
Методична мета викладача: Впровадження інноваційних технологій на уроках 

професійної підготовки 

 

План відкритого уроку 

Дата проведення 21.02.2019 р. 

Предмет. Будова та експлуатація вантажного автомобіля 

Тема програми. Двигун. 

Тема уроку: Загальна будова та принцип дії системи живлення дизельного 

двигуна. 

Мета: ознайомити учнів з поняттям та будовою системи живлення дизельних 

двигунів, розглянути основні елементи та складові системи; розвинути творче 

мислення, вміння ставити та вирішувати навчальні проблеми; виховати культуру 

усної мови та інтерес до дисципліни. 

Тип уроку: комбінований 

Методи проведення уроку: бесіда, частково-пошуковий, робота в групах, 

мозковий штурм. 

Комплексно-методичне забезпечення: ПК, екран, проектор, тестові завдання, 

презентація, окремі запчастини системи. 

Міжпредметні зв`язки: спецтехнологія, трактори, виробниче навчання. 

 

Багато хто вміє кататися на автомобілі, 

 але мало хто вміє на ньому їздити… 

Водійська мудрість 

  

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 
1. Вітання 

2. Перевірка присутніх 

ІІ. Актуалізація опорних знань 
(Перевірка знань учнів)  

- робота на ПК - тести за комп’ютерної підтримки (4 учні) 

- робота з картками – тестами (4 учні) 

- фронтальне опитування 

1.З чого складається двигун (2 механізми і 4системи) 

2. Назвіть ці механізми і системи (КШМ, ГРМ, СО, СМ, СЖ, СЗ) 

3. Які бувають СЖ?(карбюраторних, дизельних і ГБО двигунів) 

4. СЖ карбюраторних двигунів її призначення 

5. Будова СЖ карбюраторних двигунів 

6. Паливо і його види 



ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивация навчальної діяльності 

В фізиці є досить достовірний і вічний закон, який говорить про те, що: «В 

природі ніщо не з’являється з нічого та не зникає безслідно». Так і наш автомобіль 

сам по собі працювати ніколи не буде, потрібно щось на нього затрачати. А які 

затрати, ви самі знаєте – дизельне пальне. Вірно. Але чим воно відрізняється від 

бензину та яким чином воно попадає в циліндри? Саме на сьогоднішньому уроці 

ми з вами з’ясуємо що за система з цим справляється. 

IV. Оголошення теми та мети уроку 

Викладач: Сьогодні ми продовжуватимемо подорожувати країною під назвою 

«Двигун» і розглянемо тему, яка являється основоположною у вивченні цілого 

регіону - «Система живлення. Паливо». 

Тема нашого уроку: «Загальна будова та принцип дії системи живлення 

дизельного двигуна». 

Вивчимо будову системи живлення дизельних двигунів, розглянемо  основні 

елементи та складові системи; 

V. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу 

 (Пояснюю новий матеріал) 

В залежності від виконуваних функцій, елементи системи живлення можна умовно 

поділити на три групи. Для того, щоб з’ясувати на які, необхідно згадати основне 

призначення системи живлення дизельного двигуна, яке ми вивчали під час 

розгляду теми «Загальна будова двигуна внутрішнього згорання». 

(Задаю запитання учням: Яке призначення системи живлення дизельного 

двигуна?) 

Учень: Система живлення дизельного двигуна призначена для заощадження 

дизельного палива, очищення його від механічних домішок і води, дозування 

подачі палива у кожен циліндр залежно від навантаження на двигун, своєчасного 

впорскування та розпилення у камері згорання та виведення продуктів згорання в 

атмосферу, а також подачу та очищення повітря від пилу. 

Викладач: Все вірно. (Слайди 2-3) 

 

Відповідно до даного визначення, ми можемо побачити, що перша група 

об’єднує в собі складові для подачі повітря, друга – для подачі палива, а третя – 

для відведення з циліндрів відпрацьованих газів. 

 



Розглянути загальну будову системи живлення дизельного двигуна пропоную на 

прикладі двигуна автомобіля КАМАЗ-740. (слайди 4-5) 

 

БУДОВА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ (КАМАЗ – 740) 

  
 До системи живлення дизелів входять: 

• паливний бак; 

• фільтри грубої та тонкої очистки палива; 

• паливопроводи; 

• паливний насос високого тиску;  всережимний регулятор частоти обертання; 

  автоматична муфта випередження впорскування палива; 

• форсунка; 

• підкачувальні насоси. 

Схема системи живлення (слайд 6) 

 

Паливопідкачувальний насос  дизеля КамАЗ-740  засмоктує паливо з бака   

крізь фільтри грубої й тонкої очистки. 

Паливопроводами низького тиску паливо надходить до насоса високого 

тиску, який розміщено між рядами циліндрів. Відповідно до порядку роботи 

циліндрів дизеля насос  подає паливо паливопроводами  високого тиску до 

форсунок, розташованих у головках циліндрів. Форсунки розпилюють і 

впорскують паливо в камери згоряння. Паливопідкачувальний насос  подає до 

насоса  більше палива, ніж потрібно для роботи дизеля, тому надлишкове паливо, 

а з ним і повітря, що потрапило до системи, дренажними па-

ливопроводами  відводяться з насоса  і фільтра тонкої очистки  назад у паливний 

бак. Паливо, що просочилося крізь зазор між корпусом розпилювача та голкою 

форсунки, зливається в бак паливопроводами. 



Паливо для дизельних двигунів. (Повідомлення учня). 

Паливний бак автомобіля КамАЗ місткістю 125, 170 або 250 л має заливну 

горловину, яку обладнано висувною трубою із сітчастим фільтром.  

(слайд 7) 

Горловина закривається герметичною кришкою. В нижній частині бака є кран для 

зливання відстою. Рівень палива можна контролювати за покажчиком, сигнали до 

якого надходять від реостатного датчика, розташованого в баці. 

  Фільтр грубої очистки (відстійник) автомобіля КамАЗ, який попередньо 

очищає паливо, встановлено з лівого боку автомобіля на рамі.  

(слайд 8) 

Фільтр складається з корпусу, стакана, фільтрувальної сітки, заспокоювача  й 

відбивача.  

Для ущільнення між корпусом і стаканом ставиться кільце. Знизу в стакані  є 

зливальна пробка. Паливо з бака надходить у фільтр підвідним штуцером і стікає 

в стакан. Великі сторонні частинки й вода збираються в нижній частині стакана. З 

верхньої частини паливо крізь фільтрувальну сітку  подається відвідним штуцером 

до паливопідкачувального насоса. 

 Фільтр тонкої очистки остаточно очищає паливо перед його надходженням у 

насос високого тиску.  

(слайд 9) 

Його встановлено в найвищій точці системи живлення для збирання-й відведення 

в бак крізь спеціальний клапан-жиклер  повітря, що потрапило до системи разом із 

частиною палива.  



Фільтр автомобіля КамАЗ складається з двох секцій, що мають спільний корпус. 

До кожної секції входить ковпак  із привареним до нього стержнем  і паперовий 

фільтрувальний елемент . Знизу в стержень вкручено зливальну пробку. Ковпаки 

з’єднано з корпусом болтами  й ущільнено шайбами.  

У фільтрі є зливальний клапан, відрегульований на тиск 0,15 МПа. Клапан 

регулюється добиранням регулювальних шайб, розташованих усередині клапана.  

 Паливопроводи високого тиску (слайд 10) (понад 20 МПа) між насосом високого 

тиску й форсунками виготовлено зі сталевих трубок, кінці яких мають конус і 

притиснуті накидними гайками через шайби до конусних гнізд штуцерів насоса й 

форсунок. Щоб запобігти поломкам паливопроводів унаслідок вібрацій, їх 

кріплять скобами й кронштейнами. 

 Паливний насос високого тиску призначається для подавання в циліндри двигуна 

(через форсунки) в певні моменти часу потрібних порцій палива. Цей насос — 

найскладніший вузол системи живлення дизеля. (слайди 11-12) 

 
Паливний насос дизеля КамАЗ-740  складається з восьми однакових секцій 

відповідно до кількості циліндрів двигуна. До секції входять корпус, 

втулка  плунжера, плунжер, поворотна втулка, нагнітальний клапан, який 

штуцером  притиснутий до втулки плунжера. Під дією кулачка вала й 

пружини 5 плунжер здійснює зворотно-поступальний рух. 

Всережимний регулятор частоти обертання (слайд 13) автоматично підтримує 

задану частоту обертання колінчастого вала зміною (залежно від навантаження) 

кількості впорскуваного в циліндр палива. 

Автоматична муфта випередження впорскування палива (слайд 14) при-

значається для зміни моменту початку впорскування палива залежно від частоти 

обертання колінчастого вала, що поліпшує пускові якості дизеля й підвищує його 

економічність. 

 Дизельна форсунка представляє собою один з головних елементів системи 

живлення дизельного двигуна. 

Форсунка  призначається для впорскування й розпилювання палива.(слайди 15-17) 

За допомогою форсунок паливо поступає в камеру згорання двигуна в 

дрібнорозпиленому стані і під великим тиском. На дизелях встановлюють 

багатоотвірні форсунки з малим діаметром розпилюючих отворів. Всі деталі 

форсунки змонтовані в сталевому корпусі.  



Розпилювач є однією з найважливіших складових деталей серед інших елементів 

в пристрої инжекторной форсунки. Розпилювачі можуть мати різну кількість 

розпилювальних отворів, відрізнятися способом регулювання подачі палива. 

 

(слайди 15-17) 

  Підкачувальні насоси призначаються для подавання палива до насоса 

високого тиску в потрібній кількості й підтримання перед ним достатнього тиску. 

(слайди 18-19) 

Паливопідкачувальний насос поршневого типу дизеля установлюється на задній 

кришці регулятора частоти обертання й приводиться в дію від ексцентрика 

кулачкового валика насоса високого тиску.  

 

VІ. Закріплення нового матеріалу. 

 (Проводжую фронтальне опитування учнів, задаючи проблемні запитання) 

1. Які складові системи живлення сполучаються між собою 

паливопроводами високого тиску? 

(паливний насос високого тиску і форсунка) 

2. У якому пристрої системи живлення дизельного двигуна паливо 

звільняється від грубих домішок? 

(у фільтрі грубої очистки палива?) 

3. Куди відводиться паливо, що просочилось крізь зазори між деталями 

форсунок? 

(у паливний бак) 



4. За допомогою якого пристрою системи живлення паливо 

нагнітається у фільтр тонкої очистки? 

(паливопідкачувального насоса) 

5. За допомогою яких складових системи живлення відбувається 

очищення повітря? 

(попереднього та основного повітроочисників). 

 

VІІ. Підсумки уроку.Рефлексія. 

(Здійснюю за допомогою прийому «Сходинки успіху». Даний вид проведення, дає змогу учням 

самостійно оцінити рівень засвоєних учнями знань на уроці. 

 Для цього їм необхідно скористатись конвертами, які заздалегідь підготовлені для них і 

знаходяться у кожного на парті. З них необхідно вибрати той аркуш, який максимально точно 

відображає кількість зарисованих сходинок, що і відповідатимуть їхнім знанням, отриманим 

на уроці.) 

Прийом «Сходинки успіху» 

     

Я нічого не зрозумів і потребую     Я мало що зрозумів і у мене      Урра! Я все зрозумів 

додаткової консультації                  ще багато запитань 

 

VІIІ. Домашнє завдання 

– Опрацювати матеріал § 33 з підручника В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик 

– Відповісти на запитання. 

Я бажаю вам успіху!!! 

І пам’ятайте: 

Якщо ви бажаєте навчитися плавати, то сміло заходьте у воду, а якщо бажаєте 

здобути професію – сміло оволодівайте знаннями! 


