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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Конструкція двигунів» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є конструкція автомобільних 

двигунів, його механізмів та систем, вплив основних факторів на технічно-

економічні показники роботи двигунів, знайомство з методами іспиту, 

регулюванням та з їх конструкціями. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Конструкція двигунів» 

базуються на знаннях таких дисциплін як фізика, математика, хімія, історія 

автомобілебудування, теоретична механіка, рухомий склад автомобільного 

транспорту, конструкція автотранспортних засобів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи теорії ДВЗ. 

2. Механізми поршневих ДВЗ. 

3. Системи поршневих ДВЗ. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання дисципліни «Конструкція двигунів» – ознайомити 

студентів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» з основними 

тенденціями розвитку автомобільної техніки, теоретичних основ конструкції 

автомобільних двигунів, набуття навиків і знань на інженерному рівні 

самостійного орієнтування у будові двигунів автомобілів різних моделей, умовах 

роботи деталей. 

1.2. Основне завдання викладання  дисципліни – освоєння конструкцій 

автомобільних двигунів та їх систем, оволодіння навиками розрахунку основних 

параметрів двигунів, знайомство з загальними регулюванням і засобами контролю 

та настроювання автомобільних двигунів. 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 



 4 

знати: конструкцію двигунів, принципи їх роботи, призначення систем 

двигунів та особливості роботи кожної із систем, матеріали, із яких 

виготовляються деталі, особливості збирання двигунів, основні принципи 

регулювання двигунів. 

вміти: підбирати деталі для збирання двигунів, оцінювати умови роботи 

деталей двигунів, правильно обирати і безпечно користуватися інструментом. 

1.4. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

наступних компетентностей і програмних результатів навчань. 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності; 

ЗК 5. Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та 

іноземною мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній 

сферах, володіння фаховою термінологією іноземною мовою. Здатність до 

усвідомленого поповнення і розширення комунікативних навичок у професійній 

сфері впродовж життя. 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 4. Здатність застосовувати отримані знання для розробки і 

впровадження технологічних процесів, технологічного устаткування і 

технологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації при виробництві, 

експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

Програмні результати навчання: 

РН 3. Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної 

безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної діяльності; 

РН 7. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні 

технології, «Інформаційні бази даних», Internet-ресурси, програмні засоби та інші 

інформаційно-комунікаційні технології;  

РН 8. Використовувати принципи формування трудових ресурсів; виявляти 

резерви підвищення ефективності праці співробітників об’єктів автомобільного 

транспорту; 
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РН 14. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі 

нормативно-правових та законодавчих актів України, Правил технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з 

експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів;  

РН 15. Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи; 

РН 37. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії ДВЗ.  

Тема 1. Історія розвитку та класифікація ДВЗ. Загальна будова двигуна. 

1.1 Коротка історія розвитку ДВЗ.  

1.2 Області застосування ДВЗ. 

1.3 Типи теплових двигунів внутрішнього згоряння. 

1.4 Основні механізми та системи двигунів. 

1.5 Схема загальної будови поршневого двигуна. 

Тема 2. Робочий процес і основні параметри автомобільного двигуна. 

2.1 Основні визначення та параметри двигуна. 

2.2 Робочий цикл чотиритактного двигуна з примусовим запалюванням. 

2.3 Робочий цикл чотиритактного дизеля. 

2.4 Робочий цикл двотактного двигуна. 

2.5 Порівняння чотиритактних двигунів із двотактними. 

2.6 Індикаторна та кругова діаграми робочого циклу. Параметри тактів 

робочого циклу. 
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2.7 Принцип дії газотурбінного і роторно-поршневого двигуна. 

 

Змістовий модуль 2. Механізми поршневих ДВЗ 

Тема 1. Кривошипно-шатунний механізм поршневого двигуна. 

1.1 Загальна конструкція КШМ. 

1.2 Призначення основних деталей і вузлів. 

1.3 Компонувальні схеми двигунів. 

1.4 Нерухомі деталі КШМ: циліндри з повітряним і рідинним 

охолодженням, картер, головка циліндрів. 

1.5 Рухомі деталі КШМ: поршень, поршневі кільця, поршневий палець, 

шатун, колінчастий вал, підшипники, маховик. 

1.6 Балансування ДВЗ. 

1.7 Матеріали деталей кривошипно-шатунного механізму. 

1.8 Тенденції розвитку КШМ. 

Тема 2. Газорозподільний механізм поршневого двигуна. 

2.1 Загальна конструкція ГРМ. 

2.2 Класифікація механізмів. 

2.3 Розподільний вал.  

2.4 Привод розподільного вала. 

2.5 Деталі передачі: штовхач, штанга, коромисло. 

2.6 Клапанний вузол. 

2.7 Діаграма фаз газорозподілу. 

2.8 Механізми відключення циліндрів та регулювання фаз газорозподілу. 

2.9 Температурні зазори в приводах клапанів. 

2.10 Матеріали деталей механізму газорозподілу. 

2.11 Тенденції розвитку ГРМ. 

 

Змістовий модуль 3. Системи поршневих ДВЗ. 

Тема 1. Система мащення ДВЗ. 

1.1 Призначення систем мащення двигунів. Способи змащування деталей. 

1.2 Класифікація систем мащення двигунів. 
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1.3 Загальна конструкція системи мащення. 

1.4 Будова приладів для контролю за станом і роботою системи мащення. 

1.5 Способи охолодження мастила в системах мащення двигунів. 

1.6 Схема включення фільтрів і радіаторів. 

1.7 Мастила, які застосовуються для систем мащення двигунів. 

1.8 Вентиляція картера двигуна: призначення, схема і будова закритої 

системи вентиляції. 

Тема 2. Система охолодження ДВЗ. 

2.1 Призначення системи охолодження двигунів.  

2.2 Способи охолодження і підтримання оптимального температурного 

режиму. 

2.3 Схема закритої рідинної системи охолодження. 

2.4 Конструкція пристроїв та апаратів рідинної системи охолодження. 

2.5 Робота системи при різних температурних режимах, схеми циркуляції 

рідини. 

2.6 Привід насоса і вентилятора, регулювання привода. 

2.7 Охолоджуючі рідини і їх властивості. 

2.8 Повітряні системи охолодження. 

2.9 Порівняння рідинної і повітряної систем охолодження. 

Тема 3. Система живлення бензинових двигунів. 

3.1 Класифікація та вимоги до систем живлення бензинових ДВЗ. 

3.2 Горюча суміш і її властивості. 

3.3 Вимоги до складу суміші на різних режимах роботи двигунів. 

3.4 Загальна будова карбюраторної системи живлення. 

3.5 Конструкція елементів карбюраторної системи живлення. 

3.6 Карбюратори. 

3.7 Системи живлення з впорскуванням палива. 

3.8 Класифікація систем впорскування. 

3.9 Системи центрального впорскування. 

3.10 Системи розподіленого впорскування. 

3.11 Системи безпосереднього впорскування. 
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3.12 Конструкція елементів систем з впорскуванням палива. 

3.13 Тенденції розвитку систем живлення. 

Тема 4. Системи живлення дизеля. 

4.1 Основні схеми систем живлення дизелів. 

4.2 Особливості сумішоутворення дизельних двигунів. 

4.3 Основні прилади систем живлення та їх призначення. 

4.4 Паливо для дизеля і його властивості. 

4.5 Паливні насоси високого тиску (ПНВТ) багато плунжерні та 

розподільного типу. 

4.6 Форсунки. 

4.7 Насос-форсунки. 

4.8 Індивідуальні ПНВТ. 

4.9 Акумуляторні паливні системи. 

4.10 Тенденції розвитку систем живлення дизелів. 

Тема 5. Система живлення газових двигунів. 

5.1 Класифікація систем живлення газових ДВЗ. 

5.2 Паливо для газових двигунів та їх властивості. Характеристика 

зріджених і стиснених газів. 

5.3 Система живлення скрапленим нафтовим газом. 

5.4 Система живлення стисненим природним газом. 

5.5 Будова і принцип роботи приладів газобалонних установок для 

стиснених і зріджених газів. 

5.6 Водневі системи живлення. 

5.7 Тенденції розвитку систем живлення. 

Тема 6. Системи впуску, наддуву, випуску. Екологічні показники ДВЗ. 

6.1 Загальна будова системи впуску.  

6.2 Типи систем наддуву. 

6.3 Охолодження повітря. 

6.4 Загальна будова системи випуску. 

6.5 Засоби і системи зниження токсичності. 

6.6 Нейтралізатори відпрацьованих газів. 
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6.7 Система рециркуляції відпрацьованих газів. 

6.8 Нормативні вимоги щодо викидів токсичних речовин. 
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