкада) бiр аккуму-лятор орналастырылады. Бакты қышқылға төзiмдi пластмассадан немесе эбониттен 

жасайды. Оның түбiнде пластиналар тiрелетiн қырлары болады. әр банкаға оң (2) және терiс (1) пластиналар 

жиыны орналасқан.  

Банканы электролитпен толтыруға қажеттi тесiгi бар қақпақпен (6) жабады. Құятын тесiк тығынмен (5) 

жабылады. Тығында аккумулятор қуысын атмосферамен жалғастыратын желдеткiш тесiк бар, ол химиялық 

реакция кезiнде бөлiнетiн газдың шығуы үшiн қажет.  

Электролиттi химиялық таза күкiрт қышқылы мен тазартылған судан дайындайды. Қышқыл мен суды 

қышқылға төзiмдi ыдысқа құйып араластырады, мұндайда қышқылды суға аз-аздан сыздықтатып құяды. 

Егер суды қышқылға құятын болса тасқынды реакция болады, қышқыл шашырап, ыдыстың ернеуiнен 

асады, ал денеге тисе күйдiрiп жiберуi мүмкiн. Электролиттi қышқыл мен судың ара қатысын оның 

тығыздығы арқылы анықтайды. Оның тығыздығын бақылап, реттеп тұру қажет.  

Қысқы температура 30оС-қа дейiнгi орталық аудандар үшiн толық зарядталған аккумуляторда 

электролиттiң тығыздығы жыл бойына 1,27 болуға тиiс. Температура төменгi жағдайда электролиттiң 

тығыздығы жоғары, ал температура көтерiлген кезде төмен болуға тиiс. 

5-кесте. 

Аккумулятор батареясындағы электролит тығыздығы 

  

 

 

Аудан климаты 
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бітк

енд
е 

разрядталу 

кезiнде 

 

25% 

 

50% 

Күрт континенталды, 

температурасы - 40оС 

төмен 

Қыс 1,29 1,31 1,27 1,23 

Солтүстік, 

температурасы - 40оС 

дейін 

Жыл 

бойы 

1,27 1,29 1,25 1,21 

Орталық район, 

температурасы - 30оС 
дейін 

Жыл 

бойы 

1,25 1,27 1,23 1,19 

Оңтүстік район  Жыл 

бойы 

1,23 1,25 ,21 1,17 

 

Электролиттiң тығыздығын ареометрмен 3 тексередi (4.3-сурет).  

Электролиттiң деңгейi мен тығыздығын батареяның әр элементi сайын тексередi (4.3-сурет).  

4.3-сурет. Аккумлятордың электролит 

денгейін,                       2-ток кернеуін және 3-

электролиттің тығыздығын тексеру. 



“Масса” ажыратқышы мотор жұмыс iстемей тұрған кезде және тоқтағанда электр өткiзгiшi мен өрттен 

сақтандырудың тұйықталуы мүмкiндiгiнде, батареяның өздiгiнен разрядталуын азайту мақсатында 

аккумуляторлы батареяны ажырату үшiн қолданылады (3.4-сурет).  

Қышқылды аккумулятор батареяларының негiзгi ақаулары мыналар: өздiгiнен жоғары разрязталуы, 

мерзiмiнен бұрын разрядтануы, аккумулятор iшiнде қысқа тұйықталуы, пластиналардың сульфаттануы.  

Қышқыл денеге түскен кезде зақымданған жердi алдымен сумен, содан соң 10%-тi мүсәтiр спиртiнiң 

ерiтiндiсiмен жуу керек. 

 Генераторлар 

Жүк автомобильдерiнде электр магниттерден қоздырылатын ауыспалы токтың үш фазалы генераторлары 

орнатылады. Моторды iске қосқанда тұрақты токты аккумулятор батареясынан пайдаланады, ол жұмыс 

iстеп тұрған кезде генератордан шығатын айнымалы ток түзеткiштердiң көмегiмен тұрақты токқа айналады 

(4.5-сурет). 

Электр жабдықтарының үш фазалы генераторлары қозғалмайтын және айналмалы қоздыру орамды 

болып екi топқа бөлiнедi. 

Қозғалмайтын қоздырғыш орамы бар генератор. Бұл топтағы генераторлар берiктiгiмен, қарапайым 

құрылысы және күрделi емес қызмет iстеуiмен түсiндiруге болады. 

Қоздырғыш орамы бар генераторларды (4.5-сурет) автомобильдерге орнатады. Ол статордан, ротордан 

және түзеткiш блоктан тұрады. 

Жұмыс iстеп тұрған кезде мотордың, иiндi бiлiгiнiң, сондай-ақ генератор роторының айналу жиiлiгi 

тұрақты емес. Осының нәтижесiнде генератор өндiретiн токтың кернеуi де тұрақты емес. Жиiлiк артқан 

сайын кернеу жоғары болады және керiсiнше, жиiлiк кемiген сайын кернеу төмендейдi. Мұндай ауытқулар 

ток тұтынатын орындардың жұмыс iстеуi үшiн қалыпты жағдай жасамайды. 

4.5-сурет. Ауыспалы токтың үш 

фазалы қозғалмайтын қоздырғыш 

орамы бар генератор. 1- ауыспалы 

токтың қосқыштары (зажимы); 2-

статордың фазалық орамы; 3-статор; 

4- қоздырғыш орамы; 5- қоздырғыш 

орамының втулкасы; 6- ауыспалы 

токтың түзеткiші; 7- вентилятор; 8-

диодтар; 9-генератор шкиві; 10, 12-

қақпақтар; 11-ротор және 

пластиналар; 13-тұрақты токтың 

«Ш» қосқышы.  

 

4.4-сурет. “Масса” ажыратқышы. 

Массаны қосу-а және оны ажырату. 1, 8-

контактлар;  2, 3-кіші жіне үлкен шток; 4-

корпус; 6-тежегіш пластина, 7, 9-

серіппелер. 



Иiндi бiлiктiң айналу жиiлiгiне және генератордың шамадан артық күштен қорғауына қарамастан 

генератор өндiретiн желiдегi тұрақты кернеудi ұстау үшiн реле-реттеуiштi (5) қолданады. 

Генераторлардың ақауы 

Айнымалы токтың генераторларында төмендегiдей ақаулар болуы мүмкiн: зарядтандыру тогы болмай 

қалады, мотордың жұмыс iстеп тұрғанда иiндi бiлiк айналысының амперметрде разрядтау тогының бар 

болуы, генератор немесе түзеткiш iстен шығып қалады. 

Жетекшi қайыс жеткiлiктi түрде тартылмағанда немесе қоздырғыш орам тiзбегiнде болмаса күш тiзбегiнде 

(генератор - реле-реттеуiш, батарея - масса) контак нашар болғанда, сондай-ақ статор орамында үзiк 

болғанда амперметр разрядтау тогын көрсетедi. Оталу жүйесi 

 Батареядан оталу 

Бензиндi моторлардың цилиндрлерiнде сығылған жұмыс қоспасы оталу свечасынан шығатын ұшқыннан 

тұтанады. Ұшқынды разрядтандыруға қажеттi жоғары кернеу тогын оталу батарея приборларынан немесе 

магнетодан алады.Төмен кернеулi токты жоғары кернеулi токқа айналдыруға және оны мотордың 

цилиндрлерiне бөлу қызметiн атқарады. Батареядан оталу құылғысының схемасы  4.6-суретте көрсетiлген. 

Төмен кернеулi ток тiзбегi аккумулятор батареясынан немесе генератордан қоректенедi. Оған тiзбектi 

түрде оталдыру қосқышы (3), қосымша резисторы бар оталу катушкасының алғашқы орамы (4), үзгiш (8) 

пен “масса” қосылған. 

Жоғары кернеу тогының тiзбегi оталу катушкасының екiншi орамынан (5), таратқыштан (7), жоғары 

кернеу өткiзгiштерiнен, оталу свечасы (10) мен “массадан” тұрады. Жоғары кернеу тогының пайда болуы 

өзара индукциялану принципiне негiзделген. Оталу бекiткiшi қосылған және үзгiш контактылары 

тұйықталған жағдайда электр тогы оталу катушкасының (6) алғашқы орамы айналасында магнит өрiсiн 

туғыза отырып, аккумулятор батареясынан немесе генератордан сол орамға түседi. 

Төменгi кернеу тiзбектер үзгiшiн (8)  контакты арқылы ажыратқанда, оталу катушкасының алғашқы 

орамындағы токпен оны қоршаған магнит өрiсi де жоғалады. Жойылатын магнит өрiсi оталу катушкасының 

екiншi орамының айналымдарын қиып өтедi де онда электр қозғаушы күшiн туғызады. Екiншi орамда 

айналымның көп болуына байланысты, оның шеттерiндегi кернеу 20-24 кВ-ға жетедi. 

Мотордың үзгiшi-таратқышына ортадан тепкiштен басқа вакуум реттеуiш орналасқан. Ол оталу 

бұрышын өзгерту қызметiн атқарады.  

Мотордың жүгiн азайтқанда, дроссельдi жапқыш жабылады және карбюратордан түтiкшеге өтетiн 

сирету әсерiнен тартқышпен бiрге солға қарай орын ауыстырып  жұдырықшаның айналуына қарсы бұрады. 

Бұл кезде ерте оталу бұрышы артады.  

Октан-корректор отынның октан санына байланысты ерте оталу бұрышын қолмен өзгерту үшiн қызмет 

етедi. Октан-корректор шкаласының бiр бөлiгi ерте оталу бұрышының 2о өзгеруiне сәйкес келедi. 

4.6-сурет. Батареядан оталу құылғысы.. 1-

аккумлятор батареясы; 2-стартерді қосқыш, 

3-оталдыру қосқышы, 4-алғашқы орама, 5-

екінші орама, 6-оталу катушкасы, 7- 

таратқыш, 8-үзгіш, 9- конденсатор, 10- оталу 

свечасы. 

 



Үзгiш-таратқышта ерте оталдыру бұрышын өзгертуге байланысты үш тәуелсiз құрылғы жұмыс iстейдi: 

ортадан тепкiш реттеуiш - жұдырықшаны, вакуумды реттеуiш - қозғалмалы дискiнi, октан-корректор - 

корпусты бұрады. 

Оталдыру шамы (4.7-сурет) электр жарқылынан ұшқын саңылауын жасайды. Свеча корпустан (5), 

оқшаулағышы бар орталық электродтан (2) және шамның корпусына дәнекерлеп бектiкен бүйiр 

электродынан тұрады. Шамда кесiлген бөлiк орналасқан, ол цилиндрлер 

қалпақшасының тесiгiне бұрап кигiзiледi. Шамның жоғары бөлiгiнде кiлтке 

арналған қырлары бар. 

Шам корпусының цилиндрлi бөлiгiне маркасы жазылған, ол шартты түрде 

кесiлген бөлiктiң диаметрiн, оқшаулағыштың төменгi бөлiгiнiң ұзындығын және 

оның материалын көрсетедi. Кесiлген бөлiктiң диаметрi М немесе А әрпiмен 

белгiленедi, мұнда М әрпi корпустағы С18х1,65 бұрандасына сәйкес келедi. 

Цифрлар оқшаулағыштың жылу конусының ұзындығын миллиметр өлшемiмен 

көрсетедi. Цифрлардан кейiнгi келесi әрiп оқшаулағыштың материалын көрсетедi, 

мысалы: У - уралит, Б - боркорунд. Соңғы әрiп орталық электрод бойынша 

герметизациялау әдiсiн көрсетедi, мысалы: С - шыны герметика. 

Оталдыру шамының жұмыс iстеуi үшiн орталық және бүйiр тұстағы саңылаудың 

өлшемi 0,7-0,9 мм. Оны бүйiр электродты ептеп қайыра отырып ретке келтiредi. 

Iшкi жағынан ластанған жағдайда оны бензинмен жуу қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оталудың контактылы-транзисторлы жүйесi 

Автомобильдерде транзисторларды қолданатын оталдыру жүйесiн пайдаланады, ол батареямен оталудан 

күрделiрек болғанмен, бiрқатар артықшылықтары бар. 

Оталудың контактылы-транзисторлы жүйесiнiң (4.8-сурет) кәдiмгi батареялық оталудан айырмашылығы, 

үзгiш-тартқыш контактылары (В) мен оталу катушкасының (А) аралығына транзисторлы коммутатор (Б) 

қосылады. 

Коммутатор қорғасын қорытпасының қырлы корпусына монтаждалған, корпустың төменгi бөлiгiнде 

транзистордың электронды қорғау блогы (8), импульстi трансформатор (9) және резисторлар орналасқан. 

Корпустың бүйiрiнде өткiзгiштердi жалғауға арналған төрт қысқыш бар: М - машинаның массасымен, Р 

(таратқыш) - үзгiш-таратқышпен, К (катушка) - катушканың оталдыру қысқышымен, атаусыз қысқыш - осы 

катушканың тиiстi қысқышымен қосылған. 

4.7-сурет. 

Шам (свеча). 1-

свечаның ұшы; 

2-изолятор; 3-

свеча қыры; 4-

нығыздығыш; 5-

корпус; 6- аралық 

төсем; 7- корпус 

бұрандасы; 8-

орталық 

электрод; 9-

шеткі электрод. 



Транзисторлы коммутатор екi режимде: коммутатор схемасы оталдыру катушкасының алғашқы орамына 

ток өткiзуге ашық (сүзгiш контактылары тұйықталған), коммутатор схемасы оталу катушкасының алғашқы 

орамына ток өткiзуге жабық (үзгiш контактылары ажыратылған) жағдайларда жұмыс iстейдi. Бiрiншi 

режимдегi транзисторлы коммутатордың жұмыс iстеу кезiндегi ток жолдары суретте стрелкамен 

көрсетiлген. 

Үзгiш контактылары (10) транзистор (8) базасының тiзбегiне қосылған. Контактылар 
тұйықталған кезде, олар арқылы болар-болмас ток өтедi (0,75А). Транзистор базасы тогының 
күшi шамалы болғандықтан, контактысы үзiлген кезде iс жүзiнде электр үшқынынан 
тозбайды. Контактылардың қызмет ету ұзақтығына тек механикалық тозу әсер етедi. 
Стартерлер 

4.8-сурет. Оталдырудың      контактылы — тран-

зисторлы   жүйесінің  схемасы. А — оталдыру катушкасы. 

Б — коммутатор, В — үзгіш-тарэтқыш, Г - аккумулятор 

батареясы; 1 — оталдыру свечасы, 2 — екінші орам, 3 — 

алғашқы орам, 4 — ста бнлитрон, 5 — диод, 6 - 

конденсатор, 7 — резистор, 8 — траңзистор, 9 — 

импульсті трансформатор, 10 — үзгіш контактылары, 11 

— жұдырықша. 12 — қосымша резистор, 13 — оталдыру 

қосқышы. 14 — ампермстр, К, М, Р — қысқыштар 



Бензиндi мотордың иiндi бiлiгiнiң айналу жиiлiгi минутына 60-80 айн/мин болғанда сенiмдi түрде iске 

қосуға болады. Айналудың мұндай жиiлiгiн қолмен айналдыру жүргiзушiге едәуiр күш түсiредi. Оны 

жеңiлдету үшiн электр стартерлерiн қолданады.  

Стартер (4.9-сурет) тiзбектi қоздыру орамы бар және жүргiзушi отырған жерден дистанциялық 

қосылатын төрт полюстi электр моторы. Стартердiң суреттелген iске қосқыш мотордан ерекшелiгi қосымша 

электр магниттi релесiнiң болуы. Олар мотор жұмыс iстеп тұрғанда стартердi қосу мүмкiндiгiн 

болдырмайды. 

Аккумлятор батереясын разрядтамау үшiн стартердi аз уақытқа (5-15 с) қосып қояды. Егер осы уақыт 

iшiнде мотор от алмаса, онда стартердi сөндiрiп, бiрнеше секундтан кейiн қосу қажет. Бұл үзiлiс 

аккумулятор батареясының жұмыс қабiлетiн қалпына келтiру үшiн қажет. Егер мотор от алмаса, ақауын 

тауып, жою қажет. 

4.9-сурет. Стартер. 1 — еркін жүрудің 

муфталы іске-қосқыш шестернясы, 2 — қосу 

рычагы, 3 — тартқыш реле якоры, 4 — іш-ке 

тартылатын якоры, 5 — ұстатқыш (шунтты) 

орам, 6 — контактылы дискі, 7 — ұстатқыш және 

ішке тартылатын орамдар шеттерінің 

қысқыштары, 8 — ішке тартылатын орам 

шеттерін қысқыш, 9 — аккумулятор батареясы 

сымының қысқышы, 10 —Әртүрлі пайдалану 

жағдайында, қозғалтқыштың жұмыс істеу режиміне 

лайықты тұтандырғыштың озыу бұрышының 

реттеуде, классикалық тұтандыру жүйесі, 

автоматтық және қолдық реттелушілермен 

жабдықталған. 

Тұтандырушының озыу бұрышын автоматтқы 

реттеу, иіндік біліктің айналу жиілігіне тәуелділігі 

центрден тебуші реттегішпен, ал жүктемеге 

тәуелділігі, вакуумдық реттегішпен қамтамасыз 

етіледі. 

Тұтандырудың озуының центрден тебуші 

реттегіші. Оның жұмысы және құрылғысы сурет 28-

де көрсетілген. 

Жетектеуші білікшеге 4, жүктемелері 2 орнату 

үшін, өстері 7 бар пластина қатырылған. Жүкшелер, 

өстің 7 айналасында бұрыла алады және олар өзара 

серіппемен байланысқан. Әрбір жүкшеде, 

жұдырықшанының 1 төлкесіне бекітілген 

пластинаның 3 кесіндісіне кіретін штифт 5 бар. 

Жұдырықшаны қозғаушы жүктер арқалы 

білікшемен іске асырылады. 

Айналу жиілігінің өсуімен, оның белгілі бір 

мәнінен бастап, жүктер күштің әсері арқасында 

шыға бастайды. Бұл кезде штифттар пластинанаң 

кесілген ойықтарында жылжи бастайды да, оны 

бұрады және оныңмен байланысқан жұдырықша 

жетекші білікшенің айналу жағына бұрылады.  

Осының арқасында түйіспелердің 

ажыралынылуы ерте болады. Жүктердің айналу 



Стартерлерге тән ақаулар -Бензиндi мотордың иiндi бiлiгiнiң айналу жиiлiгi минутына 60-80 айн/мин 

болғанда сенiмдi түрде iске қосуға болады. Айналудың мұндай жиiлiгiн қолмен айналдыру жүргiзушiге 

едәуiр күш түсiредi. Оны жеңiлдету үшiн электр стартерлерiн қолданады.  

Стартер (4.9-сурет) тiзбектi қоздыру орамы бар және жүргiзушi отырған жерден дистанциялық 

қосылатын төрт полюстi электр моторы. Стартердiң суреттелген iске қосқыш мотордан ерекшелiгi қосымша 

электр магниттi релесiнiң болуы. Олар мотор жұмыс iстеп тұрғанда стартердi қосу мүмкiндiгiн 

болдырмайды. 

Аккумлятор батереясын разрядтамау үшiн стартердi аз уақытқа (5-15 с) қосып қояды. Егер осы уақыт 

iшiнде мотор от алмаса, онда стартердi сөндiрiп, бiрнеше секундтан кейiн қосу қажет. Бұл үзiлiс 

аккумулятор батареясының жұмыс қабiлетiн қалпына келтiру үшiн қажет. Егер мотор от алмаса, ақауын 

тауып, жою қажет. 

Стартерлерге тән ақаулар -ол от алмайды, якоры иiндi бiлiктi бұрмайды, оны қосқан кезде оның 

тiстерiнiң күштi шықыры естiледi. 

Егер стартер жұмысқа қосылмаса, онда фараларды немесе кабинадағы қалпақты лампаны қосып, 

қызудың қалай өзгеретiнiн бақылау қажет. Егер ол өзгермесе, стартер тiзбегiнде ток болмағаны.  

Стартердi қосқан кездегi тiстердiң күштi шықырынан iске қосқыш шестерня тiстерiнiң немесе маховик 

тәжiнiң тозуы немесе жаншылуы байқалады. 

6.2. Жарықтандыру мен сигналдау приборлары 

Жарықтандыру мен сигналдау аспаптарынсыз автомобильде жұмыс iстеу мүмкiн емес. Түнгi және 

қараңғы кездерде қозғалыс жолын, кабинаны, приборлар қалқанын жарықтандыру мен машинаның 

габариттi көлемiн байқау үшiн қажет. Жарықтандыру приборларына фара, фонарь, астыңғы фара, бұрылыс 

белгi және габарит шамдар, нөмiр белгiсiне жарық түсiретiн лампалар жатады. 

Фара (4.10-сурет) жүрiп келе жатқан машинаның алдындағы жол учаскесiн 

жарықтандыруға арналады. Жарықты шашыратқыш шыны, шағылыстырғыш пен 

лампа оптикалық элементтi құрайды.  

Шағылыстырғыш жарық шоғын бағыттайды, жарықты шағылыстырады. 

Шағылыстырғыштың iшкi бетi жалтыратып өңделген. Жарықты шашыратқыш шыны 

жарық шоғының шағылыстыру әсерiн азайту үшiн қажет, сондықтан оның сыртқы 

формасы әртүрлі болып келедi, ал iшкi жағында - жарықты сындыратын шығыңқы 

қыртыстары болады.  

Фара шамдары бiр контактылы және екi контактылы болуы мүмкiн. Бiр 

контактылы лампаның шыны баллоны iшiне қыздыру жiбi орналасқан, оның бiр шетi 

4.10-сурет. 

Жеңіл 

автомобиль 

4.9-сурет. Стартер. 1 — еркін жүрудің муфталы 

іске-қосқыш шестернясы, 2 — қосу рычагы, 3 — 

тартқыш реле якоры, 4 — іш-ке тартылатын 

якоры, 5 — ұстатқыш (шунтты) орам, 6 — 

контактылы дискі, 7 — ұстатқыш және ішке 

тартылатын орамдар шеттерінің қысқыштары, 8 

— ішке тартылатын орам шеттерін қысқыш, 9 — 

аккумулятор батареясы сымының қысқышы, 10 — 

ток жеткізгіш щеткалар, 11 — коллектор, 12 — 

полюс табаны, 13 — фаза орамдарынын          

катушкасы, 14 — якорь пластинала-рының пакеті, 

15 — якорь білігі, 16 — аралық тірек подшипнигі 



цокольға (“массаға”) дәнекерленген, ал екiншi шетi цокольдiң ұшындағы изоляцияланған контактыға 

шығарылған. Екi контактылы лампаның екi жiбi болады, оның бiр шетi цокольдiң ұшындағы екi 

изоляцияланған контактыға шығарылған, екiншiсi - цокольге дәнекерленген. Сондай-ақ экраны бар екi 

контактылы лампаны да қолданады, ол жарық шашырататын шынымен бiрiге отырып, жарық шоғын оңға 

және төмен ауысуын қамтамасыз етедi, мұның өзi қарсы келе жатқан машиналар жарығының жүргiзушiлер 

көзiне шағылысуын азайтады. 

Баллонның толтырылуына қарай бос және газбен толтырылған лампалар түрi ажыратылады. Жарық күшi 

3 Вт және одан жоғары лампалар тек газбен толтырылып шығарады. Толтырғыштар ретiнде инерттi 

газдерды немесе олардың қоспаларын қолданылады. Фаралар үшiн көбiне алыс және жақын жерге жарық 

түсiру үшiн екi жiптi (екi контактылы) лампалар орнатылады.  

Габариттi фонарьлар машиналардың көлемiн жарық түсiрiп көрсетуге және бұрылыстар кезiнде жарық 

сигналын түсiруге қызмет етедi.  

Бұрылу белгiсi автомобильдiң алдағы болатын маневрiн ескертуге арналған. Оған сигнал беретiн 

лампалар, ауыстырып қосқыш және үзгiш (реле) жатады. Мұнда токтың электр магниттi үзгiшi кеңiрек 

тараған.  

Бұрыш белгiсi қосулы тұрғанда, контактылар тұйықталады және ажырайды, олай болса, лампалар 

минутына 70-100 рет жыпылықтайды.  

Дыбыс сигналы электр магниттi дiрiл типтi. Сигнал кнопкасын баса отырып, тiзбектi тұйықтайды. 

Электр тогы орам бойымен жүргенде, өзектемiрдi магниттейдi, ол якорьды тартады. Якорьдың орын 

ауыстыруы үзгiш контактыларының ажыратылуын туғызады.  

Температура көрсеткiшiнiң сезгiсi (датчигі)металл корпусқа  орнатылған терморезистор, яғни жартылай 

өткiзгiштi шайба болып табылады. Шайбаның кедергiсi оның температурасының өзгеруiне байланысты 

өзгередi. Салқындатқыш сұйықтық температурасының өзгеруi датчик кедергiсiнiң күрт өзгеруiн туғызады, 

мұның өзi көрсеткiш катушкаларындағы токтың өзгеруiне соқтырады және нәтижелi магнит өрiсi 

стрелкасын салқындатылған сұйықтықтың температурасына сәйкес келетiн шкала бөлiгiне бұрады. 

Авариялық сигнализаторлар жүргiзушiлердi салқындату жүйесiндегi сұйықтықтың температурасын 

шамадан тыс көтеруден және мотордың майлау жүйесiндегi май қысымының төмендеуiнен сақтандырады. 

Оған сезгi мен приборлар сигнал лампасы жатады. 

Отын деңгейi сезгiсiнiң құрылысы май қысымы мен салқындатылатын сұйықтық температыруасы 

көрсеткiштерiнiң құрылысына ұқсас. 

Амперметр аккумулятор батареясының заряды мен генератор жұмысын бақылау қызметiн атқарады. 

Амперметрдi электрге тiзбектi түрде қосады.  

Егер стрелка “+” белгiсiне қарай бұрылса, онда батарея зарядтанады, ал “-” белгiсiне бұрылса 

разрядтанады. 

Бақылап-өлшеу приборларының ақаулары 

Басты ақаулары: прибор дұрыс көрсетпейдi, көрсеткiш стрелкасы нөлдiк қалыпта тұрмайды және оң жақ 

шегiне жеткенше ауытқиды. Ток жеткiзу сымының үзiлуiнен немесе басқа бiр детальдың ақаулығынан 

прибор қосылмауы мүмкiн. Егер стрелка оң жақ шегiне дейiн ауытқып, нөлдiк қалыпқа қайтып келмесе, 

онда сымның тұйықталғаны немесе циферблат стрелкасының тiрелiп қалғаны. Көрсеткiш дұрыстығына 

күдiктенген жағдайда, оларды жаңа прибордың көрсеткiштерiмен салыстырады. Приборларды әдеттегi 

шеберханаларда жөндеуге жол берiлмейдi. Ақауы бар приборлар ауыстырылады. 

Электр жабдықтары тiзбектерiндегi ақаулар. Электр жабдықтары тiзбектерiнде төмендегiдей ақаулар 

байқалады: сымдардың үзiлуi және қысқа тұйықталуы, қысқыштарға баратын сымдар бекiтуiнiң босауы, 

сымдар мен қысқыштар ұштығының майлануы және тотықтануы, ЭББ және приборлардың өзiндегi ақаулар. 

ЭББ бар автомобильдерде ақауларды код арқылы анықтайды. 

 

 

20.дәріс 

 

 

Трансмиссияның қызметi және негiзгi түрлерi 

Автомобильдiң жетекшi дөңгелектерiне мотордың айналу моментiн трансмиссия жеткiзедi. Ол айналу 

моментi мен айналыс жылдамдығын өзгертiп  жетекшi дөңгелектерге таратады. Трансмиссия берiлiс санын 

өзгертедi. Ол мотордың иiнбiлiгi айналу жиiлiгiнiң жетекшi дөңгелектер айналу жиiлiгiне қатынасына тең. 

Дөңгелектерге жеткiзiлген айналу моментiн, дөңгелектiң радиусына бөлсек тартымдылық күшiн аламыз, 

яғни дөңгелектердiң жолмен үйкелiс қатынастары қортындысымен автомобильдiң қозғалысын қамтамасыз 

ететiн күш. Тартымдылық күшi қозғалысқа кедергi күштердi - жол бетiнiң кедергi күшi, ауаның кедергiсi, 

биiкке көтерiлу кедергiсi және екпiн алу күшi. Қозғалыста кедергi күштер өзгерiп отырады. Соған сәйкес 



жетекшi дөңгелектерде тартымдылық күш те өзгерiп отыруы тиiс. Тартымдылық күш жетекшi 

дөңгелектердiң жолмен үйкелiсiмен шектеледi. Ең жоғарғы тартымдылық күш автомобильдiң барлық 

дөңгелегiне жетек барғанда жүзеге асуы мүмкiн. Қатты төсенiш жолда жүру үшiн автомобильге екi жетекшi 

дөңгелек жеткiлiктi. 

Трансмиссия түрлері: 

1. Механикалық; 

2. Гидравликалы; 

3. Электрлі; 

4. Құрамалы. 

Автомобиль трансмиссиясына iлiнiс, берiлiс қорабы, үлестiргiш қорап, карданды берiлiс, басты берiлiс, 

жетекшi белдiктер кiредi. 

Iлiнiстер механикалық және гидравликалық болып бөлiнедi. Сирек электрлiк iлiнiстер кездеседi. 

Механикалық iлiнiс бiр және бiрнеше дискiлi болады. Берiлiс қораптары сатылы, сатысыз, гидравликалық 

және автоматты болып бөлiнедi. Буданды күш қондырғылары бар автомобильдерде (1бөлiм, § 3.5) көбiнде 

электрлi трансмисся пайдаланылады.  

Механикалық трансмиссия 

 Автомобильдерде көп тараған механикалық тарансмиссия.  Ол автомобильдiң жетекшi дөңгелектердiң 

оранласуына байланысты әртүрлi схемада орындалуы мүмкiн (1.1-сурет).  

Дөңгелек формуласы 4х2 (1.1, а - сурет) автомобильдер үшiн жиi қолданылатын схема, моторы алдында 

орналасқан, артқы дөңгелектерi жетекшi және орталық бойлық өске негiзгi трансмиссия бөлшектерiн 

орналастырған (“Волга”, ГАЗ - 53, МАЗ - 5335 және басқалар). 

Схемасы 4х2 жеңiл автомобильдердiң механикалық трансмиссиясы әр түрлi болады.  Мысалы, артқы 

дөңгелегi жетекшi және мотор артында ЗАЗ - 968 М “Запорожец” автомобилi (1,в-сурет) немесе алдыңғы 

жетекшi дөңгелек және мотор алдында автомобиль ВАЗ - 2108 секiлдi (1.1, б-сурет). Бұндай трансмиссияда 

карданды берiлiс қорабы мен жетекшi белдiк арасында болмайды. Ал жетекшi дөңгелектерге берiлiс 

жартылай остер арқылы емес, карданды арқылы жүргiзiледi. Жетекшi басқарушы дөңгелектерге жетек тең 

бұрыштық жылдамдықты карданды берiлiс арқылы жеткiзiледi. 

«Нива» сияқты Ресей және шетел автомобильдерiнде 4х4, 6х4, 6х6 сұлбалары қолданылады.  

Iлiнiс мотор мен трансмиссияны уақытша ажыратуға және оларды қайтадан қосуға арналған. 

Трансмиссия мотор мен жетекшi дөңгелектер арасындағы байланыс сипатына қарай механикалық, 

гидрокөлемдiк, электрлiк және құрамалы (гидромеханикалық, электромеханикалық) болып бөлiнедi. 

 

 

21 дәріс 

 

Iлiнiс 

Iлiнiс (сцепление) матордан трансмиссияны бiр сәтке ажыратып және оларды өзара жай ырғақсыз қосу 

қызметiн атқарады.  

Автомобильдердiң көбiнде фрикционды iлiнiс пайдаланылады. Мұндай iлiнiстiң жұмысы үйкелiс күшiн 

пайдалануға негiзделген. Үйкелушi беттер негiзiнде дискiлер. Берiлетiн бұраушы моментiнiң  шамасына 

және дискiнiң диаметрiне байланысты үйкелiсетiн элементтердiң саны әр түрлi болады. Сондықтан iлiнiс бiр 

дискiлi және екi дискiлi болуы мүмкiн. 



5.1-суретте бiр дискiлi ГАЗ автомобилінің iлiнiсінің құрылысы көрсетiлген. Жетекшi (басқыш) дискi 

маховикпен қосылған, ал жетектегi диск (5) берiлiс қорабының жетекшi бiлiгiне отырғызылған. Серiппе (8) 

жетектегi дискiнi басқыш диск мен маховик арасына қысады. Олардың арасында пайда болған үйкелiс күшi 

нәтижесiнде, айналу  мотордан берiлiс қорабына берiледi. 

5.1-сурет. ГАЗ автомобилінің ілінісі. 1-

картер; 2-бас цилиндр; 3-түрткіш; 4-педаль; 5-

жетекші диск; 6-шайба; 7-қорап; 8, 9- 

серіппелер;10-сығымдағыш подшипник; 12-

паролон сақина.  



Педаль (4) басқан кезде гидравликалық ажыратқыштар басқаш дисктi керi тартып жетектегi дисктi (5) 

босатады, iлiнiс ажыратылады.  

ГАЗ автомобилінің жетекші дискі (5.2-сурет) сығушы серіппеден (1), жылу өткізбейтін (2) және 

фрикционды (3) шайбалардан, заклепкалар (4, 5), дисклерден (6, 11), фрикционды накладкалардан (7), 

пластиналы (8) және демпферлі (9) серіппеден, ступицадан (12) және балансилік жүктерден (13) тұрады. 

Педальды (5.1-сурет) жайлап босатқан кезде серiппелер (8) жетектегi дисктi (5) қыса бастайды. Бұл 

қосылыс айналып тұрған маховикке тоқтап тұрған берiлiс қорабының бiлiгiн, жайлап дисклер бiр бiрiмен 

сырғанап қосылуына мүмкiндiк бередi. Педальдi (4) босатқанда маховик пен берiлiс қорабының бiлiгi бiрдей 

жылдамдықпен айналады.  

Сығымдаушы подшипник (10) тартқыш пен рычагтың көмегiмен педальды басқан кезде жылжиды. 

Подшипник рычагтардың iшкi шеттерiн басады, ал рычагтардың сыртқы шетi басқыш дискiнi жетектегi 

дискiден ажыратады, iлiнiс ажыратылады. Педальды босатқан кезде басқыш диск серiппенiң (8) әсерiнен 

жетектегi дискiнi маховикке қысады да iлiнiс қосылады.  сәтiндегi қажеттiлiктi негiзге ала отырып 

таңдайды. 

5.2-сурет. ГАЗ автомобилінің жетекші 

дискі. 1-сығушы серіппе; 2-жылу өткізбейтін 

шайба; 3-фрикционды шайба; 4, 5-заклепкалар; 6, 

11-дисклер; 7-фрикционды накладка; 8-

пластиналы серіппе; 9-демпферлі серіппе; 10-

саусақ; 11-кіші диск; 12-ступица; 13-балансилік 

жүк. 



Қос дискiлi (5.3-сурет) iлiнiстiң бiр дискiлi iлiнiстен ерекшелiгi - алма-кезек орнатылған екi жетектегi 

және екi жетекшi (3) дискiден тұратындығында.  

Педальды басқанда подшипник сығу рычагының сақинаға қосылған iшкi шетiн алға итередi де, рычагтың 

сыртқы шетi қысу дискiсiн керi жылжытады. Жетекшi (3) дискiлер босайды, мотор мен берiлiс қорабы 

ажыратылады. Кейбiр автомлбильдерде аралық жетекшi дискiнiң жүрiсi реттеу болттарымен (2) шектеледi 

(5.3-сурет). 

 Ажырату механизмдерi 

Ажырату механизмi механикалық немесе пневматикалық жетектi болады. 

Механикалық жетек педальдан, сығымдауыш подшипнигiнен, iлiнiстi қосу және тежеуiштi ажырату 

ашасынан, аша мен тартқыш рычагтарынан құралады. Тартқыш, рычаг және аша көмегiмен педальды 

басқанда сығымдауыш подшипнигi iлгерi ығысады да, сығу рычагының iшкi шетiн итередi. Сол кезде оның 

сыртқы шетi басқыш дискiсiн маховиктен ажыратып, жетектегi дискiнi басады, яғни iлiнiс ажырайды. 

Iлiнiстi ажыратқан кезде тартқыш арқылы рычагтан қозғалыс тежеу рычагына берiлiп, трансмиссия бiлiгi 

тоқтайды. 

Жеңiл автомобильдерде гидравликалық ажыратқыштар (5.1-сурет) қолданылады. Ауыр жүк 

автомобильдерiнде педальды басуға көп күш жұмсалмас үшiн күшейткiштер қолданылады. 

 Iлiнiс ақауы 

Автомобильдi пайдалану кезiнде iлiнiс толық қосылмай, не толық ажыратылмай қалуы мүмкiн. Оның 

толық қосылмауы немесе автомобильдiң орыннан қозғалмауы сығымдауыш подшипнигi мен сығу 

рычагының арасында саңылаудың болмауынан дискiлердiң майлануынан, фрикциялық жапсырманың 

желiнуiнен, басқыш серiппенiң босап кетуiнен болады. Iлiнiстiң толық қосылмауы салдарынан  күйген иiсi 

сезiледi. 

Сығымдауыш подшипнигi мен сығу рычагтарының арасындағы саңылаудың кеңдiгiнен, жетектегi 

дискiлердiң кедiр-бұдырлығынан, фрикциялық жапсырманың тесiлуiнен iлiнiстiң толық ажырамауы 

(iлiнiстiң “сүйреуi”) мүмкiн. 

Сығымдауыш подшипнигi мен сығу рычагтарының арасындағы саңылауды реттеп, қалыпқа келтiредi. 

Басқа ақауды iлiнiстi бөлшектеп, сынған детальдарын алмастыру жолымен жөндейдi. 

 

 

 

 

 

 

5.3-сурет.Екі дисклі іліністің схемасы. 1 — 

серіппе, 2 — реттеуіш болт, 3 — аралық 

жетекші дискі. 
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Берiлiс қорабының - негiзгi түрлерi 

Автомобильдiң берiлiс қорабы жетекшi дөңгелектерiнiң тартымдылық күшiн, берiлiс санын, мотордан 

ажыратуға және жүру бағытын  өзгертуге арналған.   

Берiлiс қорабы сатылы, сатысыз, механикалық, гидравликалық, электрлiк, автоматты және құрама болып 

бөлiнедi. Сатылы механикалық берiлiс қорабы алға жүру сатыларының санына байланысты төртсатылы, бес 

сатылы және т.с.с. болып бөлiнедi. 

Берiлiс саны көп болған сайын мотор қуатын жақсы пайдаланады және жанармай үнемдiлiгi жоғары 

болады.   

Бұл жағдай берiлiс қорабының конструкциясы күрделенедi және берiлiстi оптимальды таңдау қиынға 

соғады. Берiлiс қорабы әдетте цилиндрлi тiстi дөңгелектен (6.1-сурет) және механизмдерден тұрады. 

Берiлiстi ауыстыру iлiнiстi ажыратып қосумен жүргiзiледi, яғни, берiлiстi ауыстыру күш ағынының 

үзiлiсiмен болады. Ауыстыру уақыты әдетте 1-2 сек құрайды. Кейбiр берiлiс қорабында берiлiстi ауыстыру 

үшiн фрикционды (көп дискiлi фрикционды) iлiнiс қолданады, олар күштiк ағындарды үзбей-ақ берiлiстi 

ауыстыруды қамтамасыз етедi. Бұл қосатын берiлiсте фрикционды қосу, сонымен бiрге ажырататын 

берiлiсте фрикционын ажырату арқылы жүзеге асады. Фрикционды ауыстыруларды пайдалану 

трансмиссиядан iлiнiстi алып тастауға мүмкiндiк бередi. 

Берiлiстi ауыстыру уақытын қысқарту үшiн синхронизатор қолданылады. Синхронизатор қосылатын 

бөлшектердiң жылдамдығын теңестiредi. 

Сатылы берiлiс қорабының механизмдерiнде қосымша қондырғылар қарастырылған: 1) фиксатор (iлгек) 

- бұл өздiгiнен шығып немесе автомобильдiң қозғалыс барысында қосылып қалуын болдырмайды: 2) артқа 

жүру берiлiсiнiң қосылуын қиындату қондырғысы, - алға автомобил жүрiп бара жатқанда байқаусыз қосып 

алуды болдырмау; 3) блокирлаушы қондырғы (кiлт) - бiр мезгiлде екi берiлiстiң қосылып кетуiн болдырмау. 

Планетарлы (кейбiр тiстi дөңгелектерiнiң остерi қозғалыста болатын) механизмi гидравликалық берiлiс 

қорабында жиi қолданылады. 

Планетарлы берiлiс қорабының, тiстi дөңгелектi берiлiс қорабына қарағанда артықшылығы өлшемдерi 

үлкен емес, массасы кiшi берiлiс және берiлiс саны үлкен. Кемшiлiгi планетарлы берiлiс қорабының 

(қымбат) бағысы жоғары. 

Көбiне жүк тартқыш автомобильдерде, қосымша берiлiс қорабы (бөлгiш, демультипликатор) әдетте екi 

сатылы,  негiзгi берiлiс қорабына бiрiктiрiлiп жалғанып қолданылады. Жоғары өтiмдi автомобильдерде 

тарату қорабына бiрiктiрiлген демультипликатор қолданылады. 

Сатысыз берiлiс қорабын қолдану кез келген берiлiс санын алуға мүмкiндiк бередi. Сатысыз берiлiс 

қорабы механикалық (екпiндiк, фикционды т.с.с.), гидравликалық (гидродинамикалық, гидрокөлемдiк), 

6.1-сурет. Автомобильдің       беріліс қорабы. 

1  — бірінші   (жетекші)   білік; 2 — бірінші    

білік    шестерня-сы;   3 — тісті   тәж;   4 — 

бері-лісті      ауыстырып      қосқыш рычаг;    5 

— қақпақ;     6 — III жане  IV беріліс 

шестерняла-ры;    7 — I    және    II    беріліс 

шестернялар       блогы;       8 — екінші      

(жетектегі)      білік; 9 — артқы жүріс 

шестерняла-ры блогы;   10 — картер;  11 — 



электрлiк және құрама. Автомобильдерде көп тарағаны құрама гидромеханикалық берiлiс қорабы, 

гидродинамикалық сатысыз берiлiстен (гидротранформатор) және оған жалғанған механикалық сатылы 

берiлiстен тұрады. 

 

23 дәріс 

 

 

Автоматтырылған беріліс қорабы 

Үлкен қалаларда жеңiл автомобиль жүргiушiсi, әр 100 км  жол жүргенде  700 рет iлiнiс тепкiшегiн  
(педель) басады және 600 рет берiлiсте ауыстырып қосады. Орта есеппен әр 30 секундта бiр рет ауыстырады.  

Жүргіушінің жұмысын жеңілдетуге, құрамына гидротрансформатор, планетарлы механизмі бар, 

басқару жүйесі не кіретін автоматтандырылған сатылы трансмиссия  көмектеседі. Бүкіл әлемдегі осындай, 

автоматтандырылған қорабтар миллиондаған машиналарда, автомобильдерде, автомобильдерде және тағы 

басқа транспорттарда қолданылады.  

«Easytronic» деп аталған, беріліс қорапты, жылдамдықты ауыстырып қосқыш механизімін, «Luk» 

және «Bosch» компаниялары General Motors-пен бірігіп жасаған. Ол гидромеханикалық трансмиссия мен 

қолмен ауыстырып қосатын беріліс қорабының көптеген «оңды жақтарын» біріктірді.  

 

Құрылғының (конструкция) негізі: 5 сатылы механикалық қораптан, қосымша ауыстырып қосатын 

механизм, үш қорамды электромотордан тұрады.  3 қадамды электромотордың екеуі жылдамдықты 

ауыстырып қосуды қамтамасыз етеді, үшіншісі іліністі басқарады.   
Жүргізуші қолдық немесе автоматты жұмыс режимін  таңдай алады. Іліністің тепкішігін  (педалін) 

баспай-ақ, қораптың рычагын алдыға  - артқа қозғау арқылы жоғары және төменгі беріліске өтуді - қолдық 

режім пайдаланады.  Рычаг келесі беріліске қарай қозғалысын бастай берген кезде, сезгі (датчик) бұл жайлы 

іліністі басқаратын жүйеге «хабарландырады». Ол автоматты түрде табақтарды (дискі) ажыратады және 

келесі  сатыға  ауыстырып - қосудың жұлқусыз жайлы жатықтығын (плавность)  қамтамасыз етеді.  Мотор 

және сезгілірдің жұмысын ЭББ компьютері басқарады, сонымен қоса өз әрекетін компьютер бақа 

автомобиль жүйелерімен салыстырады.  Автоматты режімде компьютер жылдамдықты, қарапайым 

гидромеханикалық  берілістегідей (ГМП), өзі ауыстырып қосады.  

Бұндай автоматтандыру арқылы, бір жағынан автоматты  қорабтың  қолайлылығы (қозғалыстың  

аздығы), ал екінші жағынан - жүргізушінің өзі қолданылып жүрген  қораптардағыдай автомобиль 

қозғалысын басқара алады.  Дәстүрлі КПП-мен салыстырғанда, режімнің әрқайсысында  ауыстырылып 
қосылу  орта есеппен  300 миллисекунд  уақыт  ала отырып,  тез әрі  дәл жүзеге асадады. Сонымен қоса 

ілініс  табақшалары (диски) бір-біріне керекті  уақытта  нақты  минимал  күшпен  сығылады.  Берілген 

автоматты беріліс қорабының артықшылығы, оның автомобильдің басқа жүйелерімен  электронды 

қатынасынан толықтай  көрінеді. Мысалы, жедел тежеуді қажет ететін жағдай болғанда АБС қосылады, ол, 

сол сәтте іліністі ажыратады. Керісінше, жылдамдықты жай ауыстырып, қосатын кезде автоматты беріліс 

қорабы (АКПП)  моторды басқаратын жүйеге бұйрық береді, ал оның  айналу моментін  сәл азайтады. 

Осыған байланысты жұлқу жойылады,  ыңғайлылығы жоғарлайды және берілісті қосқандағы  жайлылығы  

артады.  

Тағы бір артықшылығы -АКПП-ның жағдайды талдауға және қортынды жасауға қабілеттілігінде. 

Сонымен жаңа қорап, тіркеме тіркегендегі немесе  таулы жерде өрге қарай жүргенде  автомобильге түсетін 

артық күшті реттейді. «Қыстық» режімді қосқанда, ол гидравликалық АКПП сияқты, орнынан, мотордың 
оптимальды тарту күшін пайдаланатын режімінде қозғалуын  қамтамасыз етеді.   

Бірінші рет, автоматтандырылған қорапта, бірден аттап бірнеше жоғарғы немесе төменгі беріліске өту 

мүмкіндігі туады.  Бұл мысалы: басқа автомобильден басып озу үшін қажет. «Төменгі» 2-ші беріліске, 

үнемді бесінші берілстен тікелей  ауысуға  болады. «Автомобильді қою» режімнің мүмкіндігі бар немесе 

жүргізуші қажет деп таппса өте ақырын қозғалуға  болады. Осы жағдайда газ тепкішегінен (педаль газа) 

аяқты  алған сәтте ілініс табақшалары бірден ажырайды.  

Автоматтандырылған беріліс қорабы (КПП) ГМП-ға қарағанда елеулі мәшинеде жеңіл, бірақ 

механикалық беріліс      қорабынан бірнеше кг-ға ғана ауырырақ. Ол іліністің жетегінде бос жүретін 

(свободный ход) жоқтығына байланысты қозғалыстың теңдігін арттырады. Easytronіca-ның негізі 

артықшылығы жанармайдың үнемді пайдалануында.  

Автоматты режимде, қолмен ауырыстырылатын беріліс қорабымен салыстырғанда, жанармайды 

пайдалану орта есеппен  100 км-ге 0,1 литрге  азаяды. АКПП-лы жүйелі механикалық  қорабтың құны, 4 
сатылы автоматтандырылған қораптың  құнының  50% құрайды.  

Әсіресе, АКПП жүйелі механикалық қорап, тәжирбиесіз жүргізушілер мен әйелдерге ыңғайлы. Осы 

тәрізді берілісті   автоматты ауыстыратын қораптар автомобильдерде ғана емес,  автомобильдерде және 

басқа да транспорттық көліктерде де  қолданады.  

 



 

 

 

24.дәріс  

 

Карданды берiлiс 

Берiлiс қорабының немесе тарату жетектелушi бiлiктерiнiң белдiктердiң (мостардың) басты берiлiсiнiң 

карданды бiлiс жалғайды. Берiлiс қорабы (немесе тарату қорабы) рамаға, ал жетекшi белдiктер (мостар) 

рамаға асқыштар арқылы жалғанады. Сондықтан олардың бiлiктерiнiң осьтерi А және В бiр түзу сызықтың 

бойында жатпайды және өзгерiп тұрады (6.8-сурет).  

Осындай автомобиль (4, 9) бiлiктердi кардан (3) арқылы жалғастырады (6.9-сурет). Сондықтан бұл 

механизмнiң осьтерiнiң өз ара орналасуы автомобиль қозғалысында өзгерiп отырады. Карданды берiлiс 

сондай-ақ алдыңғы жетекшi, әрi басқарушы дөңгелектерге және жетекшi басқарусыз дөңгелектерге тәуелсiз 

асқыштарға 5 орналасқан белдiктерге жалғанады. 

6.8-сурет. Екі шарнирлі кадан берілісі.А және 

В –жетекші және жетекті білік осьтері; 1-

подшипниктер; 2-жетекші білік; 3,6-кардан 

шарнирлері; 4-кардан білігі; 5-жетектегі білік; 

7-шлицалы жалғағыш. 



Карданды берiлiс бір немесе екі шарнирлі болады. 6.8-сурете екі шарнирлі карданды берiлiстің схемасы 

келтірілген. Жетекші 2 және жетекті 5 біліктердің А және В осьтері бір түзу сызықтың бойында жатпайды және 

автомобильдің жүріс кезінде бір бірінен ауытқып өзгерiп отырады. Жетекші 2 және жетекті 5 біліктер 

подшипниктерге 1 орналастырылады. 

Теңестiрушi жалғағыш 7 карданды бiлiктiң ұзаруын қамтамасыз етедi, егерде бiр механизмнiң 
екiншi механизмге қарағанда өзара қашықтығы өзгерген жағдайда, мысалы, жетекшi белдiктер мен 

берiлiс қорабының аралары. 

6.9-сурет. Карданды берілістер. а-бір білікті; б,г-екі 

білікті бір аралық тіреулі; в-үш білікті таратқыш қорабты; 

д-бір білікті ортанғы белдіктің қосымша редукторымен. 1-
беріліс қорабты; 2-кардан шарнирі; 3-кардан білігі; 4,7,9-

сонғы, алдынғы және ортанғы жетекші белдіктер, 5,8-

аралық тіректер, 6-таратқыш қорап, 10-ортанғы белдіктің 

қосымша редукторы. 

6.10-сурет. 

Кристовиналы 

кардан шарнирі. 

1,3-кардан 

ашалары; 2-

кристовина. 



Кардандардың шарнирлерiнiң бұрыштық жылдамдықтары тең  (6.10-сурет ) немесе тең 

емес (6.11-сурет ) болып бөлiнедi.  

Серпiмдi және қатты карданды шарнирлердiң бұрыштық жылдамдықтары тең болмайды. 

Бұрыштық жылдамдықты бiрдей ұстау үшiн шариктi және жұдырықшалы кардан қолданылады.  
6.11-суретте ВАЗ автомобилінің шарикті кардан шарнирі көрсетілген. Жетекші және жетектегі 

біліктердің бұрыштық жылдамдықты бiрдей.болады 

Карданды бiлiк арнайы стендтерде теңгерiледi. Дұрыс теңгерiлмеген кезде дiрiл күшейiп, карданды 

берiлiс пен трансмиссияға түсетiн қосымша жүк шамадан тыс артып кетедi. 

 

25 дәріс 

 

Басты берiлiстiң қызметi мен негiзгi түрi 

Автомобильдерде жылдам жүрiстi, қуатты моторлар қолданады. Олардың айналу жылдамдығын басты 

берiлiс бiрнеше есе азайтып дөңгелектерге бередi. Дөңгелектердiң қозғалу қажеттiлiгiнен төмен момент 

болып келедi. Немесе, айналдыру моментiн көбейтiп, мотордарда айналу жылдамдығын азайтады, сөйтiп 

жетекшi дөңгелектi қозғау, тарту күшiнiң қажеттi деңгейiне жеткiзедi. 

Берiлiс саны негiзiнен басты берiлiсте жүк көлiктерiнде 6,5 - 9,0 аралығында, ал жеңiл көлiктерде 3,5 

...5,5 аралығында болады. 

6.11-сурет. Шарикті кардан шарнирі.1. Ішкі 

чехолдың қамыты; 2. Ішкі шарнирдің бекiткiші; 

3. Шарнир чехолы; 4-10.Білік буфері; 5. Сыртқы 

чехолдың қамыты; 6.Шарик шарнирі; 7.Шарнир 

құрсауы; 8. Шарнир сепараторы; 9. Ішкі 

шарнирдің стопор сақинасы; 11. Ішкі шарнирдің 

корпусы; 12. Полуос шестерниясының стопор 

сақинасы. 

 

 
 

7.1-сурет. Басты беріліс. а, б, в-сыңар 

берілісті; г, д-қос берілісті; е-редуктор; 1-

жетекші шестерня; 2-жетектегі шестерня; 

3,4,5,6,8,11-шестернялар; 7-жартылай ось; 9-

сателлит; 10-ось.   



 Жетекшi белдiк 

Автомобильдiң жетекшi белдiгi 

Автомобиль конструкциясы бойынша белдiктер қолданады. Жетекшi белдiкте картер, басты берiлiс 

дифференциал және дөңгелек жарты остерi орналасады.  

Жалпы пайдаланылатын автомобильдерде алдыңғы және артқы жетекшi белдiгi болады. Корпусынан 

басқа екi белдiктiң конструкциясы бiрдей. әрбiр жетекшi белдiк, корпустан, басты берiлiстен және 

дифференциалдан тұрады. 

Басты берiлiс (7.1-сурет) бiр (а) немесе (б) екi жұп шестернядан тұрады.  

Осы берiлiстердiң басты қызметi моторлардан дөңгелектерге берiлетiн айналыстың берiлiс санын 

ұлғайту және берiлiс бағытын 90 град-қа бұру.  

Автомобильдiң жетекшi бiлiгi конустық кiшi шестернямен бiрге аралық бiлiктiң фланецiне бекiтiлген 

жетектегi конустық шестерняны айналдырады. Жүк автомобильдерiнде жиi екi жұп шестернялы басты 

берiлiс қолданылады. Кiшi цилиндрлiк шестерня аралық бiлiкпен бiрге жасалады да үлкен цилиндрлiк 

шестерняны айналдырады. Үлкен цилиндрлiк шестерня дифференциал корпусына бекiтiлiп, онымен бiрге 

жетекшi белдiк корпусындағы ұяшықтағы подшипникте айналады. 

 Дифференциал 

Дифференциальдың қызметi мен негiзгi түрлерi. Дифференциалдар остік 

және белдік аралық болып бөлінеді. 

Остік дифференциалдар бір оске орналасқан екі дөнгелек аралығына, ал 

белдік аралық – жетекші бедік аралығына орналастырылады. 

Автомобиль тек тiке жүрмей, жол қисығына байланысты бұрылып отырады. 

Ол бұрылғанда iшкi дөңгелектер кiшi радиуспен, ал сыртқы дөңгелектер үлкен 

радиуспен бұрылып жылжыйды. Немесе сыртқы дөңгелектiң жылдамдығы iшкi 

дөңгелектерден артық болады. Олардың әр түрлi жылдамдықпен айналуына 

симметриялы немесе симметрясыз дифферинциалдар (7.2-сурет) мүмкiндiк 

бередi.  

Дифференциалдың конусты 

шесетрнясы (4) (7.3-сурет), 

жетекшi автомобиль 

дөңгелектерiнiң жартылай 

өстерiмен (5), сателиттер (3) 

арқылы жалғасады.  

Дифференциал - планетарлы 

механизм (7.3, б,г -суреттер) - 

онда жетекшi звено болып 

қорабы 1 (водило), ал 

жетектелушi болып бiрдей жарты 

осьтер шестернясы (3,4) 

атқарады. Дифференциалға 

көбiне конусты шестернялар қойылады (7.3, а,в -суреттер). 

Дифференциал дөңгелек аралық бiр ось бойында және осьаралық болып бөлiнедi.  Моментi бiрдей 

немесе әркелкi таратуына байланысты дифференциалдар тең (семитричный) және тең емес (несемитричный) 

болып бөлiнедi. 

 Жетекшi белдiк ақауы 

Автомобильдiң ақаулары: май ағуы, тежеуiштiң нашар жұмысы, жетекшi белдiк механизмдерiнiң шуылы 

артуы және қызып кетуiне себепшi бөлшектердiң тозуы немесе олардың сынуы.  

Май аз болғанда, шестернялар мен подшипниктер тозғанда не тiсi сынғанда да шуыл мен тарсыл пайда 

болады. Дифференциал тозғанда шуыл тек бұрылыста туындайды. Егер май аз болса, үстеп құяды, сынған 

не тозған бөлшектi алмастырады.  

 

 

 

 

 

 
7.2-сурет. 

Шестернялы 

дифферециалдар.  

а б-симметриалы; 

в, г- 

симметриясыз; 1-

корпус; 2-

сателлит; 3,4-

жартылай ось 

шестернясы.   
7.3-сурет. Конусты 

шестернялы дифферециал. а-

тіке жүрісте, б-бұрылыс 

кезінде. 1-конусты үлкен 

шестерня; 2- сателлит осі; 3-

сателлит; 4-жартылай ось 

шестернясы; 5- жартылай ось.  



 

26 дәріс 

 

 

Автомобильдер кузовы мен рамасы  

Жеңiл автомобильдерде (1.2-сурет) рама қызметiн автомобиль кузовы атқарады. Оған асқыштар 

бекiтiледi. 

 Жеңіл автомобильдерде әр түрлі кузовтар пайдаланылады (7.4-сурет). Кузов көлемін пайдалану 

бойынша екі немесе үш бөлімді болады. Екі көлемді кузовта пассажир салоны мен мотор бөлімдерінен 

тұрады. Үш көлемді кузовта пассажир салоны, мотор мен жүк бөлімдеріне бөлінеді. 

Мысалы лимузин (7.4, а-сурет) үш бөлімді, жабық, төрт есікті, екі немесе үш қатар орындықты (үшінші 

қатар орындықтар жиылмалы). Алдынғы қатар мен екінші қатар, жүргізуші мен жолаушы ортасында 

көтерілетін таса (перегородка) пайдаланылады. Лимузин кузовы жоғарғы класты жеңіл автомобильдерде 

орнатылады. 

Седан (7.4, б-сурет) ) үш бөлімді, жабық, төрт есікті, екі қатар орындықты (үшінші қатар срек кездеседі). 

Седан жеңіл автомобильдерде көп тараған кузов. 

Купе (7.4, в-сурет) үш бөлімді, жабық, екі есікті, бір немесе екі қатар орындықты кузов. Екінші 

қатардағы орындықтарға отыру үшін адынғы есікті ашып алдынғы қатардағы орындықы алға шалқайтып 

кіру қажет. Купе кузовы өте кіші класты жеңіл автомобильдерде орнатылады. 

Универсал (7.4, г-сурет) екі бөлімді, жабық, үш немесе бес есікті, екі немесе екі қатар орындықты. 

Қосымша есік кузовтың артқы қабырғасында орналасқан. Екінші қатардағы орындықтарды жинағанда 

(складывание) жүк (багаж) бөлімі ұлғаяды. Универсал кузовы кіші және орта класты жеңіл автомобильдерде 

пайдаланылады. 

Хэтчбек (7.4, д-сурет) екі бөлімді, жабық, екі есікті, екі қатар орындықты кузов. Қосымша есік кузовтың 

артқы қабырғасында орналасқан. Хэтчбек кузовының жүк (багаж) бөлімі ұлғайтуға болады. Бұл кузов өте 

кіші, кіші және орта класты жеңіл автомобильдерде пайдаланылады. 

Фаэтон (7.4, е-сурет) толық ашылатын екі немесе үш бөлімді, екі немесе төрт есікті, екі немесе үш қатар 

орындықты кузов. Кузов төбесі жиылмалы және жұмсақ, жақтауы (боковина) алмалы салмалы болады. 

Фаэтон кузовы орта және жоғарғы класты жеңіл автомобильдерде пайдаланылады. 

Кабриолет (7.4, ж-сурет) толық ашылатын үш бөлімді, төрт есікті, екі немесе үш қатар орындықты 

(үшінші қатар орындықтар жиылмалы) кузов. Кузов төбесі қатты немесе жұмсақ жиылмалы, жақтауы 

(боковина) алмалы салмалы болады. Кабриолет кузовы орта және жоғарғы класты жеңіл автомобильдерде 

пайдаланылады. 

Арнайы транспорттық машиналарында толық немесе жартылай рама пайдаланылады.  Раманың қаңқасы 

болат прокаттан жасалады, оған автомобиль агрегаттары бекiтiледi.  

 

 

7.4-сурет. Жеңіл автомобильдiң 

кузовтары. а-лимузин, б-седан, в-купе, г-

универсал, д-хэтчбек, е-фаетон, ж-

кабриолет.  



27 дәріс 

28 дәріс 

 

 

Автомобильдер асқышы серіппелері (ресорлары) 

 Автобустарда және жүк автомобильдерінде серіппеге ретінде рессорлар (7.5, а-сурет), торисиондар (7.5, 

в-сурет) және пневмобаллондар (7.5, г-сурет) қолданылады. 

Жеңіл автомобильдiң артқы асқышына көбіне рессорларды (7.5, а-сурет), ал артқы асқышына 

серіппелерді (7.5, б-сурет) пайдаланады. Рессордың алдыңғы шетi жапсырмалы құлақшаға бекiтiлiп, артқы 

шетi сырғымалы болады. Рессор астары артқы рессор ортасынан жетекшi белдiк картерiне үзеңгi арқылы 

бекiтiледi. Рессор астары құлақшасы жоқ шетi сырғанамалы болады.  

Кедергiге кездескенде рессор тербелiсiн өшiру үшiн амортизатор пайдаланылады.  

§3. Амортизатор 

Амортизаторлар механикалық тербеліс энергиясын жылу энергиясына айналдырып автомобильдің 

жатық (селкілдемей) жүруін қамтамасыз етеді. 

Амортизаторлар екі топқа бөлінеді – бір және екі түтікті (трубалы). Олар қос әрекетті сұйық телескоптық 

немесе сұйық пен газды болады.  

Бір түтікті амортизаторлар сұйық телескопты немесе сұйық пен газды телескопты болады. Сұйық пен 

газды амортизаторларда, газ (В) және сұйық (А) бір бірімен бөлектеуші поршеннің (1) әсерінен жанаспайды 

(7.6, а-сурет).   

Екі түтікті амортизаторлар көбінде телескоптыболады, оларда да сұйық немесе сұйық пен газды бірге 

қолданады. Бұл амортизаторларда газ (В) бен сұйық (А) бір бірімен жанасады (7.6, б-сурет).   

Амортизатор (7.6-сурет) поршендерінде (2) екі тесік (3,5) жасалған, олар бір жағынан пластиналы 

серіппелі клапандармен жабылған.   

Кедергiден дөнгелек өту кезiнде рессор майысады да, амортизатор 

сығылады. Рессор қайта серпiлгенде амортизатор созылады 

Дөнгелек жоғары көтерілгенде 3 клапан ашылып сұйық поршенің бір 

қуысынан екінші қуысқа ауысады. Поршень (2) жылдам қозғалғанда 

ауысу қуысында қысым ұлғаяды.  

Амортизатордың сығу кедергісі оның кері қайту (созылу)  

кедергісінен бірнеше рет аз болады. Бұл автомобильдің кедергіге тап 

болған кезіндегі соққысын азайтады.  

Автомобильдерде қос әрекеттi сұйық телескоптық амортизаторлар 

қолданылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.5-сурет. Автомобильдiң серпімді 

асқыштары. а-рессор, б-серіппе, в-

торисион, г-пневмобаллон. 1-басты 

рессор төсемі; 2- орталық болт; 3-

қамыт; 4-төсем; 5- болт, 6,7-сығушы 

және бөлуші сақина; 8-эластикалы 

қабық.  

7.6-сурет. Бір (а) және 

екі (б) түтікті 

амортизаторлар. 

  

а. 

  

б. 



 

29. дәріс 

 

ДӨНГЕЛЕК (донғалақ) 

Автомобильдi асқыштар арқылы дөңгелектерге орналастырады. 

Дөнгелектың негiзгi қызметi автомобильдiң тербелiсiн жеңiлдетiп 

(подрессорирование), бағытын өзгеруiн қамтамасыз етедi. 

Дөгелектер жетекшi, басқарушы, құрама (жетекшi және басқарушы) 

және ұстаушы (сүйемелдеушi) болып бөлiнедi. 

Жетекшi дөнгелек айналдыру моментiнiң әсерiнен автомобильдi алға 

қозғайды. Басқарушы доөгелек автомобильдi бұрып бағыттап отырады. 

Пневматикалық шина (7.7-сурет) домалағанда деформацияланып, 

әрбiр соққыны жеңiлдетiп, жойып дөнгелек осiнiң бiрқалыпты жылжуын 

сақтайды. Бұндай пневматикалық шинаның қасиетiн - жұмсақтатушы 

деп атайды (сглаживающей). 

Шинада ауа қысымы басты пайдалану өлшемi болып табылады, ол 

резинаның ұзақ мерзiм жұмыс iстеуi мен үнемдi жанармай шығынына 

әсерiн тигiзедi.  

 

 

 

 

30 дәріс 

 

Автомобильдiң пневматикалық шиналары және олардың жұмысы 

Пневматикалық шиналар диогналды, радиалды, орташа, жалпақ, төмен және өте төмен профильді, 

камералы және камерасыз болып келеді.   

Камералы шина покрышкадан (1), оның ішіндегі камерадан және құрсау лентадан 

(2) тұрады (7.8-сурет). Покрышкаға каркас, протектор - 1 (жүгiру жолы), бүйiр-2 және 

жақтаулық-3 бөлiктер жатады (7.9-сурет). Тегiс жолда бедерi майда, ал ойлы-қырлы 

және жолсыз жерлерде бедерi iрi протектер шиналары қолданылады. 

Шиналар камералы және камерасыз болып бөлінеді. 

Камералы шинаның камерасы дөңгелек сақина түрiнде, созылымды резеңкеден 

жасалады. Ауа толтыру немесе оны шығару үшiн камераның вентилi болады. 

Корпустың вентилi фланецпен түтiк тәрiздi етiп жезден жасалған, ол камераға шайба 

мен гайка арқылы бекiтiлген. Корпус вентилi құрмды болып та келедi: оның жоғарғы 

бөлiгi жезден, ал төменгi бөлiгi резеңкеден жасалады, ол камераға желiмделiнген. 

Золотник камераның iшiне ауа жiберiп тұратын клапан. Золотник вентиль корпусына 

бұрап кигiзiледi, үстi қалпақпен жабылады. 

Шина өлшемi покрышканың бүйiрiне жазылады, В,Н-шина профилінің ені мен 

биіктігі; d,D-отырғызу және сыртқы диаметрі.  (7.7-сурет). Бiрiншi цифр шинаның енiн, 

ал сызықшадан кейiнгiсi - оның iшкi диаметрiнiң енiн көрсетедi.  

Өлшемнен кейiнгi Р әрпi шинаның радиалды екендiгiн бiлдiредi, покрышканың 

талшық жiбi радиалды орналасқан (7.9-сурет). Талшық жiбi диагоналды орналасқан 

(бiр-бiрiне бұрыш жасай) радиалды шинаның кәдiмгi шинадан айырмашылығы, олардың тозу төзiмдiлiгi 

жоғарырақ болады. 

7.7-сурет. Шналардың  

негізгі  өлшемдері.В,Н-

шина профилінің ені мен 

бйіктігі; d,D-отырғызу 

және сыртқы диаметрі.  

7.8-сурет. Шиналар 

кесіндісі. 1-протектор; 

2- протектор бүиірі; 3-

шина жақтауы; 4-

брекер; 5-каркас; 6-

7.8-

сурет. 

Автомоби

ль 

дөнгелегі.1

-шина, 2-

құрсау; 3-

диск; 4-

ступица.  

7.8-

сурет. 

Автомоби

ль 

дөнгелегі.1

-шина, 2-

құрсау; 3-

диск; 4-

ступица.  



Шинадағы қысым нормасын да қадағалау керек. Күрт тежеуге немесе орнынан бiрден қозғауға 

болмайды, шұғыл бұрылыстардан сақ болған жөн, өйткенi бұл шинаның бiркелкi тозбауына соқтырады. 

Шинаға отын және майдың тамуын болдырмау керек.  

Шинаның жұмыс iстеу мерзiмiнiң ұзақтығы оның жүрiс қашықтығына байланысты. Жүк 

автомобильдердiнiң диагоналды (кәдiмгi) шиналарының басым көпшiлiгiнiң кепiлдi жүрiс қашықтығы 50 

000 км болып табылады.  

Егер дөнгелек шеңберiнiң массасы бiркелкi болмаса, соғылу салдарынан покрышка тез iстен шығады. 

Оларды теңгеру үшiн жүктер пайдаланылады, оны шеңбердiң құрсауына орналастырады. 

Шинаның тозуы бiркелкi болмайды, жетекшi шиналар жетектегiлерге қарағанда тез тозады. Шина 

бiркелкi тозуы үшiн оларды 5000-6000 км жүрген сайын алмастырып отыру керек. 

 

31. дәріс 

 
Жеңіл автомобильдің шанағын күту жууды, боялған және хромдалған беттерді, салонның 

қаптауын таза және жақсы қалпында үстауды, шанақтың аспалы бөлшектерін – есіктерін, 

капотты, жүк салғыштың қақпағын майлау мен реттеуді қамтиды.  

Пайдалану барысында автокөлікті көлеңкеде немесе жабық үй-жайда жуған жөн, себебі 

күннің көзінің астында жуған кезде шанақтың бетінде кеуіп жатқан су тамшылары дақ 

қалдырады. Шанақты аязда жуу, дымқыл немесе жаңа ғана жуылған шанақпен аязға шығу 

жөн емес — су қатқан кезде бояудың бетінде жарықшақтар пайда болуы мүмкін.  

Автомобильді жуу кезінде теңіз суын, сода, керосин, бензин және минералдық майларды 

қолдануға жол берілмейді. Шанақ минералды маймен немесе гудронмен ластанған кезде оны 

аздап бензинмен суланған жұмсақ фланельмен тазарту керек, содан кейін құрғатып таза 

матамен сүрту керек. Жылтырын сақтау үшін боялған бетті алдын-ала жуып, құрғатып сүртіп, 

ысып жылтырату ұсынылады. Қыздырылған бетті ысып жылтыратуға болмайды. Шанақты 

дәйекті түрде шағын учаскелермен жұқа қабатпен ысып жылтырату қажет, өйткені 

жылтыратқыш құрамдар тез кебеді және оларды жағу қиын.  

Келесі жылтыратқыш құрамдар қолданылады: ВАЗ-3 немесе ВАЗ-03 жылтыратқыш құрамы 

— қабаттың жағдайы жақсы болған кезде және шамалы ластанған кезде профилактика үшін (1 

— 3 айда 1 рет); ВАЗ-1 тегістеу пастасы, ВАЗ-2 ысып жылтырату пастасы — жылтыры кеткен 

жағдайда және жағу сипаттағы нүктелік қосылулар болған жағдайда (жылына 1—2 рет).  

Ауыр пайдалану жағдайында шанақтың түбінің зауыттық қақпағының қорғағыш қабаты 

бүлінуі мүмкін, 

7.10-сурет. Тәуелсіз аспалы басқарушы 

донгегетердің рульдік механизмі. 1-руль; 2-руль 

білігі; 3-руль берілісі; 4,12-бұрылыс цапфасы; 

5,9,11,14-рычагтар; 7-руль сошкасы; 6,8,10-

жетектер (тяга). 



сондықтан 6...12 мың км жүрістен кейін оның жайын тексеру керек. Грунтовкалы қабатының 

бүлінуінсіз мастикалық қабаттың зақымдануын № 579 (№ 580 немесе БМП-1) мастикасын 

қалыңдығын кем дегенде 2 мм қылып тозаңға айналдырып немесе бояу жаққышпен жағып 

қалпына келтіру керек.  

Шанақ табанын қорғайтын мастикалық қабаттың тоттан терең зақымданған жағдайында 

алдын-ала жуылған, тоттан тазартылған, майсыздандырылған және кептірілген бетке ГФ-020 

грунтовкасын (ФЛ-03К, ГФ-073) немесе табығи олифадағы қорғасын сурикті 

пульверизатормен немесе бояу жаққышпен жағу керек. Грунт немесе сурикті табиғи жағдайда 

кем дегенде 24 сағат кептіреді. Кептіргеннен кейін түбін тоттан сақтайтын мастикамен жабу 

керек.  

Мастиканы керек консистенцияға дейін уайт-спиритпен немесе сольвентпен езеді. Мастиканы 

15 °С кем емес температурада кептіру 48 сағаттан кем емес уақытты талап етеді, жасанды 

кептіру бұл уақытты қысқартады.  

Автомобильді пайдалану үрдісінде кем дегенде 2 жылда бір рет НГМ-МЛ жабындысын жабық 

немесе жартылай жабық қуыстарға қайталап жағыңыз. НГЛ-МЛ жоқ болған жағдайда 

«Мовиль» немесе «Резистин» материалдарын қолдануға болады. Шанақтың жасырын 

қуыстарына тоттан сақтайтын затты ауалы немесе ауасыз тозаңға айналдыру тәсілімен 

енгізеді. Ауалы тозаңға айналдыруда қысымы 0,5.. .0,8 МПа тығыздалған ауа, кішкентай 

күбішесі бар пистолет бояусептіргіш, құбыршектер мен ұзын тозаңға айналдыратын 

саптамалар қажет. Үздік сапаға тұтқырлығы айтарлықтай материалдарды тозаңға айналдыруға 

мүмкіндік беретін 9.12 МПа қысыммен ауасыз тозаңға айналдыру кезінде қол жеткізіледі.  

Техникалық қызмет көрсету кезінде есік құлыптарының, капоттың және жүк салғыш 

қақпағының жұмысын реттеу керек. Есік құлыпын реттеу алдында тағанда фиксатордың 

контурын белгілеп алу және бекіту болттарын әлсірету керек. Егер есік тым тығыз жабылса, 

фиксаторды сыртқа жылжыту қажет, егер бос жабылса – ішке жылжыту керек, егер есік 

жапқан кезде төмен түссе – фиксаторды үстіне жылжыту керек, егер көтерілсе – астына 

жылжыту керек. Капот пен жүк салғыштың қақпағын реттеу ұқсас түрде жүргізіледі.  

Есіктер мен шанақтың ойығының өзара орналасуын көзбен бақылау кезінде тексерілетін 

саңылаудың орнында кесілген жабысқақ лентаны пайдалануға болады.  

Шанақ элементтерін жөндеу және қалпына келтіру кезінде тозуға, механикалық 

зақымдануға және күшті тотығуға ұшырайтын шанақ учаскелерін кесіп, алдын-ала  



дайындалып қойылған бөлшектерге және тораптарға ауыстыратын тораптық әдісі ең тиімді 

болып табылады.  

Шанақ панелдерін түзету үшін ішіне қолмен басқарылатын құрал-саймандар, сорғысы және 

зақымдалған жерлерді сорып алатын құрылғылары бар гидравликалық цилиндр кіретін құрал-

саймандар мен құрылғылар жиынтығын (22.1 сурет) қолданылады.  

Бүгілу және материалдың сығылуы жоқ майысқан жерлерді арнайы ағаш немесе резеңке 

балғамен соғып жояды. Өткір бүгіссіз және тыртыссыз терең майысуларды өткір бүгістен 

түзей бастайды, жайпақ майысуларды — панелдің зақымданған жерінің шетінен соққыны 

бірте-бірте ортасына ауыстыра түзей бастайды.  

Соққыдан пайда болған майысуларды бүгілу шебін және оның қоршаған 40.60 мм аймағын 

жергілікті жылытумен түзейді.  

Ақырғы түзетуді шанақ бөлшегінің ішкі жағынан орналастырылатын таяуыштардың 

көмегімен өткізеді. Бір мезгілде дұрыс балғамен бет жағына, таяуыштарға тигізіп, бір беттен 

бір бетке өтетін жиі соққылар келтіреді, бүгіршіктерді жайып, қатты соққылармен кішігірім 

майысуларды жаяды. 

 

32 дәріс 

 
Шанақ бөлшектерін тотығудан қорғау шанақ түптерін қорғау үшін және жасырын беттерін 

қорғау үшін болып бөлінетін ингибиторлар қосылған үлдір қалыптастыратын мұнайлы 

құрамдарды кеңінен қолданады. Көліктің ішіндегі шудың деңгейін төмендету үшін түбіне 

шуға қарсы мастика жағады. Тотығуға және шуға қарсы мастикаларды шанақтың түбіне 

сыртынан да, салонның ішіне де жағады. Автокөлік шанағының түбінің тотығудан және 

шудан қорғау үшін ұсынылатын материалдар 22.1 және 22.2 кестелерде келтірілген.  

Жеңіл автокөліктерде тотығудан көбінесе есіктердің, тіреулердің, табалдырықтардың, 

лонжерондардың қорғалмаған ішкі беттері және шанақтың астыңғы жағының нүктелік 

пісірілген жерлері зақымданады (барлық зақымданулардың 65% -нан аса). Автомобильдің 

қозғалысы кезінде агрессивті заттар, абразивті бөлшектер, химиялық мұздануға қарсы 

құралдар шанақтың жасырын қуыстарына түседі және автомобильді мұқият жуғанның өзінде 

жойылмайды; бұл қуыстардың коррозиялық зақымдануына әкеледі. Жасырын қуыстарды 

қорғауға арналған тотығуға қарсы материалдар жоғары деңгейлі сіңіргіштік қасиеттерді, 

тотығуға қарсы жақсы қабілетті, әртүрлі температурадағы жеткілікті созылымдылықты, 

ылғалды ығыстыру қабілеттерін 

Шанақтың жасырын қуыстарын өңдеуге ұсынылған материалдар 22.3 кестесінде келтірілген.  

Тотығуға қарсы материалды шанақтың қуыстарында тозаңдату үшін арнайы құрылғыларды 

және тозаңдатқыш саптама бастиектерді қолданады. Қолданылатын жабдыққа байланысты 

қорғаныш жабынды жағудың екі әдісі бар – ауалы және ауасыз тозаңдату.  

Ауалы тозаңдату әдісі қарапайым болып табылады. Сығылған ауа ағысы 0,4... 0,6 МПа 

қысыммен бактан керек тұтқырлыққа дейін сұйылтқан тотығуға қарсы материалды өзімен 

қоса ала барып тозаңдатқыш пистолет арқылы өтеді. Материалды шалғай жерлерге 

тозаңдатқан кезде тозаңдатқышқа түрлі саптамалары (форсункалары) бар арнайы 

ұзартқыштарды қосады.  

Ауасыз тозаңдату әдісі сығылған ауаны (0,3.0,7 МПа қысыммен) 7,2... 18 Мпа қысыммен 

тотығуға қарсы материалды әкеліп тұратын тығынжылды сорғының жетегі үшін ғана 

пайдалануда негізделген.  

Ауалы әдіске қарағанда бұл әдістің келесі артықшылықтары бар: үздік еңбек жағдайлары, 

материал мен еріткіштің аз шығымы, шанақты өңдеу уақытының қысқартылуы.  

Шанақтың жасырын қуыстарында тотығуға қарсы материалдың біркелкі тозаңдануын 

қамтамасыз ету үшін өңделіп жатқан қуыстарға байланысты түрлі тозаңдатқыш форсункалары 

(тозаңдатқыш мундштук) бар ұзартқыштарды қолданады. Алып-салмалы мундштуктар 

жиынтығы бар тозаңдатқыш пистолет және олардың көмегімен автомобиль шанағының 

шалғай жерлерін өңдеу 22.2 және 22.3 суреттерінде көрсетілген.  

Шанақтың жасырын қуыстарын өңдеу үшін шанақ бөлшектерінде бар саңылауларды 

қолданады, саңылаулар жоқ болған жағдайда бөлек болшектерде диаметрі 12 мм-ден 



аспайтын, қолданылатын тозаңдатқыш форсункалар кіре алатын және кейін арнайы 

тығындармен жабылатын саңылаулар тесіледі. 

 

33- дәріс 

 

Автомобильдiң бағытын басқару жүйесi 

Автомобильдiң бағытын қозғалыс барысында өзгерту басқару дөңгелектерiн бойлық бағыт осiнен бұру 

арқылы жүзеге асырады.  

Басқарушы дөнгелектер автомобиль рамасына тәуелді немесе тәуелсіз түрде ілінеді.  

7.10-суретте тәуелсіз аспалы басқарушы дөнгегетердің рульдік механизмі көрсетілген. Рульдiк басқару 

рульдiк механизмнен (3) және рульдiк жетектерден тұрады. Әдетте рульдiк механизмде гидравликалық 

күшейткiшi қолданады. Жеңiл автомобильдерде механикалық рульдiк басқаруда қолданылады. 

Рульдiк механизмнiң бiрнеше типтерi бар: червяк-роликті, винті-рейкалы және рейкалы (7.11-сурет). 

7.11-сурет. Руль механизмі: а- червяк-

роликті;б-винті-рейкалы; в-рейкалы. 1-червяк; 

2,4,9-біліктер; 3-ролик; 5-винт; 6-шарикті 

гайка-рейка; 7-шариктер; 8-тісті сектор; 10-

шестерня; 11-рейка. 

7.12-сурет. ВАЗ автомобилінің механикалық 

рульдік механизмі. 1-бұру рычагы; 2-шарлы 

топса; 3,5-руль және түтік тяга; 4, 34-

гайкалар; 6-шарлы саусақ; 7, 13-құндақтар; 8-

ішпек; 9, 33-серіппелер; 10, 20-болттар; 11-

қапсырма; 12-треу,14, 15-пластина; 16, 17-

втулкалар; 18-тісті рейка; 19-картер; 21-

эласикалы муфта; 23-руль дөнгелегі; 24, 29, 31-

подшипниктер; 25-руль білігі; 26-руль 

колонкасы; 27-кронштейн; 28-сақтағыш 

қалпақ; 30-жетекші шестерня; 32-тірек. 



Червяк-ролик рульдiк механизмiн (7.11, а-сурет) кейбiр автомобильдерде қолданады. Рульдiк 

механизмiнiң типтерi үш қатарлы ролик және глобоидтық червяк, олар берiлiс қуатты червяк жұбын 

құрайды. 7.12-суретте Ваз автомобилінің рейкалы берілісті рульдік механизмі келтірілген. 

Червякті-роликті руль механизмінде реттеуiш винтпен сошка бiлiгiн ось бағытында ауыстырып тұруға, 

червяк пен ролик аралығындағы саңылауды өзгертуге болады, мұның өзi рульдiк дөнгелектың еркiн 

жүрiсiне әсерiн тигiзедi. 

Сошка бiлiгiнiң сыртқы шетiнде шлицi бар, ол сошкаға кигiзiледi. Сошканы бiлiкке дұрыс орнату үшiн 

оның ұшына сызат сызықтар белгiленедi. Бiлiкке сошканы гайкамен бекiтедi және пайдалану кезiнде оны 

керiп тартады. 

Рульдiк механизмнiң корпус (3) (7.10-сурет) бөлшектерiн майлау үшiн құю тесiгiнiң деңгейiне келтiрiп 

трансмиссиялық май құйып, тығындалады. Корпустан май ағуын өздiгiнен қысатын сальник, киiз сақина 

және картоннан аралық төсем болдырмайды. 

Рульдiк жетек (7.10-сурет) бұрылу цапфасымен (4,12) сошканы (7) жалғайтын бөлшектерден тұрады. 

Барлық дөнгелектардың жалпы бұрылыс орталығы болуы керек, яғни iшкi басқару доңғалағы сыртқысына 

қарағанда үлкен бұрыш жасап бұрылуға қажет. Бұл талапты орындау рульдiк трапецияны қамтамасыз етедi 

(математикалық трапецияны еске түсiрiңiз), мұнда автомобильдiң алдыңғы осi мен көлденең рульдiк 

тартқыш негiзгiсi, ал бүйiр жақтары - цапфа бұрылысының рычагтары (8) атқарады.  
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Рульдік басқару жүйесінде күшейткіштер 

Рульдік басқару жүйесінде жоғарғы қысымды сұйықпен немесе сығылған ауамен жұмыс істейтін 

күшейткіштер пайдаланылады. 

Күшейткіштер жүргізушінің жұмысын оңайлату, автомобиль маневрлігін жоғарылату  және қауіпсіздігін 

көтеру үшін қолданылады. Жүргізушінің жұмысын кезінде 50% энергиясы рульді басқаруға жұмсалады. 

Күшейткіштер жүргізушінің рульді басқаруға жұмсайтын энергиясын 2-3 есе азайтады. 

Барлық автомобильдердің 90%-де гидравликалық күшейткіштер қолданылады. 

Гидравликалық күшейткіш (7.13-сурет) құрамына гидронасос-ГН, бак-Б, гидротаратқыш-ГТ, және 

гидроцилиндр кіреді. Рульдік механизм-РМ гидротаратқыштың-ГТ золотнигіне (1) әсер етеді. Рульді бұған 

кезде  золотник (1) насостан-ГН келетін майды 11түтік арқылы гидроцилиндрге-ГЦ жеткізеді. Поршень (10) 

тягалар (9,8) арқылы басқарушы дөнгелекті бұрады. 6-тяга гидротаратқыш-ГТ корпусын жылжытып 

золотникті (1) бастапқы қалпына келтіреді, гидротаратқыштан-ГТ майды гидроцилиндрге-ГЦ беру және 

дөнгелекті (5) бұру тыилады. 

Джойстикпен және тышқан тетiкпен (мышьпен) басқару 

Автомобильтердi басқаруды жетiлдiру әрекетi олардың жарыққа шыққан күнiнен басталды. Әртүрлi 

компанияның жобалаушылары көптеген ұсыныстар жасауда.  Бiр топқа кiретiн рулдiк “Дөнгелек“ 

(“Баранка“) автомобильдерден ажырамайтын және әзірше аз өзгерген серiгi болып келеді.  

7.13-сурет. Гидрокүшейткіш.1-золотник; 2-

,3,11-май түтіктері; 5-басқарушы дөнгелек; 

6,9-бойлық және көлденең руль тягалары; 7.8-

рычагтар; 10-гидроцилиндр поршені.  



Авиацияда және басқа транспортық жүйелерде басқару жаңа технологияларды қолдану арқылы алға 

басуда. Мысалы, Daimler Chrysler Fonder авиоқұрылым концерндерiнiң тығыз ынтымақтастығының 

арқасында, джойстикаға ұқсас көпфункциональды қосқыш автомобильдерге пайдалануға ұсынуда. 

Рулдiк дөңгелекпен және басқышпен  автомобильдi басқарып адам бұл функциональды бөледi және 

оларды  бiр-бiрiнен тәуелсiз басқарып бақылайды. Рульмен автомобиль бағытын өзгертсе, ал басқыштармен 

(педальдермен) жылдамдықты реттейді.  

Бір ғана джойстик (а) немесе тышқан (б) тетiк (мышь) (7.14-сурет) арқылы жылдамдықты және 

автомобильдің жүру бағытын реттеуге болады. 

Джойстик ось бойымен оңға, солға бұрылуғанда электронды басқару блогы басқару дөнгелегін онға 

немесе солға бұрады. Егер джойстикті алға енкейтсе жылдамдық өседі, ал артқа қарай енкейтсе автомобиль 

жылдамдығы азаяды. Жүргізушінің буынының бір қозғалысымен автомобильдің бірнеше басқара алады. 

Джойстик пен тышқан тетік арқылы басқару автомобиль жасау және оны пайдаланудағы басты 
кемшілікті жояды. Қазіргі заман автомобильдері сол немесе оң рульді болады. Мысалы Япония, Англия т.б. 

автомобильдер оң рульді. Қазақстанда, Европа елдерінде, Америкада т.б. мемлекеттерде автомобильдер сол 

рульді. Джойстик пен тышқан тетік автомобильбің алдынғы орындықтардың ортасына орналасқандықтан 

жүргізуші қалаған (оң немесе сол) жағына отырып басқара алады. 

Джойстик пен тышқан тетікпен басқару жүйе көптеген автоөндiрушi елдердiң заңдарымен,  iс жүзiнде 

барлық елдерде әзiрше тиым салынған. 

 Автомобильтi дауыспен басқару 

Жобалаудағы жаңа шешiмдер өте тез өндіріске еніп жатады. Автомобильтiң функцияларын дауыспен 

басқару соңғы жылдары іске асуда. Дауыспен моторды іске қосу, кондинционермен кабинадағы ауа 

температурасын өзгерту, қалаған терезенің әйнегін түсіру немесе көтеру, радио-магнитофонды қосу, 

бұрылыс шамдарын жағы, телефонды iске қосу, интернет жүйесiне кiру, автомобиль маршрутын және оның 
орнын анықтау сонғы маркалы автомобильдерде қолданылуда. Электронды басқару блогы тек жүргізушінің 

даусымен басқарылады.  

. Рульдiк басқарудың ақаулары 

Рульдiк басқару автомобильдiң жұмыс iстеу қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуi қажет. Басқарудағы 

мардымсыз қиыншылықтарының өзi авария жасаудың себебi болуы мүмкiн. Егер рульдiк басқаруға үлкен 

күш жұмсалатын жағдайда жүргiзушi тез шаршайды, ал жол қозғалысы және жоғарғы жылдамдықпен 

жүргенде соқтысығып немесе бiреудi мерт қылу қаупi туады. Рульдiк механизмдi реттеу керек. 

Гидрокүшейткiштiң ақауы байқалса оны да жөндеу қажет. 

Рульдiк басқарудың бекiту бөлшектерiнiң босағандарын қысып, жоғалған немесе сынған шплинттерiн, 

сондай-ақ рульдiк басқарудың тозған бөлшектерiн жаңасымен ауыстырады. 

Червяк-сектор типтес рульдiк механизмдi реттеу. Егер бұзылған еркiн жүрiс рульдiк тартқыштың 

топсалы қосылысын реттеумен қалпына келмесе, онда червяк (6) пен сектор (8) аралығындағы саңылауды 

реттейдi.  
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                 а.                                                   б.     

7.14-сурет. Рульдік джойстик (а) және 

тышқан (б) тетiк (мышь). 



Тежеуiш жүйелерi 

. Тежеуiш түрлері 

Тежеуiштер автомобильдiң жылдамдығын баяулатуға және тегiс емес жерде бiр орнында ұстап тұруға 

арналған. Олардың түрлері:  

1. Жұмыстық тежеу жүйесі. Бұл автомобильдің басты тежеу жүйесі, барлық дөнгелекті тежеп жүріс 

жылдамдығын баяулатуға және шұғыл тоқтатуға арналған. Көбінде бұл тежеу жүйені аяқ 

тежеуіші деп атайды; 

2. Тұру тежеуі. Көбінде тұру тежеуішін автомобиль тоқтағаннан кейін қосады, сондықтан ол 
автомобильдің бір орнында қалуын қамтамасыз етеді. Бұл жүйе автомобильдің жетекші 

дөнгелектеріне трансмиссияның білігін тежеу арқылы әсер етеді. Бұл жүйе қолмен басқарылады, 

сондықтан оны қол тежеу жүйесі деп те атайды; 

3. Қосымша тежеу жүйесі. Басты тежеу жүйе істен шыққанда автомобилді тоқтатуға арналған. 

Мұндай жүйесі жоқ автомобильдерде істен шықпаған жұмыстық тежеу жүйесінін бөлігі (бірінші 

немесе екінші контур) немесе тұру тежеу жүйесін пайдаланады; 

4. Көмекші тежеу жүйесі. Автомобильдің жолдың ұзақ ылди бөлігімен жүргенде жылдамдықты 

шектеуге арналған. Шектегіш-тежеуіш трансмиссия білігіне әсер етеді, басты тежеу жүйесін 

қызудан және таулы жерде тез істен шығудан сақтайды. Жүк автомобилі қала сыртында әр 100 км 

жолда жүргізуші 125 рет тежеу жүйесі іске қосады, таудағы жолда осы жүйені іске қосу 1000-а 

жетеді; 

5. Тіркемелік тежеу жүйесі. Тіркеме дөнгелектерін жүріс кезінде, тоқтағанда 
және тіркеменің жүріп келе жатқан  автомобилден ажырап кеткенінде тежеуге 

арналған. 

Жұмыстық, тұру және қосымша тежеу жүйелері барлық автомобильдерде 

қолданылады, ал көмекші – толық салмағы 12 тоннадан асатын ауыр жүк 

автомобильдерінде және толық салмағы 5 тоннадан асатын автобустарда, тіркемелік 

тежеу жүйесі автопоезд тіркемелерінде пайдаланыды. 

Әр тежеу жүйесі бір немесе бірнеше тежеу механизмдерінен (тормоздардан) мен 

тежеу жетектерінен тұрады. 
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Тежеуiш механизмдері  

Автомобильді тежеуге тежеу механизмдерімен қатар мотормен тежеуді, аэродинамикалық тежеуді 

пайдаланады.  
Мотормен тежеуді автомобиль ылдыймен төмен түсіп келе жатқанда қолданады. Бұл үшін мотордың 

айналу жылдамдығын азайту арқылы жүзеге асырады. 

 Аэродинамикалық тежеуді (парашют, арнайы қалақша т.б.) спорттық 

автомобильдерде жарыс кезінде өте жоғары жылдамдықты азайту үшін қолданады. 

Бұл құрылғыларды іске қосқанда автомобильдің ауа кедергісін ұлғайып 

жылдамдығы азаяды. 

Автомобильдерде өте көп тараған тежеуіш түрі –механикалық тежеуіштер. 

Оларды фрикционды тежеуіш механизмдер деп атайды. Фрикционды тежеуіш 

механизмдер дисклі (7.16-сурет) және барабанды (7.15-сурет) болып бөлінеді.  

Барабанды тежеу механизмінде (7.15-сурет), тежеу барабаны (5) білікпен 

(дөнгелекпен) жалғасқан, айналып тұрады, тежеуіш педальмен (рычагпен) 
жалғасқан жұдырықша (4) бұрылған кезде айналмайтын колодкалар (2,6) 

барабанмен үйкеліске түсіп оны тежейді. Барабанды тежеу механизміндері жүк 

автомобильдерінің дөнгелектері мен трансмиссяларында, ал кіші және орта класты 

жеңіл автомобильдерінің артқы дөнгелектерінде қолданылады. 

Дисклі тежеуіште диск (1) (7.16-сурет) дөнгелекпен бірге айналады, 

колодкалар (2,3) айналмайды. Тежеу кезінде колодлкалар (2,3) дикті (1) екі жағынан 

қысып тежейді. Дисклі тежеу механизміндері жоғарғы класты жеңіл 

автомобильдерінің алдынғы және артқы дөнгелектерінде, ал кіші және орта класты жеңіл автомобильдерінің 

алдынғы дөнгелектерінде қолданылады. 

7.15-сурет. 

Барабанды 

тежегіш. 1-

ось; 2,6-

колодкалар; 

3-диск; 4-

жұдырықша; 

5-барабан. 

7.16-сурет. 

Дислі 

тежегіш. 1-

диск; 2,3-

колодкалар. 

7.16-сурет. 

Дислі 

тежегіш. 1-

диск; 2,3-

колодкалар. 

7.16-сурет. 

Дислі 

тежегіш. 1-

диск; 2,3-

колодкалар. 

7.16-сурет. 

Дислі 

тежегіш. 1-

диск; 2,3-

колодкалар. 



Тежеуiш жетектері 

Тежеуiш жетектері басқарушы педаль немесе рычагты тежеуш механизмімен жалғастырады. 

Автомобильдерде атқаратын қызыметтеріне және қолданатын типтеріне байланысты әртүрлі тежеуіш 

жетектерін қолданады, механикалық, гидравликалық, пневматикалық және аралас (механикалы-

гидравликалық, пневмо-гидравликалық, пневмо- механикалық) типті жетектер.  

Механикалық тежеуiш жетектері рычагтар, тростар, тартқыштар (тягалар) арқылы педальдан немесе 

рычагтан жүргізушінің басқарушы күшін тежеуіш механизмге жеткізеді. Автомобильдерде механикалық 

тежеуiш жетектері тұру тежегіштерінде қолданады. Оның құрылысы қарапайым. Кемшілігі пайдалы әсер 

коэффициенті төмен, шамалы 0,4, және жиі реттеуді қажет етеді. 

 Гидравликалық тежеуiш жетек 

Гидравликалық тежеуiш жетектерінде сығылмайтын сұйық пайдалынады. Бұл жетектер жеңіл, кіші 

және орта салмақты жүк автомобильдерінде қолданылады. Гидравликалық жетекке тежеу сұйығы 

(тормозная жидкость) толтырылады. Педальмен басқанда, онымен байланысқан итергі (1) (7.17-сурет) 
сұйықты ығыстырып поршень арқылы  колодканы (8) айланып тұрған барабанға (9) тірейді. Үйкелістен 

барабан (9) және онымен байланысқан автомобиль дөнгелегі айналу жылдамдығын азайтады кажет болса 

тоқтатады. 

Педальді босатқаннан кейін 11 және 4 серіппелердің әсерінен сұйық бас цилиндрге (3) қайтарылады, 

ал колодкалар (9) барабаннан (9) ажырайды.  

Гидравликалық тежеуiш жетектері бір және екі котурлы болады. 

Бір контурлы гидравликалық тежеуiш жетектерінде бір бас 

тежеуіш цилиндрмен (3) барлық дөнгелектің тежеуіш механизмдері (1,5) 

басқарылады. Бұл жетектің кемшілігі, бір жердегі зақымынан тежеу жүйе 

толық істен шығады. 

Бөлек контурлы гидравликалық жетектерінде тежеуiштің сеніді 

жұмыс ітеуі және автомобильдің жүру қауіпсіздігі артады. Бөлек 
контурлы жетек екі контурдан тұрады. Бір педальмен (4) байланысқан екі 

секциялы бас тежеу цилиндрі (3) бірінші және екінші контурлар арқылы 

жұмыс істейді. Бірінші контур (6) алдынғы (1), ал екінші контур артқы 

дөнгелектердің (5) жылдамдығын тежеу механизмдері арқылы басқарады. 

Бір контурда зақым пайда болып тежеу сұйығы ағып кетсе де, бірінші 

контур істен шыққанда, екінші контур арқылы автомобильді тежеуге 

болады.  

Жеңіл автомобильдерде гидравликалық жетектер күшейткішсіз 

және вакудық күшейткішті болады. Жүк автомобильдерінің 

гидравликалық жетектерде вакумды, гидровакумды және пневматикалық 

күшейткіштер қолданады. Бұл күшейткіштер жүргізушінің жұмысын 
жеңілдетеді.  Педальді басу күші 250…300 Н шамасында болады. 

Күшейткіштері жоқ автомобильдерді шұғыл тоқтату үшін педальға 

жүргізушінің 800…1000 Н аяқ күші әсер етуі қажет. 

7.17-сурет. Гидравликалық жетекші. 1-

итергі; 2,7-поршендер; 3,6-бас және дөнгелектегі 

тежеуіш цилиндрлері; 4, 11-серіппелер; 5, 10-

шығару және енгізу клапандары.. 

7.18-сурет. 

Гидрожетекті 

тежеуіш схемасы:. а-

бөлінбейтін; б-

бөлінетін жетек. 1,5-

алдынғы және артқы 

тежеу механизмдері; 

2,6,7-толық, бірінші 

және екінші 

контурлар; 3-бас 

тежеу цилиндрі; 4-

тежеу педалы. 



Гидравликалық жетектер шағын, салмағы аз және тез барлық дөнгелектерге бірдей әсер етеді. 

Пайдалы әсер коэффициенті (ПЭК) 0,95-ке жетеді. Кемшілігі минус 30о және одан төмен температурада 

ПЭК төмендейді. 

 Пневматикалық тежеу жетегі 

Пневматикалық жетекті тежеуіш жүйесі автомобильдердің бірқатарында қолданылады. Ол дөнгелек 

тежеуіші механизмдерінен (тежеуіштер) және пневматикалық жетектен тұрады. 

Автомобильдің пневматикалық жетегінің құрамды бөліктерінің орналасуы 7.19-суретте көрсетілген. 

Пневматикалық жетек текқана дөнгелек тежеуіші ғана емес басқа автомобиль ауамен істейтін 

құрылғылардың жұмысын қамтамасыз етеді. Ауа баллондары (3) сығылған ауа запасын сақтау үшін 

пайдаланылады. Тежеу кезінде ауа баллоннан камераларға (4 және 9) өтеді де, дөнгелекі тежейді. Дөнгелекі 

пневматикалық жетек іліністі ажырату механизмінің қосымша жұмысын қамтамасыз етеді, ауаны шинаға 

жел айдау және отын багына май құю үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Автомобильдердің дөнгелегі пневматикалық жетекті колодкалы тежеуіштермен жабдықталған. Ол 

жүріп кележатқан автомобильдің жылдамдығын баяулату немесе мүлде тоқтатуға арналады.  Жүк 

автомобильін негізге ала отырып оның құрылысын қарастырайық. 
Дөнгелек тежеуішінін барабаны автомобильдердің дөнгелек редукторының корпусына бекітілген 

және ол дөнгелекпен бірге айналады. Дөнгелек тежеуішке диск, ол бас берілістің фланеці корпусіне 

қозғалмайтын етіп орнатылған. Дискіге эксцентрикті саусақтар монтаждалған, оған тежеуіш колодкасының 

шеті тіреледі. Колодканың баска шеттері ажырату жұдырырына тіреледі, оның білігі дискіге бекітілген, 

кронштейнде престелген втулкада айналады. Штоктың тежеуіш камерасымен жалғасқан, кронштейн 

дискімен қатаң байланысқан ажырату жұдырығының шлицті шетінде реттеуіш рычаг орналасқан. Колодка 

мен барабан ара-лығындағы қажетті саңылауды эксцентрикті саусақтар реттейді, оны айналып кетуден 

гайкалар мен рычагқа монтаждалған реттеуіш құрылғысы ұстап тұр. 

Тежеуіш краны (7.20-сурет) автомобиль мен тіркеменің донғалақ тежеуішін басқару үшін қызмет 

етеді. Тежеуіш кранының жалпы корпусында екі секция бар. Төменгі секциямен автомобильдың тежеуішін, 

ал жоғарғысымен тіркеме тежеуішін басқарады. 

7.19-сурет. Автомобиль тежеуішінің 

пневматикалық жетегінің схемасы: I — компрессор, 2 — 

манометр, 3 — ауа баллоны, 4 — артқы тежеуіш 
камерасы, 5 — қоскыш қалпақшасы, 6 — ажырату краны, 

7 — коскыш шлангасы, 8 — тежеуіш камерасы, 5 — 

қосқыш қалпақшасы, 6 — ажырату краны, 7 — қосқыш 

шлангасы, 8 — тежеуіш кран, 9 — алдыңғы тежеуіш 

камерасы. 



Әрбір кран секциясында корпус пен қақпақтың аралығында енгізу клапанының ұясы бар иілгіш 

резеңке маталы диафрагма (8) бекітілген. Секцияның әр қақпағы бір стерженьде монтаждалған және жалпы 

серіппесі бар енгізу және шығару (11) клапандарынан тұратын қосарланған клапанмен жабдықталған. 

Тежеуіш краны корпусында серіппелі екі шток (7 және 15) орналасқан. Төменгі секцияның диафрагмасына 

бір мезгілде екеуі: диафрагма және шток серіппелері әсер етеді. 
Тежеуіш корпусына рычагтар корпусы (1) бекітілген, онда қосарланған рычаг (2) және аяқ жетегінің 

тартқышы бар. Рычаг жүрісі реттеуіш болттармен (3) шектелген. Егер тежеуіш педалын басатын болса, онда 
тартқыш (5) сол жаққа жылжып, өзімен бірге рычагтың (2) жоғарғы шетін ала кетеді. Рычаг айналып, 

штоктың (7) жоғарғы секциясын солға жылжытады. Шток шектеуіш болтына тірелген кезде, рычагтың 

төменгі жартысы астыңғы секцияның штогымен бірге кейін кетеді. Сөйтіп, қосарланған рычаг тіркеме 

тежеуішін, автомобиль тежеуішіне қарағанда, едәуір ерте қосуға мүмкіндік береді, мұның өзі тіркеменің 

автомобильге қарай жүріп кетуін болдырмайды. 

Тұру тежеуiшi 

 Тұру тежеуiш жүйесi тежеуiш механизмiнен және оның жетегiнен тұрады. Көбінде тұру тежеуішін 

автомобиль тоқтағаннан кейін қосады, сондықтан ол автомобильдің бір орнында қалуын қамтамасыз етеді. 

Бұл жүйе автомобильдің жетекші дөнгелектерін немесе осы дөнгелектермен байланысты трансмиссияның 

білігін тежеу арқылы әсер етеді. Бұл жүйе қолмен басқарылады, сондықтан оны қол тежеу жүйесі деп те 

атайды. 

Қол тежеу жүйесінде фрикциялық тежеуiш кеңiнен қолданылады, ол қозғалмайтын және айналып 

тұратын бөлшектер аралығындағы үйкелiс күшi есебiнен жасалады. Фрикциялық тежеуiш барабанды, 

шкивтi және дискiлi болып бөлiнедi. Барабанды  тежеуiшiнде үйкелiс күшi айналыстың iшкi цилиндр 

бетiнде, шкивтiде - сыртқы, ал дискiлiде айналмалы дискiнiң бүйiр бетiнде пайда болады. 

Оның бiрiншiсi дөнгелектың күпшегiне, ал екiншiсi - трансмиссияның бiлiктерiнiң бiрiне әсер етедi. 

Дөнгелек тежеуiшi жұмыстық тежеуiш жүйесiнде, ал орталық - тұру тежеуiшiнде қолданылады. 

Қолмен тежеу жүйесі жетегi жұмыс iстеу принцпиi бойынша көбінде механикалық болады, сирек 

пневматикалық, гидравликалық және электрлi болып бөлiнедi. 

Тұру тежеуiштiң механикалық жетегi көп автомобильдерде қолданылады.  

7.20-сурет. Тежеуіш краны: 1 — корпус 

рычагы, 2— қосарланған рычаг, 3 — болт. 4— 

жұдырықша, 5 — тартқыш, 6 — 

бағыттаушы, 7 — тіркеменід тежеуіш 

секциясының штогы, 8—диаф-рагма, 9, 12— 

клапан ершігі, 10 — еңгізу клапаны. 11—

шығару клапаны, 13 — тоқтату сигналын кос-

қыш, 14 — тоқтату сигналының 

диафрагмасы. 15 — трактордың тежеуіш 

секциясының штогы су тысына двигательдің 

салқындату жүйесінен келіп түседі. 

7.20-сурет. Тежеуіш краны: 1 — корпус 

рычагы, 2— қосарланған рычаг, 3 — болт. 4— 

жұдырықша, 5 — тартқыш, 6 — 

бағыттаушы, 7 — тіркеменід тежеуіш 

секциясының штогы, 8—диаф-рагма, 9, 12— 

клапан ершігі, 10 — еңгізу клапаны. 11—

шығару клапаны, 13 — тоқтату сигналын кос-

қыш, 14 — тоқтату сигналының 

диафрагмасы. 15 — трактордың тежеуіш 

секциясының штогы су тысына двигательдің 

салқындату жүйесінен келіп түседі. 



Мысалы ГАЗ-3102 автомобильде барабан типтес тұру тежеуiшi қолданылады (7.21-сурет). Тежеуiш 

қозғалмайтын дискiсi тұрады. Дискiде бiрдей етiлiп екi тежеуiш колодкасы  орнатылған, ол барабанның 

iшiне орналасқан.  

Тұру тежеуiшiн iске қосу үшiн рычаг (1) қолмен ығыстырылады. Бұл кезде тростардың (5, 13) әсерінен 

колодканың жоғарғы шетi жылжып, оның фрикциялық жапсырмасы тежеуiш барабанына қысылады, ол 

тежелiп, өзiмен қосылған дөнгелектің айналуына бөгет жасайды. 

Тұру тежеуiштi ажырату үшiн кнопканы басып, iлгешектi шығару керек, сөйтiп тежеуiштiң рычагын 

iлгерi ысырады. Қатайту серiппесiнiң әсерiнен колодка керi кетiп, бастапқы қалпына келедi.  

Автомобиль дөнгелектерінің тежеуiш механизмдері 

ГАЗ-3102 атомобильдерінің артқы дөнгелектерде барабанды тежеуiш механизмi (7.22-сурет) 

қолданылады.  

Автомобильдi тежегенде жүргiзушi шток арқылы поршеньдi жылжыта аяғымен педальды басады, ол 

тежеуiш сұйығына қысым түсiредi. Сұйық дөнгелек тежеуiшi цилиндрiне (11) айдау арқылы поршеньмен (8) 

колодкаларды (6,13) ығыстырады, олар дөнгелек барабанына қысылып оны тежейді, дөнгелек айналу 

7.21-сурет.ГАЗ-3102 автомобилінің тұру 

тежеуіші. 1-тежеу рычагы; 2-қақпақ; 3,7-

гайкалар; 4-контрогайка; 5,13-трос; 6,9-артқы 

тежеу механизмі; 8-реттеу эксцентригі; 10-

трос тысы; 11-треуші кронштейн; 12-чехол; 

14-теңестіргіш; 15-теңестіргіш жетегі 

(тягасы); 16-рычаг; 17-рычаг жетегі; 18-

кронштейн.  

7.22-сурет. ГАЗ-3102 автомобилінің 

артқы дөнгелектің тежеуiш механизмi. 1-трек 

саусақтарының эксцентригі; 2-трек саусақтар; 

3-тұру тежеуішінің эксцентригі; 4-клапан, 

сақтағыш қақпақпен; 5-маятникті жетек; 6-

алдынғы колодка; 7-сақтағыш тысы; 8-

поршень; 9-трек сақинасы; 10-тартушы 

серіппе; 11-дөнгелек цилиндрі; 12-ажыратқыш 

стержень; 13-артқы колодка;  14-тұру 

тежеуішінің рычагы; 15-колодкалардың тозуын 

бақлайтын тесік); 16-щит; 17-бітеуіш.  



жылдамдығын азайтады, қажет болғанда толық тоқтайды. Жүргiзушi аяғын педальдан алған кезде, 

колодканың кейiн қайту серiппесi (10) оларды тежеуiш барабанынан ығыстырып, тежеуiш цилиндрлерiнiң 

поршендерін жақындатады. Осы кезде тежеуiш сұйығы түтiк арқылы бас цилиндрге қайтады, оның поршенi 

өзiнiң бастапқы қалпына қайта оралады. 

Гидравликалық жетек жүйесiн басқаруды жеңiлдету үшiн басты тежеуiш цилиндрi мен дөнгелек 

цилиндрiнiң аралығында тежеуiштiң гидровакуумдық күшейткiшi қосылған. Мотордың түтiк өткiзгiшiнiң 

соруы нәтижесiнде пайда болатын сиретiлу (вакуум), автомобильдi тежеуiшпен басқаруды жеңiлдетедi. 

Тежеу кезiнде жүйедегi қысымды 4,5-5 МПа арттырады, мұның өзi тежеуiш педалына жүргiзушi аз күшпен 

әсер етедi. 

Дисклі тежеуіш механизмі  (7.23-сурет). Автомобильдi тежегенде 

жүргiзушi шток арқылы поршеньдi жылжыта аяғымен педальды басады, ол 

тежеуiш сұйығына қысым түсiредi. Сұйық дөнгелек тежеуiшi цилиндрiне 

(7) әсер етеді (7.23-сурет). Поршень (6) ығыстырылып тежеуіш колодкалары 

(1) тежеуіш дискіні (3) екі жақтан қысады. Тежеуіш дискімен (3) жалғасқан 

автомобиль дөнгелегі айналу жылдамдығын азайтады немесе азайтып 

мүлдем тоқтайды.  

Жүргізуші тежеуіш педалынан аяғын алғанда донгелек цилиндріндегі 

(7) қысым азаяды, прошень (6) кері қайтып колодкаларды (1) босатады. 

Тежеуіш диск (1) бос айналу мүмкідігін алады. 

8.7. Тежеуiш жүйелерiнiң ақаулары 

Автомобильдер мен тракторларды жүргiзу қауiпсiздiгi тежеуiштердiң 

түзулiгiне және оны шебер пайдалана бiлуге байланысты болады.  

Тежеуiш жүйелерiнiң түрлi ақаулары мүлде тоқтамауына әкеледi. Оның 

мынадай себептерден болады: гидравликалық және пневматикалық 

жетектердiң герметикасының болмауы; гидравликалық жетек жүйесiне 

ауаның енуi, ондағы тежеуiш сұйығының, тежеуiштiң пневматикалық жетегiндегi ауаның жеткiлiксiздiгi, 

тежеуiш колодкалары мен барабандар жапсырмасының тозуы және майлануы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.23-сурет. Дисклі 

тежеуіш механизмі. 1-

колодкалар; 2-суппорт; 3-

тежеуіш диск; 4-

бағыттаушы; 5-

нығыздаушы сақина; 7-

догелек тежеуіш 

цилиндрі. 
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Лабораториялық-практикалық сабақтардың өткізу әдістемесі 

Сабақ өткізудің жалпы талаптары 

Лабораториялық-практикалық сабақтар әдетте, арнаулы құрал-жабдықтармен 

жабдықталған шеберханаларда өткізіледі. 

Лабораториялық-практикалық сабақтарды жоғары методикалық дәрежеде өткізу үшін 

мұғалім сабаққа алдын ала мұқият дайындалуы керек, әрбір жұмыс орнынқажетті 

жабдықтармен қамтамасыз етіп,жұмыстың прогрессивтік әдістерін ұйымдастыруды 

көздейді.  

Лабораториялық-практикалық сабақтардың негізгі мақсаты- біілім алушылардың 

теориялық сабақтардан алған білімдерін практика жүзінде бекіту, оларға машиналар мен 

механизмдердің құрылысын таныстырып, бөлшектеу, реттеу,жинау әдістерін үйрету. 

Бөлшектеу, жинау жұмыстарына қажетті құрылғыларды,съемниктерді, монтаж 

құралдарын дұрыс пайдалану жолдарын үйрету. Әрбір сабақты тиімді ұйымдастыра 

отырып, білім алушылардың мамандыққы деген 

сүйіспеншілігін,қызығушылығынтәрбиелеуді көздей білу қажет. Әрбір тақырыптың 

тапсырмасын дұрыс орындау үшін технологиялық-нұсқау карталарын, олардың 

меңгерілуін тексеруге арналған карточка –тапсырмалар жасалынады. Технологиялық-

нұсқау картасының негізгі мақсаты-білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру.  

Лабораториялық-практикалық звенолық етіп өткізген тиімді. Мұндай жағдайда әр звено 3-

4 білім алушыдан жасақталады, сондықтан оқып, үйренуге арналған машиналар мен 

механизмдерді бөлшектеу жұмысында олардың өздігінен жұмыс істеуді  ұйымдастыру 

мүмкіндігі арта түседі. Әрбір жұмыс орнын тапсырмаға қажетті автомобильдер мен, 

агрегаттармен, механизмдермен, бөлшектермен жабдықтайды. Сабақтың әдістемелік 

тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылуы үшін жоспар жасай білу керек. Сабақтың әр кезеңін 

тиімді пайдалануға, оның ұйымдастыру бөлімінде, кіріспелік, кезектегі және қортынды 

нұсқауларында жүргізілетін шаралардың толық орындалуын көздеу қажет.  

1. Сабақтың ұйымдастыру бөлімі- білім алушыларды тізім бойынша тексеру, олардың 

киімдерінің техника қауіпсіздігі шараларына сай екеніне көңіл бөлу. 

2. Кіріспелік нұсқау 

2.1 Білім алушыларды тақырыптармен, оның мақсатымен таныстыру. 

2.2 Технологиялық-нұсқау карталарымен жұмыс істеу жолдарын таныстыру. 

2.3 Сабаққа қажет құрал –жабдықтар мен құрылғыларды пайдалану әдістерін 

түсіндіру. 

2.4 Әрбір звеноның жұмыс орнына сай тапсырмамен таныстырып, жұмысты орындау 

жолдарын түсіндіру. 

2.5 Техника қауіпсіздігі ережелерімен таныстыру. 

2.6 Технологиялық-нұсқау карталарын тарату. 

3. Кезектегі нұсқау (білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру) 

Кезектегі нұсқау барысында,білім алушылардың өзіндік жұмысын дұрыс 

ұйымдастыру үшін оқытушы олардың жұмыс орындарын бірнеше айналып шығу 

керек. 



3.1 Бірінші айналымда звенолардың двигательдерді, агрегаттарды бөлшектеуге 

дайындығына назар аудару, әр білім алушының технологиялық –нұсқау 

карталармен танысқандығын байқау. Олардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру 

үшін технологиялық-нұсқау карталарының маңызын түсіндіру. 

3.2 Екінші айналымда двигательдердің , агрегаттардың бөлшектенуінің дұрыстығын 

тексеру, қате болған жағдайда оларға көмек көрсету, техника қауіпсіздігі 

ережелерінің орындалуын талап ету.  

3.3  Үшінші айналымда білім алушылардың жұмыс барысында материалды ұғынуына 

көңіл аударып, қиын сұрақтарға түсінік беру. Агрегаттар, механизмдер 

бөлшектерінің орналасуына ден қойдырып, дұрыс ұғым қалыптастыруға 

көмектесу. 

3.4  Төртінші айналымда бөлшектенген механизмдердің қайта жиналу әдістерінің 

орындалуын тексеру, әр білім алушының іс –әрекетіне көңіл аудару, әсіресе 

олардың құрал-жабдықтармен құрылғыларды пайдалана білуіне көңіл бөлу. 

Жиналған механизмдердің сапасына, техника қауіпсіздігі ережелерінің сақталуына 

көңіл бөле отырып, жіберілген қателіктерді түзету жолдарын түсіндіру.Бақылау 

нәтижелерін дәптерге түсіру.  

3.5  Бесінші айналымда жиналған агрегаттардың сапасын, комплектілігінтексеру. 

Құрал-жабдықтарды, жұмыс орындарын қабылдап алу. Әрбір білім алушының 

жұмысын бағалап, журналға түсіру. 

4. Қортынды нұсқау. 

4.1 Звенолардың жұмыстарын қортындылыай отырып, тиімді жұмыс ұйымдастырған 

звеноны, жеке білім алушыларды атап өту, әсіресе, жұмыс сапасына білім 

алушылардың көңілін аудару.  

4.2 Жіберілген қателіктерге тоқталып,қажетті нұсқаулар беру. 

4.3 Білім алушылардың сұрақтарына жауап беру 

4.4 Білім алушылардың бағаларын естірту 

4.5 Үйге тапсырма беру. Керекті оқулықтарды , оның тарауларын атап өту. 

 

 

 

№ 1 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы: Двигательдің негізгі жұмыс процесстері туралы жалпы мәлімет. 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды іштен жану двигательдерінің құрылысымен 

жұмыс принциптерімен, олардың жіктелуімен таныстыру, үйрету.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- дизельді двигательдің макеті; 

- карбюраторлы двигательдің макеті; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Екі тактілі двигательдің жұмыс принципі 

2. Төрт тактілі двигательдің жұмыс принципі 

3. ЖӨН, ТӨН 



Жұмыс барысы 

Автомобильдерде поршендi, төрттактiлi, бензиндi (карбюраторлы) және дизельдi iштен 

жану моторларын қолданады. 

Әлемдегi автотракторлық өнеркәсiп бензиндi және дизельдi моторларда отын беру 

жүйелердiң жаңа типтерiн қолдана бастады. Күрделi де қымбат компьютерлі жүйелерiмен 

жабдықтау қажеттiгi көбiнесе қатаңырақ талаптардың, мысалы өтелген газдардағы зиянды 

заттар құрамына Еуропалық стандарт секiлдi енгiзулермен түсiндiрiледi. Бұл жерде 

отынның едәуiр  үнемделуi туралы айтуға болмайды.   

Поршендi моторлардың өлшемдерi болып анықталатындар: цилиндр диаметрi (D, мм); 

поршень жүрiсi (S, мм); цилиндрлар саны (i); цилиндрлердiң жұмыс көлемi (литражбен 

Vц, л немесе см3); сығымдау дәрежесi (); мотордың тиiмдi қуаты (Nе, кВт); мотордың 

айналдырушы моментi (Мкр, Нм); мотордың иiндi бiлiгiнiң айналу жиiлiгi (п, ай/мин); 

жанармайдың үлестiк шығыны (д, г/м кВт) және мотордың үлестiк салмағы (G, кг/кВт). 

Литражы бойынша мотор аса кiшi литражды (1,2 л дейiн), кiшi литражды (1,2–2 л), орта 

литражды (2–4 л) және үлкен литражды (4 л жоғары) болып жiктеледi. Сонымен қатар жүк 

автомобильдерiнде және автобустарда мотордың аса үлкен литражды түрi пайдаланылады 

(10 л жоғары). 

Моторлардың жiктелiп бөлiнуi 

Энергияны (жылу, электр т.б.) механикалық жұмысқа айналдыратын машина мотор деп 

аталады. Бұған байланысты моторлар: жылулық, электрлiк, желдiк, сулық немесе 

гидравликалық, т.б. болып бөлiнедi. 

Қазiргi кезде ең көп тараған жылу, электр және буданды  моторлары. Жаңа жеңiл және 

ауыр жүк автомобильдерiнде жылу және электр моторлары бiрге қолданылады.  

Жылу моторлары үлкен үш топқа бөлiнедi:  

1) Бу моторлары;  

2) Іштен жану моторлары; 

3) Буданды моторлар. 

Отын бу моторлары тыс бу қазанының пешiне жағылады. Қазандағы су қайнап, буға 

айналады. Бу труба арқылы машинаның цилиндрiне немесе турбина дөңгелегiнiң 

қалағына берiледi, сөйтiп ол механикалық жұмыс iстейдi. 

Iштен жану моторында жану процесi және одан алынған жылуды механикалық 

жұмысқа айналдыру процесi мотордың цилиндрiнде өтедi. Отын жанғанда пайда болатын 

жылудан газдар кеңейе түсiп, поршень мен шатун арқылы мотордың иiндi бiлiгiне 

берiлетiн күш туғызып, механикалық жұмыс атқарады. 

Буданды моторлар дегеніміз бір автомобильде екі (одан да көп) түрлі моторларды 

пайдаланады. Мысалы, іштен жанатын және аккумлятордан істейтін электр моторлар, 

іштен жанатын және күн сәлесінен істейтін моторлар және т.б. 

Дүние жүзінде автомобильде ең көп пайдаланатын іштен жану моторлары, 99%-тен 

астам автомобильде. Іштен жану моторлары отын жылуының 25–38 процентiн 

механикалық жұмысқа айналдыратын болса, қозғалысты құрылыстардың бу машиналары 

отын жылуының тек 8–13 процентiн ғана пайдаланады. Іштен жану моторлар былай 

жiктеледi:  

1) Қызметiне қарай – стационарлық, кемелiк, тракторлық, автомобильдiк т.б.;  

2) Іштен жанатын, элетрлі, күн сәулесінен және буданды (іштен жанатын және элетрлі, 

іштен жанатын және күн сәулесінен, элетрлі және күн сәулесінен істейтін) 

моторлар; 

3) Моторларды басқару жүйесіне байланысты: 

 Компьютерлі; 



 Механикалық; 

 Вакумды. 

4) Қолданылатын отынға қарай – моторлар мұнай өнiмдi (бензиндi, дизельдi) және газ 

тәрiздес отын (сұйылтылған және сығылған газдар);  

5) Қоспа құраудың әдiсiне қарай – қоспаны сыртта құрайтын моторлар (бензиндiк 

және газбен iстейтiн): 

 бүрку жүйелi (орталық, таралымды, тiкелей); 

 карбюраторлы (Европа стандартына сай келмейді).  

6) Қоспаны iште құрайтын моторлар – дизельдер: 

 Орталық насосты; 

 Насос-форсункалы. 

7) Жанармай қоспасының тұтануы әдiсiне қарай – жұмыстың қоспасы электр 

ұшқынынан оталатын газды немесе бензиндi моторлар: 

8) Жұмыстың қоспасы сығылудан оталатын дизелдер;  

9) Жұмыстық процестiң орындалуы жөнiнен – төрт және екi тактылы моторлар;  

10) Цилиндрлерiнiң саны бойынша – бiр, екi, үш, төрт, бес, алты, сегіз, тоғыз, он екі, он 

алты, жирма төрт цилиндрлi т.б.;  

11) Цилиндрлерiнiң орналасуы бойынша – горизонталь, қиғаш, тiк, жұлдызша V және 

W тәрiздес моторлар. 

Мотордың белгiлi жұмысқа арналуы оның құрылысына да едәуiр дәрежеде әсер етедi. 

Авиациялық және қозғалысты құрылғыларда, мотордың салмағы есепте көрнектi орын 

алатын болса, стационарлық моторлардың салмағына көңiл аз бөлiнедi.  

Бұрын автомобильдерде карбюраторлы моторлар қолданылатын, ал соңғы кездерде 

бензин отынмен карбюраторсыз жұмыс iстейтiн моторлар және дизельдер  

пайдаланылады. Iштен жану моторындағы жұмыстық процестi жүзеге асыру үшiн бiрнеше 

дайындық операциялары өтедi:  

1) цилиндрдi жанатын қоспамен немесе ауамен толтыру;  

2) жанатын қоспаны немесе ауаны сығу;  

3) оталу және жұмыстық жүрiс; 

4) жұмыстық жүрiс аяқталған соң пайдаланылған газды цилиндрден шығарып жiберу.  

Бұл операциялардың барлығы да поршеннiң жоғары және төмен қозғалуының 

көмегiмен және тиiстi клапандармен жабылып тұратын кiргiзу және шығару тесiктерiн 

ашу арқылы орындалады. Бүкiл процестiң аяқталып шығуы поршеннiң жүрiсiне 

байланысты болатынына қарай, моторлар төрт тактылы және екi тактылы деп бөлiнедi.  



Төрт тактылы процестi цилиндрдiң жанар қоспамен немесе ауамен толуы, сығу, от алу, 

жұмыстық жүрiс поршень төрт жүргенде немесе иiндi бiлiк екi айналғанда орындалады. 

Екi тактылы мотордың бүкiл процессi поршень екi жүргенде немесе иiндi бiлiк бiр 

айналғанда орындалады. 

Автомобильдiк моторлар көбiнесе төрт тактылы процесс бойынша жұмыс iстейдi, 

өйткенi екi тактылы моторлармен салыстырғанда төрт тактылы моторлардың тиiмдiлiгi 

артық болады. 

Автомобиль моторларының қоректендiру жүйелерiнiң ерекшелiктерi бойынша 

карбюраторлы (бензиндi, газды), инжекторлы (бензиндi, газды) және дизельдi болып 

бөлiнедi. 

Төрт тактылы бензиндi моторлар 

Төрт тактылы бензиндi моторлардың жұмыс схемасы 2.1-суретте айқын көрсетiлген. 

Таклар мотордың әр цилиндрде төменгі кезекпен өтеді: 

1. Енгiзу; 

2. Сығылу; 

3. Жұмыстық жүрiс; 

4. Газды шығару 

Бiрiншi такты – жұмыстыққоспанысорыпенгізу (2.1, а-сурет) цилиндрдiң (1) iшiндегi 

қысымтыстағықысымнанкемболуыарқасындаорындалады. Бұлкездепоршень (2) 

жоғарғыкүйден (жоғарғышектiкнүктеден – ЖШН) төменгi күйгедейiнқозғалады (төменгi 

шектiкнүктеге – ТШН). 

Алынатынсыртқыауаменмотордыңцилиндрiнiң (1) iшiндегi қысымыныңайырмасы, 

шамаменалғанда 0,1 атмосферадай, ауанысорутүтiктiң (3) iшiмен, ашықкiргiзуклапаны (4) 

арқылымоторцилиндрiнiң iшiнеөтугемәжбүретедi. 

Жолшыбайауакарбюраторданемесеинжектордануақтозаңдалғанжәнебуғаайналғанотынмен

қанығады. Соруаяқталғансоң, поршеньТШН-детұрғанда, соруклапаныжабылады, 

жәнеекiншi такты – жанарқоспанысығубасталады (2.1, б-сурет). Бензиндi моторларда 5-

шам, алдизельмоторларындаоныңорнына 5-форсункақойылады. 

ПоршеньЖШН-гекелгенкездешамдардың (свечалардың) 5 

электродтарыныңарасындапайдаболатынэлектрұшқындарынансығылғанжанарқоспатұтана

ды (2.1, в-сурет). Қоспазарядыжанғанкезде, көпжылупайдаболып, 

олсығукамерасындағыгаздардықыздырады, бұныңәсерiненгаздардыңқысуыбiрденөседi. 

2.1-сурет. 

Төрт 

тактылы 

мотордың 

жұмыс iстеу 
схемасы: 
А–жанғыш 

қоспаны сору; Б 

– жанғыш 

қоспаны сығу, 

В-оталу және 

жұмыстық 

жүрiс, Г-

пайдаланған 

газды шығару. 



Газдардыңқысуыменпоршеньтөменқарайжүредi, осылайүшiншi такт – 

жұмыстықжүрiстакты – орындалады. 

Жұмыстықжүрiсаяқталғансоң, цилиндрдiң iшкi 

қуысынпайдаланылғангаздардантазартуүшiн, төртiншi такт – 

пайдаланылғангаздардышығарыпжiберутактысыорындалады (2.1, г-сурет). 

Шығаруклапаны 6 ашылады, пайдаланылғангаздарәуелi цилиндрдiң iшiндегi 

қысымысыртқыауаныңқысымынанартықболуыныңәсерiненжәнепоршеннiңжоғарықарайқо

зғалуыныңәсерiненшығарутүтiгi 7 арқылыатмосферағаайдапшығарылады. 

Шығару клапаны 6 тек шығару тактысының кезiнде ғана ашылады, қалған тактылардың 

өнбойында бұл тығыз жабық тұруға тиiс. Сору клапаны 4 тек сору тактысының кезiнде 

ашылады. Сөйтiп, сығу және жұмыстық жүрiс кезiнде екi клапанда жабық тұрады. 

Клапандардың ашылып-жабылуы газтарату механизмi арқылы орындалады. Поршеннiң 

ЖШН-ненТШН-гедейiн жүрiп өтетiн жолының ұзындығы поршеннiң жүрiсi-S 

депаталады. 

Бiрғанакеңеютактысыннемесежұмыстықжүрiсдепаталатынтактыныалуүшiн 4 

тактлымоторлардаүшдайындықтактысыөтуi керек: сору, 

яғницилиндргежаңажанарқоспаендiру, жанумезгiлiнеөтеқолайлыжағдайалуүшiн, 

демекқысымныңартатүсуi үшiн, онысығужәне, ақыраяғында, 

жұмыстықжүрiстенкейiнцилиндрдi тазалауүшiнпайдаланылғангаздардышығарыпжiберу. 

Бұлкездеиiндi бiлiкекi айналады. Мұндай, 

поршеннiңәрбiртөртжүргенiнденемесетөрттакттүгелөткендебiржұмыстықжүрiсорындалат

ынмотортөрттактылыдепаталады. 

 Екi тактылы карбюраторлы мотор 

Төрттактылымотордыңкемшiлiгi 

болыпсаналатынпоршеннiңдайындықретiндегi 

жүрiсiнiңкөпболуыекi тактылымотордаболмайды, 

мұндажұмыстықжүрiспоршень, төртжүргендеемес, екi 

жүргендеғанаорындалады. Екi 

тактылымотордыңжұмыссхемасы 2.3-суреттекөрсетiлген. 

Мұныңжоғарыдасуреттелiпөткентөрттактылымоторданай

ырмасы, клапандықмеханизмi болмайды, 

оныңорнынатесiктерi – 

цилиндрдiңөзiнiңқабырғаларындатерезелерi 

боладыжәнеайдағышнасостыңролiнатқаратын, 

тығызжабылатынкартердедетерезесi болады.  

Цилирдрдiңқабырғаларында (2.3-сурет) үштерезеболады: сору 1, үрлеу 2 жәнешығару 3 

терезелерi. Сору терезесi арқылы (2.3, а-суретте) жанар қоспа карбюратордан 4 сору 

трубамен – 5 картердiң 6 қуысына сорылады. Сору поршенi 8 жоғары қарай жүрген кезде 

тығыз жабық тұрған картердiң iшiнде сирелу пайда болуы салдарынан тудаы. Сору 

терезесiнiң үстiнде тұратын шығару терезесi 3 арқылы, (2.3, в-суретте) жұмыстық 

жүрiстiң ақырында пайдаланылған газдар сыртқы ауаға айдап шығарылады.  

Үрлеу терезесi 2 шығару терезесiнен бiраз төмен тұрады (2.3, а-сурет) және картер 

қуысынан поршень ТШН-де тұрғанда мотор цилиндрiмен тiкелей қатыстырып тұрады. 

2.2-сурет. Төрт 

тактылы мотордың газ 

қысымының өзгеру 

диаграммасы. 

2.3-сурет. Екі тактылы мотордың жұмыс істеу 

схемасы. 



Екi тактылы мотордың жұмысы былай өтедi. Поршень 8 жоғары қарай қозғалған кезде 

цилиндрдiң 7 жоғарғы жағында сығылып тұрған жанар қоспа шамның (свечаның) 9 

көмегiмен, төрт тактылы мотордай, оталады. 

  Бақылау сұрақтары 

1.Іштен жанатын поршенді двигательдердің жұмыс принциптері 

2. Іштей жанатын поршенді двигательдердің қандай түрлері бар? 

3. Төрт тактілі немесе екі тактілі двигательдің жұмыс принциптеріне қандай 

айырмашылықтар бар? 

4. Карбюраторлы двигательдің жұмыс процесін түсіндіріңіз 

 

№ 2 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Көп цилиндрлі двигательдердің кемшіліктері мен артықшылықтары. 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды көп цилиндрлі двигательдің жұмыс ретімен  

таныстыру, үйрету.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- көп цилиндрлі двигательдің макеті; 

- карбюраторлы двигательдің макеті; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Көп цилиндрлі двигательдің жұмыс реті 

2. Цилиндрлері V- тәрізді орналасқан двигательдің жұмыс ретінде нендей 

өзгешеліктер бар? 

3 Кез келген двигательдің жұмыс ретінің кестесін салып көріңіз 

Жұмыс барысы  

Бензиндi моторға қарағанда дизельдi мотор едәуiр үнемдi. Сығылу дәрежесi өте жоғары 

болғандықтан ол отынды 15-25% кем жұмсайды (атқарылған жұмыс бiрлiгi бойынша). 

Дизельдi моторлар өрт шығару қаупi шамалы келетiн ауыр отын сортымер жұмыс 

iстейдi. 

Алайда дизельдi моторлардың кемшiлiктерi: 

– олар тым үлкен, өйткенi цилиндрдегi газ қысымы өте жоғары келетiндiктер 

бөлшектердiң берiктiгiн арттыруға тура келедi; 

– бензиндi моторларға қарағанда оны от алдыру (әсiресе қыста) өте қиын. 

Екi тактiлi бензиндi мотордың жұмыс циклi (2.3-сурет). Екi тактiлi моторда клапандар 

болмайды. Iске қосқыш моторда жанғыш қоспаның енуi және пайдаланылған газдың 

шығуы, цилиндр саңылауы арқылы жүзеге асырылады; мұндайда цилиндр саңылауы 

қозғалып тұрған поршеньмен дер кезiнде ашылып, жабылып тұрады. 

Поршень (8) жоғары жылжығанда (2.3, а-сурет) цилиндрдiң шығару саңылауын (3) 

жабады, соның нәтижесiнде поршеньде жұмыстық қоспа сығылады. Сонымен бiр мезетте 

поршень астындағы ауа сиреп, карбюратордан (4) цилиндрдiң енгiзу саңылауы (5) арқылы 

жанғыш қоспа иiндi бiлiктiң камерасына картерге (6) сорылады. 

Поршень жоғары шектiк нүктеге жақындаған кезде оталдыру шамында электр ұшқыны 

пайда болады (2.3, а-сурет) да, цилиндрдегi жұмыстық қоспа тұтанады. Осымен бiрiншi 

такт аяқталады. 



Қоспаның жануы нәтижесiнде пайда болған газ қысымы әсерiнен поршень төмен қарай 

ығысады да, жұмыстық жүрiс жасайды, цилиндрдiң жұмыстық жүрiсi шығару саңылауы 

ашылғанша және пайдаланылған газ шығару түтiгi арқылы сыртқа шыққанша өтедi. 

Поршень төмен қарай ығысқанда иiндi бiлiк камерасындағы жанғыш қоспа сығылады. 

Екiншi тактiнiң соңында поршень үрлеу каналының (7) саңылауын ашады да, иiндi бiлiк 

камерасындағы жанғыш қоспа цилиндрге айдалып, ондағы пайдаланылған газды 

ығыстырып шығарады (2.3, б-сурет). Осылайша үрлеу пайда болып, сонымен бiр мезетте 

цилиндрге жаңадан жанғыш қоспаның шамалы бiр бөлiгi пайдаланылған газбен бiрге 

шығады. Сөйтiп, поршеньнiң екi жүрiсiнде (екi тактiде) толық жұмыс циклi жасалады. 

Мотордың жалпы құрылысы 

Автомобильдерге орнатылатын барлық моторлардың конструкциялық схемасы бiр 

типтес және де белгiлi бiр функцияны атқаратын механизмдер мен жүйелерден тұрады. 

Мотор бiрқалыпты жұмыс iстеуi үшiн:  

1. Цилиндрге жанғыш қоспа белгiлi пропорцияда (бензиндi моторда) немес отынның 

белгiлi бiр мөлшерi нақты бiр кезеңде жоғары қысыммен (дизельдi және бензинді 

тікелей бүркемелі инжекторлы моторларда) берiлуi тиiс;  

2. Мотор бөлшектерiнiң тез тозуын болдырмау және жұмыс шығынын азайту үшiн 

үйкелетiн бөлшектер майланады; 

3. Цилиндрлерде қалыпты жылу режимiн жасау мақсатында мотор салқындатылады;  

4. Моторды қолмен оталдыру қиын, әсiресе дизелдердi, сондықтан оларды оталдыру 

құрылғысымен жабдықтайды.   

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Көп цилиндрлі двигательдің жұмыс реті 

2. Цилиндрлері V- тәрізді орналасқан двигательдің жұмыс ретінде нендей 

өзгешеліктер бар? 

3.Кез келген двигательдің жұмыс ретінің кестесін салып көріңіз 

 

 

№ 3 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Газ тарату механизмінің бөлшектерін орналастыруы мен. клапандардың 

жұмысы. 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды газ тарату механизмдерінің бөлшектерін 

орналастыру мен клапандардың жұмысы ретімен  таныстыру, үйрету.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- көп цилиндрлі двигательдің макеті; 

- газ тарату механизмінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 



Жұмыс жоспары:  

3. Көп цилиндрлі двигательдің жұмыс реті 

4. Цилиндрлері V- тәрізді орналасқан двигательдің жұмыс ретінде нендей 

өзгешеліктер бар? 

4 Кез келген двигательдің жұмыс ретінің кестесін салып көріңіз 

Жұмыс барысы  

ГТМ  ол цилиндрлерге дер кезiнде ауа (дизельдi моторда) немесе жанғыш қоспа 

(бензиндi моторда) жеткiзу және цилиндрдегi пайдаланылған газды шығару қызметiн 

атқарады. Клапандар енгiзу және шығару тесiктерiн ашып-жауып тұрады, ал бұлар 

цилиндрлердiң енгiзу және шығару түтiктерiмен жалғастырады. 

Газ тарату механизмiнiң екi түрi: жоғары және бүйiрге орналасқан клапандар болады. 

Оқытылатын  автомобиль моторларында тарату механизмiнiң клапаны жоғары 

орналасқан.  

Газ тарату механизмiнiң құрамына енгiзу және шығару клапандары, таратқыш бiлiктен 

клапандарға қозғалыс бергiш бөлшектер, таратқыш бiлiк пен шестернялар кiредi. 

Иiндi бiлiк шестернялардың көмегiмен таратқыш бiлiктi 2 айналдырады. Қатарлы (а) 

және V тәрізді (б) таратқыш бiлiктiң жұдырықшасы 2 түрткiштi жылжыта отырып, оны 

штангамен 5 қоса көтередi, ал осы кезде оның екiншi шетi төмен жылжып, немесе 

клапанды 1 күйенте 3 арқылы басады да, клапан 1 серiппенi сығып енгiзу немесе шығару 

тесiктерiн ашады  

Сондықтан сору клапаны поршень жоғарғы шектi нүктеге (ЖШН) жетпей ашылады, 

төменгi шектi нүктеден (ТШН) өткеннен кейiн жабылада (2.1-сурет).  

Сол сияқты шығару клапаны да ерте ашылып шектi нүктеден өткеннен кейiн 

жабылады.  

Клапндардың ашылу моментiнен олардың жабылу моментiне дейiнгi кезеңдi (бұл иiндi 

бiлiктiң айналу градусымен өрнектеледi) газ тарату-дың фазасы деп атайды (2.23-

сурет). 

Газ тарату фазасын таблица немесе айналма диаграмма 

түрiнде бейнелейдi. 2.23-суретте қазiргi автомобиль 

моторларының газ тарату диаграммасының фазасы 

келтiрiлген. Енгiзу клапанының ертерек ашылуын және 

кешiгiңкiреп жабылуын жүзеге асырудың нәтижесiнде енгiзу 

тактiсiн 180 градустан 270 градусқа дейiн ұзартуға мүмкiндiк 

туады. 

Шығару клапанының ашылу ұзақтығы иiндi бiлiктiң 

бұрылу бұрышы бойынша 237-275оС болады. 

Клапанның ашылу және жабылу сәтiн таратқыш бiлiк 

жұдырықшасының профилi және клапандар мен 

күйентелердiң арасындағы саңылау бойынша анықтайды. 

5.2. Газ тарату механизмiнiң бөлшектерi 

Клапан 1 стерженi  ажарланған (2.24-сурет). Стержень 5 

ұшы шынықтырылған, соның нәтижесiнде оның күйенте 

әсерiнен баяу тозады. Клапандар жақсы жабысып орналасуы 

үшiн олардың әрқайсысы ұя 2 қырнағына (фаскасына) 1,5–2 

мм ендiкте үйкеленiп тұрады. Мұның өзi көпшiлiк 

мотордарда 45оС бұрыштықта орындалып, мұқият 

ажарланады. Цилиндрдi ауаға жақсы толтыру үшiн шығару 

клапандарының ұясы мен қалпақшасының диаметрiне 

қарағанда, енгiзу клапандарының ұясы мен қалпақшасының 

диаметрiн үлкенiрек жасайды. 

2.24-сурет.Клапан 

механизмі. 1-клапан, 2-

клапан ұясы, 3- клапан 

стержені, 4-клапаның 

бағыттаущы  втулкасы, 

5- клапан ұшы, 6-серіппе 

табаншасы, 7-сухарик, 8-

клапан серіппесі 

9 



Клапанның жоғарғы бөлiгiндегi стерженьде конусты  сухариктер 7 орналастыруға 

арналған қырнақ болады, сол қырнақтың көмегiмен клапан серiппе 8 табақшасына 6 берiк 

ұстатылады. Сухариктер 7 жартылай қақ бөлiнген конус сақина тәрiздi. Кейбiр 

мотордарда жоғарғы тiрек шайбалар мен сухариктердiң аралығында втулка болады, ол 

сухариктердi қысып ұстап, төменгi сүйiр ұшымен табақша 6 түбiне тiрелед 

 

 

 

  Бақылау сұрақтары 

1. Газ тарату механизмі не үшін қолданылады? 

2. Газ тарату иеханизмінің түрлері 

3. Газ тарату механизмінің бөлшектері 

4. Клапандарды қандай бөлшектер ашып жабады? 

5. Клапандар қандай материалдан жасалған 

 

 

 

№ 4 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:ГТМ-нің ақаулары. 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды ГТМ-нің ақауларымен  таныстыру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

-  двигательдің  газ тарату механизмі; 

- ГТМ-нің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Клапандарды қалайша ретке келтiредi?  

2. Мотор iстеп тұрған кезде газ тарату фазасын қалай және неге өзгертедi? 

3    Газ тарату механизмінің негізгі ақаулары 

Жұмыс барысы  

Моторды пайдаланған кезде газ тарату механизмi детальдарының үйкелетiн беттерi 

тозып олардың түйiндескен беттерiндегi саңылау арта түседi. Сонымен қоса ыстық 

газдың, соққы күштiң, бөлiнген күйенiң әсерiнен клапандардың ершiкке орнығуы 

бұзылады. 

Газ тарату механизмiнiң негiзгi ақаулары мыналар: клапан фаскасының және оның 

ершiгiнiң және оның бағыттауыш втулкасының, күйенте соққышы мен реттегiш винт 

қалпақшасының, штанга мен түрткiш ұштығының, таратқыш бiлiктiң жұдырықшасы мен 

мойынының, таратқыш бiлiктiң тiрек втулкасы мен таратқыш шестерня тiстерiнiң тозуы, 

клапан серiппесiнiң серпiмдiлiгiнiң жойылуы. Бұл аталған ақаулардан тарсыл пайда 

болады, оның қуаты кемiп, тиiмдiлiгi төмендейдi. 

Газ тарату механизмiнiң бiрқалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшiн цилиндрлер 

қалпақшасын, күйенте бiлiкшесi тiрегiн және басқа бөлшектердi тексерiп, бекiтiлген 



тұстарын қатайтып бұрау, клапандар мен күйентелердiң механизмiнiң аралықтарындағы 

саңылауды тексеру және ретке келтiру. 

Автомобиль моторларының клапандардың қалыпты саңылау мәнi қосымшада берiлген. 

Клапандар мен күйентелер арасындағы саңылау өзгерсе қуаты кемiтiп, отынның меншiктi 

шығынын арттырады.  

Егер саңылау дұрыс болмаса, онда оны бұрауышпен, гайка кiлтiмен және саңылауға 

арналған сүңгiмен ретке келтiредi.  

Бақылау сұрақтары 

3. Газ тарататын механизм не үшiн қолданылады?  

4. Клапандар мен күйентелер арасындағы саңылау не үшiн қажет?  

5. Иiндi бiлiк шестерняның диаметрi тарату бiлiгi шестернясының диаметрiнен екi есе 

кiшi болатындығы нелiктен?  

6. Клапандар қандай материалдан жасалған және олардың айырмашылығы неде?  

7. Таратқыш шестерняларды таңбасы бойынша орнатудағы мақсат неде?  

8. Газ тарататын механизм жұмыс iстегенде қандай операцияларды атқарады?  

9. Клапандарды қалайша ретке келтiредi?  

10. Мотор iстеп тұрған кезде газ тарату фазасын қалай және неге өзгертедi? 

9   Газ тарату механизмінің негізгі ақаулары 

 

№ 5 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Сұйықтықпен салқындататын жүйенің құрылысы мен жұмысы. 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды сұйықтықпен салқындату жүйесінің құрылысы 

мен жұмысын түсіндіру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- сұйықтықпен салқындату жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Суыту жүйесі туралы мәлімет 

2. Суыту жүйесінің түрлері 

3. Суыту жүйесінің бөлшектері  

4. Сақындату жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы  

Сұйықпен салқындатылатын жүйенiң құрылысы 

Радиатор. Мотордың салқындату жүйесiндегi радиотор 

(2.25, а, б-сурет) жоғарғы және төменгi бактардан, өзектен 

және бекiткiш детальдардан тұрады. Өзектер жылуды 

2.26-сурет. ГАЗ 

автомобильінің 



жақсы өткiзуi және суды тез салқындату үшiн жезден жасалған (2.26-сурет). 

Жоғарғы және төменгi бактар келте түтiк арқылы мотордың салқындату тысымен 

жалғасады. Төменгi бакта радиатордағы немесе мотор блогында суды ағызатын шүмектер 

болады.  

Суды жоғарғы бактың аузы арқылы құяды, ол қақпақпен (5) жабылған. 

Сұйықпен салқындатылатын жүйеде мотордың жылу режимi екi жақты ретке келтiредi 

перделi (немесе желбезектi) және термостатты. 

Перде кәдiмгi полотно (жұқа лента), оның бiр жақ шетi барабанға қондырылған орауыш 

механизмге бекiтiлген. Перденi көтерiп түсiрудi кабинадан жүзеге асырады. Кейбiр 

моторларда салқындату жүйесiнде перде орнына қайырмалы тiк немесе көлденең 

желбезек болады. Желбезек бiрнеше қақпақтан (пластинадан) тұрады. Олардың 

орналасуын кабинадан реттейдi. 

Желдеткiш және су насосы (2.25, а, б-сурет). Желдеткiштiң (2) алты немесе төрт 

қалақшасы болады, олар крестовинаға  бекiтiлген, ал крестовтина шкивке бұрап кiргiзген. 

Шкив ременьдi берiлiс арқылы иiндi бiлiкпен айналады.   

Су насосының (17) қалақшасы айналғанда сырттан тебу күшiнiң әсерiнен сұйықты блок 

корпусынан термостатқа қарай айналдырады.  

 

Су насосы блокқа бекiтiледi. Оның екi түтiгi бар, жоғарғысы термостатпен, ал екiншiсi 

(төменгiсi) радиатор түтiгiмен жалғасқан.  

Термостат (2.27-сурет) су температурасын автоматты түрде реттеп, мотор iске 

қосылғаннан кейiн оның тез қызуын қамтамасыз етедi.   

Сұйықпен салқындатушы жүйелерде термостат, желдеткiш және радиатор болады. 

Желдеткiш иiндi бiлiктен тұрақты берiлiс алады немесе жеке электромоторға жалғанады.  

Желдеткiш тұрақты айналып тұратын суыту жүйесi кiшi және үлкен айналымда жұмыс 

iстейдi. Сұйықтың температурасына байланысты термостат, кiшi немесе үлкен 

айналыммен моторды суытады. Үлкен айналымда сұйық радиатор арқылы өтiп суиды.  

Желдеткiштi электромотор арқылы немесе муфта (ажыратқыш) арқылы айналатын 

моторларда үш түрлi әдiспен суытылады.  

1. Кiшi айналым - сұйық суық кезiнде (87градусқа дейін) термостат сұйықты радиатор,а 

жiберетiн түтiктi жауып қалады (2.27-сурет,С).  

2. Екiншiсi үлкен айналым - термостат сұйықты (87-102град) радиатор арқылы өткiзедi, 

желдеткiш айналмайды (2.27-сурет, В).  

3. Үшiншi жағдайда (102град. жоғары) сұйық үлкен айналым арқылы суыйды, термостат 

желдеткiштi қосады (2.27-сурет, А). 

2.27-сурет. ВАЗ 

автомобилінің темостаты. 

38-температура сезгісі, 39-

резінке қоспа, 40-

поршень,41-мотордан 

келетін түтік, 42-

термостат қорабы, 43-

термостат қақпағы,  44-

радиатордан клетін түтік, 

45-кеңейтілген бачокпен 

қосылған  түтік, 46-

термостат бас клапаны, , 

47-термостатты қосатын 

түтік, , 48-термостаттың 

өткізгіш клапаны . А-сұйық 



Бу-ауа клапаны (2.24-сурет) арқылы суыту жүйесiнде жоғары температурада (105 град. 

дейiн) мотор жұмыс iстеуiне мүмкiндiк болады. Клапан су құятын қақпаққа 5 орналасқан. 

105 град. температурадан асқанда клапан ашылып артық бу сыртқа шығады.  

Температура төмендегенде қысым азаяды, клапан ашылып, радиаторға атмосфера 

ауасы кiредi. 

Сұйықтықтың температурасын  сигнал шамы мен дистанциондық термометр арқылы 

байқалады. Оның сезгiсi (датчигі)(датчик) цилиндрлер қалпақшасына немесе радиатордың 

жоғарғы бачогына орнатылған. 

Оталдыру алдындағы жылытқыш. Ауаның температурасы төмендегенде моторды 

оталдыру қиынға түседi. Сондықтан көптеген моторлар мотордардi оталдырар алдындағы 

жылытқышпен жабдықталады. Жылытқыштың электр-шырақ және сұйықтық (ПЖБ) 

түрлерi болды. 

ПЖБ типтес оталдыру алдындағы жылытқыш қазаннан, құндақтан, түбiнен, отын 

багынан электр желдеткiштен, электр магниттi клапаннан, жалғастырғыш арматурадан 

және басқару пультiнен тұрады. 

 Сұйықтық жылтқыштар жұмыс iстеуi бiр бiрiне ұқсас болады. Жылжытқыштың 

жұмысын басқару пульты реттейдi. Казанның жану камерасындағы отын (бензиннiң 

төменгi сорты) өз ағынымен бакқа құйылады. Отынның келуi электромагниттi клапанның 

реттегiш инесi арқылы мөлшерленедi. Ауа электр желдеткiшi арқылы берiледi. Қоспа – 

шам арқылы тұтанады. Қазанда пайда болған шырақ, мотордың су тысымен жалғасқан 

қазан iшiн мотор түбiндегi майды қыздырады.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Моторлардың салқындату жүйелерiнiң қызыметі және олардың түрлерi.  

2. Сұйықпен салқындатылатын жүйесiнiң негiзгi бөлшектерiн ата.  

3. Ауамен салқындату жүйесiнiң қалай жұмыс iстейтiндiгiн айт.  

4. Антифриз (тосол) не себептен салқындату жүйелерiнде пайдаланады?  

5. Радиатордың қылта аузындағы қақпаққа бу-ауа клапаны не үшiн орнатылған?  

6. Желдеткiш қайысының керiлуiн қалай тексередi және оны қалай ретке келтiредi?  

7. Кермек суды жұмсарту әдiсiн айт.  

8. ВАЗ моторының термостаты үш түрлi әдiспен суытуды қалай реттейді?  

9. Термостат пен дистанциондық термометр жұмысын қалай тексередi?  

10. Желдеткiшті айналдыратын электромотор немесе гидромуфта қалай жұмыс істейді? 

11. Оталдыру алдындағы жылытқыштың түрлері? 

12. Сұйықпен салқындатылатын жүйеде судың қызып кету себептерiн ата. 

 

 

№ 6 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Қозғалтқыштың майлау жүйесі 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды қозғаалтқыштың майлау  жүйесінің құрылысы 

мен жұмысын түсіндіру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 



- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- майлау жүйесінің  жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

5. Суыту жүйесі туралы мәлімет 

6. Суыту жүйесінің түрлері 

7. Суыту жүйесінің бөлшектері  

8. Сақындату жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы  

Мотор детальдарының қажалатын беттерi қаншама жақсы өңделгенiмен бұдыры 

болады. Құрғақ үйкелiс бөлшектердi тез қыздырып, олардың ерте тоздырады. Үйкелiс 

күшiн азайту, бөлшектi салқындату мақсатында қажалатын беттердiң арасын майлау 

қажет. Сұйықтық үйкелiс құрғақ үйкелiске қарағанда он еседей кем. Сұйықтық 

үйкелiсiнде бөлшектiң тозуы әлденеше рет баяулайды. 

Автомобиль моторларында 3 түрлi майлау әдiстерi қолданылады: 

1. Қысыммен майлау; 

2. Майдың мотор бөлшектерiнде өздiгiмен ағуы арқылы (самотеком); 

3. Мотор бөлшектерiн май шашырату арқылы майлау. 

Мотор бөлшектерiн майлау үшiн арнайы жоғары сапалы мотор майы қолданылады. 

Iштен жанатын моторларға қолданылатын майдың қолайлы тұтқырлық, жақсы майлай 

алатын, тоттануға қарсы қасиетi болуы тиiс. Майдың пайдаланылу қасиетiн жақсарту 

мақсатында оған арнайы тұнба қосады.  

2.28-сурет. ВАЗ моторының майлау жүйесі. 1-
май насосының білігі, 2-4 - май 
каналдары, 3- қалпақша, 5-сигнал 
шамы, 6-сезгі, 7-негізгі май 
магм\истралы, 8- май өлшеуiш сүңгi, 9-
фильтр, 10-насос, 11-май қабылдағыш, 

 



 Қазақстанда мотор майлары мұнай өңдейтiн заводтардан, Ресейден және алыс шет 

елден алынып келедң. әлiде А, Б, В, Г, Д, Е жiктеулi мотор майлары қолданылады. Жазда 

10 ммг/с (сСт), қыста 8 мм2/с (сСт). Кинематикалық тұрақтылығы 100 град.сел. 

анықталады. М-10Г2 - мотор майы, 10 - кинематикалық тұрақтылық, Г - май тобы, 2-

дизель моторына арналған.  

Мотор майларын Castzol, ELF,  Shell,  Esso,  AGIP т.б. шетел фирмалары шығарады. 

Мысалы 15W-40, 10W-30, 10W-40 майлары. 

Мотордың сенiмдi жұмыс iстеуi көп жағдайда мотор майының тазалығына байланысты. 

Майда механикалық қоспалар мен су болмауы тиiс.  

Мотордың майлау жүйесi (2.28-сурет) май картерi (1), май насосы (2), оның 

редукциялық клапаны (3), май өлшегiш сүнгi (4), май сүзгiсi (6), май радиаторы (8), 

монометр (11), негiзгi май каналы (13), шатун майының қуысы (14) және май құятын 

қалта ауыздардан тұрады.  

Қысыммен иiндi бiлiк (15) подшипниктерi, шатунның саусағы, таратқыш бiлiктiң (10) 

подшипнигi, күйенте өсi (12), берiлiс шестернясы (5) май каналдарынан майланады. Газ 

тарату механизмiнiң бөлшектерi күйенте өсiне (12) аққан маймен майланады. Цилиндр 

бетi мен поршеннiң қабырғасы, таратқыш шестернялар май бүрку арқылы майланады.  

3 және 9 клапандар май жүйесiнiң қысымын белгiлi мөлшерден арттырмай, реттейдi. 

7-клапан май радиаторы (8) бiтелiп қалған кезде майды бiрден (суытпай) май каналдарына 

жiбередi.  

Май жүйесiнiң монометрi (11) май қысымын көрсетедi. Соңғы автомобиль 

моторларында май температурасын анықтайтын сезгi пайдаланылады. Сезгi мотордың 

электронды басқару жүйесiмен байланысқан. Май температурасының төмен кезiнде 

электрондық басқару жүйесi мотордың қоректендiру жүйесiн мотордың май суық 

режимiне сай жұмыс iстейдi.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Автомобиль моторларын майлау үшiн қандай май қолданылады?  

 

2.29-сурет. Майлау жүйесінің схемасы. 1-

картер, 2-майнасосы, 3- редукциялық клапан, 4-

май өлшейтін сүнгі, 5-аралық шестерня, 6- май 

сүзгiсi, 7-температуралық (радиатордың) 

клапаны, 8-май радиаторы, 9- ағызу клапаны, 10-

таратқыш білік, 11-манометр, 12-күйенте осі, 

13-бас май каналы, 14- шатун майының қуысы, 



2. Майлау жүесiнiң басты қызметi?  

3. Майлау жүйесiнiң құрамдас бөлiктерiн және құрамаларын атаңдар.  

4. Май насосының редукциялық клапаны неге арналған?  

5. Майдың центрифугадағы механикалық қоспалардан тазартылуы қалай жүзеге 

асады.  

6. Қандай мотор майларын бiлесiздер?  

7. Мотор майлау жүйесiнде каналдардың қысымы немен реттеледi?  

8. Мотор картерiндегi май қашан ауыстырылады?  

9. Май сүзгiсiн бөлшектемей-ақ, оның ластану дәрежесiн қалай тексеруге болады?  

10. Мотор картерiндегi майдың тазалығын қалай тексеруге болады?  

11. Магистральдағы май қысымының төмендеу себептерiн атаңдар. 

 

№ 7 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Карбюраторлы қозғалтқыштарға арналған отын түрлері мен детонациясы. 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды карбюраторлы қозғалтқыштарға арналған отын 

түрлері мен детонациясы жұмысын түсіндіру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- карбюраторлы қозғалтқыштардың коректендіру жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Қозғалтқыштың коректендіру жүйесі туралы мәлімет  

2. Қозғалтқыштың коректендіру жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері 

3. Қоректендіру  жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы 

 

Карбюраторлы моторында отын бактан 6 тұндырғыш-сүзгi  және отын өткiзгiш арқылы 

насоспен сорылады да карбюраторға жiберiледi (2.33-сурет). Енгiзу тактiсiнде атмосфера 

ауасы сүзгiден (ауа тазартқыштан) өтiп басқа қоспалардан тазартылады да карбюраторға 4 

келiп түседi. Мұнда ауа (2.32-сурет) тозаңданған отынмен араласады және енгiзу түтiгiне 

(коллектор) бағытталады. Жанғыш қоспаны дайындау енгiзу түтiгiне жалғасады, онда 

отын буланады және ауамен араласып кетедi. Бұл процесс мотор цилиндрiнде енгiзу және 

сығылу тактiсi кезiнде аяқталады. Жұмыстық қоспа жанып болғаннан кейiн 

пайдаланылған газ шығаратын түтiк жүйесi және өшiргiш арқылы сыртқа шығарылып 

тасталады. 



 

 

 

 

Карбюраторлы автомобиль моторларында негiзiнен бензинмен немесе газбен жұмыс 

iстейдi. Мотордың сенiмдi және үнемдi жұмысын қамтамасыз ету үшiн бензиннiң жақсы 

буланғыштық және жеткiлiктi детонациялық берiктiлiк қасиеттерi болуы керек. 
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2.32-сурет.Қарапайым 

карбюратор.1-қалытқы, 

2-қалытқы камерасы, 3-

отын өткізгіш, 4-

жапқыш ине, 5- қалытқы 

камерасының саңлауы, 6-

ауа сүзгісі, 7-ауа 

қалқалағышы, 8-

диффузор, 9-

тозаңдатқыш, 10- 

дроссель қалқалағышы, 

11-араластыру 

камерасы, 12 — жиклер. 
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2.33-сурет.Карбюраторлы ВАЗ мотордын 

қоректендіру жүйесі. 1-ауа фильтрі, 2,3-ендіру және 

шығару түтіктері, 4-карбюратор, 5-отын 

өткізгіші, 6-бак, 7-насос, 8-өшіргіш (глушитель) 

түтігі, 9,10-қосымша және бас ошіргіш 

 



Детонация 

Детонация – бұл қопарылыс тәрiздi, отынның тез жануы. 

Бензин мен ауа қоспасы қопарылыс тәрiздi өте тез жануын детонация дейдi. Мотордың 

осындай жағдайда жұмыс iстеуiне болмайды, өйткенi поршеньге, поршень саусақтарына, 

шатунға және түпкi подшипниктерге соққылы күшпен, бөлшектердiң жергiлiктi 

қызуымен, поршеньдердiң және клапандардың жануымен, түтiн шығуымен, мотор 

қуатының төменделуiмен және отын жұмсалуының артуымен қабаттаса жүредi. Оның 

пайда болуына поршеньмен цилиндрдiң қалпақшасында күйенiң қалыңдауы, ерте от алу 

т.б. әсер етедi. 

Бензин екi отын қоспасымен-гептанмен және изооктанмен салыстырылады. Гептан 

күштi детонациялайды және октан саны ол үшiн шартты түрде нөлге тең деп алынады. 

Изооктан нашар детонациялайды және октан саны ол үшiн шартты түрде 100 бiрлiкке тең 

деп алынады. 

Отындағы октан саны деп детонациялық берiктiлiгi бойынша сыналатын отынмен 

бiрдей болатын қоспадағы изооктан мен гептанның проценттiк құрамын айтады. Мысалы, 

егер 93% изооктаннан және 7% гептаннан (көлемi бойынша) тұратын қоспа детонациялық 

қасиеттерi бойынша сыналатын бензинге сәйкес келсе, онда мұндай бензиннiң октан саны 

93-ға тең болады. Отындағы октан саны неғұқрлым жоғары болса, оның детонацияға 

қарсы берiктiлiгi соғұрлым артығырақ болады. 

ГОСТ-қа сәйкес автомобиль бензинiнiң маркасы шығарылады: А-66, А-72, А-76, А-90, 

А-95, АИ-93 және АИ-98. А әрпi – автомобиль бензинi екендiгiн, ал цифры – бензиннiң 

октан санын көрсетедi. Бензиннiң АИ-98 маркасынан басқалары, жаздық және қыстық 

болып бөлiнедi. 

Антидетонациялық берiктiгiн арттыру үшiн кейде бензинге антидетонатор (этил 

сұйығы) құйылады. А-72 маркалы бензин этилденбеген. Өнеркәсiп басқа маркалы 

бензиндердiң этилденбеген де түрлерiн шығарады. Этилденген бензиндер мынадай 

түстерге боялған: А-66 – қызғылт сары, А-76 – жасыл, А-93 – көк және АИ-98 – сары. 

Қауiпсiздiк техникасының ережелерi қатаң сақталуы керек, өйткенi ол оңай тұтанады. 

Боялған детальдар мен резеңкеге тамған бензин, оларды бүлдiредi, бояу мен резеңкенi 

ерiтедi. 

Этилденген спиртпен жұмыс iстеген кезде өте сақ болу керек, өйткенi ол адамның 

организмiне тигенде уландыруы мүмкiн. Этилденген бензинмен қолда бөлшектердi, 

“киiмдi жууға, шлангыдан ауызбен сорып пайдалануға тиым салынған. Этилденген бензин 

терiге тиген жағдайда, дереу “керосинмен, сонан соң сабынды сумен жуу қажет. 

 

 

Бақылау сұрақтар 

1. Европада неге карбюраторлы моторларды қолданбайды? 

2. Қоректендiру жүйелерiнiң түрлерi қандай? 

3. Детонация деген не? 

4. А-93 бензинiнде 93 саны ненi көрсетедi?  

5. Дизельдi моторда қоректендiру жүйесi отынды жану камерасына қалай және қандай 

қысыммен бүркеді?  

6. Дизель отынының Л, З және А маркаларының айырмашылықтарын айтыңыз? 

 

 



 

 

№ 8 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Негзгі дозир. жүйемен қоспа түзу  тәсілдері. Дара шашу 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды негізгі дозир жүйесімен таныстыру, жұмысын 

түсіндіру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- карбюраторлы қозғалтқыштардың коректендіру жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

4. Қозғалтқыштың коректендіру жүйесі туралы мәлімет  

5. Қозғалтқыштың коректендіру жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері 

6. Қоректендіру  жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы 

 

Жанғыш қоспаны карбюраторда әзiрлеу бүрку принципiне негiзделген, мұндайда 

сұйықтық сиреген ауаның әсерiнен тозаңдатқыштан (түтiктен) шапшып шығып, майда 

тозаң күйiнде бүркiледi. 

Қарапайым карбюратор (2.32-сурет) қалтқылы камерадан (2), диффузордан (8), 

тозаңдатқыштан (9), араластыру камерасынан (11) және дроссельдiк қалқалағышытан (10) 

тұрады. Отын қалтқылы камераға өз ағысымен немесе насос арқылы отын өткiзгiшiмен 

берiледi. Қалтқылы камера (2) араластыру камерасымен жиклерi бар тозаңдатқыш (9) 

арқылы қосылады. Ол шағын тесiгi бар тығын түрiнде болады, сол арқылы белгiлi уақыт 

бiрлiгiнде отын берiледi. 

Тозаңдатқан отын ауамен араласады, бiр бөлiгi буланады және жанғыш қоспа түрiнде 

мотор цилиндрiне келедi. 

Жанғыш қоспа – бұл карбюраторда майда тозаңдатылған отынның (бензиннiң) 

буларынан және ауадан дайындалған қоспа. 

Автомобиль моторында құлама ағынды екi камералы карбюраторлар орнатылады. 

Автомобиль карбюраторларында мынадай мөлшерлейтiн жүйелер бар: негiзгi бос 

жүрiс; салқын моторды iске қосу; экономайзер; шапшаңдату насосы. 

Карбюратордың екi камерасы да бiр-бiрiне тәуелсiз, параллель жұмыс iстейдi, 

әрқайсысы жанғыш қоспаны өз қатарындағы цилиндрлерге бередi. әрбiр камераның 

негiзгi мөлшерлейтiн және бос жүрiс жүйелерi бар. Ауа жапқыш, қалтқылы камера, 

экономайзер және шапшаңдату насосы карбюратордың екi камерасы үшiн ортақ. 

Бақылау сұрақтар 

1. Жанғыш қоспаны карбюраторда қалай әзірлейді? 

2. Қарапайым карбюратордың құрылысы қандай? 

3. Иiндi бiлiктiң айналу жиiлiгi қалай шектеледі? 

4. Көпплунжерлi қатарлы отын насосының қалаған режимдi реттеуiш қалай жұмыс 

істейді?  



5. Карбюраторлы және дизельдi моторлардың қоректендiру жүйесiнiң ақаулары? 

 

 

№ 9 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Автомобиль карбюраторларының жұмысы мен құрылысы 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды автомобиль карбюраторларының құрылысы 

мен жұмысымен танысу, жұмысын түсіндіру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- карбюраторлы қозғалтқыштардың коректендіру жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

7. Автомобиль карбюраторларының жалпы құрылысы туралы мәлімет  

8. Автомобиль карбюраторының жұмысы туралы мәлімет 

9. Қоректендіру  жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы 

Карбюраторлы моторында отын бактан 6 тұндырғыш-сүзгi  және отын өткiзгiш арқылы 

насоспен сорылады да карбюраторға жiберiледi (2.33-сурет). Енгiзу тактiсiнде атмосфера 

ауасы сүзгiден (ауа тазартқыштан) өтiп басқа қоспалардан тазартылады да карбюраторға 4 

келiп түседi. Мұнда ауа (2.32-сурет) тозаңданған отынмен араласады және енгiзу түтiгiне 

(коллектор) бағытталады. Жанғыш қоспаны дайындау енгiзу түтiгiне жалғасады, онда 

отын буланады және ауамен араласып кетедi. Бұл процесс мотор цилиндрiнде енгiзу және 

сығылу тактiсi кезiнде аяқталады. Жұмыстық қоспа жанып болғаннан кейiн 

пайдаланылған газ шығаратын түтiк жүйесi және өшiргiш арқылы сыртқа шығарылып 

тасталады. 
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Карбюраторлы автомобиль моторларында негiзiнен бензинмен немесе газбен жұмыс 

iстейдi. Мотордың сенiмдi және үнемдi жұмысын қамтамасыз ету үшiн бензиннiң жақсы 

буланғыштық және жеткiлiктi детонациялық берiктiлiк қасиеттерi болуы керек. 

 

Жанғыш қоспаны карбюраторда әзiрлеу бүрку принципiне негiзделген, мұндайда 

сұйықтық сиреген ауаның әсерiнен тозаңдатқыштан (түтiктен) шапшып шығып, майда 

тозаң күйiнде бүркiледi. 

Қарапайым карбюратор (2.32-сурет) қалтқылы камерадан (2), диффузордан (8), 

тозаңдатқыштан (9), араластыру камерасынан (11) және дроссельдiк қалқалағышытан (10) 

тұрады. Отын қалтқылы камераға өз ағысымен немесе насос арқылы отын өткiзгiшiмен 

берiледi. Қалтқылы камера (2) араластыру камерасымен жиклерi бар тозаңдатқыш (9) 

арқылы қосылады. Ол шағын тесiгi бар тығын түрiнде болады, сол арқылы белгiлi уақыт 

бiрлiгiнде отын берiледi. 

Тозаңдатқан отын ауамен араласады, бiр бөлiгi буланады және жанғыш қоспа түрiнде 

мотор цилиндрiне келедi. 

Жанғыш қоспа – бұл карбюраторда майда тозаңдатылған отынның (бензиннiң) 

буларынан және ауадан дайындалған қоспа. 

Автомобиль моторында құлама ағынды екi камералы карбюраторлар орнатылады. 

Автомобиль карбюраторларында мынадай мөлшерлейтiн жүйелер бар: негiзгi бос 

жүрiс; салқын моторды iске қосу; экономайзер; шапшаңдату насосы. 

Карбюратордың екi камерасы да бiр-бiрiне тәуелсiз, параллель жұмыс iстейдi, 

әрқайсысы жанғыш қоспаны өз қатарындағы цилиндрлерге бередi. әрбiр камераның 

2.33-сурет.Карбюраторлы ВАЗ мотордын 

қоректендіру жүйесі. 1-ауа фильтрі, 2,3-ендіру және 

шығару түтіктері, 4-карбюратор, 5-отын 

өткізгіші, 6-бак, 7-насос, 8-өшіргіш (глушитель) 

түтігі, 9,10-қосымша және бас ошіргіш 

 



негiзгi мөлшерлейтiн және бос жүрiс жүйелерi бар. Ауа жапқыш, қалтқылы камера, 

экономайзер және шапшаңдату насосы карбюратордың екi камерасы үшiн ортақ. 

Бақылау сұрақтар 

6. Жанғыш қоспаны карбюраторда қалай әзірлейді? 

7. Қарапайым карбюратордың құрылысы қандай? 

8. Иiндi бiлiктiң айналу жиiлiгi қалай шектеледі? 

9. Көпплунжерлi қатарлы отын насосының қалаған режимдi реттеуiш қалай жұмыс 

істейді?  

10. Карбюраторлы және дизельдi моторлардың қоректендiру жүйесiнiң ақаулары? 

 

№ 10 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Қоректендіру жүйесінде жекелеген бөлшектерді шашып-жинау 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды қорекутендіру жүйесіндегі жекелген 

бөлшектерді шашып жинау, жұмысын түсіндіру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- карбюраторлы қозғалтқыштардың коректендіру жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

- Технологиялық карта 

Жұмыс жоспары:  

1. Қоректендіру жүесінің қүрылысы жалпы құрылысы туралы мәлімет  

2. Жекелеген бөлшектерін шашып жинауды үйрену 

3. Қоректендіру  жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы 

Технологиялық нұсқау картасы 

№ Тапсырманың мазмұны Орындалу жүйесі 

1 Д-240, А-41 дизельдерінің коректендіру 

жүйесі 

1.1 Плакат көмегімен  ауа 

тазартқышты, ағызу түтігін, 

форсунканы,жоғарғы қысымды отын 

өткізгішті, , отынның ірі және майда 

тазарту сүзгісі, отын деңгейін 

көрсеткіш датчикті, отын өлшеуіш 

түтікті, негізгі және қосалқы отын 

бактарын , жапқыш, ағызу 

шүмектерін, сору помпасын, отында 

қайта ағызу түтігі, отын насосын 

табыңыз.  

 

2 Ауа тазартқыштың құрылысымен 

әрекетету принципімен танысыңыз 

2.1 Ауа тазартқыш корпусын алыңыз 

да, оның түбін босатыңыз 



2.2 Ауа тазартқышытың тілмесінен 

оның сүзгіш элементтерін, 

құйындатқыштарының , басқа да 

тетіктерінің орналсуын байқаңыз 

2.3 Ауа тазартқыш  тілмесін  , ауаның 

орталық түтіктен шығатын жолдарын 

, оның әр сатысының әрекет ету 

принципімен танысыңыз 

2.4 ауа тазартқышты жиып , дизельге 

орнатыңыз. Жинау барысында ауа 

сору мүмкіндігі бар жерлерді 

тығыздау керекекеніне назар аударку 

керек. 

2.5 Плакаттан А-41 дизелінін  ауа 

тазартқышымен танысыңыз 

3 Мотордың сөндіргішімен танысыңыз  

4 Отын багының құрылымы мен 

танысыңыз 

4.1 Отын бактарының 

құрылысымен,бекітілу әдістерімен 

танысыңыз бактардың қақпағын 

ашып, олардың сүзгіш торларының 

құрылысымен танысу 

4.2 Бактағы жанар майдың деңгейін  

өлшегіштердің құрылысымен 

танысыңыз 

4.3 Бактардың құю және ағызу 

шүмектерімен танысу 

5 Ірі жанар май сүзгісімен танысу 5.1 Плакаттан отынның ірі тазарту  

Отынның ірі тазарту сүзгілерін жанар 

майдың өтуін, оның жалпы 

құрылысымен танысыңыз 

5.2 Отын жеткізетін түтіктердің 

штуцерлерін ағытып, фильтрдің 

корпусын дизельден босатыңыз 

5.3 Фильтрді шығарып, оны 

бөлшектеңіз 

5.4 Фильтр детальдарының 

құрылысымен танысыңыз. Жанар 

майды ағызу, ауа шығару түтіктерінің 

қайда тұрғанын тауып, резеңкелі 

нығыздағыштың қызметін 

түсіндіріңіз. 

5.5 Фильрді қайта жиып, орнына 

бекітіңіз 

6  Отын айдауыш насосымен танысу 6.1 Плакаттан сору помпасының 

құрылысы мен әрекетету принципімен 

танысу 

6.2 Жоғары  қысымды отын айдауыш 

насос корпусынан сору помпасын 

шығарыңыз 

6.3 Сору помпасын бөлшектеңіз: 

тұтқаны ағытып, серіппе мен 

поршенді шығарыңыз; жоғарғы 



тұтқаны бұрап, қол насосының 

корпусын алыңыз; пинцет көмегімен 

серіппе және клапанды шығарып 

алыңыз 

6.4 Насос детальдарының 

құрылысымен танысыңыз. Насос 

түтіктерінен сым темір жүргізу 

арқылы, жанар майдың жүру 

жолдарын көріңіз. 

6.5 Қол насосын  бөлшектеп , оның 

детальтарының құрлысымен 

танысыңыз. 

6.6  Сору помпасын қол насосымен 

қоса жиыңыз.  

7 Отынның майда тазарту  сүзгісімен  

танысыңыз 

7.1 Плакаттан немесе оқулықтың  97- 

бетінен (50 сурет ) Д-240 дизелінің  

майда тазарту  сүзгісінің  құрлысымен  

танысыңыз. 

7.2 Отын жеткізетін түтіктертерді  

корпустан  босатып , оны  оны 

дизельден  шығарып алыныз. 

Қақпақты  (7) фильтр элементеррімен 

қоса шығарып алаңыз да, оның 

құрлысымен танысыңыз. 

7.3 Сым темірдің көмегімен 

жанармайдың отын кіретін тесінен (А) 

тазартылған отын шығатын тесік (Б) 

арқылы жүру жолын тексеріп көріңіз. 

7.4 Фильтр элементтерінің корпусқа  

қалай тығыз орналасуын көріп, 

фильтрді жинаңыз да, орнына 

қойыңыз. 

7.5 А-41 дизелінің майда тазарту 

сүзгілерін бөлшектей отырып, 

құрлысымен танысыңыз. 

7.6 Фильтрді қайта жинаңыз. 

8 УТН-5 отын насосының  құрлысымен  

танысыңыз.  Д-240 дизелінен  жоғарғы 

қысымды  отын насосын шығарып 

алыңыз.  

 

9 Отын  насосын бөлшектеңіз. Бөлшектеу 

жұмысын  жеңілдету үшін 7а – суретте  

көрсетілген  құрылғыны пайдаланыңыз. 

9.1 Реттеуіштің жоғарғы қақпағын  

алыңыз . Реттеуіш тягасы  мей 

рейканы плакаттан қараңыз  қосып 

тұрған осьті шпилнтінен  босатыңыз 

да,  шыгарып алыңыз. Біліктен  

реттеуіш  муфтасын , стопор 

сақинасын, реттеуіш жүгін шығарып 

алыңыз. 

9.2 Арнаулы құрылғыны пайдалана 

отырып , (7в- сурет ) айдау клапынын 

алыңыз. 

10 Отын насосының  құрлысымен, әрекет  



ету принціпімен  танысыңыз. 

11 Отын насосын қайта жиыңыз.   

12 А -41 дизельдің отын насосының  

құрлысымен танысыңыз. 

 

13  Плакат көмегімен  УТН -5 насосының 

құрлысын оқып , үйреніңіз. Деталь  

аттарын есіңізге  сақтауға тырысыңыз. 

 

14 Плакат көмегімен және жұмыс  орынға  

орнатылған  насосты  пайдалана отырып , 

РВ реттеуіші  құрлысымен, әрекет  ету  

принціпімен танысыңыз . 

 

15 ДТ -75 МВ  тракторы  тұрған жұмыс 

орнында  жанар майды  арта беру 

бұрышының реттелуін орындаңыз 

(арнаулы техналогиялық – нұсқау 

картасы арқылы ). 

 

16 Форнускалардың құрлысымен танысыңыз 

. Оқулықтың 102-бетін қараңыз. 
 

 

 

Бақылау сұрақтары. 

1.Дизельді двигательдер үшін қандай  отын қолданылады? 

 2. Қандай мақсатпен дизельді двигательді  турбокомпрессормен жабдықтайды ? 

3. Отын багының қылта ауызы  қақпашасындағы саңылау  не үшін керек ?  

4. Сору помпасы  не  үшін керек?   

5. Форсунка қалай жұмыс істейді? 

 

 

 

11 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Қоспа түзу тәсілдері мен қалдық газды сыртқа шығару жұмыстарының 

орындалуы 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды қоспа түзу тәсілдері мен қалдық газды сыртқа 

шығару жұмыстарының орындалуын түсіндіру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- карбюраторлы қозғалтқыштардың коректендіру жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

10. Автомобиль карбюраторларының жалпы құрылысы туралы мәлімет  

11. Автомобиль карбюраторының жұмысы туралы мәлімет 

12. Қоректендіру  жүйесінің жұмысы 



Жұмыс барысы 

Карбюраторлы моторында отын бактан 6 тұндырғыш-сүзгi  және отын өткiзгiш арқылы 

насоспен сорылады да карбюраторға жiберiледi (2.33-сурет). Енгiзу тактiсiнде атмосфера 

ауасы сүзгiден (ауа тазартқыштан) өтiп басқа қоспалардан тазартылады да карбюраторға 4 

келiп түседi. Мұнда ауа (2.32-сурет) тозаңданған отынмен араласады және енгiзу түтiгiне 

(коллектор) бағытталады. Жанғыш қоспаны дайындау енгiзу түтiгiне жалғасады, онда 

отын буланады және ауамен араласып кетедi. Бұл процесс мотор цилиндрiнде енгiзу және 

сығылу тактiсi кезiнде аяқталады. Жұмыстық қоспа жанып болғаннан кейiн 

пайдаланылған газ шығаратын түтiк жүйесi және өшiргiш арқылы сыртқа шығарылып 

тасталады. 
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Карбюраторлы автомобиль моторларында негiзiнен бензинмен немесе газбен жұмыс 

iстейдi. Мотордың сенiмдi және үнемдi жұмысын қамтамасыз ету үшiн бензиннiң жақсы 

буланғыштық және жеткiлiктi детонациялық берiктiлiк қасиеттерi болуы керек. 

 

Жанғыш қоспаны карбюраторда әзiрлеу бүрку принципiне негiзделген, мұндайда 

сұйықтық сиреген ауаның әсерiнен тозаңдатқыштан (түтiктен) шапшып шығып, майда 

тозаң күйiнде бүркiледi. 

Қарапайым карбюратор (2.32-сурет) қалтқылы камерадан (2), диффузордан (8), 

тозаңдатқыштан (9), араластыру камерасынан (11) және дроссельдiк қалқалағышытан (10) 

тұрады. Отын қалтқылы камераға өз ағысымен немесе насос арқылы отын өткiзгiшiмен 

берiледi. Қалтқылы камера (2) араластыру камерасымен жиклерi бар тозаңдатқыш (9) 

арқылы қосылады. Ол шағын тесiгi бар тығын түрiнде болады, сол арқылы белгiлi уақыт 

бiрлiгiнде отын берiледi. 

Тозаңдатқан отын ауамен араласады, бiр бөлiгi буланады және жанғыш қоспа түрiнде 

мотор цилиндрiне келедi. 

Жанғыш қоспа – бұл карбюраторда майда тозаңдатылған отынның (бензиннiң) 

буларынан және ауадан дайындалған қоспа. 

Автомобиль моторында құлама ағынды екi камералы карбюраторлар орнатылады. 

Автомобиль карбюраторларында мынадай мөлшерлейтiн жүйелер бар: негiзгi бос 

жүрiс; салқын моторды iске қосу; экономайзер; шапшаңдату насосы. 

Карбюратордың екi камерасы да бiр-бiрiне тәуелсiз, параллель жұмыс iстейдi, 

әрқайсысы жанғыш қоспаны өз қатарындағы цилиндрлерге бередi. әрбiр камераның 

негiзгi мөлшерлейтiн және бос жүрiс жүйелерi бар. Ауа жапқыш, қалтқылы камера, 

экономайзер және шапшаңдату насосы карбюратордың екi камерасы үшiн ортақ. 

2.33-сурет.Карбюраторлы ВАЗ мотордын 

қоректендіру жүйесі. 1-ауа фильтрі, 2,3-ендіру және 

шығару түтіктері, 4-карбюратор, 5-отын 

өткізгіші, 6-бак, 7-насос, 8-өшіргіш (глушитель) 

түтігі, 9,10-қосымша және бас ошіргіш 

 



Бақылау сұрақтар 

11. Жанғыш қоспаны карбюраторда қалай әзірлейді? 

12. Қарапайым карбюратордың құрылысы қандай? 

13. Иiндi бiлiктiң айналу жиiлiгi қалай шектеледі? 

14. Көпплунжерлi қатарлы отын насосының қалаған режимдi реттеуiш қалай жұмыс 

істейді?  

15. Карбюраторлы және дизельдi моторлардың қоректендiру жүйесiнiң ақаулары? 

 

 

№ 12 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Газбаллонды қозғалтқыштың отынмен жұмыс істеу принципі 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды газбабаллонды қозғалтқыштың отынмен жұмыс 

істеу принципін орындалуын түсіндіру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- плакаттар; 

- оқулықтар; 

- двигательдің моделі; 

- газбаллонды қозғалтқыштың отынмен жұмыс істеу принципін түсіндіру; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Газбаллонды қозғалтқыштың артықшылықтары туралы мәлімет  

2. Газбаллонды қозғалтқыштың құрылысы мен жұмыс істеу принципі туралы 

мәлімет 

3. Қоректендіру  жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы 

Газтурбинаны сипаттай отырып, ең алдымен ол бу турбинсы секілді үлкен 

жылдамдықпен айналатынын айта кеткен жөн. Ол көлемі бойынша айтарлықтай кіші, ал 

қуаты мен салмағы бойынша 10 есе артық және жеңіл.  

Іштен жанатын поршеньді қозғалтқыштарға қарағанда, газтурбиналы қозғалтқыш аса 

маңызды артықшылыққа ие. Сондықтан мұндай қозғалтқыштарды автомобиль 

көліктерінде кеңінен қолдануда. Мысалы, автобустарда орнатылуда. Олардың да әлі 

кемшіліктері жоқ емес екені рас, алайда олар конструкциясының даму шамасына қарай 

ақырындап жоюлуда. 

Осындай қозғалтқыштың негізгі сызбасы көрсетілген. 

Газды трубинамен (7) білікте (8) бірге орналасқан ротациялық компрессор(9) 

атмосферадан ауаны тартады., оны қысады және жану камерасына (3 қысып толтырады. 

Жанармайлы сорап (1) , сондай ақ біліктен қозғалысқа ькелтірілген турбиналар жану 

камерасына орнатылған форсункаға (2)  жанармайды қысып толтырады. Жанудың газ 

тәріздес өнімдері бағыттаушы аппарат (4) арқылы жұмыстық күрекшелерге  (5) , газды 

турбинанаң (7) дөңгелектеріне түседі.  Және оны бір, нақты бағытқа айналуға мәжбүр 

етеді. Турбинада пайдаланған газдар потрубок ( 6) арқылы атмосфераға шығады. Газды 

турбинанаң білігі (8) ішпектерде (10) айналады. Біліктің айналмалы қозғалысы газды 

турбинадағы қозғалыстың жалғыз түрі болып табылады, сол уақытта іштен жанатын 

қозғалтқышты иінді біліктің айналмалы қозғалысынан басқа поршеньнің қайтарымды-

ілгермелі қозғалысы, сондай ақ бұлғақтың күрделі қозғалысы орын алады. Газтурбиналы 



қозғалтқыштар салқындауы үшін арнайы құрылғыны қажет етпейді. Ішпектердің 

минималды саны укезінде үйкелетін бөшектердің болмауы газтурбиналы қозғалтқыштың 

ұзақ жұмысқа қабілеттілігін және жоғарғы беріктігін қамтамасыз етеді. 

 

Бақылау сұрақтар 

1. Газбаллонды қозғалтқыштың артықшылықтары туралы мәлімет  

2. .Газбаллонды қозғалтқыштың құрылысы мен жұмыс істеу 

 

                                         № 13 тәжірибелік жұмыс  

Тақырыбы:Қозғалтқышты іске қосу  мен жұмыс кезіндегі техникалық қауіпсіздік пен 

өртке қарсы шаралардың негізгі талаптары 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды техникалық қауіпсіздікпен , өртке қарсы 

шаралардың негізгі талаптарымен таныстыру.  

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- Тәжрибелік сабақтарды орындау кезіндегі техника қауіпсіздік ережелері 

- Өртке қарсы шаралардың негізгі талаптары 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

4. Газбаллонды қозғалтқыштың артықшылықтары туралы мәлімет  

5. Газбаллонды қозғалтқыштың құрылысы мен жұмыс істеу принципі туралы 

мәлімет 

6. Қоректендіру  жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы 

Бақылау сұрақтар 

1. Техника қауіпсіздігі ережелері 

2. Тәжрибелік сабақ кезінде жұмыс киімдерінің үлгілері туралы мәлімет  

3. Өртке қарсы шаралар 

 

 

№ 14 тәжірибелік жұмысы 

Тақырыбы:Дизель отындары мен жанғыш қоспа түзу тәсілдері. Common Rail  жүйесі 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды дизель отындары мен жанғыш қоспа түзу 

тәсілдері.  Common Rail  жүйесі . 

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- Дизель отындары 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-

тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Дизель қозғалтқышының құрылысы 

 

 



2. Дизель қозғалтқыштарындатжанғыш қоспаны түзу туралы мәлімет 

3. Қоректендіру  жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы 

 

Дизель отыны белгiлi бiр талаптарға сәйкес болуы керек. Отын сапасының маңызды 

көрсеткiштерi – тазалығы, жоғары жылу шығарғыштық қасиетi, тұтқырлығының аздығы, 

өздiгiнен тұтану температурасының төмендiгi, цетан санының жоғарылығы (40-тан төмен 

емес). Отындағы цетан саны анағұрлым көбiрек болса, цилиндрге бүркiлген сәттегi 

өздiгiнен тұтанудың кешiгу кезеңi соғұрлым аз болып мотор ешбiр тарсылсыз жұмыс 

iстейдi. 

Күкiрттiң болуы отынның өздiгiнен жану кезеңiн қысқартады, әрi мұның өзi мотордың 

жұмысына қолайлы әсер етедi. Оның отында көп болуы күйенiң көбеюiне және цилиндр-

поршень тобы детальдарының тез тозуына себепшi болады. 

Дизель отынды жеткiзiп берер алдында оның маркасына күкiрт процентiн айқындайтын 

цифрлар (0,2 немесе 0,5) қоса жазылады. Олардың маркалары 2 кестеде келтiрiлген. 

Дизель отын маркасындағы әрiптер мынаны бiлдiредi: Л – жазғы, З – қысқы, А – 

арктикалық. Арктикалық отын болмаған жағдайда және моторлардың төменгi 

температурада пайдалану барысында қысқы отынға 50%-ке дейiн керосин қосылады. 

Отын сорттарын жыл маусымдарына сәйкес қолдану керек. 

 Бакты су тиюден сақтаған жөн, олай болмаған жағдайда отын аппаратурасы iстен 

шығуы мүмкiн. 

Отын құймастан бұрын бактың қылта аузын және қақпақшасын шаңнан ұқыпты түрде 

тазарту, қақпағындағы тесiктi тазалау және қылта аузының тор көздi сүзгiсiн жуу керек.  

Отынды құю барысында өрт қауiпсiздiгiнiң ережелерiн сақтаған жөн. 

2-кесте. 

Моторларда қолданылатын дизель отыны  

        
Отын маркасы 
Л З А ДЛ ДЗ ДА 
жазғы қысқ

ы 
аркти
калық 

дизель
дi 
жазғы 

дизель
дi 
қысқы 

дизельдi 
арктикал
ық 

Сыртқы ауа температурасы осы көрсетiлгендегiдей 

және одан жоғары болғанда жұмыс iстеу ұсынылады, 

оС. 

0 –20 –30 0 –20 –50 

Отынның өздiгiнен тұтану температурасы, оС. 

310 240 240 310 240 230 

Отынның ең жоғарғы суыну температурасы, оС. 

–10 –35 –45 –10 –45 –55 

Құрамындағы күкiрт, % 0,2-ден 0,5-ке дейiн 0,2-

ден аспау керек 

 

 

CommonRailбүрку жүйесі.  

Отын толық жануы және дизельді қозғалтқыштың қуаты мен экономикалық 

көрсеткіштері жоғары дәрежеде болуы үшін поршень ЖӨН келгенге дейін және одан 

өткеннен кейін (электронды бапсқару жүйесі арқылы) бірнеше рет отынды цилиндрге 

бүрку керек. Дизельді қозғалтқыштың Common Rail бүрку жүйесі бактағы (1) отын 

өткізгіші түтікпен тазарту сүзгісіне (2) келіп, мұнда ол механикалық қоспалардан 

тазартылылады. Отын сүзгісінен отын жоғарғы қысымды сорғымен (3) айдалады. 

Жоғарғы қысымды өткізгішімен улкен қысыммен отын рампасына (6) жеткізеді. Басқа 



бүрку жүйесінің Common Rail бүрку жүйесінің айырмашылығы форсункалар (8)  бірден 

рампаға түтікшелермен жалғасуы. ЭБЖ  (9) басқарумен жану камерасына отын бүркеді. 

Пайдаланбаған отын түтікпен бакқа қайтарылады. 

 

Бақылау сұрақтар 

7. Европада неге карбюраторлы моторларды қолданбайды? 

8. Қоректендiру жүйелерiнiң түрлерi қандай? 

9. Детонация деген не? 

10. А-93 бензинiнде 93 саны ненi көрсетедi?  

11. Дизельдi моторда қоректендiру жүйесi отынды жану камерасына қалай және қандай 

қысыммен бүркеді?  

12. Дизель отынының Л, З және А маркаларының айырмашылықтарын айтыңыз? 

 

 

 

№ 15 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Дизель қозғалтқыштарының жұмысы мен құрылысы 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды дизель қозғалтқышының жұмысы мен 

құрылысы туралы мәлімет . 

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- Дизель қозғалтқышы; 

- Дизель қозғалтқышының бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. А-93 бензинiнде 93 саны ненi көрсетедi?  

2. Дизельдi моторда қоректендiру жүйесi отынды жану камерасына қалай және 

қандай қысыммен бүркеді?  

3. Дизель отынының Л, З және А маркаларының айырмашылықтарын 

айтыңыз? 

Жұмыс барысы 

 

Тез және толық жанатын жанғыш қоспаны алу үшiн, отын мүмкiндiгiнше  ұсақ 

бөлшектерге тозаңдатылып және әрбiр бөлшек үшiн толық жануға жеткiлiктi ауа мөлшерi 

болуы қажет. 

Отын цилиндрге, жану камерасындағы сығылу тактiсiндегi ауа қысымынан бiрнеше есе 

артық болатын 100МПа (1000 атм) дейiнгi қысыммен форсунка арқылы бүркiп енгiзiледi. 

Отын толық жануы және дизельдi мотордың қуаты мен экономикалық көрсеткiштерi ең 

жақсы болу үшiн, поршень жоғарғы шектiк нүктеге келгенге дейiн және одан өткеннен 

кейiн (электронды басқару жүйесi арқылы) бiрнеше рет отынды цилиндрге бүрку керек. 

Дизельдi мотордың қарапайым қоректендiру жүйесi 2.34-суретте көрсетiлген. 

Отын цилиндрге, жану камерасындағы сығылу тактiсiндегi ауа қысымынан бiрнеше есе 

артық болатын 100МПа (1000 атм) дейiнгi қысыммен форсунка арқылы бүркiп енгiзiледi. 



Отын толық жануы және дизельдi мотордың қуаты мен экономикалық көрсеткiштерi ең 

жақсы болу үшiн, поршень жоғарғы шектiк нүктеге келгенге дейiн және одан өткеннен 

кейiн (электронды басқару жүйесi арқылы) бiрнеше рет отынды цилиндрге бүрку керек. 

Дизельдi мотордың қарапайым қоректендiру жүйесi 2.34-суретте көрсетiлген. Бактағы 

отын өз ағынымен отын өткiзгiшiмен iрi тазарту сүзгiсiне (4) келiп, мұнда ол iрi 

механикалық қоспалардан тазартылады (2.34-сурет). Отын iрi тазарту сүзгiсiнен сору 

помпасымен (7) сорылып алынып, майда тазарту сүзгiсi (8) арқылы отын насосына (5) 

айдалады. Насос жоғары қысымды отын өткiзгiшiмен (9) отынды үлкен қысыммен 

тозаңдатылған күйiнде жану камерасына бүркелетiн форсункаларға (11) жеткiзедi. Отын 

мейлiнше молынан сору помпасымен насосқа берiледi. Оның артығы насостан қайта 

жiберу түтiгiмен (10) отын өткiзгiшiнiң штуцерiндегi қайта жiберу клапаны арқылы сору 

помпасының ендiру бөлiгiне бұрып жiберiледi. 

Майда тазарту сүзгiсiнен түскен отын қысымы манометрмен бақыланады, ол МПа 0-

06–0,09 шегiнде болуы керек. 

Тазаланған дизель отыны форсункалармен жану камерасына жоғары қысыммен 

бүркiледi.  

 

 

Бақылау сұрақтар 

1. Цилиндрге берілетін ауаны неге тазарту қажет?  

2. Отын багы не үшiн қажет? 

3. Отын сүзгiлерiнiң түрлерi?  

4. Отын айдауыш насостары қалай жұмыс iстейдi?  

5. Форсунканың қызметi қандай? 

6. Насос секциясының детальдары?  

7. Насос-форсунка мен қатарлы насостардың айырмашылықтары қандай?  

2.34-сурет. Дизель моторының қөректендіру 

жүйесі. 1-отын қабылдағыш, 2-бак, 3, 9, 12- отын 

өткiзгiш түтіктер, 4,   8 – ірі және майда 

тазарту сүзгiлері, 5-жоғарғы қысымды насос, 6-

тұтқа, 7-отын помпасы, 11-форсунка, 12-мотор цилиндрі. 

 



№ 16 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Дизель қозғалтқыштарының қоршаған ортаны ластауындағы әсері 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды дизель қозғалтқышының қоршаған ортаны 

ластауының әсері туралы мәлімет . 

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- Дизель қозғалтқышы; 

- Дизель қозғалтқышының бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

4. А-93 бензинiнде 93 саны ненi көрсетедi?  

5. Дизельдi моторда қоректендiру жүйесi отынды жану камерасына қалай және 

қандай қысыммен бүркеді?  

6. Дизель отынының Л, З және А маркаларының айырмашылықтарын 

айтыңыз? 

Жұмыс барысы 

Дизель жанармайы белгілі бір талаптарға сәйкес болуы керек. Жанар май сапасының 

маңызды көрсеткіштері – тазалығы, жоғарғы жылу шығарғыштық қасиеті, 

тұтқырлығының аздығы, өздігінен тұтану температурасының төмендігі, цетан санының 

жоғарлығы. Жанармайдағы цетан саны анағұрлым көбірек болса, цилиндрге бүркілген 

сәттегі өздігінен тұтанудың кешігу кезеңі  соғұрлым аз болып, двигательешбір тарсылсыз 

жұмыс істейді. Күкірттің болуы жанармайдың өздігінен жану кезеңін қысқатрады, әрі 

мүның өзі двигательдің жұмысына қолайлы әсер етеді. Оның жанар майда көп болуы 

күйенің икөбеюіне және цилиндр – поршень тобының бөлшектерінің тез тозуына себепші 

болады.  

 

Бақылау сұрақтар 

8. Цилиндрге берілетін ауаны неге тазарту қажет?  

9. Отын багы не үшiн қажет? 

10. Отын сүзгiлерiнiң түрлерi?  

11. Отын айдауыш насостары қалай жұмыс iстейдi?  

12. Форсунканың қызметi қандай? 

13. Насос секциясының детальдары?  

14. Насос-форсунка мен қатарлы насостардың айырмашылықтары қандай?  

  



№ 17 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Контактілі-контактасыз транзисторлы іске қосу жүйесі 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды контактілі-контактісіз транзисторлы іске қосу 

жүйесі туралы мәлімет . 

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- Плакаттар; 

- Контактілі-кантактісіз транзисторлы іске қосу жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Қозғалтқыштың іске қосу жүйесі 

2. Кантактілі- транзисторлы тұтандыру жүйесінің сүлбасы 

3. Кантактілі – транзисторлы тұтандыру жүйесінің жұмысы 

Жұмыс барысы 

Автомобильдерде транзисторларды қолданатын оталдыру жүйесiн пайдаланады, ол 

батареямен оталудан күрделiрек болғанмен, бiрқатар артықшылықтары бар. 

Оталудың контактылы-транзисторлы жүйесiнiң (4.8-сурет) кәдiмгi батареялық 

оталудан айырмашылығы, үзгiш-тартқыш контактылары (В) мен оталу катушкасының (А) 

аралығына транзисторлы коммутатор (Б) қосылады. 

Коммутатор қорғасын қорытпасының қырлы корпусына монтаждалған, корпустың 

төменгi бөлiгiнде транзистордың электронды қорғау блогы (8), импульстi трансформатор 

(9) және резисторлар орналасқан. Корпустың бүйiрiнде өткiзгiштердi жалғауға арналған 

төрт қысқыш бар: М - машинаның массасымен, Р (таратқыш) - үзгiш-таратқышпен, К 

(катушка) - катушканың оталдыру қысқышымен, атаусыз қысқыш - осы катушканың 

тиiстi қысқышымен қосылған. 

Транзисторлы коммутатор екi режимде: коммутатор схемасы оталдыру катушкасының 

алғашқы орамына ток өткiзуге ашық (сүзгiш контактылары тұйықталған), коммутатор 

схемасы оталу катушкасының алғашқы орамына ток өткiзуге жабық (үзгiш контактылары 

ажыратылған) жағдайларда жұмыс iстейдi. Бiрiншi рережимдегi транзисторлы 

коммутатордың жұмыс iстеу кезiндегi ток жолдары суретте стрелкамен көрсетiлген. 

Үзгiш контактылары (10) транзистор (8) базасының тiзбегiне қосылған. Контактылар 

тұйықталған кезде, олар арқылы болар-болмас ток өтедi (0,75А). Транзистор базасы 

тогының күшi шамалы болғандықтан, контактысы үзiлген кезде iс жүзiнде электр 

үшқынынан тозбайды. Контактылардың қызмет ету ұзақтығына тек механикалық тозу 

әсер етедi. 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Батареялы оталдыру қандай приборлардан тұрады?  

2. Төменгi және жоғары кернеу тогының тiзбектерi қалай пайда болады?  

3. Оталу катушкасының құрылысы қандай?  

4. Оталудың алдын алу бұрышы қандай құрылғыларды реттейдi?  

5. Үзгiш контактыларында конденсаторды қандай мақсатта қосады?  

6. Оталу шамының АПУ маркасын қалай талдауға болады?  

7. Автомобильдерде оталудың дұрыс орнатылғанын қалай тексеруге болады?  



8. Оталу транзисторлы жүйесiнiң батареялы жүйеден айырмашылығы қандай?  

 

 

 

 

18 тәжірибелік жұмыс 

Тақырыбы:Іске қосу жүйесінің жалпы бөлшектерінің құрылысы, от алу нүктесін қою. 

Жұмыстың мақсаты: Білім алушыларды контактілі-контактісіз транзисторлы іске қосу 

жүйесі туралы мәлімет . 

Жұмысқа дайындық: Берілген түп нұсқа бойынша керекті құралдарды дайындау. 

Жұмыс орындарының құрал-жабдықтары: 

- Плакаттар; 

- Контактілі-кантактісіз транзисторлы іске қосу жүйесінің бөлшектері; 

- слайдттар; 

- видиослайдттар; 

- плакаттар ,оқулықтар,технологиялық нұсқау карталары, карточка-тапсырмалар. 

Жұмыс жоспары:  

1. Кантактілі – транзисторл Оталу катушкасының құрылысы қандай?  

2. Оталудың алдын алу бұрышы қандай құрылғыларды реттейдi?  

3. Үзгiш контактыларында конденсаторды қандай мақсатта қосады?  

4. Оталу шамының АПУ маркасын қалай талдауға болады?  

4.8-сурет. Оталдырудың      контактылы — тран-

зисторлы   жүйесінің  схемасы. А — оталдыру катушкасы. 

Б — коммутатор, В — үзгіш-тарэтқыш, Г - аккумулятор 

батареясы; 1 — оталдыру свечасы, 2 — екінші орам, 3 — 

алғашқы орам, 4 — ста бнлитрон, 5 — диод, 6 - 

конденсатор, 7 — резистор, 8 — траңзистор, 9 — 

импульсті трансформатор, 10 — үзгіш контактылары, 11 

— жұдырықша. 12 — қосымша резистор, 13 — оталдыру 

қосқышы. 14 — ампермстр, К, М, Р — қысқыштар 



Жұмыс барысы 

Автомобильдерде транзисторларды қолданатын оталдыру жүйесiн пайдаланады, ол 

батареямен оталудан күрделiрек болғанмен, бiрқатар артықшылықтары бар. 

Оталудың контактылы-транзисторлы жүйесiнiң (4.8-сурет) кәдiмгi батареялық 

оталудан айырмашылығы, үзгiш-тартқыш контактылары (В) мен оталу катушкасының (А) 

аралығына транзисторлы коммутатор (Б) қосылады. 

Коммутатор қорғасын қорытпасының қырлы корпусына монтаждалған, корпустың 

төменгi бөлiгiнде транзистордың электронды қорғау блогы (8), импульстi трансформатор 

(9) және резисторлар орналасқан. Корпустың бүйiрiнде өткiзгiштердi жалғауға арналған 

төрт қысқыш бар: М - машинаның массасымен, Р (таратқыш) - үзгiш-таратқышпен, К 

(катушка) - катушканың оталдыру қысқышымен, атаусыз қысқыш - осы катушканың 

тиiстi қысқышымен қосылған. 

Транзисторлы коммутатор екi режимде: коммутатор схемасы оталдыру катушкасының 

алғашқы орамына ток өткiзуге ашық (сүзгiш контактылары тұйықталған), коммутатор 

схемасы оталу катушкасының алғашқы орамына ток өткiзуге жабық (үзгiш контактылары 

ажыратылған) жағдайларда жұмыс iстейдi. Бiрiншi рережимдегi транзисторлы 

коммутатордың жұмыс iстеу кезiндегi ток жолдары суретте стрелкамен көрсетiлген. 

Үзгiш контактылары (10) транзистор (8) базасының тiзбегiне қосылған. Контактылар 

тұйықталған кезде, олар арқылы болар-болмас ток өтедi (0,75А). Транзистор базасы 

тогының күшi шамалы болғандықтан, контактысы үзiлген кезде iс жүзiнде электр 

үшқынынан тозбайды. Контактылардың қызмет ету ұзақтығына тек механикалық тозу 

әсер етедi. 

Бақылау сұрақтары 

 

5. Батареялы оталдыру қандай приборлардан тұрады?  

6. Төменгi және жоғары кернеу тогының тiзбектерi қалай пайда болады?  

7. Оталу катушкасының құрылысы қандай?  

8. Оталудың алдын алу бұрышы қандай құрылғыларды реттейдi?  

9. Үзгiш контактыларында конденсаторды қандай мақсатта қосады?  

10. Оталу шамының АПУ маркасын қалай талдауға болады?  

11. Автомобильдерде оталудың дұрыс орнатылғанын қалай тексеруге болады?  

12. Оталу транзисторлы жүйесiнiң батареялы жүйеден айырмашылығы қандай?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8-сурет. Оталдырудың      контактылы — тран-

зисторлы   жүйесінің  схемасы. А — оталдыру катушкасы. 

Б — коммутатор, В — үзгіш-тарэтқыш, Г - аккумулятор 

батареясы; 1 — оталдыру свечасы, 2 — екінші орам, 3 — 

алғашқы орам, 4 — ста бнлитрон, 5 — диод, 6 - 

конденсатор, 7 — резистор, 8 — траңзистор, 9 — 

импульсті трансформатор, 10 — үзгіш контактылары, 11 

— жұдырықша. 12 — қосымша резистор, 13 — оталдыру 

қосқышы. 14 — ампермстр, К, М, Р — қысқыштар 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар 
 

«Автомобиль құрылымы» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             1201000 - «Автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу  және 

пайдалану» 
                                  (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 

 



 

 

 

 

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау 

 

Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 болатын 

көлемде, рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі 

болуы қажет. Толық талпқа сай жазылған реферат топ ішінде талқылауға салынып, 

оқытушымен бағаланады. 

 Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама ретінде жазып, 

оны аудитория алында қорғау керек. 

 Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, ол 

оқытушымен білім алушы арасында пікір ретінде талқыланады. 

 Ситуациялық есептер шығару – тақырып бойынша берілген есептер топқа 

бөлініп шығарылады және ол осы топпен қорғалады. 

 Есептер шығару - әрбір білім алушы өзіне берілген есептерді шығарып, оқыту 

алдында қорғайды. 

 Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды білім алушылар 

жазып, оны оқытушыға тексертеді. 

 Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған білім 

алушылар жазбаша жауап береді. 

 Бақылау жұмысы – аралық бақылау алдында өткен тақырыптарды пысықтау үшін 

жазбаша бақылау жұмысы болады, оған теориялық материалдар және есептер шығару 

жатады. 

 Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім алушы 

тобына тапсырма біріледі және олар жасаған жобаларын топ алдында қорғайды. 

 

Сөздік (Глоссарий). 

 

Автомобиль – оның жалпы мағнасы «тарту» және «өздігінен жүреді»деген мағнадан 

туындаған. Оның құрамына бірнеше механизмдер мен жүйелер кіреді. 

Қозғалтқыш – деп энергияның кез келген түрін тек механикалық энергияға айналдырып 

беретін қондырғыны айтады.  

Шасси – деп автомобильдің жол бетімен жүруге арналған бірнеше қондырғыларын 

біріктірген бөлігін айтады. 

Трансмиссия – қозғалтқыштан келген қуатты машинаның жүретін дөңгелегіне жеткізіп 

беретін қондырғы. 

Машина тұғыры – автомобильдің шасии бөлігінің барлық механизмдерімен қоса, 

қозғалтқыш, кузовты бекітуге арналған қондырғы. 

Басқару жүйелері- машинаның жріс бағытын басқаратын рульдік механизм. 

Тежеу жүйесі – автомобильдің жылдамдығын азайтып, тіпті тоқтату қызметін атқарады 

 

1. Қозғалтқыштардың негізгі түсініктемелері мен анықтамалары 

2. Көп цилиндрлі қозғалтқыштың орналасу тіртібі 

3. Жоғары және төмен орналасқан клапан бөлшектернің өзара әрекеті. Артықшылығы 

мен кемшілігі 

4. Ауа мен салқындату жүйесінің ортақ құрылымы мен жұмысы 

5. Әр түрлі сүзгілердің сапасы мен сүзетін қасиетіне қарайсалыстыру 

6. Детонация туралы түсінік 

7. Жанғыш қоспаларға қойылатын талаптар 

8. Карбюраторды басқару 



9. Газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштың жұмысы 

10. ЖҚЖН нің жалпы құрылысы мен қызметі 

11. Стартердің және оның жетегінің қызметі мен құрылымы 

12. Трансмиссияның агрегаттары, олардың автомобильде орналасуы мен қызметі 

13. Ілініс жетегікүшейткіштерінің құрылысы 

14. Спидометрдің құрылысы мен қызметі 

15. Дифференциалдың қызметі мен түрлері 

16. Ленжоренді қаңқаның құрылымы 

17. Басқарылатын белдікте доңғалақтың орнатылуы қозғалыс қауіпсіздігіне , 

доңғалақтың тозуына  және шығынына әсері 

18. Автомобильдің арқалығы 
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Қорытынды емтихан тесттер 

 

«Автомобиль құрылысы» пәніне арналған тест сұрақтары 

 

                                      I- НҰСҚА 

 

1.Такт дегеніміз не ?  

А.Жоғары және төменгі өлі нүктелердің арасындағы поршеннің жүріс жолы 

В.двигательдің барлық жүрісіндегі поршень жүрісі 

С. поршень жүрісінің цилндр диаметріне қатынасы 

Д.Иінді біліктің бір айналымындағы поршень жүрісі 

Е.Иінді біліктің екі айналымындағы цилиндр жұмысы 

 

2. Мотордың жұмыстық циклы дегеніміз не? 

А.Пошеннің төрт жүрісінде орындалатын пайдалы жұмыс 

В. двигатель жұмысының барлық процесстері 

С. Поршень жүрісінде орындалатын процесс 

 Д.Поршень жүрісі  

 Е.Иінді біліктің бір айналымындағы процесс 

 

3.Мотордың литражы деп нені айтады ?                                                        

 -А.Барлық цилиндрдегі жұмыс көлемінің қосындысын; 

В.Цилиндр жұмыс көлемін жану камерасының көлеміне қатынасы; 

С.Салқындату жүйесінің көлемін; 

Д.Сығылу камерасының көлемін; 

Е.Цилиндрдің толық көлемі. 

 

4.Сығылу дәрежесі дегеніміз не ? 

А.Сығылу камерасы көлемінің толық көлемге қатынасы 

В.Жұмыстық көлемнің жану камерасының көлеміне қатынасы                          

 С.Толық көлемнің жану камерасы көлеміне қатынасы 

Д.Жану камерасы көлемінің жұмыстық көлемге қатынасы 

Е.Сығылу көлемінің толық көлемге қатынасы 

 

 

5.Цилиндрлі мотордың жұмыс істеу тәртібі қалай ? 

А.1-3-4-2; 

В.1-2-3-4; 

С.2-3-4-1; 

Д.3-4-2-1; 

Е.1-2-4-3 

 

6.Газтаратушы механизм нелерден тұрады ? 

А.Таратқыш білік, тісті дөңгелек, итергіш, күйенте және клапандардан 

В.Клапан, генератор 

С.Аспа механизмдерден 

Д.Иінді білік, таратқыш білік және итергіш 

Е.Итергіш және күйенте 



 

7.ИБМ-ге нелер жатады ? 

А.Клапан және күйенте 

В.барлык білік; 

С. Цилиндр, поршень және оның сақиналары мен саусағы, шатун, иінді білік 

Д.Жұдырықшалы білік 

Е.Цилиндр 

 

8.Двигательдер қоспаның түзілуіне қарай мынадай болады ? 

А.Газды және бензинді 

В.Карбюраторлы және дизельді 

С.Ауа және бензин 

Д.Тракторға арналған 

Е.Мазутты 

 

9.Цилиндр санына қарай двигательдер 

А.Бір және көпцилиндрлі 

В.Екі және төрт цилиндрлі 

С.3 және 5 цилиндрлі 

Д.6,7, және 8 цилиндрлі 

Е.Тек 1 цилиндрлі 

 

10.Компрессиялы сақина не қызмет атқарады ? 

А.Поршен мен цилиндр кенересінің арасын нығыз ұстау үшін 

В.Май сыдыру үшін 

С.Май беру үшін 

Д.Салқындату үшін 

Е.Поршень қозғалысы үшін 

 

 

11.Шатун мойнындағы қуыс не қызмет атқарады ? 

А.Түпкі мойыннан келетін майды тазалау үшін және суыту үшін 

В.Білікті майлау және салмағын азайту үшін 

С.А және В жауаптары дұрыс 

Д.Жағар майдың берілуін көбейту үшін 

Е.Салқындату үшін 

 

12.Кривошипті-шатунды механизмдер не қызмет атқарады? 

А.Поршеннің қозғалысы үшін 

В.Салқындату 

С.Майлау 

Д Поршеннің ілгері-кейінді қозғалысын иінді біліктің айналыс қозғалысына келтіру үшін 

Е.оталдыру үшін 

 

13.Двигательді іске қосу үшін 

циндрлі двигательде неше түпкі және шатун мойындары болады ? 

А.6және 5 

В.4 және 5 

С.5 және 4 

Д.4 және 3 

Е.3 және 4 

 



 

14.Маховик не қызмет атқарады ? 

А.Иінді біліктің біркелкі айналуын қамтамасыз етеді 

В.Бұраушы моментті көбейту үшін 

С.Бұраушы моментті азайту үшін 

Д.Двигательді оталдыру үшін 

Е.Салмағын көбейту үшін 

 

 

15.Вкладыштерді (төсем) қандай материалдардан жасайды ? 

А.Болаттан; 

В.Шойын және қоладан 

С.Қалайы негізіндегі баббиттан 

Д.Темір қосынды ерітінділерден 

Е.Шойыннан 

 

 

 

16.Газтарату фазасы деп нені айтады ? 

А.Клапандардың жабылуынан ашылуына дейінгі период 

В.Шығарушы және енгізуші клапандардың жабылуы 

С.Шығарушы клапандардың жабылуын 

Д.Клапандардың ашылу моментінен олардың жабылу моментіне дейінгі периодты 

Е.қалдық газдарды шығаруды 

 

 

17.Газтаратушы механизм не қызмет атқарады ? 

А.Цилиндрге форсункалар арқылы жанармайды таратып бүркіп беру үшін 

В.Тек цилиндрдің қалдық газдардан тазалау үшін 

С.Мотордың цилиндріне таза зарядты өз уақытында енгізіп және қалдық газдарды шығару 

үшін 

Д.Жанармаймен қамтамасыз ету үшін 

Е.Ауамен  қамтамасыз ету үшін 

 

 

18.Клапандардың төмен орналасуы қандай двигательдерде қолданылады ? 

А.Кейбір карбюраторлы 

В.Дизельді 

С.Газды және дизельді 

Д.Булы двигательде; 

Е.Барлық карбюраторлы 

 

19.Газтаратушы механизмдердегі клапандардың жоғары орналасуы қандай 

двигательдерде қолданылады ? 

А.Карбюраторлы 

В.Дизельді 

С.Газды  

Д.Барлық  двигательдерде 

Е.Тек арнайы двигательдерде 

 

 

20.Декомпрессиялық механизмдер не үшін керек ? 



А.Цилиндрлерде қысымды көбейту үшін 

В.Моторды жеңіл қосу үшін 

С.Бұраушы моментті көбейту үшін 

Е.Жанармай шығынын азайту үшін 

Д.қуатты көбейту үшін 

 

 

21.ТН 8,5х10 жанармай насосының маркасын талдаңыз ? 

А.Поршень өлшемі 

В.Гильза өлшемі 

С.Цилиндр саны, плунжердің диаметрі және жүрісі 

Д.Цилиндр диаметрі және поршень жүрісі 

Е.Плунжер салмағы 

 

 

22. Форсунка не қызмет атқарады ? 

А.Жанармайды насосқа беру үшін 

ВДизельді жану камерасына жанармайды бүрку үшін 

С.Сорғыш насосқа жеткеріп беруге 

Д.Жанармай түтікшелерін жалғастыру үшін 

Е.Жүйеде жоғары қысым түзу үшін 

 

 

23.Сору насосынан кейін жанармай қысымы немен шектеледі ? 

А.Плунжер жүрісімен 

В.Поршень жүрісімен 

С.Клапанмен 

Д.Реттелуші винтпен 

Е.Серіппенің қаттылығын босату арқылы 

 

 

24.Сорушы клапандағы жүктік белдік не қызмет атқарады ? 

А.Клапан қозғалысындағы қозуды бәсеңдету 

ВЖанармайдың берілуін тез тоқтату 

С.үйкелістегі беттерге  және клапан ершігіне  майды жеткеру 

Д.Жанармайдың берілуін көбейту үшін 

Е.Жанармайдың берілуінің біркелкі берілуіне 

 

 

25.Центрифуганың қызметі не ? 

А.Май ағынын май магистралына беру 

В.Майды тазалап май магистралына жіберу 

С.Майды картерге беру 

Д.Майды картерге беру 

Е.Бұраушы моментті ұлғайту 

 

II-НҰСҚА 

1.Көп қолданылатын айналыс жиілігін реттеуіш регуляторды  

көрсетіңіздер ? 

А.Ортадан тепкіш, ақырғы 

В.Ортадан тепкіш барлық режимді 

С.Ортадан тепкіш, ақырғы, золотникті және т.б. 



Д.Золотникті, пневмогдравликалық, механикалық 

Е.Механикалық және гидравликалық 

 

 

2.Турбокомпрессорлар не қызмет атқарады? 

А.Ауатазалағышқа ауаны жеткізіп беру үшін 

В.Ауаны тазалау үшін 

С.Цилиндрге таза зарядты қысыммен жеткеру 

Д.Жанармай беру үшін 

Е.Берілген ауаның қысымын төмендету үшін 

 

 

3.Жағармайға нелер жатады ? 

А.Бензин, керосин, солярка майлары 

В.Солидол, мотормайы, нигрол 

С.Мотормайы, солярка 

Д.Бензин, керосин 

Е.Тосол,антибриз 

 

 

 

 

4.Двигательдерде майлау жүйесі не қызмет атқарады ? 

А.Үйкелісті азайту,  суыту үшін; 

В. Майлау, салқындату  және майдағы лас заттарды тазалауға; 

С.Беріліс қорабына, двигательдегі үйкеліс беттеріне май беру; 

Д.Газтаратушы механизмдерді майлау үшін; 

Е.Беріліс қорабының бөлшектерін майлау үшін. 

 

 

5.Центрифуга роторы ненің жәрдемінде айналады ? 

А.Двигательдің таратқыш білігіндегі шестрня берілісімен; 

В.Насостан қысыммен келген  майдың реактивтік күші арқылы; 

С.Двигательдің таратқыш білігінен ремен арқылы; 

Д.Клиноременнің жәрдемінде; 

Е.Аралық шестерния арқылы. 

 

 

6. Жұмыс істеп тұрған двигательдердегі салқындатушы сұйықтықтың температурасы 

қандай шамада болады ? 

А.55…750С; 

В.80…950 С; 

С.60…900 С; 

Д.50…600 С; 

Е.60… 700 С. 

 

 

7. Қандай салқындату жүйесі “жабық” деп аталады ? 

А.Егер жүйе жабық болса; 

В.Егер радиатор жабқышпен жабық болса; 

С.Егер жүйе бу-ауа қақпағымен жабық болса; 

Д.Егер радиатордың жалюздері жабық болса; 



Е.Егер радиаторда  термостан  жұмыс істемесе 

 

 

8.“Тосол”А-40 және А-65 салқындатушы сұйықтығындағы сандар 

 нені көрсетеді ? 

А.Сұйықтықтың қату температурасын; 

В.Двигательдегі  керекті температура; 

С.Углерод санын; 

Д.Жұмдылық; 

Е.Сұйықтық тығыздығы. 

 

 

 9.Термостаттың қызметі 

А.Жұмыс істеп тұрған двигательдегі майлаушы май температурасын реттеу; 

В.Двигательдегі сұйықтық тез қызуын және оны белгілі бір температурада ұстап тұру 

үшін; 

С.Клапанды  түрде қосу үшін 

Д.Сұйықтың берілуін реттеу үшін 

Е.Суды салқындату үшін 

 

 

10.Дизельді двигательді оталдыру үшін бастапқы кездегі айналыс жиілігі қанша болуы 

керек ? 

А.10…20 айн/мин 

В.30 … 50 айн/мин 

С.150 … 250 айн/мин 

Д.100 … 150 айн/мин 

Е.200 … 250 айн/мин 

 

 

11.Дизельді оталдыру алдында не істеу керек ? 

А.Картердегі майдың деңгейін және салқындату жүйесін тексереді, рульдік  дөңгелектің 

бос жүрісін және тежегіштің еркін жүрісін тексеру керек 

В.Беріліс қорабының,қуат алу білігінің рычактарының бейтарап қалыпта екенін және 

гидраликалық жүйені тексеру керек 

С.А және В жауаптары дұрыс 

Д.Дөңгелектің желін тексеру 

Е.Жүйедегі салқындатушы сұйықтың  деңгейін тексеру керек 

 

 

12.Аккумулятор батареясының кернеуі қанша болуы керек ? 

А.220 / 380 В; 

В.36 В; 

С.220 В; 

Д.12 В; 

Е.360 В. 

 

 

 13.Карбюраторлы моторының  оталу жүйесінің ерекшелігі неде? 

А.Сығылған ауаның жоғары температурасынан от алу; 

В.Электр ұшқынымен от алу; 

С.қызған ауаға байланысты; 



Д.Барлық жауаптары дұрыс; 

Е.Жоғары қысыммен от алу. 

 

 

 14.6СТ75ЭМ – аккумуляторындағы сандар нені көрсетеді ? 

А.Кернеу; 

В.Салмағы; 

С.Аккумуляторыдың саны және аккумулятордың сиымдылығы; 

Д.Ток күшін; 

Е.Пластинкалардың санын 

 

 

 15. Ток көзіне нелер жатады ? 

А.Катушка; 

В.Реле-регулятор; 

С.Генератор және  аккумулятор; 

Д.Магнето; 

Е.Стартер 

 

 

16. Оталдыру жүйесіндегі таратқышқа нелер жатады ? 

А.Аккумулятор, реле-регулятор; 

 В.Токты бөлгіш-таратқыш, реттегіш және октан корректор; 

С.Кернеуді таратқыш; 

Д.Катушка, магнето; 

Е.Оталдыру свечасы 

 

 

17.Ваккум-регулятор не үшін қызмет етеді ? 

А.Ерте оталдыру бұрышын автоматты түрде өзгерту үшін; 

В.Саңылауды реттеу үшін; 

С.Оталдыру жүйесі үшін; 

Д.Жүйедегі ваккумды  түрде ұстап тұруға; 

Е.Двигательді оталдыру үшін 

 

 

18. Оталдыру свечасы нелерден тұрады ? 

А.Электродты стерженнен, изолятордан, корпустан 

В.Электродтан 

С.Тек  орталық стерженнен 

Д.Проводтардан 

Е.Изолятордан 

 

 

19. Свечадағы А11У белгісіндегі 11 саны нені көрсетеді ? 

А.Диаметрін 

В.Колильдік санды 

С.Ұзындығын 

Д.Кернеуді 

Е.Резбаның размері 

 

 



20.Электрлік оталдыру құрылысына не жатады ? 

А.Оталдыру кілті 

В.Электростартері 

С.Рукоятка 

Д.Аккумулятор 

Е.Оталдыру свечасы 

 

 

21. Стартер қосқышы не үшін керек ? 

А.Электр тізбегін қосу үшін 

В.Двигательді қосып және ажырату үшін 

С.Кернеуді анықтау үшін 

Д.Массаны қосу үшін 

Е.Оталдыруды қосу үшін 

 

 

22.Карбюраторлы моторларды от алдыру үшін иінді біліктің айналу жиілігі қандай 

шамада болады ? 

А.30 … 50 айн/мин 

В.100 … 150 айн/мин 

С.200… 250 айн/мин 

Д.200 – ге дейін 

Е.Барлық жауаптары дұрыс 

 

 

23.Іске қосқыш моторда қолданылатын стартердің маркасы қандай ? 

А.Стартер 200 

В.Ст-352Д, Ст-365 

С.СТ-100 

Д.ПД-10 

Е.Барлық жауаптар дұрыс 

 

 

 24. Бактағы жанармайдың шамасын неменен бақылап отырады ? 

А.өлшеуіш сызғышпен 

В.Ст-352Д 

С.Ст 100 

Д.Датчикпен 

Е.]Барлық жауаптары дұрыс 

 

 

25.Мотордағы май қысымы немен бақыланады ? 

А.Монометрмен, қысым датчигімен 

В.Температура датчигімен 

С.Шамамен 

Д.Деңгейді өлшегішпен 

Е.Картердегі май деңгейімен 

 

                                     III- НҰСҚА 

1.Салқындатушы сұйықтықтың температурасын немен бақылайды? 

А.Қысым датчигімен 

В.Температура датчигімен 



С.Шамамен 

Д.Деңгейді өлшегішпен 

Е.Картердегі май деңгейімен 

 

 

2.Аккумулятор батареясының зарядталуын қандай прибормен бақылайды ? 

А.Реле-регулятор 

В.Генератор 

С.Амперметрмен 

Д.Спидометрмен 

Е.Тахометрмен 

 

3. Автомбильдер трансмиссиясы қандай бөлімдерден  

тұрады ? 

А.мотор, кардан, артқы жетекші белдіктен 

В.Алдыңғы белдік, кардан, беріліс сандары 

С.Беріліс қорабы, ілініс мубтасы 

Д.Ілініс мубтасы, беріліс қорабы, кардан және басты берілісі 

Е.Басты беріліс, ілініс мубтасы 

 

 

4.Екі ағынды ілініс муфтасы дегеніміз не ? 

А.Егер беріліс алдыңғы және артқы белдіктерге бөлек берілсе 

В.Егер екі жетектегі дискі болса 

С.Егер беріліс қорабына және қуат алу білігіне бөлек-бөлек берілсе 

Д.Егер екі жетекші дискі болса 

Е.Екі басқыш рычагы болса 

 

 

5. Беріліс  қорабының атқаратын қызметі ? 

А.Мотордың иінді білік айналысының жиілігін өзгерту үшін 

В.Мотордан шыққан бұраушы моментті өзгерту үшін 

С.Трансмиссияның беріліс санын көбейту үшін 

Д.Трактордың қозғалыс жылдамдығын өзгерту үшін 

Е.Бірінші біліктің айналу жиілігін көбейту үшін 

 

 

 

 

 6.Рульдік механизмдерге нелер жатады ? 

А.Руль дөңгелегі, червяк және шестерня 

В.Гидроцилиндр, червяк, алдыңғы белдік 

С.Сошка, білік, цапба, червяк және көлденең тяга 

Д.Тяга, сошка, білік және червяк 

Е.Тягалы механизм және сошка 

 

 

 7.Шкворняның көлденең еңкеюі қалай реттеледі ? 

А.Реттелмейді 

В.Труба тәрізді балкадан шығарылатын білікпен 

С.Шкворня фланеці мен бұралатын цапфа арасындағы төсемдердің жәрдемінде 

Д.Төсемдерді реттеу жолымен 



Е.Айырбастау арқылы 

 

 

 

8.Бағытаушы дөңгелектердің қиылысуы қалай іске асады ? 

А.Бойлық тяганың ұзындығын өзгерту арқылы 

В.Арнайы ретеуіш винттердің жәрдемінде 

С.Көлденең тяганың ұзындығы өзгерту арқылы 

Д.Бойлық тяганы өзгерту арқылы 

Е.Шкворняның еңкею бұрышын өзгерту арқылы 

 

 

9.Түзу қозғалыста және кенет тоқтағанда 

А.өте аз радиуста бұрылғанда және тоқтағанда 

В.Трактордың жүрісін жақсарту үшін 

С.үлкен радиуста бұрылғанда 

Д.Орнынан қозғалғанда 

Е. Барлық жауап дұрыс 

 

 

10.Барабанның күн тәрізді шестернясы қандай жағдайда тежеледі? 

А.Бұрылғанда 

В.Түзу сызықты қозғалғанда 

С.Кенет тоқтағанда 

Д.Биікке көтерілгенде 

Е.Төмен қарай түскенде 

 

 

11. Дөңгелектердің қиылысу шамасы қандай ? 

А.1- ден 5 мм 

В.2-ден 12 мм 

С.0- 5 мм 

Д.5-тен 20 мм 

Е.20 мм 

 

 

12. Шкворняның бойлық еңкею бұрышы қай шамада ? 

А.0 … 3.5 0 

В.1 … 2 0  

С.2 0 –дейін 

Д.5 0 –дейін 

Е.10 0 –дейін 

 

 

13.Тежеуіш механизмдердің қандай түрлерін білесіз ? 

А.Ленталы, колодкалы және дискалы 

В.Ленталы 

С.Колодкалы 

Д.Дискалы 

Е.Ленталы және аралас 

 

 



14.Зил 130 автомобиліндегі жетек типі 

А.Пневматикалық 

В.Гидравликалық 

С.Механикалық 

Д.Аралас 

Е.Тек механикалық 

 

 

 15.Тежеуіш механизмдердің қандай жетектері  болады ? 

А.Механикалық, гидравликалық, пневмаликалық және аралас 

В.Механикалық және гидравликалық 

С.Тек гидравликалық 

Д.Тек пневматикалық 

Е.С және Д жауаптары дұрыс 

 

16. Отын насосының диафрагмалары жасалатын маитериал 

А. Каратон 

В.Метал немесе металасбест 

С. Герметика 

Д. Пластмасса 

Е.Резеңкелі немесе лакталған мата 

 

 

17. Дөңгелектердің қиылысу шамасы қандай ? 

А.1- ден 5 мм 

В.2-ден 12 мм 

С.0- 5 мм 

Д.5-тен 20 мм 

Е.20 мм 

 

 

18. Шкворняның бойлық еңкею бұрышы қай шамада ? 

А.0 … 3.5 0 

В.1 … 2 0  

С.2 0 –дейін 

Д.5 0 –дейін 

Е.10 0 –дейін 

 

 

19.Тежеуіш механизмдердің қандай түрлерін білесіз ? 

А.Ленталы, колодкалы және дискалы 

В.Ленталы 

С.Колодкалы 

Д.Дискалы 

Е.Ленталы және аралас 

 

 

20.Зил 130 автомобиліндегі жетек типі 

А.Пневматикалық 

В.Гидравликалық 

С.Механикалық 

Д.Аралас 



Е.Тек механикалық 

 

 

 21.Тежеуіш механизмдердің қандай жетектері  болады ? 

А.Механикалық, гидравликалық, пневмаликалық және аралас 

В.Механикалық және гидравликалық 

С.Тек гидравликалық 

Д.Тек пневматикалық 

Е.С және Д жауаптары дұрыс 

 

 

22. Трактордың жұмыс жабдықтарына нелер жатады ? 

А.Кабина, рама және бара 

В.Кабина, габариттік шамдар 

С.Гидравликалық жүйе, кабина және рама 

Д.Гидравликалық жүйе, гидравликалық аспалы механизм 

Е.Аспалы механизм, рама және кабина 

 

 

23. Ауылшаруашылық тракторларында аспа қандай тіркеу схемасында жалғанады? 

А.Төрт және үш нүктелі 

В.Екі немесе үш нүктелі 

С.Төменгі үш нүктелі және жоғарғы төрт нүктелі 

Д.Тек екі нүктелі 

 Е.Екі және төрт нүктелі 

 

   

24.Тракторлардың қуат алу білігі (ҚАБ) не үшін қызмет атқарады? 

А.Трактордың артқы белдігін іске қосады 

В.Трактордың алдыңғы белдігін іске қосады 

С.Ауылшаруашылық машиналарының жұмыс мүшелерін іске қосу үшін 

Д.Таратқыш қорабты іске қосу үшін 

Е.Біріктіруші жетекті іске қосу үшін 

 

 

  

25.Гидравликалық аспалы механизм жүйесі нелерден тұрады ? 

А.Күш цилиндрінен 

В.Аспалы механизм және насос 

С.Май багы, насос, таратқыш, күш цилиндрі 

Д.Май түтікшесі және насос 

Е.Барлық жауаптар дұрыс 

 

IV-НҰСҚА 

1. Қуат алу білігі жетек беру әдісі бойынша мыналарға бөлінеді: 

А.Гидравликалық, механикалық ; 

В.Пневматикалық ; 

С.Тәуелді, тәуелсіз, синхронды және аралас ; 

Д.Механикалық ; 

Е.Синхронды және тәуелсіз . 

 

 



2.Аспалы механизм не қызмет атқарады ? 

А.Прицептерді тіркеу үшін 

В.Аспалы машиналарды шарнирлі түрде тіркеуге 

С.Жоғары көтеру үшін 

Д.Төмен түсіру үшін 

Е.Барлық жауаптар дұрыс 

 

 

 3.Қандай аспалы тіркеулер болады ? 

А.Артқы 

В.Алдыңғы 

С.Артқы, алдыңғы, бронтальды және секциялы 

Д.Фронталды және секциялы 

Е.Тек секциялы 

 

 

4.НШ-46 май насосындағы сан нені көрсетеді ? 

А.Бір айналымдағы майдың берілуін 

В.Іс өнімділігін 

С.Өлшем бірлігін 

Д.Диаметрін 

Е.Салмағын 

 

5. Тозу кезінде бөлшектің келесі параметрлері өзгереді 

А) көлемі 

В) көлемдері, массасы, үстіңгі қабаттың жағдайы, пішіні 

С) үстіңгі қабат 

Д) пішіні 

Е) массасы 

 

6. КамАЗ автомомбиліндегі тежеуіш қалыбын .....  материалдан жасайды 

А) болат 

В) КЧ-35-10 

С) СЧ -18-35 

Д) мыс 

Е) қола 

 

7. Беріліс қораптың картеріне ..... құяды 

А) матор майы 

В) графитті май 

С) иілгішті май 

Д) ауыр отын 

Д) трансмиссиялық май 

 

8. Сүңгіш көмегімен қозғалтқыштағы май деңгейін тексеру ... орындалады 

А) қозғалтқыш тоқтағаннан кейін, шапшаң 

В) жүрістегі жұмыс істейтін қозғалтқышта 

С) қозғалтқыш тоқтағаннан кейін, 1-2 мин.ішінде 

Д) қозғалтқыш тоқтағаннан кейін, 5-6 мин.ішінде 

Е) қозғалтқыш тоқтағаннан кейін, 3-4 мин. ішінде 

 



9. Жүргізіп бейімдеуден өтіп жатқан жүк машинасының қозғалтқышындағы 

картердің майын алғашқы ауыстыруды .... кейін жүргізу керек 

А) 1000 шқ 

В) 500 шқ 

С) 250 шқ 

Д) 2500 шқ 

Е) 2000 шқ 

 

10. ТҚ-1 және ТҚ-2 техникалық қызмет көрсету кезеңдері .... өлшенеді 

А) орындалатын транспорттың жұмыс көлемімен 

В) автомобильдің жұмыс уақытымен 

С) автомобильдің жалпы өткен жолымен 

Д) автомобильдің жүкпен жүруімен 

Е) автомобильдің жүксіз жүруімен 

 

11. Карбюратордағы жанармайдың жоқтығынан, жөнделмеудің салдарын белгілеңіз 

А) АКБ бәсеңдету 

В) бензин багы 

С) жанармай фильтрі 

Д) бензин насосы 

Е) АКБ бәсеңдету, бензин багы, жанар май фильтрі, бензин насосы 

 

12. Тәжірибеде қолданатын бөлшектерді қысыммен қалпына келтіру түрлері 

А) қысып жабу, ағу және басқа жерге салу, үйлестіру 

В) қысып ашу, ағу және орнынын салу, үйлестіру, сығу 

С)  жабу және орнына салу, қысып ашу, сықпау 

Д) ақпау, қыспау, сықпай ашу 

Е) ағу және орнына салу, үйлестіру, қысып жабу, сығу 

 

13. Жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштағы шуларды анықтау үшін арналған 

аспаптарды атаңыз 

А) бұрыш өлшеуіш 

В) вакумметр 

С) монентаскоп 

Д) диномометр 

Е) стетоскоп 

 

14. Рульдік механизмнің майдың ағуы 

А) майдың өте жұмсақ сұйықтығынан 

В) аралық төсемнің желінуі 

С) май қысымының жоғары болмауынан 

Д)  май қысымының жоғары болуы 

Е) майдың ластығынан 

 

15. Иінді біліктің 1-рет жоңылуы 

А) 0,5мм 

В) 1 мм 

С) 0,9 мм 

Д) 0,75 мм 

Е) 0,25 мм 

 

16. Иінді білікті жонғаннан кейін ауыстырылатын бөлшек 



А) сақина 

В) саусақты 

С) поршнеьді 

Д) шатунды 

Е) ішпекті 

 

17. Герметрикалық радиаторды тексеру әдісі 

А) тексерусіз жөндеу 

В)  арнайы жабдықпен 

С) бос жерде асып-тасыту 

Д) көзбен шолу арқылы сұйықтықты ағызу 

Е) оны жүкпен судағы ваннаға ауамен, артық қысыммен салу 

 

18. ТҚ-1 және ТҚ-2 .... жағдайларда орындау керек 

А) автокөліктің тежегішінің қабылдамауында 

В) автокөлікті басқарудағы механизмдердің қабылдамауында 

С) арнайы жүріс жолынан кейін, мәжбүрлі түрде 

Д) автокөліктің толық қабылдамауы кезінде 

Е) автокөлікткң бір агрегатының сынуы кезінде 

 

19. ТҚ-2 кезінде орындалмайтын жұмыстарды белгілеңіз 

А)  ауа жіберетін фильтрді ауыстыру 

В) майлау-құю 

С) тұрақтандыру 

Д) қозғалтқыштың иінді білігін ауыстыру 

Е) бақылау тексеру 

 

 

20. Покрышкадағы төсеніш қабатының орналасқан жерін белгілеңіз 

А)  ораушы лентмен камера арасында 

В) протектор мен камера арасында 

С) протектор немесе каркас арасында 

Д) протектор мен ораушы арасында 

Е) вентелмен ораушы арасында 

 

21. Тозудың тежеуші кергіштерді (накладка) ауыстыруға қажетті деңгейін белгілеңіз 

А) шегенің 2 мм-ге кіруі 

В) шегенің 1,5 мм-ге кіруі 

С) шегенің 1 мм-ге кіруі 

Д) шегенің 0,5 мм –ге кіруі  

Е) жоғарғы жағы шегемен бірдей болуы 

 

22. Автомобиль көлігінің кәсіпорындарының бөлшектенуін белгілеңіз 

А) жанармай құятын және автожөндеу 

В) ТҚ станциясында және автожөндеу 

С) ТҚ станциясында және жанар май құятын жерде 

Д) автотранспортты және көлікке қызмет көрсету, автожөндеу 

Е) автокөлікке жанар май құятын және қызмет етуші 

 

23. Цилиндрдің ілгішінің алуының алдында 

А) салқындатылған сұйықтықты құюға рұқсат етпеу 

В) салқындатылған сұйықтықты құю 



С) салқындатылған сұйықтықты еселеп құю 

Д) егер антифриз болған жағдайда, салқындатылған сұйықтықты құю 

Е) салқындатылған сұйықтықты құймаса да болады 

 

24. Гараждар мен тұрақтар... арналған кәсіпорын болып табылады 

А) тек қана жүк автокөліктерін сақтау 

В) автобустарды және жеңіл автокөліктерді сақтау 

С) автомобильдерді сақтау 

Д) қосалқы бөлшектерді сақтау 

Е) Жанар-жағармай материалдарын сақтау 

 

25. АТП басқару құрылымына жатпайды 

А) техникалық қызмет 

В) басқару қызметі 

С) кадрлар бөлімі 

Д) іске қосу қызметі 

Е) қоректендіру қызметі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 



 

«Техникалық» пәндер біллестігі 
(цк атауы)   

«Автомобиль құрылымы» 
     (пән атауы)   

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 337 337 Автокөлік бөлшектері 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Г.С.Махатова Г.С. 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 
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