Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
«Talap» коммерциялық емес акционерлiк қоғамы

АСГАТ Р., КАЛИЕВ Е.Б.,
КӘЗІМ Ұ.

Оқу құралы
Мамандығы «Слесарлық іс»
Біліктілігі «Электрик автослесарь»

Техникалық жəне кəсiптiк, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесiне
0503000 «Слесарлық іс» мамандығына өзектендiрiлген үлгiлiк оқу
бағдарламаларымен үлгiлiк оқу жоспарлары бойынша əзiрленген

Нұр-Сұлтан, 2020
1

ӘОЖ 683.3 (075.32)
КБЖ 34.68я722
А87
Рецензенттер:
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Техникалық колледжі» МКҚК
«Құрылыс және коммуналдық шаруашылық» бейіні бойынша
оқу-әдістемелік бірлестік,
«Қазақстанның автожолшылар қауымдастығы» ЗТБ
«Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығымен ұсынылған
А87

Мамандығы «Слесарлық іс», біліктілігі «Электрик автослесарь»: Оқу
құралы /Р.Асгат, Е.Б.Калиев, Ұ.Кәзім/ Нұр-Сұлтан: «Talap» коммерция
лық емес акционерлiк қоғамы, 2020.-254 б.
ISBN 978-601-350-044-7

Оқу құралы 0503000 – «Слесарлық іс» мамандығы, 050301 2 –
«Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик» біліктілігін
жалғастырып оқу үшін, 050302 2 – «Электрик автослесарь» біліктілігі
бойынша өзектендірілген үлгілік оқу жоспарына сəйкес əзірленді.
Оқу құралында автокөліктің электр жабдықтарының құрылысы,
жұмыс істеу принципі жəне оларға диагностика жасау ақауларын
анықтау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша
теориялық жəне тəжірибелік
жұмыстарды ұйымдастыру үшін
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарының арнайы пəн оқытушылары, өндірістік оқыту шеберлері
мен студенттеріне арналған.
ӘОЖ 683.3 (075.32)
КБЖ 34.68я722

ISBN 978-601-350-044-7
2

© «Talap» КеАҚ, 2020

МАЗМҰНЫ

АЛҒЫ СӨЗ..................................................................................................
І ТАРАУ. АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ, ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ.....................................
1.1. Автокөліктің электр жүйелері………………………………………
1.2. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесінің құрылысы,
жұмыс істеу принципі.........................................................................
1.3. Оталдыру жүйесінің құрылысы, жұмыс істеу принципі.................
1.4. Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің құрылысы, жұмыс істеу
принципі................................................................................................
1.5. Басқару жүйесінің құрылысы, жұмыс істеу принципі.....................
1.6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесінің құрылысы, жұмыс
істеу принципі......................................................................................
1.7. Ақпараттық-өлшеу жүйесінің құрылысы, жұмыс істеу принципі..
1.8. Қосалқы жабдықтардың құрылысы, жұмыс істеу принципі...........
1.9. Айдап әкетуге қарсы жүйенің құрылысы, жұмыс істеу принципі..
1.10 Тәжірибелік жұмыстар........................................................................
ІІ ТАРАУ. АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ
ЖАБДЫҒЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ АҚАУЛАРЫ.............
2.1. Автокөлікті диагностикалау жабдықтары........................................
2.2. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесін диагностикалау
және ақаулары...................................................................................
2.3. Оталдыру жүйесін диагностикалау және ақаулары.......................
2.4. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі диагностикалау және
ақаулары............................................................................................
2.5. Басқару жүйесін диагностикалау және ақаулары..........................
2.6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесін диагностикалау және
ақаулары............................................................................................
2.7. Ақпараттық-өлшеу жүйесін диагностикалау және ақаулары........
2.8. Қосалқы жабдықтарды диагностикалау және ақаулары................
2.9. Айдап әкетуге қарсы жүйелерді диагностикалау және
ақаулары............................................................................................
2.10.Тәжірибелік жұмыстар........................................................................
ІІІ ТАРАУ. АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНА
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ.................
3.1. Автокөліктің электржабдығына техникалық қызмет көрсетудің
жалпы ережелері..................................................................................
3.2. Электрмен қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету

5
7
8
9
14
24
26
36
47
51
64
73
83
84
91
102
115
123
141
148
155
165
171
179
180

3

және жөндеу......................................................................................
3.3. Қозғалтқышты іске қосу жүйесіне техникалық қызмет көрсету
және жөндеу......................................................................................
3.4. Оталдыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу.....
3.5. Басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу........
3.6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесіне техникалық қызмет
көрсету және жөндеу........................................................................
3.7. Ақпараттық-өлшеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.................................................................................................
3.8. Қосалқы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және
жөндеу...............................................................................................
3.9. Айдап әкетуге қарсы жүйелерге техникалық қызмет көрсету
және жөндеу......................................................................................
3.10.Тәжірибелік жұмыстар........................................................................
АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТР СҰЛБАЛАРЫ..........................................
ГЛОССАРИЙ..............................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ..............................................

4

183
195
199
205
206
209
209
213
216
229
251
252

АЛҒЫ СӨЗ
Оқу құралы 0503000 – «Слесарлық іс» мамандығы, 050302 2 –
«Электрик автослесарь» біліктілігі бойынша өзектендірілген үлгілік оқу
жоспарына сәйкес әзірленді. Оқу құралы КМ 11. «Автокөліктердің электр
және электрондық жабдығының диагностикасын жүргізу», КМ 12.
«Автокөліктердің электр және электрондық жабдығына техникалық қызмет
көрсетуді және жөндеуді жүргізу» КМ 13. «Электрик автослесарь
жұмыстарының негізгі түрлерін орындау» кәсіби модульін меңгеруге
бағытталған.
Оқу құралы кіріспеден, негізгі үш тараудан, тәжірибелік жұмыстардан,
тәжірибелік жұмыстарды атқару кезіндегі қауіпсіздік ережелерінен,
қорытындыдан, бақылау сұрақтарынан, глоссарийден, пайдаланылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.
Осы оқу құралы студенттерге, оқытушыларға, өндірістік оқу шеберлеріне
көмек көрсету мақсатында және 050301 2–«Электр құрал жабдықтарын
жөндеуші слесарь-электрик» біліктілігінен меңгерген білімдерін электрик
автослесарь бағытында шыңдауға арналған.
Оқу құралында заманауи автокөліктің электр және электрондық
жабдықтарының құрылысы, бөлшектерінің атқаратын міндеттері, жұмыс істеу
принципі және оларды диагностикалау, ақауларын анықтау, қызмет көрсету
және жөндеу туралы мағлұматтар қамтылған.
Кәсіби модульді оқу нәтижесінде студенттер мыналарды меңгереді:
- автокөліктің электр және электронды жабдығының міндеті және
жұмыс принципін;
- автокөліктің электр және электронды жабдығына диагностика жасау,
ақауларын анықтауды;
- автокөліктің электр және электронды жабдығына техникалық қызмет
көрсету бойынша жұмыстардың құрамы мен ұйымдастырылуын;
- автокөліктің электр жабдығын диагностикалау, техникалық қызмет
көрсету және жөндеудің заманауи және перспективалы әдістерін;
дағдыларға ие болады:
- электр жабдықтарын диагностикалау;
- электр жабдықтарының пайдалануға жарамдылық жағдайын бағалау;
- электр жабдықтарының ақауларын анықтау және оларды жою;
-электр жабдықтарын пайдалану және жөндеу кезінде механизмдерді,
құралдарды, жабдықтарды, аспаптарды қолдану;
- электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу;
- заманауи диагностикалық аспаптармен жұмыс жасау;
- әр түрлі техникалық және нормативті-техникалық әдебиеттер мен
құжаттамаларды қолдана отырып, электр жабдықтарын жөндеу жұмыстарын
атқару;
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Бұл оқу құралында оқу нәтижесін бағалау үшін әр тарау сайын оқу
материалын бекіткенде немесе тексергенде қойылатын бақылау сұрақтары,
тәжірибелік жұмыстар қарастырылған.
Сонымен қатар, автокөлікте қолданылатын электр сұлбаларын оқу үшін
электр жабдықтарының белгілену шарты белгілері, сұлба түрлері енгізілді.

6

І ТАРАУ. АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ,
ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Электрик автослесарь

Оқу мақсаттары:
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
автокөлікдің электр және электрондық жабдығы жүйелерінің мақсаттары мен
әрекет ету қағидаларын меңгереді.
Білім алушылар іс жүзінде Автокөліктердің электр және электрондық
жабдығының элементтерін анықтау, бөлшектеу, жинау жөніндегі жұмыстарды
орындайды.
1. Автокөліктің электр жүйелерімен танысу.
2. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесінің құрылысы, бөлшектерінің
міндеттері, жұмыс істеу принципімен танысу.
3. Оталдыру жүйесінің құрылысы, бөлшектерінің міндеттері, жұмыс істеу
принципімен танысу.
4. Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің құрылысы, бөлшектерінің
міндеттері, жұмыс істеу принципімен танысу.
5. Басқару жүйесінің құрылысы, бөлшектерінің міндеттері, жұмыс істеу
принципімен танысу.
6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесінің құрылысы, бөлшектерінің
міндеттері, жұмыс істеу принципімен танысу.
7. Ақпараттық-өлшеу жүйесінің құрылысы, бөлшектерінің міндеттері,
жұмыс істеу принципімен танысу.
8. Қосалқы жабдықтардың құрылысы, бөлшектерінің міндеттері, жұмыс
істеу принципімен танысу.
9. Айдап әкетуге қарсы жүйелерінің құрылысы, бөлшектерінің міндеттері,
жұмыс істеу принципімен танысу.
10. Тәжірибелік сабақтарды орындау және дағдылану.
АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҒЫН
ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ АҚАУЛАРЫ

АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ,
ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик
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Алдын-ала қойылатын талаптар.
Осы модульді игеруден бұрын «Электр құрал жабдықтарын жөндеуші
слесарь-электрик» біліктілігін игеру ұсынылады. Сұлбада «Электрик
автослесарь» біліктілігін меңгеру реті төменнен жоғары қарай көрсетілген.
Модульдерді рет-ретімен шеберлік деңгейімен меңгерген дұрыс.
Қажетті оқу материалдары
1. Қағаз және карандаш.
2. Тиісті жеке қорғану құралдары.
Тарауға кіріспе
Автокөліктер құрылысы жағынан өте күрделі машиналар қатарына
жатады. Өйткені оның құрамына бірнеше механизмдер мен жүйелер кіреді.
Негізінен автокөліктер қозғалтқыш (автокөліктің көптеген пайызында іштен
жану қозғалтқыштарын керектенеді), шасси (трансмиссия, жүріс бөлігі,
басқару механизімдерінен тұрады), қаңқа, электр жүйесі, қосымша
жабдықтардан тұрады.
Осы модульде электр жүйесінің құрылысы, бөлшектерінің міндеттері,
жұмыс істеу принципімен танысып, тарауға сәйкес тәжірибелік жұмыстарды
орындаймыз.
1.1. Автокөліктің электр жүйелері
Автокөліктің электр жабдығы бұл электр энергиясын шығаратын,
беретін, сондай-ақ тұтынатын құрылғылардың барлық тізбесі. Жалпы бұл
жүйе автокөлікдің барлық бөліктері мен жүйелерінің жұмыс істеуін сондай-ақ
адамдар үшін жайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
Автокөліктің электр жабдықтарын атқаратын міндеттеріне байланысты
бірнеше жүйелерге бөлуге болады.









Электр энергиясымен қоректендіру жүйесі;
Оталдыру жүйесі;
Қозғалтқышты іске қосу жүйесі;
Басқару жүйесі;
Жарықтандыру және дабыл беру жүйесі;
Ақпараттық-өлшеу жүйесі;
Қосалқы жабдықтар;
Айдап әкетуге қарсы жүйелер.

Электр жабдығының барлық аталған жүйелері автокөліктің бірыңғай
борттық желісіне қосылған.
Автокөлікті электрмен жабдықтауды төмен кернеулі және жоғары
кернеулі тізбек деп екі бөлікке бөлуге болады.
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Төмен кернеулі тізбек жарықтандыру мен дабыл беру жүйесінің
тұтынушыларын, сондай-ақ іске қосу жүйесінің жұмысын электр
энергиясымен қамтамасыз етеді.
Жоғары кернеу тізбегі жұмыс қоспасының цилиндрде тұтануы үшін
қызмет етеді.
Электр жабдығының барлық қоректендіру көздері (генератор,
аккумулятор т.б.) мен тұтынушылар (қозғалтқышты іске қосу жүйесі, шамдар,
өлшеу құрылғылары, әйнек тазалағыштар, пештер, электр аспаптары т.б.)
сымдардың көмегімен өзара байланысады. Олар жүйке және қан жүйесі
ретінде әрекет етеді. Бір жағдайда олар қандай да бір құрылғыны іске қосу
үшін сигнал берсе, басқа жағдайда олар электр энергиясымен аспаптарды
қоректендіреді. [2.1]
Сымдардың үзілуі, жануы автокөліктің нақты бір құрылғысының,
жүйесінің жұмыс істемеуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан
автокөліктің барлық сымын жиі тексеріңіз.
1.2. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесі
Электр энергиясымен қоректендіру жүйесі барлық тұтынушыларды
электр энергиясымен қоректендіруге және автокөліктің борттық желісіндегі
кернеудің тұрақтылығын сақтауға арналған. Ол ток тұтынушылармен және
өзара параллель қосылған ток көзінен — аккумуляторлық батареядан және
генераторлық қондырғыдан тұрады.
Генератор тұрақты және айнымалы ток генераторы деп екіге бөлінеді.
Заманауи автокөліктерде айнымалы ток генераторы қолданылады. Генератор
(1.1-сурет) механикалық энергияны (иінді біліктің айналуы) электр
энергиясына түрлендіру арқылы электр энергиясын шығаруға арналған.
Генератор қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде барлық тұтынушыларды
электр тогымен қоректендіріп, аккумулятор батареясын қуаттандырады.
Автокөлік генераторы артқы және алдыңғы қақпақтың арасында
бекітілген қозғалмайтын статор және ротордан тұрады. Артқы қақпағы
жағында ротордың түйіспелі сақинасы, алдыңғы қақпақ жағынан шкив бар
жетек орналасқан. Автокөлік генераторы қозғалтқыштың алдында орналасады
және арнайы кронштейндерге бұрандамалық қосылым арқылы бекітіледі.
Керме тесік және бекіту табандары генератордың қақпағында орналасқан.
Генератордың қақпақтары алюминий қорытпаларынан құюмен
жасалған. Оларда генератор корпусын желдетуге арналған терезелері бар. Әр
түрлі құрылымдарда мұндай терезелер генератордың щеткі және статор 8
орамдарының үстіндегі цилиндрлік бөлікте де болады. (1.1-сурет)
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Артқы қақпақта кернеу реттегішімен біріктірілген щетка түйіні 12,
сондай-ақ түзеткіш блогы бекітілген. Генератордың қақпақтары 1 орамдары
бар статордың 8 корпусын өзара қысатын ұзын бұрандалармен тартылады.
Статор (1.2-сурет) генератордың айналмайтын бөлігі, қалыңдығы 1 мм
жұқа болат табақшалардан 2 жасалады. Олар таға түріндегі жеке
сегменттерден тұрады. Статор табақтары бір конструкцияға тойтарма немесе
дәнекерлеу арқылы бекітілген. Статор орамдары 3 орналасқан пазалардан
тұрады. Статордың саңылаулары эпоксидті немесе арнайы пленкамен
оқшауланған.
1.1-сурет.Генератордың құрылысы.
1-алдыңғы қақпақ;
2-желдеткіш;
3-шкив;
4-ротор білігі;
5-мойынтірек шариктері;
6-мойынтірек;
7-ротор;
8-статор;
9-түйіспелі сақина;
10-диодтар;
11-диод көпірі;
12-щеткалар;
13-терминал;
14-реттегіш;
15-реттегіш чипі.

1.2-сурет. Статор.
1-орамдар ұштары;
2-магнит өткізгіштер;
3-орамдар;
4-пазалар;
5-сыналы пазалар.

Ротор (1.3-сурет) – генератордың айналып тұрған бөлігі. Ол
электромагнитті болып келеді. Генератор жұмыс істегенде, электромагниттің
орамдары сақиналар және щеткалар арқылы тұрақты токқа қосылады. Ротор
тұмсық доғалары бар екі жарты плюстер жүйесінен тұрады.
Әр бөлігінде штамптау әдісімен дайындалған алты полюстері бар.
Полюсті бөліктер білікке нығыздалып бекітілген. Олардың арасында қоздыру
орамасы орналасқан төлке орнатылады.
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1.3-сурет. Ротор.
1-плюстердің бірінші бөлігі;
2-түйіспелі сақиналар;
3-плюстердің екінші бөлігі;
4-білік;
5-қоздырғыш орамы.

Ротор білігі, әдетте, қаттылығы төмен болаттан жасалады. Бірақ біліктің
артқы қақпағы жағындағы
роликті мойынтірек орналасатын орын
қоспаланған болаттан жасалады, бұл ретте біліктің ұшы шыңдалады. Біліктің
ұшында бұранда, шкивті бекітуге арналған шпонкалы арна бар. Қазіргі
генераторларда шпонка қолданылмайды. Шкив гайканың тартылу күші
арқылы білікке бекітіледі. Біліктегі бөлшектеуді жеңілдету үшін кілтке
арналған алты қырлы шығыңқы немесе тереңдетілген ұштары бар.
Автокөлік генераторының щеткалары щеткалы түйінде орналасқан
және серіппелердің көмегімен сақиналарға түйіседі. Автокөлік генераторының
щеткалары екі түрлі болады:
1. Мысграфитті.
2. Электрграфитті.
Екінші түрі сақинамен түйіскен кезде кернеудің едәуір бөлігін
жоғалтады. Бұл генератордың шығысындағы параметрлерге теріс әсер етеді.
Жақсы жағы сақиналар мен щеткалардың ұзақ қызмет ету мерзімі.
Генератордың диодты көпірі (түзеткіш)
Генератордың диодты көпірі (1.4-сурет) диодтар мен радиаторлық
пластиналардан тұрады, айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру үшін
қызмет етеді. Автокөлік генераторы айнымалы ток шығарады және диодты
көпір арқылы оны тұрақты токқа айналдырады. Диодтар токты бір бағытта
өткізеді. Диодты көпір ластануға бейім, сондай-ақ жоғары және төмен
температураға сезімтал.
1.4-сурет. Генератордың диодты көпірі.
1,3 - радиаторлық пластиналар;
2 – диод.

Диод көпіріндегі оң және теріс полюсті жылу
шығаратын пластиналар қысқа тұйықталу тудыруы
мүмкін. Бұл металл зат немесе ток өткізетін
сұйықтықтар мен заттардың кездейсоқ түсуінен
тізбекте өртке әкелуі мүмкін, тұйықталу пайда
болады. Ол болмас үшін түзеткіштің көптеген ток
өткізгіш элементтері оқшаулау қабатымен жабылады.
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Диодты көпірлер құрылымы бойынша диодтар престелген немесе шегеленген
болады.
Кернеу реттегіш.
Кернеуді реттегіш (1.5-сурет) генератор роторының айналу жиілігі,
электр жүктемесі, қоршаған орта температурасы өзгеруі кезінде жұмыстың
барлық режимдерінде берілген шектерде борттық желінің кернеуін реттейді.
Бұдан басқа, ол генераторлық қондырғы элементтерін авариялық
режимдерден және шамадан тыс жүктемеден қорғау, борттық желіге қоздыру
орамасының тізбегін немесе генераторлық қондырғының авариялық
жұмысының дабыл жүйесін автоматты түрде қосу сияқты қосымша
функцияларды орындай алады. Қазіргі уақытта барлық генераторлық
қондырғыларда ішіне орнатылған кернеудің жартылай өткізгіш электронды
реттегіштерін қолданады. Олардың сұлбалары мен құрылымы әр түрлі болуы
мүмкін, бірақ барлық реттеуіштердің жұмыс істеу принципі бірдей.
Генератордың кернеуі оның роторының айналу жиілігіне, қоздыру
орамасымен жасалатын магниттік ағынға, осы орамдағы ток күшіне және
генератормен тұтынушыларға берілетін ток мөлшеріне байланысты болады.
Айналу жиілігі мен қоздыру тогының күші көп болған сайын, генератордың
кернеуі соғұрлым көп, оның жүктемесінің ток күші көп болған сайын кернеу
соғұрлым аз болады. Кернеу реттегіш қоздыру тогын азайтып, көбейту
арқылы кернеуді реттейді.

1.5-сурет. Кернеу реттегіш.

Генератордың жұмыс принципі
Айнымалы ток генератор сұлбасы (1.6-сурет) батарея (1), генератор (2),
сақтандырғыш блогы (3), оталдыру кілті (4), бақылау панель (5), түзеткіш блок
және қосымша диодтардан тұрады. Жұмыс принципі өте қарапайым, оталдыру
кілтін қосқан кезде плюс (+) оталдыру құлыптары арқылы сақтандырғыштар
блогы, шам, диод, резистор арқылы минусқа (-) барады да, шам жанады.
Бақылау панеліндегі шам жанған кезде, одан әрі плюс (+) генераторға
(қоздыру орамасына) барады, одан әрі қозғалтқышты іске қосу процесінде
шкив айнала бастайды, сондай-ақ якорь айналады, электромагниттік индукция
есебінен электр қозғаушы күш өндіріледі де айнымалы ток пайда болады.
Айнымалы токты диод көпірі тұрақты токқа түзетіп аккумулятор батареясы
және тұтынушыларды токпен қоректендіреді. [2.2]

12

Аккумуляторлық батарея автокөлік стартерін қоректендіретін, қажетті
энергияны сақтайтын, қозғалтқышты іске қосу кезінде айналдыратын
химиялық ток көзі болып табылады.

1.6-сурет. Айнымалы ток генератор сұлбасы.
1-аккумулятор батареясы;
2-генератор;
3-сақтандырғыш блогы;
4-оталдыру кілті;
5-бақылау панельі.

Аккумуляторлық батарея (1.7-сурет ) химиялық энергияны электр
энергиясына айналдырады. Сонымен қатар, генератор қуаты жеткіліксіз
немесе жоқ болған кезде автокөліктің электр құралдарының жұмысын
қамтамасыз етеді. Көлік құралдарында негізінен жалпы корпуста орнатылған
тізбектей қосылған аккумуляторлардан тұратын қорғасын стартер батареялары
қолданылады. Әдетте, жеңіл автокөліктер үшін 12 вольт, жүк машиналары
үшін 24 вольт кернеуі бар қышқыл-қорғасынды аккумуляторлар қолданылады
және тек зарядтау сыйымдылығы бойынша ажыратылады. Автокөлік
аккумуляторы ішкі кернеудің аз түсуі, пайдалану кезінде өздігінен зарядтау,
үлкен токтарды беру қабілеті, шағын габариттер және аз қызмет көрсету
сияқты маңызды параметрлерге ие болуы керек.
Кернеуі 12 вольт аккумулятор бір корпуста жиналған бір-бірімен
тәуелсіз, аз кернеулі (2 вольт) аккумуляторлар банкаларынан (әдетте 6) тұрады
және олар бір-бірімен тізбектеп қосылады.
Аккумуляторлар
банкалары
бір-бірінен
қышқылға
төзімді
сепараторлармен оқшауланған полюсті пластиналар жиынтығы.
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1.7-сурет. Аккумулятор батареясы.
1 – қаңқа
2 –теріс пластиналар
3 – сепаратор
4 – оң пластиналар
5 – өзек
6 – призма тәрізді тіреулер;
7 – қақпақ;
8 – құю тесігінің тығыны;
9 – оң шытыр
10 – банкаларды жалғастырушы
11 – теріс шытыр

Қаңқасы қышқылға төзімді пластмассадан немесе эбониттен жасалады.
Қанқада батарея банкаларын орнату үшін бөліктер бар.
Оң пластина қорғасыннан жасалады және тор түрі болады, тор
ұяшықтарына электролитпен жанасу ауданын ұлғайту үшін кеуекті
құрылымның арнайы құрамы (белсенді зат) нығыздалады. Белсенді зат күкірт
қышқылын қосып, қорғасын ұнтағынан жасалады. Теріс пластиналарға күкірт
қышқылы барий қосылады. Аккумуляторды қалыптастыру кезінде
пластиналар зарядталады және плюсті пластиналардағы белсенді зат қорғасын
диоксидіне, ал теріс болса – кеуекті қорғасынға айналады.
Электролит батарея банкасына құйылады және зарядталған
бөлшектердің шытырдан шытырға дейінгі қозғалуы үшін қызмет етеді. Күкірт
қышқылынан және тазартылған судан (тазартылған) дайындалады.
Батарея жұмыс үрдісі өте қарапайым, жүктемені қосқан кезде батареяда
зарядталған бөлшектердің қозғалысы басталады да ток пайда болады.
Генератордан немесе зарядтау құрылғысынан заряд кезінде заряд кернеуі
аккумулятор кернеуінің номиналды мәнінен көп болады және бөлшектер
қозғалысы кері бағытта жүреді. [2.3]
Генератор істен шыққан жағдайда оны тез арада жөндеу қажет. Ұзақ
пайдалану аккумулятор батариясын істен шығаруы мүмкін.
Кейбір заманауи Автокөліктерде АКБ ажыратылғаннан және борттық
компьютер қайта қосылғаннан кейін қате туралы хабар шығаруы мүмкін
Мұндай жағдайда арнайы жабдықтардың көмегімен алып тастауға болады.
1.3. Оталдыру жүйесі
Оталдыру жүйесінің мақсаты ұшқын пайда болдыру және іштен жану
қозғалтқышының цилиндрлерінің жұмысына қатаң сәйкестікте оталдыру
білтесіне беру. Оталдыру жүйесі (1.8-сурет) автокөлік жасау технологиясын
жетілдірумен бірге дамыды және қазіргі уақытта қазіргі заманғы
Автокөліктердің түйіспелі, түйіспесіз, электронды оталдыру жүйелері бар.
Оталдырудың түйіспелі жүйесінде электр энергиясының жинақталуын және
цилиндрлер бойынша таратылуын басқару механикалық үзгіш - таратқышпен
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жүзеге асырылады. Оталудың түйіспелі жүйесінің одан әрі дамуы оталдыру
катушкасының бастапқы тізбегінде транзисторлы коммутатор қолданылған
оталудың түйіспелі транзисторлы жүйесі болып табылады. Түйіспесіз
оталдыру жүйесінде түйіспеліге қарағанда энергия жинақтауды басқару үшін
түйіспесіз импульс сезгішімен өзара әрекеттесетін транзисторлы коммутатор
қолданылады. Бұл жүйеде транзисторлы коммутатор үзгіш рөлін атқарады.
Жоғары кернеу тогын тарату механикалық таратқышпен жүзеге асырылады.
Оталдырудың электрондық жүйесінде электр энергиясын жинақтау
және тарату процесін басқару жүргізілетін басқарудың электрондық блогы
қолданылады.
Оталдырудың
электрондық
жүйесінің
алғашқы
құрылымдарында электронды блок оталдыру жүйесін және отынды бүрку
жүйесін бір мезгілде басқарады (бүрку және оталдырудың біріккен жүйесі).
Қазіргі уақытта оталдыруды басқару қозғалтқышты басқару жүйесіне
қосылған. Негізінен оталдыру жүйелерінің жұмыс істеу принципі ұқсас
болғандықтан, түйіспесіз жүйе туралы алып көрейік.
Оталдырудың түйіспесіз жүйесін қолдану қозғалтқыштың қуатын арттыруға,
отын шығыны мен зиянды заттардың шығарылуын азайтуға және отын-ауа
қоспасының неғұрлым сапалы жануын қамтамасыз етеді.

1-оталдыру шамы;
2-таратқыш-сезгіші;
3-таратқыш;
4-импульс сезгіші;
5- коммутатор;
6-оталдыру катушкасы;
7- монтаждық блок;
8-оталдыру релесі;
9-оталдыру құлпы.

1.8-сурет. Оталдыру жүйесі.
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Оталдырудың түйіспесіз жүйесін қолдану қозғалтқыштың қуатын
арттыруға, отын шығыны мен зиянды заттардың шығарылуын азайтуға және
отын-ауа қоспасының неғұрлым сапалы жануын қамтамасыз етеді.
Түйіспесіз жүйе құрылымын қорек көзі, оталдыру үзгіші, импульс
сезгісі, транзисторлы коммутатор, оталдыру катушкасы, таратқыш және
Оталдыру шамдары құрайды. Таратқыш жоғары кернеулі сымдардың
көмегімен шамдармен және оталдыру катушкасымен жалғанған.
Жалпы оталудың түйіспесіз жүйесінің құрылғысы импульстер сезгіші
мен транзисторлық коммутаторды қоспағанда оталудың түйіспелі жүйесіне
ұқсас.
Импульс сезгіші төмен кернеудің электрлік импульстерін пайда
болдыруға арналған. Импульс сезгішінің келесі түрлері бар: Холла, индуктивті
және оптикалық. Оталудың түйіспесіз жүйесінде ең көп қолданылатын Холла
импульс сезгіші болып табылды. Холла сезгіші тұрақты магниттен,
микросұлбасы бар жартылай өткізгіш пластинадан және ойықтары бар болат
экраннан (обтюратор) тұрады. Болат экрандағы ойық магнит өрісін өткізген
кезде жартылай өткізгіш пластинада кернеу пайда болады. Болат экран өзі
магнит өрісін өткізбейді, сондықтан жартылай өткізгіш пластинада кернеу
болмайды. Болат экрандағы ойық арқылы төмен кернеу импульсін тудырады.
Импульс сезгіші құрылымдық түрде таратқыш сезгішімен біріктірілген және
бір құрылғыны құрайды. Сезгіш-таратқыш
үзгіш-таратқышқа ұқсас
қозғалтқыштың иінді білігінен қозғалыс алады. Транзисторлы коммутатор
импульс сезгішінің сигналдарына сәйкес оталдыру катушкасының бастапқы
орамының тізбегіндегі токты үзу үшін қызмет етеді. Тоқтың үзілуі
транзисторды жабу және өшіру есебінен жүзеге асырылады.
Түйіспесіз
оталдыру
жүйесінің
жұмыс
істеу
принципі
Қозғалтқыштың иінді білігі айналғанда сезгіш-таратқыш кернеу импульстерін
тудырады да оларды транзисторлық коммутаторға жібереді. Коммутатор
оталдыру катушкасының бастапқы орамының тізбегінде ток импульстерін
тудырады. Тоқтың үзілуі кезінде оталдыру катушкасының екінші орамындағы
жоғары кернеу тогы индукцияланады. Жоғары кернеу тогы таратқыштың
орталық түйіспесіне беріледі. Қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс тәртібіне
сәйкес жоғары кернеулі ток жоғары кернеулі сымдары бойынша оталдыру
шамына беріледі. Оталдыру шамдары отын-ауа қоспасының тұтануын жүзеге
асырады. Иінді біліктің айналымын ұлғайған кезде оталудың озу бұрышын
реттеу орталықтан тепкіш реттегішімен жүзеге асырылады.
Қозғалтқыштағы жүктеме өзгеру кезінде оталдыру бұрышын реттеуді от
алдырудың вакуумды реттегіші жүргізеді.
Электронды оталдыру жүйесі деп қозғалтқыш цилиндрлері бойынша
жоғары кернеу тогын құру және тарату электрондық құрылғылардың
көмегімен жүзеге асырылатын оталдыру жүйесі атайды. Жүйені басқаша микропроцессорлық оталдыру жүйесі деп те атайды. Оталдырудың түйіспелітранзисторлы жүйесі мен оталдырудың түйіспесіз жүйесі де электрондық
компоненттерді қамтиды. Екінші жағынан электрондық оталдыру жүйесінде
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механикалық байланыс жоқ, сондықтан шын мәнінде оталудың түйіспесіз
жүйесі болып табылады. Қазіргі автокөліктерде электрондық оталдыру жүйесі
қозғалтқышты басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл жүйе
бүрку және оталдыру жүйесімен біріккен, ал автокөліктердің соңғы
үлгілерінде басқа да жүйелерді (енгізу және шығару жүйелерін, салқындату
жүйесін) басқаруды жүзеге асырады. Құрылымының ерекшеліктері бойынша
оталудың электрондық жүйелерінің (Bosch Motronic, Simos, Magneti-Marelli
және т.б.) көптеген құрылымы бар. Электрондық оталдыру жүйелерін екі
түрге бөлуге болады: таратқышымен оталдыру жүйелері және тікелей
оталдыру жүйелері. Оталдырудың электрондық жүйелерінің алғашқы
түрлерінде механикалық таратқышты пайдаланып жоғары кернеу тогын беру
жүзеге асырылады. Тікелей оталдыру жүйелерінде жоғары кернеу тогын
шамға беру тікелей оталдыру катушкасынан жүргізіледі. Оталдырудың
электрондық жүйесінің құрылымына дәстүрлі элементтер - қуат көзі,
оталдырғыш құлып, катушка, шам, сондай-ақ жоғары кернеулі сымдар
(жүйенің кейбір түрлерінде) кіреді. Сонымен қатар, жүйе келесі басқару
элементтерін қамтиды: кіріс сезгіштері, электрондық басқару блогы және
орындаушы құрылғы - тұтандырғыш. Кіріс сезгіштері қозғалтқыш
жұмысының ағымдағы параметрлерін белгілейді және оларды электр
сигналдарына түрлендіреді.
Электронды оталдыру жүйесі өз жұмысында қозғалтқышты басқару
жүйесінің құрамына кіретін сезгіштерді қолданады: қозғалтқыштың иінді
білігінің айналу жиілігі, тарату білігінің жағдайы, ауаның жаппай шығыны,
детонация, ауа температурасы, салқындатқыш сұйықтықтың температурасы,
ауа қысымы, дроссельді жапқыштың жағдайы, акселератор педалінің жағдайы,
отын қысымы, оттегі сезгіші және басқалар. Қозғалтқышты басқарудың
электрондық блогы кіріс сезгіштерінің сигналдарын өңдейді және
тұтандырғышқа
басқарушы
әсерін
қалыптастырады.
Тұтандырғыш
оталдыруды қосу және өшіруді қамтамасыз ететін электрондық блок.
Тұтандырғыштың негізі транзистор. Ашық транзистор кезінде ток оталдыру
катушкасының бастапқы орамы бойынша өтеді, жабық кезде екінші орамға
бағытталады.
Электрондық оталдыру жүйесінің жұмыс принципі
Электрондық басқару блогы сезгіштер сигналдарына сәйкес жүйе
жұмысының оңтайлы параметрлерін есептейді. Оталдыру катушкасына
кернеуді беруді қамтамасыз ететін тұтандырғышты басқарады. Оталдыру
катушкасының бастапқы орамының тізбегіне ток береді. Кернеу үзілген кезде
катушканың екінші орамында жоғары кернеу тогы индукцияланады. Жоғары
вольтты сымдар бойынша немесе тікелей оталдыру катушкасынан жоғары
кернеулі ток тиісті оталдыру шамына беріледі. Оталдыру шамындағы ұшқын
отын-ауа қоспасын тұтандырады. Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу
жылдамдығы өзгерген кезде қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жиілігінің
сезгіші және тарату білігінің орналасу сезгіші сигналдарды электрондық
басқару блогына береді, ол оталудан озу бұрышын қажетті өзгертуді жүзеге
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асырады. Қозғалтқышқа жүктемені ұлғайту кезінде оталдыру бұрышын
басқару ауаның жаппай шығын сезгішінің көмегімен жүзеге асырылады.
Отын-ауа қоспасының тұтану және жану процесі туралы қосымша ақпаратты
детонация сезгіші береді. Басқа сезгіштер қозғалтқыштың жұмыс режимі
туралы қосымша ақпарат береді.
Оталдыру шамы (1.9-сурет) – бұл әр түрлі қозғалтқыштардың отын-ауа
қоспасын тұтандыруға арналған құрылғы.
Бензинді қозғалтқыштарда ұшқын шамдары қолданылады. Оталдыру
шамының міндеті жану камерасына жоғары кернеу беру және ауа-отын
қоспасын тұтандыру болып табылады. Сапалы оталдыру шамдары жоғары
кернеуде сенімді жұмыс істейтін, жақсы оқшаулағыш қасиетті, жану
камерасында химиялық әсерлерге және агрессивті шөгінділерге төзімді,
оқшаулағыш пен электродтар жақсы жылу өткізгіштікке ие болуы тиіс.
Оталдыру шамындағы маңызды параметр – тамшы саны. Бұл сан
қозғалтқыш цилиндрінде қандай қысымда тамшылатып тұтану пайда
болатынын көрсетеді, ол шамның қыздырылған учаскелерімен түйісуден
қоспаның тұтануы. Әрбір қозғалтқыш үшін оның ұсынылған саны бар.

1.9-сурет. Оталдыру шамы.
1-шам клеммасы;
2-гофра;
3-өндіруші фирманың белгіленуі және маркасы;
4-металл қаңқасы;
5-бұранда ұзындығы;
6-бұранданың диаметрі;
7-оқшаулағыш;
8-тығыздаушы арнайы ұнтақ;
9-арнайы құрылымды тығыздаушы төсем;
10-мыс өзек;
11-ұшқын аралығы;
12-орталық және жерге тұйықтау электродтары.

Шам клеммасы шамды оталдыру жүйесінің сымдарына қосу үшін қажет.
Шамдарда киілетін қысылған байланыс құрылымы бар. Кейбір түрлерінде
шамға бұрандамен бекітілуі мүмкін. Оқшаулағыш әдетте алюминий оксидті
керамикадан жасалады. 1000 С дейінгі температураға және 60 000 В дейінгі
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кернеуге шыдайды. Тығыздаушы жану камерасынан ыстық газдардың шығуын
болдырмайды. Тығыздағыш төсем 9 -тығыз және герметикалық қосылыстар
үшін. Орталық электрод-резистор арқылы түйіспелі өзекпен жалғанады.
Темір-никель қорытпасына мыс қосу арқылы жасалады. Қаңқа-шамды бұрау
және оны цилиндрлер блогының бастиегінің бұрандасында ұстап тұру үшін
қызмет етеді. Тұйықтау электрод-никель қорытпасынан жасалады. Корпусқа
түйіспелі дәнекерлеумен дәнекерленеді.
Қазіргі заманғы оталдыру шамының қызмет ету мерзімі - 30 000-60 000км .
Бірақ оталдыру шамдарының ұзақ мерзімділігіне әсер ететін факторлар бар
екенін есте сақтау керек – бұл әрине, бензиннің сапасы, құйылатын майдың
сапасы, иесінің жүру тәсілі. Және тексерілген брендтердің оталдыру
шамдарын сатып алу өте маңызды, өйткені арзан шам ұзақ қызмет
көрсетпейді, сондай-ақ сіздің қозғалтқышқа зиян келтіруі мүмкін.
Оталдыру катушкасы (1.10-сурет) оталдыру жүйесінің жүрегі және ол
жоғары кернеу тудыруды қамтамасыз етеді. Оталдыру катушкасы оталудың
барлық жүйелерінде қолданылады: түйіспелі, түйіспесіз, электронды.
Оталдыру катушкасы бұл екі орамды трансформатор.
Оталдыру катушкаларының келесі түрлері бар: жалпы, жеке және
қосарланған.
Оталдырудың жалпы катушкасы оталдырудың түйіспелі, түйіспесіз
жүйелерінде және таратқышы бар оталдырудың электрондық жүйесінде
қолданылады. Оталдыру катушкасы келесі құрылғыдан тұрады. Катушка екі
орамды біріктіреді – бастапқы және екінші. Бастапқы орамда 100-ден 150-ге
дейін қалың мыс сым бар. Кернеудің секіруін және сымның қысқа
тұйықталуын болдырмау үшін оқшауланған. Бастапқы орамның оталдыру
катушкасының қақпағында екі төмен вольтты шығысы бар.
1.10-сурет. Оталдыру катушкасы.
1-қақпақ;
2-түйіспе ұясы (орталық клемма);
3-бұранда;
4-төмен кернеу шығысы;
5-нығыздағыш төсем;
6- сақиналы магнит өткізгіш;
7-бастапқы орам;
8-екінші орам;
9-фарфор оқшаулағыш;
10-катушка қаңқасы;
11-трансформатор майы;
12-өзек;
13- картон төсем;
14-түйіспе серіппесі.

Екінші орамада 15000-нан 30000-ға дейін жұқа мыс сымнан жасалған
орам бар. Екінші орам бастапқы орамның ішінде болады. Екінші ораманың бір
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ұшы бастапқы ораманың теріс клеммасымен, екіншісі жоғары кернеуді
шығаруды қамтамасыз ететін қақпақтағы орталық клеммамен жалғанады.
Магнит өрісінің күшін арттыру үшін орамдар темір өзекшенің
айналасында орналасады. Орамдар өзекшесімен бірге оқшаулағыш қақпағы
бар корпусқа салынады. Ток қызуын болдырмау үшін катушка трансформатор
майымен толтырылған. Оталдыру катушкасының негізгі сипаттамасы әр
модель үшін жеке орамдардың кедергісі болып табылады. Мысалы: бастапқы
орама кедергісі шамамен 3-3, 5 Ом, екінші орама – 5000-9000 Ом құрайды.
Орамның кедергі шамасының нормативтік мәннен ауытқуы катушканың
ақаулығын білдіреді. Оталдыру катушкасының жұмысы бастапқы орамнан
төмен кернеулі ток импульсі өту кезінде, жоғары кернеудің екінші орамда
пайда болуына негізделген. Токтың бастапқы орамнан өту кезінде магнит өрісі
пайда болады. Магнит өрісі екінші орамада жоғары кернеулі ток пайда
болдырады, ол катушканың орталық клеммасы арқылы шығарылады және
таратқыштың көмегімен оталдыру шамдарына беріледі.
Жеке оталдыру катушкасы (1.11-сурет) электрондық
оталдыру
жүйесінде қолданылады. Жалпы оталдыру катушкасы сияқты, ол бастапқы
және екінші орамдарды қамтиды. Мұнда керісінше, бастапқы орам екінші
орам ішінде орналасқан. Бастапқы орамда ішкі өзек, ал екінші орамды айнала
сыртқы өзек орнатылған. Оталдырудың жеке катушкасында тұтандырғыштың
электрондық компоненттері орналасуы мүмкін. Екінші орамда өндірілген

1.11-сурет. Жеке оталдыру катушкасы.

жоғары кернеу жоғары кернеудің өзегін, серіппені және оқшаулағыш қабығын
қамтитын ұштықтың көмегімен тікелей оталдыру білтесіне беріледі. Жоғары
кернеу тогын тез ажырату үшін екінші орамда жоғары кернеу диоды
орнатылады.
Оталдырудың қосарланған катушкасы (1.12-сурет) (басқа атауы – от
алдырудың екі шығысты катушкасы) тікелей оталдырудың электрондық
жүйесінің көптеген құрылымдарында қолданылады. Қосарланған катушкада
екі жоғары вольтты шығыс бар, олар бір мезгілде екі цилиндрге синхронды
ұшқын беруді қамтамасыз етеді.
Бұл ретте бір ғана цилиндр қысу тактінің соңында болады. Басқа
цилиндрде пайдаланылған газдарды шығару тактінде ұшқын бос болады.
Екі шығысты оталдыру катушкасы оталдыру шамдарымен әртүрлі қосылуы
мүмкін:
 жоғары кернеулі сымдардың көмегімен;
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 біреуі шамға тікелей ұштық арқылы, екіншісі-жоғары кернеу сымы
арқылы.

1.12-сурет. Оталдырудың қосарланған катушкасы.

Екі шығысты катушкалар бірыңғай блокта біріктірілуі мүмкін, оларды
төрт шығысты оталдыру катушкасы деп атайды.
Оталдыру таратқышының құрылғысы және жұмысы
Оталдыруды ажыратқыш-таратқыш (1.13-сурет) магнит өрісін құру және
екінші орамдағы жоғары вольтты токты индукциялау мақсатында электр
жабдықтарындағы катушканың бастапқы орамасында туындайтын төмен
вольтты ток тізбегін ажырататын және бұл токты цилиндрлердің шамдарына
жеткізетін бөлшек. Бензин қозғалтқышы осы тетіксіз жұмыс істемейді, себебі
бұл отын қоспасының жану ошағы. Таратқыштың басты мақсаты– бұл токты
белгілі бір кернеуге айналдыру және бензин немесе карбюраторлы,
инжекторлы қозғалтқыштың жану камерасына бағыттау. Жүргізушілер
трамблер деп аталатын торап түйіспелі және түйіспесіз жүйелерге арналған.
Түйіспелі және түйіспесіз таратқыштың құрылғысы тек басты жұмыс
элементтерімен ерекшеленеді, ал құрылымы бірдей.
Түйіспесіз үзгіште индукция катушкасы немесе холл сезгіші бар, ал
түйіспелі үзгішінде түйіспелер бар.
Ажыратқыш-таратқыштың құрылғысы мен жұмысы машинаның қандай
моделіне орнатылғанына байланысты. Үзілгіште төлке білік айналатын корпус
болады. Біліктің төменгі бөлігінде шлицалар немесе үзгішті қажетті жағдайда
орналастыру үшін көлденең кесінділер болады.
Оталдыру таратқыштың жетегі, таратқыш білігінің тіс тегершігінен
немесе арнайы аралық біліктен қозғалыс алады. Ажыратқыш-таратқыш
білігінің жоғарғы бөлігінде жұдырықшалар (жұдырықшалар саны қозғалтқыш
цилиндрлерінің санымен бірдей) және оталдырудың орталықтан тепкіш
муфтасын болады. Корпустың жоғарғы жағында мойынтректер, онда
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жылжымалы және қозғалмайтын вольфрам түйіспелер бар табақша болады.
Конденсатор жануды азайту мақсатында қосылған. Трамблер білігіне жүгірткі
салынады және қақпақпен жабылады. Корпустың сыртынан (төменде) октанкорректор, ал бүйірінен – оталдыру бұрышының вакуумдық корректоры
бекітіледі.
Таратқыштың жұмыс принциптері қарапайым. Контактілерді
ажырату кезінде жоғары вольтты ток түзілуі үшін қажетті белгілі бір магнит
өрісі туындайды. Ол катушкадан жүгірткіге таратқыштың қақпағына оралады.
Ол қақпақтың түйісуі бойынша және одан әрі автокөлік оталдыру шамына
сым арқылы ток таратады.
1.13-сурет. Оталдыру таратқышы.
1– білік;
2– таратқышқа ток жеткізу сымы;
3 – конденсатор;
4 – қақпақтың бекіткіш серіппесі;
5 – вакуумдық реттегіш корпусы;
6 – мембрана;
7 – киіз тіреуіш;
8 – вакуумды реттегіш тартқышы;
9 – оталуды оздыру реттегішінің
тірек табақшасы;
10 – таратқыш роторы;
11 – қақпақтың бүйір электроды;
12 – орталық электрод;
13 – таратқыш қақпағы;
14 – орталық электрод көмірі;
15 – резистор;
16 – ротордың сыртқы түйіспесі;
17 – оталуды оздырудың ортадан
тепкіш реттегішінің серіппесі;
18 – орталықтан тепкіш реттегіштің
жетекші пластинасы;
19 – оталуды оздыру реттегішінің
жүкшесі;
20 – үзгіш жұдырықшасы;
21 – оқшауланған колодкалы рычаг;
22 – үзгіштің қозғалмалы түйіспелі
рычагы;
23 – үзгіш түйіспесі;
24 – үзгіштің жылжымалы
табақшасы;
25 – түйіспе тобын бекіту бұрамасы;
26 – үзгіштің қозғалмайтын түйіспесі
бар тіреу;
27 – паз;
28 – оталдыруды таратқыш қаңқасы.

22

Үзгіш ішке түскен судан немесе механикалық зақымданудан қатардан
шығады. Ешқандай бөлшектер мәңгілік емес және тозуға бейім. От алдырғыш
оның ішінде. Мысалы, корпустың төлкесіндегі ең қарапайым желінуі
машинаның дұрыс жұмыс істемеуіне алып келеді.
Коммутатор – ұшқынның пайда болуына жауап беретін құрылғы.
Оталдыру жүйесі екі құрауышқа бөлінеді: бақылау блогы және ұшқын
разряды туатын блок. Басқарушы жүйе ұшқынның пайда болу сәтін
бақылайды, ал орындаушы блок оны тудырумен айналысады. Оталдыру
жүйесіндегі коммутатордың мақсаты – басқару блогына келіп түсетін
сигналдар бойынша өтетін кернеулерді басқару. Иінді білікті айналдыру
кезінде тарату сенсоры ауыстырып-қосқышқа түсетін импульстер жасайды. Ол
оталдыру катушкасында импульстарды қалыптастырады (алғашқы орамда).
Содан кейін екінші орамда пайда болады. Кернеу таратқыштың орталық
электродына түседі, содан кейін сым арқылы ұшқын шығаратын шамға өтеді.
Иінді білік айналымдарды ұлғайтқанда, Оталдыру бұрышын реттеуді
бақылауды орталықтандыру реттегіші өзіне алады. Жүктеме өзгерген кезде
бұл функцияны вакуумдық реттегіш орындайды. Транзисторларды пайдалану
тоқтың үзілу күшіне жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Бұл жетілдірілген
жүйелерге бірқатар артықшылықтар береді:
 сығу дәрежесі артады;
 барлық оталдыру жүйесі ұзағырақ жұмыс істейді;
 моторға үлкен жүктеме түскен кезде жүйе қалыпты жұмыс істей алады.
Қазіргі заманғы коммутаторлар микропроцессорлардың арқасында
тиімді және сенімді. Қазіргі барлық коммутаторларды бірнеше түрге бөлуге
болады:
Транзисторлық. Жануы немесе жай тозуы мүмкін түйіспелер бар. Бұл
олардың қызмет ету мерзімі аз дегенді білдіреді.
Тиристорлық. Транзисторлық сияқты, бірақ бір айырмашылығы баржоғары кернеу конденсаторда пайда болады. Жүйе іске қосылған кезде,
конденсатор катушкаға қосылады. Ажырату кезінде ұшқын пайда болады.
Гибридті. Мұнда жұдырықшалы трамблер бар. Электрондық бөлім
коммутатор мен катушканы қамтиды. Бұл электроника мен механиканың
буданы. Электрондық элементтер есебінен бұл торап сенімді және үнемді.
Мұнда сезгіштер жұдырықшалармен алмастырылды. Құрылымы ыңғайлы,
себебі коммутатор істен шыққан кезде ескі катушкаға ауысуға болады. Содан
кейін жұдырықты оталдыру басталады.
Түйіспесіз-ең тиімді құрылғы. Олардың параметрлері басқа типті
коммутаторлар көрсеткіштерінен әлдеқайда жоғары. Электрониканы қолдану
басталғаннан бастап өндірушілер түйіспеліден бас тарта бастады-сигналдар
холл сезгішіне беріледі. [2.5]
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1.4. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі
Қозғалтқышты
іске
қосу
жүйесі
(1.14-сурет)
стартерден,
аккумуляторлық батареядан және оталдыру қосқышынан тұрады. Бұл жүйе
қозғалтқышты ыңғайлы, жылдам және сенімді іске қосуға арналған.
Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің негізгі бөлшегі стартер.
Стартер (1.15-сурет) - төрт полюсті тұрақты ток электр қозғалтқышын,
жетек және басқару механизмдерін қамтиды.
Стартер негізгі бес элементтен тұрады:
1. Стартердің қаңқасы болаттан жасалған, цилиндр пішінді. Қаңқаның
ішкі қабырғасына өзекшелермен (полюстермен) бірге қозу орамалары (әдетте
төрт) бекітіледі. Бекітпе бұрандалы қосылыспен атқарылады. Бұранда
өзекшеге бұралады, ол қаптаманы қабырғаға қысады. Қаңқаның алдыңғы
бөлігін бекітуге арналған бұрандалы технологиялық тесіктері бар, бұл бөлікте
ілініс муфтасы қозғалады.

1.14-сурет. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі.

1 – стартер;
2 – тартқыш реленің ұстаушы орамы;
3 – оталдыру қосқышы;
4 – генератор;
5 – сақтандырғыш блогы;
6 – тартқыш реленің тартқыш орамасы;
7 – аккумулятор батареясы.

2. Стартердің якоры. Якорь өзегі мен коллекторлық пластиналар
нығыздалған легирленген болаттан жасалған білік болып табылады. Өзекте
якорь орамдарын төсеуге арналған пазалар бар. Орамдардың ұштары
коллекторлық пластиналарға сенімді бекітіледі. Коллекторлық пластиналар
шеңбер бойынша орналасқан және диэлектрлік негізде бекітілген. Өзекшенің
диаметрі қаңқаның ішкі диаметрімен қосылған (орамдармен бірге). Якорь
стартердің алдыңғы және артқы қақпағына жезден жасалған төлке көмегімен
бекітіледі. Төлкелер мойынтірек міндетін атқарады.
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1.15-сурет. Стартердің құрылымы.
1-жетек жағындағы қақпақ;
2-бекіткіш сақина;
3-шектеу сақинасы;
4-жетек тістері;
5-ілініс муфтасы;
6-сақина;
7-резеңке бітеуіш;
8-жетек иінтірегі;
9-реле якоры;
10-тартқыш реленің ұстаушы орамы;
11-тартқыш реленің тартқыш орамасы;
12-релені бекіту болты;
13-түйіспе пластина;
14-реле қақпағы;
15-түйіспе болты;
16-коллектор;
17-щетка;
18-якорь төлкелері;
19-коллектор жақтағы қақпақ;
20-артқы қақпақ;
21-статор орамының катушкасы;
22-қаңқа;
23-статор орамасын бекіту бұрамдамасы;
24-якорь;
25-якорь орамы;
26-аралық сақина.
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3. Тартқыш реле стартердің корпусына орнатылады. Тартқыш реленің
корпусында, артқы бөлігінде күштік түйіспелер – жұмсақ металдардан
жасалған жылжымалы түйіспе болады. Күштік түйіспелер - бұл эбонит
қақпағына тартылған қарапайым болттар. Гайкалардың көмегімен оларға
аккумулятордан және стартердің қосу щеткасына күштік сымдар бекітіледі.
Тартқыш реле өзекшесі жылжымалы таяқшалар арқылы ілініс муфтасымен
(бендикспен) жалғанады.
4. Ілініс муфтасы (бендикс). Якорь білігіне жылжымалы бекітіледі және
маховиктің тістерімен ілінетін тісті роликті механизм болып табылады.
Бендикс құрылымы айналдыру моментін бір жаққа бергенде сепаратордағы
роликтер сепаратордың пазынан шығып, тістегершігін сыртқы обоймаға қатаң
бекітетіндей етіп жинақталған. Қарама-қарсы жаққа айналдыру кезінде
роликтер сепараторға ығысып, тістері сыртқы жиегіне байланыссыз айналады.
5. Щетка ұстағыш жұмыс кернеуін мыс-графитті щеткаларға содан
кейін, якорьдің коллекторлық пластиналарына беретін стартердің бір бөлігі.
Щетка ұстағыш ішінде щеткалар бар оқшауланған металл қалып.
Щеткалардың түйіспелері (жұмсақ көп желілі сым) нүктелі дәнекерлеудің
көмегімен полюсті пластиналарға дәнекерленеді. Полюсті пластиналар әдетте
қозу орамдары болып табылады.
Іске қосу жүйесі мен стартердің жұмыс принципі
Стартердің жұмыс кезеңдері маховиктің тісін ілініс муфтасымен
түйістіру, стартерді іске қосу, стартерді ажырату болып табылады.
Істе бұл былайша көрінеді: оталдыру құлпын қосқанда немесе кілтті
"іске қосу" күйіне бұрған кезде, ақкумулятор батареясынан (АКБ) құлыпқа,
тартқыш реле орамына стартердің қосуына "+" , щетканың қосуына " + ",
якорь орамына, щетка минусына тізбектеліп тартқыш реле іске қосылады.
Реле өзекшесінің әсерінен қозғалмалы түйіспелер тұйықталады, олар арқылы
АКБ-нан стартердің плюстік сымына ток беріледі. Стартер плюсі полюсті
пластинамен және плюсті щеткалармен қосылған. Минус (-) қаңқамен
қосылған.
Якорь орамалары мен қозу орамаларының айналасында ток берілгеннен
кейін магнит ағындары пайда болады, бірдей магнит полюсі бір-бірін итереді
де якорьдің айналма қозғалысы туындайды. Тартқыш реле іске қосылған кезде
жетек иінтірегі реле өзекшесімен бірге қозғалысқа келеді және ілініс
муфтасын якорь шлицтерімен маховиктің тісіне қарай итереді. Якорь осы
сәтте
айнала
бастайды
және
маховик
айналады.
Автокөліктің
қозғалтқышының айналымы стартер айналымынан асқан кезде муфта іске
қосылады.[2.9]
1.5. Басқару жүйесі.
Қозғалтқышты басқару жүйесі (1.16-сурет ) қозғалтқыштың екі және
одан да көп жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ететін электрондық басқару
жүйесі деп аталады. Жүйе автокөлік электржабдығының негізгі электрондық
компоненттерінің бірі болып табылады. Әлемде қозғалтқышты басқару
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жүйесін дамыту генераторы неміс Bosch фирмасы болып табылады. Әлемдегі
электроника саласындағы техникалық прогресс, экологиялық қауіпсіздіктің
қатаң нормалары қозғалтқышты басқару жүйесінің дамуына себепші болды.
Қозғалтқышты басқару жүйесі бүрку және оталдыру жүйесін біріктіреді.
Қазіргі заманғы қозғалтқышты басқару жүйесі айтарлықтай көп жүйелер мен
құрылғыларды біріктіреді. Бүрку және от алдырудың дәстүрлі жүйелерінен
басқа электронды жүйенің басқаруында: отын жүйесі, енгізу жүйесі, шығару
жүйесі, салқындату жүйесі, пайдаланылған газдарды рециркуляциялау жүйесі,
бензин буларын ұстау жүйесі, тежегіштердің вакуумдық күшейткіші.
"Қозғалтқышты басқару жүйесі" термині әдетте бензинді қозғалтқышты
басқару жүйесі деп аталады. Дизельді қозғалтқышта жүйе дизельді басқару
жүйесі деп аталады.
Қозғалтқышты басқару жүйесі кіріс сезгіштерді, электрондық басқару
блогын және қозғалтқыш жүйелерінің атқарушы құрылғыларын қамтиды.
Кіріс сезгіштері қозғалтқыш жұмысының нақты параметрлерін өлшейді және
оларды электр сигналдарына түрлендіреді. Сезгіштерден алынатын ақпарат
қозғалтқышты басқарудың негізі болып табылады. Сезгіштердің саны мен
тізбесі басқару жүйесінің түріне байланысты. Мысалы, Motronic-MED
қозғалтқышын басқару жүйесінде келесі кіріс сезгіштері қолданылады:
төменгі қысым контурындағы отын қысымы, отын қысымы, иінді біліктің
айналу жиілігі, холл, акселератор педалінің жағдайы, ауа шығын өлшеуіш (бар
болса), детонация, салқындатқыш сұйықтықтың температурасы, май
температурасы, кіретін ауа температурасы, дроссельді жапқыштың жағдайы,
енгізу коллекторындағы қысым, оттегі сезгіштері және т.б. Сезгіштердің
әрқайсысы қозғалтқыштың бір немесе бірнеше жүйелерінің мүддесінде
пайдаланылады.
Қозғалтқышты басқарудың электрондық блогы сезгіштерден ақпарат
қабылдайды және енгізілген бағдарламалық қамтамасыз етуге сәйкес
қозғалтқыш жүйелерінің атқарушы құрылғыларына басқарушы сигналдарды
қалыптастырады. Өз жұмысында электрондық басқару блогы автоматты
беріліс қорабын басқару блоктарымен, ABS (ESP) жүйесімен, руль электр
күшейткішімен, қауіпсіздік жастығымен және т. б. өзара әрекет етеді.
Атқарушы құрылғылар қозғалтқыштың нақты жүйелерінің құрамына
кіреді және олардың жұмысын қамтамасыз етеді. Отын жүйесінің атқарушы
құрылғылары электр отын сорғысы және іске қосу клапаны болып табылады.
Бүрку жүйесінде басқарылатын элементтер бүріккіштер 7 және
қысымды реттеу клапаны болып табылады. Іске қосу жүйесінің жұмыс жетек
дроссельді жапқыш және іске қосу жапқыштардың жетегінің көмегімен
басқарылады.
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1.16-сурет. Басқару жүйесінің құрылымы.

1- адсорбер;
2- бензин буларын ұстау жүйесінің бекіту клапаны;
3- енгізу коллекторындағы қысым сезгіші;
4- жоғары қысымды отын сорғысы;
5- төмен қысымды контурдағы отын қысымының сезгіші;
6- жоғары қысымды контурдағы отын қысымының сезгіші;
7- бүрку форсункасы;
8- газ тарату фазаларын реттеу клапаны;
9- оталдыру катушкасы;
10- холла сезгіші;
11- іске қосу кезіндегі ауа температурасының сезгіші;
12- дроссельді жапқышты басқару блогы;
13- пайдаланылған газдарды рециркуляциялау жүйесін басқару клапаны;
14- енгізу коллекторы жапқышының потенциометрі;
15- детонац сезгіші;
16- иінді біліктің айналу жиілігінің сезгіші;
17- оттегі сезгіші;
18- салқындатқыш сұйықтықтың температурасы сезгіші;
19- басқару блогы;
20- диагностикалық интерфейс;
21- акселератор педалінің жағдайы сезгіші;
22- отын сорғысы;
23- оттегі сезгіші;
24- пайдаланылған газдардың температура сезгіші;
25- азот оксидінің сезгіші.

Оталдыру катушкалары 9 оталдыру жүйесінің атқарушы құрылғылары
болып табылады. Қазіргі заманғы автокөлікді салқындату жүйесі
электроникамен басқарылатын бірқатар компоненттерге ие. Олар термостат
(қозғалтқыштардың кейбір модельдерінде), салқындататын сұйықтықтың
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қосымша сорғысының релесі, радиатор желдеткішін
тоқтатқаннан кейін қозғалтқышты салқындату релесі.

басқару

блогы,

Шығару жүйесінде оттегі сезгіштері және азот оксидінің сезгіштері
тиімді жұмыс істеуі үшін алдын ала жылыту жүзеге асырылады.
Пайдаланылған газдардың рециркуляциясы жүйесінің атқарушы құрылғылары
қайталама ауа беруді басқарудың электромагниттік клапаны, сондай-ақ
қайталама ауа сорғысының электр қозғалтқышы болып табылады. Бензин
буларын ұстау жүйесін басқару адсорберді үрлеудің электромагниттік
клапанының көмегімен жүргізіледі.
Қозғалтқышты басқару жүйесінің жұмыс принципі қозғалтқыштың
айналу моментінің шамасына негізделген. Басқаша айтқанда, қозғалтқышты
басқару жүйесі айналу момент шамасын қозғалтқыш жұмысының нақты
режиміне сәйкестендіреді. Жүйе қозғалтқыштың келесі жұмыс режимдерін
іске қосу, қыздыру, бос жүріс, қозғалу, берілісті ауыстыру, тежеу,
кондиционер жүйесінің жұмысы деп бөлуге болады. Айналу моментінің
шамасын өзгерту екі тәсілмен жүргізіледі: цилиндрлерді ауамен толтыруды
және оталдыру бұрышын реттеу жолымен.
Иінді біліктің айналу жиілігінің сезгіші (1.17-сурет.) бүрку жүйесі мен
оталдыру жүйесін басқаруды синхрондауға арналған, сондықтан басқа атауы –
синхрондау сезгіші. Сезгіш сигналдарын қозғалтқышты басқару жүйесінің
отынды бүрку кезі, бүріккіш отын мөлшері, тұтандыру уақыты (бензинді
қозғалтқыштар), газ бөлу фазаларын өзгерту жүйесінің жұмысы кезінде тарату
білігінің бұрылу бұрышы, бензин буларын ұстау жүйесінің жұмысы кезінде
адсорбер клапанын қосу уақытын анықтау үшін пайдаланылады.
1.17-сурет. Иінді біліктің айналу
жиілігінің сезгіші.
1. бекіту тірегі;
2. магнитті өзек;
3. тапсырушы диск (синхрондау
дискісі);
4. сым;
5. тығыздағыш;
6. магнит;
7. қаңқа;
8. орам.

Индуктивті типті иінді біліктің айналу жиілігінің сезгіші ең көп
таралған. Кейбір қозғалтқышты басқару жүйелерінде холлдың әсерін
синхрондау сезгіші орнатылады.
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Индуктивті сезгіші – айналасында орналасқан орамасы бар магнитті
өзек. Сезгіштің жұмыс істеу принципі сезгіштің магнит өрісінің металл
синхрондау дискімен өзара әрекеттесуі кезінде орамада электр қозғаушы
күштерді тудыру болып табылады. Синхрондау дисктің шеңбері 58 тісті екі тіс
орны бос болады. Синхрондау диск тістерінің бос жері иінді білігі айналғанда
магнит ағынын өзгертеді, соның салдарынан сезгіштің орамасында электрлік
импульс қалыптасады. Синхрондау сезгіші иінді біліктің айналу жиілігі және
иінді біліктің нақты орналасуын анықтайды. Иінді біліктің айналым саны
уақыт бірлігінде сезгіш арқылы өтетін тістердің саны бойынша анықталады.
Тістер жоқ аумақ иінді біліктің орналасуын анықтау үшін бастапқы нүкте
ретінде қызмет етеді. Ол әдетте бірінші цилиндр поршенінің жоғарғы «өлі
нүктеде» болуына сәйкес келеді.
Иінді біліктің айналу жиілігі сезгішінің ақаулығы кезінде (сигнал
болмаған) қозғалтқыш тоқтатылады және қайтадан іске қосылмайды.
Тарату білігінің орналасу сезгіші (1.18-сурет) қозғалтқыштың иінді
білігінің жағдайына сәйкес газ тарату механизмінің бұрыштық жағдайын
анықтауға арналған. Тарату білігінің орналасу сезгішінен түсетін ақпаратты
қозғалтқышты басқару жүйесі бүрку және оталдыруды басқару үшін
пайдаланады. Сезгіш қозғалтқыш иінді білігінің айналу жиілігінің сезгішімен
байланысты. Қозғалтқыштарға холл әсері мен жұмыс істеуге арналған тарату
білігінің орналасу сезгіші орнатылады,

1.18-сурет. Тарату білігінің орналасу сезгіші.

сондықтан сезгіштің басқа атауы – холл сезгіші (1.19-сурет). Холл сезгішінің
әрекет ету принципі жартылай өткізгіште оның қиылысатын магниттік өрісі
өзгерген кезде заряд тасығыштардың қозғалыс бағытының өзгеруіне
(кернеудің өзгеруіне) негізделген. Магнит өрісі сезгіште орналасқан тұрақты
магнит арқылы жасалады. Магнит өрісінің өзгеруі магнит саңылауының
репермен (металл тіспен) тұйықталуы кезінде орын алады. Репер тарату
білігінің тісті доңғалағында немесе білікке бекітілген арнайы есеп беретін
дискіде орналасады. Репер сезгіштің жанынан өту кезінде онда электрондық
басқару блогына берілетін кернеу импульсі пайда болады. Тарату білігінің
айналу жиілігіне байланысты холлдың сезгішінен сигнал әр түрлі уақыт
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аралығында түседі. Осы сигналдардың негізінде қозғалтқышты басқару блогы
қысу тактасының жоғарғы нүктесінде бірінші цилиндр поршенінің жағдайын
таниды және бензинді бүрку және отын-ауа қоспасының жағылуын
қамтамасыз етеді.
Холл сезгішінің ақауы пайда болған кезде (сигнал болмаған кезде)
қозғалтқышты басқару жүйесі өз жұмысында иінді біліктің айналу жиілігінің
сезгішінің ақпараттын пайдаланады. Қозғалтқыш жұмысын жалғастырады
және тоқтағаннан кейін қайта іске қосылуы мүмкін.
Дроссельді жапқыштың (1.19-сурет) ашылу дәрежесі мен
жылдамдығын анықтау үшін дроссельді жапқыштың орналасу сезгіші
қолданылады.

1.19-сурет. Дроссельді жапқыштың орналасу сезгіші.

Сезгіш дроссельді жапқыштың жағдайына байланысты шығу кернеуінің
өзгеруін қамтамасыз ететін потенциометр болып табылады. Сондықтан
сезгішті басқаша дроссельдің потенциометрі деп те атайды. Сезгіш
дроссельдің осьіне орнатылады және оған бекітіледі. Дроссель жапқышының
орналасу сезгішінде үш шығыс бар: біріншісіне кернеу беріледі, екіншісі
массамен жалғанады, ал үшіншіден қозғалтқышты басқару блогы сигналы
алынады. Дроссельді жапқыш жабық кезде кедергі мен сезгіштегі кернеу аз.
Дроссельді жапқыштың ашылуына қарай кернеу артады және
максималды жағдайда шамамен 5В мәнге жетеді. Дроссельді жапқыштың
орналасу сезгішінің сигналдары негізінде қозғалтқышты басқару блогы
дроссельді жапқыштың ашылу дәрежесі мен жылдамдығын және отынды
бүрку сәті мен мөлшерін, оталдыру сәтін анықтайды.
Дроссель жапқышының орналасу сезгішінің ақаулығы (сигналдың болмауы)
қозғалтқышты іске қосудың қиындауы, бос жүрістің үлкен айналымы, екпін
кезіндегі іркілістер,отынның жоғары шығыны белгілермен анықталуы мүмкін.
Детонация сезгіші (1.20-сурет.) іштен жану бензинді қозғалтқышының
жұмысы кезінде детонация дәрежесін бақылау үшін қызмет етеді. Сезгіш
қозғалтқыш цилиндрлерінің блогында орнатылады. Ол қозғалтқышты басқару
жүйесінің маңызды компоненті болып табылады, өйткені қозғалтқыштың
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максималды қуатын іске асыруға және отын үнемділігін қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Детонация дәрежесі деп детонациямен жанатын отын-ауа
қоспасының бөлігі түсініледі. Детонация немесе дұрыс детонациялық жану,
оталдыру шамынан алыстатылған отын-ауа қоспасының бөлігі қысу кезінде
қызады және өздігінен жарылыстың пайда болуымен тұтанғанда пайда
болады.

1.20-сурет. Қозғалтқыштың детонация сезгіші.

Детонация белгілері – металлдың тарсылдаған дыбысы. Детонацияның
себептері: отынның химиялық құрамы (октандық сан), қозғалтқыштың
құрылымдық ерекшеліктері (сығылу дәрежесі, оталдыру шамының орналасуы,
жану камерасының пішіні т. б.), пайдалану шарттары (отын-ауа қоспасының
құрамы, оталдыру бұрышы, қозғалтқышқа түсетін жүктеме, жану
камерасының бөлшектеріндегі күйе т.б.). Детонациямен жану салдарынан
кривошип-шатунды механизмнің бөлшектері қызып олардың тозуына,
сынуына, бұзылуына әкеп соқтырады.
Детонация сезгішінің жұмыс принципі пьезоэффектке негізделген.
Сезгіштің құрылымына пьезоэлектрлік пластина қосылған,онда ұшында
детонация пайда болған кезде кернеу туындайды. Тербеліс амплитудасы мен
жиілігі көп болған сайын, соғұрлым кернеу жоғары. Сезгіштің шығысындағы
кернеу детонацияның белгілі бір дәрежесіне сәйкес келетін берілген деңгейден
асып кетсе, басқарудың электрондық блогы оталдыру жүйесі жұмысының
сипаттамасын оталдыру бұрышын азайту жағына қарай түзетеді. Осылайша,
нақты пайдалану шарттары үшін жүйе жұмысының оңтайлы сипаттамасына
қол жеткізіледі.
Детонация датчигінің ақаулығы (сигнал болмаған) кезінде аспаптар панелінде
тиісті сигналдық шам жанады, бірақ қозғалтқыштың жұмысы жалғаса береді.
Лямбд-зонд (оттегі сезгіші) (1.21-сурет) шығару құбырында
каталитикалық бейтараптандырғыштың алдында және тікелей катализатордың
артында
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1.21-сурет. Лямбда-зонд.

орнатылады. Оттекі сезгіштер орнату орнына байланысты бірінші және екінші
лямбда деп аталады. V-тәрізді қозғалтқышта бір немесе бірнеше сезгіштер
орнатылуы мүмкін. Автокөлікті инжекторлық қоректендіру жүйесі
карбюратордан гөрі үнемді және тиімді. Бұл отын мен ауаны беруді толық
бақылау есебінен қол жеткізіледі, ол бірқатар сезгіштермен жүзеге
асырылады. Олар жұмыс параметрлерін тексереді, оларды электрондық
блокқа жібереді, ол барлық жүйенің жұмысын талдайды және олардың
негізінде түзетеді. Сонымен қатар, жүйенің жұмысы туралы толық ақпаратты
қамтамасыз ету үшін сезгіштер тек қана кіргізуде (отын, ауа мөлшері) ғана
емес, шығару жүйесінде де орнатылады. Онда тек бір сезгіш қолданылады,
оның жұмысына байланысты цилиндрлерге берілетін ауаның мөлшері
анықталады.
Ол оттегі сезгіші немесе лямбда-зонд деп аталады. Бұл оттегі сезгішінің
негізгі міндеті – пайдаланылған газдардағы жанбаған оттегі мөлшерін
бағалау. Отын ауа қоспасының ең тиімді жануына отын мен ауаның белгілі
бір арақатынасы кезінде қол жеткізіледі, бензиннің бір бөлігі ауаның 14,7
бөліктерімен араласуы тиіс. Егер отын-ауа қоспасы кедей болса, онда ауа
мөлшері ұлғайтылады және керісінше байытылған қоспада пайдаланылған
газдардағы оттегінің аз пайыздық мөлшерін қамтамасыз етеді. Ал бұл қуат,
отын шығына әсер етеді. Ал қозғалтқыш әртүрлі режимдерде жұмыс
істейтіндіктен, мұндай қатынас әрқашан сақталмайды. Берілген ауаның
мөлшерін бақылау үшін қоректену жүйесіне лямбда-зонд қосты.
Осы сезгіштің көрсеткіштері негізінде электрондық блок отын – ауа
қоспасының сапасын бағалайды және нормаларға сәйкессіздік анықталған
кезде-бүріккіштерге (форсунка) сигнал беру жолымен оңтайлы қоспаның
берілуін қамтамасыз ете отырып, бүркетін отын мөлшерін ұлғайтатын немесе
азайтатын жүйенің жұмысын түзетеді.
Бұл ретте электрондық блокқа электр сигналы берілуі тиіс. Ол үшін
лямбда-зондты өлшеу нәтижелерін ЭББ-ға берілетін импульске түрлендіру
қажет. Атмосферада және пайдаланылған газдарда оттегінің шоғырлануын
өлшеу үшін онымен реакцияға түсетін екі электрод пайдаланылады. Яғни, бұл
сезгіштің жұмысында гальваникалық элемент принципі қолданылады, бұл
кезде химиялық реакция параметрлерін ауыстыру сезгіштің электродтар
арасындағы кернеудің өзгеруіне әкеледі. Мысалы, байытылған қоспа кезінде,
оттегі пайызы аз болса, кернеу артады, ал кедей қоспа кезінде – төмендейді.
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Химиялық реакцияның нәтижесінде алынған электр импульсі ЭББ-ға
беріледі, оның параметрлерін өз жадында жазылған параметрлермен
салыстырады және осының нәтижесінде қоректендіру жүйесінің жұмысына
түзету жасайды. Химиялық реакциялар жұмысын пайдаланғанымен, лямбдазонд құрылымы күрделі болып табылмайды. Оның негізгі элементі цирконий
диоксидінен (сирек – титан диоксидінен) жасалған платина жабыны бар қыш
ұштығы болып табылады, ол реакцияға түсетін электродтардың рөлінде
болады. Бір жағынан ұшы атмосферамен, ал екіншісі – пайдаланылған
газдармен байланысады. Мұндай керамикалық ұштықтың жұмыс ерекшелігі
оттегінің қалдық пайызын тиімді өлшеу жұмыстары белгілі бір
температуралық режимде ғана орындалады. Ұшы қажетті өткізгішті алу үшін
300-400оС температура қажет. Қажетті температуралық режимді қамтамасыз
ету үшін сезгіш шығару коллекторына жақын орнатылады, бұл қуатты
қондырғының қызуына қарай қажетті температураға қол жеткізуді қамтамасыз
етеді. Яғни, ол жұмысқа бірден кіріспейді. Лямбда-зонд импульстерді бере
бастағанға дейін электрондық блок қоректендіру жүйесіне қосылған басқа да
сезгіштердің көрсеткішіне негізделеді, бірақ бұл ретте оңтайлы қоспалардың
түзілуі сақталмайды. Лямбд-зондтардың кейбір модельдерінің өз
құрылымында арнайы электр жылытқыштары бар, бұл қажетті
температуралық режимге тез шығуды қамтамасыз етеді.
Бүркігіш (форсунка) - қозғалтқышты бүрку жүйесінің бір бөлшегі.
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1.22-сурет. Бүркігіш (форсунка) құрылымы.
1- форсунка тор сүзгісі;
2- электрді қосу қоспасы;
3- серіппе;
4- қоздыру орамы;
5- электрмагнитті якорь;
6- форсунка қаңқасы;
7- форсунка инесі;
8- тығыздағыш;
9- форсунка шүмегі.

Мұндай құрылғы мөлшерленген мөлшерде отын беруге, оның одан әрі
іске қосу коллекторында (жану камерасында) тозаңдануға, яғни отын-ауа
қоспасын жасауға арналған. Мұндай жабдық барлық қозғалтқыштардың
(бензинді және дизельді) бүрку жүйелерінде қолданылады. Бүгінде заманауи
қозғалтқыштарда бүрку электронды басқарумен жабдықталған бүріккіштер
қолданылады.
Бүрку тәсіліне байланысты форсункаларды
электрогидравликалық, пьезоэлектрлік деп бөледі.

электромагниттік,
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Форсунка (1.22-сурет) тор сүзгі 1, электрді қосу қоспасы 2, серіппе 3,
қоздыру орамы 4, электрмагнитті якорь 5, форсунка қаңқасы 6, форсунка инесі
7, тығыздағыш 8, форсунка шүмегінен 9 тұрады.
Электромагниттік форсунканы тікелей бүрку жүйесі бар бензинді
қозғалтқыштарда қолданылады. Жабдықтың бұл түрі өте қарапайым
конструкциямен сипатталады, ол шүмектен және инемен жабдықталған
электромагниттік клапанды қамтиды. Электромагниттік форсунка жұмысы
қарапайым. Электронды басқару блогы бұрын салынған алгоритмге дәл сәйкес
клапанның қоздыру орамасына қажетті сәтте кернеуді беруді қамтамасыз
етеді. Бұл процесс кезінде серіппенің күшін жеңетін электромагниттік өріс
пайда болады, содан кейін зәкірді (якорь) инемен байланыстырады және
осылайша шүмекті босатады. Осыдан кейін отынды бүрку жүзеге асырылады.
Кернеу жоғалғанда, бүріккіш иненің серіппесі инені орнына қайтарады. [2.11]
1.6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесі
Автокөлікті жарықтандыру жүйесі (1.23-сурет) келесі негізгі
құрылымдық элементтерден тұрады: алдыңғы фаралар 1, алдыңғы тұманға
қарсы фаралар 15, артқы фонарлар, тұманға қарсы артқы фонарь 11;12,
нөмірлік белгіні жарықтандыру фонары 5, ішкі жарықтандыру аспаптары 8
және басқару аппаратурасы.
Автокөлікті кешке және түнде, сондай-ақ нашар көріну кезінде қауіпсіз
пайдалану әрбір көлік құралында орнатылған жарықтандыру құралдары
кешені мүмкіндік береді. Жарық беру және жарық беру жүйесі жолды
жарықтандыруға, маневрлердің орындалуы туралы басқа жүргізушілерді
ескертуге, көлік құралының көлемі туралы хабардар етуге мүмкіндік береді.
Жолда барынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жарықтандыру жүйесінің
барлық элементтері жарамды болуы тиіс.
Қазіргі заманғы автокөлік жарықтандыру жүйесін құрайтын жарық
беретін құралдардың тұтас кешенін қамтиды. Оның басты міндеттерінің
қатарына жол жиегін жарықтандыру, тұман, жаңбыр, қар жауған кезде жолды
қосымша жарықтандыру, басқа жүргізушілерді орындалатын маневрлер
туралы хабардар ету, тежеу туралы ескерту, машинаның габариттері туралы
хабарлау, автокөлік жолдың жүру бөлігінде кедергі жасайтын сыну туралы
ескерту, кешкі және түнгі уақытта тіркеу белгісінің оқылуын қамтамасыз ету,
салонды, капот асты кеңістігін және жүк салғышты жарықтандыру кіреді.
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1.23-сурет. Автокөлікті жарықтандыру жүйесі келесі негізгі құрылымдық элементтері.
1- алыс жарық фары;
2- алдыңғы габариттік фонарлар;
3- жақын жарық фарасы;
4- салонды жарықтандырудың жоғарғы плафондары (жергілікті жарықтандыру
плафондары);
5- нөмірлік белгіні жарықтандырудың фонарлары;
6- орталық жоғарғы стоп-сигнал;
7- жүк бөлімшесін жарықтандырудың плафоны;
8- салонды жарықтандырудың артқы жоғарғы плафоны;
9- стоп-сигналдардың фонары (артқы габариттік фонарлар);
10- бұрылыс көрсеткішінің артқы фонары;
11- тұманға қарсы артқы фонарь (артқы жүріс фонары);
12- тұманға қарсы артқы фонарь (артқы жүрістің фонары);
13- бұрылыс көрсеткіштерінің бүйірлік фонарлары;
14- бұрылыс көрсеткіштерінің алдыңғы шамдары;
15- алдыңғы тұманға қарсы фаралар.

Жарықтандыру жүйесінің барлық элементтерін сыртқы және ішкі деп
негізгі екі санатқа бөлуге болады.
Автокөлік
оптикасының
сыртқы
элементтері
жолдың
жарықтандырылуын және басқа жүргізушілерді хабардар етуді қамтамасыз
етеді. Мұндай құралдардың қатарына мыналар жатады: жақын және алыс
жарық фаралары, тұманға қарсы фаралар, бұрылыстар, артқы блок-фаралар,
габариттік фонарь, нөмірлік белгінің жарықтандырғыштары.
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1.24-сурет. Жарықты қосу сұлбасы.
1-кіші фаралар немесе габариттік шамдар;
2-капот астындағы шам;
3-батарея;
4-генератор;
5-артқы жүрісті жарықтандыру ажыратқышы;
6-сақтандырғыштар блогы;
7-аспаптар комбинациясында орналасқан және сыртқы жарықтың қосылуын көрсететін
шам;
8-ашқан кезде киім-кешек жәшігін жарықтандыратын және жабқан кезде сөнетін шам.
Ажыратқышпен бірге орнатылады;
9-шам, оның мәні габариттер қосылған кезде аспаптар комбинациясын жарықтандыру;
10-розетка тасымалды шамға арналған;
11-аспаптарды жарықтандыру ажыратқышы;
12-автокөлікдің сыртқы жарықтандыру ажыратқышы. Қосу кезінде бірге жанады, алдыңғы
және артқы фонарлардағы габариттік шамдар, нөмірлік белгіні, жүксалғышты, аспаптар
панеліндегі габариттік фонарь шамдарын жарықтандыру.
13-стоп-сигнал сөндіргіші тежеуіш педалінің астына тікелей орналастырылады;
14-оталдыру құлпы;
15-плафонның ажыратқышы есік тірегінде орналасады, есік ашық болған кезде қосылады
және есік жабық болған кезде сөндіріледі. Плафонның өзі артқы және алдыңғы есік
арасындағы бүйірлік ортаңғы тіректе орналасқан.
16-плафонның ажыратқышы артқы есіктің тірегінде орналасады;
17-ашық есіктер туралы сигнал беретін плафон;
18-жүксалғыштың жарықтандыру шамы;
19-артқы габаритті фонарь;
20-автокөлік нөмірін жарықтандыру шамы;
21-фонарь артқы жүріспен қозғалғанда қосылады;
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1.25-сурет. Бұрылыс көрсеткіштерін қосу сұлбасы.
1-габариттік шымдар немесе кіші фаралар;
2-бүйірлік бұрылыс көрсеткіштер;
3-батарея;
4-генератор;
5-оталдыру құлпы;
6-сақтандырғыштар блогы;
7-бұрылыс көрсеткішінің үзік релесі; Реле мақсаты бұрылыс көрсеткіштерінде үзік жарық
сигналын алу және шамдардың ақаусыздығы немесе ақаусыздығы сигнал беру болып
табылады. Ақаусыз тізбек кезінде дабыл беруші үзік жанады, ақаулы кезде үнемі жанады.
Бұл реле жөндеуге жатпайды және істен шыққан кезде жаңасымен ауыстырылады.
8-аспаптар панелінде орнатылған және бұрылыстардың қосылғаны туралы сигнал беретін
шам. Жол қозғалысының басқа қатысушыларын жаңылыстырмау үшін жүргізушіге іштен
бақылау үшін пайдаланылады.
9-солдан оңға және керісінше бұрылыс қосқышы; Руль колонкасында тікелей орнатылады.
10-артқы фонарлар.

Қазіргі заманғы автокөліктердің алдыңғы фарлары мынадай
элементтердің тұтас кешенінен тұрады: жақын және алыс жарық, күндізгі
жүру және габариттік фонарь. Көбінесе олар бір корпуста орналасқан. Сондайақ көптеген автокөліктердің алдыңғы фараларына бұрылыстар орнатылады.
Кез келген машина екі алдыңғы фарамен жинақталады, олар шанақтың оң
және сол бөліктерінде симметриялы орналасады.
Алдыңғы фаралардың басты міндеті-автокөліктің алдындағы жолды
жарықтандыру, сондай-ақ қарсы көлік құралдарының жүргізушілеріне
автокөліктің жақындағаны және оның габариттері туралы хабарлау.
Кешкі және түнгі уақытта жолды жарықтандыру үшін жақын жарық
қолданылады. Жарық шоғырының ассиметриялығының арқасында ол жол
жиегінің жарықтандырылуын қосымша қамтамасыз етеді. Мұндай жарық
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фараларды дұрыс реттеу жағдайында қарсы автокөліктердің жүргізушілеріне
ыңғайсыздық тудырмайды.

1.26-сурет. Фараларды қосу сұлбасы.

1-автокөлік фаралары;
2-батарея;
3-генератор;
4-сақтандырғыштар блогы;
5-жарықты жақыннан алыс жарыққа ауыстырып қосқыш; Сыртқы жарықтандыру
қосылғаннан кейін жұмыс істейді. Ауыстырып қосқыштың өзі үш иінтіректен тұрады және
рульдік білікке қамытпен бекітілген. Ауыстырып қосқыш ажырамайтын элемент ретінде
жасалған және сынған жағдайда жиынтықта ауыстырылады.
6-сыртқы жарықтандыру ажыратқышы;
7-оталдыру құлпы;
8-фаралардың алыс немесе жақын жарығының қосылғаны туралы сигнал беретін шам.

Алыс жарық үлкен қарқындылығымен ерекшеленеді. Алыс жарықты
пайдалану қараңғы мезгілде жол төсемін ауқымды жарықтандыруға
көмектеседі. Алайда, алыс жарықты тек қарсы көлік ағыны болмаған кезде
ғана пайдалануға болады. Әйтпесе, фаралар басқа жүргізушілерге кедергі
келтіреді.
Басқа жүргізушілер көлік өлшемдерін, жағдайын бағдарлау үшін
жарықтандыру жүйесінде габаритті шамдар қарастырылған. Олар
машиналар тоқтап тұрғанда немесе тұрақ кезінде пайдаланылады. Алдыңғы
габариттер артқы фараларда да орналасады. Кейбір автокөліктерде бұрылыс
көрсеткіштері артқы көріністің бүйір айналарына орнатылады.
Бұрылыстарды көрсеткіш фонарлары (1.25-сурет) – маневрді орындау
туралы ескертудің негізгі құралы. Олар бұрылу және кері бұрылу, қайта сапқа
тұру немесе басып озу, жол жиегіне тоқтау және қозғалыс басталған кезде
пайдаланылады. Бұл элементтер алдыңғы және артқы фарларға және одан
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бөлек орнатылуы мүмкін. Шанақтың бүйір элементтерінде және артқы көрініс
айналарында жиі орналастырылады. Олардың барлығы сары-қызғылт сары
түсті және жыпылықтау режимінде синхронды жұмыс істейді. Американдық
нарыққа арналған автокөліктерде бұрылыстарды көрсеткіш фонарлар қызыл
түсті болады. Авариялық сигнал беру рөлін де орындайды. Автокөліктің
салонындағы түймені басқан кезде барлық бұрылыстарды көрсеткіш фонарлар
өз жұмысын бастайды. Қазіргі автокөліктерде күндізгі шамдар пайда болды.
Жол жүру ережелеріне сәйкес, жүргізушілер күндізгі уақытта қалада жүру
кезінде күндізгі жүріс шамдарын қосуға міндетті. Егер автокөліктерде күндізгі
жүріс шамдары болмаса, күндіз жақын жарықты пайдалануға болады.
Тұманға қарсы фараларды (1.26-сурет) автокөліктер нашар көріну
жағдайында қолданылады: тұман, жаңбыр немесе қар кезінде. Жарық сәулесі
атмосфералық жауын-шашында көрінбейді және қозғалыс кезінде жүргізушіге
кедергі жасайды. Сонымен қатар тұманға қарсы фаралар жол төсемінің
жеткілікті жарықтандырылуын қамтамасыз етеді. Тұманға қарсы шамдар
автокөліктің алдында және шанақтың артқы жағында орналастырылады.
Тұманға қарсы фаралар автокөліктерде болуға тиісті міндетті бөлшектер емес,
сондықтан көптеген автокөлік модельдерінде болмауы мүмкін.
Артқы фаралары автокөліктерге жұптасып орнатылады және бірнеше
элементтерді қамтиды. Артқы фаралардың ең қарапайым нұсқалары стопсигналдан және габариттік фонарлардан тұрады. Көптеген модельдерде
блоктарға бұрылыстар мен артқы жүрістің фонары, кейбірінде артқы тұманға
қарсы фаралар кіреді. Артқы бөліктегі жарықтандыру жүйесінің негізгі
элементі автокөліктің жылдамдығының тежелуі немесе төмендеуі туралы
ақпараттандыратын стоп-сигналдар болып табылады. Кейбір автокөліктерде
сенімді болу үшін спойлерде немесе артқы әйнекке де орналастырылады.
Ішкі элементтер көлік құралының салонына және жүксалғышына
жарық беруге арналған. Жүйеге мыналар кіреді: автокөлік салонындағы
шамдар, жүксалғышты жарықтандыру, аспап панелін жарықтандыру
шамдары, салондағы жәшіктердегі шамдар, есіктердегі габариттік шамдар.
Салонды, жүк салғышты және капот астындағы кеңістікті жарықтандыру (бар
болса) қараңғы уақытта жүргізушінің қосымша жайлылығын қамтамасыз
етеді. Бақылау панелін жарықтандыру қараңғыда қозғалғанда ақпаратты оңай
оқу үшін қажет. Есіктердегі габариттік шамдар есік ашық кезде басқа жол
қозғалысына қатысушыларды ақпараттандыру үшін қажет.
Барлық жарықтандыру құралдарын басқаруды жүргізуші көлік
құралының салонынан арнайы қосқыштардың көмегімен ауыстырып жүзеге
асырады. Машиналар үлгілерінің көпшілігінде жақын және алыс жарық,
тұманға қарсы және габаритті қосу рульдік ауыстырып қосқыш аспаптар
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панеліндегі пернелер көмегімен жүзеге асырылады: ауыстырып қосқыштың
бірінші жағдай – барлық аспаптар ажыратылады, екінші жағдай – габариттер
қосылады, үшінші жағдай – фаралардың жақын жарығы жанады. Сондай-ақ
рульдің астында сол жағында орналасқан ауыстырып-қосқыш алдыңғы
фаралардағы жақын және алыс жарықтың ауысуын қамтамасыз етеді.
Ауыстырып қосқышта тұманға қарсы фонарларды қосу және өшіруді
реттейтін қосымша секция орнатылуы мүмкін. Аралас қосқыш оң және сол
бұрылыстарды іске қосу үшін де қолданылады. Бірақ бұл жағдайда авариялық
сигнал беру аспап панеліндегі жеке перненің көмегімен іске қосылады. Жарық
беру жүйесінің көптеген элементтері жүргізуші тарапынан белгілі бір
әрекеттерді орындау кезінде автоматты түрде жанады: стоп-сигналдары –
тежегіш басқышын басқан кезде, артқы жүрістің фонары – артқы берілісті
қосқан кезде, жүксалғышты және ішкі жәшіктерді жарықтандыру аспаптары
— оларды ашқан кезде, жүргізушінің аяғын жарықтандыру және есіктердегі
габариттер — есікті ашқан кезде.
Автокөлік дамуы жарықтандыру құралдарын автоматтық функциялар
бойынша қосымша басқару енгізіледі: жақын жарықты іске қосу, басты
жарықтандырулар, бейімді жарықтандыру, басты жарықтарды түзету; алыс
жарықты басқару. Барлық аталған жүйелер жол жағдайы мен қозғалыс
жағдайлары өзгерген кезде арнайы сезгіштер есептейтін деректер негізінде
автоматты режимде реттеледі.
Автокөлікті жарықтандыру жүйесіне кіретін элементтер кешені
жүргізушінің, оның жолаушыларының және басқа жүргізушілердің
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған. Жарықтандыру құралдарынсыз кешкі
және түнгі уақытта автокөлікпен жүруге жол берілмейді., Жарықтандыру
жүйесін тұрақты жетілдіре отырып кешкі және түнгі сапарлар кезінде, сондайақ жеткіліксіз көріну жағдайында қозғалу кезінде жүргізушіге қажетті
жайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
Автокөліктің жарық диодты шамдары.
Қазіргі заманғы энергия үнемдеуші технологиялардың арқасында
автокөліктерде жарық диодтары жиі қолданылады. Олар қыздыру
шамдарының орнына пайда болған. Жарық диодты шамдар-LED жетілдірілген
жарық көзі және өте тез танымал болды. Барлық параметрлер бойынша жарық
диодтары әдеттегі шамдардан әлдеқайда асып түседі. Электр энергиясын
шамамен он есе аз тұтыну, ұзақ мерзім қызмет ету және әлдеқайда үнемді
болып табылады. Электр энергиясын айтарлықтай үнемдеумен қатар
автокөліктерге эстетикалық көрініс береді.
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Автокөлік бөліктері үшін бірегей жарық диодты шамдар габариттерде,
бұрылыстар немесе стоп сигналдарда, артқы жүріс, салонды жарықтандыру
үшін қолданылады.
Жарық диодты шамдардың әмбебаптығы оларды автокөліктің кез келген
моделіне орнатуға мүмкіндік береді. Бұл шамдарды ауыстыру ерекше кәсіби
шеберлікті талап етпейді, өйткені автокөлік шамдарының цоколдары қыздыру
шамдарына (1.27-сурет) ұқсас. Кейбір жағдайда штаттық реле ауыстыру
немесе қосымша резисторды қосу қажет болуы мүмкін.
Цокольді жарық диодтары құрылымымен ерекшеленеді. Еуропада
шығарылған автокөліктер үшін жақын, алыс жарықтарға негізінен osram D2R
және H2, H3, H4 шамдары қолданылады. Американдық автокөліктер үшін —
HB1, HB2, HB3, HB4, HB5,H8 және басқалар.
1.27-сурет. Қыздыру шамдары.
1-колба;
2-алыс жарық сымы;
3-жақын жарық сымы;
4-экран;
5-фланец;
6-штиф (контакт);
7-цоколь.

Автокөліктер үшін тиісті цокольмен жарықдиодты шамды таңдау үшін ескі
шамдардың маркаларына қарап таңдап алған дұрыс.
Қазіргі заманғы жеңіл автокөліктерде шамдардың жүздеген түрі
қолданылады. Олардың әрқайсысы көлік жүргізушісі мен жолаушыларына
қараңғымен күресуге көмектесіп өз міндетін орындайды. Автокөлік
шамдарының мақсатына сәйкес өлшемдері, электрлік қасиеттері, қосқыш
цоколь сияқты бір қатар параметрлер бойынша ерекшеленеді. [2.6]
Автокөлік шамдарын таңбалаудың бірнеше түрі бар. Олар бір-бірінен
ерекшеленеді.
Кеңес Одағы кезінен бастап автокөлік шамдарының белгілері ГОСТ
2023-88 сәйкес жұмыс істейді. Олар келесідей көрінеді:
А- автокөлік шамдары (автокөлікная лампочка),
АМН- автокөлік шағын шамы (автокөлікная миниатюрная лампа),
АС-автокөлік софиттік шамы (автокөлікная софитная лампа),
АКГ-автокөлік кварц галогенді шамы (автомобильная кварцевая галогенная
лампа)
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Әдетте, осы әріптерден кейін шамның қуатын және нөмірін білдіретін
сандар бар. Мұндай таңбалау Кеңес Одағының автокөлік шамдарында ғана
кездеседі. Оның басты кемшілігі шифрда шамның нақты түрінің болмауы
болып табылады.
Көбінесе автокөлік нарығында басқа белгілері бар шамдарды
кездестіруге болады. Ол бірыңғай еуропалық стандарты бойынша жасалады.
Онда келесі шифрлау қолданылады (1.28-сурет):
T-шағын цоколь шам, мысалы, T4W;
R-шам, Цоколь диаметрі 15 мм колбаның диаметрі 19 мм (R10W);
P-цоколь диаметрі 15 мм, ал колбаның диаметрі 26,5 мм (P15W);
W-шыны цокольді шам (W4W);
H-галогенді шам (H5W);
Y-санның алдында бұл әріптің болуы қоңыр түс туралы айтады (PY21W).
Лампочкаларды белгілеуден басқа, қосқыш цокол бойынша таңбалау бар. Әр
түрлі цоколь шамдарды басқа патрондарға орнатуға жол берілмейді. Цоколь
бойынша бірнеше негізгі белгілер бар:
P-таңбалаудың басында осы әріптің болуы шамның цокол түрі фланецті;
BA-Штифт түріндегі цокол белгіленеді, бұл ретте штифттер бір-біріне
қатысты симметриялы орналасады;
BAY-бұл Штифт түріндегі цокольде штифттердің бірі биіктігі бойынша
ерекшеленеді;
BAZ – Бұл штифт түріндегі цоколь модельдеріне жатады, тек қана радиус
және биіктік бойынша штифттері әр түрлі;
SV-шам софит, яғни қарама-қарсы жағынан екі цоколь бар;
E-бұл цокол түрі бұрандалы;
W-цоколь шам шыныдан жасалған.
Белгіде цокольдағы контактілер саны да шифрлануы мүмкін. Олар кішкентай
латын әріптерімен белгіленеді:
s - мұндай цоколь тек бір контакт бар;
d - бұл цокол екі контакт;
t-бұл цокольдің түрі үш контактілі;
q – төрт контакт бар цоколь;

44

1.28-сурет. Шам түрлері және белгіленуі.

p-бес контактісі бар цоколь;
Қажетті цокольмен сәйкес келетін автокөлік лампасын таңдау кезінде
шатастырмау үшін белгілердің кейбір мысалдарын білу қажет.
P32d-2-төртфаралық жүйеде жақын жарық шамдары;
P20d-алыс жарық шамы;
BA15s-алдыңғы және артқы габариттік шамдары;
BAY15d-артқы тоқтату шамы;
SV8,5-артқы жүрістің шамы және нөмірлік белгінің жарығы;
PK22s – тұманға қарсы алдыңғы шам.
Дабыл беру жүйесі
Автокөліктің дыбыстық сигналдары (1.29-сурет) жаяу жүргіншілер мен
жүргізушілерді автокөліктің жақындағаны туралы немесе оның жұмыс
агрегаттарының жай-күйі туралы хабардар ету үшін пайдаланылады.
Дыбыстық сигнал сондай-ақ "автокөлік күзетшісі" жүйесіне немесе айдап
кетуге қарсы автокөлік жүйесінде де қолданады. Дыбысталу сипаты бойынша
сигналдар шулы және тональды, ал құрылғы бойынша — рупорлы және
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рупорсыз болып бөлінеді. Шулы сигналдар рупорсыз, ал тональды сигналдар
— рупорлы болып табылады.

1.29-сурет. Дабыл беру жүйесінің құрылымы.
1-дыбыс сигналының қаңқасы;
2-өзекшенің электрлік орамасы;
3-якорь;
4-серпімді пластина;
5-дыбыстық мембрана;
6-диффузор қақпағы;
7-жүк;
8-диффузор қаңқасы;
9-шайба;
10-жүк;
11-штекер;
12-бұранда;
13-ұстаушы;
14-реттеу бұрандасы;
I-жоғары үнділік сигналының якоры.

Сигналдарды тұрақты токпен қоректендіру автокөлік желісінен жүзеге
асырылады. Шу және тоналды сигналдардың жұмыс істеу принципі ұқсас.
Олардың негізгі атқарушы элементі электр магнит болып табылады, оның
катушкасы ажыратқыш түйіспесі арқылы қоректену желісіне қосылады.
Электр магниттің якоры дыбыс шығаратын мембранамен байланысты.
Электрмагниттің катушкасында ток болған кезде якорь мен мембрана
өзекшеге тартылады. Бір мезгілде үзгіштің түйіспелері ажыратылады,
электромагниттің катушкасы токтан ажыратылады, мембрана серіппенің
серпімді күшінің әсерінен якорь ажыратқышының түйіспелерін тұйықтай
отырып, бастапқы күйге оралады. Осылайша, якорды тарту және жіберу
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процесі қайталанатын болады, якормен бірге мембрана тербелістері пайда
болады. Шығатын дыбыс тоны якорь тербелісінің жиілігіне байланысты.
Дыбыстың негізгі жиілігі бойынша сигналдарды жоғары және төмен тонды
сигналдарға бөледі.
Автокөліктерде жоғары және төмен тонды сигналдарды параллель қосу
қолданылады. Бұл сигналдардың негізгі дыбыс жиілігі үйлесімді болады.
Әдетте жоғары және төмен тонды сигналдардың негізгі дыбыс жиілігінің
айырмашылығы 65-100 Гц құрайды. [2.41]

1.30-сурет. Дабыл беру жүйесінің электр сұлбасы.
1-жоғары және төмен түсті дыбыс сигналдары;
2-батарея;
3-сақтандыру блогы;
4-сигналдарды ажыратқыш;
5-генератор;
6-реле.

1.7 Ақпараттық-өлшеу жүйесі
Агрегаттар мен жалпы автокөліктің жұмыс қабілеттілігі мен жай-күйін
бақылау, сондай-ақ жүргізушіні қозғалыс режимі туралы ақпаратпен
қамтамасыз ету үшін автокөліктердің ақпараттық-өлшеу жүйесі қызмет етеді.
Оның құрамына аспаптық панель (онда көрсететін және дабыл беретін
аспаптар орналасқан), маршруттық компьютер, борттық бақылау жүйесі және
көптеген сезгіштер кіреді. Объектілерді жиі өлшеу өте күрделі және оларда
көптеген процестер мен құбылыстар жүріледі, сондықтан күрделі процестің
бір уақытта бірнеше параметрлерін білу қажет болған кезде бір ғана
параметрін қабылдайтын жекелеген өлшеу құрылғылары жеткілікті ақпарат
алуды қамтамасыз ете алмайды.
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Ақпараттық-өлшеу жүйесі шешетін міндет қандай да бір шамада жеке
өлшеу құрылғысының
өлшеу объектісінің параметрлерін бөлек бөлу
қабылдау, объектінің барлық басты параметрлері туралы деректерді біріктіру
және сол арқылы оның жеткілікті толық, жиынтық сипаттамасын жасау.
Ақпараттық-өлшеу жүйесінің айрықша ерекшеліктері мыналар болып
табылады: объектінің көптеген параметрлерін бір мезгілде өлшеу (яғни көп
арналық) және өлшеу ақпаратын бірыңғай орталыққа беру; алынған деректерді
(оның ішінде оларды біріздендіру) алушы кейіннен өңдеу үшін неғұрлым
ыңғайлы түрде ұсыну. Сезгіштер өлшеу объектісінің әр түрлі параметрлерін
қабылдайды, сәйкестендіруші түрлендіргіштер сезгіштердің сигналдарын
байланыс арналары бойынша деректерді жинаудың бірыңғай пунктіне
жібереді.
Ақпараттық-өлшеу жүйесінің негізгі көрсеткіштері
аспаптық панелінде көрінеді және жүргізушіге ақпарат береді.

автокөліктің

Аспаптық панель (1.32- сурет) автокөлік жүйесінің күйін көрсету және
барлық мүмкін болатын ақаулықтар туралы ақпараттандыру үшін қызмет
етеді. Аспаптық панель – "көрсеткіштер" арқылы бір конструкцияда
біріктірілген аспаптар тобының жалпы белгісі, ол автокөліктің әр түрлі
жүйелерінің,
бақылау-өлшеу
аспаптарының,
сигналдық
сезгіштер
шамдарының және басқару органдарының ағымдағы жағдайын барынша
толық бейнелеуге арналған. Аспаптық панелдегі ақпараттарды берілген
белгінің индикаторының түсі бойынша айыруға болады. Индикатор түсі
бірінші дәрежелі рөл атқарады. Бұл бағдаршам сияқты нәрсе. Егер қызыл
болса-автокөлікті пайдалану қауіпті, сары түс назар аудару қажеттілігі туралы
хабарлайды, жасыл түс жай ғана хабарлайды (габариттер, жақын жарық
фаралар). Мысалы, көк көбінесе бір жағдайда ғана кездеседі — алыс жарық
қосылған кезде. Іс жүзінде кез келген индикаторлар (қызыл және сары түсті)
моторды іске қосқаннан кейін бірнеше секундтан кейін сөнуі тиіс екенін атап
өткен жөн. Егер олар үздіксіз жанатын болса (қосылған "тұманға қарсы" және
басқа да аспаптар), онда ақаулық бар.
Индикаторлар суреттермен, белгілермен, таңбалармен жүргізушіге
ақпараттар береді. Оларды алып көрсек:
Тахометр. Бұл аспаптың "міндеттеріне" мотор иінді білігінің шамамен
айналу жылдамдығын көрсету кіреді. x1000rpm - Сан көбейткіш, ал "rpm"—
минутына айналымның қысқартылғаны.
Тахометр көрсеткіштері берілістерді ауыстырып қосу үшін сәттерді
оңтайлы түрде таңдауға, сондай-ақ жоғары айналымда қозғалтқыш жұмысын
болдырмауға мүмкіндік береді. Қызыл аймаққа сәйкес келетін айналымдар
санына жеткізуге болмайды-бұл сынуға әкелуі мүмкін.
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1.31- сурет. Аспаптық панель құрылымы.
1-тұманға қарсы фаралар (алдыңғы);
2-рульдік басқару күшейткішінің ақаулығы;
3-тұманға қарсы фаралар (артқы);
4-шыны жуғыш сұйықтықтың төмен деңгейі;

33-тұрақ кезіндегі көмек жүйесі;
34-техникалық қызмет көрсету қажет;
35-бейімделген алдыңғы фаралар;
36-фараларды
автоматты
реттеушінің
ақаулығы;
5-тежегіш қалыптарының тозуы;
37-артқы спойлердің ақаулығы;
6-қосылған круиз-бақылау белгісі;
38-кабриолетте шатырдың ақаулығы;
7-бұрылыс сигналдары қосылған;
39-қауіпсіздік жастығының қатесі;
8-жаңбыр мен жарық сенсоры;
40-қол тежегішінің ақаулығы;
9-қысқы режим;
41-отын сүзгішіндегі су;
10-ақпараттық хабарлама индикаторы;
42-қауіпсіздік жастығы белсендірілген;
11-қыздыру
шамының
жұмысын 43-ақаулық;
индикациялау;
12-аяз;
44-жақын жарық фаралары;
13-түйіспесіз кілтті анықтау индикациясы;
45-ауа сүзгісінің ластануы;
14-кілті табылған жоқ;
46-отынды үнемдеу режимі;
15-кілт батареясы ауыстыруды қажет етеді;
47-таудан түсуге көмек көрсету жүйесі;
16-қашықтықты қысқарту қауіпті;
48-жоғары температура;
17-ілініс педалын басыңыз;
49-бұғаттауға қарсы тежегіш жүйесінің
ақаулығы;
18-тежегіш педалын басыңыз;
50-отын сүзгісінің ақаулығы;
19-руль колонкасын бұғаттау;
51-есік ашылды;
20-алыс жарық;
52-ашық капот;
21-дөңгелек қысымы төмен;
53-отынның төмен деңгейі;
22-сыртқы жарықтандыруды қосу индикаторы; 54-автоматты беріліс қорабының ақаулығы;
23-сыртқы жарықтандырудың ақаулығы;
55-автоматты жылдамдық шектегіші;
24-стоп- сигнал жұмыс істемейді;
56-аспаның;
25-күйе сүзгісін ескерту;
57-майдың төмен қысымы;
26-тіркемелі құрылғыны ескерту;
58-алдыңғы әйнекті жылыту;
27-пневматикалық аспаның ескерту;
59-жүксалғыш ашылды;
28-қозғалыс жолағын ауыстыру;
60-тұрақтандыру жүйесі өшірілді;
29-катализатордың қызуы;
61-жаңбыр сезгіші;
30-қауіпсіздік белдігі тағылмаған;
62-қозғалтқыштың ақаулығы;
31-тұрақ тежегіші белсендірілді;
63-артқы әйнекті жылыту;
32-батареяның ақауы;
64-алдыңғы әйнекті автоматты тазарту.
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1.32-сурет. Аспаптық панель.
1-тахометр;
2-спидометр;
3-отын деңгейінің көрсеткіші;
4-сұйық кристалды дисплей;
5-бақылау және индикаторлық шамдар.

Спидометр- метрлік жүйеде көрсетілген көлік құралының қозғалыс
жылдамдығы (км/сағ).
Отын деңгейінің көрсеткіші бұл сезгіш бактағы қалған жанармай
деңгейін көрсетеді. Бұдан басқа, мұнда бензиннің төмен деңгейі туралы
сигнал беретін шам бар. Еңіс және тегіс емес жерлермен қозғалғанда сезгіш
нақты мәндерден ауытқуы, ал шам уақытынан бұрын жануы мүмкін.
Сұйық кристалды дисплей борт компьютерінде өңделетін деректерді
көрсетеді (бар болса). Дисплей кілтті ON күйіне орнатқанда көрсетуді
бастайды. Батарея ажыратылғанда, одометр көрсеткішінен басқа барлық
ақпарат нөлге оралады.
Дисплейдің ақпарат көрсеткіштері одометр (жалпы жүріс), жүріс
одометрі (алдыңғы көрсеткіштерді нөлге түсіргеннен кейінгі өткен қашықтық.
Бір метр жүріс іске қосылған кезде, RESET немесе TRIP түймесін 1 секундтан
артық ұстап тұрыңыз. Қарапайым құралдар панелі үшін 0-ден 999,9 км-ге
дейінгі жүрісті көрсетеді).
Орташа жылдамдық-жаңарту сәтінен бастап қозғалыстың орташа
жылдамдығы көрсетіледі. Жылдамдық есебі қозғалтқыш қосылған кезде, тіпті
автокөлік қозғалса да, кез келген жағдайда жүргізіледі. Көрсеткіштерді
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қалпына келтіру орташа жылдамдықты қосу кезінде TRIP/RESET түймесін
секундтан артық ұстап тұру арқылы жүзеге асырылады.
Отынның орташа шығыны-бензиннің жалпы шығыны мен өткен
жолдың мәндерінің негізінде есептелетін орташа көрсеткіш.
Отынның ағымдағы шығыны - кәдімгі аспаптық панель үшін
көрсеткіштер әрбір 2 секунд сайын есептеледі. Есептеу өткен километражды
және бүріккіш сұйықтықтың көлемін салыстыру арқылы жүргізіледі.
Үнемді режим (ECO) - TRIP түймесін 1 секундтан артық ұстап тұру
арқылы іске қосылады және өшіріледі. Түймені аз басу дисплейді сапардың
одометр режимі көрінісіне ауыстырады.
Сыртқы температура – сыртқы температураны 40оС-тан +80оС-қа
дейін жұмыс диапазонында көрсетеді. [2.42]
1.8 Қосалқы жабдықтар
Автокөліктің қосымша жабдықтары, негізінен сапардың жайлылығы мен
ыңғайлылығын жақсарту үшін, сондай-ақ қажетті қозғалыс жағдайларын
қамтамасыз ету үшін арналған. Қосымша жабдықтардың ең көп таралған
түрлерінің ішінде атап өтуге болады: салонды жылытқыш, кондиционер,
магнитол, әйнек тазалағыш және әйнек жуғыш, әйнектерді жылыту
құрылғылары, айналар мен орындықтар, әйнектер мен орындықтардың
электрлік көтергіштері, фаралардың электрлік түзеткіштері, фаралардың
тазартқышы мен жуғышы, тоңазытқыш, спутниктік сигнал беру жүйесі т. б.
Салонның жылытқышы (1.33-сурет) қарапайым "пеш" деп аталады,
онсыз суық аймақтардың көпшілігінде автокөлікті үш-төрт айдан артық
пайдалана алмайды (әйтпесе қатып қалуға болады). Сонымен қатар
жылытқыш әйнектерді үрлеу үшін қолданылады, онда пайда болған
конденсатты ("булау"деп аталады) жояды. Автокөлік қозғалтқышы қызған
кезде, кейде пешті толық қуатқа қосуға көмектеседі.
Автокөлік салонына ауа жинау желдеткішпен жүзеге асырылады, ол
салонда немесе мотор қалқанының артында орнатылуы мүмкін.
Электрқозғалтқыштың үстінде салон сүзгіші орналасқан. Жылыту қажет
болған жағдайда ауа ағыны жылыту радиаторы арқылы өтеді. Пештің
радиаторы автокөліктің салқындату жүйесімен қосылған. Қозғалтқыш қызған
кезде қозғалтқыштың салқындату жүйесінен айналмалы сұйықтық пеш
радиаторын қыздырады. Сондықтан, ауа ағыны пеш арқылы өтіп жылынады.
Жылыту қажет болмаса, сүзгішпен тазаланған ауа салонға тікелей
қоршаған ортадан беріледі. Егер автокөлік кондиционермен жабдықталған
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болса, салқындату режимінде салонға түсер алдында ауа ағыны
буландырғышпен өтеді, содан кейін суық ауа дефлекторларға жіберіледі.

1.33-сурет. Автокөлікті жылыту жүйесі.

Ауа жапқыштары. Температураны реттеу үшін ауа ағындарын қайта
бағыттау арнайы жапқышпен жүзеге асырылады.
Жапқышты басқару түрлері:
Механикалық. Тартқыштар мен тростар арқылы жапқыштың жетегі
тікелей салондағы ауыстырып қосқышпен қосылады. Бұл жағдайда жүргізуші
реттегішті ауыстыра отырып, келіп түсетін ауаның температурасын қолмен
мөлшерлейді. Механикалық әдіс әуе жапқыштарын торпедадағы ауыстырып
қосқышпен тікелей қосады.
Электрондық. Жапқыш сервожетекпен жабдықталған. Электр моторы
басқару блогынан команда ала отырып, жапқыштың жағдайын өзгертеді.
Мұндай сұлба климаттық қондырғылары бар автокөліктерде қолданылады.
Жүргізушіге борт компьютеріне салондағы қажетті температураны қою
жеткілікті, содан кейін электрондық басқару блогы температуралық
сезгіштерге сүйеніп, ауа жапқышының сервожетегін басқаратын болады.
Жапқыштардың электржетегі оларды пернені басумен басқаруға, сондай-ақ
салонды кондиционерлеу жүйесінің электрондық блогын автоматты
басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Желдеткіш. Автокөлік салонын жылыту жүйесінің желдеткіші қалыпты
айнымалы ток қозғалтқышы болып табылады. Бұл қарапайым осьтік
желдеткіш, сондай-ақ қазіргі заманғы Автокөліктерде жиі орнатылатын
диаметрлі нұсқа болуы мүмкін. Пеш желдеткішінің ішкі бөлігінің құрылғысы
тұрақты магниттерден қоздырылатын ауыспалы тоқтың қарапайым электр
қозғалтқышының құрылғысынан еш айырмашылығы жоқ. Біз үшін әртүрлі
жылдамдықтағы электрқозғалтқыштың жұмысы үлкен қызығушылық
тудырады. Бұл мүмкіндік сұлбаға қосымша кедергіні қосу арқылы іске
асырылады.
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1.34-сурет. Автокөліктің салонын жылыту жүйесінің құрылымы.
1 – жылытқышты басқару жапқышының иінтірегі;
2 – жылытқыштың сол жақ қаптамасы;
3 – аяқты жылыту жапқышының тартымы;
4 – радиатордың төсемесі;
5 – радиатор;
6 – жылытқыштың төсемесі;
7 – электр қозғалтқышы;
8 – желдеткіш қаптамасы;
9 – желдеткіштің жұмыс дөңгелегі;
10 – жел шынысын жылыту жапқышы;
11 – жел шынысын жылыту ауа өткізгіші;
12 – бүйірлік шүмектің ауа өткізгіші;
13 – бүйірлік шүмек;
14 – жел шынысын жылыту жапқышының тартқышы;
15 – орталық шүмегі;
16 – аяқтың жылыту қақпағы;
17 – жылытқыштың оң қаптамасы;
18 – жылытқышты басқару тұтқасы;
19 – кранды басқару тартымы;
20 – жылытқышты басқару жапқышының тартымы;
21 – жел шынысын жылыту жапқышын басқару тұтқасы;
22 – аяқты жылыту жапқышын басқару тұтқасы;
23 – басқару иінтірегінің кронштейні;
24 – жылытқыштың қаптамасын бекіту қапсырмасы;
25 – ішкі желдету ауа құбыры;
26 – жүргізушінің аяқына ауа беру терезесі;
27 – жылытқышты басқару жапқышы;
28 – аяқты жылыту жапқышының тұтқышы.
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Резисторлар кедергіні арттырады, бұл тізбекте өтетін ток күшінің
азаюына әкеледі. Демек, желдеткіш баяу айнала бастайды. Резистор номиналы
тізбектегі токтың төмендеуі қаншалықты күшті болатынын анықтайды.
Желдеткіштің соңғы жылдамдығы түзу, себебі тізбекке қарсылық
қосылмаған. Бұл жылыту желдеткішіне кедергі істен шыққан жағдайда да
жұмысқа жарамды қалуға мүмкіндік береді.
1.35-сурет. Желдеткіш сұлбасы.
1-монтаж блогы;
2-электр қозғалтқышы
қосқышы;
3-қосымша резистор;
4-электр қозғалтқыш:
5-оталдыру қосқышы;
А-генераторға қосылады.

Суретте пеш желдеткішінің қарапайым принципті сұлбасы көрсетілген.
Сақтандырғышпен қорғалған ауыстырып-қосқыштың плюсті шығысы Н
контактісімен тұйықталғанда, ток электр қозғалтқышқа тікелей барып, оны ең
жоғары жылдамдықпен айналдырады. V контактімен плюстік байланыс
болған кезде, ток кедергі арқылы барады да желдеткіштің айналу
жылдамдығы төмендейді.
Бұл сұлбада (1.35-сурет) сонымен қатар, біз қосымша резисторды
көреміз, енді тек барлық командалар жылдамдықтарын ауыстырып қосу
қасқышынан тікелей емес, жылу жүйесін басқару блогы арқылы электр
желдеткішіне беріледі. Сонымен қатар, блок салонның рециркуляциясының
электромагниттік клапанын және жапқыш жетегінің микромоторедукторын
басқарады. Бұл сұлбада салонда тек бір ғана температура сезгіші
қолданылады, бірақ неғұрлым озық нұсқаларда негізгі ауа температурасының
сезгіштері, сондай-ақ салонға берілетін ауаның температурасын бірнеше
нүктелерде өлшейтін сезгіштер бар. [2.43]
Әйнек тазалағыш және әйнек жуғыш жаңбыр немесе қар жауған кезде,
сондай-ақ лас жолдармен жүру кезінде жақсы көруді қамтамасыз етеді.
Әйнек тазалау жүйесі бір-бірімен қосылған және бір маңызды
функцияны орындайтын (алдыңғы, артқы әйнекті балшықтан тазарту)
көптеген элементтерді қамтиды. Егер қандай да бір себептермен жүйе жұмыс
істеуді тоқтатса, жүргізуші үшін жолды шолу нашарлайды және бұл оның
қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін.
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1.36-сурет. Жылытқышты автоматты басқару жүйесінің сұлбасы.
1-желдеткіштің электрқозғалтқышы;
2-қосымша резистор;
3-басқару құрылғысы;
4-монтаж блогы;
5-оталдыру қосқышы;
6-салондағы ауа температура сезгіші;
7-айналым (рециркуляция) ажыратқышы;
8-айналым клапаны;
9-жылыту жапқыш жетегінің редукторы;
А-аспаптарды жарықтандыру қосқышы;
В-ток көзіне.

Әйнек тазалау жүйесінің элементтерін алып көрсек (1.37-сурет):
1. Электрқозғалтқыш немесе әйнек тазартқыштың жетегі. Бұл құрылғы
дворниктердің алдыңғы, сондай-ақ артқы (универсалдар мен хэтчбеков
үшін) әйнектің орын ауыстыруына ықпал ете отырып, жүйенің қалыпты
жұмысын қамтамасыз етеді. Егер әйнек тазалағыштың редукторы істен
шықса, бұл тазалағыштың жұмыс істемеуіне әкеледі. Артқы әйнек
тазартқыштың жетегі хэтчбек немесе универсал шанағындағы
Автокөліктерге ғана орнатылады.
2. Әйнек тазартқыштың щеткасын ұстағыш, ол әйнек тазартқыштың
шынтағы немесе әйнек тазартқыштың рычагы (щеткаұстағыш). Бұл
құрылғыда тазартқыштың әйнекте жылжитын жүзі орнатылады.
3. Резеңке немесе силиконды жүздері бар щетка. Ол тозған кезде, алдыңғы
әйнекті тазалау сапасы айтарлықтай төмендейді.
4. Әйнек тазалағыштың щеткаларын бекіткіш – әйнек тазалағыштың
конструкциялық элементі.
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5. Кеңейткіш бачок-оған сұйықтық құйылады. Сұйықтықтар әйнек
тазалағышты қосқан кезде форсункалар, шлангтар арқылы әйнекке
беріледі.

1.37-сурет. Әйнек тазартқыштың құрылғылары мен сұлбасы.
1-редукторлы элекрқозғалтқыш;
2-сақтандырғыш;
3-жуғыш сорғысының электр қозғалтқышы;
4-электромагниттік клапын;
5-монтаж блогы;
6-оталдыру құлпы;
7-оталдыру релесі;
8-әйнек тазалағышпен әйнек жуғыш қосқышы;
К3 –әйнек тазалағыш релесі;
А-электр қозғалтқыш штекрінің белгілену номері.

6. Форсункалар. Бұл элементтер капотта орналасады, олар әйнекке суды
бүрку функциясын орындайды.
7. Кеңейту бөшкесін және форсункаларды қосатын резеңке шлангтаролар бойынша сұйық материалдар беріледі.
8. Көлікке байланысты әйнек тазалағышты басқару блогын немесе
әйнек тазалағышты ажыратқыш пайдаланады. Соңғысы жүргізушінің
іс-қимылдарына сәйкес берілген уақыт аралығына щеткалардың жылжу
жиілігін анықтайтын реле болып табылады. Блогқа келетін болсақ, ол
жүргізушіге қажетті аралықты өз бетінше қоюға мүмкіндік береді.
9. Жуғыш моторы – әйнекке су немесе жуу сұйықтығын беруді жүзеге
асыратын құрылғы.
10. Әйнек тазалағыштың ауыстырып қосқышы. Қосқыш автокөлік
салонында, руль дөңгелегінің астында орналасқан. Оның көмегімен
жүргізуші сыпырғыштардың жұмыс жылдамдығын орната алады,
сондай-ақ қажет болған жағдайда шыныға су береді.
11. Екі щетканы қосатын тартпа. Оның арқасында бұл элементтер
синхронды қозғала алады.
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Жұмыс принципі. Әйнек тазалағыштың щеткасын ұстаушы оған
орнатылған жүзімен бірге солға және оңға жылжиды, бұл әйнекті толығымен
тазалауға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандай, қосқыштың көмегімен
жүргізуші әйнек тазалағыш щеткасының ұстағышы қозғалатын жылдамдықты
реттей алады. Кейбір заманауи автокөліктер жасырын тазартқыштармен
жинақталады. Бұл жағдайда әйнек тазартқыштың тетігі алдыңғы әйнектің
астына орнатылады, ал жүргізушіге қосу қажет болған жағдайда жоғары
көтеріледі, құрылғыны өшіргеннен кейін төмен түседі. Жалпы, алдыңғы және
артқы әйнекке арналған тазалағыштар-бұл ұқсас бұйымдар, бірақ олардың
жұмысында да айырмашылықтар бар. Мысалы; артқы әйнек тазалағыш
щеткасын ұстаушы реттеу мүмкіндігінсіз тек бір режимде жұмыс істей алады.
Яғни, егер алдыңғы әйнек тазалағыш көптеген элементтерді (басқару блогын)
қамтитын тұтас жүйенің бір бөлігі болса, онда артқы әйнек тазалағыш тек бір
функцияға ие. Жуғыштың негізгі компоненттерінің бірі-жүйенің электр
моторымен жұмыс істейтін сорғы.
Жұмыс ретін алып көрсек:
1. Жүргізуші рульдік ауыстырып қосқышты басқанда әйнек
тазалағышты қосу, сондай-ақ су беру қажеттілігі туралы басқарушы
блокқа сигнал береді.
2. Электр моторының жұмысы арқылы сұйықтық шлан, форсункалар
арқылы алдыңғы немесе артқы әйнекке беріле бастайды.
3. Әйнек тазалағыштың щеткасын ұстаушы электрқозғалтқыштың
әсерінен айнала бастайды, оған басқарушы құрылғы ұстағыштар
қандай жылдамдықпен қозғалуы тиіс екені туралы сигнал жіберді.
4. Сұйықтықты әйнекке қысқа мерзімді беру кезінде белгілі бір көлем
беріледі. Су беруді тоқтатқан кезде әйнек тазалағыштар 1-3 рет
тоқтамай жұмыс істейді.
Әйнек тазалағыштың щеткаларын ауыстырған кезде ұзындығын, бекітпелерін,
сапасын байқау керек.
Әйнек көтергіштер-автокөлік әйнектерін көтеретін және түсіретін
арнайы құрылғылар. Бұл құрылғының ең бірінші нұсқасы механикалық әйнек
көтергіштер болды, қазір оларды электрлік әйнек көтергіштер ығыстырды.
Мұндай көтергіштер әлдеқайда жақсы, өйткені олар ұзақ қызмет етеді және
пайдалану кезінде қарапайым. (1.43-сурет. 1.44-сурет. 1.45-сурет)
Әйнек көтергіштер автокөлік есігінің ішіне немесе арнайы жақтауға
орнатылады. Құрылғы үш элементтен тұрады;
 электр жетегі-бұрыштық және тісті берілісті қамтиды;
 көтеру механизмі;
 басқару блогы.
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1.38-сурет. Әйнек көтергіштерді басқару блогы.

Әйнек көтергіштің жұмыс істеу принципі келесідей. Жетек көтергіш
механизмнің көмегімен әйнекті көтереді немесе түсіреді. Жетекте червяк
берілісінің болуы есебінен шыны өздігінен қозғалысқа келе алмайды. Әйнек
көтергіштің негізі көтергіші механизм болып табылады, оның есебінен
құрылғының барлық қызметі жүзеге асырылады. Бұл механизмнің
әртүрлілігіне қарай, әйнек көтергіштердің түрлері: тросты, рейкалы, иінтректі,
кабельді.
Тросты көтеру (1.39-сурет) процесі тростың қозғалысы есебінен жүреді.
Бұл нұсқаның кемшілігі: тросс тез тозу, электр мотордың қызып кетуі және
берік емес пластикалық элементтер.

1.39-сурет. Тросты әйнек көтергіш.
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Рейкалы (1.40-сурет) құрылғының жұмысы тісті дөңгелектермен
айналмалы қозғалыстың өзгеруі салдарынан қозғала бастаған рейкалардың
сызықтық қозғалысы есебінен жүзеге асырылады. Мұндай әйнек көтергіштер
өте берік, көтеру сәті үлкен жылдамдыққа ие, ал іс-қимылдың өзі шусыз.
Алайда, оларда да кемшіліктер бар. Өзен көтергіштерінің тістегершігі барлық
уақытта майлауды талап етеді. Сондай-ақ, кейбір өндірушілер пластмассадан
жасалған тістегершіктер жасайды, ол тез желінеді. Әйнек көтергіштерді
орнату үшін көп орын қажет етеді.

1.40-сурет. Рейкалы әйнек көтергіш.

Иінтіректі (1.41-сурет) құрылғының жұмысы тістегершіктің айналу
есебінен бірнеше иінтіректерге қозғалыс береді. Иінтректер әйнек тірелетін
пластинаны қозғалысқа әкеледі. Көтергіштің жұмыс істеу ерекшелігіне
байланысты оның жетіспеушілігі де бар-әйнек жоғары болған сайын баяу
көтереді. Алайда, автокөлікге арналған осындай шыны көтергіштер барлық
аталғандар дың арасында ең жоғары сенімділікке ие. Оларды орнату үшін
есікте көп кеңістік қажет емес.
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1.41-сурет. Иінтіректі әйнек көтергіш.

Кабелді (1.42- сурет) - әйнек көтеруге арналған бағыттаушы кабельмен
жалғанған. Қозғалтқыш катушканы іске қосады, оған кабель (терезені жабу
кезінде) спиннинг ретінде оралады. Кері айналу (терезені ашу үшін) шынының
салмағымен жүріледі.

1.42- сурет. Кабелді әйнек көтергіш.
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1.43-сурет. ВАЗ 2170 Приора әйнек көтергіштер және есіктерді блоктау сұлбасы.
1-артқы есіктің әйнек түсіргішін ауыстырып қосқыш;
2-артқы есікті құлыптау моторредукторы;
3-артқы есіктің әйнек көтергішінің электр қозғалтқышы;
4- артқы есігінің сымдар колодкасының артқы есіктің сымдарының жгутты;
5-электр қозғалтқышы және сол айналардың жылыту элементі;
6-сол жақ алдыңғы есіктің құлыпын құлыптау моторредукторы;
7-жүргізуші есігінің модулі;
8-алдыңғы есіктің сол жақ әйнек көтергішінің электр қозғалтқышы;
9-алдыңғы сол есікті жарықтандыру плафоны;
10-алдыңғы сол есіктің сымдарының артқы сымдардың жгутына қосылуы;
11-алдыңғы оң есік табалдырығын жарықтандыру плафоны;
12-электр қозғалтқыштары және оң айналардың жылыту элементі;
13-оң жақ алдыңғы есіктің құлпын құлыптау моторредукторы;
14-алдыңғы есіктің әйнек көтергішін қосқыш;
15-оң алдыңғы есіктің әйнек көтергішінің электр қозғалтқышы;
16-артқы сымдардың жгутына қосылатын алдыңғы оң есігінің сымдарының жгуты
18-электр пакетінің контроллері;
19-алдыңғы сол есіктің тірегінде салонның жарықтандыру плафонының ажыратқышы;
20-алдыңғы оң есіктің тірегінде салонды жарықтандыру плафонының ажыратқышы;
21-артқы сол есіктің тірегінде салонды жарықтандыру плафонының ажыратқышы;
22-артқы оң есіктің тірегінде салонды жарықтандыру плафонының ажыратқышы;
23-салондағы сақтандырғыштар блогы және реле;
24-аспаптар панелі сымдарының жгуты қалыбына қосылатын артқы сымдарының жгуты.
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Бұл әйнек көтергіштер құрылымын ауыр әйнектің астына орнату үшін
арнайы жасалған, сондықтан олардың қолданылу саласы ең алдымен жүк
автокөлігімен және кең көлемді әйнегі бар автокөліктермен шектеледі. Жақсы
жағы кең және ауыр шынылар үшін қарапайым және сенімді дизайн.
Кемшілігі шағын ішкі есік және жеңіл әйнегі бар Автокөліктер үшін қолайлы
емес. [2.44]

1.44- сурет. Алдыңғы сол жақ есіктің сымдарының жгутының сұлбасы.
1 - сымдардың артқы жгуты;
2 – динамикаға;
3 - әйнек көтергіштің электр қозғалтқышы;
4 - ауыстырып қосқыш блогы;
5 - есік құлпы;
6 - артқы көрініс айнасы.
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1.45- сурет. Оң жақ алдыңғы есіктің сымдарының жгутының сұлбасы.
1 - сымдардың артқы жгутқа қосылуы;
2 - динамикаға;
3 - әйнек көтергіштің электр қозғалтқышы;
4 - ауыстырып қосқыш блогы;
5 - есік құлпы;
6 - артқы көрініс айнасы;
7 - сымдардың артқы жгутқа қосылуы;
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1.9. Айдап әкетуге қарсы жүйелер.
Айдап әкетуге қарсы жүйелер (1.46- сурет) автокөліктіі айдап әкетудің
ықтималдығын төмендету және алдын алу, сондай-ақ оны айдап әкеткен
жағдайда іздеу үшін арналған. Айдап әкетуден қорғау жүйелері механикалық
және электрондық айдап әкетуге қарсы жүйелерге бөлінеді.

1.46- сурет. Айдап әкетуге қарсы жүйелердің автокөлікте орналасуы.

Және айдап әкетудің алдын алудың пәрменді тәсілдерінің бірі арнайы
қиын жоятын белгілерді салу арқылы автокөлік бөлшектерін таңбалау болып
табылады. Белгідегі ақпарат автокөлікті анықтауға мүмкіндік береді. Айдап
әкетуге қарсы құралдардың тиімділігін арттыру үшін механикалық және
электрондық жүйелер біріктірілген кешенді айдап әкетуге қарсы жүйелер
(айдап әкетуге қарсы кешендер) қолданады.
Айдап әкетуге қарсы механикалық жүйелер механикалық бекіту
құрылғылары – бұғаттағыш бекітпелер болып табылады. Механикалық
қорғаудың келесі құралдары қолданылады: беріліс қорабына құлып, капоттың
құлпы, рульдік білікке құлып, доңғалақтардың бекітпелері және басқалар.
Механикалық айдап әкетуге қарсы жүйелердің бір түрі – электромеханикалық
бекітпелер.
Ұрлауға қарсы құпиялылық : кең таралған қорғаныс құралдарының бірідөңгелектерге (1.47- сурет) орнатуға болатын құпиялы бұрандалы болт
түрінде ұсынылады. Сатып алу кезінде қаңқаның қалпақшасына назар аудару
қажет. Оның ойығына байланысты кілтті таңдау және оны ашу өте қиын.
Кемшілігі кілтті сақтау қажеттілігі болып табылады. Егер ол жоғалса,
дөңгелекті бөлшектеу үшін ТЖО-на жүгіну керек болады.
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1.47- сурет. Дөңгелекті ұрлауға қарсы құпия.

Сатылымда электрондық және магниттік құпияларды табуға болады.
Электрондық құрылғылар оталдыру қуат тізбегін, отын сорғысын, стартерді
ажырататын түйме түрінде жасалған. Ұрлап әкетуші сигнализацияны
ажыратып, авто ішіне кірсе де, ол бұғаттан шығару комбинациясын таңдай
алмайды.
Магниттік құпия геркон байланысы әдісі бойынша жұмыс істейді.
Құрылғыға магнит келгенде бұғатталады. Көбінесе қаптаманың астына
орналастырады.
Ұрлауға қарсы құпияның артықшылықтары кез келген автокөлікке
орнату мүмкіндігі, құны төмендігі, 3-5 кодты дұрыс енгізбеу әрекеттерінен
кейін барлық машина жүйелерін бұғаттауы, сигналды табу қиындығы.
Осындай құрылымды сатып ала отырып, доңғалақтар мен машина
орнында қалатынына 99% сенімді болуға болады. Ұрлауға қарсы механикалық
жүйелердің рейтингі бұл ең жақсы қорғау түрі болып табылады.
Есік бұғаттауыштары (1.48-сурет). Бірінші жолда, әрине, есік тұр.
Автокөлікке кіру үшін оны ашу керек. Бірінші қорғаныс деңгейі – есіктердің
бұғаттаыштары болып табылады.

1.48-сурет. Есік бұғаттауыштары.

65

Олар автокөлікдің барлық есіктеріне орнатылған және жеке брелоктың
командасы бойынша бұғаттарды ашатын істіктерден тұрады. Бұл әдіс дұрыс
орнатылған жағдайда өте тиімді, бірақ бір кемшілігі бар: автокөлік салонына
есік арқылы емес, терезе арқылы кіруге болады.
Орындықты құлыптау (1.49-сурет) - Сіздің автокөлігіңізді айдап әкету
үшін рульге отыру керек. Егер жүргізуші орындығы рульге қатты жақын болса
және мұндай жағдайда механикалық құрылғымен бұғатталса, автокөлікді
басқару мүмкіндігі немесе рульге отыру қиын болады.

1.49-сурет. Орындықты құлыптау.

Егер жүргізуші орындығының арқасы екінші қатарға қол жеткізуді
қамтамасыз ету үшін рульге тығыз жылжуға мүмкіндігі бар үш есікті
автокөліктер туралы болса бұл өте қиын. Егер оны осындай жағдайда сенімді
механикалық түрде бекітсе, онда рульге отыру мүлдем мүмкін болмайды.
Руль білігін бұғаттағыш (1.50-сурет) – бұл қауіпсіз қорғауды
қамтамасыз ететін

1.50- сурет. Руль білігін бұғаттағыш.

айдап әкетуге қарсы құрылғылар. Рульді бір қалыпта бекіте отырып, олар өз
жүрісімен де, тіркеп сүйреуге де жол бермейді. Ол құлыппен жабдықталған
бекіткіші бар муфтадан тұрады. Кілтсіз штырьды ашу мүмкін емес. Руль
білігінің заманауи бұғаттағыштары ерекше қорытпалардан жасалады. Оларды
кесу өте қиын.
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Педаль бұғаттағышы (1.51- сурет) – қазіргі кездегі механикалық "айдап
әкетуге қарсы" құрылғылардың бірі. Оларды шешпеген жағдайда тек сүйреп
немесе көтеріп алып кетуге болады. Сонымен қатар, оларды пайдалану
ыңғайсыз.

1.51- сурет. Педаль бұғаттағышы.

Жұмыс принципі өте қарапайым. Бұларды ілінісу басқыштарына
орнатады және құлыппен қосады. Шектеуші элементтері шанақ
бөлшектерімен жалғанады, ал өзек құлпы бар берілісті ауыстырып қосуға
кедергі келтіреді. Бұл құралды орната отырып, газ педалінің жұмысын
тоқтатуға болады. Мұндай бұғаттағыштар зиянкестерге көлік құралын
басқаруға тыйым сала отырып, руль мен педальдерді бірге бұғаттауға болады.
Құлып бағыттаушы арқылы қозғалады, сондықтан ол машиналардың түрлі
модельдеріне жарамды. Жақсы жағы ток көзін қажет етпейді.
Беріліс қорабын бұғаттау құлыптары ең алдымен автокөліктердің
көпшілігінде орнатудың қарапайымдылығы. Классикалық кулисасы бар
автокөліктерде олар рычагты берілістен нейтральға ауыстырып қоспайтын
берік істікті болып табылады, тростық жетек кезінде істіктер тростарға
бекітіледі. Бірақ кемшіліктері де бар: біріншіден, бекітудің беріктігі
жеткіліксіз болса, айтарлықтай күшпен иінтіректі бейтараптауға, Автоматты
беріліс қорабымен қазіргі заманғы автокөліктерде сымдарды селектордан
ажыратып, берілістерді ауыстырып қосуға болады. Механикалық беріліс
қорабында ілінісу педалын басып сүйреп әкетуге жол береді.
Қосымша капоттың құлпы айдап әкетуді болдырмаудың бір түрі.
Оның міндеті – стартер тізбектеріне, бүрку ЭББ, аккумуляторға, капот
астындағы кеңістікке қол жетімділікті болдырмау. Егер айдап әкетушіге қажет
болмаса, онда капоттың құлпы пайдасыз болады.
Айдап әкетуге қарсы жүйелердің ең көп таралған түрі электрондық
айдап әкетуге қарсы жүйелер болып табылады. Айдап әкетуден қорғаудың
электрондық құралдарына автокөлік сигнализациясы, иммобилайзер,
спутниктік айдап әкетуге қарсы жүйелер жатады.
Автосигнализация автокөлікке (1.52- сурет) ену немесе оған зиян
келтіру әрекеті туралы хабарлау үшін қызмет етеді. Типтік сигнал беру
капотты, жүк салонына, автокөлік салонына енуден, сондай-ақ қозғалтқышты
рұқсатсыз іске қосудан қорғайды.
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Автосигнализацияны белгілі бір құрылғы деп атауға болмайды. Бұл – әр
түрлі сезгіштер мен басқару элементтерінен тұратын және бірыңғай жүйе
болып табылатын құрылғылар кешені. Бұл жүйе автокөлік салонына кіру
туралы дыбыстық және жарық сигналдарымен ескерту, тұрақтағы автокөлікке
сыртқы әсерді және күдікті жақындасу әрекеті туралы ескертеу (дөңгелектерді
алу, эвакуация, соққы және т.б.) сияқты бірнеше басты функцияларды
орындайды.

1.52- сурет. Автокөлік сигнализациясының элементтері.

Автокөлік сигнализациясының құрамы оның күрделілігіне және
құрылымына байланысты басқару блогы, сезгіштердің әртүрлі түрлері
(есіктердің ашылу, еңіс, соққы, қозғалыс, қысым, жарық және басқалар),
брелоктан сигнал қабылдағыш (антенна), сигналдық құрылғылар (сирена,
жарықтық индикация және т.б.), басқару брелогынан тұрады.
Барлық айдап кетуге қарсы жүйелерді зауыттық (штаттық) сигнал беру
және қосымша орнатылған деп екі түрге бөлуге болады. Зауыт
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сигнализациясын өндіруші орнатады және автокөлікдің базалық жиынтығына
кіреді.
Сигнализацияны қосу және өшіру (күзетке қою) басқару брелогымен
жүзеге асырылады. Штаттағы жүйелерде сигнал беруді басқару орталық
құлыпты басқарумен біріктірілген және бір құрылғыда оталдыру кілтімен
бірге болады.
Радиоқабылдағыш (антенна) брелок сигналын қабылдайды. Ол
статикалық және динамикалық болып бөлінеді. Статикалық сигналдардың
тұрақты шифрлеу коды бар, сондықтан бұзылуы бұғаттан шығарылуы оңай.
Қазіргі уақытта олар пайдаланылмайды. Динамикалық кодтау кезінде
берілетін деректер пакеттері үнемі өзгеріп тұрады, сондықтан бұғаттаудан
жоғары қорғаныс жасайды. Кездейсоқ сандардың генераторы принципі
қолданылады.
Әр түрлі сезгіштер кіріс құрылғыларына жатады. Олар әртүрлі
параметрлердің өзгеруін (қысым, көлбеу, соққы, жарық, қозғалыс және т.б.)
талдайды және ақпаратты басқару блогына жібереді. Өз кезегінде, блок
атқарушы құрылғыларды (сирена, фаралардың жыпылықтауы) жұмысқа
қосады.
Иммобилайзер-автокөлікді басқару жүйесін бұғаттайтын электрондық
құрылғы. Иммобилайзер (негізгі атауы – иммо) - қолдан жасалған кілтті
пайдалана отырып немесе кілтсіз қозғалтқышты рұқсатсыз іске қосуға кедергі
келтіретін айдап кетуге қарсы жүйенің бір түрі. Иммобилайзерлер екі үлкен
топқа бөлінеді – штаттық және қосымша.
Штаттық иммобилайзер автокөлікті өндіру кезінде орнатылады.
Штаттық иммобилайзер арнайы бағдарламамен қамтамасыз ету арқылы
қозғалтқышты басқару блогына кіруді шектейді. Еуропаның бірқатар
елдерінде штаттық иммобилайзер 1998 жылдан бастап міндетті болып
табылады. Автокөлікге қосымша (штаттан тыс) иммобилайзер орнатылуы
мүмкін. Бұл айдап әкетуге қарсы құрылғы қозғалтқыштың маңызды электр
тізбектерін (Оталдыру жүйесі, отын сорғысы, стартер) реленің көмегімен
физикалық бұғаттауды қамтамасыз етеді.
Штаттағы иммобилайзерлер ретінде сымсыз иммобилайзерлер кең
тараған. Сымсыз иммобилайзердің конструкциясы оталдыру чип-кілтін (1.53сурет),

1.53-сурет. Чип-кілті.
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антеннаны және басқару блогын қамтиды. Барлық аталған элементтер ішінен
радиожиілікті идентификациялау белгісін білдіретін RFID (Radio Frequency
Identification) оталдыру чип-кілті сымсыз болып табылады. Белгі, әдетте
оталдырудың физикалық кілтінің басында орнатылады. Құрылымдық белгі
электрондық кілттің рөлін атқаратын микросұлбадан (чип) тұрады. Белгінің
басқа атауы-транспондер (ағылшыннан сөзбе-сөз аударса радиожауапбергіш).
"Транспондер"термині белгі жұмысының принципін көрсетеді – радиосигнал
бойынша жұмыс істеу және осы сигналдан қуат алу.
Антенна чип-кілтті және иммобилайзерді басқару блогының радио
алмасуын қамтамасыз етеді. Иммобилайзерлерде антенналардың бірнеше түрі
қолданылады. Ең көп таралған сақина антеннасы оталдыру құлпы
айналасында орналасқан. Қазіргі заманғы иммобилайзерлерде бірнеше
антенна түрлері қолданылады.
Иммобилайзерді
басқарудың
электрондық
блогы
антеннадан
сигналдарды қабылдайды, транспондерге арналған сигналдарды өңдейді,
сигналдарды қозғалтқышты басқару блогына басқарушы әсерлерге
түрлендіреді. Иммобилайзерлердің қазіргі заманғы модельдерінде жеке
басқару блогы жоқ, оның функциялары қозғалтқышты басқару блоктарымен
бірге іске асырылған, бұл жүйенің қорғанысын едәуір арттырады.
Иммобилайзер блогының қозғалтқышты басқару блогымен байланысы
интерфейс (шина) арқылы жүзеге асырылады. Иммобилайзерді басқару
алгоритмі пароль арқылы жүзеге асырылады. Парольдің бірнеше түрі бар:
идентификациялық пароль (ID code), айнымалы пароль (rolling code),
шифрланған пароль (crypto code). Штаттағы иммобилайзерлердің қарапайым
үлгілерінде белгі сәйкестендіру паролінің жеке санын тасымалдаушы болып
табылады. Оталдыруды қосқан кезде иммобилайзерді басқару блогы
транспондерді белсендіреді, ол өз кезегінде сәйкестендіру коды түрінде
сигналды өңдейді. Құпия сөз тұтану құлыптарында антенна арқылы ұсталып,
иммобилайзерді басқару блогына беріледі. Басқару блогының процессоры
келген парольді бұрын тіркелген парольмен салыстырады. Егер кодтар бірдей
болса, қозғалтқыш іске қосылады. Егер кодтар сәйкес келмесе,
иммобилайзерді басқару блогы қозғалтқышты бастауға тыйым салады.
Штаттағы иммобилайзерлердің келесі буыны ауыспалы парольді
жүйелер болып табылады. Оталдыру қосылғанда басқару блогы жадындағы
бар парольді жіберетін транспондерді белсендіреді. Парольге белгі
сәйкестендіру коды қосылады. Пароль антеннамен ұсталынады және
иммобилайзерді басқару блогына беріледі. Блокта пароль түпнұсқа парольмен
салыстырылады және олар сәйкес келген жағдайда қозғалтқышты іске қосу
жүргізіледі. Транспондермен пароль берілгеннен кейін, иммобилайзерді
басқару блогы транспондерге берілетін жаңа пароль жасайды. Ескі парольды
транспондердің жады жаңа парольмен ауыстырылады. Осылайша,
транспондер қозғалтқышты келесі іске қосуға дайын. Парольдерді таңдау бар
жиынтықтан ерікті түрде жүзеге асырылады.
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Неғұрлым жетілдірілген (қорғалған) түрі парольдерді шифрлауды
пайдаланатын иммобилайзерді басқару жүйесі болып табылады. Мұнда
транспондер шифрлар функциясынан тұрады және крипто-транспондер деп
аталады. Оталдыру қосылғанда иммобилайзерді басқару блогы транспондер
үшін кездейсоқ сөз болып табылатын хабарды өңдейді. Бұл сөз транспондер
жадында бар шифрлау кілті арқылы өңделеді. Сандық қолтаңба, ол
транспондермен жіберіледі. Қойылған алгоритмге сәйкес транспондердің
шығыс хабарламасы әр жолы жаңаға аусады. Сондықтан жүйе өзгермелі коды
бар иммобилайзер деп аталады. Транспондерге параллель иммобилайзерді
басқару блогы ұқсас түрлендірулерді жүргізеді және үлгілі цифрлық
қолтаңбаны алады. Осыдан кейін үлгілік цифрлық қолтаңбаны
транспондерден алынған хабарламамен салыстыру жүргізіледі. Шын мәнінде,
шифрлеу кілттерін транспондер және басқару блогына іс жүзінде көрсетпей
салыстырады (пайда болған "тікелей желіде"). Бұл ретте жүйенің қауіпсіздігі
айтарлықтай артады. Парольдерді шифрлеу транспондерді қашықтықтан,
мысалы, автокөлік есіктерін ашқан кезде пайдалануға мүмкіндік берді. Жұмыс
істеу қабілетін қамтамасыз ету үшін мұндай транспондердің өзіндік қуат көзі
бар, бұл кілтті бірнеше ондаған метр радиуста пайдалануға мүмкіндік береді.
Иммобилайзерді қашықтықтан басқаруды одан әрі дамыту зияткерлік қол
жеткізу және кілтсіз іске қосу жүйесі болып табылады. Мұндай жүйеде
автокөлік иесі жақындағанда ашылады, ал аспаптар панеліндегі түймені жай
басу арқылы іске қосылады.
Қосымша иммобилайзер. Электрондық компоненттерді өндірушілер
қосымша иммобилайзерлердің көптеген үлгілерін орнатуға ұсынады.
Қосымша иммобилайзер автокөлікте штаттық иммобилайзер болмаған кезде,
сондай-ақ (ерікті немесе сақтандыру компаниясының талабы бойынша) көлік
құралын қосымша қорғау үшін қолданылады.
Жалпы атауына қарамастан, қосымша иммобилайзердің жұмыс
принципі штаттық иммобилайзерден ерекшеленеді. Қосымша иммобилайзер
қозғалтқышты басқару жүйесіне араласпайды, ал автокөліктің электр
жабдықтарының бірнеше электр тізбектерін үзеді. Оталдыру жүйесінің төмен
вольтты тізбегі және отын сорғысының қоректендіру тізбегі міндетті түрде
бұғатталады. Басқа құлыптау иммобилайзер моделіне байланысты
қолданылады. Электр тізбектерін тікелей бұғаттауды аналогтық немесе
цифрлық реле жүзеге асырады. Сандық реле қолайлы болып табылады,
өйткені бұзудан жақсы қорғауды қамтамасыз етеді (динамикалық сигнал
есебінен). Қалған элементтер (басқару блогы, транспондер), сондай-ақ басқару
алгоритмдері штаттық иммобилайзерге ұқсас. Қосымша иммобилайзердің
транспондері (белгісі), әдетте, физикалық тұтану кілтінен бөлек орындалады.
Қосымша иммобилайзердің бір түрі-Алколок жүйесі (Alcolock), ол
жүргізушінің алкогольдік мас күйінде қозғалтқышты іске қосуды
болдырмайды.
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Айдап әкетуге қарсы спутниктік жүйелер автокөлікті спутниктердің
көмегімен бақылап отыруға және оны айдап әкеткен жағдайда іздеуге
арналған. Бұл жүйелер жаһандық позициялау (GPS) жүйесінің жұмысына
негізделген. Спутниктік бақылау жүйелері ең озық және қазіргі заманғы айдап
кетуге қарсы жүйелер қатарына жатады. Мұндай құрылғының арқасында қай
жерде болса да өз машинаңды табуға болады. Егер спутниктік бақылау
жүйесімен жабдықталған автокөлікге айдап әкетуші енсе, онда күзет
диспетчерінің пультіне сигнал келеді. Диспетчер өз кезегінде көлік иесіне
қоңырау шалады. Алайда, спутниктік бақылау жүйесінің қазіргі заманына
қарамастан, олардың кемшіліктері де бар. Құрылғы мен оған қызмет көрсету
қымбат тұрады. Және тағы бір маңызды минусы – сигналды өшіруге болады
немесе машина интернетсіз жерде болса жерсерікпен байланыс үзіледі. Содан
кейін жоғалған көлік құралын табу қиын болады. [2.19]
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1.10. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРҒА НҰСҚАУЛЫҚ
Автокөліктерді жөндеу және қызмет көрсету кезіндегі еңбекті
қорғау жөніндегі жалпы талаптар мен нұсқаулық
1. Жалпы қауіпсіздік талаптары
1.1. Жұмысқа жаңадан қабылданғандардың барлығы міндетін атқару
үшін еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқамадан, жұмыс орнындағы
нұсқаулықтан, сондай-ақ медициналық тексеруден өткеннен кейін ғана
жіберіледі.
1.2. Жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс, ағымдағы
нұсқаулықтарды тікелей басшы жүргізеді. Нұсқаулық өткізілгені және білімі
тексерілгені туралы тіркеу журналында тіркеледі және нұсқау алушы мен
нұсқау берушінің міндетті түрде қолы қойылады.
1.3. Қайталама нұсқамадан біліктілігі, білімі және жұмыс өтіліне
қарамай барлық жұмысшылар үш айда бір рет өтеді.
1.4. Әкімшілік қызметкерді штатқа қабылдау күнінен бастап үш ай
ішінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу әдістерге үйретуі тиіс.
1.5. Жаңа жұмысқа, уақытшадан тұрақты жұмысқа ауысқанда қызметкер
жұмыс орны туралы нұсқамадан өтеді және тіркеу журналында тіркеледі.
1.6. Әкімшілік жұмысшыларды арнайы киіммен, сондай-ақ орындайтын
жұмысының нормаларға сәйкес қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етеді.
1.7. Әрбір қызметкер жалпы және нақты нұсқаулықтарды, еңбек және
өндірістік тәртіпті, жабдықты техникалық пайдалану ережені, ішкі қауіпсіздік
ережесін, жеке гигиена талаптарын, электр қауіпсіздігін сақтауға және өз
серіктестерін осы ережелерді бұзуға жол берілмейтіндігі туралы ескертуге
міндетті.
1.8. Желдеткіш іске қосылған және тиімді жұмыс істеп тұрған, үйжайлары мен жұмыс орындары жеткілікті жарықтандырылған кезде жұмысты
орындауға рұқсат етіледі.
1.9. Оқу және нұсқаулық өткізілген құрылғылардың түріне ғана қызмет
көрсетуге рұқсат етіледі.
1.10. Жұмыс орны құрғақ және таза болуы керек. Оны қауіпсіз жұмыс
жасайтын құрал-саймандармен және заттармен (құм және өрт сөндіргіш,
стенд, тіреуіштер, домкрат және т.б.) жинақтаңыз. Гаражда да дәрі қобдишасы
болуы керек.
1.11. Автокөлікті жөндеуді қозғалтқыш суыған кезінде орындаңыз.
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1.12. Құралды машинаның төбесінде немесе капот астында тастамаңыз.
Ол сіздің басыңызға құлауы мүмкін.
2. Жұмыс басталар алдында
2.1. Арнайы киім кию, оны барлық түймелерге түймелеу, шашты бас
киімнің ішіне салу.
2.2. Қол аспаптарының жарамдылығын және құрылғылар мен жеке
қорғану құралдарының болуын тексеру: кілттері гайкалар мен болттардың
бастарының өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс, жарамсыз кілттерді қолдануға,
құбырлар мен бұрандамалардың немесе басқа заттардың көмегімен
тұтқаларды ұзартуға тыйым салынады.
2.3. Жұмыста байқалған кемшіліктер мен ақаулар туралы жұмыс
басшысына дереу хабарлау және жойылғанға дейін жұмысқа кіріспеген дұрыс.
3. Жұмыс уақытында
3.1. Жұмыс орнын тиісті тәртіпке келтіру. Жұмысқа кедергі келтіретін
барлық бөгде заттарды алып тастау.
3.2. Жылжымалы электр шамында қорғаныс бар-жоғын, тор, сым және
оқшаулау резеңке түтікшесі жарамды ма тексеру. Тасымалданатын электр
шамдарының кернеуі 12 В аспауы тиіс.
3.3. Автокөлік астында жұмыс істеу үшін төсеніш дайындау (жататын
бұйымдар немесе арнайы арба).
3.4. Өзінің жұмыс орнына бөгде адамдарды жібермеу.
3.5. Автокөлікді күрделі, ағымды жөндеу кезінде жанармай бактары
және жанармай құбырларында қалдықтардың қалмауын қадағалау.
3.6. Автокөлік агрегаттарының май, суын тек қана арнайы ыдысқа құю.
Бензинді, керосинді, еріткіштерді және басқаларды канализацияға төгуге,
жіберуге жол бермеу. Еденге кездейсоқ төгілген май немесе түскен солидолға
үгінділер немесе құрғақ құм себу және арнайы ыдысқа жинау, еденді
құрғағанша сүрту.
3.7. Дәнекерлеу жұмыстары кезінде дәнекерлеу және басқа да от
жұмыстарын жүргізу кезіндегі өрт қауіпсіздігі ережелері талаптарын сақтау.
3.8. Көлбеу жазықтықта орналасқан автокөлік астында жұмыс істемеу.
Аса қажет болған жағдайда жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын
қабылдау: автокөлікті тежегішке қою және төмен берілісті қосу, доңғалақ
астында сыналарды қою, кілтті оталдыру құлыптарынан алып тастау,
кабинаны жабу.
3.9. Агрегаттарды алу және орнату кезінде (артқы және алдыңғы) және
т.б.) автокөлік рамасына арнайы металл тіреуіштер, ал автокөлік дөңгелегінің
астына сыналар қою керек.
3.10. Домкратпен жұмыс істеу кезінде оны тек қана қатты топырақта,
қажет болған жағдайда астына арнайы тақталар төсеп оның тұрақты жағдайын
қамтамасыз ету керек.
3.11. Егер домкраттар соңына дейін көтерілген болса арнайы тіреулерсіз
автокөлік астында жұмыс істемеу керек.
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3.12. Автокөлік астында жатып жұмыс істеген кезде қорғаныс
көзілдірігін пайдалану қажет.
3.13. Пайдаланылған сүрту материалдарын арнайы қақпағы бар
орнатылған металл жәшіктерге салу керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін (күн
сайын) сүрткен және майланған материалдарды жұмыс орнынан шығару
керек.
3.14. Егер қолдар немесе арнайы киімдерге бензин тиген болса, ашық
отқа жақындамаңыз, темекі тартпаңыз және сіріңке (зажигалок) жақпаңыз.
3.15. Шиналарды сығылған ауамен тек қана арнайы қоршауда жүргізіңіз
және дөңгелек дискіге толығымен отырғанына көз жеткізіңіз.
3.16. Автокөліктің ауыр агрегаттарын, тораптары мен бөлшектерін
көтеру, алу, орнату және тасымалдау үшін арнайы көтеру-тасымалдау
механизмдері мен құралдарын пайдаланыңыз және жұмыс қауіпсіздігін
қамтамасыз етіңіз.
3.17. Тасымалданатын электрбұрғылармен, гайка шешкішпен жұмыс
істеу кезінде, электр аспаптарымен жұмыс істеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі,
нұсқаулық талаптарын сақтау.
3.18. Балға немесе кувалдамен жұмыс істеген кезде өзіңе және жақын
адамдарға қатысты барлық сақтық шараларды қабылдау қажет.
3.19. Көтергішті пайдалану кезінде оны пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтың талаптарын сақтау қажет.
3.20. Көтергішпен жұмыс істеу кезінде автокөлік астына тіреуішті дұрыс
орнату және автокөлікті қажет биіктікке көтеріп, көтергіш механизмді
ажыратқаннан кейін жұмысты орындауға рұқсат етіледі.
3.21. Верстакта жұмыс істеген кезде беті тегіс таза екеніне көз жеткізу
керек.
3.22. Кесу, шабу және осыған ұқсас жұмыстар кезінде қорғаныс
көзілдірік кию, айналасындағыларды металдың ұшатын бөлшектерінен қорғау
үшін верстакға биіктігі 1 м кем емес сақтандыру торлары немесе қалқандары
қойылуы тиіс.
3.23. Верстак пен құрал-жабдықтарды шаң мен жоңқалардан арнайы
щеткамен тазалау керек. Шаң мен жоңқаны сығылған ауамен немесе қолмен
жинауға тыйым салынады.
3.24. Бұрғылау станогында жұмыс істегенде бұрғылау станоктарында
жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік талаптарды сақтау.
3.25. Сүргілеу, қайрау станогында жұмыс істегенде қорғаныс
экрандарын пайдалану немесе көзілдірік кию керек. Қайрақ пен тіреуіш
арасындғы саңылау 3 мм-ден артық болмауын қадағалау керек.
3.26. Қозғалыстағы автокөліктің жекелеген бөліктерін жөндеуге
болмайды. Сондай-ақ қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде автокөліктің
астына кіруге болмайды.
3.27. Желдеткіш қанатшасының жанында жұмыс істеген кезде
жазатайым оқиғадан сақтанып жетек белдігін алып тастау.
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3.28. Бірнеше адам орындайтын жұмыс кезінде өз іс-әрекеттерін келісу
қажет.
3.29. Капот ашық кезде қозғалтқышты іске қосқанда оған адамдарды
жақындауға жол бермеуге тиіс.
3.30. Қозғалтқышты стендте сыннан өткізу кезінде ешқандай реттеу
жүргізілмесін және қозғалтқыштың айналмалы бөліктеріне жақындауға
тыйым салынады.
3.31. Ауаның газдануын болдырмау үшін жабық желдетілмейтін үйжайда қозғалтқыштың ұзақ (5 минуттан артық) жұмыс істеуіне жол
берілмейді.
3.32. Автокөліктің электр жабдықтарын жөндегенде, шешкенде
аккумулятордың батариясының ажыратылғанына көз жеткізу керек.
3.33. Қозғалтқышты жөндеу және қызмет көрсету кезінде
этилдендірілген бензинмен жұмыс істегенде этилденген бензинмен жұмыс
істеушілер үшін еңбек қауіпсіздігі нұсқаулығын сақтау.
3.34. Жұмыс орнында тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды өрт
қауіпсіздігі ережелерінде белгіленген нормадан артық сақтауға болмайды.
3.35. Автокөлікті тұраққа айдау және тежегіштерді тексеру үшін кезекші
немесе негізгі жүргізушіні шақыру.
3.36. Тыйым салынады: рама мен доңғалақтың астына кездейсоқ
заттарды салу (кірпіштер, кесілген ағаш және т. б.), көтерілген шанақты
сақтандыру үшін тақтайларды және басқадай кездейсоқ заттарды қолдану.
4. Апаттық жағдайларда
4.1. Өрт шыққан жағдайда дереу өрт туралы әкімшілікке және үй-жайда
барлық жұмыс істейтіндерге хабарлау және өрт сөндіру құралдарымен өрт
ошағын сөндіру.
4.2. Жазатайым оқиға болған жағдайда бірінші кезекте зардап шегушіні
жарақаттайтын фактордан босату. Зардап шегушіні электр тогының әсерінен
босату кезінде өзіңіз ток кернеуі астында қалмауыңызды қадағалаңыз.
4.3. Зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсету және болған
жағдай туралы әкімшілікке хабарлау.
5. Жұмыс аяқталғаннан кейін
5.1. Жұмыс орнын ретке келтіру, жабдықтардың техникалық жай-күйі
туралы журналға жазу .
5.2. Жұмыс басшысына жабдықта байқалған ақаулар туралы хабарлау.
5.3. Арнайы киімді шешіп, оны осы үшін бөлінген орынға қою (шкаф).
5.4. Қолды және бетті сабынмен жылы сумен жуу.
5.5. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнында болуға тыйым
салынады.
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№1 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Автокөліктің электр жүйелері
Мақсаты: Автокөліктің электр жүйелерімен және олардың қызметімен
танысу.
№1 тапсырма. Автокөліктің электр жүйелерінің орналасу орнымен,
жұмысымен және олардың қызметімен танысу.
№2 тапсырма. Автокөліктің электр жабдықтарының сызбадағы шартты
белгілерімен танысу, жеңіл сызбаларды оқу.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№2 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Электр энергиясымен қоректендіру жүйесі
Мақсаты: Электр энергиясымен қоректендіру жүйесінің қызметімен
және олардың бөлшектерімен танысу.
№1 тапсырма. Генераторды бөлшектейді және жинайды.
№2 тапсырма. Аккумулятор батариясының құрылымымен, қызметімен
танысады.
№3 тапсырма. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесінің сызбасын
оқиды.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№3 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Оталдыру жүйесі
Мақсаты: Оталдыру жүйесінің тораптарының бөлшектерімен,
қызметімен танысу. Оталдыру жүйесінің түрлерімен және олардың
айырмашылықтарымен танысу.
№1 тапсырма. Оталдырудың карбюраторлы жүйесінің тораптарының
бөлшектерімен, жұмыс принципімен танысу.
№2 тапсырма. Карбюратордың түрлерімен, бөлшектерімен, жұмыс
принципімен танысу.
№3 тапсырма. Катушканың түрлерімен, құрылымымен, жұмыс
принципімен танысу .
№4 тапсырма. Үзгіш-таратқыштың түрлерімен, құрылымымен, жұмыс
принципімен танысу .
№5 тапсырма. Электрондық қоректендіру жүйесінің тораптарының
бөлшектерімен, жұмыс принципімен танысу.
№6 тапсырма. Электрондық қоректендіру жүйесінің сызбасын оқиды.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
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№4 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Қозғалтқышты іске қосу жүйесі
Мақсаты: Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің құрылымымен, жұмыс
принципімен танысу. Стартердің құрылымымен, жұмыс принципімен танысу.
№1 тапсырма. Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің құрылымымен
танысу.
№2 тапсырма. Стартерді бөлшектейді және жинайды.
№3 тапсырма. Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің сызбасын оқиды.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№5 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Басқару жүйесі
Мақсаты: Басқару жүйесінің құрылымымен, жұмыс принципімен,
сезгіштердің атқаратын міндеттерімен танысу.
№1 тапсырма. Басқару жүйесінің құрылымымен, жұмыс принципімен
танысу.
№2 тапсырма. Сезгіштердің құрылымымен атқаратын міндеттерімен
танысу.
№3 тапсырма. Басқару жүйесінің сызбасын оқиды.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№6 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Жарықтандыру және дабыл беру жүйесі
Мақсаты:Жарықтандыру
принципімен танысу. Дабыл
принципімен танысу.

жүйесінің
құрылымымен,
беру жүйесінің құрылымымен,

жұмыс
жұмыс

№1 тапсырма. Жарықтандыру жүйесінің құрылымымен, жұмыс
принципімен танысу.
№2 тапсырма. Фаралардың құрылымымен танысу.
№3 тапсырма. Жарықтандыру жүйесінің сызбасын оқиды.
№4 тапсырма. Дабыл беру жүйесінің құрылымымен танысу.
№5 тапсырма. Дабыл беру жүйесінің сызбасын оқиды.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
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№7 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Ақпараттық-өлшеу жүйесі
Мақсаты: Ақпараттық-өлшеу жүйесінің құрылымымен танысу.
Белгіленулерді ажыратып оқи білу.
№1 тапсырма. Ақпараттық-өлшеу жүйесінің құрылымымен шарты
белгілерімен танысу.
№2 тапсырма. Ақпараттық-өлшеу жүйесінің сызбасын оқиды.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№8 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Қосалқы жабдықтар
Мақсаты: Қосалқы жабдықтардың құрылымымен, жұмыс принципімен
танысу. Жалғану сұлбаларын оқу.
№1 тапсырма. Қосалқы жабдықтарға кіретін жүйелермен және олардың
жұмыс принципімен танысу.
№2 тапсырма. Әйнек көтергіштердің түрлерімен құрылымымен жұмыс
принципімен танысу және электр әйнек көтергіштердің сұлбаларын оқу.
№3 тапсырма. Әйнек тазалағыштың құрылымымен,механизімдерімен,
жұмыс принципімен танысу және әйнек тазалағыштың сұлбаларын оқу.
№4 тапсырма. Жылыту жүйесінің түрлерімен құрылымымен жұмыс
принципімен танысу.
№5 тапсырма.Электр мотарлардың құрылымымен жұмыс принципімен
танысу.
оқу.

№6 тапсырма. Салонды жарықтандыру жүйесінің жалғану сұлбаларын
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№9 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Айдап әкетуге қарсы жүйелер

Мақсаты: Айдап әкетуге қарсы жүйелердің түрлерімен құрылымымен
жұмыс принципімен танысу. Сұлбаларын оқу.
№1 тапсырма. Айдап әкетуге қарсы жүйелердің түрлерімен
құрылымымен жұмыс принципімен танысу
№2 тапсырма. Айдап әкетуге қарсы дабыл беру жүйесінің бөлшектерін
орналастыру және жалғау.
№3 тапсырма. Айдап әкетуге қарсы жүйелердің жалғану сұлбасын оқу.
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Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
Тарауға арналған бақылау сұрақтары
Электр энергиясымен қоректендіру жүйесі тақырыбы бойынша
бақылау сұрақтары
1. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесі қандай бөлшектерден
тұрады?
2. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесінің қызметі қандай?
3. Генератордың міндеті, құрылысы, жұмыс принципі қандай?
4. Диод көпірінің міндеті, құрылысы, жұмыс принципі қандай?
5. Кернеу реттегіштің міндеті, құрылысы, жұмыс принципі қандай?
6. Аккумуляторлық батарея міндеті, құрылысы, жұмыс принципі қандай?
Оталдыру жүйесі тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары
1. Оталдыру жүйесінің міндеті қандай?
2. Оталдыру жүйесінің құрылымына қандай элементтер кіреді?
3. Электронды Оталдыру жүйесінің құрылымына қандай элементтер
кіреді?
4. Катушканың түрлері, құрылысы, жұмыс принципі қандай?
5. Таратқыштың түрі құрылысы қандай?
6. Таратқыштың жұмыс принциптері қандай?
7. Коммутатордың түрлері, жұмыс принциптері қандай?
8. Оталдыру шамының құрылысы, жұмыс принципі қандай?
Қозғалтқышты іске қосу жүйесі тақырыбы бойынша бақылау
сұрақтары
1. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі қандай бөлшектерден тұрады?
2. Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің жұмыс реті қандай?
3. Стартердің құрылысы, міндеті және жұмыс принципі қандай?
4. Тартқыш реленің құрылысы, міндеті және жұмыс принципі қандай?
5. Ілініс муфтасының құрылысы, міндеті және жұмыс принципі қандай?
6. Щетканың міндеті қандай?
7. Якордың құрылысы қандай?
Басқару жүйесі тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары
1. Басқару жүйесі қандай жүйелердің жұмысын қамтамасыз етеді?
2. Басқару жүйесіне қандай сезгіштер кіреді?
3. Қозғалтқышты басқару жүйесінің жұмыс принципі қандай?
4. Иінді біліктің айналу жиілігінің сезгішінің жұмыс принципі қандай?
5. Тарату білігінің орналасу сезгішінің жұмыс принципі қандай?
6. Дроссельді жапқыштың орналасу сезгішінің жұмыс принципі қандай?
7. Детонация сезгішінің жұмыс принципі қандай?
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8. Лямбд-зонд (оттегі сезгіші) жұмыс принципі қандай?
9. Форсунканың жұмыс принципі қандай?
Жарықтандыру және дабыл беру жүйесі тақырыпы бойынша бақылау
сұрақтары
1. Қандай бөлшектер жарықтандыру жүйесіне кіреді?
2. Жарықтандыру жүйесінің қызметі қандай?
3. Жарықтандыру жүйесінің жұмыс принципі қандай?
4. Жарық диодты шамдар қалай маркаланады?
5. Қыздыру шамы қандай болады?
6. Дабыл беру жүйесінің құрылымы, қызметі қандай?
7. Дабыл беру жүйесінің жұмыс принципі қандай?
Ақпараттық-өлшеу жүйесі тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары
1. Ақпараттық-өлшеу жүйесі қандай қызмет атқарады?
2. Ақпараттық-өлшеу жүйесі құрылымына нелер кіреді?
3. Қандай индикаторлар нені көрсетеді?
4. Индикаторлардың түсі нені көрсетеді?
5. Аспаптық панельдің қызметі қандай?
6. Тохометр нені көрсетеді?
7. Спидометр нені көрсетеді?
8. Сұйық кристалды дисплейде қандай ақпараттарды көрсетеді?
Қосалқы жабдықтар тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары
1. Қосалқы жабдықтарға қандай құрылымдар кіреді?
2. Салон жылытқыштардың құрылымы қандай бөлшектерден тұрады?
3. Салон жылытқыштың қызметі, жұмыс принципі қандай?
4. Әйнек тазалағыштың құрылымы қандай бөлшектерден тұрады?
5. Әйнек тазалағыштың қызметі, жұмыс принципі қандай?
6. Әйнек көтергіштердің құрылымы қандай бөлшектерден тұрады?
7. Әйнек көтергіштердің қандай түрлері бар?
8. Әйнек көтергіштердің қызметі, жұмыс принципі қандай?
Айдап әкетуге қарсы жүйелер тақырыбы бойынша бақылау
сұрақтары
1. Айдап әкетуге қарсы жүйенің қызметі қандай?
2. Айдап әкетуге қарсы жүйенің қандай түрлері бар?
3. Механикалық айдап әкетуге қарсы жүйеге қандай бұғаттаулар кіреді?
4. Электрондық айдап әкетуге қарсы жүйелердің қандай түрлері бар?
5. Автокөлік сигнализациясы құрылымына қандай элементтер кіреді?
6. Автокөлік сигнализациясыының жұмыс реті қандай?
7. Иммобилайзер дегеніміз не?
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8. Иммобилайзердің қызметі және түрлері.
9. Спутниктік айдап әкетуге қарсы жүйе қалай жұмыстайды?
Қорытынды
Осы модульде автокөліктің электр жабдықтарының құрылымы,
орналасуы, міндеті, жұмыс принципі және тәжірибелік жұмыстар тізімі мен
тарауға байланысты бақылау сұрақтары енгізілді.
Модульді меңгере отырып автокөліктің электр жабдықтарының
орналасуы, құрылымы, жұмыс принципін үйренеді. Және бақылау сұрақтары
бойынша өз білімдерін шыңдайды.
Тәжірибелік жұмыс кезінде тәжірибе жетекшісінің айтқаны бойынша
қауіпсіздік техникасын сақтай отырып бөлшектердің құрылымымен танысып
шашып-жинау жұмыстарын атқарады.
Осы модульді меңгеру барысында автокөліктің электр жабдықтарының
элементтерінің құрылымы бойынша мағұлматтарға ие болады.
Ұсынылатын оқулықтар
1- Ордабаев А., Серіков А. «Автокөлік құрылымы» Оқулық. — Астана:
Фолиант, 2014. — 240 б.
2- В.П. Митронин, А.А. Агабаев. «Автокөлік құрылымы» пәні бойынша
бақылау материалдары. Москва. «Академия» баспа орталығы 2014-80б
3- М. Дартаев, К. Каналин, С. Ескалиева. «Автокөлік қозғалтқышының
теориясы мен құрылысы» оқу құралы – Астана Фолиант, 2018. - 192 б.
4- П. Жүнісбеков. «Автокөлікдің құрылысы және пайдаланылуы» —Астана
қаласы «Фолиант» 2011— 360б
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ІІ ТАРАУ. АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ
ЖАБДЫҒЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ АҚАУЛАРЫ

Электрик автослесарь

Оқу мақсаттары: Осы модуль автокөлікдің электр және электрондық
жабдығын диагностикалау үшін қажетті білімдерді, машықтарды және
дағдыларды игереміз.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар диагностикалық
жұмыстарды жүргізуге арналған технологиялық жабдық туралы білімдерді,
автокөлікдің электр және электрондық жүйелерін диагностикалаудың
тәсілдері мен әдістерін меңгереді.
1. Автокөлікті диагностикалау құрал- жабдықтармен танысу.
2. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесін диагностикалау және
ақауларын анықтау әдістерімен танысу.
3. Оталдыру жүйесін диагностикалау және ақауларын анықтау әдістерімен
танысу.
4. Қозғалтқышты іске қосу жүйесін диагностикалау және ақауларын
анықтау әдістерімен танысу.
5. Басқару жүйесін диагностикалау және ақауларын анықтау әдістерімен
танысу.
6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесін диагностикалау және
ақауларын анықтау әдістерімен танысу.
7. Ақпараттық-өлшеу жүйесін диагностикалау және ақауларын анықтау
әдістерімен танысу.
8. Қосалқы жабдықтарды
диагностикалау және ақауларын анықтау
әдістерімен танысу.
9. Айдап әкетуге қарсы жүйелерін диагностикалау және ақауларын
анықтау әдістерімен танысу.
10. Тәжірибелік сабақтарды орындау және дағдылану.
АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҒЫН
ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ АҚАУЛАРЫ

АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ,
ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик
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Алдын-ала қойылатын талаптар.
Осы модульді игеруден бұрын «Электр құрал жабдықтарын жөндеуші
слесарь-электрик» біліктілігін және автокөліктің электр жабдығының
құрылысы, жұмыс істеу принципін игеру ұсынылады. Сұлбада «Электрик
автослесарь» біліктілігін меңгеру реті төменнен жоғары қарай көрсетілген.
Модульдерді рет-ретімен шеберлік деңгейімен меңгерген дұрыс.
Қажетті оқу материалдары
1. Қағаз және карандаш.
2. Диагностикалық құрал-жабдықтар.
3. Тиісті жеке қорғану құралдары.
Тарауға кіріспе
Алдыңғы модульде автокөліктің электр жүйесінің құрылысы,
бөлшектерінің міндеттері, жұмыс істеу принципімен танысып, тарауға сәйкес
тәжірибелік жұмыстарды орындадық.
Осы модульде автокөліктің электр жүйелеріне диагностика жасап болуы
мүмкін ақаулармен танысамыз. Және де автокөліктің электр жүйелеріне
диагностика жасау әдістерімен, құрал-жабдықтарымен танысып жұмыс
барысында қолданып дағдыланамыз.
2.1 Автокөлікті диагностикалау жабдықтары.
Диагностика деп көлік құралының тораптары мен жүйелерінің
жарамдылығын тексеруді атайды. Ол кешенді және ішінара болуы мүмкін.
Оны жүргізу және нақты нәтижелер алу мақсатында автокөлікке арналған
заманауи диагностикалық жабдықтар қолданылады. Диагностикалық
құрылғылардың негізгі түрлерін, олардың тағайындалуы мен жұмыс
ерекшеліктерін қарастырайық.
Диагностикаға арналған құралдарды шартты түрде үш жеке топқа
бөлуге болады:
 автокөлік сканерлері,
 мотор-тестерлер және осциллографтар,
 белгілі бір жүйені тексеруге арналған құрылғылар.
Автокөлік сканері
Сканердің көмегімен автокөліктің электроникасының жарамдылығына
тексеру жүргізіледі. Бұл құрылғының ерекшелігі жеке сезгіштердің болмауы.
Ақпаратты алу үшін сканерді басқару блогына (ЭББ) қосу керек. Мұндай
құралды пайдалану блоктан оның төлқұжаттық деректерін қарауға, ЭББ қайта
бағдарламалауға, оның жадынан жинақталған қателерді жоюға, басқа да
көптеген әрекеттерді жасауға мүмкіндік береді.
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Қазіргі заманғы сканерлердің кейбірі қате кодымен бірге блокта
жазылған ЭББ параметрлерін оқи алады. Аспаптың осы қабілетінің арқасында
шебер ақауларды анықтап қана қоймай, олардың неден пайда болғанын
анықтай алады. Сканерлердің дилерлік, мультимаркалық, әмбебап түрлері
бар.
Дилерлік. Бұл аспаптар бір нақты автокөлік маркасын, кейбір
жағдайларда – бірнеше ұқсас маркалы автокөліктерді диагностикалауға
арналған. Мұндай сканерлер пайда болған қатенің кодын анықтайды және
қателіктің пайда болу ықтимал себептері туралы диагностиканы хабардар ете
отырып, ақауларды жою нұсқаларын ұсынады.
Мультимаркалық. Бұл аппараттардың негізгі артықшылығы олардың
көптеген маркалар мен автомашиналар үлгілерімен жұмыс істеу қабілеті
болып табылады. Ажыратқыштардың конфигурациясы, сондай-ақ әрбір
өндірушінің ақпарат алмасу хаттамалары нақты маркаға есептелген дилерлік
сканерлер басқа көлік құралдарын диагностикалау үшін сәйкес келмейді.
Мультимаркалық аспаптар әр түрлі кабель-адаптерлер жиынтығымен
жинақталады және бірнеше хаттамаларды қолдауға қабілетті. Бұл оларды
түрлі автокөліктермен жұмыс істеу үшін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Мультимедиалық сканерлерде толық диагностика қарастырылмаған. Кодты
шешу үшін анықтамалықтарды пайдалану қажет.
Әмбебап. Мұндай аспаптар автоәуесқойлар арасында үлкен сұранысқа
ие. Бұл құрылғы-көлік құралының диагностикалық қалыбына қосылады.
Сканерді басқару смартфонға арналған қосымша арқылы жүзеге асырылады.
Мұндай ажыратқыш пен телефонды пайдалана отырып, қозғалтқыштың
қателерін тексеру мен түсіруді жүргізуге, бірқатар қарапайым сервистік
функцияларды орындауға болады. Кәсіби диагностика үшін әмбебап
сканерлер қолайлы емес.
Сканерлердің әртүрлі түрлері шектеулі функциаларға ие. Мысалы:
мультимаркалық
аспаптардың
көмегімен
басқару
блогын
қайта
бағдарламалауға болмайды, сондай-ақ олар атқарушы жүйелерге
бейімделмеген. Бұл құрылғылар толық диагностика жасауға қабілетті емес,
олар тек ақаулықтың пайда болған орнын анықтайды және өз дисплейінде қате
кодын береді. Мұндай аспаптармен жұмыс істеу кезінде шеберлерге
кодтардың толық жазылуы бар арнайы анықтамалықтарды пайдалануға және
мәселені шешу жолдарын өз бетінше іздеуге тура келеді.
Осциллографтар, автокөлік мотор-тестерлері
Осциллографтардың көмегімен шеберлер әртүрлі механизмдердің
жұмыс істеуі туралы деректерді алады және оларды стандарттармен
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салыстыра отырып, олардың жай-күйі туралы қорытынды жасайды. Қазіргі
осциллографтар қосымша сезгіштермен жабдықталады, соның арқасында
аппарат әдетте мотор-тестерлердің көмегімен шешілетін кейбір міндеттерді
орындай алады. Соңғы өндірілгендері кешенді құрылғылар болып табылады.
Олар автокөлік осциллографы ретінде және күштік агрегаттың электр
жабдықтарын тексеруге арналған аппараттар ретінде жұмыс істей алады.
Мотор-тестер алатын деректер оған сканер сияқты басқару блогынан
емес, аспаптың жеке сезгіштерінен келіп түседі.Мотор-тестер осциллограф
режимінде жұмыс істеу кезінде басқару блогының сигнализаторларының
жұмысы туралы, сондай-ақ ЭББ механизмдерінің атқарушы құрылғыларына
беретін сигналдардың параметрлері туралы ақпаратты алады және дисплейге
шығарады. Тестер режимінде аппарат ІЖҚ цилиндрлеріндегі қысым
көрсеткіштерін, енгізу коллекторындағы сиретуді тексереді, іске қосу тогы
бойынша тексеру жүргізеді, сондай-ақ басқа параметрлердің нормасына
сәйкестігін немесе сәйкессіздігін белгілейді. Қосымша опцияларға электрлік
емес параметрлерді тексеру жатады – мысалы, мотор-тестердің көмегімен май
және отын қысымы, сондай-ақ сұйықтықтардың температурасы тексеріледі.
Аспаптардың келесі бір тобы қозғалтқышты басқару жүйесін және оның
жекелеген тораптарын тереңдетіп тексеруге арналған жабдық болып
табылады. Оның құрамында:
Сезгіштер сигналдарының имитаторлар. Жекелеген сезгіштердің
(температура сезгіштері немесе дроссель жапқыштарының орналасуы)
сигналдарының өзгеруіне блок реакциясын тексеруге арналған. Кейбір
жағдайларда басқару блогы сезгіштің сигналының өзгеруіне жауап бермеуі
мүмкін және бұл фактіні сезгіштің істен шығуы ретінде қабылдауы мүмкін.
Форсункаларды тексеру тестері. Диагностиканың бастапқы
сатысында мұндай құрылғыларды көптеп керектенді, бірақ соңғы уақытта
форсункаларды тазалау және стендтерде тексеру тиімді болды. Олардың
құрамында тексеру, қажет болған жағдайда форсункаларды тазалау анағұрлым
сапалы жүргізіледі.
Вакуумдық сорғы. Бұл құрал кіргізу коллекторында (күйдіру клапаны
немесе катализаторды үрлеу клапаны) сиретумен іске қосылатын атқарушы
құрылғылардың жұмыс қабілеттілігін тексеруге, сондай-ақ тоқтатылған
қозғалтқышта кіргізу коллекторының қысым сезгішіне тексеру жүргізуге
мүмкіндік береді.
Оталдыру білтелерін тексеру тестері. Оталдыру білтелерінің
жұмысын қозғалтқышқа орнатпай көзбен тексеруге мүмкіндік береді. Кейбір
тестерлерде білтені қысыммен тексеруге болады.
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Компрессометр. Аспап қысу тактіндегі қозғалтқыш цилиндріндегі
қысымды өлшеуге арналғанын. Модельдердің көпшілігінде автокөліктердің әр
түрлі маркаларына арналған ауыспалы жиынтығы бар қысымның
бағыттамалық көрсеткіші (манометр) қолданылады. Көрсеткіштерді өлшеу
білте тесігі (бензин қозғалтқыштары үшін) немесе форсунка тесігі (дизель
қозғалтқышы үшін) арқылы жүзеге асырылады.
Бүрку жүйесін диагностикалауға арналған жабдық функциялары
1. Қозғалтқыш және автокөліктің жүйелері туралы ақпарат алу,
(паспорттық деректер): автокөлікдің сәйкестендіру нөмірі (VIN),
контроллердің бағдарламалық қамтамасыз етуінің (БҚ) нұсқасы мен нөмірі,
БҚ дайындау күні, қозғалтқыш және басқару жүйесінің түрі, қосалқы
бөлшектерге тапсырыс беру үшін нөмірі.
2. Жүйелер жұмысының негізгі параметрлерінің мәні туралы ақпарат
алу. Контроллер жұмыс жүйесінің ағымдағы параметрлерінің мәндерінің
кестесін хабарлайды, ал тестер оларды дисплейде көрсетеді. Мәндер
физикалық шамада немесе уақыт өзгерісі графигі түрінде көрсетіледі.
Параметрлер тізімі жүйені жобалау сатысында анықталады және авто сервис
жағдайында диагностикалық жұмыстарды жүргізу үшін жеткілікті болып
табылады. Параметрлердің типтік жинағы: салқындатқыш сұйықтықтың
температурасы, борттық желінің кернеуі, иінді біліктің айналу жылдамдығы,
дроссельді жапқыштың жағдайы, қозғалтқыш ауасының массасы, оталудан озу
бұрышы, отын-ауа қоспасының құрамын реттеу параметрлері, бос жүрісті
реттеу параметрлері. Параметр мәндерінен басқа, тестер контроллерден
жүйенің сезгіштерінен сигналдар кернеуінің мәнін алады. Ағымдағы
параметрлердің мәндерін талдай отырып, өздігінен диагностиканың
функцияларымен анықталмайтын жүйенің жұмысындағы ақауларды
анықтауға болады. Мысалы: дроссель жапқышының жағдайы 5% — ға тең, ал
акселератор педалі толығымен босатылған-бұл жағдайда дроссель
жапқышының орналасу датчигі бұзылған немесе механикалық бөліктегі
мәселелер.
3.Жүйенің жұмысындағы ақаулар туралы контроллердің жадынан
ақпарат алу.
Қате коды. Жүйенің әрбір ақауы халықаралық стандартқа сәйкес бес
символдық кодпен жазылады. Мысалы, P0122. Бірінші "P" әрпі қате
қозғалтқышты басқару жүйесіне жататынын көрсетеді. Келесі "0" белгісі бұл
қате стандартта анықталғанын көрсетеді ("2"болуы мүмкін). Стандартқа
кірмеген, өндіруші анықтаған қателер үшін бұл таңба "1" немесе "3"болады.
Келесі "12" таңбалар тіркесімі дроссельдің орналасу сезгішін көрсетеді. Соңғы
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таңба қате түрін көрсетеді, біздің жағдайда "2"-сезгіш сигналының төмен
деңгейін білдіреді.
ОВД-ІІ стандарты бойынша да қате кодтары бір әріп төрт саннан
тұрады.
Әріптер қай жүйеде ақау пайда болғанын көрсетеді. Р-қозғалтқышты
басқару жүйесі, В-қаңқадағы электроникалар, С-шассиде қолданылатын
электроникалар, U-анықталмаған басқару жүйе түрі.
Белгілер. Бұл қате туралы қосымша ақпарат. Олар қазіргі уақытта осы
ақаулықпен қалай жұмыс істейтінін көрсетеді: белсенді немесе жоқ, кездейсоқ
немесе тұрақты, диагностикалық шамның жануына алып келеді немесе жоқ,
уыттылықтың ұлғаюына әсер етеді немесе жоқ. Әртүрлі контроллерлер үшін
әртүрлі белгілер жиынтығы бар. Кейбір контроллерлер сондай-ақ тестерге
ақаулықтың қанша рет пайда болғанын, контроллерді тастағаннан кейінгі
уақытты және қатені тіркеу кезінде жүйе жұмысының параметрлерінің үш
мәніне дейін қосымша хабарлай алады.
Freeze Frame. Бұл қате пайда болған кезде бекітілген жүйе
параметрлерінің мәндерінің тізімі. Бұл мәндерді зерттей отырып, қашан
(қандай температурада, иіндібіліктің айналу жылдамдығы, жүктеме, автокөлік
жылдамдығы кезінде) ақаулықтың пайда болғанын анықтауға болады. Бұл
қателіктің себебін анықтауға көмектеседі. Жалпы, Freeze Frame-мәндері
бекітілуі тиіс параметрлердің стандартты тізімі, бірақ басқару жүйелерін
немесе автокөліктерді өндірушілер осы тізімнен өз жиынтығын таңдайды.
Диагностикалық тестермен команда бойынша контроллердің қателерін сақтау
жадын тазалауға болады.
4.Жүйенің атқарушы құрылғыларын тексеру тестілерін іске қосу.
Диагностикалық жұмыстарды жүргізу кезінде жүйенің атқарушы
құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін тексеру қажеттілігі туындайды. Бұл
жағдайда тестер құрылғыны қосуға немесе өшіруге бұйрық береді. Мысалы:
форсункалардың балансын өлшеу кезінде әрбір өлшеу алдында отын
жүйесінде жұмыс қысымының болуы қажет (мезгіл-мезгіл электрбензин
сорғысын қосу керек). Бензин сорғы релесін тестердің көмегімен қосуға
болады.
Диагностика көмегімен жүйенің барлық релесінің, форсункалардың,
оталдыру модулінің және адсорберді үрлеу клапанының жұмыс қабілеттілігін
тексеруге болады. Сонымен қатар, бос жүріс реттегішін басқаруға және оттегі
сезгішіне кері байланыссыз жүйелер үшін қоспа құрамын реттеуге болады.
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Электр тізбектерінің ақауларын диагностикалау
Типтік электр тізбегінің құрамына негізгі электр элементтері, әртүрлі
ажыратқыштар, релелер, электрмоторлар, сақтандырғыштар, осы элементке
жататын ендірмелер немесе тізбекті үзгіштер, негізгі элементті
аккумуляторлық батареясымен және шанақтың "массасымен" қосу үшін
қызмет ететін сым және байланыс ажыратқыштары кіреді.
Қандай да бір электр тізбегіндегі ақауларды жою бойынша жұмысқа
кіріспес бұрын, оның функционалдық мақсатын мүмкіндігінше нақты елестету
үшін тиісті сызбаны мұқият зерделеп шығыңыз. Ақауды іздеу шеңбері әдетте
сол контурдың қалыпты жұмыс істейтін элементтерін біртіндеп тексеру және
анықтау болып табылады. Бірнеше элементтер немесе контурлар бір мезгілде
істен шыққан кезде істен шығудың ең ықтимал себебі тиісті
сақтандырғыштың жануы немесе "массамен" контактінің бұзылуы болып
табылады (көптеген жағдайларда әр түрлі тізбектер бір сақтандырғышта
тұйықталуы мүмкін).
Электр жабдықтарының істен шығуы көбінесе ажыратқыштардың
түйіспелерінің коррозиясы, сақтандырғыштың істен шығуы, ендірмелердің
өртенуі немесе реленің зақымдануы сияқты қарапайым себептермен
түсіндіріледі. Тізбектің барлық сақтандырғыштарының, сымдарының және
түйіспелі
ажыратқыштарының
жай-күйін
оның
компоненттерінің
жарамдылығын неғұрлым егжей-тегжейлі тексеруге кіріспес бұрын көзбен
тексеріңіз.
Ақаулығын іздеу үшін диагностикалық аспаптарды қолданған жағдайда
(қоса берілген электр сұлбаларына сәйкес) ақаулықты неғұрлым тиімді
анықтау үшін контурдың қандай нүктелеріне және қандай ретпен аспапты
қосу керек екенін мұқият жоспарлаңыз.
Негізгі диагностикалық аспаптарға электр тізбектерінің тестері немесе
вольтметр (12 вольтты бақылау лампасын сымдары жиынтығымен
пайдалануға болады), шамдар, өзіндік қуат көзі бар сымдар жиынтығын
тізбектің үзілуін тексеретін индикаторлар кіреді.
Бұдан басқа, қозғалтқышты бөгде ток көзімен (басқа автокөліктің
аккумуляторлық батареясынан) іске қосу үшін автокөлікте әрдайым
"крокодил" үлгісіндегі қысқыштармен және мүмкіндігінше электр тізбегін
ажыратқышпен жабдықталған сымдар жиынтығы болуы тиіс. Оларды тізбекті
диагностикалау кезінде электр жабдығының әр түрлі элементтерін қосу үшін
қолдануға болады. Жоғарыда айтылғандай, диагностикалық жабдықтың
көмегімен тізбекті тексеруге кіріспес бұрын оны қосу орнын сұлбалар
бойынша анықтаңыз.
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Қоректену кернеуінің болуын тексеру электр тізбегі бұзылған
жағдайда жүргізіледі. Электр тізбектері тестерінің бір сымын аккумулятор
батареясының теріс клеммасына қосыңыз немесе автокөлік шанағымен жақсы
байланыс қамтамасыз етіңіз. Тестірдің басқа сымын тексерілетін тізбектің
түйіспесіне, барынша аккумуляторлық батареяға немесе сақтандырғышқа
жақын жалғаңыз. Егер тестердің бақылау шамы жанатын болса, тізбектің осы
бөлігіндегі қуат көзінің кернеуі бар, бұл тізбектің осы нүктесі мен
аккумулятор батареясы арасындағы тізбектің жарамдылығын растайды. Сол
жолмен тізбектің қалған бөлігін зерттеңіз. Қоректену кернеуінің бұзылуының
анықталуы тізбектің осы нүктесі мен бұрын тексерілген (қоректену кернеуі
болған жерде) аралықта ақаулықтың болуын куәландырады. Көп жағдайда
ақаулар контактылардың босауынан, әлсіреуінен және контактілердің
өздерінің зақымдануынан (тотығу) болады.
Қысқа тұйықталу орнын іздеу. Қысқа тұйықталуды іздеу әдістерінің
бірі-сақтандырғышты алу және оның орнына тексеру шамын немесе
вольтметрді қосу. Тексерген кезде тізбекте кернеу болуы тиіс. Тексеру шамын
бақылай отырып, сымды тартыңыз. Егер шам жыпылықтай бастаса, осы
сымдардың бір жерде "массаға" тұйықталу бар, бұл сымдардың
оқшауламасының тозуынан, үйкеліп желінуінен туындаған болуы мүмкін.
Ақау анықталғанға дейін осыған ұқсас тексеру электр тізбегінің әрбір
компоненті үшін жүргізіледі.
"Массамен" контактінің сенімділігін тексеру. Аккумуляторлық
батареяны ажыратып, желіден тыс қуат көзі бар тексеру шам сымдарының
бірін "массамен" жақсы байланысы бар нүктеге жалғаңыз. Шамның басқа
ұшын тексерілетін сымдардың жгутына немесе ажыратқыш контактісіне
жалғаңыз. Егер шам жанатын болса, "массамен" байланыста, жанбаса
керісінше.
Үзілудің болуын тексеру электр тізбегінің үзілуін анықтау үшін
жүргізіледі. Қуат көзі өшірілгеннен кейін, контурды желіден тыс қуат көзі бар
тексеру шам арқылы тексеріңіз. Тексеру шам сымдарын тізбектің екі шетіне
қосыңыз. Егер бақылау шамы жанса, тізбек үзілген жоқ. Егер шам жанбайтын
болса, онда бұл тізбекте үзілудің болуын көрсетеді. Сонымен қатар тексеру
шамын ажыратқыштың түйіспелеріне қосу арқылы дұрыстығын тексеруге
болады. Ажыратқышты "ВКЛ" күйіне ауыстырғанда сынама шамы жануы
тиіс.
Үзілу орнын оқшаулау. Электр тізбегінің үзілуі бар күдікті аумақты
диагностикалау кезінде ақаулықтың себебін көзбен көру өте қиын болады,
өйткені оларға қол жетімділіктің шектеулі болуына байланысты клемманы
коррозияның пайда болуын немесе олардың түйіспе сапасының бұзылуына
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көзбен шолу қиын болады (әдетте клеммалар контактілі ажыратқыштың
корпусымен жабылған). Сымдар жгуты қалыбының корпусын сезгіште немесе
сымдар жгутының өзінде күрт тарту көптеген жағдайларда контактіні қалпына
келтіруге әкеп соғады. Бұл туралы үзілген сезікті тізбектің сымдарын
оқшаулауға әрекет жасаған кезде ұмытпаңыз. Тұрақты пайда болатын істен
шығулар клеммның тотығуы немесе байланыс сапасының бұзылуы
салдарынан болуы мүмкін.
Электр тізбектерінің ақауларын диагностикалау, электр тогының барлық
тұтынушыларға (лампа, электр мотор және т.б.) ажыратқыштар, реле,
сақтандырғыштар, ендірмелер арқылы сымдар бойымен аккумуляторлық
батареядан келетін ток, содан кейін токтың автокөліктің "массасы" (кузов)
арқылы батареяға оралуын тексеру қиын міндет болып табылмайды. Электр
жабдығының істен шығуы электр тогын батареядан беру немесе токты
батареяға қайтарудан да болуы мүмкін. [2.23]
2.2 Электр энергиясымен қоректендіру жүйесін диагностикалау
және ақаулары
Пайдалану барысында аккумулятор батареясы және реле-реттегіші бар
генераторлық қондырғыдан тұратын электрмен жабдықтау жүйесінің жұмыс
сенімділігіне қалыпты жағдайдан (тұтынушылар үшін — 14 В және 28 в) ±3%
шегінде борттық желінің кернеуін ұстап тұру бойынша жоғары талаптар
қойылады. Бұл рұқсатты ±5% - ға дейін арттыру жарық беру және жарық
сигнал беру аппаратурасының жарық ағынының 20% - ға өзгеруіне әкеледі
және олардың пайдалану уақытын екі есе төмендетеді. Реттелетін кернеу
деңгейін 10... 12%-ға арттыру аккумулятор батареясының пайдалану уақытын
2...2,5 есе төмендетуге әкеледі.
Электр энергиясымен қоректендіру жүйесінің негізгі тораптары
генератор және аккумулятор батареясы болғандықтан, осы тораптардың
диагностикалары мен ақауларын қарастырайық.
Генераторды диагностикалау және ақаулары.
Генератордың басты міндеті-аккумуляторды зарядтау арқылы борттық
желіні қоректендіру үшін автокөлікті қажетті электр тогымен қамтамасыз ету.
Ақаусыз генератор борт желісінде оңтайлы кернеуді қамтамасыз етуі тиіс, ол
13,8-14,2 в шегінде ауытқиды. Мұндай кернеу бүкіл борттық желінің тұрақты
жұмыс істеуін және батареяны зарядтауды қамтамасыз етеді (кейде қуатты
28,4 В генераторлар, мысалы, автобустардың немесе жүк көліктерінің қуатты
дизельді қозғалтқыштары үшін қажет).
Генераторлық қондырғының сенімді жұмысы оны қозғалтқышқа
орналастыру орны, генератордың қозғалтқышқа бекітілу сенімділігі және
генератор жетегінің белдігінің тартылу күші, сондай-ақ аккумулятор
батареясының "+"-інен реле-реттеуіштің " + "-іне дейінгі тізбектің оталдыру
қосқышының түйіспелері және штекерлік қосқыштарының кедергілерінің
әсерімен анықталады.
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Генератордың барлық ақауларын шартты түрде механикалық және
электрлік деп екі топқа бөлуге болады.
Біріншісіне - құрылғы корпусының бұзылуы, бекіткіштердің,
подшипниктердің, щеткалардың қысу серіппелерінің, басып озу муфтасының
немесе шкивтің және басқа да бөлшектердің сынуы, ал екіншісіне — орамның
үзілуі мен тұйықталуы, диодтық көпір мен реле-реттегіштің сынуы, көмір
щеткаларының тозуы жатады. Генератордың бұзылуын байқаудың жалпы
белгілері бірнешеу-бұл фаралар жарығының әлсіреуі, қозғалтқышты іске қосу
проблемалары және бақылау шамының аспапты панельде жыпылықтап жануы
немесе тұрақты жануы.
Аккумулятор мен автокөлік генераторы бірге жұмыс істейді. Бұл ретте
генератор электр желісін қоректендірудің негізгі көзі болып табылады,
аккумулятор энергияның резервтік көзі ретінде әрекет етеді және бірінші
кезекте қозғалтқышты іске қосу және қозғалтқыш іске қосылмаған кезде
электрондық құрылғыларды қоректендіру үшін қажет.
Көптеп кезігетін ақау түрлерін алып көрсек:
Генератордың ақаулықтары әртүрлі көрінеді, бірақ көп жағдайда олар
кенеттен келмейді. Жүргізушінің алдағы бұзылуды байқап, қиындықтарды
азайтуға уақыт болады.
1. Қозғалтқышты іске қосу кезіндегі қиындықтар.
Генератордың
сынуының
белгілерінің
бірі
—
автокөлік
қозғалтқышының сенімсіз іске қосылуы. Генератор дұрыс жұмыс істемесе,
батарея зарядты алмайды және стартерді қалыпты айналдыра алмайды.
Батарея заряд алмауы- генератордың сынуының тікелей бір белгісі. Бұл ретте
батарея зарядты алмауы мүмкін және керісінше артық зарядталуы мүмкін. Бұл
реле-реттегіштің электрондық блогының бұзылуынан болуы мүмкін. Релереттегіш қоздыру тогын дұрыс бермегендіктен генератор талап етілгеннен көп
ток шығарады және бұл электролиттің қайнап кетуіне және батареяның тез
бұзылуына әкеледі. Айта кету керек, көптеген заманауи автокөліктер борттық
желідегі кернеу 12 вольттан төмен түссе, тоқтайды. Бұл жағдайда батарея
стартерді айналдыра алмайды. Негізінен от алмаған қозғалтқыштың
батариясын тексергенде (тестермен) 12В көрсетеді, от алған кезде 13,8В-14,7В
көрсету керек.
2. Фаралар жарығының дұрыс (күнгірт) жанбауы.
Бұл симптом қараңғы уақытта байқалады. Автокөліктің фаралары
күңгірт жана бастайды (2.2-сурет) немесе қозғалтқыштың айналымына және
электр жүйесінің жүктемесіне байланысты жарықтың жануы өзгереді.
Жарықтандыру құралдарының мұндай ақауы генераторды және оның жетек
белдігін тез арада тексеру және диагностикалау керек екенін ескертеді, және
құрылғы оған жүктелген жүктемені орындай алмағанын білдіреді. Сондай-ақ
ақауларды аспаптар панелінің жарықтандыруы мен салонды жарықтандыру
құралдары бойынша байқауға болады. Олардың барлығы да жарықтықты
өзгертеді.
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2.1-сурет. Батариядан генератордың шығаратын тогын тексеру сұлбасы.

2.2-сурет. Ақауларды фаралар жарығымен анықтау.

3. Бақылау панеліндегі бақылау белгісінің жануы.
Аспаптар панеліндегі батарея (2.3-сурет) түріндегі жанып жатқан немесе
жарқыраған белгі автокөліктің аккумуляторы өз деңгейінде зарядталмағанын
білдіреді. Бұл борттық жүйе жүргізушіге автокөлік ұзақ уақыт жүрмейтінін
ескертеді. Әдетте, әңгіме бірнеше ондаған километр туралы болып отыр —
машина батареяның қуаты толығымен біткенше және Оталдыру шамдарына
ұшқын беруді тоқтатқанға дейін жүре алады. Мұндай жағдай көбінесе
батареяның күйіне, сондай-ақ тұтынатын тұтынушылардың саны мен қуатына
байланысты болады. Мұндай жағдайда барлық артық нәрселерді, соның
ішінде музыканы, фараларды, электрмен жылытуды және тіпті салонның
желдеткішін өшіруге тырысыңыз, жақын маңдағы автосервис немесе моторды
сөндіріп, эвакуаторды шақырыңыз. Көптеген заманауи аккумуляторлар
мұндай жағдай бірінші қайталанғаннан кейін толық жарамсыз болады.
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2.3-сурет. Аспаптар панеліндегі батарияны бақылау белгісі.

4. Жетек белдігінің ысқыруы.
Қызбаған автокөліктің капотының астында жағымсыз ысқыру естіледі.
Ол генератордың роторын қозғалысқа алып келетін жетекті белбеу әлсіз
тартылған жағдайда пайда болады (2.4- сурет). Белдіктің әлсіз тартылу себебін
анықтау және ақаулықты жою қажет. Мұндай кезде генератор тиісті
жылдамдықпен

2.4- сурет. Жетек белдігінің ақауы.

айналмайды және батареяны зарядтамайды. Көптеген заманауи автокөліктерде
осы белбеу басқа да құрылғыларды іске қосады, мысалы, рульді
гидрокүшейткіш сорғы және кондиционер компрессоры, және автоматты
түрде тартылады. Қарапайым модельдерде автокөлік автоматты тартқыш
қарастырылмаған-уақыт өте келе белбеу созылып, созылуды қолмен реттеуді
талап етеді.
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5. Белбеу қызып кетеді немесе бұзылады

2.5-сурет. Жетек белдігінің ақауы.

Жетек белдігінен шығатын түтін және жағымсыз иіс, немесе одан өтетін
жолдар мен резеңке кесектерінің қабысуы — қандай да бір аспалы агрегаттың
(оның ішінде генератордың) не айналма роликтердің сызылу белгісі. Кейбір
модельдерде жетек белдігінің үзілуі генератордың ажыратылуына ғана емес,
сондай-ақ әлдеқайда ауыр ақаулардың себебі болып табылады (кесінділер газ
тарату фазаларының бұзылуына немесе мотордың сынуына әкеп соқтырады).
Егер белбеу қызып кетсе немесе өздігінен бұзылса, генератордың шкивін
тексеріңіз — ол оңай айналуы және жүктеме кезінде тоқтамауы тиіс.
6. Капот астындағы сылдырлаған немесе гуілдеген дыбыс
Генератордың ішінде тербеліс мойынтіректері орнатылған. Бұл
бөлшектер жоғары жүктемені сезінеді және жоғары температура жағдайында
жұмыс

2.6- сурет Генератордың мойынтірек ақауы

істейді. Олардың жұмыс істеу мерзімі салыстырмалы түрде аз. Біраз уақыттан
кейін бұл бөлшектер қатты тозады және майлауды жоғалтады, бұл ротордың
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шуына, бұрылуына және сыналуына немесе мойынтіректердің толық
бұзылуына әкеледі. Шудың тағы бір себебі тозған муфтадан болуы мүмкін. Ол
сондай-ақ салыстырмалы түрде қысқа жұмыс істейді, деформациялануы және
өз функциясын тоқтатуы мүмкін. Екі ақаулықты генераторды алып
бөлшектеусіз жою мүмкін емес.
7. Электр гуілі.
Статор орамасы (2.7- сурет) тұйықталған жағдайда бөгде дыбыстардың
сипатынан өзгеше болады. Ол қоғамдық көліктің электр қозғалтқыштарынан
— троллейбустардан, трамвайлардан немесе электр қуатынан шығатын
дыбыстарға ұқсас.
Ұзақ сапарға, әсіресе халық аз қоныстанған және жету қиын жерлерге
бара жатқанда, сіздің автокөлік генераторыңыздың дұрыстығын тексеріңіз.
Оның бұзылуы беріліс қорабының ақаулығынан немесе ГРМ белбеуінің
үзілуінен кем емес. Арнайы құрал, қосалқы бөлшектер мен тәжірибе жоқ
жолда мәселені өзіңіз шеше алмайсыз. Сондықтан, кем дегенде 100 мың
километрде бір рет машинадан шығару арқылы генератордың ақауын анықтау
және жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз.

2.7- сурет. Статор орамасының ақауы.

Диагностика немесе генератор мәселелерін қалай түсінуге болады
Өз бетінше ақаулықты анықтау әсіресе оны диагностикалау үшін арнайы
аппаратура қажет болса өте қиын. Мысалы: орамдардың тұйықталуы сияқты.
Генератордың жұмыс істеуіндегі мәселелер көп жағдайда орамдардың
"қаңқаға" тұйықталуы салдарынан пайда болады. Мұндай жағдайды кедергіні
өлшеуге арналған омметрді пайдаланып анықтауға болады. Бұл құралды
пайдалана отырып, диод көпірі мен жалғағыш сымдардың бүтіндігіне
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диагностика жасауға немесе щетка ұстағыштардың түйісуін анықтауға
болады.
Көптеген жағдайларда генератордың ақаулықтарын батарея зарядын
бақылау индикаторы арқылы анықтауға болады: егер тұтандыруды қосу
кезінде индикаторлық шам жанбаса, оның себептері төменгідей болуы мүмкін:
- батареяның ақаулығы;
- бақылау шамының ақаулығы;
- түйіспелердің болмауы немесе индикатор тізбегіндегі сымдардың
зақымдануы;
- генератор щеткаларының тозуы немесе щеткалы тораптағы нашар
байланыс;
- кернеу реттегішінің жұмысындағы мәселелер.
Егер индикатордың бақылау шамы күштік агрегаттың жұмыс режиміне
қарамастан үнемі жанатын болса, онда генератордың жұмыс істеуінде
мынадай мәселелер болуы мүмкін:
- диодтардың сынуы;
- жетек белдігінің тозуы немесе әлсіреуі;
-Статорлық орамдардың үзілу немесе қысқа тұйықталу;
- кернеу реттегіштің ақаулықтары.
Қалыпты жұмыс істейтін автокөлік генераторының шығудағы тұрақты
кернеуі (яғни құрылғының клеммаларында) 13,–15,5 Вольт болуы керек.
Кернеу шегі жоғары болған жағдайда, бұл автокөлік сұлбасының электр
элементтерінің бұзылуына, сондай-ақ батареяның бұзылуына әсер етеді. Бұл
құбылыстың себебі көбінесе кернеу реттегішінің ақаулығы болып табылады.
Кейбір кездерде тым жоғары кернеудің болуы диодты көпірдің сынуы,
генератордың қаңқа клеммасындағы нашар байланыс немесе ротор
орамындағы тұйықталудың болуынан болады.
Алайда, кейбір жағдайларда борт желісінің жоғары кернеуі аккумулятор
секцияларының кез келгенінің тұйықталуы болған кезде де болады.
Сондықтан генератордың ақаулық себептерін анықтағанда бұл жағдайды да
ұмытпаған жөн.
Үй жағдайларында генератор құрылғысын диагностикалаудың ең
қарапайым жолын сақтандырғыштан бастап тексерген жөн. Егер онымен бәрі
жақсы болса, онда агрегаттың өзін және оның орналасуын тексеруге болады.
Бірінші кезекте ротордың еркін айналуын, белдіктің және басқа құрамдас
элементтердің (сымдардың, қаңқаның және т. б.) бүтіндігін тексеру керек.Егер
күмән тудыруы мүмкін ештеңе болмаса, онда щеткалар мен байланыс
сақиналарын тексеріңіз. Әдетте, ұзақ пайдалану барысында щеткалар тозады,
желінеді немесе істемей қалады. Ток алатын сақиналардың ойықтары графитті
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шаңмен жиі бітеледі, бұл оларды тез арада тазартуды талап етеді (бұл
мәселенің белгісі артық ұшқын болады).
Мойынтіректер мен статорға назар аударыңыз, себебі бұл бөлшектердің
тозу жағдайлары жиі кездеседі.
Ротордың қозу орамасын қысқа тұйықталу немесе үзілудің бар-жоғын
тексеру үшін омметр (кедергіні өлшеу үшін) режиміне ауысқан мультиметрді
пайдалануға болады. Ол генератордың байланыс сақиналарына қосылады.
Қалыпты деп есептелетін рұқсат етілген кедергі 1,8-ден 5 Ом - ға дейін болуы
тиіс. Көрсетілген саннан төмен мәндер тұйықталудың болуын көрсетеді, ал
егер көрсеткіштер одан жоғары болса, онда орамның үзілуінде мәселе болады.
Статор орамасын "массаға тұйықталуын" тексеру оны түзеткіш блоктан
алдын ала ажыратқан соң орындалады. Егер мультиметр кедергінің өте үлкен
көрсеткішін көрсетсе, статорлық орамалардың қаңқамен, яғни "массамен"
байланысы жоқ екеніне күмәнданбауға болады.
Түзеткіш блогында орналасқан диодтарды статор орамынан алдын ала
толығымен ажыратып, мультиметр арқылы тексеруге болады. Аспапта тиісті
режимді таңдаңыз ("диодтарды тексеру") және оң жақтауды түзеткіштің плюс
немесе минусына, ал минус – фазаны шығаруға қосыңыз. Осы әрекетті
орындағаннан кейін сүңгілерді орынмен ауыстыру керек. Егер мультиметрдің
екінші көрсеткіштері бұрынғыдан өзгеше болса - бұл диодпен бәрі жақсы, егер
мүлдем өзгеше болмаса – бөлшек ақаулы. Генераторлық диодты көпірдің
бұзылуының себебі радиатордың қызуынан түйіспелердің тотығуы.
Қатаң ескерту!
Қысқа тұйықталу жолымен генератордың жұмысқа қабілеттілігін
тексеру жүргізу, яғни "ұшқынға" тексеру жүргізу.
Тұтынушылар қосылмаған генератордың жұмыс істеуіне рұқсат ету, сондай-ақ
аккумулятор өшірілген кезде жұмыс істетпеген дұрыс.
"30" клемманы (кейбір жағдайларда B+) "массамен" немесе "67" клеммасымен
(кейбір жағдайларда D+) қосу.
Генератор мен аккумулятор сымдары қосылған кезде автокөлік
шанағының дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу.
Генератор үшін ең қауіпті "массамен" және генератордың "+" шығысымен
біріктірілген жылу өткізгіш пластиналарының арасында кездейсоқ түскен
металл заттармен немесе ластанудан пайда болған өткізгіш көпірлермен
тұйықталуы болып табылады.
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2.8-сурет. Генераторды тексеру сұлбасы.

Аккумулятор батареясын (АКБ) диагностикалау және ақаулары
Дұрыс пайдаланған аккумулятор батареясының жарамдылық мерзімі
жуықшамамен 3-4 жыл немесе 75-100 мың километр. Пайдалану ережесін
дұрыс сақтамаса бұл уақыт азаюы мүмкін.
Аккумулятор батареясының ақауларының қатарына зарядтау режімінің
бұзылуы, қысқа тұйықталу, пластиналардың бұзылуы және сульфатациялануы
моноблоктың жарылуы және желініп тесілуі жатады. Және де тағы бір жиі
кездесетін ақаулардың жиынына батарея шығыстары, түйіспелердің
қышқылдануы жатады.

2.9-сурет. Аккумулятор батареясының ақауы.

Аккумулятор батареясының жағдайын тексеру үшін біріншіде:
1. Батареяның жалпы жағдайын, қаңқасын, шығыстарды (клемаларды),
электролит деңгейін тексеру.
2. Электролиттің тығыздығын (ареометрмен) тексеру.
3. Шығыстарындағы кернеуді жүктеме, жүктемесіз және қозғалтқышты
оталдыру кезінде тексеру керек.
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Осы аталған ақаулардың белгісі иінді білікті стартермен айналдырған
кезде байқалады. Егер аккумуляторда заряды жоқ болса иінді білік
айналмайды, заряды аз болса қиын айналады. Және де дыбыс сигналының
жақсы шықпауы, күңгірт жанған жарықтан (аспаптар панелінің) байқауға
болады.
Батарея заряд алмауы.
Бұл мәселе жиі кездесетін мәселелердің бірі. Мұндай ақаулар бірнеше
факторлардың нәтижесінде пайда болады:

үшін).








ГРМ белбеуі қатты созылуы (автокөлік АКБ және дизель генераторлары

Клеммалар тотыққан немесе батареяға нашар жанасады.
Кернеу реттегіші істен шығуы.
Автокөлік генераторы дұрыс жұмыс істемейді.
Батарея ішіндегі электролит аз.
Батарея қаңқасы ластанған.
Автокөлік сымдарының мәселелерінен болады.
Жабдық дұрыс орналаспағаннан болуы ықтимал.
Сыну тек сипатталған себептермен ғана емес, батарея ішіндегі
мәселелер болуы мүмкін. Мысалы, тығыздықтың төмендеуі, бөгде заттардың
енуі.
Пластиналардың бұзылуы





Пайдалану кезінде электродтардың пластиналары бұзылу ақаулықтары.
АКБ күшті токпен зарядтау.
АКБ-ны зарятталмаған күйінде ұзақ уақыт сақтау.
Белгілі бір климаттық жағдайларға сәйкес келмейтін электролит дұрыс
таңдалмаған.
АКБ үшін капот астындағы бекіткіштер ескі және батареяны қалыпты
ұстай алмайды.
Сульфатизация

Мұндай ақаулықтың белгісі батареяны жою туралы айтады, өйткені
жабдық қалыпты жұмыс істемейді және АБК қалпына келтіру мүмкіндігі жоқ.
Мұндай жағдай батареяларды зарядсыз ұзақ сақтау, сондай-ақ қайта-қайта
зарядсыз пайдаланудан болады.
Ақаулық электролиттің жетіспеушілігіне байланысты, пластиналардың
ауамен жанасуынан да болады. Кейбір жағдайларда мәселе электролиттің
үлкен тығыздығы, оның жоғары температурасы кезінде пайда болады. Негізгі
белгілерге мыналар жатады:
 Өте аз сыйымдылық.
 Жылдам разряд.
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 Зарядтау кезінде батарея қатты қызады.
 Зарядтау кезінде көптеген газдар бөлінеді.
 Зарядтау ұзақ уақыт бойы жүзеге асырылады.
Егер мұндай белгілер болса, батареяны жоюға болады. Мұндай шешім
автокөлік иесі үшін дұрыс шешім болады.
Электролиттің ластануы
Мұндай мәселе АКБ жиі қызмет көрсеткен кезде иелері немесе
шеберлер басты ережелерді ұстамағандықтан пайда болады. Тағы бір себеп
АКБ жөндеу кезінде дұрыс дәнекерленбеген немесе жөндеу сапасыз
жүргізілген жағдайда пайда болады.
Кейбір жағдайларда мәселені өзіңіз анықтауға болады:
 Егер электролитте мыс болса, зарядтау кезінде, сондай-ақ тыныштық
жағдайында көптеген газдар бөлінеді.
 Хлор болған кезде түбінде ашық шөгінділер пайда болады.
 Егер электролитте қызыл түйіршіктер көрінсе, онда марганец бар.
Мұндай ақауларды батареядан лас электролитті ағызу әдісімен жоюға
болады. Содан кейін тазартылған су құйып, батареяны шамамен бір сағат ең
кішкентай токпен зарядтау керек. Соңында су төгіледі және сапалы
электролит құйылады, содан кейін аккумулятор батареясы толық зарядқа
дейін зарядталады.
Қысқа тұйықталу
Егер қысқа тұйықталу түрінде ақаулық пайда болса, ақауды анықтау
оңай емес. Электролит тығыздығы төмен болады, кернеу үнемі төмендейді.
Тұйықталудан кейін сепараторлар бұзылады және пластиналарда ине тәріздес
өсулер пайда болады. Батареяны зарядсыздандыру арқылы ақаулықты жою
мүмкін. Уақыт өткеннен кейін клеммаларда кернеу қалмауы керек және
аккумулятор бөлшектеледі. Тұйықталу себебі анықталады және жойылады,
мүмкін, сепараторларды ауыстыру, пластиналарды тазалау және оларды жуу.
Құрастырудан кейін электролитті құйып, батареяны толық зарядтау керек.
Аккумулятордағы электролиттің тығыздығы қыста 1,27 құрауы тиіс (қысқы
температурасы -35 төмен аймақтар үшін 1.28 г/см3 кем емес). Егер мән төмен
болса, онда бұл электр қозғаушы күштің төмендеуіне және қозғалтқышты
аязда қиын іске қосуға, электролиттің қатуына әкеледі
Ареометр
Ареометрдің (2.10- сурет) жұмыс істеу принципі қарапайым. Барлығы
Архимедтің жалпыға белгілі заңына негізделген. Ол келесідей көрінеді:
соңында алмұрт орналасқан мөлдір колба. Конструкцияның ішіне қалқыма
орналасқан.
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АКБ 2 сағат зарядтағаннан кейін электролит тығыздығын өлшеуге кірісу

2.10- сурет. Ареометр.

ұсынылады. Қорғасын-қышқыл батареясының әрбір банкі жеке тексеріледі.
Қалтқыны көтеру үшін қажетті сұйықтықтарды алу керек. Нәтиже колбаға
салынған шкалада белгіленеді. Норма-1,27-1,29 г/см3 шегінде. Әртүрлі
банктердегі көрсеткіштер әртүрлі болуы мүмкін. Шкалада осы бөлініске дейін
батыруға жауап беретін тікелей мәндер белгіленеді. Шкала қалқымалы
ареометрдің бетінде орналасқан. Шкалада ол батырылған сұйықтықтың
тығыздығын білдіретін мәндер орналасқан. [2.23]
2.3. Оталдыру жүйесін диагностикалау және ақаулары
Көбінесе автокөліктің от алмауының себебі оның оталу жүйесінің
(2.11-сурет) мәселелері болып табылады. Мәселені анықтау үшін оталу
жүйесінің диагностикасын орындау керек. Кейде мұны істеу оңай болмайды,
өйткені біріншіден, диагностикаланатын түйіндердің саны өте көп
(мәселелер шамдарда, түрлі сезгіштерде, үзгіш-таратқышта және басқа да
элементтерде болуы мүмкін), екіншіден, ол үшін ЭББ жабдықталған
машиналардағы қателіктерді анықтау үшін қосымша жабдықты — мотортестерді, омметрді, сканерді пайдалану керек. Бұдан әрі осы жағдайларды
егжей-тегжейлі қарастырайық.

2.11-сурет. Оталдыру жүйесі.
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Автокөліктің Оталдыру жүйесіндегі бұзылулар тізбектегі электрлік
қосылыстар сапасының бұзылуымен немесе жоғары вольтты сымдардағы
ақаулармен (сымдар токты дұрыс жеткізбеуінен, ток шығыны) байланысты.
Ең алдымен автокөлікті Оталдыру жүйесінің жұмысында мәселелер
туындаған кезде, сондай-ақ қандай алгоритм бойынша әрекет етуге назар
аудару қажет екенін қысқаша атап өтеміз.
1. Батарея зарядының күйін вольтметр арқылы тексеріңіз. Онда кернеу
9,5В-тан төмен болмауы керек. Олай болмаған жағдайда батареяны
зарядтау немесе ауыстыру керек.
2. Барлық тұтану шамындағы катушка модульдеріндегі түйіспелердің
сапасын тексеріңіз.
3. Барлық шамдарға тексеру жасаңыз. Олардың электродтары майланған
немесе қара күйе, болмауы керек, ал электродтар арасындағы қашықтық
0,7...1,0 мм болуы керек. Шамның түсіне байланысты жұмыс істейтін
немесе істемейтінін айтуға болады. Егер түсі сұр немесе ашық қоңыр
болса істейді, қара болса онда бәрі тозған элементтерді ауыстыру қажет.
Кейде от алдырудың өшірілмеуіне сапасыз отын да, қозғалтқыш пен
шамның пайдаланылатын үлгілерінің сәйкес келмеуі да себеп болуы
мүмкін.
4. Тарату және иінді біліктердің сезгіштерін шешіп тексеріңіз. Егер
жарамсыз болса оларды ауыстыру қажет.
Көбінесе мәселелер жоғары вольтты сымдардың байланыс сапасының
бұзылуы немесе токтың шығынынан болады. Олардың оқшаулануын,
оталдыру
катушкасының,
оталдыру
құлпының,
катушканың
сақтандырғышының жай-күйін тексеріңіз.
Есіңізде болсын, қозғалтқыштың оталмауының себебі автокөлікті айдап кетуге
қарсы жүйесі болуы мүмкін. Іске қосар алдында оның күйін тексеріңіз.
Ақаулықтардың жалпы себептері.
Көбінесе оталдыру жүйесіндегі ақаулар электр тізбектерінің түйіспелі
қосылыстарында, соның ішінде жоғары вольтты сымдарда пайда болады.
Олардың оқшаулауының бұзылуы салдарынан ұшқынды корпусқа
жібереді, соның салдарынан қозғалтқыш жұмысында мәселелер туындайды.
Жоғары вольтты сымдардың (2.12-сурет) оқшаулануын қараңғыда тексерсе
ұшқын жақсы көрінеді. Әрқашан жоғары вольтты сымдарды оқшаулаудың
тазалығын қадағалаңыз. Олардың бетіне жағылған май оқшаулауды
нашарлатады және оған шаң мен кір бөлшектерін тартады, ол ұшқынның
шығынына себеп болуы мүмкін.
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2.12-сурет. Жоғары вольтты сымдар ақауы.

Шам оқшаулағыштарында сызаттар, тесіктер пайда болуы мүмкін. Егер
жоғары вольтты сымдарда қоректендіру тогы болмаса, онда от алу жүйесінің
төмен вольтты бөліктерін, атап айтқанда, аккумулятордан Оталдыру
катушкасына кернеу беруді тексеру қажет. Мүмкін ақаулар оталдыру құлпы
немесе сақтандырғыштың істен шығуынан болуы мүмкін.
Оталдыруды өткізу
Оталдыру өтпелерінің пайда болуы екі себеп бойынша туындауы
мүмкін: оталдыру жүйесінің төмен вольтті бөлігіндегі тұрақсыз байланыс
қосылыстары немесе тұрақты емес ақау; оталдыру жүйесінің жоғары вольтті
контурының ақаулығы немесе жүгіргіштің (бегунок) зақымдануы (2.13-сурет).

2.13-сурет. Бегунок ақауы

Тұтандыруды өткізу себептері иінді және таратқыш біліктердің
орналасуы сезгіштерінің жұмысындағы ақаулықтар болуы мүмкін.
Карбюраторлық автокөліктерде мәселелі орындардың бірі-трамблер
қақпағы.
Онда
жарықтар
немесе
зақымданулар
жиі
болады.
Диагностикалағанда шаң мен кірден алдын ала сүртіп, екі жағынан тексеру
қажет. Жарықтардың, көмір жолдарының, жанып кеткен түйіспелердің және
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басқа да ақаулардың болуына назар аудару қажет. Сондай-ақ, щеткалардың
күйін және олардың қысылу тығыздығын жүгірткінің түйіспелі бетіне тексеру
жүргізу керек.
Оталдыру катушкасы
Жүйедегі мәселелердің себебі оталдыру катушкасынан жиі болады.
Оның міндеті-тұтану шырағында жоғары вольтты разрядты қалыптастыру.
Катушкалардың құрылымы әртүрлі. Ескі машиналарда бір орамалы
катушкалар, қазіргі заманғы автокөліктерде — жоғары вольтті сымдар мен
ұштықтары бар қосарланған немесе монолитті модульдер пайдаланылды.
Қазіргі уақытта әрбір цилиндр үшін катушкалар орнатылады. Олар
тікелей шамдарға орнатылады, олардың құрылымында жоғары вольтты
сымдар мен ұштықтарды пайдалану қарастырылмаған.

2.14- сурет. Оталдыру катушкасы.

Оталдыру катушкасы бір данадан орнатылған ескі автокөліктерде оның
істен шығуы (ораманың үзілуі немесе ондағы қысқа тұйықталу) автоматты
түрде автокөліктің оталмауына әкелді. Қазіргі заманғы автокөліктерде
катушкалардың бірінде мәселелер туындаған жағдайда қозғалтқыш оталады,
бірақ дұрыс жұмыс істемейді.
Оталдыру катушкасының диагностикасын көзбен шолып қарау арқылы,
омметрді пайдалану арқылы және мотор-тестердің (осциллографтың)
көмегімен орындауға болады.
Көзбен шолып тексеру кезінде ток оқшаулау бөліктерін мұқият тексеру
қажет. Оларда күйіктің іздері, сондай-ақ жарықтар болмауы тиіс. Егер тексеру
барысында осындай ақауларды анықтасаңыз — бұл катушкалар ауыстырылуға
тиіс дегенді білдіреді.
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Оталдыру
жүйесінің
ақауларын
диагностикалау
Оталдыру
катушкасының бірінші және екінші орамдарында оқшаулау кедергісін өлшеуді
білдіреді. Оны омметр (кедергіні өлшеу режимінде жұмыс істейтін
мультиметр) көмегімен орамның шығыстарынан өлшеуге болады.
Әрбір тұтану катушкасының кедергілері бар. Оны автокөліктің техникалық
құжаттамасынан таба аласыз.
Катушканы тексерудің ең кәсіби әдісі-осциллографты пайдалану. Тек ол
тұтану жүйесінің, атап айтқанда, тұтану катушкаларының жай-күйі туралы
толық ақпарат бере алады. Сондықтан күрделі жағдайларда қосымша
бағдарламамен қамтамасыз етілген электрондық осциллографты пайдаланған
дұрыс. Бұл, әсіресе катушканың екінші кернеуінде (жоғары кернеумен)
тұйықталу орын алған кезде маңызды. Егер осциллографтың көмегімен
динамикадағы жұмыс кернеулерінің мәндерінің графигін көрсе, онда ол
бойынша жоғарыда сипатталған мүмкін болатын ақаулықтардың себебі дәл
Оталдыру катушкасынан ба, әлде катушкадан емеспе екенін түсінуге болады.
Модульды оталдыру жүйесін диагностикалау.
Модульды оталдыру жүйесінің диагностикасын келесі ақаулықтар
туындаған кезде жүргізу керек:
 қозғалтқыштың бос жүрісінің тұрақсыздығы;
 қозғалтқыш тез жылдамдық (айналым) алмауы;
 қозғалтқыш дұрыс жұмыс істемеуі.

2.15- сурет. Модульды катушканы тексеру.

Ең дұрысы, оталдыру модулін диагностикалау үшін кәсіби сканер мен
мотор тестерін пайдалану керек. Алайда, бұл жабдық қымбат және тек кәсіби
ТҚК орындарында пайдаланады, Сондықтан қарапайым жүргізуші үшін тек
қол жетімді құралдармен Оталдыру модулін тексеру мүмкін болады. Атап
айтқанда, тексерудің үш түрлі әдістері бар:
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1. Модульды катушканы істейтін модульды катушкаға ауыстыру. Алайда,
бірқатар мәселелер бар. Біріншісі-донор машинаның болмауы. Екіншісі-басқа
модуль тексеретін модульмен бірдей болуы керек. Үшіншісі-жоғары вольтты
сымдар ақаусыз жарамды болуы керек. Сондықтан бұл әдіс өте сирек
қолданылады.
2. Модульді қозғалту әдісі. Торапты диагностикалау үшін сымдарды,
сондай-ақ модульді қозғалту қажет. Егер қозғалтқыштың жұмыс режимі
айтарлықтай өзгерсе - бұл бір жерде түзету қажет нашар байланыс бар дегенді
білдіреді.
3. Кедергіні өлшеу. Ол үшін сізге омметр (электр кедергісін өлшеу
режимінде жұмыс істейтін мультиметр) қажет. Аспаптың сүңгілерімен 1 және
4, сондай-ақ 2 және 3 цилиндр арасындағы шықпаларда кедергіні өлшейді.
Кедергінің мәні бірдей болуы керек. Оның мөлшеріне келетін болсақ, ол
әртүрлі машиналарда әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, ВАЗ-2114 бұл мән 5,4
кОм шамасында болуы керек.
Электрондық қозғалтқышты басқару жүйесін диагностикалау
Барлық заманауи автокөліктер электронды басқару блогымен (ЭББ)
жабдықталған. Ол сезгіштерден түсетін ақпараттың негізінде қозғалтқыш
үшін оңтайлы жұмыс параметрлерін автоматты түрде таңдайды. Оның
көмегімен әртүрлі автокөлік жүйелерінде, соның ішінде оталдыру жүйесінде
орын алған ақауларды диагностикалауға болады. Диагностика үшін арнайы
сканерді қосу қажет, ол қате туындаған жағдайда оның кодын көрсетеді.
Жүйе жұмысында қате ЭББ үшін ақпарат беретін электрондық сезгіштердің
бірінің бұзылуынан туындауы мүмкін. Электрондық сканер сізге қате туралы
хабарлайды.
Электрондық қозғалтқышты басқару жүйесінің біраз ақауларын
ақпараттық панеліндегі "чек" шамының жануынан байқауға болады.
Ақаулар кезіндегі "чек" шамының көрсеткіштері
Егер автокөлік от алмаса, онда бұл туралы "чек"арнайы шамы арқылы
білуге болады. Бірақ кейде бұл көрсеткіш ақаулықты көрсете алмайды.
Мысалы, тұтану құлпы қосылуы мүмкін, бірақ тексеру кезінде чек жанбайды.
Бұл оталдыру модулі мен бензин сорғысының сезгіштерінен ЭББ сигнал
келмейтінін білдіреді. Кейбір жағдайда "Чек" шамы жанып тұрса да дұрыс
сигнал көрсетпейді. Мұның себебі келесідей болуы мүмкін:





Клеммалардың тотығуы және ЭББ ның жіңішке сымдары;
иммобилайзердегі мәселе;
негізгі реледегі ақаулықтар;
"чек "дұрыс қосылмаған-шамдар жанбайды;
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 электроника түйініндегі мәселе;
 автокөліктің барлық электрондық жүйесінің сынуы.
"Чек" шамына сүйеніп мәселенің себебін болжау мүмкін емес.
Автокөлікке автоматты диагностика жүйесі орнатылған болса да, от алдыруды
қосқан кезде индикатор неге жанып жатқанын түсіну керек және істің нақты
жағдайын анықтау керек.
Мәселе оттегі сезгішінде болуы мүмкін. Бұл индикатор пайдаланылған
газды өңдеу жүйесінің негізгі бөліктерінің бірі болып табылады. Ол
қозғалтқыштың жану камерасындағы жанбаған оттегінің мөлшерін бақылауға
жауап береді. Сезгіштің ақаулығы жүргізушіге қате деректерді, соның ішінде
"чек"шамының көрсеткішін беретін компьютердің ақаулығына әкелуі мүмкін.
Нәтижесінде отын шығыны ұлғаяды және қозғалтқыштың қуаты төмендейді.
Сонымен
қатар
сканердің
көмегімен
"чек"
лампасының
көрсеткіштерімен және тұтандырудың қосылмағандығымен тікелей
байланысты мәселені автоматты режимде барлық сезгіштерді тексеріп,
ауыстыруды қажет ететін элементтердің қатесін анықтауға болады.
Оталдыру жүйесін осциллографтың көмегімен диагностикалау
Автокөліктің от алу жүйесін кәсіби тексеру кезінде мотор-тестер деп
аталатын құрылғыны пайдаланады. Оның негізгі міндеті-оталдыру
жүйесіндегі жоғары кернеулі осциллограмманың мониторингі. Сонымен
қатар, осы құралдың көмегімен нақты уақыттағы келесі жұмыс параметрлерін
көруге болады:
 кернеу ұшқыны;
 ұшқынның пайда болу уақыты;
 кернеу ұшқынының шығыны.
Барлық ақпарат
осциллограмма түрінде компьютер экранына
шығарылады, бұл шамдардың және автокөліктің тұтандыру жүйесінің басқа
элементтерінің жұмыс сипаттамалары туралы толық түсінік береді. Оталдыру
жүйесіне байланысты диагностика түрлі алгоритмдер бойынша жүргізіледі.
Атап айтқанда, классикалық (трамблерлік), жеке және DIS (Double Ignition
System-Қос Оталдыру Жүйесі) оталдыру жүйелері осциллографтың көмегімен
әртүрлі тексеріледі.
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2.16-сурет. Осциллограф

DIS оталдыру жүйесінің диагностикасы
DIS оталдыру жүйесінде ұшқын пайда болуы бір мезгілде екі цилиндрде
орын алады. Жоғары кернеу тұтану шамына бір тұтану катушкасының екінші
орамасының екі қарама-қарсы шығысынан келеді, нәтижесінде осы
цилиндрлердің тұтану шамдарында жоғары кернеу импульстерінің полярлығы
қарама-қарсы болады.
DIS оталдыру жүйесін диагностикалау үшін синхрондау сезгіші мен DIS
-4 немесе DIS-6 сыйымдылық сезгіштерінің жиынтығы қажет.
DIS оталдыру жүйелерінде жоғары кернеулі импульстердің әртүрлі
полярлығына байланысты диагностиканы жүргізу кезінде жоғары вольтты
сезгіштерді сигналдың полярлығын сақтай отырып қосу қажет. Полярлық
жылдам анықтау үшін полярлық детекторды пайдалануға болады.
Полярлықты анықтау
Детекторды қосу түймесін басу қажет, сол уақытта екі индикатор (көк
және қызыл) жанады. Содан кейін детекторды жоғары вольтты сымдарға
кезекпен апарыңыз.

109

2.17-сурет. Екінші цилиндр ұшқынының оң полярлығы.
1-полярлық детекторы;
2-детекторды қосу түймесі;
3-индикатор.

Егер қызыл жыпылықтаса-полярлық оң, жасыл полярлық теріс.

2.18-сурет. DIS-4 және DIS-6 жоғары кернеу сыйымдылық сезгіштерінің жиынтығы.

Екі полярлы оталдыру жүйелерін (DIS) 2, 4 және 6 цилиндрлік
қозғалтқыштарды диагностикалауға арналған. Қызыл белгілері бар
сыйымдылық сезгіштері оң полярлығы ұшқындары бар сымдарға қосылады,
ал көк белгілері бар сезгіштер теріс полярлығы ұшқындары бар сымдарға
қосылады.
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2.19-сурет. Үшінші цилиндрдің ұшқынының теріс полярлығы.

Жоғары вольтты сезгіштерді белгілі бір полярлыққа сәйкес оталдыру
жүйесіне қосу (сезгіштерді берілген сурет бойынша қосуға болмайды, ол
мүмкін нұсқалардың бірі ғана болып табылады). Егер 4 цилиндрлік
қозғалтқышты диагностикалау кезінде DIS-6 сыйымдылық сезгіштерінің
жиынтығын қолдансаңыз, онда іске қосылмаған сезгіштерді ешқайда қосудың
қажеті жоқ.
Синхрондау сезгіші бірінші цилиндрдің жоғары вольтты сымына
қосылуы керек. Бірінші цилиндрдің тұтану тізбегінде ақаулық бар және
синхрондаудың тұрақты импульстерін ала алмаған жағдайда, бағдарламадағы
тиісті баптауды өзгерту арқылы басқа цилиндрдің сымына қосу қажет.

2.20-сурет. Жоғары вольтті сезіштерді оталдыру жүйесіне қосу.
1-оң сезгіштер;
2-теріс сезгіштер.
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2.21-сурет. Синхрондау сезгішін бірінші цилиндрдің жоғары вольтты сымына қосу
1. Синхрондау сезгіші.

2.22-сурет. Жоғары вольтты сезгіштерді MT-Pro мотор-тестеріне қосу
1-оң полярлық сезгіштерге;
2-теріс полярлық сезгіштерге;
3-синхрондау сезгішіне.

Оң сезгіштер 7-ші, ал теріс сезгіштер – аспаптың 8-ші арнасына, синхрондау
сезгіші – логикалық (L) арнаға қосылады.

2.23-сурет. Мотор-тестер сезгіштерін DIS оталдыру жүйесіне қосудың жалпы сұлбасы.
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Холл сезгішін тексеруг.
Холл сезгішін (2.24-сурет) тексеру қажеттілігі автокөліктің оталдыру
жүйесінде мәселелер пайда болған кезде туындайды, сондықтан ең бірінші
оның барлық компоненттерінің және бос жүріс сезгішінің дұрыстығына көз
жеткізу қажет.

2.24-сурет. Холл сезгіші.

Сезгіштің сынуы әртүрлі көрінеді. Оларды тіпті тәжірибелі шеберлер
үшін анықтау қиын. Мұнда Холл сезгішінің жұмысындағы ең көп таралған
симптомдар мен мәселелер төменгідей.





қозғалтқыш нашар немесе мүлдем іске қосылмайды;
мотордың бос жүрістегі жұмысында іркілістердің пайда болуы;
жоғары айналымда қозғалыс кезінде автокөліктің "сілкінуі" ;
автокөлік қозғалысы кезінде қозғалтқыш өшіп қалуы.

Егер машинада бір немесе бірнеше осындай белгілер пайда болса,
сезгішті тексеру керек. Бірнеше тексеру әдістері бар. Қысқаша олар
төменгідей орындалады:
 Холл сезгішіне имитация жасау. Мұндай тексеру әдісі ең жылдам, егер
оталдыру жүйесінің тораптарында ток бар, бірақ ұшқын жоқ болса. Осы
мақсат үшін трамблерден үш штекерлі қалыпты шешеміз. Одан әрі
автокөліктің оталдыру құлпын қосып, 3 және 2 шығысын (минус пин
және сигнал контактісі) жалғау (тұйықтау) қажет .
Егер процесте Оталдыру катушкасының орталық сымында ұшқын пайда
болса, сезгіш істен шықты. Ұшқынның пайда болуын анықтау үшін жоғары
вольтты сымды массада ұстау керек.
 Холл сезгішін мультиметрмен тексеру, ең көп таралған әдіс. Мұндай
тексеру кезінде мультиметр (тестер) қолданылады. Ол үшін сезгіштің
шығысындағы кернеуді өлшеу жеткілікті. Егер ол бұзылмаса, онда
кернеу 0,4...11 В шегінде болуы керек.
 Жарамсыз құрылғыны жұмыстайтын құрылғымен ауыстыру. Оны
бірдей сезгіші бар машинасы бар таныстардан алуға болады.
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Ауыстырғаннан кейін мәселелер жойылса, холл сезгішін сатып алып
жаңасына өзгерту керек.

2.25- сурет. Холл сезгішіне имитация жасау сұлбасы

Тағы бір кең таралған әдіс-сезгіште кедергінің болуын тексеру. Ол үшін
1 кОм кедергісі бар резистордан, жарық диодынан және сымдардан тұратын
қарапайым құрылғыны жасау керек. Жарық диодтың аяқтарына кедергі
дәнекерленеді, ал оған жұмыс істеуге ыңғайлы (қысқа емес) екі сым
жалғанады. Содан кейін таратқыштың қақпағын алып тастаңыз, трамблер мен
штекер қорабын ажыратыңыз. Бұдан әрі электр тізбегінің жарамдылығын
тексереді. Ол үшін электронды мультиметр (вольтметр) 1 және 3 клеммеге
қосылады, содан кейін автокөліктің оталдыру құлпын қосады. Қалыпты
жағдайларда өлшеу аспабының экранынан алынған мән 10...12 В шегінде
болуы тиіс. Содан кейін сол клеммаларға құрастырылған құрылғыны
қосамыз. Егер сіз полярлықты дұрыс тапсаңыз-жарық диоды жанады. Әйтпесе,
сымның орнын ауыстыру қажет. Одан ары қарай бірінші клеммаға қосылған сымды қозғамаймыз;
 үшінші клемманың соңын бос екінші клеммаға ауыстырамыз;
 тарату білігін бұраңыз (қолмен немесе стартердің көмегімен).
Егер біліктің айналу процесінде жарықдиоды жыпылықтаса, онда бәрі
жақсы және холл сезгіші ауыстыруды қажет етпейді. [2.20]
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2.4. Қозғалтқышты іске қосу жүйесін диагностикалау және
ақаулары
Кілтті оталдыру құлпына салып айналдырған кезде қозғалтқыш іске
қосылмаса онда қозғалтқышты іске қосу жүйесінде ақау бар деген сөз. Бұл
ақауларды қалай анықтауға, оны қалай диагностикалауға болатыны туралы
алып көреміз.
Іске қосу жүйесінің ақаулықтары қалыпты әрекеттерден - кілтті
оталдыру құлыптарында бұраудан, іске қосу батырмасын басудан немесе
қандай да бір басқа тәсілмен айналдырудан кейін қозғалтқыштың
маховиктерін айналдыруға толық немесе ішінара қабілетсіздігі көрінеді. Қалай
болғанда да, иінді білігі айналмаса қозғалтқыш іске қосылмайды.
Электр стартердің көмегімен қозғалтқышты іске қосу үшін стартердің
электр қозғалтқышының қорек тізбегінде тиісті кернеу болуы керек. және
Стартердің жарамдылығы тәуелді бірнеше параметрлерді алып көрейік:
 аккумуляторлық батареяның жарамдылығы;
 стартердің электр қозғалтқышын қоректендіретін кернеу берілетін
тізбектің жарамдылығы;
 стартердің электр қозғалтқышына берілетін кернеуді басқару тізбегінің
жарамдылығы;
 стартердің электр қозғалтқышының жарамдылығы;
 стартер жетегінің жарамдылығы;
 қозғалтқыштың маховигін айналдыруға арналған стартер жетегінің
тістегерініндегі күштің жеткіліктілігі (айналдыру моменті).
Осы ақауларға байланысты электр жүйесі ақауларын іздеуді келесі
кезеңдерге бөлген жөн:
 аккумулятор батареясын тексеру;
 стартерді тексеру;
 қуат тізбегін тексеру (аккумуляторлық батареяның оң клеммасынан
стартерді "+" клеммасына дейін және аккумуляторлық батареяның теріс
клеммасынан автокөлік қаңқасына дейін);
 басқару тізбегін және коммутациялық құрылғыны (оталдыру
ажыратқышы, қосқыш реле) тексеру.
Электр өткізу жүйесінде ақаулардың пайда болуын қозғалтқышты іске
қосудың сәтсіз әрекеттерінің белгілері бойынша анықтауға болады.
Егер іштен жану қозғалтқышын іске қосу әрекеті кезінде стартердің
тартқыш релесін қосылмаса, онда ақаулықты іздеу келесі алгоритм бойынша
жүргізіледі.
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Қосымша сыммен қосқыш реленің Б және С шығыстарын қосу. Егер
стартер қосылса, онда С шығысы мен қосымша сымның бір ұшын К
шығысына ауыстырылады. Егер стартер қосылмаса, онда қосқыш реле
жарамсыз.

2.26-сурет. Электростарерді басқарудың принципті сұлбасы.
1-электростартер;
2-оталдыру құлыпы;
3- қосқыш реле;
К1-стартердің тартқыш релесінің контактілері;
М-стартердің зәкірі;
Б, С, К, -стартердің клеммалары және қосқыш реле;
50-сым нөмірі.

Егер Б және С шығыстарын қосу кезінде стартер қосылмаған болса, онда
Б шығысындағы кернеуді вольтметрмен өлшеу керек. Егер бұл кернеу стартер
релесін қосу кернеуінен артық болса, онда Б және 50 шығыстарын қосамыз.
Стартердің қосылуы С мен 50 арасындағы үзілістің болуын білдіреді, немесе
стартер ақаулы.
Егер Б шығысындағы кернеу стартер релесін қосу кернеуінен аз болса,
онда тізбектің барлық учаскелерінде кернеуді Б-дан "+" АКБ-ға дейін
жақсылап тексеру керек. Бұл шарада Б және "+" АКБ арасындағы тізбектің
үзілуін іздейміз. Бұл АКБ тексеруден бастайды және егер ол дұрыс болса,
онда стартердегі кернеудің төмендеуін өлшейді. 12 Вольтты стартер кернеуі
жуықшамамен 3В-қа дейін және 24 Вольтты стартер үшін жуықшамамен 6Вқа дейін төмендеген кезде стартер ақаулы болып саналады.
Егер стартерді қосу кезінде тартқыш реле циклдық түрде қосылып,
өшірілсе, онда бұл АКБ-ның зарядсыздануынан, қосқыш реле реттеуінен
немесе стартер релесінің ұстағыш орамасының үзілуінен болады. Егер
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стартерді қосу кезінде металлдың шықырлаған дауысы немесе иінді білік
айналмаса, онда бос жүріс муфтасы ақаулы немесе қозғалтқыш маховигінің
тістері кеткен болуы мүмкін.
Стартер қозғалтқышты іске қосқаннан кейін өшірілмейді.
Мүмкін себептер:
 оталдыру құлпының механизмінің істемеуі немесе стартердің ақаулығы;
 якорь білігін жетек төлкесі ұстауы;
 қосу релесінің түйіспелерінің жабысуы;
 бұрандамалардың түйіспелі ұштарымен тартқыш реленің байланыс
дискісінің жабысуы;
 Оталдыру ажыратқышы (стартерді) айналмай қалу.
Зәкір білігін жетек төлкесінің ұстауы біліктің ластануы және төлкенің
қола мойынтірегінің тозуынан зәкір білігінің бетінде түйіршіктер, қабаттар
пайда болуы салдарынан болады.
Қосу релесінің түйіспелерінің жабысуы көбінесе реленің түйіспелер
арасындағы саңылау өте аз, дұрыс реттелмеген немесе тартқыш реленің
якорының серіппесі әлсіз керілген (жасыған) жағдайда болады.
Түйіспелі дискінің жұмыс бетімен тартқыш реленің бұрандамалардың
бастарының (пятаков) жабысуы дискіні тартқыш реленің серіппесі
әлсізденуінен (жасуынан) болады. Егер ажыратқыш баяуласа, беттердің
түйіспе нүктелерінде түйіспе дискінің және болттардың шеттерінің балқып
кетуіне әкелетін үлкен көлемдегі электр доғасы пайда болады.
Оталдыру ажыратқышы (стартерді) айналмай қалған жағдайда стартерді
ажырату үшін кілтті күшпен айналдыру немесе АКБ-ны ажырату керек.
Егер стартер өшірілмесе, онда қозғалтқышты іске қосқаннан кейін
маховик стартердің еркін жүрісінің муфтасын тез айналдырады, бұл муфтаның
қызып кетуі, соның салдарынан оның ұстап қалуы мүмкін. Ол кезде якорь өте
үлкен жиілікте айналады, бұл коллектор пластинасынан өткізгіштердің
үзілуіне және якорь орамасының бұзылуына әкеледі.
Іске қосу жүйесінің стартерлері мен аспаптарының ең жиі
кездесетін ақаулықтары:
 батареяның ақаулығы немесе оның шығысы мен массасындағы нашар
байланыс;
 электр стартерді басқару жүйесінің ақаулығы (Оталдыру құлпы, қосқыш
реле, электр сымдары және байланыстар);
 стартердің электр қозғалтқышының якорь мойынтіректерінің тозуы;
 щетканың тозу және коллектордың майлануы;
 оң щетка ұстағыштардың қаңқамен тұйықталуы, щетка ұстағыштардың
серіппелерінің әлсіреуі;
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 орамалардың қаңқамен тұйықталуы, орамалардағы орамаралық
тұйықталу, орамалардың үзілуі;
 стартер жетегінің жылжымалы бөлшектерінің істемей қалуы, бос жүрісті
муфтаның бос айналуы немесе істемей қалуы;
 стартердің тарту релесі орамаларының үзілуі, стартердің қосу релесі мен
жетегін реттеудің бұзылуы.
Зәкір мойынтірегінің тозуы стартердің ұзақ жұмыс істеу нәтижесінде,
әсіресе жеткіліксіз және уақытында техникалық қызмет көрсетпеу кезінде,
майлау материалдарының кебуі кезінде пайда болады.
Мойынтіректердің тозуы якорь өзегінің соғылуына әкеледі және оның
полюсті өзекшелерінің бітелуі якордың айналуын қиындатады, стартердің
жұмысы кезінде сырылдар және шу пайда болады. Бұл якорь орамасының
қаңқаға тұйықталуына әкелуі мүмкін. Тозған мойынтіректерді (төлке)
ауыстыру керек.

2.27-сурет. Стартердің жетегін тексеру және реттеу.

Зәкір білігінің осьтік саңылауы оның ось бойымен жылжуымен
тексеріледі. Жетек жағынан қақпағы мен тіреуіш сақинасы арасында саңылау
А 0,1...0,7 мм шегінде шайбаларды орнатумен реттеледі.
Щеткалар мен коллектордың майлануы (майлайтын материал артық
болған жағдайда) электр қозғалтқыш орамдарының тізбегіндегі кедергінің
ұлғаюына әкеледі, бұл стартер тұтынатын ток күші мен оның электр
қозғалтқышының қуатын төмендетеді. Майланған коллектор, щеткалар мен
щетка ұстағыштарды майдан таза шүберекпен тазарту керек.
Щетка мен коллектордың тозуы коллекторға щетка қысымының
төмендеуімен қатар жүреді, бұл стартер тізбегінде токтың азаюына әкеледі.
Бұдан басқа, коллектордың щеткалары мен коллектордың ламелі тозған кезде
пайда болатын металлографиялық шаң қақпақтың бетіне қонады және
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щеткалардың корпусқа тұйықталуын тудыруы мүмкін, бұл стартердің істен
шығуына әкеледі.
Щетка ұстағышындағы щеткалардың қозғалғыштығын серіппені
көтеріп, щетка өткізгішінен сәл тартып, оны щетка ұстағышында жылжытады,
жүру еркіндігін және қысылуының жоқтығын тексереді.
Щетка ұстағыштар серіппелерінің әлсіреуі стартердің ұзақ қосылуы
кезінде щетка ұстағыштардың қызып кетуінен пайда болады. Нәтижесінде,
серіппенің серпімді қасиеттері төмендейді және ол щеткаларды коллекторға
дұрыс баспайды. Щеткалардың серіппе қысымының күшін динамометрмен
өлшейді. Ол үшін щетканы көтеріп, коллектор мен щетканың жұмыс
беттерінің арасына қағаз жолағын салады. Содан кейін динамометрдің ілмегні
серіппенің ұшына іліп, оны созып, қағаз жолағын шығарады. Қағаз бос қалған
сәтте динамометрдің көрсеткіштері көрсетіледі. Егер щеткаға серіппенің
қысымы белгіленген шаманың 75% кем болса, серіппені ауыстырады. Кейде
серіппенің қысымын арттыру үшін оның аспасының кронштейнін бүгеді.
Қоздыру орамдары және якорьдың қаңқаға тұйықталуы механикалық
немесе сымдардың оқшаулағышының бұзылуынан болады.
Қоздыру орамасы қаңқаға тұйықталған кезде магнит ағыны азаяды,
стартер қозғалтқышының моменті мен қуаты төмендейді. Қоздыру орамасы
зақымдалған оқшаулағышпен бірге ауыстырылды. Егер якорь орамасы өзекке
(корпусқа) тұйықталса, электрқозғалтқыш тізбегінде шамадан тыс үлкен ток
ағып кетеді, ал якорь айналмайды. Оқшаулағышы зақымданған орамды якорь
жөнделеді немесе ауыстырылады. Стартердің якорь орамасының электрлік
ақаулары трансформатормен жабдықталған Э236 типті құрылғылардың
көмегімен тексеріледі. Құрылғы 220 В желіге қосылады. Трансформатордың
өзекшесінің призмаларына салынған якорь айнымалы магнит өрісінде болады,
соның арқасында орам секцияларында ЭҚК индуктивтеледі.
Э236 құрылғы (2.28-сурет). Құрылғы өзекте магниттік саңылауы тек
біріші орамасы бар айнымалы трансформатордан тұрады. Өзек саңылауына
тексерілетін якорь орналастырылады, ал оның орамасы трансформатордың
екінші орамасына айналады.

2.28-сурет. Э236 құрылғы.
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Егер тексерілетін якорьде қысқа тұйықталған орамдар болса, онда орамдар
топтарға бөлінгендіктен, темірдің жергілікті магниттік қанығуы жүреді, бұл
орамның үстінде якорьдің үтікшесіне орналастырылған болат пластинаның
дірілдеуімен оңай анықталады (мысалы, пышақ жүзі). Біз магниттік саңылауда
якорды айналдырамыз, осылайша катушкаларды тексереміз. Аралық
тұйықталу болған жерде пластина айтарлықтай дірілдей бастайды.
Тұйықталған орам теориялық тұрғыдан қыза бастайды.

2.29- сурет. Якорь орамын тексеру аспабының сұлбасы.
1-якорь;
2-сүнгілер;
3-диод;
4-реостат;
5-миллиамперметр;
6-призма;
7-трансформатор;

Бұл сұлба (2.29-сурет) бойынша стартердің кез келген оқшауланған
бөлшектерінің корпусына тұйықталуын тексеруге болады.
Аккумуляторлық батареяны немесе сыналатын реленің "Б"шығысына
берілетін номиналды кернеуіне тең қорек кернеуі бар басқа да тұрақты ток
көзін пайдалана отырып стартердің қосымша релесінің жарамдылығын
анықтау үшін жоғарғыдай сұлбаны пайдалануға болады.
Сынау кезінде реленің түйіспелері тұйықталатын және олар
ажыратылатын кернеуді анықтайды. Әртүрлі релелерде бұл параметрлер әр
түрлі болуы мүмкін. Мысалы: РС507Б релесі тұйықталу кернеуі 6...9 В, ал
ажыратылу кернеуі – 2...4 В.
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Бұл параметрлерді анықтау үшін алдымен реостатпен реленің К
шығыстарына берілетін кернеуді ұлғайтады. Тұйықталу кернеуі реленің С
және КЗ шығыстарына қосылған шамдар жанған кезде анықталады. Содан
кейін, кернеуді азайтып шамдар өшкен кезде ажыратылу кернеуін анықтайды.
Қажет болған жағдайда реттеулерді тексереді және контактілер және
зәкірлер мен өзек арасындағы саңылауларды реттейді.
Корпусқа қозу орамасының тұйықталуын 220 В шаммен анықтайды.
Шамның бір ұшы корпуспен қосылады, ал екіншісі орамның шығыстарына
қосылады. Ораманың корпусқа тұйықталса, шам жанады.
Стартердің негізгі ақаулары
Стартердің негізгі ақаулықтары, олардың белгілері мен пайда болу
себептері төменде келтірілген.
Стартер қосылған кезде тартқыш реле жұмыс істемейді, якорь
айналмайды.
Мүмкін себептер:
 батареяның ақауы немесе толық зарядсыздануы;
 аккумулятор батареясының полюс клемалары және сымдар
ұштықтарының күшті тотығуы;
 сым ұштарының әлсіз тартылуы;
 стартер немесе оталдыру ажыратқышы жағынан тарту релесінің
сымдары ажыратылған немесе үзілген;
 стартердің тартқыш реле орамасындағы орамдардың тұйықталу,
"массаға" тұйықталу немесе үзілу (масса жоқ);
 тарту реле зәкірінің істемеуі;
 ажыратқыштың түйіспелерінің ақаулығы.
Стартер қосылған кезде тартқыш релесі іске қосылады, бірақ якорь
жұмыс істемейді немесе қарқыны жеткіліксіз (жақсы айналмайды).
Мүмкін себептер:








аккумуляторлық батареяның зарядсыздануы;
Аккумуляторлық батареяның полюсті клемалары және қосқыш
сымдардың ұштарының тотығуы;
стартердің тартқыш релесінің түйіспелерінің болттарының тартылуының
босауы;
коллектордың күюі;
щеткалардың дұрыс істемеуі немесе олардың қатты тозуы;
Статор немесе якорь орамдарының үзілуі;
плюс щеткасының оқшауланған щетка ұстағышының "массаға"
тұйықталуы;
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коллектор пластиналары арасындағы тұйықталу;
Зәкір немесе Статор орамындағы орамаралық тұйықталу немесе
олардың "массаға" тұйықталуы.

Стартердің тартқыш релесінің жұмыс істеу қабілетін тексеру үшін
тартқыш реле орамасының қорек тізбегіне вольтметр немесе амперметр
енгізіледі, шектеуші сақина мен жетек тісті доңғалақтарының арасында
қалыңдығы 11,7 мм-ден 16,0 мм-ге дейін төсем орнатылады. Төсемнің
қалыңдығы стартердің түріне байланысты. Содан кейін релені қосады. Орамды
қоректендіру тогының күші 23 А, ал кернеу - 9 В аспауы тиіс. Егер бұл мәндер
үлкен болса, онда реле орамалары немесе стартер жетегінде ақау бар. Егер
стартердің жұмыс параметрлерінің қалыпты жағдайдан ауытқуы болса,
орамада тұйықталудың болуын тексеру қажет.
Стартердің орамаларын "массаға" тұйықталудың бар, жоғын тексеру
бақылау шамының немесе тестердің көмегімен жүргізіледі. Тексеру үшін қозу
орамасының шығысын тарту релесінен ажыратады, оқшауланған щеткаларды
көтереді, шунт катушкасының сымын оқшауланбаған щетка ұстаушыдан
ажыратады, щетканы оқшауланған щетка ұстағыштардан шығарады, ол үшін
щеткаларды бекіту бұрандаларын алдын ала шешеді. Бақылау лампасы
арқылы 12 В кернеуін қоздыру орамасы мен стартердің корпусына қосады.
Егер шам жанса, онда қозу орамасы"массаға" тұйықталған.
Осындай тәсілмен оқшауланған щетка ұстағыштардың "массасына"
тұйықталу жоқтығын тексереді. Бұл ретте кернеу оқшауланған щетка
ұстағышқа және стартердің корпусына жеткізіледі.
Коллектордың немесе якорь орамасының "массаға" тұйықталмағанына
көз жеткізу үшін оқшауланбаған және оқшауланған щеткаларды көтереді,
коллектор пластиналарына және стартердің корпусына кернеу береді.
Шамдардың жануы якорь орамасының "массаға" тұйықталуын көрсетеді.
Егер стартердің жұмыс қабілетін шектеген бөлшектердің ақаулары
анықталса, оларды бөлшектейді және жөндейді.
Стартерді қосу кезінде якорь айналады, ал қозғалтқыштың иінді
білігі айналмайды.
Болуы мүмкін негізгі себептер:
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бос жүріс муфтасының бос айналуы;
муфтаны өшіру тетігінің сынуы;
муфталар сақинасының немесе буферлік серіппенің сынуы;
стартердің якорь білігінің бұрандалы шлицасында жетектің дұрыс
жүрмеуі.

Стартер қозғалтқышты іске қосқаннан кейін өшірілмейді.
Болуы мүмкін негізгі себептер:
 Оталдыру құлпының қайтарылатын серіппесінің сынуы;
 жетек тетігінің бұзылуы;
 стартер зәкірінің білігіне жетектің тұрып қалуы немесе тартқыш реле
контактілерінің жабысуы;
 бос жүріс муфтасының немесе стартердің тартқыш релесінің
қайтаратын серіппелерінің әлсіреуі немесе сынуы;
 тартқыш реленің қайтпай қалуы.
Егер қозғалтқыш іске қосылса, ал стартер өшірілмесе, дереу автокөлікті
өшіру, капотты ашу және стартер релесіне жетекші сымды ажырату қажет.
Ақаулықтың ықтимал себебі стартердің қисаюы болуы мүмкін. Онда оның
корпусын қозғалтқышқа бекіту болттарын тарту керек.
Якорь айналу кезінде стартерден дыбыс шығу.
Болуы мүмкін негізгі себептері:
 стартер бекітпелерінің босауы;
 мойынтіректердің төлкелерінің немесе якорь білігінің мойындарының
тозуы;
 жетектің немесе қозғалтқыш маховигінің тістерінің зақымдануы;
 жетек жағындағы қақпақтың сынуы;
 стартердің корпусына бекітілген полюстің босауы-якорь айналу кезінде
полюстің сыртына тиеді. [2.22]
2.5. Басқару жүйесін диагностикалау және ақаулары.
Қозғалтқышты басқару жүйесі әр түрлі сезгіштерден алған ақпараттың
негізінде автокөліктің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Біз алдыңғы
тарауда басқару жүйесінің, сезгіштердің құрылысы, жұмыс принципі туралы
алып көргендіктен осы тақырыпта сезгіштерді диагностикалау және олардың
ақаулары туралы алып көреміз.
Электронды басқару жүйесінің сезгіштерін диагностикалау.
Электроника автокөлік жүйелерінің, күрделі агрегаттарының және
құрылғылардың жұмысын басқаруда маңызды орын алып тез дамуда.
Электрондық басқару жүйесінің (ЭБЖ) арқасында автокөлікті пайдаланудың
қауіпсіздігі, үнемділігі, сенімділігі мен жайлылығы артады және де
жүргізуші автокөліктің құрылымдық элементтерін басқаруда тез және дұрыс
іс-әрекеттер мен шешім қабылдайды. Автокөліктің электрондық миы
(компьютер), кез келген басқа компьютер сияқты, бұл тапсырманы кез келген
адамнан жақсы және жылдам орындайды.
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Автокөліктің электрондық миы ағымдағы немесе кенеттен туындаған
тапсырманы шешудің ең оңтайлы нұсқасын қабылдай алу үшін,
компьютердің "сезім органдарының" функцияларын орындайтын өзіндік
хабарлаушылар болуы керек. Автокөліктің электрондық жүйесіндегі мұндай
"хабарлаушылар" электрондық басқару блогына ("ми") автокөліктің жеке
параметрлерін, оның құрылымы мен жүйелерінің элементтерінің ағымдағы
жағдай туралы ақпаратты жеткізетін көптеген, әртүрлі сезгіштер болып
табылады. Бұл ретте машина механизмдері мен жүйелерінің ағымдағы жайкүйі тек физикалық параметрлермен тікелей бағалануы мүмкін.
(температурамен, қысыммен, көлеммен, массамен, кеңістіктегі орнымен,
діріл, жылдамдық және т. с.с.).
Электрондық басқару блогы кез келген компьютер сияқты ақпаратты
кернеудің, жиіліктің және т.с.с. мәнімен сипатталатын электр сигналдары
түрінде ғана қабылдай алады. Сондықтан ЭББ физикалық шамаларды оған
салынған бағдарламаға сәйкес басқару блогында өңдеуге жарамды электр
шамаларына түрлендіруге қабілетті" аудармашылар " қажет.
Сезгіштер кез келген электрондық басқару жүйесінің маңызды
элементтері болып табылады. Олар машинаның, механизмнің, жүйенің
немесе жұмыс денесінің кез келген физикалық параметрін компьютерге, яғни
электрондық басқару блогына (ЭББ) түсінікті электр сигналына түрлендіруге
мүмкіндік береді. Сезгіш-объектінің немесе жүйенің жұмысын сипаттайтын
физикалық шамаларды электрондық басқару блогына жарамды электр
шамаларына түрлендіруге арналған электрондық басқару жүйесінің элементі.
Құрылым элементінің немесе жұмыс денесінің физикалық
параметрлері
деп
температураны,
қысымды,
концентрацияны,
ылғалдылықты, кеңістіктік орналасуды, ауаның көлемді немесе массалық
мөлшерін, дірілді атауға болады.
Электрондық
жүйенің
талдау
және
басқару
ақпараттандыру үшін сезгіштердің қолданатын электр
(автокөліктер үшін - ЭББ) - кернеу, ток, жиілік.
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элементтерін
параметрлері

2.30-сурет. Сезгіштер.

Сезгіштер құрылымы кем дегенде екі бөліктен тұрады. Олар кіріс
электрлік емес әсерді қабылдайтын сезімтал элемент және сезімтал
элементтен келген электрлік емес сигналды электр сигналына түрлендіргіш.
Бұл ретте шығу сигналы алдын ала сезгішпен өңделуі мүмкін (оның
интеграциялануына байланысты), не ЭББ-на талдау үшін бастапқы түрде
берілуі мүмкін.
Сезгіштерге қойылатын талаптар.
Электрондық басқару жүйелерінде қолданылатын сезгіштерге келесі
талаптар қойылады:







жоғары сенімділік;
өлшеу диапазоны;
статикалық сипаттамасы;
жеткілікті сезімталдық пен тұрақтылық;
жүйенің жұмыс қабілетіне әсер етуден аспайтын шектегі қателік;
өлшенетін объектіге немесе параметрге кері әсердің болмауы.

Автокөліктің ЭБ жүйесі сезгіштерін диагностикалаудың негізгі
әдістері.
Қозғалтқыш температура сезгішінің диагностикасы.
Қозғалтқыш температура сезгіші туралы жалпы мəліметтер.
Қозғалтқыш
температурасының
сезгіші
немесе
салқындату
сұйықтығының температурасының сезгіші- қозғалтқыш температурасын
тіркеуші болып табылады және термистор яғни резистор болып табылады.
Оның кедергісі температураның шамалы өзгеруі кезінде де айтарлықтай
өзгереді. Мұндай сезгіштердің сезімтал элементтері ретінде қыздыру немесе
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салқындату кезінде қандай да бір қасиетін немесе параметрін (әдетте электр
кедергісі) өзгертуге қабілетті заттар пайдаланылады.
Сезгіш қозғалтқыштың салқындатқыш жүйесінің құбырына орналасады
және оның сезімтал элементі үнемі салқындатқыш сұйықтық ағынында
болады. Қозғалтқыштың төмен температурасы кезінде сезгіш жоғары
кедергіге ие (-40 °С шамамен 100 кОм), ал жоғары температура кезінде –
төменгі кедергіге ие болады (130°С кезінде 10...30 Ом).

2.31- сурет. Қозғалтқыш температурасының сезгіші.

Қозғалтқышты басқарудың электрондық блогы (БЭБ) сезгіште белгілі
бір шаманың кедергісі арқылы тұрақтандырылған кернеу 5В және бөлгіш
көмегімен сезгіште бұл кернеудің төмендеуін өлшейді. Кернеудің төмендеуі
қозғалтқыш суық кезде көп, қозғалтқыш қызған кезінде аз болады. Сезгіштегі
өлшенген кернеудің төмендеуіне сәйкес басқару блогы бағдарлама арқылы
салқындатқыш пен қозғалтқыштың температурасын анықтайды. Бұл
температура электрондық автоматика басқаратын көптеген жүйелердің
жұмысына әсер етеді. Мысалы: қозғалтқыштың температурасы бойынша
отын-ауа қоспасының құрамы түзетіледі: суық қозғалтқыш үшін қоспаны
байыту керек, қызған кезде кедей қоспа болуы керек. Тұтанудың озу бұрышы
қозғалтқыштың температурасы бойынша да түзетіледі.
Температура сезгішінің ақаулары.
Салқындатқыш температура сезгішінің
тізбегіндегі үзіліс (нашар
байланыс)
қозғалтқыштың
электронды
басқару
блогында
(ЭББ)
қозғалтқыштың төмен температурасы ретінде түсіндіріледі. Отын-ауа қоспасы
шамадан тыс байытылып, қозғалтқыш үнемсіз жұмыс істей бастайды,
қоршаған ортаны ластайды. Ақаулықтарды тіркеушіде (қозғалтқыштың ЭББ
жадында) "бай отын-ауа қоспасындағы қозғалтқыштың жұмысы" коды
жазылады. Электр тізбегіндегі тұйықталу немесе салқындатқыш температура
сезгішінің ақаулығы электр қозғалтқышы қызды деп түсіндіріледі. Жанармай
бүрку жүйесі кедейлендірілген отын-ауа қоспасын қалыптастырады және
қозғалтқыштың жұмысы тұрақсыз болады. Қозғалтқыштың ЭББ тіркеушісінің
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жадында "нашар отын-ауа қоспасындағы қозғалтқыштың жұмысы" ақаулық
коды жазылады.
Салқындатқыш температура сезгішін келесі жағдайларда тексеру керек:
 тіркеушіде тиісті кодтардың ақаулары анықталған кезде;
 іске қосу қиындаған, тұрақсыз жұмыс немесе қозғалтқыш бос жүрісте
өшіп қалатын кезде;
 отынның жоғары шығыны, детонация немесе пайдаланылған газдардағы
СО көміртегі тотығының жоғары концентрациясы кезінде;
 "қозғалтқыштың қызып кетуі", бақылау шамының өшпеуі.
Қозғалтқышты салқындату жүйесінің компоненттерін тексеру.
Салқындатқыш сұйықтықтың температура сезгішін тексерер алдында
қозғалтқыштың салқындату жүйесінің жарамдылығына көз жеткізу керек.
Салқындату жүйесі салқындатқыш сұйықтықпен дұрыс толтырылуы
керек. Радиатор мен кеңейткіш резервуары норма бойынша толтырылуы тиіс.
Есіңізде болсын, радиатордағы немесе кеңейткіштегі қақпақты қозғалтқыш
салқындаған кезде ғана алуға болады, әйтпесе жұмыс температурасы 100 °Cтан асатын салқындатқыштағы бу қысымы шашырап, күйдіруі мүмкін.
Сезгіш қалыпты жұмыс істеуі үшін оның жұмыс бөлігі үнемі салқындату
сұйықтықта орналасу керек.
Радиатордың қақпағы жарамды болуы керек, әйтпесе салқындату
жүйесінде ауа пайда болуы мүмкін және температура сезгішінің көрсеткіштері
дұрыс болмайды.
Салқындатқыш сұйықтық өндірушінің ұсыныстарына сәйкес болуы
керек. Қозғалтқыш қызып кетпеуі үшін желдеткіш қалыпты жұмыс істеуі
керек. Егер салқындату жүйесінде термостат немесе электртүйіспелі жылуды
ажыратқыш орнатылған болса, онда олардың дұрыс жұмыс істейтініне көз
жеткізу қажет.
Мультиметр жəне пирометр көмегімен салқындатқыш сұйықтықтың
температура сезгішін диагностикалау.
Түйіспеден ажыратылған салқындатқыштың температура сезгішінің
терморезисторының кедергісі мультиметрдің көмегімен тексеріледі. Сезгіштен
шығатын кернеуі түйіспе қосылған кезде тексеріледі. Осы екі параметр де
сипаттамаға сәйкес келуі керек.
Жұмыс істеп тұрған автокөлік қозғалтқышында тексерілетін сезгіштің
температурасын контактілі пирометр көмегімен бақылауға болады.
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Пирометр-бұл объектінің температурасын контактілі немесе контактісіз
(қашықтықтан) өлшеуге арналған құрылғы.

2.32-сурет. Контактілі пирометр.

Егер температура сезгіші дұрыс жұмыс істесе және тиісті ақаулық коды
қозғалтқыштың ЭББ жадында сақталса, онда ең алдымен, қосылатын
түйіспелерді тексеру керек. Сезгіш пен қозғалтқыштың ЭББ арасындағы
сымды тексеру әдістері мен диагностикасы өндірушінің сұлбалары бойынша
тексеріледі. Ақаулы сезгіш стандартты параметрлерге сәйкес келмесе, оны
ауыстыру керек, өйткені оны жөндеуге болмайды.
Салқындатқыш температураның қалыпты (жұмыс) мәні қозғалтқыш
модельдеріне байланысты өзгереді. Кейбір модельдерде термостат 82°C
температурада, ал басқаларында 90°C немесе одан жоғары температурада
ашылады. Сезгішті ауыстырмас бұрын, қозғалтқыш спецификацияда
көрсетілген температурамен жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
Үй жағдайында мультиметрдің көмегімен температура сезгішін
тексергенде, сезгішті кезек-кезек ыстық және суық сұйықтыққа (мысалы, суға)
батыруға болады. Сезгіштің терморезисторы температураның өзгеруіне
кедергінің өзгеруімен жауап беруі керек, оны мультиметрдегі омметрдің
көрсеткіштері бойынша анықтауға болады. Мұндай тексеру сезгіштің
жұмысын және термистордың кедергі параметрлерінің техникалық
сипаттамаларға сәйкестігін жуық шамамен анықтайды.
Сканердің көмегімен температура сезгішін диагностикалау.
Борттық диагностикалық үяшықтарға қосылған сканердің дисплейінде
салқындатқыш температураның ағымдағы мәні көрсетіледі. Сезгіштің
ағымдағы (температураның әсерінен өзгеретін) кедергі мәнін өлшеу қажет
емес, өйткені сканер бұл мәндерді сезгіштің спецификациядағы кернеу және
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температура мәндерімен автоматты түрде салыстырады. Бұл мәндер контактілі
пирометрінің көмегімен алынған температура мәндерімен салыстырылады.
Егер айырмашылық 5°C-тан асса, сезгішпен қозғалтқыштың ЭББ-на қосылу
тізбегі және контактілері тотықпағаны тексеріледі. Егер қоспалар дұрыс болса,
сенсор ақаулы болуы мүмкін және ол ауыстырылады.
Дроссель
жапқышының
диагностикалау.

орналасу

жағдайының

сезгішін

Дроссель жапқышының орналасу жағдайының сезгіші дроссельді
құбырдың бүйіріне орналасқан және дроссельді жапқыштың өсьіне
механикалық әдіспен бекітілген. Сезгіш үш шығысты потенциометрден
(айнымалы резистор) тұрады, оның бір шығысына 5 В тұрақты қоректендіру
кернеуі қосылады, ал екінші шығысы массаға қосылады. Потенциометрдің
үшінші
шығысынан
(резистордың
сырғытпасынан)
қозғалтқыштың
электрондық басқару блогы (ЭББ) үшін шығыс сигналы алынады.
Басқару басқышы (педаль) әсерінен дроссель жапқышы айналады,
резистор жылжиды және сезгіштің шығысындағы кернеу өзгереді.

2.33- сурет. Дроссель жапқышының орналасу жағдайы сезгіші.

Дроссельді жапқыш жабық кезде кернеу 1В-тан төмен болу керек.
Жапқыш ашылған кезде сезгіштің шығысындағы кернеу артады және
толығымен ашық болған кезде кем дегенде 4В болуы керек.
Сезгіштің шығысындағы кернеуді бақылау арқылы электронды басқару
блогы дроссельдің ашылу бұрышына байланысты форсунканың бүркитін отын
мөлшерін реттейді. Осылай электронды түрде қоректендіру жүйелерінен отын
беру басқарылады.
Қозғалтқыштың ЭББ үшін дроссель жапқышының орналасуы сезгіші
жүргізушінің қозғалыс режимін өзгертуге деген ұмтылысын білдіретін
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байланыстырушы буын болып табылады, өйткені үдеткіш педальды жүргізуші
тікелей басқарады.
Кейбір жағдайларда бұл сезгіштерден алынған ақпарат жылдамдық
сезгішіндегі ақпаратпен салыстырылады, әсіресе автокөлік "стоп-старт"
жүйесімен жабдықталған кезде. Мысалы: жүргізуші машинаны тоқтатып,
үдеткіш педальынан аяғын алып тастағанда (бағдаршамның алдында, қысқа
мерзімді аялдамада және т. б.), қозғалтқышты басқару блогы қозғалтқышты
өшіруге болатындығын "түсінеді", әрі қарай оны жүргізуші үдеткіш педальына
әсер еткен кезде іске қосады. Егер жүргізуші аяғын педальдан алып тастаса,
бірақ автокөлік жылдамдық сезгішінің көрсеткіштеріне сәйкес тоқтамаса
(мысалы: ылдидан түсу кезінде), басқару блогы бұл жағдайда қозғалтқышты
өшіру мүмкін емес екенін "түсінеді".
Көптеген жағдайларда дроссель жапқышының орналасуы сезгіші
ешқандай реттеуді қажет етпейді, өйткені басқару блогы бос жүрісті (яғни
дроссельді толық жабу) нөлдік белгі ретінде қабылдайды.
Дегенмен, кейбір өндірушілердің дроссель жапқышының орналасуы
сезгіші реттеуді қажет етеді, бұл жағдайда өндірушінің ерекшелігі мен
әдістемесі бойынша орындалады.
Стандарт талаптарына сәйкес жарамды дроссель жапқышының
орналасуы сезгіші дроссель жапқышының орналасуына байланысты 0,5...4,5В
аралығында кернеу беруі тиіс.
Дроссель жапқышы айналған кезде сигнал бірқалыпты өзгеруі тиіс, яғни
резистордың сырғытпасы тоқтаусыз қозғалуы тиіс. Дроссель жапқышының
орналасуы сезгіші шығыс сигналындағы сәтсіздіктер мен секірулер
потенциометриялық сезгіштегі резистивті қабат немесе сырғытпа тозған кезде
пайда болады. Дроссель жапқышының орналасуы сезгішінің шығысының
сигналындағы кернеудің ауытқуы өте қысқа болуы мүмкін (ұзақтығы
миллисекунт болуы мүмкін) және бұл жағдайда оларды қарапайым
вольтметрдің көмегімен анықтау қиын.
Дроссель жапқышының орналасуы сезгішін тексеру кезінде
автокөліктегі сандық есте сақтау осциллографтарын қолдану ең тиімді болып
табылады. Осциллографтармен сезгіш жұмыс істейді ме, жоқ па бірден
анықтауға болады.
Дроссель жапқышының орналасуы сезгішінің шығу кернеуінде
сәтсіздіктер мен секірулердің болуы міндетті түрде қозғалтқышты басқару
жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуіне және қозғалтқыштың жүру
сипаттамаларының нашарлауына әкеледі.
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Дроссель жапқышының орналасуы сезгішін келесі жағдайларда тексеру керек:
 тиісті ақаулық кодтары болған кезде;
 іске қосу қиындаған, тұрақсыз жұмыс немесе қозғалтқыш бос жүрісте
өшкен кезде;
 отынның жоғары шығыны, детонация, тахометрдің тұрақсыз кезінде,
қозғалтқыштың дірілі және т. б.
Оттегі
концентрациясының
диагностикалау (2.34- сурет).

сезгіші

немесе

λ-зондты

Қазіргі заманғы автокөлік қозғалтқыштары отын-ауа қоспасының
құрамын дәл бақылау және артық ауаның коэффициентін тұрақты деңгейде
ұстау үшін (α = 1) жанармай бүрку жүйесі және каталитикалық
бейтараптандырғышпен жабдықталған. Бұл отын үнемдеуді және шығатын
улы заттардың азаюын қамтамасыз етеді.

2.34- сурет. Оттегі концентрациясының сезгіші.

Отын-ауа қоспаның құрамын тұрақты бақылауды қамтамасыз ету үшін
пайдаланылған газдарды шығару жүйесінде орнатылатын және қозғалтқышты
басқарудың электрондық блогын пайдаланылған газдардағы оттегінің
шоғырлануы туралы хабардар ететін оттегі концентрациясының сезгіштері (λзондтар) қолданылады. Ақпарат қозғалтқыштың ЭББ-на электр сигналдары
түрінде келеді, ал басқару блогы форсункалардың ашылу уақытын өзгерту
арқылы қоспаның құрамын реттейді.
Пайдаланылған газдардағы оттегінің концентрациясы өзгерген кезде λзонда шығыс кернеуі шамамен 0,1В - тан (оттегі мөлшері жоғары - кедей
қоспа) 0,9В-қа дейін өзгереді (оттегі мөлшері төмен болған кезде-бай қоспа).
Қалыпты жұмыс істеу үшін λ-зондтың температурасы 300°C-тан төмен
болмауы керек, сондықтан қозғалтқышты іске қосқаннан кейін сезгішті тез
жылыту үшін оған қыздыру элементі салынған.
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Оттегі сезгішігің сигналын қозғалтқыштың ЭББ-ы форсункалардың
ашық күйінің ұзақтығын түзету және сол арқылы отын-ауа қоспасының
техиометриялық құрамын сақтау үшін қолданады. Егер қоспа кедей болса
(сезгіштің шығысындағы потенциалдар айырмасы төмен), онда ЭББ-да
қоспаны байыту процесі жүріледі (форсунканың ашылу уақытын ұлғайту).
Егер қоспасы бай болса (жоғары потенциалдық айырмашылық) - қоспаны
кедейлендіру процесі жүріледі (форсунканың ашылу уақыты қысқарады).
Негізінен оттегі концентрациясының цирконий және титан сезгіштері
қолданылады, олардың жұмысы, шығу кернеуі тұрақты болып қалатындығына
негізделеді (α = 1 кезінде 0,45 В-қа тең), бірақ ауаның артық коэффициенті α =
0,9...1,1 диапазонында өзгерген кезде, α = 1 мәні арқылы өткенде кернеу 0,1
В-ден 0,9 В-ға дейін секіріп өзгеруі мүмкін.
Оттегі концентрациясының сезгішінің бірнеше түрі бар.
 Бір ықтимал шығыс және жерге тұйықталған корпусы бар сезгіш.
Ықтимал шығудан сигнал қозғалтқыштың ЭББ-на түседі. Екінші
сигналдық сым ретінде автокөліктің "массасы" қолданылады;
 Екі ықтимал шығысы бар сезгіш. Мұнда сезгішті өлшеу тізбегі
«массаға» байланысты емес, екінші сым қолданылады;
 Үш шығысты сезгіш, олардың бірінде өлшеу сигналы, сезгіштің
электр жылытқышын қуаттандыру үшін екі сым бар. Өлшеу үшін
автокөліктің «массасы» қолданылады;
 Төрт шығысты сезгіш. Бұл жағдайда жылытқыш пен сенсор
«массадан» оқшауланған.
Оттегі сезгішінің қате көрсеткіштеріне əкелетін ақаулар.
Оттегі сезгіші пайдаланылған газдардағы отынның болуына емес,
оттегінің
парциалды
қысымына
(парциальдық
қысым). Газды
қоспа қысымының сол қоспаға кіретін бір ғана түрбөлшегі тудыратын бөлігі.
Оның мөлшері тек қана осы түрбөлшек бүкіл көлемді игерген жағдайда
туындайтын қысым мөлшеріне тең болып шығады. Сондықтан, кейбір
жағдайларда оттегі сезгіші кедей немесе бай отын-ауа қоспасын жалған түрде
анықтайды.
1. Тұтану өткізілген кезде (мысалы, шам ақаулы немесе кокстелген) жану
реакциясына енбеген оттегі цилиндрден шығару жолына түседі, онда
оттегі сезгіші отын-ауа қоспасының кедейленуін жалған тіркейді
(өйткені шығаруда оттегі көп).
2. Шығару коллекторында саңылаулар пайда болса, оттегі сезгіші
сырттан келетін ауаның оттегіне жауап береді және қозғалтқыштың
ЭББ-на цилиндрлердегі тым кедей қоспасы туралы сигнал береді.
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Кез-келген жағдайда қозғалтқышты басқарудың электронды блогы
отын-ауа қоспасының жалған кедейленуіне жауап береді және цилиндрлерге
жанармай беруді автоматты түрде арттырады. Бұл оталдыру шамын
жанармаймен бүрку, тұтануды өткізу және отынның едәуір артық
шығындалуына әкеледі.
Оттегі сезгіші "улану" орын алса, отын-ауа қоспасын байыту туралы
жалған сигнал береді. «Улану» шығару коллекторында кейбір улы заттар
пайда болған кезде орын алады, бұл оттегі сезгішінің статикалық
сипаттамаларының өзгеруіне және оның біртіндеп істен шығуына әкеледі.
Улаушылар көбінесе этилденген бензиндегі (қорғасын Рb), немесе силикон
тығыздағыштарындағы (кремний Si) болып табылады.
Жалған байыту пайдаланылған газдардың рециркуляция жүйесіндегі
қайта іске қосу клапанының ақаулығы кезінде, тұтану жүйесінің жоғары
вольтты сымға жақын орналасқан жағынан электр өрісі, сондай-ақ оттегі
сезгіші жерге нашар тұйықталған кезде де орын алуы мүмкін.
Оттегі сезгішін сырттай қарап тексеру.
Ақаулы оттегі сезгіші жөндеуге жатпайды және ауыстыруды қажет
етеді, бірақ ауыстыру алдында алынған сезгішті мұқият тексерген жөн. Бұл
сезгіштің істен шығу себебін анықтауға көмектеседі. Әйтпесе, жаңа сенсор
ұзаққа шыдамайды.
 Сенсордағы қара күйе болуы, әдетте бай отын-ауа қоспасында
жұмыс істеген кезде пайда болады.
 Сезгіштегі ақ ұнтақ (бор сияқты) сезгіш кремниймен "улану"
кезінде пайда болады, мысалы: егер қозғалтқышты жөндеу кезінде
силикон герметикасы дұрыс қолданылмаса.
 Сезгіште ақ құмның болуы оның салқындату жүйесінің
антифризімен улануын білдіреді. Кейде бұл жағдайда сезгіш
жасыл болуы мүмкін, ол цилиндрлер қалпақшасы немесе
қалпақша тығыздағышы ақаулы дегенді білдіреді.
 Сезгіштегі қара қоңыр шөгінділер пайдаланылған газдарда майдың
тым көп екенін көрсетеді (картерді желдету жүйесі ақаулы,
поршеньдердің тығыздағыш сақиналары тозған және т.б.)
Сканердің көмегімен оттегі сезгішін диагностикалау.
Диагностикалау үрдісі келесідей.
1. Сканерді автокөліктің диагностикалық ұясына (разъем) қосыңыз.
2. Бос режимде қозғалтқыш пен оттегі концентрациясының сезгішін
қыздыру керек, содан кейін айналу жылдамдығын 2500 айн/мин дейін
көтеріңіз.
3. Қозғалтқышты басқару жүйесі тұйықталған режимде жұмыс
істейтініне көз жеткізіңіз.
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4. Сканерде оттегі сезгішінің параметрлерін жазу режимін орнатыңыз
және жазыңыз.
5. Жазбаны қарап, оттегі сезгішінен шығатын сигналының
параметрлерін анықтаңыз.
6. Отын беру жүйесі мен оттегі сезгіші жарамды болған кезде сигналдың
амплитудасы қозғалтқыштың иінді білігінің тұрақты айналу жиілігі кезінде
3...10Гц жиілікте (сигнал жиілігі неғұрлым жоғары болса, жүйе соғұрлым
сенімді жұмыс істейді) біркелкі ауытқуға тиіс. Сигналдың төменгі деңгейі 0,1
- 0,3В диапазонында, жоғарғы - 0,6...0,9В деңгейлері арасында болуы тиіс.
Мультиметр көмегімен оттегі сезгішін диагностикалау.
Оттегі сезгішін диагностикалау үшін жоғары кіріс кедергісі бар тұрақты
кернеуді өлшеу режимінде сандық мультиметр (автокөліктің) қолданылады.
Қозғалтқышты қыздырамыз, басқару жүйесі жабық режимде жұмыс
істеуі керек, мультиметр сенсордың шығысындағы кернеудің орташа мәнін
көрсетеді:

2.35-сурет. Оттегі сезгішіне мультиметрді қосу сұлбасы.
1-сигнал сымы;
2- қыздырғыштың сымы;
3-оттегі сезгіші (λ – зонд).
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Егер
сезгіш
пайдаланылған
газдардағы
оттегінің
өзгеретін
концентрациясына жауап бермесе, оның шығысында шамамен 450мВ
тұрақты кернеу болады. Алайда, сезгіштің ақаулығы туралы
қорытындыны жасауға асықпау керек, өйткені сезгіш дұрыс істейтін
болуы мүмкін. симметриялы шығу сигналы бар сезгіштің кернеуінің
орташа мәні 450-500мВ;
550мВ-ден астам көрсеткіштер сезгіштің шығысындағы кернеудің көп
бөлігі жоғары екенін білдіреді, яғни отын жүйесі қозғалтқышқа бай
қоспаны береді немесе сезгіш кокстенген;

350мВ-ден аз көрсеткіштер сенсордың шығысындағы кернеудің көп
бөлігі төмен екенін білдіреді, яғни отын жүйесі қозғалтқышқа кедей қоспаны
береді. Қабылдау коллекторы дұрыс емес немесе бітелген сүзгі немесе
форсунка арқылы жанар май беру шектеулі. Егер қолданылатын мультиметр
сигналдың максималды және минималды мәндерін көрсетсе, нәтиже анық
болады.
1-кесте. Оттегі сезгішін тексеру кезінде мультиметр көрсеткіштерін талдау.
Төмен
кернеу мВ
200-ден аз
200-ден көп
Кез келген
200-ден аз

Жоғары
кернеу мВ
800-ден көп
Кез келген
800-ден аз
800-ден көп

Орташа
мВ
400-500
400-500
400-500
400-ден
аз

Талдау

200-ден аз

800-ден аз

400-ден
аз

Жүйе кедей қоспада жұмыс істейді. Сезгіштің сезінуі дұрыс
екенін тексеру үшін ауа кіретін түтіктен пропан жіберіп
(редукторлы баллоннан) қоспаны байытып тексеру.

200-ден аз

800-ден көп

Жүйе байытылған қоспада жұмыс істегендей.

200-ден көп

800-ден көп

500-ден
көп
500-ден
көп

Сезгіш ақаусыз
Сезгіш ақаулы
Сезгіш ақаулы
Жүйе кедей қоспада жұмыс істегендей. Оттегі сезгішіне дейінгі
кіргізу коллекторында сырттан ауа сору бар жоғын тексеру.

Жүйе байытылған қоспада жұмыс істегендей. Сезгішті тексеру
үшін кіргізу коллекторындағы дроссельдегі штуцерден вакуум
түтігін ажырату керек.

Осциллограф көмегімен оттегі сезгішін тексеру.
Осциллограф – оттегі сезгішін тексерудің ыңғайлы құралы. Құрылғы
сезгіштің шығысына қосылады, қозғалтқыш қызады, сол үшін басқару жүйесі
тұйықталған режимде жұмыс істеуі керек.
Тербелістер біркелкі, максималды кернеу 800 мВ-ден асады, ең азы 200
мВ-ден аз, жиілігі 0,5.10 Гц.
Оттегі сезгішінің шығыс сигналының осциллограммасына сәйкес
қозғалтқышты басқару жүйесінің тұйықталған режимде дұрыс жұмыс істеуін
тексеруге болады. Ол үшін қозғалтқышты қыздыру керек.

135

2.36-сурет. Оттегі сезгішінің осциллографқа қосылу сұлбасы.
1- осциллограф;
2-щуп;
3,4- теріс полюс және сигнал сымы;
5-қыздыру сымы;
6-λ-зонд;
7-шығару коллекторы.

2.37-сурет. Оттегі сезгішінің шығыс сигналының осциллограммасы.

Осциллограф экранын бақылай отырып, цилиндрден қозғалтқыштың ауа
жинағышына аздап пропан беру керек. Осциллограмма синусоиды бұзылып
сезгіш бай қоспа деген сигнал береді, содан кейін ЭББ-гы отын беруді
азайтады және тербелістер қайтадан қалпына келеді. Пропан беруді
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тоқтатқаннан кейін алдымен осциллограмма симметрияны жоғалтады, содан
кейін жұмыс режимі қалпына келеді.
Жаппай ауа шығыны сезгішінің диагностикасы.
Электрондық жанар май құюды басқару жүйесі қозғалтқыштың осы
жұмыс режиміне қажетті отын мөлшерін анықтау және инжектор
форсункасының ашылу уақытын есептеу үшін цилиндрлерге кіретін ауаның
массасы туралы ақпаратты қажет етеді.
Ауа көлемін өлшеу үшін шығын (расходомер) өлшегіштер, ауа массасын
өлшеу үшін массометрлер қолданылады. Бұл сезгіштер жалпы атаумен
біріктіріледі – жаппай ауа шығыны сезгіші.
Қозғалтқыштың электрондық басқару блогындағы (ЭББ) шығын
өлшегіштің көмегімен (ауаның көлемдік шығыны бойынша) ауа массасын
анықтау үшін бастапқы параметрлер ретінде төрт сезгіштен алынған
сигналдардың мәні қолданылады: қабылдау коллекторындағы сирету,
дроссельдік
жапқыштың
жағдайы,
салқындатқыш
сұйықтықтың
температурасы және қабылдау коллекторындағы ауа температурасы.
Көлемді ауа ағынының сезгіші (шығын өлшегіш) әдетте өлшеу
(желкенді) жапқышымен орындалады.
Ауа ағыны тікбұрышты пішінді өлшеу (желкенді) жапқышына әсер
етеді. Жапқыш электр потенциометрінің осьіне бекітілген, оған
қозғалтқыштың ЭББ-нан +5В тұрақтандырылған кернеуі беріледі.
Жапқыштың айналуы потенциометрмен ауаның көлемдік ағынына
пропорционалды кернеуге айналады.
Ауа ағынының өлшеу қақпағына әсері серіппемен теңестіріледі. Ауа
ағынының импульстарынан және автокөлікке тән динамикалық әсерлерден
туындаған тербелістерді сөндіру үшін (әсіресе нашар жолдарда жүру кезінде)
шығын өлшегіште пневматикалық демпфер қолданылады.
Өлшегіш жапқышы бар ауа шығынын өлшегіштің негізі
потенциометриялық түрлендіргіштен (айнымалы резистор) тұрады, Қазіргі
заманғы автокөлік модельдерінде ауа шығынын өлшегіштер қолданылмайды,
олар массометрлермен ауыстырылды.
Ауаның жаппай шығын сезгіші (массометр) ауа сүзгісі мен дроссель
құбырына баратын шланг арасында орнатылады.
Мұндай сезгіште платина жіп түрінде сезімтал элементті пайдаланады.
Жіптің бір бөлігі-ауа температурасын анықтайтын элемент, параллель
қосылған басқа екі бөлік электронды өлшеу тізбегінен келетін электр тогымен
белгілі бір температураға дейін қызады.
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2.38- сурет. Ауаның жаппай шығынын сезгіші.

Сезгіш арқылы өтетін ауа қызған элементтерді салқындатады. Сезгіштің
электронды өлшеу тізбегі қыздырылатын элементтердің берілген
температурасын ұстап тұру үшін қажетті электр тогының қуатын өлшеу
арқылы ауаның массалық шығынын анықтайды. Сезгіш ауа шығыны туралы
ақпаратты жиілік сигналы түрінде (2...10 кГц) немесе тұрақты кернеу түрінде
береді. Ауа шығыны неғұрлым көп болса, сезгіштің сигнал жиілігі немесе
шығыс кернеуі соғұрлым жоғары болады.
Басқару блогы форсунканың ашық күйінің уақытын анықтайтын
импульстің ұзақтығын қалыптастыру үшін ауаның жаппай шығын сезгішінен
алған ақпаратты пайдаланады.
Ауаның жаппай шығын сезгішін тексеру (2.38- сурет).
Ауа ағынының сезгішін (оның құрылымына қарамастан) тексермес
бұрын, қозғалтқышқа ауа беру жүйесінің герметикалығына көз жеткізу керек.
Қозғалтқышқа кіретін барлық ауа тек ауа ағынының сенсоры арқылы
өтуі керек, әйтпесе қозғалтқыштың ЭББ отын-ауа қоспасын кедейлетеді.
Ауа беру жүйесінде саңылаусыздық бұзылған жағдайда сканерлеу
тестерінің көмегімен екі жағдайда отын беруді түзетудің орташа
коэффициенттерін анықтау керек: бос айналымдарда және жоғары
айналымдарда (шамамен 3000 айн/мин). Бірінші жағдайда (бос айналымдарда)
сканер отын-ауа қоспасының кедейленуін тіркейді, ал екіншісінде (3000
айн/мин)-ауаны тұтынудың артуы байқалмайды.
Ауаның жаппай шығын сезгішін келесі жағдайларда тексеру керек:
 тиісті ақаулық кодтарын алған кезде;
 қозғалтқышты іске қосу қиын немесе іске қосу мүмкін болмаған кезде;
 тұрақсыз жұмыс немесе қозғалтқыш бос жүрісте өшкен кезде;
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 жоғары
отын
шығыны,
детонация,
бейтараптандырғыштың ақаулары кезінде.

каталитикалық

Ауаның жаппай шығынының жарамды сезгішінің шығу сигналы оның
конструкциясына қарамастан (кернеу бойынша немесе жиілік бойынша
шығуымен) қозғалтқыш айналымының өзгеруімен сызықтық өзгеруі тиіс.
Сондықтан сезгішті тексеру үшін мультиметр немесе осциллографты
қолдануға болады.
Сканерлеуші
тестердің
көмегімен
қозғалтқышты
басқарудың
электрондық жүйелерінің сезгіштерін диагностикалауды жүргізу кезінде
электрондық басқару блогындағы (ЭББ) электрондық резервтеу сұлбасы
ақаулы сезгіштердің көрсеткіштерін авариялық мәндерге ауыстыратынын
және оларды басқару алгоритмдерінде пайдаланатынын ескеру қажет. Бұл
жағдайда сезгіштің шығыс сигналдарының параметрлері (кернеу, жиілік)
шынайы мәндерге ие болады. Мысалы: температурасы +40 °C
қозғалтқыштағы салқындатқыштың температура сезгіші өшірілген кезде,
қозғалтқыштың ЭББ кірісіндегі сигнал +80 °C температураға сәйкес келсе,
басқару алгоритмінде +80 °C апаттық мәні шындық ретінде қолданылады.
Жаппай ауа шығыны сезгішін ажыратқан кезде қозғалтқыштың ЭББ
кірісіндегі сигнал 0 г/с шығынына сәйкес келеді. Бірақ форсункалардың ашық
күйін есептеу кезінде басқа сезгіштердің сигналдары бойынша анықталған 7
г/с мәні пайдаланылады.
Күдікті (белгісіз) жағдайда сезгіш сигналының ақпараттық параметрінің
мәнін де, қозғалтқыштың ЭББ-дағы өлшенетін физикалық шама мәнін де
тексеру керек. Мысалы: егер қозғалтқыштың температура сезгішінің
ақаулығына күдік болса, салқындатқыштың температура сезгішінің
шығысындағы кернеуді және қозғалтқыштың ЭББ-да қолданылатын
температураны өлшеу керек.
Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық орналасу сезгіштерін
диагностикалау.
Индукциялық сезгіштер қозғалтқыштың иінді және тарату біліктерінің
бұрыштық орналасуы мен айналу жиілігін анықтау үшін, сондай-ақ AБЖ,
стоп-старт және круиз-бақылау жүйелеріндегі автокөлікдің жылдамдығы мен
үдеуін анықтау үшін қолданылады. Индукциялық сезгіш орамды тұрақты
магниттен (өзекшеден) және білікке немесе ступицаға бекітілген тісті диск
ротордан тұрады. Тісті диск айналған кезде сезгіш орамасында
электрқозғаушы күші пайда болады.
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Шығыс сигналының жиілігі біліктің айналу жылдамдығына
пропорциональ (немесе басқа электронды басқару жүйелері үшін автокөлік
дөңгелегі).

2.39-сурет. Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық орналасу сезгіштері.

Электрондық басқару блогы (ЭББ) бұл ақпаратты біліктердің (немесе
басқа электрондық басқару жүйелеріндегі доңғалақтардың) айналу жиілігін
және бұрыштық үдеуін анықтау үшін пайдаланады. Иінді біліктің орналасу
сезгішінің тісті диск роторы біліктің ұштарының біріне бекітілген және 60
тікбұрышты тістері бар, ал синхрондау үшін дискідегі екеуі тіс жоқ.
Тарату білігінің орналасу сезгіші (фазалық сезгіш) қозғалтқыштардың
көп клапанды газ тарату механизмдерінде қолданылады және енгізу
клапандарын басқаратын білік ұшына бекітілген, арнайы болат қапсырманың
өзегінен өтуге жауап береді. Индукциялық сенсорлардың сезімталдығы
айналмалы дискінің (немесе болат қапсырма) айналу жылдамдығына
байланысты.
Қазіргі заманғы сезгіштер, әдетте, магниттік басқарылатын
микросұлбалар негізінде орындалады, соның арқасында олар тісті диск
тоқтаған кезде де сигнал береді.
Бұрыштық орналасу сезгіштер осциллографпен жақсы тексеріледі.
Иінді біліктің орналасуы мен айналу жиілігі сезгіші қозғалтқышты
басқарудың электронды жүйесіндегі негізгі сезгіш болып табылады. Ол істен
шыққан кезде тұтану және жанармай құю жүйелерін синхрондау бұзылып,
қозғалтқыш жұмысын тоқтатады.
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Иінді біліктің орналасу сезгішін тексерудің қарапайым əдістері.
Кейде автокөлік қозғалтқышы өшіп, іске қосылмауы мүмкін. Мұның
себептері көп және олардың бірі иінді білігінің орналасу сезгішінің істен
шығуы.
Иінді біліктің орналасуы сезгішінің
диагностикалаудың бірнеше әдісін алып көрейік.

жұмыс

істеу

қабілеті

Мысалы: сезгішті қозғалтқыштың ЭББ арқылы бензинді рампаға беретін
отын сорғысымен байланысын қолданады. Әдетте бұл сорғы тікелей жанармай
багында орналастырылады және қозғалтқыш өшірілген кезде оның жұмысын
естуге болады (мысалы, көлік тұрағынан кейін оталдырғанда). Жұмыс
режимінде отын сорғысын қосу ЭББ командасымен жүзеге асырылады, ал
басқару блогы иінді біліктің орналасуы сезгішінің, иінді біліктің айналатыны
туралы сигналына назар аударады (компьютер инжекторларға жанармай
құюға сигнал жібереді, ал рампадағы оның қоры сорғыны қосу арқылы
толтырылуы керек).
Иінді біліктің орналасуы сезгішін тексеру үшін оны сымдарды
ажыратпай бекіту орнынан алып, тұтануды қосу және иінді біліктің орналасуы
сезгішінің магниттік өзекшесінің жанынан металл затпен (гайка кілттері,
отвертка және т.б.) жүргізу қажет. Мұндай жағдайда істейтін сезгіш ЭББ-на
иінді білік айналып бастады деп импульстер береді. Осыған байланысты
цилиндірге жанармайды бүрку керек деп бензин сорғысын қосады. Осылай
сорғының дауысын естіп сезгіштің ақаулығын анықтауға болады.
Тағы бір әдіс қуат жүйесі мен иінді біліктің орналасуы сезгішінің
сигналдарының байланысына негізделген. Стартермен иінді білікті біраз
айналдырып содан соң оталдыру шамын тексеру. Егер олар отынмен
дымқылданған болса, онда форсункаларға басқару сигналы келді және бұл
сигнал иінді білік айналған кезде иінді біліктің орналасуы сезгішінің
ақпаратының арқасында қалыптасады. Мұндай жағдайда иінді біліктің
орналасуы сезгіші жұмыс істейді деп қорытынды жасауға болады.[2.30]
2.6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесін диагностикалау және
олардың ақаулары.
Егер барлық жарық аспаптары қалыпты жұмыс істейтін болса, жарық
және жарық сигнализациясы жүйесі дұрыс болады. Егер автокөлік туралы
толық ақпаратты басқа қозғалысқа қатысушыларға берсе, бірақ жүргізуші
қажетті ақпарат алмаса, ол ішінара жарамды деп есептеледі. Жүйенің ішінара
ақаулығы: фараның жолға көлбеу бұрышының ұлғаюы немесе алыс жарық
фараларының бірі істен шығуы (жанып кетуі)болып табылады.
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Жарықтандыру және жарық сигнал беру жүйесі жолды өз алдына
жарықтандыруға, маневрлердің орындалуы туралы басқа жүргізушілерге
ескертуге, көлік құралының габариттері туралы хабарлауға мүмкіндік береді.
Жолда барынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жарықтандыру жүйесінің
барлық элементтері дұрыс болуы керек.
бар.

Жарық және дабыл құралдарының ең жиі кездесетін келесі ақаулықтары

Жарықтандыру жəне жарық сигнал беру жүйесі жұмыс істемейді.
Негізгі себептері: жалпы тізбектің үзілуі( амперметрден орталық ауыстырыпқосқышқа дейін); ауыстырып-қосқыштағы түйіспелердің бұзылуы.
Фаралар мен фонарлардың жеке шамдары жанбайды. Негізгі себептері:
сақтандырғыштың күйіп кетуі; лампаның қызуы немесе үзілуі; қосу
қалыптарындағы контактінің бұзылуы; лампаның патронындағы контактінің
бұзылуы; сым ұштарының шықпаларда сенімсіз бекітілуі; қосудың қосалқы
релесінің ақаулығы (контактілердің тотығуы, реле реттеуі); ажыратқыштың
немесе ауыстырып қосқыштың істен шығуы.
Қыздыру шамдарының жіптерінің жиі балқуы. Негізгі себептері:
генераторлық қондырғының жоғары кернеуі; сым желісінің үзілуі және
дірілдің салдарынан үзілген ұштардың мезгіл-мезгіл түйісуі; жалғанған
жерлердегі сымдардың нашар түйісуі; жарық аспаптарын электрмен
жабдықтау тізбегіндегі "массаға" мезгіл-мезгіл тұйықталуы.
Бас жарықтандыру фараларының жақын жəне алыс жарығы
ауыспайды. Негізгі себептері: шам жанып кетті; Бас Жарық фараларының
жақын және алыс жарық қосқышы жарамсыз.
Бұрылу
көрсеткіштері
мен
фар
жарығының
ауыстырып
қосқыштарының рычагтары істемейді. Негізгі себептері: рычаг
фиксаторының ұяларының бұзылуы; фиксатордың шариктері ұядан шығып
кетуі.
Бұрылу көрсеткіштері маневр жасау аяқталғаннан кейін автоматты
түрде қайтпайды. Негізгі себеп: бұрылыс көрсеткіштері рычагын бейтарап
жағдайға қайтаруды қамтамасыз ететін механизмнің бұзылуы немесе тозуы.
Бұрылу көрсеткіштері мен фар жарығын ауыстырып қосқыштарының
рычагтары қозғалмайды. Негізгі себеп: рычаг фиксаторының шариктері
істемеу, ауыстырғыш рычагын қайтару секторы бұзылған.
Фаралар жолды нашар жарықтандырады. Негізгі себептері: фараларды
реттеудің бұзылуы; шағылыстырғыштың зақымдануы; шашыратқыштың
ластануы; қыздыру шамының колбасының ластануы.
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2.40-сурет ГАЗ-24 автокөлігінің электр жабдығының сұлбасы.
1-алдыңғы бұрылу көрсеткіші;
2-бүйірлік бұрылыс көрсеткіші;
3-дыбыс сигналдары;
4-сигнал релесі;
5-сигналдарды ажыратқыш;
6-штепсельдік розетка;
7-әйнек жуғыш;
8-әйнек тазалағыштың электрқозғалтқышын ауыстырып қосқыш;
9-әйнек тазалағыш;
10-антеннаның электр қозғалтқышы;
11-антеннаның электр қозғалтқышын ауыстырып қосқыш;
12-жылыту желдеткішінің электр қозғалтқышы;
13-жылыту желдеткішінің электр қозғалтқышын ауыстырып қосқыш;
14-тұрақ жарығын ауыстырып қосқыш;
15-артқы әйнекті үрлеу электр қозғалтқышы;
16-артқы әйнекті үрлеу электр қозғалтқышының қосқышы;
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17-плафонның есік сөндіргіші;
18-қолмен сөндіргіш плафон;
19-плафон;
20-тұрақтың жарық шамы;
21-артқы шам;
22-подфарник;
23-оталдыру бөлгіші;
24-Оталдыру шырақтары;
25-Оталдыру катушкасы;
26-капот астындағы шам;
27-биметалл сақтандырғыш;
28-аспаптардың комбинациясы;
29-сағат жарықтандыру шамдары;
30-сағаттар;
31-бұрылыс көрсеткішінің бақылау шамы;
32-тұманға қарсы фаралардың бақылау шамы;
33-май қысымының көрсеткіші;
34-майдың авариялық қысымын бақылау шамы;
35-фардың алыс жарығының бақылау шамы;
36-тұрақ тежегішінің бақылау шамы және жұмыс тежегіштерінің ақаулығы;
37-салқындатқыш температурасының көрсеткіші;
38-қозғалтқыштың қызып кетуінің бақылау шамы;
39-отын деңгейінің көрсеткіші;
40-жарық шамдары аспаптар комбинациясы;
41-амперметр;
42-балқымалы сақтандырғыш;
43-прикуриватель;
44-отын деңгейінің көрсеткіш сезгіші;
45-жарықтандыру шамы;
46-тұманға қарсы шам;
47-генератор;
48-кернеу реттегіш;
49-мұнай қысымының көрсеткіші сезгіші;
50-майдың авариялық қысымының бақылау шамының сезгіші;
51-салқындатқыш сұйықтықтың температура көрсеткішінің сезгіші;
52-қозғалтқыштың қызып кетуін бақылау шамының сезгіші;
53-авариялық сигнал беру жүйесінің ажыратқышы;
54-бұрылыс көрсеткіштерін ауыстырып қосу;
55-жүксалғышты жарықтандыру шамы;
56-нөмірлік белгіні жарықтандыру шамы;
57-бұрылыс көрсеткіштері релесі;
58-оталдыру сөндіргіші;
59-стартер;
60-стартердің қосымша релесі;
61-тұрақтағы тежегіштің бақылау шамының сөндіргіші;
62-бақылау шамының датчигі жұмыс тежегіштерінің ақаулығы;
63-аяқпен жарық қосқышы;
64-аккумуляторлық батарея;
65-артқы жарық қосқышы;
66-тұманға қарсы шамдардың қосқышы;
67-орталық жарық қосқышы;
68-тежеу сигналдарының сөндіргіші.
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Ұзақ пайдалану барысында қатты бөлшектер мен күн сәулесінің әсеріне
ұшырайтын
шашыратқыштардың
оптикалық
қасиеттері
өзгереді.
Пластмассадан
жасалған
салыстырмалы
жұмсақ
шашыратқыштар
микровападиндермен және сызаттар желісімен жабылады, бояулар өңін
жоғалтады, шашыратқыштың түсі өзгереді және өткізу коэффициенті артады.
Шашыратқыш, егер үлкен қуат шамы (21 Вт) ұзақ уақыт бойы автокөлікдің
тұрған кезінде жұмыс істесе, қызып пішінін жоғалтуы мүмкін. Түрлі-түсті
шашыратқышта жарықтар немесе сызаттар болған кезде жарық аспабының
сигналы екі түсті болып қабылданады, ақ түс сигналдың негізгі түсін басады,
берілетін ақпаратты шығарып, жарық аспабының соқыр әрекетін күшейтеді.
Зақымдалған шашыратқыштарды ауыстыру керек. Дөңгелек шамның
шашыратқышын өз бетінше ауыстыруға жол берілмейді. Дөңгелек шамдардың
шашыратқыштары шамның астындағы отырғызу орнына қатаң бекітілген, бұл
тек зауыттық жағдайларда қамтамасыз етіледі, сондықтан оптикалық
элементті ауыстырады. Шамның оптикалық элементін ауыстыру туралы
шешімді шамдардағы қалыпты кернеу кезінде жарық күшін өлшеу және
оларды дұрыс реттеу нәтижелері бойынша қабылдайды.
Жарық аспаптарының шағылдырғыштарының жұмыс бетінің оптикалық
қасиеттері әдетте жеткіліксіз желдету кезінде коррозиядан бұзылады.
Жұмыс бетін сүртуге болмайды, себебі ол сызаттардың пайда болуына
және жарық шоғырының құрылымының өзгеруіне әкеледі. Аспаптың жарық
таратуы шағылыстырғыш нысаны бұзылған кезде, алюминий жабындысы
оның жұмыс бетінен ажырайды.
Жарық аспаптарының "массамен" түйісуінің бұзылуы өте көптеп
кезігеді. Автокөліктің корпусымен байланысы жоқ екі шамды жарықтандыру
жүйелерінде шамдағы шамның екі сымы өте нашар жарқырайды, өйткені
жақын жарық қосылған кезде жақын жарық сымы корпуспен екінші фара
шамының алыс жарық сымы арқылы қосылады. Бұл ретте алыс жарықтың
бақылау шамы жанып тұрады. Артқы топтастырылған жарық аспабының
"массасымен" байланыс бұзылған кезде бұрылыстың жарқылдау көрсеткіші
жанады, бірақ жұмыс істемейтін болады. Бұл ретте басқа сигналдық
шамдардың шамдары жануы мүмкін.
Жарық көздерін электрмен жабдықтау тізбектерінің үзілуі қыздыру
шамдарының жануы немесе желідегі және коммутациялық аппаратурадағы
қосылыстардың бұзылуына, істен шығуына әкеп соғады. Бұл ақаулықтар
жарық құралдарын сырттай қарап тексерумен анықталуы мүмкін. Жарық
аспаптарын пайдалану процесінде техникалық сипаттамаларының нашарлауы
жүйенің біртіндеп істен шығуына әкеледі. Біртіндеп істен шығумен
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байланысты ақаулар арнайы өлшеу аспаптарын пайдалану кезінде ғана
анықталуы мүмкін.
Автокөліктің дыбыстық сигналының ақауы.
Автокөліктің дыбыстық сигналдары жаяу жүргіншілер мен
жүргізушілерге автокөліктің жақындағаны туралы немесе оның жұмыс
агрегаттарының жай-күйі туралы хабарлау үшін пайдаланылады. Дыбыстық
сигнал сондай-ақ "автокөлік күзет" жүйесіне немесе автокөлікге айдап кетуге
қарсы жүйеге қосылады. Автокөліктегі дыбыс сигналы жұмыс істемесе бұл
өте қауіпті ақаулықтардың бірі.
Дыбыс сигналы жұмыс істемеуінің бірнеше себептер бар.
Дыбыс сигналының сақтандырғышы күйіп кетуі. Жұмыс істемейтін
дыбыс сигналында орындауға болатын ең бірінші және жеңіл тексерусақтандырғыштың тұтастығы. Егер ол күйіп кеткен болса, онда машинада
қысқа тұйықталу болуы мүмкін. Сәйкес келетін сақтандырғыш қойып көру
керек. Егер ол сондай-ақ күйіп кетсе, онда қысқа тұйықталу бар. Егер жоқ
болса, онда сақтандырғыштың қолдану уақыты аяқталғаны.
Дыбыс түймесі жұмыс істемейді.
Көптеген автокөліктердегі сигнал рульдің ортасындағы түйме арқылы
қосылады. Руль дөңгелегінің ішінде «плюс» және «минус» түйіспелері бірбіріне тиіу арқылы қосылады. Сондықтан олардың түйіспелерін жақсылап
тексеру керек. Олардың қайда орналасқанын түсіну үшін, машинада дыбыс
сигналының қалай қосылғанын түсіну керек.
Сұлбадан екі электр тізбегі бар екенін көруге болады: басқару және
күштік. Күш тізбегі сигналды қоректендіреді және автокөлік салонына
келмейді, басқару керісінше рульге келеді. Сигнал түймесін басқанда, реленің
басқару контактілері тұйықталып, күштік тізбекті қосады және сигнал
қосылады.
Релемен басқару тоғы руль колонкасынан рульге қалқымалы байланыс
арқылы беріледі. Ол бір және екі контактілі болуы мүмкін. Бұл байланыстар
рульдік білікке бекітілген жерде рульге орнатылған арнайы тоқ өткізгіш
сақинаға қосылады. Байланыстардың арқасында, олар үнемі сақинаға
қысылып, руль дөңгелегіне тоқты оның кез келген жағдайында беруді
қамтамасыз етеді. Одан кейін қысқа сым бойынша кернеу түймеге беріледі
және оны басқан кезде электр тізбегі "массаға" тұйықталады – сигнал
қосылады. Енді руль дөңгелегінде болуы мүмкін ақаулар туралы алып көрейік.
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Қауіпсіздік жастықтары бар Автокөліктерде рульдік дөңгелекті бөлшектеуге
байланысты барлық жұмыстарды автосервиске сеніп тапсырған жөн. Біліксіз
әрекеттер жастықтың жұмыс істеуін тудыруы мүмкін, бұл өмірге қауіпті
жарақаттарға әкелуі мүмкін!

2.41-сурет. Реле арқылы дыбыстық сигналды қосу сұлбасы.
1-дыбыстық құрылғылар;
2-монтаждау блогы;
3-реле;
4-сигнал өшіріп-қосқыш.

Өшірілген байланыстар.
Руль колонкасындағы қысу байланыстары рульдің кез келген қозғалысы
кезінде байланыс сақинасы арқылы қосылады және уақыт өте келе жойылады.
Олар руль дөңгелегіндегі байланыс сақинасына дейін жетпеген сәтте, сигнал
түймесін басқанмен қосылмайды. Бұған жол бермеу үшін, рульді ашып
жөндеу үшін контактілер мен сақинаны ток өткізетін майлаумен, мысалы,
графитпен майлау қажет. Мұндай өңдеу контактілердің сақинаға үйкелуін
азайтады және олардың қызмет ету мерзімін ұзартады.
Байланыс сақинасының тозуы. Жоғарыда айтылған ақаулық рульдегі
тоқ өткізгіш сақинада да болуы мүмкін. Ол сондай-ақ өшіріледі және
сигналдың істен шығуына әкелуі мүмкін. Жою әдісі бірдей – майлау.
Қысу контактілерінің немесе контактілі сақиналардың тозуы әр түрлі
сипатқа ие: біркелкі емес тозу салдарынан байланыс рульдің белгілі бір
жағдайларында ғана жоғалуы мүмкін. Мысалы: қозғалыс кезінде сигнал
жұмыс істейді, ал бұрылыстарда істемейді. Мұндай симптомдар "рульдік
баған – руль" байланыс жұптарындағы мәселелерді әрдайым анық көрсетеді.
Рульдегі тозған байланыстар мен сақинаны, әдетте, жөндеу мүмкін емес,
сондықтан аталған элементтерді жаңаға ауыстырудың ең жақсы жолы.
147

Руль ішіндегі тотыққан түйіспелер.
Тағы бір "рульдік" мәселе-ішкі түйіспелердің тотығуы – тотықтардың
көп болуына байланысты жеткілікті тоқ руль ішіндегі контактілер арқылы өтуі
мүмкін емес және дыбыстық сигнал үнсіз. Руль дөңгелегін бөлшектеп,
контактілерді тазалау керек.
Дыбыс сигналы релесінің немесе сымның істен шығуы.
Дыбыс сигналының ақаулығы себептерінің келесі тобы – үзілген сым
немесе істен шыққан реле. Сигналды қоректендіру тізбегіндегі сымдар күрделі
жөндеу жүргізу кезінде қарапайым түрде үзілуі, қысылуы немесе тіптен
ажыратылуы мүмкін. Жиі қайта құрастыру кезінде сымдар дұрыс
жалғанбайды немесе мүлдем қосылмайды. Сигналға жауапты барлық сымдар
дұрыс қосылғанына көз жеткізген дұрыс.
Бірқатар автокөліктерде дыбыс сигналы тым төмен орналасқан, осыған
байланысты өтпелі кезеңдерде ол ылғал мен суда болады. Мұнда қыста
көктайғақтан жолдарға себілген қоспалар қосылады. Мұндай жағдайларда
сигналда клеммалар тотығып, тіпті сымдар шіріп кетуі мүмкін.
Егер автокөліктің дыбыс сигналында қосу релесі болса, онда оны
тексеру керек. Көліктің толық электр сұлбасын пайдаланып, бұл реленің қайда
екенін табыңыз және тәжірибе жүргізіңіз: сигнал түймесін басыңыз және
тыңдаңыз. Егер реледе «шық-шық» деген дыбыс болса, онда ол дұрыс. Ал
үнсіз болса, реле басқару контактілеріндегі түймені басқан кезде кернеудің
болуын тексеру қажет.
Дыбыс сигналының істен шығуы.
Егер реле жұмыс істесе, сигналдың өзінде кернеудің болуын тексереміз.
Сигнал түймесін қосып, сигналда кернеудің бар жоғын тексереміз. Тексеруді
қарапайым бақылау шамымен немесе мультиметрмен жүргізуге болады.
Мультиметр әлсіз кернеуді көрсете алады, бұл сигналды қоректендіру немесе
қысқа тұйықталу тізбегіндегі қатты тотыққан контактілердің белгісі болады.
Егер кернеу бар болса, "жаппай " сигнал сымының тотығы жоқ және
шанақпен сенімді жалғанған, ал сигнал үнсіз болса, демек ол күйіп кеткен. Бұл
жағдайда сигналды ауыстыру керек. [2.37]
2.7. Ақпараттық-өлшеу жүйесін диагностикалау және ақаулары.
Ақпараттық-өлшеу жүйесі конструкция элементтері жұмысының
сенімділігі және оның қозғалыс қауіпсіздігіне әсер ететін автокөліктің ең
маңызды жүйелері мен құрылғыларының ағымдағы жай-күйі туралы
ақпараттандыру мақсатында адам (жүргізуші) мен автокөлік құралы
арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Ақпараттық-өлшеу жүйесінің
негізгі бөлшегі басқару панельі болғандықтан, оның ақаулары туралы талдап
көруіміз керек.
Басқару панельінің негізгі ақаулары тізбектің үзілуі,
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сақтандырғыштың күйіп кетуі, түйіспелердің қышқылдануы, жарықтандыру
шамдарының күйіп кетуі т.с сияқты ақаулар болып табылады. Бұл ақауларды
қалай анықтау керек екенін басқа бөлімдерде қарастырғандықтан, басқару
панелінде көрсетілетін белгілеулердің қандай ақауларды көрсететіні туралы
қарастырып көрейік.
Жыл сайын өндірушілер автокөліктерге жаңа жүйелерді, сондай-ақ
олардың индикаторлары мен көрсеткіштері бар функцияларды орнатады,
оларды түсіну өте қиын. Сонымен қатар, әртүрлі өндірушілердің
автокөліктерінде бір функция немесе жүйе басқа маркалы автокөліктегі
индикаторға ұқсас емес болуы мүмкін. Басқару панеліндегі жасыл
индикаторлар белгілі бір жүйенің жұмысы туралы хабарлайды. Әдетте, сары
немесе қызыл түстер ақаулық туралы ескертетінін алдыңғы тараудан білеміз.
Енді индикаторлардың қандай ақаулықтарды ескертетіні туралы байқап
көрейік.
2- кесте. Ақпараттық белгілер
Ақпараттық белгілер
Мұндай индикатор (кілті бар машина) жанғанда, ол
қозғалтқыш жұмысындағы (көбінесе қандай да бір сезгіш
жұмысындағы ақаулар) немесе трансмиссияның электронды
бөлігіндегі ақаулар туралы хабарлайды. Нақты себебін
анықтау үшін диагностика жасау қажет.
Машина құлпыланған-егер қызыл жанса айдап әкетуге
қарсы жүйеде мәселе туындады және автокөлікті оталдыру
мүмкін емес, егер жанып сөнсе автокөлік құлыптаулы тұрса,
онда барлығы қалыпты.
Леп белгісі бар машинаның сары индикаторы гибридті
қозғалтқышы бар автокөлік жүргізушісін электр жетегінің
ақаулығы туралы хабардар етеді. АКБ ажыратып қатені
қалпына келтіру мәселені шешпейді-диагностика қажет.
Ашық есік белгішесі қандай да бір есік немесе
жүксалғыштың қақпағы ашылған кезде жанады, бірақ
барлық есіктер жабық болса, ал бір немесе төрт есігі бар
шам жанып тұрса, онда мәселені есіктерден (сым
түйіспелерінен) іздеу керек.
Тайғақ жол белгішесі тайғақ жол учаскесінің бағамдық
тұрақтылығын тұрақтандыру жүйесі анықтаған кезде
жыпылықтайды және қозғалтқыштың қуатын төмендету
және бос айналған дөңгелекті тежеуді болдырмау үшін
белсендіріледі. Бірақ мұндай индикатордың жанында кілт,
үшбұрыш белгісі пайда болған кезде тұрақтандыру жүйесі
ақаулы.
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Автокөлікке техникалық қызмет көрсету (ТҚК) уақыты
келгенде, тақтаға кілттің белгішесі шығады. Бұл ақпараттық
индикатор болып табылады және ТҚК кейін оны өшіреді.
Ескерту белгілері
Руль белгішесі екі түсті болуы мүмкін. Егер сары руль
жанса, онда бейімделу керек, ал руль дөңгелегінің леп
белгісі бар қызыл бейнесі пайда болған кезде РГК немесе
РЭБ жүйесінің істен шығуына алаңдау керек. Қызыл руль
жарқыраған кезде, сіздің руліңіз бұрылуы өте қиын болады.
Иммобилайзер белгішесі, әдетте, автокөлік жабық болса,
жыпылықтайды; бұл жағдайда кілті бар қызыл автокөліктің
индикаторы айдап кетуге қарсы жүйенің жұмысы туралы
сигнал береді. Бірақ үнемі жанып тұрса 3 негізгі себептері
бар: иммобилайзер белсендірілмеген болса, кілттен белгі
оқылмаса немесе айдап әкетуге қарсы жүйе ақаулы болса.
Қол тежегіш белгісі, қол тежегіш белсендірілген (көтерулі)
жағдайда және тежегіш калодкалары желінгенде, тежеу
сұйықтығының азаюы кезінде жанады. Электронды
тежегішті автокөліктерде сезгіштерде немесе түйіспелерде
қате болған жағдайда жанады.
Салқындатқыш белгісі бірнеше нұсқаға ие. Градусник
шкаласы бейнеленген қызыл шам қозғалтқыштың
салқындату жүйесіндегі жоғары температура туралы
хабарлайды, ал толқынды сары кеңейткіш бачок жүйеде
салқындату сұйықтықтың төмен деңгейін көрсетеді. Бірақ
салқындату сұйықтығының шамы әрдайым төмен деңгейде
жанбайды, мүмкін жай ғана сезгіш "қатесі" немесе
кеңейткіш бачок қалқымасы болуы мүмкін.
Жуғыштың
белгісі
әйнек
жуғыштың
кеңейткіш
бачогындағы сұйықтықтың төмен деңгейін көрсетеді.
Мұндай индикатор тек деңгейдің нақты төмендеуі кезінде
ғана емес, сонымен қатар, егер де деңгей сезгіш бітеліп
қалса (сезгіштің контактілері сапасыз сұйықтықтың
салдарынан жабылып қалады) жалған сигнал бере отырып
жанады. Кейбір автокөліктерде деңгей сезгіш жуғышта
сұйықтықтың спецификациясы сәйкес келмеген кезде іске
қосылады.
ASR белгішесі-бұл босайналуға қарсы (антибуксовка) жүйе
индикаторы
(Anti-Spin
Regulation).
Бұл
жүйенің
электрондық блогы AБС (Бұғаттауға қарсы жүйе)
сезгіштерімен бірге жұмыс істейді. Мұндай шам үнемі
жанып тұрса-ASR жұмыс істемейді. Әр түрлі машинада
мұндай белгіше әртүрлі көрінуі мүмкін, бірақ көбінесе
үшбұрышта леп белгісі немесе жазудың өзі немесе тайғақ
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жолдағы машина түрінде беріледі.
Катализатордың белгішесі жиі каталитикалық элементтің
қызып кетуімен жанады және жиі қозғалтқыш қуатының
күрт құлдырауы болады. Мұндай қызып кету тек оның
өткізу қабілетінің нашар болуына байланысты ғана емес,
егер тұтану жүйесінде мәселелер туындаса да туындауы
мүмкін. Катализатор істен шыққан кезде, жанып жатқан
шамға отынның үлкен шығыны қосылады.
Газдардың белгісі пайдаланылған газдарды тазалау
жүйесіндегі ақаулықты білдіреді, бірақ әдетте, мұндай шам
нашар май құйылғаннан кейін немесе лямбд зондтың сезгші
бойынша қате болған кезде жанады. Жүйе қоспаның
тұтануын тіркейді, соның салдарынан пайдаланылған
газдардағы зиянды заттардың мөлшері артады және
нәтижесінде аспаптар панелінде "пайдаланылған газ"
лампасы жанып тұрады. Себебін анықтау үшін диагностика
жасау керек.
Ақаулық туралы хабарлайтындар
Егер борттық желідегі кернеу түсіп кетсе, батарея белгісі
жанады, көбінесе бұл мәселе генератордан батарея
зарядының болмауына байланысты, сондықтан оны
"генератор белгісі" деп атайды. Гибридті қозғалтқышы бар
Автокөліктерде мұндай индикатор төменде "MAIN"
жазуымен толықтырылады.
Қызыл май белгісі-автокөлік қозғалтқышындағы май
деңгейінің
төмендегенін көрсетеді. Мұндай белгі
қозғалтқышты іске қосу кезінде жанады, бірнеше секунд
өшпейді немесе мүмкін қозғалыс кезінде жанады. Мұндай
белгі майлау жүйесіндегі мәселелер немесе май деңгейінің
немесе қысымының төмендеуі туралы айтады. Панельдегі
май белгішесі тамшы немесе төменгі толқындармен болуы
мүмкін, кейбір автокөліктерде индикатор min, senso, oil level
(сары түсті жазулар) немесе L және H (майдың төмен және
жоғары деңгейін сипаттайтын) қарапайым әріптерімен
толықтырылады.
Жастықтың белгішесі бірнеше нұсқада жанады: SRS және
AIRBAG қызыл жазуы, "қауіпсіздік белбеуімен бекітілген
қызыл адам" және оның алдында шеңбер. Осындай белгіше
қауіпсіздік жастықтары болса жанады, онда бұл борттық
компьютер жүйесінде пассивті ақаулар қауіпсіздік туралы
хабарлайды, және қандай бір жағдай болса жастықтар
жұмыс істемейді. Бұл туралы бөлек алып көреміз.
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Леп белгісі әр түрлі көрінуі мүмкін және оның мәні де басқа
болады. Мысалы, дөңгелекте қызыл жанғанда (!)-бұл
тежегіш жүйесінің ақаулығы туралы айтады және оның
пайда болу себебін анықтағанға дейін қозғалысты
жалғастырмау керек. Олар әртүрлі болуы мүмкін: қол
тежегішін көтеру, тежегіш калодкалары тозған немесе
тежегіш сұйықтығының деңгейі төмен. Сұйықтықтың төмен
деңгейі қауіпті, себебі тежегішті басқан кезде жүйеде
сұйықтық азайып сезгіш сигнал беруі мүмкін. Егер деңгей
сезгіші істен шыққан немесе тұйықталған болса, леп белгісі
өте жиі жанады. Кейбір Автокөліктерде леп белгісі "
BRAKE "жазуымен жүреді, бірақ мәселенің мәні
өзгермейді. Тағы бір леп белгісі қызыл фонда да, сары түсте
де "назар аударыңыз" белгісі түрінде жануы мүмкін. "Назар
аударыңыз" сары белгісі жанғанда – ол тұрақтандырудың
электрондық жүйесінде пайда болған ақаулықтар туралы
хабарлайды, ал егер қызыл фонда болса, жүргізушіні бір
нәрсе туралы ескертеді және әдетте аспаптар панелінің
таблосында түсіндірме мәтін жарық көреді немесе басқа
ақпараттық белгімен бірге жанады.
ABS белгішесі аспаптар панелінде әр түрлі болуы мүмкін,
бірақ оған қарамастан барлық автокөліктерде бірдей – ABS
жүйесінде ақаулықтың пайда болуын және қазіргі уақытта
бұғаттауға қарсы доңғалақтар жүйесі жұмыс істемейтінін
білдіреді. Бұл жағдайда қозғалыс жасауға болады, бірақ
ABS жүйесінің іске қосылуын күтпеңіз, тежегіштер
әдеттегідей іске қосылады.
ESP белгішесі үнемі жануы немесе уақытша жануы мүмкін.
Мұндай жазуы бар шам тұрақтандыру жүйесінің мәселелері
туралы хабарлайды. Electronic Stability Program индикаторы,
әдетте, екі себеппен жарқырайды – бұрылу бұрышының
сезгіші немесе тоқтау сигналын (стоп-сигнал) қосу сезгіші
(лягушка) істен шыққанда. Дегенмен маңызды мәселе
туындауы мүмкін, мысалы: тежегіш жүйесінің қысым
сезгіші жабылуы мүмкін.
Қозғалтқыш белгісі, кейбір жүргізушілер оны "инжектор
белгісі" немесе check деп атайды. Ол қозғалтқыштың
қателері мен оның электрондық жүйелерінің ақаулығы
туралы хабарлайды. Оның пайда болу себептерін анықтау
үшін өзін-өзі диагностикалау немесе компьютерлік
диагностика жүргізіледі.
Шам белгісі. Мұндай белгі дизельді автокөліктердің
аспаптық панелінле жанады және бензинді автокөліктегі чех
белгісімен бірдей ақаулықтарды ескертеді.
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Аспаптар
панеліндегі
қауіпсіздік
жастығы
жанып
тұр:
индикатордың жұмыс істеу себептері, диагностикасы, мәселені шешу.
Автокөліктегі жүргізуші мен жолаушылардың қауіпсіздігі – бұл
машинаны құрастыру кезінде ерекше назар аударылатын параметр. Жол-көлік
оқиғасы орын алған жағдайда автокөліктің барлық жүйелері мінсіз жұмыс
істеуі тиіс, оның ішінде қауіпсіздік жастықтары.
Қауіпсіздік жастықшаларымен жабдықталған автокөліктердің аспаптар
панеліне қандай бір мәселе туындаса жүргізушіге сигнал беретін арнайы
индикатор орнатылған. Қауіпсіздік жастығының шамы жанған кезде, мәселе
жойылғанға дейін автокөлікді пайдалануды тоқтату керек.
Көптеген жүргізушілер автокөлік аспаптар панеліне орналастырылған
индикаторларға көңіл бөлмейді. Бұл ретте олардың әрқайсысы автокөлікте
мәселелердің бар немесе жоқ екендігі туралы жүргізушіге сигнал береді.
Қозғалтқышты оталдырған кезде қандай индикаторлар жанып жатқанын, ал
қандай индикаторлар жоқ екенін ескеру керек – бұл мәселелер туындаудың
алдын алуға мүмкіндік береді.
Қозғалтқышты іске қосу кезінде қауіпсіздік жастығының лампасы
жануы тиіс, бұл жүргізушіге оның жарамдылығы туралы белгі береді. Осыдан
кейін жүйе қауіпсіздік жастығының жұмыс істеуіне жауапты барлық
элементтерді диагностикалайды. Жүргізушіге жүйеге диагностика жүргізу
туралы шамдардың жыпылықтауы сигнал береді. Еуропалық стандарттар
бойынша қауіпсіздік жастығы индикаторының 6 жыпылықтауынан кейін ол
өшеді, осылайша жүйенің штаттық режимде жұмыс қабілеттілігін көрсетеді.
Егер автокөлікті оталдыру кезінде қауіпсіздік жастығының индикаторы
ешқандай жұмыс белгілерін бермесе, сапарға шықпаған дұрыс. Мұндай кезде
автокөліктің қауіпсіздік жүйесі немесе индикатордың өзі (мысалы, шам
жанып кетті) ақаулы болуы мүмкін.
Қауіпсіздік жастығы белгісінің жану себебі.
Қауіпсіздік жастығы автокөліктің кедергімен соқтығысуы кезінде өте
жақсы жұмыс істеуі тиіс бірқатар жүйелердің атқарушы бөлігі ғана болып
табылады. Атап айтқанда, қауіпсіздік жастығының жұмысына: соққы
сезгіштері және автокөліктің "миы" жауап береді. Бұдан басқа, жастықтар іске
қосылған кезде қауіпсіздік белдіктері, сондай-ақ тартқыштар жарамды болуы
тиіс, олардың міндеті соқтығысу кезінде жүргізушіні орнында ұстап тұру.
Қауіпсіздік жастықтарымен өзара байланысты көптеген элементтерді
ескере отырып, аспаптар панеліндегі индикатор олардың кез келгені ақаулы
болғанда жануы мүмкін. Сигналды бір құрылғыдан екіншісіне беру қажеттігін
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ұмытпау керек және олардың арасындағы өзара байланыс бұзылған жағдайда,
қауіпсіздік жастығының шамдары бұл туралы сигнал береді.
Сымдар мен қосқыштар мəселелері.
Қауіпсіздік жастығының шамының жануының ең көп тараған
себептерінің бірі-тізбектің үзілуі. Диагностикалық сканер автокөліктегі қате
кодын табуға мүмкіндік береді, ал кейін тізбек үзілген нақты орынды анықтау
керек. Көбінесе бұл мәселе төменгі себептерден пайда болады:
 Автокөліктің алдыңғы панелін шешіп жинағанда түйіспелердің,
қоспалардың дұрыс жабылмауы немесе қауіпсіздік белдігінің
сезгіштері зақымдануы мүмкін;
 Автокөліктен орындықтар шығарылған, соның нәтижесінде
олардан электрондық басқару блогына немесе оларға баратын сым
зақымдалуы мүмкін;
 Автокөлікдің рульін алып салудан болады, сонымен қатар
қауіпсіздік жастығының ағытпасы өшірілді, соның нәтижесінде ол
зақымдалу немесе құрастыру кезінде дұрыс жалғанбау;
 Автокөлікдің кез келген басқа бөлігінде сымның тұйықталуы орын
алғанда.
Диагностикалық сканерсіз қауіпсіздік жастығының индикаторы жанып
жатқан сымның мәселесін анықтау мүмкін емес. Егер сигналдардың кез
келгені болмаса, шам жанады және ақпарат жүйе элементтері арасында қатесіз
берілгенге дейін өшпейді.
Сезгіштердің ақаулығы.
Қауіпсіздік жастығының шамы жанатын тағы бір жиі кездесетін мәселе
– сезгіштердің ақаулығы. Қауіпсіздік жастығының іске қосылу жүйесі
сезгіштердің екі түріне байланысты:
1. Соққы сезгіштері. Олар автокөлікте кемінде 4 дана. Қауіпсіздік
жастығы қарсы соқтығысу кезінде дәл жұмыс істеуі үшін алдыңғы
жағынан 2 немесе 4 соққы сезгішін қояды. Соққы сезгіштерінің
физикалық зақымдануы қауіпсіздік жастығының индикаторы
жануына себеп болуы мүмкін. Бұл жағдайда мәселелер туындаған
нақты сенсорды анықтау және оларды жою қажет.
2. Қауіпсіздік белдігінің құлыптары сезгіші. Олар қауіпсіздік
жастығы белбеу бекітілмеген жағдайда жұмыс істемеуі үшін
қазіргі заманғы автокөліктерде орнатылады. Осы сезгіштердің
істен шығуының себебі мысалы: салонды жуу кезінде қауіпсіздік
белдігінің құлағына судың кіруі болып табылады. Сезгіштерде
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сигналдың болмау қатесін диагностикалық сканердің көмегімен
анықтауға болады.
Қауіпсіздік жастығының индикаторы жануы механикалық және
электрлік көптеген мәселелерден болуы мүмкін. Жоғарыда аталғандардан
басқа, жиі кездесетін ақаулықтарды атап өтсек:
 Аккумулятор батареясының кернеуі төмен. Мәселені шешу үшін
батареядағы кернеуді тексеру керек, ал егер ол төмен болса,
батареяны зарядтау немесе ауыстыру керек;
 Электрондық блоктың басқарушысының жады. Егер қауіпсіздік
жастығы іске қосылған болса, ал басқару блогының жаңа жады
орнатылғаннан кейін нөлденбеген болса, бұл қауіпсіздік
жастығының индикаторы жанатын себеп болады;
 Қауіпсіздік жастығының ақауы - оның герметикалығының
(саңылаусыздық, ауа кірмейтіндік, бітеулік; ) бұзылуы;
 Пиропатронның ақаулығы, оның пайдалану лимитінен асып кетуі
мүмкін, ол көбінесе 10 жыл;
 Механикалық
және
бағдарламалық
басқару
блогының
зақымдануы. Көбінесе бағдарламалық жасақтама мәселесі ЭББ-ын
жаңарту немесе чип-тюнинг жүргізу кезінде туындайды.
Егер қауіпсіздік жастығының индикаторы жанса, ең алдымен батареяны
тексеріңіз. Одан әрі автокөлікке жүргізілген соңғы жұмыстарды еске түсіру
керек-бұл жөндеу, жуу, элементтерді ауыстыру болуы мүмкін. Егер
ақаулықты өздігінен анықтау мүмкін болмаса, мәселенің себебін көрсететін
диагностикалық сканерді пайдалану керек.
Чип-тюнинг-ішкі басқару бағдарламаларын (firmware) түзету арқылы
электрондық контроллерлердің жұмыс режимдерін баптау. Негізінен ұғым
мотордың жеке сипаттамаларын өзгерту мақсатында автокөлік қозғалтқышын
басқару блогының бағдарламасын түзету үшін қолданылады. Чип-тюнингке
көрсетілгеннен басқа, кейде ұқсас міндеттерді шешу үшін қосымша
электрондық модульдерді қолдану да жатады.[2.35]
Герметикалық-саңылаусыздық, ауа кірмейтіндік, бітеулік;
2.8. Қосалқы жабдықтарды диагностикалау және ақаулары.
Қосалқы жабдықтардың құрамына әйнек тазалағыштар мен жуғыштар,
фар тазалағыштар мен жуғыштар, жылытқыштар және электр желдеткіштер,
әйнек көтергіштер, орындықтар және артқы көрініс айналары мен
антенналардың орналасуын реттеу моторедукторлар, әйнектер мен
орындықтардың электр жылытқыштары т.б жататынын алдыңғы тараудан
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білеміз. Сондықтан осы жүйелерді диагностикалау және ақаулары туралы
алып көрейік.
Әйнек тазалағыштың негізгі ақаулықтары.
Шыны тазалағыш жұмыс істемейді (қосылмайды). Мұндай жағдай
әдетте бірнеше себептерге байланысты туындайды:
 Жетек механизімдері істемей қалуы мүмкін, бұл сақтандырғышты істен
шығарады. Сондай-ақ, оның іске қосылуына редуктордың бұзылуы әсер
етеді және ол электр қозғалтқышына түрлі ақаулар тудырады.
 Щеткалардан шаң якорь коллекторына түсіп, оны ластау. Сондай-ақ
щеткалар тіреліп қалу.
 Сақтандырғыш істемей қалу.
 Редуктордың құрамындағы червяк механизімінің дөңгелегінің тозуы.
 Иінтіректер дұрыс орнатылмаған.
 Щеткалар автокөлік бөліктеріне тірелуі.
Тек бір жылдамдықта жұмыс істейді.
Кедергі немесе қосқыш істен шықты.
Әйнек тазалағыш жұмыс істемейді, сақтандырғыш күйіп кету.





Электрқозғалтқыштың якорь орамындағы электр тұйықталуы;
Щеткалар автокөліктің әйнегіне қатып жабысып қалу;
Әйнек тазалағыш механизміндегі бөгде зат;
Әйнек тазалағыш иінтіректері деформацияланды, сондықтан шанақ
бөлшектеріне тиеді.
Әйнек тазалағыш жұмыс істемейді, сақтандырғыш күймеген.

 Әйнек тазалағыш ажыратқышы істен шықты;
 Электрқозғалтқыштың немесе электрқозғалтқыштың якорь орамасының
сымдары үзілді;
 Электрқозғалтқышының щеткалары істемейді немесе коллектор қатты
тотыққан;
 Электрқозғалтқышты қоректендіру сымдарының зақымдануы немесе
олардың түйіспелері тотыққан.
Әйнек тазалағыш үзік режимде ғана жұмыс істемейді.
 Әйнек тазалағыштың зақымдануы: реле орамасы үзілген, байланыс
тірегінде сымдар тұйықталған немесе реле үзгіштерінің арасында
саңылау пайда болған;
 Қосқыштың зақымдануы.
Әйнек тазалағыш үзік режимде тоқтаусыз жұмыс істейді.
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 Әйнек тазалағыш релесінің үзгіш контактілері немесе электр
қозғалтқышындағы соңғы ажыратқыштың контактілері күйген;
 Әйнек тазалағыш реленің үзгіш орамасы күйген;
 Электр қозғалтқышы редукторының тістегершігінің жұдырығы соңғы
ажыратқыштың серіппелі пластинасын майыстырмайды (қоспайды).
Әйнек тазалағыш үзік режимде тоқтайды, щеткалар бастапқы
күйге қайтарылмайды.
 Электрқозғалтқышта соңғы
қосылмаған немесе тотыққан.
Әйнек тазалағыш
қозғалмайды.

жұмыс

ажыратқыштың
істеп

тұрған

түйіспелері
кезде

тығыз

щеткалар

 Шлицтің бұзылуы;
 Моторедуктордың шестернясының тістері сынған;
 Моторедуктордың тістегершігінің осьіне шатун нашар бекітілген.
Әйнек жуғыштың негізгі ақаулары.
Автокөлік жүргізушісі төтенше жағдайдың туындау мүмкіндігін
барынша азайтуға мүмкіндік беретін мінсіз шолуға ие болуы тиіс. Жолдағы
жағдайды бақылауға жүргізушіге әйнегі мен айна көмектеседі және ол
алдыңғы әйнек арқылы ең көп ақпарат алады. Алдыңғы әйнектің
зақымдануына және ластануына жол бермеу маңызды. Егер жүргізушінің
шолуы төмендесе, ол апатқа кінәлі болуы мүмкін.
Алдыңғы әйнекті таза күйде ұстау үшін жуғыш қолданылады. Ол әйнек
жуғыштан шашқан сұйықтықпен балшықтан тазалайтын әйнек тазалағышпен
бірге жұмыс істейді. Бұл жүйе әйнекте кір пайда болған кезде жүргізуші
өздігінен тазаламау үшін керек. Егер мұндай мәселе орын алса, жүргізуші
алдыңғы әйнектің жуғышы неге жұмыс істемейтінін анықтап, ақаулықты
тиісті мерзімде жоюы керек.
Әйнек жуғыштың ақауларын механикалық және электрлік деп бөлуге
болады.
Жуғыштардың механикалық ақаулықтары электр ақаулықтарына
қарағанда жиі кездеседі. Жуушы жұмыс істемей қалатын келесі негізгі
себептерді атап өтуге болады:
Механикалық себептер:
 Сұйықтық құрамына байланысты болатын ақаулықтар
(мəселелер). Көптеген жүргізушілер жуғыштың ыдысындағы
сұйықтық деңгейін бақылап, оның құрамын тексермейді. Егер
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форсункалар сұйықтықты алдыңғы әйнекке шашыратпаса, бірінші
кезекте оның бар екеніне көз жеткізіп, содан соң оның саңылауын
тазарту керек. Жылдың суық мезгілінде кәдімгі су жуғыштың
бөшкесінде қатып қалады, сондықтан арнайы сұйықтықтарды
(қатпайтын) пайдалану қажет.
Назар аударыңыз, егер судың бөшкесіндегі су мұзға айналса, онда қозғалтқыш
біраз уақыт жұмыс істеу керек, біраз уақыттан кейін ол ериді, сол кезде оны
пайдалануға болады. Жуғыштың бөшкесіндегі мұзды ерітудің тағы бір жолыбұл машинаны жылытылатын гаражға біраз уақыт қою.
 Сұйықтық форсункаға жетпейді. Жуғыштың жұмыс істемейтін
ең жиі мәселесі сорғыдан форсункаларға сұйықтық беру шлангтың
үзілуі болып табылады. Шланг үзілуі немесе қысылып қалуы
мүмкін.

2.42- сурет. Жуғыштың форсункалары.

 Жуғыштың форсункалары (бүріккіштер) ластанған. Көптеген
жүргізушілер жуғыштың бөшкесінде кран астындағы кәдімгі суды
пайдаланады. Мұндай су көптеген қоспалардан тұрады және олар
форсункаларды бітеп немесе көліктің алдыңғы әйнегінде сызаттар
тудыруы мүмкін.
 Ластанудан форсункалар жұмыс істемей олар суды дұрыс
шашпайды немесе істемей қалады. Форсункалардың ластануын
шлангты ажыратып, олардан су берудің тұрақтылығын тексерумен
анықтауға болады. Егер шланг арқылы су өтсе, форсункаларды
ауыстыру немесе тазалау қажет.
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Электрлік тізб егі байланысындағы ақаулардың себептері:
Алдыңғы әйнек жуу сорғысы электр қуатымен жұмыс істейді. Егер ол
жұмыс істемесе суды шашпайды және оны форсункаларға бермейді. Әйнек
жуғыштың ақауларының келесі себептері болады:
 Сақтандырғыш ақаулы. Бұған көз жеткізу үшін сақтандырғыштар
блогын табу және олардың қайсысы жуғыштың жұмысына
жауапты екенін анықтау қажет. Істен шыққан сақтандырғышты
көзбен
немесе
тексеру
арқылы
анықтауға
болады.
Сақтандырғыштың жұмыс істемейтініне сенімді болмасаңыз, оның
орнына бірдей сақтандырғыштардың бірін орнатыңыз, содан кейін
сақтандырғыштың күйі туралы қорытынды жасай отырып,
жуғыштың жарамдылығына немесе ақаулығына көз жеткізіңіз.
 Рульдік басқарудан жуғышқа команда беру тізбегіндегі ақаулар.
Егер жуғыштың қосқышы немесе оның командасы механизмге
жетпесе, тізбектің үзілуін тексеру керек. Бұған кіріспес бұрын, жуу
сорғысының клеммаларында кернеудің бар жоқтығына көз
жеткізіңіз. Ол үшін құрылғыны қосып, мультиметр арқылы
кернеуді тексеріңіз. Егер ол жоқ болса, сымның үзілуін іздеу
керек.
 Сорғы ақауы. Жұмыс барысында сорғының клеммаларына су тисе
тотығып, ақаулы күйге келеді және жуушы жұмысын тоқтатады.
Егер тоттың іздері клеммада немесе түйіспелерде болса, оларды
тазалаңыз.
Механизмде ең жағымсыз ақаулар деп электр тізбегінің үзілуін
есептеуге болады, оны іздеу үшін мамандардың қызметі қажет болуы мүмкін,
ал барлық басқа проблемаларды жүргізуші өз бетінше жоя алады.
Салонды жылыту жүйесінің (пештің) ақаулығының себептері.
Пеш, желдету жүйесі және автокөлікті жылыту салонның жылдам
қызуын және жүргізуші мен жолаушылар үшін қолайлы температураны
қамтамасыз етеді. Жылдың жылы мезгілінде жылытқыш сирек
пайдаланылады, сондықтан оның жұмысындағы негізгі мәселелер тек жылдың
салқын мезгілдерінде ғана анықталады. Автокөліктегі пештің ақауының
себептері әртүрлі болуы мүмкін. Механикалық бұзылулар, электроникамен
немесе электр жабдықтарындағы мәселелер, соның нәтижесінде автокөлік
салонына жылы ауа беру тоқтатылады. Машина салонында қолайлы
температураны қамтамасыз ету үшін жылы ауа беруге жауапты барлық
элементтер мен тораптар дұрыс жағдайда болуы қажет.
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2.43-сурет. Салонды жылыту жүйесі.

Автокөліктің жылыту жүйесі ақаулығының негізгі себептері.
1. Салқындатқыш жүйесі. Антифризді ауыстыру дұрыс орындалмаған
немесе салқындату жүйесіндегі қоспалардағы төсемдердің жеткіліксіз
жағдайында жүйеде ауадан тығын пайда болуы мүмкін.
2. Термостаттың сынуы. Автокөлікті салқындату жүйесі термостатпен
реттеледі. Нәтижесінде пештің бесінші немесе төртінші берілісінде ұзақ
сапар кезінде нашар жылытылатын, ал төменгі берілістерде салон жақсы
қызатын жағдай болуы мүмкін. Бұл термостат тек ашық күйде жұмыс
істейтінін білдіреді. Егер термостат жабық күйде болса, онда пеш жақсы
жұмыс істейді, бірақ мотор қызып кетеді.
3. Пеш радиаторы бітелген. Автокөлік пешінің радиаторы ыстық
антифриздің қажетті көлемде өткізбеу. Мұндай ақаулықтың себептері
сыртқы және ішкі ластанулардан туындауы мүмкін. Егер автокөліктің
салқындату жүйесінде сұйықтықты ауыстыру регламенті бұзылса
немесе сапасы нашар салқындатқыш сұйықтық пайдаланылса, онда
пештің және келте құбырлардың арналары шөгінділермен бітелуі
мүмкін.
4. Салон сүзгішінің бітелуі. Авто жылытқыштың жұмысындағы ақаулық
салон сүзгішінің шамадан тыс ластануынан туындауы мүмкін (оны
кемінде жылына бір рет ауыстыру қажет).
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5. Пеш желдеткішінің бұзылуы. Әуе массасын автокөлікке беруді
қамтамасыз ететін желдеткіш тозған мойынтректер немесе щеткалар
және басқада мәселелерге байланысты жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл
мәселе желдету жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуіне әкеледі.
Желдеткіштің бұзылуының себебі сезгіштің, электр өткізгіштің,
сақтандырғыштың және т. б. ақауы болуы мүмкін.
6. Жылыту жүйесінің кранының бұзылуы. Мұндай ақаулық отандық
автокөліктерге тән. Себебі кранның тозуы немесе тотығуы, сондай-ақ
резеңкелердің құрғауы болуы мүмкін. Бұзылуды жою үшін пеш кранын
ауыстыру қажет.
7. Пешті басқару блогының істен шығуы. Мұндай бұзылудың белгісібелгілі бір жылыту режимдерінде желдеткіштің дұрыс жұмыс істемеуі.
Пешті басқару блогының дұрыс жұмыс істемеуіне авто салонында
температура режимін бақылайтын температуралық контроллер себеп
болуы мүмкін.
Пештің ақауларын
әрекеттерді қамтиды:

диагностикалаудың

стандартты

әдісі

келесі

1. Кеңейту багындағы салқындатқыш сұйықтықтың деңгейін тексеру. Егер
оның деңгейі белгілерге сәйкес келмесе, антифризді толтыру қажет.
Оның көлемі автокөлік өндірушінің талаптарына сәйкес таңдалады.
2. Антифриз (салқындатқыш сұйықтық) ағуының (машинаның астындағы
дымқыл дақтардың) болмауын бақылауды тұрақтан немесе гараждан
шығу алдында әр күні таңертең жүргізу керек.
3. Түтін шығару құбырын сырттай қарап тексеру. Оның ақшыл түсі (буы)
бұзылудың бір белгісі.
4. Пеш желдеткішінің жарамдылығын тексеру үшін оны (қозғалтқыш
жұмыс істеп тұрған кезде) қосады және әртүрлі жылдамдықпен
тексереді. Егер бөгде дыбыстар естілсе, қызмет көрсету үшін
автосервиске жүгіну керек.
5. Автокөлік салонындағы ауаны талдау. Пештен салонның ішіне антифриз
ақса, онда тәтті иіс сезіледі.
6. Пеш радиаторының температурасын тексеру. Егер қозғалтқыш жұмыс
істеп тұрған кезде ол қыздырылмаса, онда пештің ұясы бітелген.
7. Автокөліктің климат-бақылау жүйесіне компьютерлік диагностика
жасау.
Автокөліктің климаттық -бақылау жүйесі.
Климаттық қондырғы, жүйенің барлық элементтері мінсіз жұмыс істеген
кезде ғана жұмыс істейді. Автокөліктің климаттық қондырғысының немесе
қозғалтқышының қандай да бір элемент істен шыққан кезде жұмыс қысымы
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өзгеруі мүмкін. Оны болдырмау үшін контурда үздіксіз бақылау құрылғылары
қарастырылған.

2.44-сурет. Автокөліктің климат-бақылау жұмысының сұлбасы:
1-климаттық қондырғының ажыратқышы;
2-компрессордағы сақтандырғыш клапан;
3-салқындатқыш сұйықтыққа арналған желдеткіш;
4-климаттық қондырғының манометриялық ажыратқышы;
5-салқындатқыш сұйықтық температурасының сезгіші;
6-салқындатқыш сұйықтық радиаторы желдеткішінің термоажыратқышы;
7-буландырғыш температурасының сезгіші;
8-таза ауа желдеткіші;
9-қозғалтқышты басқару блогы;
10-электромагниттік муфта;

Басқару блогы осы құрылғылардан алған сигналдарды өңдейді және
компрессорды мезгіл-мезгіл ажыратады және қосады, желдеткіштің айналу
жылдамдығын өзгертеді. Осының арқасында контурда тұрақты қалыпты
қысым болады. Реттелмейтін компрессоры бар қондырғыларда бақылау
құрылғысынан
сигналдар
жүйенің
жұмысын
салқындатқыштағы
қажеттілікпен сәйкестендіру үшін пайдаланылады.
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Әйнек көтергіштің ақаулығының себептері.
Құрылғының ақаулығының себептерін түсіну және әйнек көтергішті
жөндеу үшін құрылғының жұмыс істеу принципін түсіну маңызды. Біз
алдыңғы тарауда әйнек көтергіштің түрлері жұмыс істеу принципі туралы
алған мағұлматтардың негізінде оның ақаулықтарының себептерін анықтайық.
Мұндай механизм ажыратқыштың түймесін басу арқылы әйнекті
көтеріп-түсіретін трапеция тәрізді құрылымнан тұрады. Бұл түймелерді
жүргізушінің есігінен басқаруға болады және әр есікте өзіне тиселі түймелер
болуы мүмкін. Сонымен қатар, есік қуысында екі бағытта жұмыс істейтін
қозғалтқыш орнатылады. Әрбір жүйе электр қозғалтқышымен, арнайы
релемен жабдықталған. Кейбір машиналарда электр қозғалтқыштарының
әрқайсысы үшін көзделген автоматты ажыратқыштар орнатылады. Осындай
бөлшектердің арқасында қалыпты жұмыс және сенімділік жүйесі қамтамасыз
етіледі. Бір әйнек көтергіштің ақауы болған жағдайда, қалғандары өз
міндеттерін орындауды жалғастырады.
Әйнек көтергіштің ақауы электр немесе механикалық бөліктерде болуы
мүмкін.
Әйнек көтергіштің электр тізбегіндегі ақаулар.
Алдымен, әйнек көтергіштің механизмі қоректенетін сақтандырғышты
тексеріңіз. Егер ол күйіп кетсе, ақаулы элементті ауыстыру және жүйенің
жұмысын тексеру жеткілікті. Тексеру тұтастығын көрсеткен жағдайда, электр
қозғалтқышының кірісіндегі кернеуді өлшеңіз. Ол үшін 12 Вольтқа
мультиметр немесе шамды пайдаланыңыз.
Одан кейін келесі элементтерді тексеру керек:
 Қоректік сымдарды.
 Релені.
 Механизмді басқару блогын.
Әйнек көтергіш әйнекті түсіргеннен кейін, кілт тұтану қалпында тұрған
кезде автоматты түрде оны кері көтереді. Ақаулықтың себебі ластанған және
тазалауды талап ететін түйіспелер болып табылады.
Тораптың өзі көлік құралының есігінде орнатылған және әйнектерді
көтеруге және түсіруге арналған электр қозғалтқышын басқару арқылы жұмыс
істейді. Осы электр қозғалтқышының ақауларынан әйнек көтергіш жұмыс
істемеуі мүмкін. Тағы бір көптеп кезігетін ақаулардың бірі редукторлардың
ішкі тістерінің желініп кетуі.
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Сурет 2.45-Әйнек көтергіштің қосылу сұлбасы.

1-монтаж блогы;
2-оталдыру құлпысы;
3,4,9,10-есіктің әйнек көтергіш редукторлы қозғалтқышы;
5,6,7,8- есіктің әйнек көтергішті қосқыш;
11-оталдыру релесі;
К7-әйнек көтергішті қоректендіру релесі;
А-қоректендіру көзіне;
В-аспаптарды жарықтандыру ажыратқышына;
С-электр әйнек көтергіш штекерінің белгілену номерлері.

Әйнек көтергіш әйнекті түсіргеннен кейін, кілт тұтану қалпында тұрған
кезде автоматты түрде оны кері көтереді. Ақаулықтың себебі ластанған және
тазалауды талап ететін түйіспелер болып табылады.
Тораптың өзі көлік құралының есігінде орнатылған және әйнектерді
көтеруге және түсіруге арналған электр қозғалтқышын басқару арқылы жұмыс
істейді. Осы электр қозғалтқышының ақауларынан әйнек көтергіш жұмыс
істемеуі мүмкін. Тағы бір көптеп кезігетін ақаулардың бірі редукторлардың
ішкі тістерінің желініп кетуі.
Әйнек көтергіштің механикалық бөлігіндегі ақаулар.
Егер тексерулер әйнек көтеру және түсіру құрылғысының
қоректендірумен мәселелер жоқ болса, онда механикалық бөлігінде болуы
мүмкін. Әдетте, кез-келген физикалық кедергінің пайда болуына байланысты
әйнек көтергіштер жұмыс істемейді. Бұл жағдайда есікті анықтап тексеріп,
себебін табу керек. Кейде мәселе электр қозғалтқышының ақаулығынан
туындайды.
Ең жиі себептердің бірі- жетек щеткасының жабысып қалуы. Мұндай
ақаулықты диагностикалау өте оңай. От алу кілтін бұрап, түймесін басыңыз,
содан кейін электр қозғалтқышты ұрыңыз. Егер шыны көтергіш қалыпты
режимде жұмыс істесе, онда мәселе щеткалардың жабысуында.
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Әйнекті төмен түсіру немесе көтеру кезінде шықырлаған бөгде дыбыс
естілсе механизмнің істемеуін сипаттайды. Бұл ақаулықты түзету үшін
редуктордағы тозған тісті ауыстырыңыз.
Тростың үзілуі өте жиі орын алады. Бұған бірнеше себеп болуы мүмкін.
Пайдалану мерзімінің аяқталуы немесе температура режимінің өзгеруі. Тағы
бір ақау әйнек қозғалатын бағыттаушы элементтердің механикалық
зақымдануы. [2.32-2.34]
2.9 Айдап әкетуге қарсы жүйелерді диагностикалау және олардың
ақаулары.
Айдап әкетуге қарсы жүйелер автокөлікті айдап кетудің ықтималдығын
азайту және алдын алу, сондай-ақ айдап кету жағдайында оны іздестіру үшін
арналған. Айдап әкетуден қорғау жүйелері механикалық және электрондық
айдап әкетуге қарсы жүйелер болып бөлінетінін алдыңғы тараудан білеміз.
Механикалық айдап кетуге қарсы жүйелер механикалық құлыптау
құрылғылары-бұғаттағыштар болып табылады.
Айдап кетуден қорғаудың электрондық құралдарына автокөлік дабылы,
иммобилайзер, спутниктік айдап кетуге қарсы жүйелер жатады. Бұл жүйе
қазіргі заманауи автокөліктерде кеңінен қолданылады. Сондықтан осы тарауда
электрондық айдап әкетуге қарсы жүйелердің ақаулары туралы алып көрейік.
Автосигнализация (автокөлік дабылы) ақаулары.
Айдап кетуге қарсы жүйенің жұмыс жағдайы автокөлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Ақаулықтардың пайда болуы
машинаны айдап кетушілер үшін мүмкіндік тудырады. Сондықтан автокөлік
иелері қажет болған жағдайда дабылға өз бетінше жөндеу жүргізу үшін
ақаулықтың белгілері мен себептерін түсінуі керек.
Ақаулықтардың себептері мен белгілері:
1. Қоректендірумен байланысты ақаулар. Мәселелер тікелей автокөлікте
орнатылған жабдықтарда немесе айдап кетуге қарсы басқару пультін де
болуы мүмкін. Егер кернеу ауытқуы орын алса, бұл электр
жабдығының істен шығуына әкелуі мүмкін. Қуат болмаған жағдайда
сигнализацияның тоқтан ажыратылуы орын алады, себебі аккумулятор
батареясында заряд жоқ болады. Мәселе симптомдарының бірі-машина
пульттің жіберген командаларына жауап бермейді. Себебі зарядсыз
батареяда болуы мүмкін, онда индикатор және пульттің экраны
өшіріледі. Егер пульт батареясының заряды таусылса, құрылғының
әсер ету радиусы төмендейді.
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2. Электр тізбегімен байланысты ақаулар. Ұзақ пайдалану,
температуралық ауытқулар, сондай-ақ ылғалдылықтың әсері
нәтижесінде сымның байланыстары тотығып, бүлінуі мүмкін.
Нәтижесінде кернеу тізбектерде өтуі нашарлайды. Мәселе кейде
қосымша құрылғылар мен аспаптарды орнатумен немесе көлік құралын
айдап кету әрекеттерімен байланысты. Сымдағы ақаулар жиі
сақтандырғыш
құрылғылардың
істен
шығуына
байланысты.
Проблеманың белгілері- айдап кетуге қарсы құрылғы пультпен
жіберген командаларға жауап бермейді. Бірақ пульттің өзі жұмыс
істейді.
3. Келесі себеп-автосигнализация бағдарламасының істен шығуы –
Жүйені басқару орталық блоктың жұмысындағы кемшіліктер оның
дұрыс жұмыс істемеуіне әкеледі. Сигнал" жанады " – себепсіз жұмыс
істей бастайды, күзет режимін өшірмейді немесе қоспайды,
қозғалтқышты бұғаттайды және т. б.
4. Сигнализацияның себепсіз іске қосылуы. Мұндай ақаулықтар әдетте
жүйені баптау және орнату кезінде жіберілген қателіктерге
байланысты. Мысалы: соққы контроллерінің өте жоғары сезімталдығы
сезгіштердің жиі іске қосылуына әкеледі. Олар маңынан өтіп бара
жатқан басқа машиналардың діріліне, жануарлардың жанасуына, қатты
дыбысқа, тіпті желге жауап беретін болады. Егер контроллердің
сезімталдығы дұрыс бапталса, бірақ олар дұрыс орнатылмаса, мысалы
пластикалық негізге, құрылғылар дұрыс жауап бермейді. Пластикадірілді күшейтетін материал, сондықтан сезгіштер жауап береді.
Пластик қызған жағдайда кеңейтіледі, пішінін өзгертеді бұл
сезгіштерді белсендіреді.
5. Басқару пультінің жұмысындағы ақауларға байланысты болуы
мүмкін. Егер құрылғы бұзылса немесе дұрыс жұмыс істемесе, басқару
модулі сигналдарды қабылдай алмайды. Бұл құрылғының құлауына
немесе оның сұлбасына су кіруіне байланысты механикалық немесе
физикалық сипаттағы тозу мен зақымданудың нәтижесінде болады.
6. Қатты суықта жұмыс істеу кезінде айдап кетуге қарсы
қондырғының жұмысында мəселелер туындауы мүмкін. Егер ауа
температурасы өндіруші рұқсат еткеннен төмен болса, сигналдарды
беру мен алуда қиындықтар туындайды.
Автосигнализация ақауларын анықтау және жою.
Автодабылын жөндемес бұрын, мәселенің себебін анықтау керек:
1. Диагностика басқару пультінен бастаған дұрыс. Құрылғыда ықтимал
зақымданулар бар жоғын көзбен шолып тексеру жүргізіледі. Пультте
судың іздері жоқ екеніне көз жеткізу керек. Егер құрылғыға су кірсе,
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2.

3.

4.

5.

онда пульттің ішінде, қақпақтың артқы жағында конденсатты көресіз.
Ылғалдың іздерін жою үшін пультті жылы жерге немесе күнге қойып
кептіру керек. Бірақ құрылғы үшін күн сәулесінің ұзақ әсері зиянды
болатынын есте сақтаңыз.
Егер судың іздері немесе зақымданулар болмаса, бірақ сигнал пульттің
командаларына жауап беруден бас тартса, себебі магнитті кедергілер
немесе айдап кетуге қарсы қондырғыда болуы мүмкін. Кедергілердің
жоқтығына көз жеткізу үшін пультті машина салонында орнатылған
антенна адаптеріне апарып, түймені басыңыз. Қандай да бір реакция
болмаса, пульт батареясын ауыстыру қажет. Егер бәрі бір реакция
болмаса, келесі кезеңге кірісеміз.
Содан кейін қоректену тексеріледі. Ол үшін мультиметр қажет.
Тестердің сүңгілерін аккумуляторлық батареяның клеммаларына қосып,
содан кейін қозғалтқышты іске қосамыз. АКБ клемаларын кірден және
тотығудан алдын ала тазалау керек. Мультиметр экранында 13,5-тен 14
Вольтқа дейінгі сандар пайда болады. Егер тестердің көрсеткіші 14,2 Вдан көп көрсетсе, ол батарея заряды аз және генераторлық құрылғы оны
зарядтау үшін күшейтілген режимде жұмыс істейтінін көрсетеді. Бірақ
бұл жылдың суық мезгілінде қалыпты болып саналады, себебі бір
түнде төмен температурада батарея зарядының бір бөлігін жоғалтады.
Егер қозғалтқыш оталған кезде кернеу шамасы 13 вольттан аз болса,
бұл АКБ зарядты толық алмайтынын көрсетеді. Барлық электр
құралдарын өшіріп, қайтадан өлшеп көріңіз. Диагностика алдында
клемаларға назар аударыңыз-оларда ақаулар болмауы керек. Төмен
батарея заряды банкаларда электролит ерітіндісінің жетіспеушілігіне
байланысты болуы мүмкін. Егер сұйықтық аз болса, оның деңгейін
тазартылған сумен толықтыру керек. Немесе АКБ тығыздығы төмен
болуы мүмкін.
Егер батареяда заряд бар болса, электр тізбегіне тестер арқылы
диагностика жасалады. Барлық түйіспелерді тексеру керек. Сондай-ақ,
электр тізбектерінің тұтастығына көзбен шолу арқылы диагностика
жүргізіледі. Сақтандырғыш құрылғыларды тексеруді ұмытпаңыз. Істен
шыққан сақтандырғыштарды, сондай-ақ зақымдалған сымдарды
ауыстырамыз, оларды жөндеу орынсыз. Жаңа кабельдердің
зақымдалуын болдырмау үшін оқшаулағышпен қосымша орауды
ұсынамыз.
Егер ақаулықтың себебі анықталмаса, ақауларды басқару модулінен
іздеу керек. Құрылғыны бөлшектеп, оны барлық жағынан қарап
шығыңыз. Егер қоспаларда зақымдалған контактілер болса, штекер
ауыстырылуға тиіс. Ішіндегі ылғалдың болуын тексеру үшін басқару
модулін бөлшектеуге болады. Ылғалдың іздері пульттегідей жойылады.
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Қышқылданған түйіспелер тазартылады. Егер құрылғы бүтін болса
және оның платасы бұзылмаса, себебі бағдарламаның бұзылуынан
болуы мүмкін. Бағдарламаны нөлдеу және құрылғыға қайта бағдарлама
орнату қажет.
Басқару модулін немесе тікелей сигнал дабылын жөндеу алдында оны
алдымен өшіру қажет. Сондай-ақ, жүйені өшіру, содан кейін қосу оның
жұмысын шешуге көмектеседі.
Иммобилайзер ақаулары және оларды анықтау.
Орыс тіліне аударғанда "immobillizer" сөзі «обездвиживатель
(жылжытқыш)» дегенді білдіреді. Құрылғы автокөлікті айдап әкету
мақсатында қозғалтқышты рұқсатсыз іске қосу мүмкіндігін болдырмайтын
электрондық сұлба болып табылады. Бұған автокөліктің негізгі электр
тізбектерін үзу арқылы қол жеткізеді. Бұл модуль құлақтандыру жүйесін
пайдаланатын дабылға қарағанда жасырын жұмыс істейді. Құрылғының негізгі
міндеті-зиянкестер салонды ашқанда да көлік құралын айдап кетудің алдын
алу. Оның жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында сұлбаға
иммобилайзерді ажыратқан немесе бөлшектеген кезде, тіпті сымдардың
тұйықталған кезінде де қозғалтқыштың іске қосылуын бұғаттайтын реле
орнатылады. Жеке модельдер стандартты сигнализациямен біріктіріледі, ол
іске қосылған кезде бұғаттауды іске қосады.
Иммобилайзерді тексеру.
Иммобилайзердің жұмыс істемеу себептерін іздеу алдында автокөліктің
келесі бөліктерін тексеру және түзету керек:
1. Аккумулятор батареясының зарядын тексеру, жеткіліксіз болған
жағдайда зарядтау.
2. Автокөліктің нақты моделінде қолданылатын бастапқы тұтану
кілтін пайдаланыңыз.
3. Иммобилайзер сигналына кедергі жасай алатын электрондық
гаджеттер мен басқа да құрылғыларды алып тастау.
Құрылғының жұмысын тексеру үшін, кілтті фольгамен орап, оны
оталдыру құлпына салыңыз. Сигналды жабу себебінен аспаптар панелінде кілт
индикаторы жанбаса, көлік оталмайды. Фольганы алған кезде қозғалтқыш іске
қосылуы тиіс.
Иммобилайзердің ақаулық белгілері.
Иммобилайзер машина иесін танымағандықтан көлік иесіне көптеген
қолайсыздықтар тудыратын белгілі бір бұзылуларға тән:
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1. Кілтті оталдыру құлыпында бұраған кезде стартер жұмыс істемейді.
2. Кілтті бұраған кезде стартер айналады, бірақ қозғалтқыш іске
қосылмайды.
3. Чип-кілт индикаторы құралдар тақтасында тұрақты жыпылықтайды.
4. Пульт батырмасын басса да автокөліктің реакциясының болмауы.

2.46-сурет. Аспаптар пәнеліндегі иммобилайзер белгісі.

Иммобилайзердің ақаулары екі түрге бөлінеді:
1. Бағдарламалық қамтамасыз етудегі ақау: ақау құрылғының өзінде
немесе компоненттерінде (мотор блогы мен кілті). Бағдарламаны
қалпына келтіру кезінде жойылады.
2. Аппараттық ақау: Байланыс сымдары, контактілер немесе платаның
элементтері бұзылған кезде пайда болады. Иммобилайзерді жөндеу
арқылы жойылады.
Иммобилайзерді өшіру.
Иммобилайзерді өшіру қажеттілігі автокөлік иесінде келесі себептер
бойынша туындауы мүмкін:
1.
2.
3.
4.

Кілтті жоғалтқан кезде.
ЭББ немесе иммобилайзердің басқа да бөліктері бұзылған кезде.
Қозғалтқышты қашықтан іске қосу пультін орнату кезінде.
Құрылғыны қасақана ажыратқанда, машинаны қорғау үшін тек
сигнализация жеткілікті болған кезде.
5. Автокөлік айдап кетушілер үшін қызықты болмаған жағдайда және
иммобилайзерді қолдану мағынасыз болғанда
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2.47- сурет. Иммобилайзердің құрылымы.

Иммобилайзерді өшірудің ең оңай жолы-кодты теру (бұл опция болған
жағдайда). Чипті моделдеріне ғана сәйкес келетін тағы бір әдіс-екінші кілттегі
чипті иммобилайзердің антеннасына бекіту. Ресми дилерлер штатты
ажыратуға қабілетті құрылғылар немесе әмбебап кілттерді қолданады.
Әмбебап әдіс иммобилайзерді бағдарламалық өшіру болып табылады.
Онда ол белсенді емес күйге аусады. Дабыл орнату кезінде иммобилайзерді
айналып өтуге мүмкіндік беретін бірнеше жолы бар. Ол үшін күзет жүйелері
мен ілеспе жабдықты іске асыратын компаниялардан сатып алынатын,
айналып өту модульдері (айналып өтушілер) пайдаланылады. Бұл модуль
шағын корпусқа салынған, ішкі және сыртқы антенналармен жабдықталған,
электрондық сұлба болып табылады. Ішінде чип немесе құрылғының кілті бар.
Сигнализациядан қозғалтқышты іске қосу кезінде, ішкі антенна шифрланған
сигналды оқиды, ал сыртқы антенна оны оталдыру құлпына жібереді.
Автокөлікті кілтпен іске қосқан кезде, айналып өтуші жұмыс істемейді.
Айналып өтуші модульдері машинаның нақты моделінің жабдықтарымен
үйлесімді болу үшін тәжірибелі маманды таңдау керек. Кейде иммобилайзер
сигналы әлсіз болып және оны күшейту қажет болуы мүмкін. Кілтті жоғалтқан
немесе иммобилайзермен мәселелер туындаған жағдайда, құрылғыны
эмулятор арқылы ажыратуға болады. Ол ЭББ-дағы қорғаныс бағдарламасын
айналып өтеді және машинаны басқаруға ешқандай әсер етпейді. [2.38]
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2.10. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРҒА НҰСҚАУЛЫҚ
Электрониканы диагностикалау кезіндегі сақтық шаралары.
Қазіргі заманғы автокөліктердің электронды жабдықтары статикалық
электр мен артық кернеулерге сезімтал. Сондықтан, автокөліктерге қызмет
көрсету үшін әдеттегідей кейбір операцияларды мұндай автокөліктерде
орындау мүмкін емес.
Қазіргі заманғы автокөліктердің электронды жүйелері мен электр
жабдықтарын диагностикалау кезінде төмендегі негізгі принциптер сақталуы
керек.
1. Автокөлік оталып тұрған кезде электронды және электрлік жүйелерді
борттық желіден ажыратуға болмайды. Бұл жағдай өтпелі кезеңде төмендегі
бөлшектердегі кернеуді өзгертуі мүмкін.:
• батарея қысқыштарындағы;
• әр түрлі соленоидтар мен реле орамалары;
• форсункада;
• оталдыру катушкаларында;
• компьютердің қосқыш кабельдерінде.
2. Басқа автокөліктің батареясының сымдарын тұтану кілті ашық
болған кезде ғана қосу.
3. Аудио жүйенің динамиктерін ЭББ-ға жақын жерде орнатуға
болмайды, олардың электромагниттік сәулелері кедергі келтіреді.
4. Автокөлікте электрмен дәнекерлеу жұмыстарын бензобак шешілген,
компьютер ажыратылған және аккумулятор батареясының "массасынан"
ажыратылған кезде жүргізген дұрыс.
5. Әйнектің саңылауларын уақтылы жою қажет, өйткені ылғал аспаптар
панелінің электронды жабдықтарын істен шығаруы мүмкін.
6. Сезгіштер тізбегінде өлшеулер жүргізген кезде жоғары омдық
цифрлық
аспаптарды
пайдалану
керек.
Бағыттамалық
аспаптар
диагностикалық карталарда көрсетілген жерде ғана пайдаланылуы тиіс.
7. Компьютердің тізбектерін диагностикалау кезінде тексеру лампасын
қолдануға болмайды, оның орнына жоғары омдық логикалық сынамалар
қолданылады.
8. Компьютердің шығыстарына жерлендірілмеген жұмыс құралымен
қол тигізуге болмайды, өйткені адамның статикалық заряды оны істен
шығаруы мүмкін.
№1 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Автокөлікті диагностикалау жабдықтары.
Мақсаты: Автокөліктің электр жабдықтарына диагностика жасайтын
аспаптармен танысу және дағдылану.
№1 тапсырма. Дәстүрлі диагностикалық әдістермен танысу.
№2 тапсырма. Мултиметр, тестрлермен жұмыс істеп дағдылану.
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№3 тапсырма. Автокөлік сканерлерінің түрлерімен жұмыс ретімен
танысу және дағдылану.
№4 тапсырма. Осциллографтар, мотор тестерлердің жұмыс ретімен
танысу және дағдылану.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№2 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы:
Электр
энергиясымен
қоректендіру
жүйесін
диагностикалау және ақаулары.
Мақсаты: Электр энергиясымен қоректендіру жүйесінің тораптарының
жұмыс қабілеттілігін тексереу және ақауларын анықтау.
№1 тапсырма. Генератор тораптарының жұмыс қабілеттілігін анықтау
үшін аспаптарды пайдалану және дағдылану.
№2 тапсырма. Генератор тораптарының жұмыс қабілеттілігін тексеру,
ақауларын анықтау.
№3 тапсырма. Аккумулятордың қуат деңгейін тексеру, ақауын
анықтау.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№3 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Оталдыру жүйесін диагностикалау және ақаулары.
Мақсаты:
Оталдыру
жүйесінің
тораптарының
бөлшектерін
диагностикалау
және
ақауларын
анықтау.
Автокөлік
сканерлер,
осциллографтар, мотор тестерлермен диагностика жасау ақауларды анықтау.
№1 тапсырма. Оталдыру жүйесінің тораптарының бөлшектерінің
ақауларын дәстүрлі әдістермен анықтап дағдылану.
№2 тапсырма. Электрондық қоректендіру жүйесі тораптарының
жұмыс қабілеттілігін тексеру, ақауларын анықтау.
№3 тапсырма. Оталдыру жүйесі тораптарының жұмыс қабілеттілігін
тексеру, ақауларын анықтау.
№4 тапсырма. Оталдыру жүйесін
диагностикалау, ақауларын анықтау.

осциллографтың

көмегімен

№5 тапсырма. Холл сезгішін тексеру, ақауларын анықтау.
№6 тапсырма. Оталдыру жүйесін сканердің көмегімен диагностикалау
ақауларын анықтау.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
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№4 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Қозғалтқышты іске қосу жүйесін диагностикалау және
олардың ақаулары.
Мақсаты:
Қозғалтқышты
іске
қосу
жүйесінің
тораптарын
диагностикалау және ақауларын анықтау. Стартердің ақауларын анықтау.
№1 тапсырма. Қозғалтқышты іске қосу жүйесін диагностикалау және
ақауларын анықтау.
№2 тапсырма. Стартер тораптарының жұмыс қабілеттілігін
аспаптарды пайдаланып анықтау.
№3 тапсырма. Стратер тораптарының жұмыс қабілеттілігін тексеру,
ақауларын анықтау.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№5 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Басқару жүйесін диагностикалау және олардың ақаулары.
Мақсаты: Басқару жүйесін диагностикалау және ақауларын анықтау.
Басқару жүйесінің сезгіштерін диагностикалаудың негізгі әдістерімен танысу.
№1 тапсырма. Басқару жүйесін сканердің көмегімен диагностикалау
және ақауларын анықтау.
№2 тапсырма. Қозғалтқыш температура сезгішін диагностикалау.
№3 тапсырма. Дроссель жапқышының орналасу жағдайы сезгішін
диагностикалау.
№4 тапсырма. Оттегі концентрациясының сезгіші немесе λ-зондты
диагностикалау.
№5 тапсырма. Жаппай ауа шығыны сезгішін диагностикалау.
№6 тапсырма. Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық орналасу
сезгіштерін диагностикалау.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№6 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Жарықтандыру және дабыл беру жүйесін диагностикалау
және ақаулары.
Мақсаты: Жарықтандыру және дабыл беру жүйесін диагностикалау
және ақауларын анықтау.
№1 тапсырма. Жарықтандыру жүйесінің тораптарын диагностикалау
және ақауларын анықтау.
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№2 тапсырма. Дабыл беру жүйесінің тораптарын диагностикалау және
ақауларын анықтау.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№7 тәжірибелік жұмыс
Ақпараттық-өлшеу жүйесін

Тақырыбы:
диагностикалау және
ақаулары.
Мақсаты: Ақпараттық-өлшеу жүйесін диагностикалау және ақауларын
анықтау.
№1 тапсырма. Ақпараттық-өлшеу жүйесінің белгілері бойынша
ақауларын анықтау.
№2
тапсырма.
Аспаптар
панеліндегі
қауіпсіздік
жастығы
индикаторының жанып тұру себептері, диагностикасы.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№8 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Қосалқы жабдықтарды диагностикалау және ақаулары.
Мақсаты: Қосалқы жабдықтардың тораптарын диагностикалау және
ақаулары.
№1 тапсырма. Әйнек тазалағыштың негізгі ақаулықтарымен танысу.
№2 тапсырма. Әйнек жуғыштың негізгі ақауларымен танысу.
№3 тапсырма. Салонды жылыту жүйесінің (пештің) ақаулықтарымен
танысу, себептерін анықтау.
№4 тапсырма. Автокөліктің климат-бақылау жүйесінің ақауларымен
танысу.
№5 тапсырма.Электр моторлардың ақауларымен танысу және анықтау.
№6 тапсырма. Әйнек көтергіштің ақаулығының себептерімен танысу.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№9 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Айдап әкетуге қарсы жүйелерді диагностикалау және
ақаулары.
Мақсаты: Айдап әкетуге қарсы жүйелерін орнатып дағдылану,
тораптарын диагностикалау және ақауларын анықтау.
№1 тапсырма. Автосигнализацияны (автокөлік дабылы) сұлба бойынша
орнатып дағдылану.
№2 тапсырма. Автосигнализация (автокөлік дабылы) ақауларымен
танысу.
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№3 тапсырма. Иммобилайзер ақауларымен танысу және оларды
анықтау.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
Тарауға арналған бақылау сұрақтары
Автокөлікті диагностикалау жабдықтары.
1. Автокөлікті диагностикалау жабдықтары не үшін қажет?
2. Автокөлікті диагностикалау жабдықтарының қандай түрлері бар?
3. Автокөлік сканерлерімен нені өлшейді қандай түрлері бар?
4. Мотор-тестерлер және осциллографтармен нені өлшейді?
5. Белгілі бір жүйені тексеруге арналған құрылғыларға нелер жатады?
6. Бүрку жүйесін диагностикалауға арналған жабдық функцияларын ата?
7. Қате кодтары дегеніміз не?
8. Қате кодтары қалай белгіленеді?
9. Электр тізбектерінің ақауларын диагностикалау жолдары.
Электр энергиясымен қоректендіру жүйесін диагностикалау және
ақаулары.
1. Генератордың қандай ақаулары болуы мүмкін?
2. Механикалық ақауларға нелер жатады?
3. Электірлік ақауларға нелер жатады?
4. Генератордың ақауларын қалай анықтауға болады?
5. АКБ қандай ақаулары болады?
6. АКБ ақауларын қалай анықтауға болады?
7. Сульфатизация деген не?
8. Электролиттің тығыздығын қалай өлшейді?
9. Ареометр деген не?
Оталдыру жүйесін диагностикалау және ақаулары .
1. Оталдыру жүйесінің ақауларына қандай ақаулар жатады?
2. Оталдыру катушкасын қалай тексереді?
3. "Чек" шамының көрсеткіштері нені көрсетеді?
4. Модульды оталдыру жүйесін қалай диагностикалайды?
5. Электрондық қозғалтқышты басқару жүйесін қалай диагностикалайды?
6. Оталдыру жүйесін осциллографтың көмегімен қалай диагностикалайды?
7. DIS оталдыру жүйесі дегеніміз не?
8. DIS оталдыру жүйесінде полярлықты қалай анықтайды?
9. DIS-4 және DIS-6 дегеніміз не?
10. Холл сезгішін қалай тексереді?
11. Холл сезгішін тексеру қандай әдістері бар?
Қозғалтқышты іске қосу жүйесін диагностикалау және ақаулары.
1. Қозғалтқышты оталдырған кезде от алмаудың себептері қандай?
2. Электр жүйесі ақауларын іздеу кезеңдерін ата.
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3. Стартер қозғалтқышты іске қосқаннан кейін өшірілмеудің себептері
қандай?
4. Іске қосу жүйесінің стартерлері мен аспаптарының ең жиі кездесетін
ақаулықтарын ата.
5. Э236 құрылғы туралы не білесің?
6. Стартердің негізгі ақауларын ата.
Басқару жүйесін диагностикалау және ақаулары.
1. Электронды басқару жүйесінің сезгіштерін диагностикалау қандай
әдістері бар?
2. Қозғалтқыш температура сезгішінің диагностикасын қалай жасайды?
3. Қозғалтқышты
салқындату
жүйесінің
компоненттерін
қалай
тексереміз?
4. Мультиметр және пирометркөмегімен салқындатқыш сұйықтықтың
температура сезгішін қалай диагностикалаймыз?
5. Сканердің көмегімен температура сезгішін қалай диагностикалаймыз?
6. Дроссель
жапқышының
орналасу
жағдайы
сезгішін
қалай
диагностикалаймыз?
7. Оттегі концентрациясының сезгіші немесе λ-зондты қалай
диагностикалаймыз?
8. Сканердің көмегімен оттегі сезгішін диагностикалау ретін ата.
9. Мультиметр көмегімен оттегі сезгішін диагностикалау ретін ата.
10.Осциллограф көмегімен оттегі сезгішін қалай тексереміз?
11. Жаппай ауа шығыны сезгішін қалай диагностикалаймыз?
12. Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық орналасу сезгіштерін қалай
диагностикалаймыз?
13. Иінді біліктің орналасу сезгішін тексерудің қарапайым әдістерін ата.
Жарықтандыру және дабыл беру жүйесін диагностикалау және
ақаулары.
1. Жарықтандыру және жарық сигнал беру жүйесі жұмыс істемеу
себептерін ата.
2. Фаралар(шамдар) мен фонарлардың жеке шамдары жанбаудың
себептерін ата.
3. Бұрылу көрсеткіштері мен фар жарығын ауыстырып қосқыштарының
рычагтары қозғалмау себептерін ата.
4. Фаралар жолды нашар жарықтандыру себептерін ата.
5. Дыбыс сигналы жұмыс істемеуінің қандай себептері бар?
6. Руль колонкасындағы қысу байланыстарының ақаулары қандай?
7. Дыбыс сигналының релесінің немесе сымның істен шығу себебі қандай?
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Ақпараттық-өлшеу жүйесін диагностикалау және ақаулары.
1.
2.
3.
4.

Ақпараттық-өлшеу жүйесінің ақауларын ата.
Ақпараттық белгілердің жану себептері қандай?
Ескерту белгілерінің жану себептері қандай?
Ақаулық туралы хабарлайтын белгілерді ата және қандай ақауларды
хабарлайды?
5. Аспаптар панеліндегі қауіпсіздік жастығы жанып тұр: индикатордың
жұмыс істеу себептерін ата.
6. Сезгіштердің ақаулығы туралы айт.
Қосалқы жабдықтарды диагностикалау және ақаулары.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Қосалқы жабдықтардың ақауларын ата.
Әйнек тазалағыштың негізгі ақаулықтарын және себептерін ата.
Әйнек жуғыштың негізгі ақауларын және себептерін ата.
Әйнек жуғыштың ақауларының электрлік себептері қандай?
Салонды жылыту жүйесінің (пештің) ақаулығының себептері қандай?
Автокөліктің жылыту жүйесінің ақаулығының негізгі себептері
қандай?
7. Автокөліктің климат-бақылау жүйесінің ақаулары қандай?
8. Әйнек көтергіштің ақаулығының себептерін ата.
Айдап әкетуге қарсы жүйелерді диагностикалау және ақаулары.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Айдап әкетуге қарсы жүйелердің қандай ақаулары бар?
Автосигнализацияның (автодабыл) қандай ақаулары бар?
Автосигнализацияның ақауларының себептері мен белгілері қандай?
Автосигнализация ақауларын анықтау және жою қандай әдістері бар?
Иммобилайзер ақаулары және оларды қалай анықтаймыз?
Иммобилайзерді өшіру, айналып өту дегеніміз не?
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Қорытынды
Осы модульде автокөліктің электр жабдықтарын диагностикалау
әдістері мен ақаулары және тәжірибелік жұмыстар тізімі мен тарауға
байланысты бақылау сұрақтары енгізілді.
Модульді меңгере отырып автокөліктің электр жабдықтарын
диагностикалау әдістері, аспаптарды таңдау және ақауларды анықтау туралы
меңгереді. Сонымен бірге бақылау сұрақтары бойынша өз білімдерін
шыңдайды.
Тәжірибелік жұмыс кезінде тәжірибе жетекшісінің айтқаны бойынша
қауіпсіздік техникасын сақтай отырып электр жабдықтарының тораптарына
диагностика жасап дағдыланады және ақауларын анықтап себептерін біледі.
Осы модульді меңгеру барысында автокөліктің электр жабдықтарын
диагностикалау және ақаулардың туындау себептері бойынша мағұлматтарға
ие болады.
Диагностикалық құрал-жабдықтармен жұмыс істеп дағдыланады және
үйренеді.
Ұсынылатын оқулықтар
1- Ордабаев А., Серіков А. «Автокөлік құрылымы» Оқулық. — Астана:
Фолиант, 2014. — 240 б.
2- В.П. Митронин, А.А. Агабаев. «Автокөлік құрылымы» пәні бойынша
бақылау материалдары. Москва. «Академия» баспа орталығы 2014-80б
3- М. Дартаев, К. Каналин, С. Ескалиева. «Автокөлік қозғалтқышының
теориясы мен құрылысы» оқу құралы – Астана Фолиант, 2018. - 192 б.
4- П. Жүнісбеков. «Автокөлікдің құрылысы және пайдаланылуы» —
Астана қаласы «Фолиант» 2011— 360б
5- В.М. Венечук, С.А. Кулатаев, А.В. Чернов, М.В. Яварович.
«Электронды жабдықтар негіздерімен Автокөліктердің электр
жабдықтары» Оқу құралы
– Нұр-Сұлтан: «Кәсіпқор» холдингі»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2019 ж.
6- А.И. Гришина, К.Ш. Мураталиев, М.С. Исабеков, А.Ф. Таран.
«Диагностикалау құралдары мен технологиялары» Оқу құралы - НұрСұлтан: «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы,
2019 ж.
7- Т.Г.Финогенова, В.П.Митронин. «Автокөлікті жөндеу және пайдалану,
техникалық қызмет көрсету» Бақылау материалдары: алғашқы кәсіптік
білім беруге арналған оқу құралы — 3-інші басылым, стер. — М. :
«Академия» баспа орталығы, 2013. — 80 б.
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ІІІ ТАРАУ. АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТР ЖАБДЫҒЫНА ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ
Оқу мақсаттары: Осы модульде автокөліктің электр жабдықтарына
техникалық қызмет көрсету және жөндеу туралы мағұлматтармен танысамыз
және техникалық қызмет көрсету және жөндеу құралдарымен танысып жұмыс
істеп дағдыланамыз, оны тәжірибе жүзінде бекітеміз.
Білім алушылардың іс жүзінде автокөліктердің электр және
электрондық жабдығының тораптары мен агрегаттарына техникалық қызмет
көрсету және жөндеу жөніндегі төмендегі міндеттеттерді орындау.

Электрик автослесарь

1. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу туралы мағұлмат
аламыз.
2. Электр энергиясымен қоректендіру жүйесіне
техникалық қызмет
көрсету және жөндеу әдістерімен танысу.
3. Оталдыру жүйесіне
техникалық қызмет көрсету және жөндеу
әдістерімен танысу.
4. Қозғалтқышты іске қосу жүйесіне техникалық қызмет көрсету және
жөндеу әдістерімен танысу.
5. Басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістерімен
танысу.
6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесіне техникалық қызмет көрсету
және жөндеу әдістерімен танысу.
7. Ақпараттық-өлшеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу
әдістерімен танысу.
8. Қосалқы жабдықтарға
техникалық қызмет көрсету және жөндеу
әдістерімен танысу.
9. Айдап әкетуге қарсы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және
жөндеу әдістерімен танысу.
10. Тәжірибелік сабақтарды орындау және дағдылану.
АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҒЫН
ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ АҚАУЛАРЫ

АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТРЖАБДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ,
ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик
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Алдын-ала қойылатын талаптар.
Осы модульді игеруден бұрын «Электр құрал жабдықтарын жөндеуші
слесарь-электрик» біліктілігін және автокөліктің электр жабдығының
құрылысы, жұмыс істеу принципін, оларды диагностикалау, ақауларын
анықтау әдіс-тәсілін игеру ұсынылады. Сұлбада «Электрик автослесарь»
біліктілігін меңгеру реті төменнен жоғары қарай көрсетілген. Модульдерді
рет-ретімен шеберлік деңгейімен меңгерген дұрыс.
Қажетті оқу материалдары:
1. Қағаз және карандаш.
2. Диагностикалық, қызмет көрсету және жөндеуге қажетті құралжабдықтар.
3. Тиісті жеке қорғану құралдары.
Тарауға кіріспе
Алдыңғы модульдерде автокөліктің электр жүйесінің құрылысы,
бөлшектерінің міндеттері, жұмыс істеу принципі және оларға диагностика
жасау, ақауларын анықтау әдіс-тәсілдерімен танысып, тарауға сәйкес
тәжірибелік жұмыстарды орындадық.
Осы модульде автокөліктің электр жүйелеріне, тораптарына,
бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарымен
танысамыз. Және де автокөліктің электр жүйелеріне техникалық қызмет
көрсету және жөндеу құрал-жабдықтарымен танысып жұмыс барысында
қолданып дағдыланамыз.
3.1. Автокөліктің электр жабдығына техникалық қызмет көрсетудің
жалпы ережелері.
Автокөліктердің және олардың құрамдық бөлшектеріне ТҚК жоспарлықескерту жүйесіне сәйкес жоспарлық, енгізу тәртіппен, оларды қатаң түрде
анықталған периодпен эксплуатациялау, ал жөндеу қажеттілік бойынша іске
асырылады, ол ТҚК процесі кезінде болады.
Техникалық әдебиеттерде міндетті техникалық қызмет
операциялары орындалатын жұмыстың мәні бойынша анықталады:

көрсету

Реттеу;
Құю;
Майлау;
Бекітпе жұмыстары;
Электротехникалық;
Бақылау-диагностикалық.
Автокөлікге техникалық қызмет көрсетуге кіретін операциялардың
көлемі мен мазмұны машинаның маркасы мен моделімен, сондай-ақ егер
машина осы мерзім ішінде пайдаланылмаса, ағымдағы жүріс, маусымдық
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және белгілі бір сақтау мерзіміне қол жеткізу сияқты факторлармен
анықталады.
Техникалық қызмет көрсету регламенті, сервисаралық интервалдар және
ТҚК әрбір түрі бойынша операциялардың мазмұнын өндіруші айқындайды
және қызмет кітапшасында көрсетіледі.
Автокөлік көлігінің жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсету
және жөндеуге келесідей техникалық орындаулар жүргізіледі: күнделікті
қызмет (КҚ), бірінші техникалық қызмет (1-ТҚ), екінші техникалық қызмет (1ТҚ), маусымдық техникалық қызмет (МҚ) және ағымдағы жөндеу (АЖ).
Ағымды жөндеу (АЖ) деп-автокөлікдің (агрегаттың) және ауыстыруда
тұрған немесе жеке бөлшектерді қалпына келтіру немесе жұмыс қабілеттігін
қалпына келтіру немесе қамтамасыз ету үшін жасалынатын жөндеу болып
табылады.
Ағымдық жөндеу АҚК-дегі АЖ зонасында орындалады. Бұл кезде
автокөлікді шашу, ақауы бар агрегаттарды ауыстыру, ескі детальдарды
жаңасына ауыстыру, жинау жұмыстары орындалады.
АЖ автокөлікдің келесі ТҚ-2 ге дейінгі жұмысын қамтамасыз етуі
қажет. Автокөлікдің келу уақытын сақтау үшін АЖ-ін агрегатты әдіспен
жүргізеді, онда жөнделмейтін немесе күрделі жөндеуді қажет ететін
агрегаттарды қайталама қорынан алынып, ауыстырылады.
Автокөлік агрегатын шашу-бұзусыз арнайы бақылау-диагностикалық
жабдықтар көмегімен ақауын анықтап алып қана жөндеуге кіріседі.
АЖ жұмыстары өз мінездемесі бойынша және
өндіріс орнына
байланысты мына түрге бөлінеді: жұмыс бекеттерінде орындалатын және
цехтарда, учаскелерде және шеберхана бөлімшелерінде орындалатын
өндірістік – цехтың және т.б.
Автокөліктерді маркасы мен моделіне байланысты бекеттік жұмыстар
пайызы АЖ-дегі жалпы жұмыс көлемінің 30%-дан 50%-ға дейін құрайды.
Оларға шашу-жинау, реттеу және бекіту жұмыстары жатады.
ТҚ және АЖ аймақтары автокөлікге техникалық әсерін жүргізуге,
оны техникалық жөнделген қалпында ұстау үшін қызметтің мынадай түрлері
өткізіледі:

күнделікті техникалық қызмет – КТҚ ;

№1 техникалық қызмет – 1-ТҚ ;

№2 техникалық қызмет – 2-ТҚ ;

маусымдық техникалық қызмет

жалпы диагностикалау – 1-Д ;

терең диагностикалау – 2-Д ;
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ағымдағы жөндеу – АЖ .
Ағымдағы жөндеудің өндірістік аумағында АЖ жұмыстарын жеке түрде
орындайды.
Сақтау аймағы (тұрақ) қозғалмалы құрамды сақтауға арналған.
Автокөліктерге техникалық қызмет көрсетуде қойылатын талаптар:
Автокөліктерге техникалық қызмет көрсеткенде, өндіріс құралдарына
технологиялық процестерді ұйымдастырғанда қойылатын санитарлық ереже
мен гигиена талаптарын, сондай-ақ мемлекеттік стандарт талаптарын дұрыс
орындау керек.
Автокөліктерге маусымдық техникалық қызмет көрсету (ТҚК) кезінде
байқалған сынықтарды жөндеу керек. Автокөліктерді пайдалануға бермес
бұрын тексеруге бағытталған техникалық қызмет көрсету бөлімшелерінде
жүргізіп байқайды.
Автокөліктерге 1-ТҚ және 2-ТҚ көрсету ауыспалы агрегаттардың
көмегімен жұмыс орнында жасалады, отын және жанармай
құю
операцияларын жүргізгенде Автокөліктердің негізгі бөлімдеріне шаң ,
топырақ және ылғал түспеуі керек. Жұмыстан кейін автокөлікдің картерінен
алынған майларды, гидравликалық жүйелердің сұйықтықтарын, техникалық
қызмет көрсету кезінде алынған басқа да мұнай өнімдерін арнайы ыдысқа
жинап, есебін жүргізеді, Жұмыстан шыққан мұнай өнімдерін жерге төгуге
болмайды. Күрделі немесе ағымдағы жөндеу алдында 2-ТҚ жүргізбей,
диагностикаға жіберіп, оны жұмысқа пайдалануға немесе жөндеуге
қойылатыны анықталады.
Автокөлікті шаң мен ластан тазартады. Сырттай қарап, отынның,
майдың және электролиттің ақпауын тексереді, қажет болса жөндейді. Мотор
картерінің түбіндегі майдың, радиатордағы салқындатқыш сұйықтың деңгейін
тексереді, қажет болса, белгілі дәрежеге дейін толтырады. Мотордың, рульдік
басқарудың, жарық және сигнал беру жүйесінің әйнек тазалауыш пен
тежеуіштердің жұмысқа жарамдылығын тексереді. Автокөлік моторын
ауысым барысында маймен толықтырады.
Сақтау аймағы (тұрақ) қозғалмалы құрамды сақтауға арналған.
Автокөліктерге техникалық қызмет көрсетуде қойылатын талаптар:
Автокөліктерге техникалық қызмет көрсеткенде, өндіріс құралдарына
технологиялық процестерді ұйымдастырғанда қойылатын санитарлық ереже
мен гигиена талаптарын, сондай-ақ мемлекеттік стандарт талаптарын дұрыс
орындау керек.
Автокөліктерге маусымдық техникалық қызмет көрсету (ТҚК) кезінде
байқалған сынықтарды жөндеу керек. Автокөліктерді пайдалануға бермес
бұрын тексеруге бағытталған техникалық қызмет көрсету бөлімшелерінде
жүргізіп байқайды.
Автокөліктерге 1-ТҚ және 2-ТҚ көрсету ауыспалы агрегаттардың
көмегімен жұмыс орнында жасалады, отын және жағармай
құю
операцияларын жүргізгенде Автокөліктердің негізгі бөлімдеріне шаң ,
топырақ және ылғал түспеуі керек. Жұмыстан кейін автокөлікдің картерінен
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алынған майларды, гидравликалық жүйелердің сұйықтықтарын, техникалық
қызмет көрсету кезінде алынған басқа да, мұнай өнімдерін арнайы ыдысқа
жинап, есебін жүргізеді, Жұмыстан шыққан мұнай өнімдерін жерге төгуге
болмайды. Күрделі немесе ағымдағы жөндеу алдында 2-ТҚ жүргізбей,
диагностикаға жіберіп, оны жұмысқа пайдалануға немесе жөндеуге
қойылатыны анықталады.
Автокөлікті шаң мен ластан тазартады. Сырттай қарап, отынның,
майдың және электролиттің ақпауын тексереді, қажет болса жөндейді. Мотор
картерінің түбіндегі майдың, радиатордағы салқындатқыш сұйықтың деңгейін
тексереді, қажет болса, белгілі дәрежеге дейін толтырады. Мотордың, рульдік
басқарудың, жарық және сигнал беру жүйесінің, әйнек тазалауыш пен
тежеуіштердің жұмысқа жарамдылығын тексереді. Автокөлік моторын
ауысым барысында маймен толықтырады.
Ағымдағы жөндеудің өндірістік аумағында АЖ жұмыстарын жеке түрде
орындайды.
Маусымдық техникалық қызмет жылына екі рет жүргізіледі. Ол 2-ТҚмен бірлесіп отырып жүргізіледі, жекеше түрде жүргізілмейді. Кешенді
автокөлік кәсіпорнында күрделі жөндеу жүргізілмейді. Күрделі жөндеу теқ
қана арнайы жасақталған автожөндеу кәсіпорнында жүргізіледі.
Қоймажайлар материалдарды қабылдауға және беруге, сонымен қатар
сақтауға арналған. [1.12]
3.2. Электрмен қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету
және жөндеу.
Аккумуляторлық батареялар
Аккумуляторлық батареялардың барлық ақаулары сыртқы және ішкі
болып бөлінеді
1.Сыртқы:
-бактар мен қақпақтардың қабырғаларындағы жарықтар, шытынаулар,
-мастиканың бүлінуі;
-контактілердің тотығуы;
- штырлар мен элементаралық қосылыстардың үзілуі.
2.Ішкі:
-банктер, қалқаншалар арасындағы сызаттар;
- электролит сапасының ауытқулары;
- тордың бұзылуы және пластиналардың белсенді массасының сылынып
түсуі,
-пластиналардың сульфатациясы;
-әртүрлі полюсты пластиналардың қысқа тұйықталуы;
-пластиналардың қабаттанып қалуы;
-пластиналардың белсенді массасының нығыздалуы;
-пластиналардың жалғағыш көпірлерден үзілуі;
- сепараторлардың бұзылуы болып табылады.
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Ақаулықтардың сипатына және оларды жою әдістері бойынша жұмыс
көлеміне байланысты аккумуляторлық батареяларды жөндеу
1) ағымдағы жөндеу,
2) орташа жөндеу,
3) күрделі жөндеу,
4) бастапқы қалпына келтіріп жөндеу болып бөлінеді.
Ағымдағы жөндеу кезінде ақаулы қақпақтар мен құйма арқылы
мастикасын ауыстырады, шығатын қысқыштарды дәнекерлейді және
элементаралық қосылыстарды дәнекерлейді, барлық беттеріндегі ластануды
жояды.
Орташа жөндеу кезінде моноблоктар мен сепараторларды ауыстырады.
Күрделі жөндеу кезінде бірдей полярлы пластиналарының блоктар
жиынтығын, моноблоктар және сепараторларды ауыстырады.
Қалпына келтіріп жөндеу екі жартылай блокты, сепараторларды және
шатыры бар моноблокты ауыстыру қажет болған жағдайда жүргізіледі.
Жөндеуге келіп түскен аккумуляторлық батареялар сырттай қарау
арқылы алдын ала тексеріледі (сызаттар мен сынықтардың, тотыққан
байланыстардың болуы және т.б.). Содан кейін электролиттің жай-күйін
анықтайды: тығыздығы, пластина үстіндегі электролиттің деңгейі, жүктеме
(нагрузка) кезіндегі кернеудің шамасы және т.б.
Тексеру (дефектация) нәтижелері бойынша жөндеудің қандай қажетті
түрін қабылдау туралы қорытынды жасалады.
Аккумулятор батареяларын бастапқы қалпына келтіріп жөндеу
технологиясының реті:
- аккумулятор батареяларын тазалап жуу,
- батареяларды бөлшектеуге дайындау,
- бөлшектеу,
- қалпына келтіру,
- жекелеген бөлшектерді жөндеу,
- құрастыру,
-сондай-ақ батареяларды зарядтау мен тексеру.
Батареяның сыртын тазалап жуған соң, бөлшектеуге дайындау
жұмыстарына оның сыртқы тексеруі, разряды және электролитті ағызу
жатады. Электролитті ағызудан гөрі, батареяларды оның сыйымдылығының
Yio-ға тең тоқ күшімен, ал акумулятор кернеуін 1,70-1,75 В кернеуіне дейін
түсіру, яғни разрядттау керек.
Батареяны разрядтау қажет, өйткені ауа оттегінің әсерінен теріс
зарядталған пластиналардың белсенді массасы бұзылады, сонымен қатар,
аккумуляторлардың сыйымдылығын төмендететін қорғасын гидрототығы
пайда болады. Егер аккумулятор батареясының пластиналарын разрядтау
мүмкіндігі болмаса, онда теріс пластиналар блогын бөлшектеуден кейін
мұқият шайқап, суға салады.
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Батареяларды бөлшектеу мынадай тізбекпен орындалады:
-элементаралық қосылыстарды алып тастайды. Оларды істіктің
айналасында сақиналы жыраны бұрғылайтын түтікшелі бұрғылардың
көмегімен ажыратады. (3.1а-сурет) (бұрғы саусағының диаметрі шығыңқы
істіктің диаметріне сәйкес келуі тиіс);
-кері бұрғылау арқылы шығыс істіктерін алып тастайды (3.1б- сурет);
-мастиканы алдын ала қыздырғаннан кейін электр дәнекерлеу үтігіне
ұқсас жылыту қалпағы немесе жылытқыш қалақша арқылы мастиканы
шпательмен қырып алып тастайды;
- аккумулятор батареяларының қақпақтарын жинағыштардың көмегімен
шешеді;
- бактардан қармау арқылы пластиналардың блоктарын алып тастайды;
-блоктарды жартылай блоктарға ажыратады, оларды тазартады және бірекі сағат ішінде ағын суда жуады;
-пластмасса сепараторларды жуады (зақымданулар болмаған жағдайда);
-аккумуляторлық батареялардың банкаларын жуады және тексереді.
Тексеру жоғары кернеу тогының жарықшағы арқылы өту принципінде жұмыс
істейтін аспаппен жүзеге асырылады (3.2-сурет).

3.1-сурет. Аккумулятор батариясын бөлшектеу.
а)- элементаралық қосылыстарды алу;
б)- кері бұрғылау арқылы шығыс істіктерін алу.

Жекелеген бөлшектерді қалпына келтіру және жасау.
Батареяларды
жөндеу
кезінде
пластмассалы
моноблоктарды,
пластиналар мен сепараторларды қалпына келтіреді.
Моноблокта жарықтар, сынықтар және жырықтар болуы мүмкін.
Тереңдігі 3 мм-ден аспайтын және жалпы ауданы 5 см2 -тан аспайтын
моноблоктардағы пластмасса сынықтары мен жырықтарын оларды кейіннен
балқытылған пластмассамен толтыра отырып, бүлінуін жояды. Үлкен
мөлшердегі ақаулар кезінде, сондай-ақ моноблок қалқаншаларындағы
жарықшақтар пайда болған кезде оларды жарамсыз деп (брак) жояды
Пластиналар (оң полюсті — қара-қоңыр түсті және қалыңдау, теріс
полюсті — сұр түсті) оларда мынадай ақаулары болады: сульфатация,
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торлардың бұзылуы және дат басуы (коррозия), белсенді массаның
нығыздалуы, құлақшалардың қабыршақтануы және сынуы.

3.2- сурет. Аккумуляторлық батареялардың моноблоктарының жай-күйін, герметикалығын
тексеру.
а)- желідегі тоқпен;
1- күкірт қышқылының әлсіз ерітіндісі бар бак ;
2- батареяның тексерілетін моноблогы;
3- пластиналар;
4- амперметр (стрелканың ауытқуы жарықтардың бар екенін көрсетеді) ;
б)- жоғары кернеулі аспаппен;
1- моноблок;
2- ұштықтар;
3- разрядтағыштар;
4- индукциялық катушкалар;
5- үзгіш;
6- конденсатор;
7- ажыратқыш;
8- аккумуляторлық қуат беру батареясы;

Сульфатация – бұл аса қиын еритін күкірт қышқылды қорғасынның ірі
кристалдарының (Рв5О4) оң және теріс пластиналардың беттерінде түзілуі,
белсенді массасының кеуектенуі, сонымен бірге оң пластиналар ашық-қоңыр
болады, ал теріс тақталарда ақ тақта пайда болады; бұл жерлерде белсенді
масса қатты және нәзік болады.
Сульфатацияның пайда болуының негізгі себептері:
- зарядсыз ұзақ уақыт сақтау,
- электролиттің төмен деңгейі,
-үлкен күш тоғының жиі разрядтары,
-электролит тығыздығының, оның температурасының жоғарылауы,
-өзіндік жасағының және пластиналардың қысқа тұйықталуы.
Сульфатталған пластиналардың белгілері:
-зарядтау процесінде — электролит кернеуінің және температурасының
тез жоғарылауы,
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- зарядтау процесінде тығыздықтың шамалы жоғарылауы кезінде қатты
газ бөлінуі,
-разрядталу кезінде — жүктеме кезінде кернеудің күрт төмендеуі.
Тексеру нәтижесінде қатты сульфатталған пластиналарды жояды (брак),
әлсіз сульфатты аккумуляторлық батареяларды электролиттің төмен
тығыздығы кезінде (1,11 артық емес) күші аз зарядпен (сыйымдылықтан 0,05
артық емес) ұзақ зарядтау арқылы бөлшектемей қалпына келтіреді.
Пластиналардың бұзылуы және торлардың коррозиясы ұзақ қайта
зарядтау кезінде, үлкен күш тогымен зарядталғанда, электролиттің тығыздығы
мен температурасы жоғарылағанда, үлкен тербелістерде пайда болады.
Механикалық беріктігі аз болғандықтан, оң пластиналардың белсенді массасы
әлдеқайда жылдам бұзылады. Торларының бұзылған және коррозиясы бар
пластиналар жарамсыз болады.
Теріс пластиналардың белсенді массасын тығыздау аккумуляторлық
батареяларды пайдалану процесінде пайда болады. Пластиналарды ауа,
оттегімен байланыстырған кезде тығыздалуы өте тез болады. Тығыздау
белсенді масса көлемінің азаюымен, оны торлардан ерітумен, сызаттардың
пайда болуымен қатар жүреді. Мұның бәрі пластиналарды істен шығаруға
әкеліп соғады.
Пластиналардың ыдырауы пластина алаңындағы белсенді массасының
әр түрлі(біркелкі емес) көлемдік кеңеюінен туындайды, ол сызаттардың пайда
болуына және оның пластина торлардан түсіп қалуына алып келеді. Ыдыраған
пластиналарды бүкіл алаң бойынша жүктемені баяу, ақырындап беру арқылы
қалпына келтіреді.
Оң пластиналардың ыдырауға бейімдірек келеді, сондықтан жартылай
блоктағы теріс пластиналарды оң пластиналарға қарағанда біреуін артық етіп
орнатады, бұл оң пластиналардың аз ыдырауын қамтамасыз етеді.
Пластиналардың сынған құлақтары айлақұрал көмегімен балқыту
арқылы қалпына келтіріледі (сурет-3.3).

3.3-сурет. Құлақтарды балқытуға арналған құрылғы.
1-көмір электрод;
2-қорғасын шыбық;
3-үлгі.
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Сепараторларды микротесікті пластмассадан (мипласт), микротесікті
эбониттен (мипор), шыны киізден, яғни әйнекті талшықтан және т. б.
дайындалады. Негізгі ақаулары: сульфатация және ыдырау (қабыну).
Сульфатация суда қайнатумен, ыдырау — нығыздау арқылы жойылады.
Аккумулятор батареяларының кейбір бөліктері, мысалы, бареткалар,
элементаралық қосылыстар, шығу істіктері (штырлар) тиісті қалыптарға
құймаларды құю арқылы дайындалады.
Аккумулятор батареяларын құрастыру келесі операцияларды қамтиды:
пластиналарды, жартылай
блоктарға жинау. Тиісті мөлшерде
пластиналар (теріс полюсты пластиналардың — біреуі артық) орнатылады
айлақұрылғыны пайдалана отырып (3.4-сурет), құлақшаларға баретка және
оларға қорғасын құйылады. Жартылай блоктарды жинағанда бір блокқа
бірдей тозған пластиналар жинау қажет, әйтпесе, олардың тез бұзылуына
әкелетін реттеуші тогы пайда болады.
-блоктарды жартылай блоктардан құрастыру;
-жартылай блоктарды бір-біріне әрбір оң пластина екі теріс пластинаның
арасында орналасатындай етіп қою қажет;
- сепараторларды блоктың ортасынан бастап пластиналар арасына
қабырғаларын оң пластиналарға қаратып салады (қос сепараторларда оң
пластиналарға шынывойлак жағы қойылады);

3.4-сурет. Пластиналарды жартылай блоктарға жинауға арналған құрылғы.

-пластина блоктары айлақұрылғы көмегімен қысылады (3.5-сурет) және
бактарға орнатады. Саңылау болған жағдайда ол блок пен бактың арасындағы
сепараторларды орнату арқылы жойылады;
-әрбір аккумуляторды қақпақпен жабады, саңылауларды асбест бауымен
тығыздайды және электр тізбегін пластиналар арасында қысқа тұйықталудың
болмауын вольтметрмен тексереді;
-аккумуляторлардың қақпақтарының сыртын мастикамен (мұнай битум
5 75%, авиациялық майы 25%) 170-180°С температурада қыздырып қаптайды;
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3.5-сурет. Пластина блогын қысуға арналған құрылғы.

-шығу істеріне (штырлар) элементаралық қосылыстар жалғастырылады және
оларды дәнекерлейді. Батареялардың шығыс қысқыштары шаблон арқылы
балқытылады. Батареялар қысқыштарының шағын диаметрі мынадай болуы
тиіс: оң (" + ") 17,25—17,75, конустылығы 1:9 болған жағдайда теріс ( " - " )
15,75 — 16,25 ММ. [1.12]
Зарядтауға дайындық және батареяны
зарядтау мыныларды
қамтиды:
Электролитті құю (оның температурасы 25°С-тан аспауы тиіс,
тығыздығы зарядтың соңында өлшенуі қажет 0,02-ге аз), 4-6 сағат бойы
кідіріс жасап және қажет болған жағдайда қажетті деңгейге дейін толтыру.
Тұрақты тоқтың шамасы жаңа аккумуляторлық батареялар үшін
номиналды сыйымдылықтан 0,1-ге тең болып алынады. Зарядтау кезінде
аккумуляторлардың кернеуін, электролиттің тығыздығы мен температурасын
мезгіл-мезгіл тексеріп тұрады.
Егер электролит температурасы 45°С-қа жеткен жағдайда, зарядтау тоғы
жартысын төмендетеді немесе температураны 30°С-қа дейін төмендету үшін
қажетті уақытқа дейін
үзіліс жасайды. Батареяны зарядтау барлық
батареяларда мол газ бөлінгенге дейін жүргізіледі, ал электролиттің кернеуі
мен тығыздығы 2 сағат бойы тұрақты болып қалатын болса, ол зарядталып
біткенінің белгісі болып табылады.
Аккумулятор батареяларын зарядтау кезінде мына қауіпсіздік
ережелерін қатаң сақтау қажет:
-батареяны зарядтау сору желдеткіші жұмыс істеп тұрған кезде
жүргізіледі;
-зарядтау жүргізіліп жатқан үй-жайларында темекі шегуге және ашық
отты пайдалануға тыйым салынады;
-зарядтау құрылғылары мен электр тізбектерінің ажыратқыштары
жарылысқа қауіпсіз болуы тиіс;
-зарядқа дайындалған батареялардың полюсті шықпалары қысқыштар
арқылы бекітіліп , ұшқынға жол бермейтін тығыз бекітілген болуы тиіс;
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-батареяларды тізбекке қосу және оларды өшіру зарядтау
құрылғысының электр тізбегін өшіргеннен кейін ғана жүзеге асырылуы тиіс;
-батареяны зарядтау аккумуляторлардың қақпақтарындағы cұйықтық
құю тесіктерініің ашық кезінде жүргізілуі тиіс;
-аккумуляторлардың кернеуін өлшеуге тек тығындар оралған кезде ғана
рұқсат етіледі;
-адамның терісіне немесе киіміне түскен электролитті мүсәтір спиртінің
немесе кальцийленген соданың 10% ерітіндісімен бейтараптандырады, содан
кейін ағынды сумен жуу керек;
-электролит көзге түскен кезде оларды 10% қос көмір қышқылды сода
ерітіндісімен жуып, дереу дәрігерге қаралу керек.
Жөндеуден кейін аккумулятор батареяларына келесі техникалық
талаптар қойылады:
-әрбір батарея корпусындағы
герметикалықты (бүтіндікті) сынау
кезінде 20 кПа-ға тең болатын ауа қысымымен үрлеу арқылы сынау жасалады.
Бұл қысым 3 с дейін төмендемей тұруы тиіс;
-тоқ күші батареяның 2-2,5 сыйымдылығына тең болуы керек (6СТ-80
батарея үшін тоқ күші 156-159А болуы керек);
-жүктемені
өлшеу
ашасымен
өлшенген
әрбір
аккумулятор
моноблогының кернеуі жүктеме қосылғаннан кейін 5 секундтан кейін кем
дегенде 1,78 В болуы тиіс;
-электр сыйымдылығын іріктеп таңдау әдісімен сынау кезінде ол
жөнделген батареялардың номиналдан кемінде 90% -ын құрауы тиіс;
-қалпына келтіріп жөндеуінен кейін аккумуляторлық батареялардың
жарамды жұмыс істеуінің кепілдік мерзімі: 25 мың км-ге дейінгі жүрісі
кезінде
мипор
сепараторларымен
12
ай;
қос
сепараторлармен
(шыныталшықпен) — 40 мың км жүріс немесе 16 ай.
Жөндеу кәсіпорындары жоғарыда аталған кепілдіктерді тапсырыс
беруші автокөлік батареяларын күту және пайдаланудың бірыңғай ережелерін
сақтаған жағдайда, электр жабдықтарының жарамды жай-күйі кезінде және
егер батарея жөндеуден алғаннан кейін ашылмаған болса ғана қамтамасыз
етеді. [1.12]
Генераторлардың ақаулары
Генератор жұмысының нашарлауы немесе онын мүлде тоқтап қалуы
төмендегі ақау кездескен жағдайда орын алады:
-Статор орамының немесе қоздыру орамының сымы үзілгенде немесе
қысқаша тұйықталғанда;
-щетканың коллектормен қосылысының бұзылуы және щетканың от
шашып тұруы,
-генератор подшипниктердің желінуі.
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Генератордың ақауы амперметрдің немесе сигнал шамының
көрсеткіштері арқылы анықталып отырады; амперметр зарядсыздануды
көрсетеді де, сигнал шамы қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған шағында жанып
тұрады.
Генератор орамдарының сымы үзілгенде немесе қысқаша тұйықталғанда
олар жөндеуге беріледі. Щетка мен коллектор қосылмасының бұзылуы
ластанудан, коллектордың күйіп кетуі немесе тозуынан, щетканың үгітілуі
және желінуі, сондай-ақ щетканын қысқыш пружинасынын босап кетуі немесе
сынуынан болуы мүмкін.
Ластанған коллектор бензин сіңірілген таза шүберекпен сүртіп
тазартылады. Күйген коллекторді зімпара (бүдір) қағазбен ысқылап
тазартылады.
Тозған щетканы жаңасымен ауыстырып, оны коллекторға үйкеу керек,
ол үшін шыны қағаздын тегіс жағын коллекторға қаратып, бедерлі жағы
щеткаға нығыздала жабыстырылады. Қағазды қозғалту арқылы щетка
коллектордың қисықтығына қарай лайықталып отырады. [1.12]
Генераторларды жөндеу технологиясы.
Автокөліктерді бөлшектеу кезінде алдын ала алынған генераторлар мен
стартерлер жөндеу учаскесіне келіп түседі, онда оларды темір тісті
щеткасының көмегімен сыртқы ластанудан тазартады және шығарғыштар мен
престің көмегімен бөлшектерге бөледі. Содан кейін металл бөлшектерді
синтетикалық жуғыш зат ерітіндісінде жуады. Электр орамалары
бар
бөлшектерді бензинге немесе арнайы сұйықтыққа малынған шүберекпен
жуып, сүртеді, сығылған ауамен үрленеді, содан кейін 45-90 мин ішінде 90100°С температурада кептіру шкафтарында кептіреді.
Осылайша дайындалған бөлшектерге дефектация жасайды. Электр
жабдығы құралдарының барлық ақауларын механикалық және электрлік деп
бөлуге болады. Механикалық ақаулар дефектоскоптық әдістермен
анықталады, ал электрлік ақаулар — Э-202 моделіді аспабының көмегімен
анықталады.
Ол арқылы якорь орамдарының, басқа бөліктердің статордың корпусына
тұйықталуды анықтауға болады. Оқшаулау кедергісінің, орамалардың ашық
және айналмалы қысқа тұйықталуының қысқа тұйықталуын анықтай аламыз.
Заманауи автокөліктерге үш фазалы балама қондырғылар орнатылған,
олардың негізгі бөліктерін жөндеу төменде қарастырылады.
Отандық жүк автокөліктеріндегі катушкалы статордың келесі ақаулары
болуы мүмкін: орамның үзілуі, шығыс ұшының ажырауы, массаға тұйықталу,
электр орамдары арасында қысқа тұйықталу, катушканың оқшаулауының
(изоляциясының) бұзылуы және жануы. Катушканың ақауларын қазіргі
жағдайда жөндемейді, оны алмастыру қажет. Осы әлдеқайда тиімді.
Статорда да 18 катушка орамы бар. Әр фазада үш қабатты оралған ПЭВ2 01.35-1.46 мм сымның 13 орамдарынан тұратын үздіксіз 6 катушкалар бар.
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Орауды мықтап жасау керек. Фазаның басы 15 ± 2 мм ұзындықтағы
ПОС-40 оқшаулаудан тазартылып, жапсырылуы(пайкіленуі) керек; Ұзындығы
TЛВ-2- 80 ± 2 мм электрлік оқшаулағыш түтік орналастырылып, оның ұшы
POS-40 дәнекерімен жапсырылуы керек
Статорды монтаждау кезінде фазалық катушкалардың басы 16 ± 3 мм
ұзындықта бір-біріне бұрап, ПОС-40 дәнекерімен пайкілеу (балқытып
желімдеу) керек. Фазалық катушкалар сағат тілінің бағытына қарсы қойылуы
керек, ал сымдар бойымен статордың ішкі диаметрі 100 мм-ден кем болмауы
керек.
Статорды құрастырғаннан кейін MЛ-92 немесе ГФ-95 маркалы лакпен
сіңдіріп бояйды ал, шығыс қысқыштарын лакпен аса сіңдірмей, сыртын ғана
бояйды. Статордың сыртқы және ішкі диаметрлері бойынша және
қақпақтардың астына отырғызатын беттерде лак көп жағылып кетпеуі керек.
Өйткені ол, құрастыру кезінде қиындықтар туғызуы мұмкін.
Жөндеуден кейін генератор статорына мынадай техникалық талаптар
қойылады::
-статор темірінің ішкі диаметрі 97,15+- 0,20 мм болуы керек;
-қақпақтармен жанасу беттерінде жарықшалар (ұрылу) болмауы керек.
Г250-А1 генератор роторының негізгі ақаулары (3.6-сурет) кестеде
келтірілген. (3-Кесте)

3.6- сурет. Г250-А1 генераторы роторының негізгі ақаулары.

Мүжілулер (задирлер) мен тозуларды сол ақауларды жойғанға дейін
слесарлық өңдеумен немесе жону арқылы жойылады; диаметрі 96,10 мм-ден
кем болғанда роторды жояды, яғни жарамсыз болады.
Екі мойынтіректердің астындағы мойынның тозуы хромдау немесе
болаттау арқылы жояды, кейін жұмысшы сызбасының өлшеміне сәйкестеліп
тегістеледі, өңделеді. [1.12]
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3-кесте. Генератор роторының ақаулары
№
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8

Ақаулар

Жөндеусіз рұқсат етілетін
өлшемдер, мм
96,10
мойынтірек 14,990

Ротор темірінің мүжілуі және тозуы
Контактілі
сақиналар
жағындағы
мойынның тозуы
Байланыс сақинасындағы сымдардың үзілуі
Массаға тоқтың түйісуі, жатық тұйықталу,
оқшаулаудың жануы және жалаңаштануы
Жетек жағындағы мойынның тозуы
Шкивтің шпонкасы астындағы паздың,ойықтың
тозуы
Байланыс сақиналарының тозуы
Біліктің майысуы(бүгілуі)

16,99
4,02
30,330
А және Г беттерінің соғылуы
0,10 артық емес

Тозған контактілі сақиналары жұмыс сызбасының өлшемдеріне сәйкес
жаңасымен ауыстырылады.
Шпонканың астындағы паздың тозуын жұмыс сызбасының өлшемімен
180° бұрыштамада тозған паздың орнына жаңа үлкендеу шпонкаға арналған
пазды фрезерлеу арқылы жояды. Біліктің аздаған қисықтығын оны контактілі
сақиналар мен қозу орамының төлкесін престеген соң түзету арқылы престі
пайдалана отырып жояды.
Электрлік ақаулары келесі тәсілдермен жойылады:
-үзіктер – ПОС-40 дәнекерімен дәнекерлеу арқылы;
-массаға тұйықталу- катушканы ауыстыру арқылы;
-оқшаулаудың (изоляциялау) кетуі мен оқшаулаудың жануын катушканы ауыстыру арқылы.
Қоздыру катушкасы ПЭВ-2 00,74 мм сымының 510±10 орамнан тығыз
оралады. Катушканың басы мен соңының ұштары (шықпалар) ПОС-40
дәнекерімен тазартылып дәнекерленуі тиіс. Содан кейін катушкалар пазға
салынады және контактілі сақиналарға дәнекерленеді (пайкіленеді). Байланыс
сақинасының саңылауында шықпалар жалаңаш болған жағдайда, жалтыраған
(оқшауланбаған) бөлігін ТЛВ-1,5 оқшаулау түтігіне салады.
Жиналған ротор ГФ-95 немесе МЛ-92 лакпен сіңіріліп боялуы тиіс. Лак
сіңірілгеннен кейін, лак қабаты ротордың корпусы беттерінен алынып
тасталуы тиіс.
Жөндеуден өткізгеннен кейін жиынтықталған генератордың роторына
мынадай техникалық талаптар қойылады:
-біліктегі ротордың люфті рұқсат етілмейді;
-ротордың барлық жазықтығы бойынша динамикалық балансировка
(теңгерімділік) жасалуы керек. Ротор жазықтықтарындағы теңгерімсіздік 0,04
нм-ден артық болмауы тиіс;
-үлкен теңгерімсіздік ротор ашаларын 5,0 мм-ден аспайтын тереңдікке
диаметрі 7,5 мм тесікті бұрғылау арқылы жойылады;
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тиіс;

- қоздыру орамындағы 12,5 В кернеу кезіндегі тоқ күші 3,4 ±0,2 А болуы

-ротор беттерінің кедір-бұдырлығы 7А класына (#а =1,25-7-1,0 сәйкес
келуі тиіс.
Жеке бөлшектері жөндеуден өткізгеннен кейін генератор жиналады.
Жиналған соң генераторда мыналар тексерілуі тиіс:
-щетка ұстағыштың серіппесінің щеткаға түсіретін қысымы; ол үшін
щетканы көтереді және щетка мен сақинаның арасына арнайы серіппе
қысымын өлшейтін құралды салады, содан кейін щетканы динамометрмен
жабады да серіппе қысымын өлшейтін құралды көтереді, осы сәттегі
динамометрдің көрсеткіші серіппенің қысымына сәйкес келеді.
-щетка ұстағыштағы щетканың қозғалу жеңілдігі (оны жылжыту,
қозғалту арқылы анықтайды, қажет болған жағдайда бензинмен жуады);
-щеткалардың сақинаға жанасуы (сақинаға шыны қағаздың
түйіршіктілігі 80-100 болатын қағаз арқылы жүктеме салады, щетканы
түсіреді және щетканың шетінде сақина радиусына сәйкес келетін радиусы
бар шеңберлер пайда болғанша қағазды екі жаққа қозғайды).
Содан кейін генераторды арнайы (КИ968 және т.б.) стендтерде сынайды.
Сонымен, егер ротордың айналу жиілігі 2000 айн/мин және кернеу 12,5 В кем
емес жүктеме тізбегінің тоқ күші 28 А кем емес болса, Г250-А1т.б. осы
модефиксациялы генераторлары жарамды деп саналады. [1.12]
Реле-реттеуіштің ақаулары және оны жөндеу.
Реле-реттеуіштің контактілі-транзисторының негізгі ақаулары:
- контактілердің тотықтануы;
-орам сымдарының үзіліп кетуі немесе қысқаша тұйықталуы;
- контактілер аралығының санылауларының бұзылуы;
- якорь және кіндік темір санылауының бұзылуы болып табылады.
Реле-реттеуіштін контактісіз-транзисторының жиі кездесетін ақаулары:
-транзистордың тесілуі;
-оның электродтарының үзілуі;
-стабилитронының тесілуі болып саналады.
Реле-реттеуіштің ақауын амперметрдің белrі көрсеткішіне қарап,
бақылау лампасының көмегімен немесе аккумулятор батареяларының
жағдайына қарап анықтауға болады.
Реле-реттеуіш пен генератор ақаусыз болса, қозғалтқыш жұмыс істеп,
фары жанып, аккумулятор батареясы зарядталған күйде болғанда
амперметрдің стрелкасы сәл ғана заряд белгісіне қарай қисайып, О белгісінің
тұсында тұрады. Егер амперметр ең үлкен заряд тоғын тұрақты көрсететін
болса, бұл аккумулятор батареясының заряд талғамдығына қарамастан релереттеуішінің бұзық екендігін көрсетеді.
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Аккумулятор батареясының жұмысқа жарамды күйінде электролит
қатты қайнайтын болса, бұл реле-реттеуіштің бұзылғандығынның белгісі.
Генератодың дұрыс жұмыс істеп тұрғандығы бақылау шамының
көмегімен анықталады. Шамның бір сымы генератор корпусына, ал екінші
сымы «+» белгілі клеммаға қосылған. Генератор ақаусыз болса, шам қалыпты
жарық береді.
Контактысыз транзисторлы реле-реттеуіштің кернеуі вольтметрмен
өлшенген В3 ұштары мен реттеуіш массасы полюстерінің аралығы
13,6-14,3В болуы керек.
Реле-реттеуіштің ақауын шеберханада маман электрик жөндеуі тиіс. [1.12]
Генератор мен реле-реттеуішке техникалық қызмет көрсеткенде
атқарылатын негізгі жұмыстар.
Бірінші техникалық қызмет көрсету (1-ТҚ). Генератордың бекітілуін
және жетекші белдіктің тартылуын байқау.
Екінші техникалық қызмет көрсету (2-ТҚ).
1. Генератор мен реле-реттеуіштің үстін шаң - тозаңнан тазарту.
2. Генератордың бекітілуін және жетекші белдіктің тартылуын байқау.
3. Шаң-тозаңнан тазарту үшін генераторды тығыз ауамен үрлеу.
4. Реле-реттеуіштің жұмысын байқау.
Маусымдық техникалық қызмет көрсету (МҚ). Қысқы пайдалануға
дайындаған кезде қозғалтқыштан генератор шығарылып, щетка ұстағыштың,
контактілі сақинаның, щетканың және подшипниктердің күйі тексеріледі.
Қажет болуына қарай генераторды бөлшектеп, тозған бөлшектерін ( щетка,
қысатын пружина) алмастырылады, ішіне сығылған ауа үрленеді, бұдан соң
генератор жинастырылып, гайка мен шкивті бекітетін гайка тартылады,
генератор стентте азырақ күш түсіріліп тексеруден өткізген соң қозғалтқышқа
орнатылады.
Сақтық үшін желдеткіштің белдігін қатайту, генераторды тазарту,
ауамен үрлеу және басқа жұмыстар қозғалтқыш жұмыс істемей тұрған шақта
атқарылады. [1.12]
3.3. Қозғалтқышты іске қосу жүйесіне техникалық қызмет көрсету
және жөндеу.
Стартердің және жылытқыш электр қозғалтқышының акаулары.
Жалпы стартердің негiзгі ақаулары мыналар:
- щетка мен коллектор aрасындағы контактінің нашар болуы;
- стартер қосқышы контактісінің жанып кетуі;
- стартерге жалғастырылатын сым ұшымен стартердің клеммасы
арасындағы контактінің нашар болуы;
- еркін жүрісті муфтаның кысылып немесе тұралап қалуы.
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Егер щеткалар мен коллектор арасындағы контакті бұзылса, сондай-ақ
стартерді қосқанда сымдардың контактісі нашар болса, оның зәкірі баяу
немесе мүлде айналмайды. Осы ақаулар коллектор мен қосқыштың
клеммаларын тазарту және бүлінген шеткаларды ауыстыру арқылы
жойылады.
Коллекторды ақауын тазарту және щеткаларды алмастыру арқылы
істеледі.
Стартердің еркін жүрісті муфтасы қысылып қалған жағдайда стартердің
бүлініп істен шығуы мүмкін, сондықтан мұндай муфтаны ауыстыру қажет.
Сезгіш сигналының мынадай ақауларының болуы ықтимал: сымдардың
үзілуі
немесе сигнал тізбегінде контактінің нашарлауы сигналдың,
түймешенің және реленің контактісінің жанып кетуі сигналдын реттелуінің
бұзылуы.
Yзілген сымдар үзік жерінен өзара жалғастырылады, бұзылған
контактілер-контакті винтімен қатайтылады. Күйіп кеткен контактілер мен
егеумен (надфил)немесе ұсақ ұнтақты зімпара терімен тазартылалы.

3.7-сурет. Стартер корпусының негізгі ақаулары.

Ал стартердің корпусында (3.7-сурет) мынадай негізгі ақаулар болуы
мүмкін:
- қақпақтарға жанасқан беттердегі қабыршақтар мен ұрылған жерлер;
- бұрауыш астындағы тіліктердің (8) полюсті бұрандалардың
зақымдануы;
- шығу контактісінің (7) оқшаулағышының зақымдануы;
- шығу контактісі қысқыштарының (6) сынуы;
- корпусқа катушкалардың (5) тұйықталуы, полюстердің беттерінің
бітелуі;
- полюстік аралық қашықтықтағы (4) бұзылулар (рұқсат етілген диаметрі
79,05 мм);
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- щеткалардың (3) тозуы — рұқсат етілген мән 10,0 мм;
- жалғастырғыш сымдардың (2) дәнекері бүлінуі немесе үзілуі.
Қақпақтардың жапсарлас беттеріндегі қабыршақтар мен ұрылған
жерлерді тиісті үлгілерімен тазалау арқылы жояды.
Бұрандалардағы тесіктердің зақымдануы оларды ауыстыруды талап
етеді. Зақымдалған оқшаулауды (изоляцияны) ауыстырады.
Шығыс контактінің сынған қысқыштары жаңасымен ауыстырылады.
Зақымдалған катушкаларды ауыстыру керек. Бұл жағдайда катушкалар
орамаралық тұйықталудың болмауы тексеріліп, содан кейін ГФ-95 маркалы
лакпен сіңдірілуі тиіс, ал шығындылары (ұштары) ПОС-40 дәнекерімен
(пайкасы) жасырылуы керек.
Полюстердің беттеріндегі сырылған жерлер міндетті түрде полюсті
бұрандаларды тартумен ақауды жояды.
Егер бұл ретте полюстік аралық қашықтық рұқсат етілгеннен артық
болса, онда ст-130 полюстік стартердің арасындағы өзекше мен корпус
жиынтығындағы полюстік бұрандаларды босатады, тиісті қалыңдықта төсем
орнатады, содан кейін тоқарлық станокта полюстік өзекшелерді жұмыс
сызбасының өлшеміне дейін ерітеді. Тозуды пластинкалармен өтеу мүмкін
болмаған жағдайда полюстік өзекшелерді ауыстырады. Тозған щеткалар
ауыстырылады.
Жалғағыш шиналарды дәнекерлеумен немесе пайкілеумен олардың
түйіспесімен немесе ПОС-61 дәнекерімен біріктіреді кейіннен 0, 25x15x50
оқшаулағыш таспамен 30,0 мм кем емес ұзындықта біріктіруді оқшаулайды.
Жөндеуден кейін стартердің корпусы мынадай негізгі техникалық
талаптарға жауап беруі тиіс:
-полюстердің ішкі бетінің және корпустың ішкі бетінің орталықтанбағандығы
0,10 мм-ден аспауы тиіс;
-t полюстік өзекшелердің ішкі беті осьінің корпустың шетіне перпендикуляр
болмауы 0,25 мм-ден аспауы тиіс.
Ст-130 стартері якорінің (зәкірінің) негізгі ақаулары (3.8-сурет) 4кестеде келтірілген.

3.8- сурет. Ст-130 стартері якорінің (зәкірінің) негізгі ақаулары.
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4-кесте. Стартер якорінің ақаулары.

Позиция Ақаулар
- сур 3.8
Зәкір темірінің тозуы
Коллектордың тозуы немесе күюі
Коллектордың соққылауы
Коллектор жағынан білік мойнының тозуы
Секцияларды коллектордан ажырап кетуі, бүйірлік
бөліктің деформациясы және паздардағы орама
бекітуінің босап кетуі
Оқшаулау (изоляция) беріктігінің бұзылуы және
оның кедергісінің құлауы, орамаралық тұйықталу
және массаға қысқа тұйықталу
Шестерни жетектің төлке астына мойынның тозуы
Білік мойынының аралық тірекке тозуы
Білік мойынының жетек жағынан тозуы
Шлицтердің қалыңдығы бойынша тозуы
Диаметрі бойынша шлицтердің тозуы
Біліктің майысуы, бүгілуі

Рұқсат етілген өлшемдер
жөндеусіз, мм
76,90
37,80
0,06
16,09
—
—
13,90
18,87
12,42
3,40
19,60
0,30

Зәкір темірінің бетіндегі тозу мен мүжілулер ақау жойылғанға дейін
қайрау немесе тазалаумен жойылады. Диаметрі рұқсат етілген өлшемнен кем
болғанда зәкірден жарамсыз деп саналады. Коллектордың тозуы мен жанып
кетуі, сондай-ақ білікке қатысты оның соққылауы жону арқылы және
кейіннен тегістеумен жойылады; диаметрі 37,8 мм-ден кем болған кезде
коллекторды ауыстырады.
Білік майысқан (бүгілген) кезде оны зәкірден нығыздап преспен
шығарып, оны түзетеді. Тозған білік мойындарын хромдау немесе болаттау
арқылы, жұмыс сызбасының өлшеміне сәйкестеп тегістейді.
Шлицтердің тозуы қалыңдығы бойынша да, зәкір диаметрі бойынша да
рұқсат етілген мәндерден артық тозуы кезінде жарамсыз болып табылады.
Секциялар орамы үзілген кезде, зәкір ойықтарының тесіктері бітелген кезде,
оларды ақаулы деп, жоюға жатқызады. Коллектордан шығарылған ақаулы
секцияларды ПОС-40 дәнекерімен пайкілеп,дәнекерлейді. Паздардағы
ораманың орнығып бекуі әлсіреген кезде, отырғызудың қажетті тығыздығын
қамтамасыз еткенге дейін тартып, бекітеді. Ораманың алдыңғы бөлігінің
деформациясы түзетумен қалпына келтіріледі.
Оқшаулаудың(изоляциялаудың) электрлік беріктігінің бұзылуы, оның
кедергісінің төмендеуі, катушка орамдарының корпусқа немесе өзара
тұйықталуы оқшаулауды ауыстырудың арқасында жойылады. Зәкір орамын
оқшаулау темір пазына мына материалдарды салу арқылы оқшаулайды:
төменнен — ЭВС электртехникалық картоны 0,33—0,44, жоғарыдан — ЭВП
картоны 0,28—0,33; содан кейін орамды ГФ-95 маркалы лакты жағып
сіңдіреді. Бұл ретте секциялардың ұштары таралып, коллекторға ПОС-40
дәнекерімен дәнекерленуі (пайкілеу) тиіс. Зәкір лак сіңдірілгенге дейін жетек
жағынан секцияларда бандаждың болуын тексеру қажет; бандаж болмаған
немесе зақымданған жағдайда оны қалпына келтіреді. Секцияларды
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бандаждау төрт мақта-мата бауының көмегімен жүзеге асырылады, содан
кейін бандажды БФ-2 немесе БФ-4 желімімен мырыштың 25 бөлігі қосылған
қоспасымен майлайды.
Зәкір жөндеуден кейін мынадай техникалық талаптарға жауап беруі тиіс:
-10000 айн/мин жиілікпен 1 мин бойы айналғанда секциялардың
орамасы, коллектордың қосылу орындары еш өзгеріссіз қалуы тиіс;
-оқшаулауларда электр беріктігі жақсы болуы керек (тексеру 220 В
тогымен 60 Вт-тық бақылау лампасы арқылы жүзеге асырылады);
-коллекторға ораманы дәнекерлеу сапасы жоғары болуы керек;
-орам аралық тұйықталу және массаға тұйықталу болмауы тиіс.
Жеке бөлшектерді жөндеп, тексергеннен кейін стартерді жинайды.
Құрастырудан кейін мынадай жағдайлар тексеріледі:
-зәкір білігінің осьтік люфтының болуы;
-пружиналардың щеткаға қысымы;
-жетектің жұмысы (жетек таспалы кескішпен немесе білік шлицасымен
еркін қозғалуы тиіс және жұмыс жағдайына қою кезінде қайтарылатын
серіппенің әрекетімен бастапқы қалыпқа қайтып келуі тиіс);
-зәкір тістегершіктің жұмыс қозғалысы бағытында бұрылуы кезінде
орнынан қозғалмауы тиіс.
Содан кейін стартерді толық тежеу және (532М, к. М968 және т. б.)
стендтердегі бос жүріс режимдерінде реттейді және сынайды. [1.12]
Стартерге техникалық қызмет көрсеткенде атқарылатын негізгі
жұмыс түрлері
Күнделікті қызмет керсету (КҚ) және бірінші техникалық қызмет
көрсету (1-ТҚ). Стартердің жұмысын байқаудан өткізу, қажет болған
жағдайда ретке келтіру.
Екінші техникалық қызмет көрсету (2-ТҚ).
1.Стартердің бекітілуін тексеру.
2.Стартерді шаң-тозаннан тазарту.
3.Коллектор мен стартердің щеткаларын байқап, қажет болса
ауыстырылады (бұл үшін әуелі қорғаныш лента алынады). [1.12]
3.4. Оталдыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Оталдыру жүйесінің құралдарының ақауларын анықтау
Қозғалтқыштың цилиндріндегі тығыздалған жұмыс қоспасын сығу
тактісінің аяқ кезінде тұтандыру керек.
Қоспа тұтандыру оттығының
электродтары арасында пайда болатын электр разряды ұшқыны көмегімен
тұтандырылады. Электр тогы электрод оттығы арасындағы саңылаудан
өткенінде тығыз жұмыс қоспасы оған едәуір кедергі келтіреді, сондықтан осы
қарсылықты қайтару және двигательдің жұмыс істеуі кезінде жұмыс
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қоспасының жақсы тұтануына жету үшін 20-24 мың вольт шамасындағы
жоғары кернеулі тоқ қажет болады.
От алдырғыш дұрыс орнатылған болса, үзіліспен баяу детонациялық
дүрсіл естіледі, ол машина екпін алғанда жойылып кетеді. Егер от алу тым
ертелеу болса дүрсіл едәуір болады, ал кеш от алса, детонациялық дүрсіл
мүлде естілмейді. Оталдырғышты орнату ыңғайлы октан корректормен
реттеліп отырады.
Қозғалтқыштың іркіліспен жұмыс істеуі, оның оталуының қиындай
түсуі немесе өшіргіштің қатты тарсыл шығаруы, батареямен Оталдыру
приборларының бұзық екендігін білдіреді. Егер іркіліс цилиндрдің біреуінде
байқалса, онда бұған келетін оттықның (оттықтың) немесе сымның бұзық
болғандығы.
Оталдыру оттықтарының мынадай ақаулары болады:
- изолятордың жарықшағы немесе саңылауы болуы,
-электродтардың қара күйеленіп, май басып кетуі,
-олардың арасындағы саңылау мөлшерінің өзгеруі.
Оттықтың ақауы вольтоскоптың көмегімен анықталады. Қозғалтқыш
жұмыс істеп тұрған кезде вольтоскоп сымының ұшын оттықның дұрыс жұмыс
істеп тұрғанын көрсетеді, газ қара күңгірттеніп жанса, және белгілі бір мерзім
сайын жарқ-жұрқ етіп тұрамаса, оттықтың бұзылғандығы. Вольтоскоп
болмаған жағдайда оттықның жұмысы жоғары кернеулі сымды кезекпен
ажырату арқылы байқаудан өткізіледі. Егер бөлектеніп алынған оттық
жұмысқа жарамды болса, қозғалтқыштың кідірісі күшейе түседі. Ал егер
бұзық оттық бөлек алынғанда кідіріс өзгеріccіз қалады. Бұзылған оттықны
бұрап шығарып көреді. Кара күйеден оттық изоляторынын төменгі жағындағы
электродтарды тазарту жане оны бензинмен немесе арнайы сұйықтықпен жуу
аркылы арылтады. Оттықты кара күйеден тазартудың ең жақсы тәсілі—
арнайы приборды қолдану. Электродтар арасындағы саңылаудың көлемі бүйір
электродты майыстыру арқылы реттеледі, ал изоляторы істен шыққан оттықты
алмастырады.
Қозғалтқыштың кайсыбір цилиндрінің бір мезет жұмыс істемей қалуы
үзгіш- таратқыштің мынадай ақауларына байланысты болады:
- контактілердің күйіп кетуi немесе ластанып қалуы,
- олардың aрасындағы саңылау көлемінің өзгерyi,
- үзгіш рычагының немесе оның сымының «массаға» тиіп тұйықталуы,
- бөлгiштің қақпағында және роторда жарықшақ болуы,
- орталық клемманың контактіcінің нашар болуы,
- конденсатордың бұзылуы,
- оталдырғыш катушканың екінші реттегі изоляциясы орамының
бүлінуі.
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Күйіп кеткен контактілерді надфильді немесе тазартатын пластинкамен
ластанғандарын бензинге малынған шүберекпен тазартады. Санылау
жоғарыда айтылған тәсілмен реттеледі. Егер үзгіштің рычагы немесе оның
сымы «массаға» тиіп тұйықталса, сымды және рычагты қарап, оларды бензин
сіңірілген шүберекпен сүртеді, ал сымның изоляциялық қабаты желініп қалса,
сымды изоляциялық лентамен орап тастау керек.
Конденсатор бұзық болса үзгіш контактілері күшті ұшқын шашады,
осының салдарынан олар күйіп кетеді, ал қозғалтқыш кідіpicпен жұмыс
істейді, өшіргіште күшті тарсыл пайда болады.
Конденсатор мына әдістермен тексеріледі. Конденсатордың сымы
қысқыштан ажыратылып алынады, бұдан кейін оталдырғыш іске қосылады да,
үзгіштің контактілері қолмен ажыратылады, сонда контактілер арасында
күшті ұшқын болады. Конденсатор сымын қосқаннан кейін контактілер
ажыратылған шақта олардың арасында шамалы ғана ұшқын болса,
конденсатордың ақаусыз болғаны. Егер конденсатор сымы қосылғаннан
кейін контактілер арасында қатты ұшқын болса, онда конденсатор бұзылғаны.
Бұзық конденсаторды ауыстыру керек. Конденсатордың ұшқын шығаруын
тексеруге болады, бұл үшін жоғары кернеу сымын «массадан» 5-7 мм
қашықтыққа ұстайды. Контактілер ажыратылған кезде сым мен «масса»
арасында күшті ұшқын шықса бұл да конденсатордың ақаусыз (түзік)
болғаны. Батареямен от алдырғыштың жұмыс істемеyiне от алдырғыш
катушканың мына ақаулары себепші болады: сым орамы изоляциясының
бүлінуі, карболит қақпақтын сызат алуы жане қосымша резистордың бүлінуі.
От алдырғыш катушка орамының изоляциясы көбіне орамның қызып кетуі
салдарынан бүлінеді. Қозғалтқыш жұмыс iстемей тұрған шақта оталдырғыш
кілті ұзақ қосулы қалдырылса, орам сымы қызып кетеді.
Жоғары кернеулі тоқтың бар-жоқтығын байқау үшін вольтоскоп
пайдаланылады.
Егер бұл құрал болмаса, бөлгіштің қақпағы алынып,
оталдырғыш қосылады, үзгіштің жұдырықшасы контактілерді жанастыратын
қалпына қойылады, от алдырғыш катушканың жоғары кернеулі сымын
«массаға» 4-5 мм қалғандай етіп жақындату және контактілерді қолмен
айырып жіберу қажет. Сым мен массаның аралығында күшті ұшқын шықса,
жоғары кернеулі тоқ тізбегінің ақаусыз екендігін көрсетеді. Егер ұшқын болса
төмен кернеулі тізбекті бақылаудан өткізу керек, бұл үшін үзгіштің
ажыратылған контактілеріне шам параллельді қосылады. Оталдырғышты
қосқанда шам жануға тиіс. [1.12]
Оталдыру жүйесінің аспаптарын жөндеу.
Оталдыру жүйесінің аспаптары автокөліктен алғаннан кейін, алдын ала
бөлшектеу кезінде жөндеу учаскесіне келіп түседі, онда оларды теміршашты
щетканың көмегімен кірден тазартып, жуу машиналарымен жуып тазартады.
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Содан кейін ауамен үрлеп кептіреді. Осылайша дайындалған бөлшектерге
дефектация жасайды.
Үзгіш-таратқыш корпусының негізгі ақаулары кестеде келтірілген. (5кесте).
Корпустағы кез келген сипаттағы сынған мен жарқышақтанған
қақпақтардың барлық ақаулары, оны ауыстыруды қажет етеді. Сынған немесе
әлсіреген серіппелерін ауыстырылады, серіппе қапсырмаларын бекітетін
әлсіреген тойтармалары қайта жасалады және қапсырмалары тойтарылады.
Төлкенің ішкі диаметрінің тозуы оны ауыстырумен, кейіннен жұмыс
сызбасының өлшеміне сәйкестендіріп орналастыру арқылы қалпына
келтіріледі.
Сыртқы диаметр бойынша тозған білікше (хвостовик), оны болаттап,
содан соң сызбасының өлшеміне сәйкестендіріп өңдеу арқылы қалпына
келтіріледі.
Төлке астындағы тозған тесіктер (016,12-0,030 мм) жөндеу өлшеміне
сәйкес өңделіп, (016,0 ±0; 0050 мм) сыртқы диаметрі бойынша жөнделген
төлкесін қоюмен қалпына келтіреді.
Таратқыш білігінің негізгі ақаулары 6-кестеде келтірілген.
Таратқыштың қақпағында немесе роторда жарықшақ болса, алмастыру
керек. Көмір контакті мен серіппенің жағдайы тексерілуі тиіс, сынған көмір
контакті мен серіппе ауыстырылады, ал ластанғаны тазартылады.
Таратқыш білікшесінің майысуы корпустағы төлке астындағы
мойынына орнатылған индикаторлық бастиектің көмегімен білікшенің
мойнын тексеру арқылы анықталады. Білікшенің майысуы пеште рұқсат
етілген өлшемге дейін түзету арқылы жойылады.
Пластинаның майысуы оны түзетуді, шекілдеуіштің әлсіреуін —
қайталап бекітуді, жүкшелер біліктерінің бекітілуінің әлсіреуі — оларды
ауыстыруды талап етеді. Осьтерді рұқсат етілген мөлшерден артық тозған
кезде ауыстырылады, егер тозулар рұқсат етілген мөлшерден аз болса, бірақ
ұрылған-соғылган жерлері (забойлары) бар болса, оларды ауыстырады
(білікшенің осьіне қатысты жүк осьінің параллель еместігі 0,10 мм-ден аспауы
тиіс).
Жұдырықша төлкесінің тозуын таратқыш корпусын және төлкені
хромдау немесе болаттау арқылы, ал кейіннен жұмыс сызбасының өлшеміне
тегістеу арқылы жояды. Мойындардағы тозулар мен сызбалар хромдау немесе
болаттап, жұмыс сызбасының өлшеміне сәйкестендіріп тегістейді.
Жетекші білікшенің шығыңқы бөлігінің тозуы жұмыс сызбасының
өлшеміне сәйкес балқытпаланып, артынан фрезерлеу арқылы жойылады.
Үзгіштің
қақпағын, жүк пластинасымен жиналған пластинаны,
вакуумдық реттегішті және басқа да бөлшектерді оларда ақаулар болған кезде
жаңасына ауыстырады.
Содан кейін үзгішті жинайды, жүкшелердің өз осьтерінде еркін
айналуына, шарикті мойынтіректің еркін айналуына (сыртқы обойманың
люфті ішкі жағынан 0,050 мм артық болмауы тиіс), байланыс осьтерінің
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біріктірілуін (текстолитті шайбаларды іріктеумен жүзеге асырылады),
байланыс қабатының қалыңдығын (0,50 мм кем емес), төлкелердегі үзгіш
білігінің еркін айналуын тексереді.
Тексергеннен кейін үзгішке (2000 айн/мин айналу жиілігімен 30 мин
бойы) СПЗ-8М және т. б. стендтерде қақпақтың оқшаулағыш беріктігіне,
үздіксіз ұшқын түзілуіне, ұшқындарды кезектесуіне және тартылуына үзгіш
рычагының серіппелігіне сынақ (обкатка) жасайды.

3.9-сурет Р4 таратқыш корпусының негізгі ақаулары.

5-кесте. Таратқыш корпусының ақаулары
Позиции
3.9-сурет

Ақаулар

Кез келген сипаттағы сынықтар мен жарықшақтар
Төлке астындағы саңылаулардың тозуы
Сыртқы диаметрі бойынша артқы жақтаудың тозуы
Төлке тесіктерінің тозуы
Қапсырманы бекіту тойтармаларының босауы
Қақпақты бекіту серіппе ілгішінің сынып қалуы

Рұқсат
етілген
өлшемдер
жөндеусіз, мм
15,930
26,900
12,730
-

Оталдыру катушкалары.
Оталдыру катушкаларының негізгі ақаулары: қақпақтардың сынуы
және жарылуы, қосымша резистордың (вариатордың) жанып кетуі, қосымша
резистор қақпағының табандарындағы бекіткішінің сынуы, V K орамаралық
тұйықталу және массаға тұйықталу, сондай-ақ бастапқы және екінші қабатты
орамдардағы сымдардың үзілуі.
Электрлік ақаулардың негізгі себебі – қозғалтқыш тоқтағаннан кейінгі,
бастапқы тізбектің ажырамауының салдарынын орын алатын жану
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катушкасының қызып кетуі. Мұндай кезде катушка 120°С және одан жоғары
температураға дейін қызып кетуі мүмкін, бұл оқшаулаудың (изоляцияның)
балқуына және жоғарыда аталған ақаулардың пайда болуына әкеп соқтырады.
Қақпақтың сынуы мен жарықшақтары, вариатордың табандарының
бекітпелерінің сынуы, оның жануы сияқты ақауларда, оларды ауыстыруды
талап етеді.
Электрлік ақаулардың пайда болуы оталдыру катушкасын жарамсыз деп
тануға әкеп соқтырады.
Тұтандыру катушкаларын жөндегеннен кейін бірінші (бастапқы)
ораманың оқшаулауының беріктігін (550 В кернеумен 10мин бойы) суық және
ыстық күйінде ұшқын түзудің үздіксіздігіне және жылу төзімділігіне
(катушканы 2 сағат термостатқа қақпақпағымен төмен орналастыра отырып
1000С температураға дейін қыздырады, одан майы ағып кетпеуі тиіс)
сыналады. Катушканың жылуға төзімділігін сынаудан кейін бірден стендтерде
(СПЗ-8м және т.б.) ыстық күйінде ұшқын түзілуіне сыналады.

3.10- сурет. Таратқыш білігінің ақаулары.

6-кесте. Таратқыш білігінің ақаулары
Позициялар
-сур 3.10

Ақаулар
Майысу

Жүкшілер осьінің тозуы
Білікшедегі пластинаның нақыштарының
әлсіреуі
Жетекші шығыңқы біліктің тозуы
Корпус төлкесінің астындағы мойындардағы
тозу және ысырмалар
Жүк біліктерін бекітпелерінің әлсіреуі
Жүкшелер пластинасының майысуы
Жұдырықшалар төлкесі мойынның тозуы
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Жөндеусіз
рұқсат
етілетін өлшемдер,
мм
Мойынның соғуы
төлке
астында
жұдырықша 0,04
6,460
—
3,700
12,660
—
—
7,980

Оталдыру жүйесіне техникалық қызмет көрсеткенде атқарылатын
негізгі жұмыс түрлері
Бірінші техникалық қызмет көрсету (1-ТҚ). Қалпақты май сауыт
арқылы консистентті маймен үзгіш-бөлгіштің білігін майлау.
Екінші техникалық қызмет керсету (2-ТҚ).
1.Батареямен оталдыру приборларының бетін шаң-тозаңнан, майдан
тазарту.
2.Оталдыру оттықтарын байқау, қажет болса, оларды қара күйеден
тазарту.
3. Оттықтың электродтары арасындағы саңылаудың көлемін байқау
және реттеу.
4. Үзгіш-бөлгішті бөлектеп алып, контактілерінің күйін тексеріп,
тазарту және саңылауын байқау. Қажет болып жатса, саңылаулы ретке
келтіру.
5. Білікті, жұдырықшаны, үзгіш-бөлгіштің жұдырықшасының
втулкасын және жылжымалы контактінің рычагының осьін майлау.
Жұдырықша двигательді майлауға қолданылатын сұйық майдың бір-екі
тамшысы сіңірілген фетр фильцамен майланады. Жұдырықшаның втулкасы
фетр шайба алынып тасталғанда бір-екі тамшы сұйық маймен майланады.
6. Жоғары және төмен кернеулі сымдарды бақылау.
Маусымдық техникалық қызмет көрсету (МҚ). Қысқы пайдалануға
дайындаған кезде двигательден үзгіш-бөлгішті шығарып алып, жылжымалы
дискінің подшипнигін, үзгішінің рычагын, білікше және жұдырықшаны
бөлшектеп қарайды. Үзгіш-бөлгішті жинастырып, білікті, фильцті, рычаг
осьін, жұдырықшалы втулканы майлау, үзгіштің контактісінің стендідегі
тұйықталған бұрыштық күйін, ұшқындату бұрышын, ұшқынның үздіксіздігі,
ерте от алу вакуумды автоматы мен центрден тепкіштің жұмысы тексеріліп,
үзгіш-бөлгішті қозғалтқышқа орнату қажет.
Батареямен оталдыру приборларынын жұмысын тексеру кезінде жоғары
кернеулі сымның жалаңаш бөлігіне жанасудан сақ болған жөн.
3.5. Басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Басқарудың электронды жүйесі дроссельді қақпақ жағдайының,
таратқыш білік және қозғалтқыштың иінді білігінің, салқындатқыш сұйықтық
темперетурасы, детонация, ауаны жаппай шығындау және соратын ауа
температурасы сезгіштерінен тұратынын алдыңғы тараулардан білеміз.
Сезгіштер сигналдары электрондық блокқа келіп түседі, ол
электрмагнитті форсункаларды, электронды бензинсорғыны, қосымша
ауаны реттегішті, тұтандыру модулін және тұтандыру білтелерінің жұмысын
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басқарады.
Басқару жүйесінің диагностикасын және ақаулары туралы біз білеміз.
Басқару жүйесіне ТҚК кезінде
 сымдардың оқшаулағыштарын (үйкеліп, қажалып кеткенін) тексереміз.
 түйіспелердің қышқылдануы бар жоғын тексереміз (ылғалдан,
шашыраған лайлардан т.б)
 сезгіштердің жарамдылығын қадағалаймыз
 релелердің жарамдылығын тексереміз
 жоғары және төмен кернеулі сымдардың тоқ шығыны бар жоғын
тексереміз
 сканермен басқару жүйесінде ақау бар жоғын тексереміз
Басқару жүйесінде ақаулар болған жағдайда жөндейміз немесе
ауыстырамыз.
Бұл тарауда ақауларды қалай жөндеу керек екені туралы алдыңғы
тарауда кіргізілгеннен кейін қайталауды жөн көрмедік.
3.6. Жарықтандыру және дабыл беру жүйесіне техникалық қызмет
көрсету және жөндеу
Жарықтандыру және дабыл беру аспаптардың ақаулары
Жарық түсіретін аспаптардың негізгі ақаулары мыналар:
-сымдардың үзіліп кетуі,
-лампа сымдарының жанып кетуі,
-контактілердің бүлінуі,
-жарық түсіретін үлкен және кіші (астыңғы) шамдардың және артқы
фонарьлардың механикалық жолмен сынып-бүлінуі.
Ал дабыл беру аспаптарының негізгі ақаулары:
- дабыл беру дыбысының шықпай қалуы,
- дабыл беру дыбысының ақырындап қалуы.
Жарықтың күңгірт түсуі тізбектегі контактінің нашарлығының белгісі.
Бұл ақауды жою үшін қарайып (қара күйе басып) кеткен учаскелерді тазарту,
приборлардың «массамен» косылуын байқay сымдардын бекітілуін тексеру
керек.
Сымы жанып кеткен лампа ауыстырылады. Бұл лампалар мына
тәртіппен ауыстырылады: винт кейін карай бұрап босатылып, беткі құрсау
алынады, ішкі құрсаудың бекіткіш винттері босатылады, бұдан кейін құрсау
бұрап шығарылып алынады, сәуле шашыраткыш әйнек оптикалық элементпен
бірге рефлектор алынады, рефлектордың артқы жағында орналасқан
пластмасса патронға салмақ түсіріледі, оны бұрап лампаны шығарады да,
жаңасымен ауыстырады. Лампаны ауыстырған шақта рефлекторды үрлеп
жіберу кеек және ішіне шаң-тозаң түсірмеу жағын қарастырған жөн.
206

Шаң-тозаң басқан рефлектор сәулені нашар шағылыстырады. Шаңтозаңды кетіру ушін оптикалық элементтің ішкі беті сумен шайылып жуылып,
кептіріледі. Рефлектордың айнасын шүберекпен сүртуге болмайды, өйткені
айнаның бүлінуі мүмкін.
Сынған сәуле шашыратқыш сол бойда-ақ ауыстырылады. Сәуле
шашыратқышты ауыстыру үшін барлық тіс аса мұқияттылықпен бұрап
босатылып, бүлінген сәуле шашыратқыш алып тасталады, тістер ретке
келтіріліп, аралық төсем салынады, тасталғанының орнына сәуле
шашыраткыштың жаңасы койылады, бұдан соң тістер еппен майыстырылады.
Әйнекті орнатқанда «Верх» деген жазудың үстіңгі жаққа дәл келуін қадағалау
қажет.
Сымның оқшаулануының (изоляциясы) желінген жері қысқа
тұйықталуды болдырмау үшін оқшаулайтын (изоляциялайтын) лентамен орап
тасталады. Сым үзілгенде оның екі ұшы жақсы етіп тазартылып, мықтап
бекітіледі және изоляцияланады, алғашкы мүмкіндік болысымен-ақ сымның
жалғастырылған орны дәнекерленеді.
Дабыл беру аспаптарының дыбысының шықпай қалу себептері ол
біріншіден сақтандырғыш блогындағы сақтағыштың күйіп кетуі, екіншіден,
дабыл беру колонкасына келіп жалғанатын жердегі клеммасының шаң-тозаң
басып қалып, электр байланысының үзілуі, үшіншіден, сымдарының
оқшаулануының (изоляциясы) бұзылып, массаға тұйықталып қалуы.
Сақтағыштың күйіп кеткен жағдайда оны алмастырады. Сым үзілгенде
оның екі ұшы жақсы етіп тазартылып, мықтап бекітіледі және
изоляцияланады, алғашкы мүмкіндік болысымен-ақ сымның жалғастырылған
орны дәнекерленеді.Бұдан басқа ақауларда дабыл беру приборын ақаулы деп
санап жоюға жатқызады.
Тұтқалы тартқышты барлык үш қалыпқа қойып жарықтың орталық
айырып-қосқышын
байқайды.
Стоп-сигналдың
айырып-қосқышын
байқағанда, оның қосылатындығына көз жеткізу үшін машинаның артқы
жағында бақылаушы адам болуы керек. Егер мұндай бақылаушы болмаса,
жүргізуші машинаны шегіндіріп кабырғаға жакындатып, тежеyiштi басады да,
оған стоп-сигнал сәулесін тусіреді, кабырға жарық түссе, сигналдың ақаусыз
болғаны.
Шамдардың байқау үшін ГАЗ-3305 автокөліктері тегіс алаңға
шығарылып қабырғаға 7500 мм қашықтықта, ал ЗИЛ-130 автомобилі 1000 мм
қашықтыққа қарсы қойылады. Қабырғаға белгілеуші сызықтар: үш тік сызық
(олардың екеуі шам(фар) осьіне біреуі ортасына) түсіріледі және ЗИЛ-130
автомобилі үшін горизонталь сызық (біреуі шам центрі биіктігі бойынша және
басқасы одан 100мм төмендікте) түсіріледі. ГАЗ-3305 автомобилі үшін жерден
1000 мм биіктікте сызықтар түсіріледі.
Шамдардың жұмысын байқау қажет болған жағдайда ең алдымен
сымдардың дұрыс қосылуы тексеріледі. Егер алысқа түсетін сәулені қосқанда
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екі шамның да жарықтары жоғарыда, ал жақынға түсетін сәулені қосқандатөменге туссе, онда сымдардың дұрыс қосылғаны.
Реттеу кезінде бір шамды жауып қойып, ал екіншісінің құрсауы
алынады, винттің көмегімен алысқа түсірілетін жарықтың сәулесін жарық
дағының ортасы төменгі көлденең
нүктесі ГАЗ-3305 және ЗИЛ-130
Автокөліктерінде тік сызықпен түйісетіндей етіп реттейді. Осылайша екінші
фары да реттеледі. Шамды реттеу үшін қажет болатын белгілеуіш сызықтар
сұлбасы суретте беріліп отыр.
Шам дұрыс жанбаған жағдайда қараңғыда жол бойында соғылысып қалу
қаупін алдын-ала байқап, қажетті шаралар жасау қиынға түседі. Шамның
дұрыс реттелмеуі себепті қарсы келе жатқан машинадағы жүргізушідің көзі
шағылысуы жиі кездеседі. Бұрылыс көрсеткішінің ақаулы болуы басқа
транспорт құралдарының қалай қарай жүретінін, бұрылатынын анықтауға
мүмкіндік бермейді. [1.12]
Жарықтандыру және дабыл беру аспаптарына техникалық қызмет
көрсеткенде атқарылатын негізгі жұмыс түрлері:
Күнделікті кызмет керсету (КҚ).
1.Фарды, подфарникті, бұрылыс керсеткіштерін, стоп-сигналды жане
арткы фонарьларды шаң- тозаннан тазарту.
2. Жарық түсіретін приборларды және бұрылыс көрсеткіштерін iске
қосып, олардың жұмыс істеуін байқау.
3. Дабыл беру приборын iске қосып, олардың жұмыс істеуін тексеріп
көру.
Бірінші техникалық кызмет көрсету (1-ТҚ).
1.Фарлардың орнатылуын және бекітілуін байқау.
2. Приборлар қалқаны лампасынын, подфарниктердің, бұрылыс
көрсеткіштерінің, арткы фонарьдың, стоп-сигналдың жағдайын тексеру.
3. Дабыл беру приборын iске қосып, олардың жұмыс істеуін байқап,
түйіспесін (контактілерін) тексеріп көру.
Екінші техникалык кызмет керсету (2-ТҚ).
1. Фардың орнатылуын, бекітілуін және жұмысын тексеру, қажет болса
сәуленің бағытын ретіне келтіру.
2. Жарық түсіретіи приборлардың подфарниктердің, aртқы фонарьдың,
бұрылыс көрсеткіштерінің, стоп-сигналдың, приборлар қалқаны лампасының
жұмысын тексеру.
3. Кабина мен жарық түсірілуін байқау.
4. Дабыл беру приборын iске қосып, олардың жұмысын тексеріп,
түйіспесін (контактілерін) тазалап, оқшаулануын тексеріп көру.
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3.7. Ақпараттық, бақылау-өлшеу жүйесіне техникалық қызмет
көрсету және жөндеу.
Ақпараттық бақылау-өлшеу приборларының негізгі ақаулары.
Бақылау-өлшеу приборларының негізгі ақауларына мыналар жатады:
сымдардың үзілyi немесе қосылысқан жерінде контактілердің бұзылуы, сым
орамдарының үзілуі немесе күйіп кетуі. Үзілген сым ұштары
жалғастырылады, кейіннен жалғастырылған орны дәнекерленіп тасталады.
Контактілер клеммаларды тазарту жане оларды бекітіп тастау арқылы
қалпына келтіріледі. Сым орамдарының ақауы болса немесе прибордың
реттелуі бұзылса, мұндай прибор шеберханаға жөндеуше тапсырылады.
Жүк автомобилінің немесе жеңіл автокөлік кабинасын жылытатын
электр қозғалтқышының коллекторының пластиналарын щеткалардың
үгітілуіне байланысты тозаң басуы подшипниктерде якорь білігінің қысылуы,
тізбекте сымның үзілуі немесе тізбектің тұйықталып қалуы кездеседі.
Бұл керсетілген ақауларды жою үшін электр қозғалтқышы
бөлшектелінеді, коллектор тазартылады, өздігінен орнатылатын втулкалардың
шайбаларына май сіңіріледі, бұзылған электр өткізгіштері қалпына
келтіріледі.
Бақылау-өлшеу приборларының басқа ақаулар болған жағдайында олар
алмастыруға жатады.
Ақпараттық, бақылау-өлшеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету
және жылытқыштың электр қозғалтқышына техникалық қызмет
көрсеткенде атқарылатын негізгі жұмыс түрлері:
Күнделікті қызмет керсету (КҚ) және бірінші техникалық қызмет
көрсету (1-ТҚ). Бақылау-өлшеу приборларынын және жылытқыштың электр
қозғалтқышынің жұмысын байқаудан өткізу, қажет болған жағдайда
дыбыстың күшін ретке келтіру. [1.12]
Екінші техникалық қызмет көрсету (2-ТҚ).
1. Ақпараттық, бақылау-өлшеу приборларын тексеру.
2. Жылытқыштың радиаторын шаң-тозаңнан тазарту.
3.8 Қосалқы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Кабина жылтқышының және радиатордың электр қозғалтқышы
Кабина жылтқышының желдеткішін іске қосу және кабинаның алдыңғы
әйнегін үрлеп отыру үшін электр қозғалтқышы колданылады Ол корпустан,
полюсты тірек төсемі бар екі орам қоздырғыштан, коллекторы бар якорьдан,
өздігінен орнатылатын втулкасы бар фланецтерден (оларға май сіңіріледі)
және екі щетка мен соншама щетка ұстауыштардан құралады. Қоздыру
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орамдары якорьмен тізбектесе жалғастырылған. Электр қозғалтқышы тізбекке
реостат арқылы қосылады, осы реостаттың көмегімен желдеткіш білігінің
айналым санын өзгертіп отыруға болады.
Электр қозғалтқышының негізгі ақаулары: щетка мен
щетка
ұстауыштардың тозып кетуі, орамдарының күйіп кетуі, контактілерінің тозуы.
Щеткаларын және желдеткіш мойынтіректерін ауыстырады, ал басқа
ақауларда электр қозғалтқышын ауыстыруға жатқызылады.
Радиатордың автоматты электр қозғалтқышы салқындату жүйесіндегі
сұйықтықтың оптималды температурасын сақтап тұруға арналған. Ол
радиаторға желдеткішпен бірге бекиді. Салқындату жүйесіндегі сұйықтықтың
асқан
жағдайда
радиаторға
орналасқан
температурасы
90-950С
температуралық сезгі (сезгіш) желдеткішті іске қосады. Ол екеуі бір-бірімен
электр сымы арқылы байланысқан.
Радиатордың автоматты электр қозғалтқышының негізгі ақаулары:
сақтандырғышының күйіп кетуі, жалғастырғыш электр сымының үзіліп кетуі
немесе қысқа тұйықталуы, контактілерінің бұзылуы, шаң басуы, сезгінің істен
шығыуы. Электр сымының ақауларының басқаларын тек айырбастауға
жатқызады, ал электр сымын оқшаулануын қайта жасауға болады.
Радио қабылдау ақауларын жою. Автокөлікте радио қабылдау ісіне
негізінен оталдыру приборлары және электр жабдықтарының басқа түрлері
кедергі жасайды, өйткені бұларда магниттік өріс пайда болады. Радиомен
қабылдағанда ақауды жою үшін жоғары кернеулі өткізгіш сымдарға резистор
(10-14 мың Ом) орнатылады, двигатель «массаға» иілмелі мыс шин арқылы
жақсы жалғастырылады, автокөліктің металл бөлшектерінің контактілерін
жақсарта түсу үшін бөлшектерді бекітетін бұрандалар астына жұлдызша
шайбалар салынады. Қайсыбір автокөліктерде радио ақауларды болдырмау
үшін электр жабдықтары жүйесінің приборлары мен сымдары экрандалады
және генератор щеткаларына, су температурасы мен май қысымының
көрсеткіш сезгіштеріне конденсаторлар параллельді орнатылады.
Әйнек көтергіштің ақаулары және оны жөндеу.
Қазіргі
заманғы
машиналарда
электрмен
әйнекті
көтеру
құрылғыларының қажеттілігі артуда. Бұл функция енді жаңалық болып
саналмайды, бірақ бұл жүйе жасаған ыңғайлылыққа байланысты көптеген
автокөлік иелері бағалаған. Бірақ пайдалану кезінде сіз әйнек көтергіштің
нашар жұмыс істей бастағанын, кептелуді бастағанын немесе түймені басқан
кезде жауап беруді тоқтатқанын байқауыңыз мүмкін.
Электрмен әйнек көтергіштің ақауы.
Электрмен әйнек көтергіш автокөліктің есіктеріне орнатылған электр
қозғалтқыштарының есебінен жұмыс істейді. Бұл құрылғылар бүйірлік
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терезелерді көтеру және түсіру үшін жауап береді. Электрлік әйнек
көтергіштер жүйесі келесі элементтерді қамтиды:
- ажыратқыштар;
- электр қозғалтқыштары (реттегіштер);
- жалғағыш сымдар;
- әйнек.
Электр реттегіштер жүйесінде көбінесе трапеция тәрізді дизайн бар, ол
драйвердің жанында орналасқан немесе тікелей есікте орналасқан,
ажыратқыштардың негізгі блогындағы тиісті түймені басқаннан кейін
әйнектерді тегіс түсіруді және көтеруді қамтамасыз етеді. Әр есіктің ішінде
өздігінен жұмыс істейтін мотор бар. Бұл қозғалтқыш екі бағытта жұмыс
істейді, яғни әйнекті көтеру және оны түсіру. Жүйенің дизайны сонымен қатар
көтергіштердің қозғалтқыштарына түсетін электр тоғын басқаратын арнайы
релелерді қамтиды.
Машиналардың кейбір модельдерінде бүкіл тізбекті қорғайтын
сақтандырғышпен бірге әр мотор үшін қажетті ажыратқыштар да бар. Бұл
элемент барлық көтергіштер жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік береді.
Әйнек көтергіштерді тұтану құлпына кілт салынған және ол "ON" күйіне
келтірілген жағдайда ғана пайдалануға болады. Егер сіз әйнектерді көтеру
немесе түсіру түймесін басқан кезде ешқандай әрекет болмаса, әйнек көтергіш
бұзылған. Бұзылуды жою үшін ақаудың себебін түсіну керек. Бұзылған
элементті анықтау үшін жүйені тексереміз:
1) Егер әйнек көтергіштер жұмыс істемесе, онда автоматты қосқышты
немесе сақтандырғышты тексеру қажет. Оның күйіп кету
ықтималдығы болса.
2) Егер тек артқы электр әйнек көтергіштер жұмыс істемей қалса немесе
олар сигналға тек негізгі блоктан жауап берсе, яғни есік түймелері
істемейді, онда олардың тоқ өткізгіштігін тексеру керек.
3) Егер ақауды анықтау мүмкін болмаса, жүйенің бөлшектерін қосатын
барлық сымдарда зақымданудың бар-жоғын тексеріңіз. Егер үзілген
болса, қосылыстың тұтастығын қалпына келтіру керек.
4) Егер тек бір әйнекті негізгі басқару блогының көмегімен
көтергіштермен көтеріп түсіруге болмайтын болса, онда жүйені есік
түймелерін басу арқылы іске қосып көріңіз. Егер әйнек орнынан
жылжып кетсе, онда негізгі блоктың дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз.
5) Электр қозғалтқыштарының бірі сынған болғандықтан, терезе
көтергіштері жұмыс істемеуі мүмкін. Оның кернеуін тексеріңіз,
сондай-ақ сымды тексеріңіз. Ол үшін қолыңызда автокөліктің электр
жабдықтарының сұлбасы болуы керек.
6) Бүйірлік әйнектер қозғалатын бағыттаушыларға назар аударыңыз.
Олар бүгілуі мүмкін, яғни әйнек ойықтан шыға алмайды. Көбінесе
бұзылудың себебі - жүйенің бөліктерін немесе бұзылған электр
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қозғалтқыштарын байланыстыратын ақаулы сым. Олардың
бұзылуының басты себебі – көтергіштерді жиі пайдалану, тозған
сымдар. [1.12]
Электр әйнек көтергішті жөндеу процесі
Алдымен есіктің жоғарғы бұрышында орналасқан кішкене таяқшаны
алыңыз. Тек оның тұжырымдамасы қаптамамен бірге, қысу арқылы шығару
керек. Электр қосқышын алып тастаңыз.
Тегіс бұрағышты алыңыз және сыртқы әйнектерді жылыту жетегін
басқаратын консольді ажыратыңыз. Электр түйіспелерін де ажырату керек.
Тұтқаға жақын, консоль астында бұранда бар, соны да бұрау керек.
Есіктің ішкі тұтқасына түсіңіз. Тағы да, жалпақ бұрағышты алыңыз, оны
ішкі жазықтықты ұстап тұрғышын шығарып, содан кейін оны алып тастау
керек. Осыдан кейін орталық құлпы пен терезенің басқару блогын толығымен
алыңыз. Мұны істеу үшін, шамадан тыс күш жұмсамай және оны әр түрлі
жағынан мұқият ұстаңыз. Ол бұзылмауы керек, бірақ қауіпсіз болған дұрыс.
Алынғаннан кейін контактілер мен сымдарды ажыратыңыз, әр контактіні
мұқият қарап шығыңыз, оларды тотығу іздерінің бар-жоғын тексеріңіз. Егер
осы кемшіліктер болса, онда бәрін тазарту керек. Тұтқаның астында үш болт
бар, олар крест тәрізді бұрағышпен бұралуы керек. Қаптаманың бүйірлерінде
жеті бұрандалар бар, оларды бұрап алу керек. Әрі қарай, сіз ішкі есіктің
қаптамасын алып тастауыңыз керек, оны жай көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз.
Мұны мұқият жасау керек, өйткені кабельді және ашу тұтқасын ажырату
керек. Төменде әлі де қосқыштар бар, бұл – артқы жарық және дабылды қосу
дабылы. Оларды да ажырату керек, содан кейін ғана сіз қаптаманы толығымен
жалғыз қалдыра аласыз.
Қаптаманың артында қорғаныш мембранасы бар, оны кесу керек,
өйткені ол желімге отырғызылған. Ол үшін алдымен динамиктің
бұрандаларын бұрап алу керек. Мембрана кесілгеннен кейін, сіздің алдыңызда
көтергіштің трапециясын ұстап тұратын 7 бұранда болады. Оларды торкса
көмегімен шешіңіз. Осыдан кейін мотор мен түйіспелерді ажырату керек,
содан кейін әйнекті шешіп алу керек. Бекіткішті жалпақ бұрағышпен жоғары
қарай итеріңіз. Осыдан кейін блок ойықтарды оңай қалдырады. Осыдан кейін,
трапециядағы әйнекті ұстап тұратын бірнеше гайканы бұрап алыңыз. Әрі
қарай, әйнекті қаттылық күшейткішіне қойып, трапецияны толығымен есіктен
алыңыз.
Механизм жойылғаннан кейін оны жөндеуге болады. Кабель бұзылған
жағдайда оны толығымен ауыстыру керек. Нарықта көптеген аналогтар
бар,бірақ қолайлыны тауып ауыстыру қиын. Тростың ұзындығы тым үлкен
болған кезде жиі кездеседі. Содан кейін оны қысқарту керек. Бірақ жұмыс
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кезінде ол созылады, сондықтан кабельді қайтадан қысқартуға тура келетініне
дайын болыңыз. Болса түпнұсқаға артықшылық берген дұрыс.
Сынудың себебі роликтер немесе бағыттауыштардан болуы мүмкін. Бұл
жағдайда оларды ауыстыру керек, бірақ оларды табу өте қиын. Негізінен
автокөлік иелері бүкіл трапецияға жиі тапсырыс береді.
Жөндеуден кейін электр терезесінің бүкіл жүйесін кері тәртіпте жинау
керек. Мамандар құрастыру алдында жүйенің жұмыс істейтінін тексеруге
кеңес береді. Ол үшін барлық электрониканы қосып, көтергішті қосыңыз. Егер
бәрі жақсы болса, онда сіз бүкіл қаптаманы жинай аласыз.
3.9. Айдап әкетуге қарсы жүйелерге техникалық қызмет көрсету
және жөндеу
Пайдалану кезінде немесе нарықтан автокөлік сатып алғанда, сіз
дабылды және басқа ұрлыққа қарсы жүйелерді жөндеу немесе қайта жөндеу
қажеттілігіне тап болуыңыз мүмкін. Көптеген себептер болуы мүмкін: уақыт
өте келе контактілер тотығады, параметрлер жоғалады, кейбір элементтер
ауыстыруды қажет етеді. Мысалы, иммобилайзер сияқты автокөлікке
орнатылған қауіпсіздік жүйесі істен шыққан кезде.
Ұрлыққа қарсы жүйелерді жөндеу және баптау жұмыстары








Қолданыстағы дабылды диагностикалау,
Ұрлыққа қарсы жүйені және дабылды жеке талаптарға сай орнату,
Қолда бар қорғаудың ұрлыққа қарсы қасиеттерін күшейту,
Автодабыл іске қосу, егер автодабыл оны қолдаса,
Қосымша кілттер мен белгілерді орнату,
Дабыл брилоктарын жөндеу,
Бағдарламалық қамтамасыз етуді ауыстыру және жаңарту.

Иммобилайзер зауыттық (штаттық) электрондық жүйе деп аталды –
қозғалтқышты басқару жүйесінің бөлігі. Ол қолдан жасалған тұтану кілтін
пайдалануға тырысқанда немесе мүлдем кілтсіз тұтандыруға тырысқанда
қозғалтқыштың іске қосылуына жол бермеді. Жүйені сыммен алдын-ала
манипуляциялармен бейтараптандыруға болмайды. Иммобилайзер термині
біздің санамызға "ұрлыққа қарсы ең тиімді құрал"ретінде кірді.
Штаттық автокөлік иммобилайзері қозғалтқыштың ЭББ қолжетімділігін
шектеу принципінде жұмыс істейді, парольдік қолжетімділікті жүзеге
асырады. Immobilizer басқа штаттық қауіпсіздік құралдарымен шатастырмау
керек. Ол бағдарламалық жағынан да, аппараттық жағынан да ұрлыққа қарсы
байланысы жоқ және қорғаудың мүлдем тәуелсіз деңгейі ретінде өз рөлін
атқаратын тәуелсіз жүйе.
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Өкінішке орай, "иммобилайзер" сөзі кейде оған салынған мағынадан
бөлек қолданылады. Бұл автокөліктерді иммобилизациялау тақырыбындағы
шолу материалдарын сөзбе-сөз аудару кезінде орын алуы мүмкін. Бұлар
механикалық (мысалы, доңғалақты бұғаттау), электромеханикалық (мысалы,
бензоэлектроклапан) және иммобилайзерлердің электронды түрлерін
ажыратады" деген тіркес мағыналардың айқын қоспасын қамтиды және
оқырманға "иммобилайзер" деген сөзді сөзбе-сөз, өрескел түсінуді білдіреді. Іс
жүзінде иммобилайзер қозғалтқышты басқару блогын "иммобилизациялайды".
Әрине, физикалық блоктау құрылғыларын иммобилайзерлер деп атауға
болмайды, өйткені мұндай кернеу жарнамалық тор (трюк) болмаса, кез-келген
жағдайда шатасуды тудырады.
Иммобилайзер – қозғалтқыштың жұмысын оның ЭББ бағдарламасы
деңгейінде бұғаттай алатын қолжетімділікті шектеу жүйесі. Бағдарламалық
жасақтама жоқ болса – иммобилайзер жоқ.
Айдап әкетуге қарсы жүйелерге техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.
Айдап әкетуге қарсы жүйелердің құрылымы, диагностикасы, ақауларын
анықтау және орнату туралы алдыңғы тараулардан білеміз.
Айдап әкетуге қарсы жүйелерге ТҚК кезінде ең алдымен ақаулардың
бар жоғын анықтаймыз. Және сымдардың оқшаулағыштарын, түйіспелерде
қышқылдану жоғына көз жеткіземіз, брелоктың батареясының жарамдылық
уақытын анықтаймыз, реленің жұмыс қабілетін тексереміз.
Ақаулар пайда болған жарамсыз жағдайда ауыстырамыз.
Көптеген жүргізушілер жұмыс кезінде немесе нарықтан автокөлік сатып
алғанда, дабылды және басқа да ұрлыққа қарсы құрылғыларды жөндеу немесе
қайта жөндеу қажеттілігіне тап болады. Уақыт өтеді, контактілер тотығады,
параметрлер жоғалады, кейбір элементтер ауыстыруды қажет етеді
(сиреналар, қосқыштар, кілттер), жұмыс шарттары өзгереді.
Автокөлікке орнатылған қауіпсіздік жүйесі істен шыққан кезде оны
жөндеудің мағынасы бар-жоғын түсіну керек, өйткені уақыт өте келе ол
моральдық тұрғыдан ескіреді және сканерлер мен кодграбберлердің көмегімен
электронды бұзылуға ұшырайды. Бұл жағдайда жөндеу іс жүзінде мүмкін емес
және тек дабылды толығымен ауыстыру туралы айтуға болады.
Сенімділігіне қарамастан, механикалық құлыптар да жөндеуді қажет
етеді, жеке элементтердің жағдайының өзгеруіне байланысты алшақтықтар
кейбір жерде өзгереді, тотықтар пайда болады, майлау қажет. Бұл әсіресе
электромеханикалық капот құлыптарына қатысты.
Автокөлік дабылдарын және күзет жүйелерін жөндеу, баптау және
жаңарту бойынша жұмыстар:
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Қолданыстағы дабылды диагностикалау, ең алдымен ресми дилерге
орнатқаннан кейін және қажеттілігін нақтылау немесе ауыстыру
Ұрлыққа қарсы жүйені және дабылды жеке талаптарға сай орнату
(әсіресе Excellent сияқты күрделі кешендерге қатысты)
Қажетті қосымша компоненттерді қосу: сезгіштер, модульдер, сандық
құлыптау релесі және т. б.
Қолда бар қорғаудың ұрлыққа қарсы қасиеттерін күшейту;
SIM-картаны, GSM құрылғыларында тіркелген телефон нөмірлерін
ауыстыру;
Авто оталдыруды іске қосу, автодабыл оны қабылдаған жағдайда;
Капот пен беріліс қорабының механикалық және электромеханикалық
құлыптарды жөндеу;
Сиреналарды, "концевиктерді", орталық құлыптың жетектерін және т. б.
ауыстыру;
Бар PIN-кодты анықтауға және өзгертуге көмек;
Қосымша кілттер мен белгілерді жазу;
Дабыл салпыншақтарын жөндеу;
Сезгіштерді реттеу;
Бағдарламалық қамтамасыз етуді ауыстыру және жаңарту.
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3.10. ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРҒА НҰСҚАУЛЫҚ
Автокөліктің техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі
қауіпсіздік шаралары.
Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық
жұмыстар арнайы жабдықталған бекеттерде жүргізілуі керек.
Автокөлікті техникалық қызмет көрсету постына орнатқан кезде оны
тұрақ тежегішімен тежеу керек, тұтануды өшіріңіз, беріліс қорабындағы
төменгі жылдамдықты қосыңыз және доңғалақтардың астына кемінде екі тірек
қойыңыз.
Жұмыс істемейтін қозғалтқышта бақылау-реттеу операцияларын
орындау алдында (генератордың жұмысын тексеру, карбюраторды, релереттегішті реттеу және т.б.) жеңдер қаптамасын тексеру және түймелеу,
киімнің ілулі ұштарын алып тастау, шашты бас киімнің астына салу керек, бұл
ретте машинаның жақтауында немесе капотында отырып жұмыс істеуге
болмайды.
Руль дөңгелегінде "адамдар жұмыс істейді" деген белгі ілінеді. Үлкен
физикалық күш-жігерді талап ететін тораптар мен бөлшектерді алу кезінде
құрылғыларды (түсіргіштерді) пайдалану қажет. Қозғалтқыштың иінді білігін
бұрумен байланысты жұмыстар кезінде тұтану кілтін қосымша тексеріп,
беріліс қорабының тұтқасын бейтарап күйге келтіру керек.
Қозғалтқышты қолмен іске қосу кезінде кері соққылардан сақ болу және
іске қосу тұтқасын қармаудың дұрыс тәсілдерін қолдану керек (тұтқаны
қармауға, оны төменнен жоғары қарай бұруға болмайды). Жылытқышты
пайдалану кезінде оның жарамдылығына, бензиннің ағуы болмауына ерекше
назар аударылады; жұмыс істеп тұрған жылытқыш қараусыз қалмауы тиіс.
Жылытқыштың отын багының краны оның жұмыс уақытында ғана ашылады,
жазғы кезеңде резервуардан отын төгіледі.
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде трансмиссияға қызмет көрсетуге
тыйым салынады. Тексеру жырасынан немесе эстакададан тыс трансмиссияға
қызмет көрсету кезінде жататын құралдарды (төсеніштерді) пайдалану қажет.
Карданды біліктерді ораумен байланысты жұмыстар кезінде қосымша
тұтанудың ажыратылғанына көз жеткізу, берілісті ауыстырып қосу тұтқасын
бейтарап күйге келтіру және тұрақ тежегішін босату қажет. Жұмысты
аяқтағаннан кейін тұрақ тежегішін қайтадан қатайтып, беріліс қорабындағы
төменгі жылдамдықты қосыңыз.
Серіппелерді алу және қою кезінде раманы көтеру және оны тіреулерге
орнату арқылы оларды алдын ала түсіру қажет. Доңғалақтарды алу кезінде
көлікті тіреулерге қою керек, ал алынбаған доңғалақтардың астына тіреулер
қою керек. Бір ғана көтеру механизмдеріне (домкраттар, тальдар және т.б.)
ілінген автокөлікде қандай да бір жұмыстарды орындауға тыйым салынады.
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Ілініп тұрған көліктің астына доңғалақ дискілерін, кірпіштерді, тастарды және
басқа да бөгде заттарды салуға болмайды.
Автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары
кезінде қолданылатын құрал жарамды болуы тиіс. Балғалар мен егеулерде
жақсы отырғызылған ағаш тұтқалар болуы керек. Гайкаларды бұрау және орау
тиісті мөлшердегі жарамды кілттермен ғана жүргізілуі тиіс.
Барлық жұмыстарды орындағаннан кейін қозғалтқышты іске қосу және
машинаны орнынан қозғамас бұрын жұмысқа қатысқан барлық адамдардың
қауіпсіз қашықтықта тұрғанына, ал жабдықтар мен құралдар өз орындарына
алынғанына көз жеткізу керек.
Рульдік басқару және тежегіш жүйелері жүрісінде тексеру және сынау
жабдықталған алаңда жүргізілуі тиіс. Автокөлікті тексеру кезінде бөгде
адамдардың жүрісте болуына, сондай-ақ тексеруге қатысатын адамдарды
баспалдақтарда, отыруға болмайтын орындарға орналастыруға тыйым
салынады.
Тексеру арықтарында және көтергіш құрылғыларда жұмыс істеу кезінде
мынадай талаптарды орындау қажет:
машинаны тексеру жырасына (эстакадаға) қойған кезде, машинаны
төмен жылдамдықпен жүргізу және тексеру жырасының бағыттаушы
ребордтарына қатысты доңғалақтардың дұрыс орналасуын қадағалау;
тексеру жырасына немесе көтеру құрылғысына қойылған машинаны
тұрақ тежегішімен тежеу және доңғалақтардың астына тіреу орнату қажет;
тексеру жырасында тасымалданатын шамдарды тек 12 В аспайтын кернеумен
ғана пайдалануға болады;
темекі шегуге және машинаның астына ашық от жағуға болмайды;
құрал-сайман мен бөлшектерді рамаға, басқышқа және олар жұмысшыларға
құлау;
жырадан (эстакададан) шығу алдында машинаның астында адамдар,
жиналмаған құрал-саймандар немесе жабдықтар жоқ екеніне көз жеткізу
керек;
байқау жыраларында жиналатын пайдаланылған газдармен және
жанғыш булармен уланудан сақ болу керек.
Бензинмен жұмыс істеу кезінде онымен жұмыс істеу ережелерін сақтау
керек. Бензин - жанғыш сұйықтық, теріге тиген кезде тітіркену тудырады,
бояуды жақсы ерітеді. Бензиннің ыдысын абайлап ұстау керек, себебі
ыдыстағы қалған бу тез тұтанады. Құрамында күшті әсер ететін зат ағзаның
ауыр улануын тудыратын тетраэтил қорғасыны бар этилрозап бензинмен
жұмыс істеу кезінде ерекше сақ болу керек. Этилденген бензинді қолды,
бөлшектерді жуу, киімді тазалау үшін пайдалануға болмайды. Бензинді соруға
және құбырлар мен қоректендіру жүйесінің басқа да құралдарын ауызбен
үрлеуге тыйым салынады. Бензинді тек "этилденген бензин — улы"деген
жазуы бар жабық ыдыста сақтауға және тасымалдауға болады. Төгілген
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бензинді кетіру үшін үгінділер, құм, хлорлы әк немесе жылы су қолданылады.
Бензинмен қапталған тері бөліктері дереу керосинмен, содан кейін жылы
сумен және сабынмен жуылады. Тамақтанар алдында қолыңызды жуу керек.
Антифризбен жұмыс жасау кезінде ерекше сақтану шараларын сақтау
қажет. Бұл сұйықтық құрамында күшті у-этилен гликольі бар, оның ағзаға енуі
ауыр улануға әкеледі. Антифриз сақталатын және тасымалданатын ыдыстың
"У" деген жазуы болуы және пломбалануы тиіс. Төмен қататын
сұйықтықтарды аузымен сору арқылы шлангімен құюға қатаң тыйым
салынады. Автокөлікке антифриз құю тікелей салқындату жүйесіне
жүргізіледі. Антифризбен толтырылған салқындату жүйесіне қызмет
көрсеткеннен кейін қолды мұқият жуу керек. Антифриз ағзаға кездейсоқ
түскен жағдайда зардап шегуші көмек көрсету үшін дереу медициналық
пунктке жеткізілуі тиіс.
Тежегіш сұйықтықтар мен олардың буы да улануды тудыруы мүмкін,
сондықтан осы сұйықтықтармен жұмыс істеген кезде барлық сақтық
шараларын сақтау керек, ал оларды қолданғаннан кейін қолыңызды мұқият
жуу керек.
Қышқылдар тығындары бар шыны бөтелкелерде сақталады және
тасымалданады. Бөтелкелер ағаш жоңқасы бар жұмсақ жүзім себеттеріне
орнатылады. Бөтелкелерді тасымалдау кезінде зембілдер мен арбалар
қолданылады. Теріге тиген кезде қышқылдар қатты күйік тудырады және
киімді бұзады. Қышқыл теріге тиген кезде дененің осы бөлігін тез сүртіп,
күшті су ағынымен шайыңыз.
Еріткіштер мен бояулар теріге тиген кезде тітіркену мен күйік
тудырады, ал демалу кезінде олардың буы улануды тудыруы мүмкін.
Автокөлікті жақсы желдетілетін бөлмеде бояу керек. Қышқылдармен,
бояулармен және еріткіштермен жұмыс істегеннен кейін қолыңызды жылы
сумен және сабынмен мұқият жуу керек.
Қозғалтқыштан шығатын пайдаланылған газдардың құрамында
көміртегі тотығы, көмірқышқыл газы және ауыр улануды және тіпті адамның
өлімін тудыруы мүмкін басқа заттар бар. Мұны жүргізушілер әрдайым есте
ұстауы және пайдаланылған газдармен уланудың алдын алу бойынша шаралар
қабылдауы керек.
Қозғалтқыштың қоректендіру жүйесінің құралдары дұрыс реттелуі тиіс.
Шығатын газ құбырларын бекіту гайкаларының тартылуын мерзімді түрде
тексеру қажет. Жабық үй-жайда қозғалтқышты іске қосу қажеттілігіне
байланысты тексеру-реттеу жұмыстарын орындау кезінде газдарды
сөндіргіштен шығаруды қамтамасыз ету қажет; бұл жұмыстарды
желдеткішпен жабдықталмаған үй-жайларда орындауға тыйым салынады.
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Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде автокөлік кабинасында ұйықтауға
қатаң тыйым салынады, мұндай жағдайларда кабинаға ағып кеткен газдар
көбінесе өлімге әкеледі.
Электр аспабымен жұмыс істеу кезінде қорғаныс жерге қосуының
жарамдылығын және болуын тексеру қажет. Автокөліктерге техникалық
қызмет көрсету және жөндеу кезінде пайдаланылатын тасымалды
жарықтандыру кернеуі 12 В-тан аспауы тиіс.
Кернеуі 127-220 В тоқпен қоректенетін құрал-саймандармен жұмыс
істеу кезінде қорғаныш қолғаптарын киіп, резеңке кілемшені немесе құрғақ
ағаш тұғырықты пайдалану керек. Жұмыс орнын қысқа уақытқа қалдырған
кезде құралды өшіру керек. Электр аспабының, жерге қосу құрылғысының
немесе штепсель розеткасының кез келген ақаулығы кезінде жұмысты тоқтату
керек.
Шиналарды монтаждау және демонтаждау кезінде мынадай ережелерді
сақтау қажет:
шиналарды монтаждау және демонтаждау стендтерде немесе таза еденде
(тұғырда), ал дала жағдайында — төселген брезентте немесе басқа төсеніште
жүргізілуі тиіс;
шиналарды доңғалақтың жиегінен демонтаждау алдында камерадан ауа
толығымен шығарылуы тиіс,
шинаға тірелген шиналарды демонтаждау шиналарды демонтаждауға
арналған арнайы стендте жүзеге асырылуы тиіс;
шиналарды доңғалақтардың ақаулы жиектеріне монтаждауды жүргізу,
сондай-ақ доңғалақ жиегінің мөлшеріне сәйкес келмейтін шиналарды қолдану;
шинаны айдау кезінде арнайы қоршау немесе сақтандыру құралдарын қолдану
қажет, бұл операцияны дала жағдайында орындау кезінде дөңгелекті құлып
сақинасымен төмен қаратып қою керек.
Жүргізуші паркте және автокөлікте өрттің пайда болу себептері мен
сөндіру ережелерін білуі керек. Электр жабдықтарының жарамдылығын және
отын ағуының болмауын бақылау қажет. Автокөлік жанған кезде оны
тұрақтан дереу алып тастау және жалынды сөндіру шараларын қолдану қажет.
Өртті сөндіру үшін қалың немесе көмірқышқылды өрт сөндіргішті, құмды
қолдану немесе өрт ошағын тығыз материалмен жабу қажет. Өрт туындаған
жағдайда қабылданатын шараларға қарамастан өрт сөндіру командасын
шақыру қажет.
Тәжірибелік жұмысты атқару кезіндегі техника қауіпсіздігі.
Жұмысты орындау алдында білім алушылар зертханада қауіпсіз жұмыс
ережелері бойынша нұсқамадан өтуге және қауіпсіздік техникасы жөніндегі
журналға қол қоюға міндетті.
Әрбір жұмыс орны жарамды технологиялық жабдықпен, құралсаймандармен және керек-жарақтармен, технологиялық карталармен және
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нұсқаулықтармен, жабдықтардың тізімдемесімен және қауіпсіздік техникасы
жөніндегі қысқаша нұсқаулықпен, өртке қарсы құралдармен және оларды
қолдану қағидаларымен жарақтандырылуы тиіс.
Жұмыс басталар алдында стендтің (аспаптың) барлық тораптары мен
бөлшектерінің бекітілуін, қорғаныс қоршауларының жарамдылығын және
бекітілуін, жұмыс орнын жарықтандырудың жеткіліктілігін тексеру қажет.
Қозғалтқышты қарау кезінде сақтандырғыш тормен жабдықталған кернеуі 36
В аспайтын электр шамын ғана пайдалану қажет.
Жұмыс орындарында: нұсқаудан өтпеген оқушыларға жұмыс істеуге;
ашық отты пайдалануға; оқытушының рұқсатынсыз аспаптар мен
қондырғыларды қосуға; жанар-жағармай материалдарын сақтауға; зауыттық
ажыратқыштарды айналып өтіп, Қозғалтқыштар мен аспаптарды қосуға;
ақаулы құралдарды, заводтық тұтқаларды пайдалануға, этилденген бензинді
қолдануға, отын немесе газ ағып кеткен кезде қозғалтқышты немесе
стендтерді іске қосуға, үй-жайда электр техникалық, дәнекерлеу және басқа да
жылу жөндеу жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады.
Электр сымдарының сенімді оқшаулауы болуы тиіс. Терминалдар мен
розеткаларда кернеудің мөлшерін көрсету қажет.
Қозғалтқыштарды диагностикалау жөніндегі зертхананың ауа алмасу
жиілігі кемінде 1:1 болатын сенімді желдеткіші болуы тиіс; жұмыс
орындарының жеткілікті жарықтандырылуы − 500 лк, шу деңгейі 75 дБ-ден
аспауы тиіс.
Желіден электр қорегі бар қондырғылар мен аспаптардың жалпы жерге
тұйықталуы, ал жұмыс қозғалтқыштары − арнайы түтіктер арқылы
атмосфераға газдардың шығуы шығарылған болуы тиіс.
Отын, май, салқындатқыш және басқа да арнайы сұйықтықтардың ағуы
болған кезде қозғалтқыштар мен стендтерді іске қосуға (қосуға) тыйым
салынады. Қозғалтқышта, стендте немесе олардың жанында тұрған бөгде
заттарды (құралдар, шүберектер және т.б.) алып тастау қажет.
Айналмалы біліктердің, маховиктердің, жалғағыш муфталардың және
басқа да бөлшектердің жанында болуға рұқсат етілмейді.
Қозғалтқышты
іске
қосу
автокөлікдің
шығатын
құбырына
пайдаланылған газдарды шығаруға арналған құрылғылар қосылған кезде ғана
жүргізілуі керек.
Жұмыс істеп тұрған қозғалтқышта, стендте, қондырғыда реттеу
жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ шығару коллекторлары мен газ шығару
құбырларына жанасуға тыйым салынады.
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Аккумуляторлық
батареяларды
қолмен
тасымалдау
кезінде
электролиттің киімге және дененің ашық бөліктеріне түсуін болдырмай,
сақтық шараларын сақтау қажет.
Отын аппаратурасын бөлшектеу және жөндеу бойынша барлық
жұмыстар желдеткіш қосылған кезде сору панельдері астындағы арнайы
құрылғылардың көмегімен орындалуы тиіс.
Жанармайдың бөлшектері құлаққа кездейсоқ түскенде, оларды тез арада
жылы сумен жуып тастау керек.
ЭББ на диагностикалық жұмыстарды және ақауларды анықтау және
жою жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде мынадай қауіпсіздік шараларын
орындау қажет:
- контроллермен байланысты жүйенің кез
бөлшектеу алдында АКБ "массасын" ажырату қажет;

келген

элементтерін

- АкБ-ны сенімді қосусыз қозғалтқышты іске қосуға жол бермеу;
- қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде АКБ-ны борттық желіден
ажыратуға жол бермеу;
- АкБ заряды кезінде борттық желіден ажыратылуы тиіс;
- контроллерді 85° С-тан жоғары температураға дейін қыздыруға жол
берілмейді;
- сымдардың түйіспелерінің сенімділігін үнемі бақылау және АкБ
терминалдарының толық тазалығын сақтау қажет;
- тұтану қосылған кезде контроллер жгутының қалыптарын мүшелеуге
немесе бөлшектеуге жол бермеу;
- дәнекерлеу жұмыстарын жүргізер алдында сымдарды АкБ-дан және
колодканы контроллерден ажырату қажет;
- қозғалтқышты қысыммен су ағынымен жуған кезде бүріккішті жүйенің
элементтеріне жібермеңіз;
- кернеу шамаларын өлшеуді ішкі кедергісі кемінде 10 мОМ сандық
вольтметрмен жүргізу;
- сынақ шамында 3 ваттан аспайтын қуат болуы керек (тұтынылатын тоқ
250 мА артық емес);
- микроэлектроника элементтерінің статикалық электр разрядымен
зақымдануын болдырмау үшін контроллердің металл корпусын бөлшектеуге
және контактілі түйреуіштерді қолмен ұстауға тыйым салынады.
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№1 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Автокөліктің электржабдығына
көрсетудің жалпы ережелері.

техникалық

қызмет

Мақсаты: Автокөліктің электржабдығына техникалық қызмет
көрсетудің жалпы ережелерімен танысу.
№1 тапсырма. ТҚК түрлерімен танысу.
№2 тапсырма. КТҚ , ТҚ-1 , ТҚ-1 ережелерімен, қағидаларымен танысу.
№3 тапсырма. Маусымдық техникалық қызмет, жалпы диагностикалау,
терең диагностикалау, ағымдағы жөндеу ережелерімен, қағидаларымен
танысу.
№4 тапсырма. ТҚК құрал-жабдықтармен танысу.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№2 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Электрмен қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет
көрсету және жөндеу.
Мақсаты:
Электрмен
қоректендіру
жүйесінің
тораптарына,
бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу.
№1 тапсырма. Электролиттің деңгейін тексеру, қалпына келтіру.
№2 тапсырма. Электролиттің тығыздығын тексеру, қалпына келтіру.
№3 тапсырма. Электролитті дайындау.
№4 тапсырма. Аккумуляторды қуаттау.
№5 тапсырма. Генераторға ТҚК ақаулары бар жағдайда жөндеу немесе
ауыстыру.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№3 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Оталдыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.
Мақсаты: Оталдыру жүйесінің тораптары мен бөлшектеріне
техникалық қызмет көрсету қағидаларымен танысу және жөндеу.
№1 тапсырма. Қоректендіру жүйесіне және Оталдыру жүйесіне
техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.
№2 тапсырма. Электрондық қоректендіру жүйесі тораптарының
ақауларын жөндеу.
№3 тапсырма. Электрондық қоректендіру жүйесінің оталуын реттеу.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№4 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Қозғалтқышты іске қосу жүйесіне техникалық қызмет
көрсету және жөндеу.
Мақсаты: Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің тораптары мен
бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету қағидаларымен танысу және жөндеу
.
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№1 тапсырма. Қозғалтқышты іске қосу жүйесіне техникалық қызмет
көрсету қағидаларымен танысу.
№2 тапсырма. Стартердің ақаулы бөліктерін анықтап жөндеу.
№3 тапсырма. Қозғалтқышты іске қосу жүйесінің ақаулы бөлшектерін
жөндеу.
№4 тапсырма. Тартқыш реленің ақауларын анықтап ТҚК және жөндеу
(түйіспелерін тазалау, серіппелерінің жарамдылығын тексеру т.б).
№5 тапсырма. Стартердің щеткаларын тексеріп, ауыстыру.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№5 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.
Мақсаты: Басқару жүйесінің тораптары мен бөлшектеріне техникалық
қызмет көрсету қағидаларымен танысу және жөндеу.
№1 тапсырма.
Басқару жүйесініе техникалық қызмет көрсету
қағидаларымен танысу.
№2 тапсырма. Температура сезгішінің жағдайын анықтау, жарамсыз
жағдайда ауыстыру.
№3 тапсырма. Дроссель жапқышының орналасу жағдайы сезгішінің
жағдайын анықтау, жарамсыз жағдайда ауыстыру.
№4 тапсырма. Оттегі концентрациясының сезгіші немесе λ-зондтың
жағдайын анықтау, жарамсыз жағдайда ауыстыру.
№5 тапсырма. Жаппай ауа шығыны сезгішінің жағдайын анықтау,
жарамсыз жағдайда ауыстыру.
№6 тапсырма. Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық орналасу
сезгіштерін орналасуын бақылау, жағдайын анықтау, жарамсыз жағдайда
ауыстыру.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№6 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Жарықтандыру және дабыл беру жүйесіне техникалық
қызмет көрсету және жөндеу.
Мақсаты: Жарықтандыру және дабыл беру жүйесінің тораптары мен
бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету қағидаларымен танысу және
жөндеу.
№1 тапсырма. Жарықтандыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету
және жөндеу.
№2 тапсырма. Дабыл беру жүйесіне техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
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№7 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Ақпараттық-өлшеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету
және жөндеу.
Мақсаты: Ақпараттық-өлшеу жүйесінің тораптары мен бөлшектеріне
техникалық қызмет көрсету қағидаларымен танысу және жөндеу.
№1 тапсырма. Ақпараттық-өлшеу жүйесініе техникалық қызмет
көрсету қағидаларымен танысу
№2 тапсырма. Индикаторлардың жану себептерін анықтау және
жөндеу.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№8 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Қосалқы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.
Мақсаты: Қосалқы жабдықтардың тораптары мен бөлшектеріне
техникалық қызмет көрсету қағидаларымен танысу және жөндеу.
№1 тапсырма. Қосалқы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету
№2 тапсырма. Әйнек тазалағыштың негізгі ақаулықтарын анықтап
жөндеу.
№3 тапсырма. Әйнек жуғыштың негізгі ақауларын анықтап жөндеу.
№4 тапсырма. Салонды жылыту жүйесінің (пештің) ақаулықтарын
анықтап жөндеу.
№5 тапсырма. Электр моторлардың ақауларын анықтап жөндеу.
№6 тапсырма. Әйнек көтергіштің ақаулығын анықтап жөндеу.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
№9 тәжірибелік жұмыс
Тақырыбы: Айдап әкетуге қарсы жүйелерге техникалық қызмет
көрсету және жөндеу.
Мақсаты: Айдап әкетуге қарсы жүйелердің тораптары мен
бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету қағидаларымен танысу және
жөндеу.
№1 тапсырма. Айдап әкетуге қарсы жүйесіне техникалық қызмет
көрсету.
№2 тапсырма. Механикалық бұғаттау жүйесінің ақауларын анықтап
жөндеу.
№3 тапсырма. Автосигнализация (автокөлік дабылы) ақауларын
анықтап жөндеу.
№4 тапсырма. Иммобилайзер ақауларын анықтап жөндеу.
Тәжірибелік жұмысты есеп түрінде рәсімдеу.
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Тарауға арналған бақылау сұрақтары
Автокөліктің электржабдығына техникалық қызмет көрсетудің
жалпы ережелері.
1.Автокөлікке ТҚК дегеніміз не?
2. Күнделікті техникалық қызмет көрсету кезінде қандай жұмыстар
атқарылады?
3. №1 техникалық қызмет көрсету кезінде қандай жұмыстар
атқарылады?
4. №2 техникалық қызмет көрсету кезінде қандай жұмыстар
атқарылады?
5. Маусымдық техникалық қызмет көрсету кезінде қандай жұмыстар
атқарылады?
6. Жалпы диагностикалау көрсету кезінде қандай жұмыстар
атқарылады?
7. Терең диагностикалау көрсету кезінде қандай жұмыстар атқарылады?
8. Ағымдағы жөндеу көрсету кезінде қандай жұмыстар атқарылады?
9. Автокөлікті жөндеу деп нені түсінеміз?
10.Жөндеу кезінде қандай қауіпсіздік техникасын сақтау керек?
Электрмен қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету
және жөндеу.
1. Электрмен қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету
кезінде қандай жұмыстар атқарылады?
2. АБ ішкі, сыртқы ақауларына қандай ақаулар жатады ?
3. АБ-сына қызмет көрсету кезінде қандай жұмыстар атқарылады?
4. АБ-сының тығыздығы қанша болу керек?
5. Аккумулятор батареяларын бастапқы қалпына келтіріп жөндеу
технологиясының реті қандай?
6. Батареяларды бөлшектеу қандай ретпен жасалады?
7. Жекелеген бөлшектерді қалпына келтіру және жасау жұмысына не
кіреді?
8.
Зарядтауға дайындық және батареяны
зарядтауға қандай
жұмыстар жатады?
9.
Аккумулятор батареяларын зарядтау кезінде қандай қауіпсіздік
ережелерін қатаң сақтау қажет?
10. Жөндеуден кейін аккумулятор батареяларына қандай техникалық
талаптар қойылады?
11. Генераторларды жөндеу технологиясы туралы не білеміз?
12. Диод көпірінің ақауларын қалай жөндейміз?
13. Реле-реттеуіштің ақауларын қалай жөндейміз?
14. Генератор мен реле-реттеуішке техникалық қызмет көрсеткенде
атқарылатын негізгі жұмыстарға нелер жатады?
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Оталдыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу.
1. Оталдыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету кезінде қандай
жұмыстар атқарылады?
2. Үзгіш-таратқыштың қандай ақаулары бар және қалай жөндейміз?
3. Оталдыру катушкаларының қандай ақаулары бар және қалай
жөндейміз?
4. Оталдыру шамдарының жағдайымен қандай ақауларды анықтауға
болады?
5. Холла сезгішінің қандай ақаулары бар, оларды қалай жөндейміз?
6. Электр жанармай сорғысының қандай ақаулары бар, оларды қалай
жөндейміз?
7. Автокөліктің от алуын қалай реттейміз?
Қозғалтқышты іске қосу жүйесіне техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.
1. Қозғалтқышты іске қосу жүйесіне техникалық қызмет көрсету кезінде
қандай жұмыстар атқарылады?
2. Стартердің қандай ақауларын білеміз және оларды қалай жөндейміз?
3. Жылытқыш электр қозғалтқышының қандай ақауларын білеміз және
оларды қалай жөндейміз?
4. Тартқыш реленің қандай ақауларын білеміз және оларды қалай
жөндейміз?
5. Стартерге техникалық қызмет көрсеткенде атқарылатын қандай
негізгі жұмыс түрлері бар?
Басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу.
1. Басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету кезінде қандай
жұмыстар атқарылады?
Температура сезгішінің жағдайын қалай анықтаймыз және
2.
жөндейміз?
3. Дроссель жапқышының орналасу жағдайы сезгішінің жағдайын қалай
анықтаймыз және жөндейміз?
4.
Оттегі концентрациясының сезгіші немесе λ-зондтың жағдайын
қалай анықтаймыз және жөндейміз?
5.
Жаппай ауа шығыны сезгішінің жағдайын қалай анықтаймыз және
жөндейміз?
6.
Иінді біліктің орналасуы сезгішінің ақауын қалай анықтаймыз
және жөндейміз?
Жарықтандыру және дабыл беру жүйесіне техникалық қызмет
көрсету және жөндеу.
1.
Жарықтандыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету кезінде
қандай жұмыстар атқарылады?
2.
Дабыл беру жүйесіне техникалық қызмет көрсету кезінде қандай
жұмыстар атқарылады?
3.
Жарықтандыру жүйесінде қандай ақаулар болуы мүмкін және
қалай жөндейміз?
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4.
Дабыл беру жүйесінде қандай ақаулар болуы мүмкін және қалай
жөндейміз?
Ақпараттық-өлшеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.
1.
Ақпараттық-өлшеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету кезінде
қандай жұмыстар атқарылады?
2. Ақпараттық-өлшеу жүйесінің қандай негізгі ақаулары бар?
3. Қандай ақаулар кезінде қандай индикаторлар жанады?
4. Қауіпсіздік жастығы жанудың себептері қандай?
5. «Чек» қандай ақаулық кездерде жанады?
Қосалқы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу.
1.
Қосалқы жабдықтарға техникалық қызмет көрсету кезінде қандай
жұмыстар атқарылады?
2.
Әйнек тазалағыштың негізгі қандай ақаулары бар және қалай
жөндейміз?
3. Әйнек жуғыштың қандай ақаулары бар және қалай жөндейміз?
4. Салонды жылыту жүйесінің қандай ақаулары бар және қалай
жөндейміз?
5. Әйнек көтергіштің қандай ақаулары бар және қалай жөндейміз?
6. Әйнек көтергіштің электр моторларының қандай ақаулары бар және
қалай жөндейміз?
Айдап әкетуге қарсы жүйелерге техникалық қызмет көрсету және
жөндеу.
1.
Айдап әкетуге қарсы жүйелерге техникалық қызмет көрсету
кезінде қандай жұмыстар атқарылады?
2.
Механикалық бұғаттау жүйесінің қандай ақаулары бар және қалай
жөндейміз?
3.
Автосигнализацияның (автокөлік дабылы) қандай ақаулары бар
және қалай жөндейміз?
4. Иммобилайзердің қандай ақаулары бар және қалай жөндейміз?
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Қорытынды
Осы модульде автокөліктің электр жабдықтарына техникалық қызмет
көрсету, жөндеу және тәжірибелік жұмыстар тізімі мен тарауға байланысты
бақылау сұрақтары енгізілді.
Модульді меңгере отырып автокөліктің электр жабдықтарының
жүйелеріне техникалық қызмет көрсету, жөндеу әдістері мен реттерін және
аспаптарды таңдауды меңгереді. Және бақылау сұрақтары бойынша өз
білімдерін шыңдайды.
Тәжірибелік жұмыс кезінде тәжірибе жетекшісінің айтқаны бойынша
қауіпсіздік техникасын сақтай отырып электр жабдықтарының тораптарына
техникалық қызмет көрсетіп дағдыланады және ақаулардың туындау
себептерін анықтап жөндейді.
Осы модульді меңгеру барысында автокөліктің электр жабдықтарына
техникалық қызмет көрсетеу және жөндеу бойынша мағұлматтарға ие болады.
Техникалық қызмет көрсетеу және жөндеу жұмыстарын атқарып
дағдыланады және үйренеді.
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АВТОКӨЛІКТІҢ ЭЛЕКТР СҰЛБАЛАРЫ
Электр сұлбаларының түрлері мен типтері.
Электр сұлбалары мен сызбаларында көптеген таңбалар кездеседі.
Олар принципті, принципті-монтаждық, монтаждық болып бөлінеді.
Электрика мен автоэлектрикада әртүрлі мақсаттар үшін электр
тізбектері кеңінен қолданылады:
 жоспарлы техникалық қызмет көрсету кезінде;
 автокөлікті қайта жабдықтау кезінде (қосымша жабдықты орнату,
мысалы, газ);
 жарық беру, дабыл беру, қауіпсіздік жүйелерінің ақауларын жою
жұмысы кезінде.
Электр сұлбалар келесідей жіктеледі:
1. Құрылымдық. Автокөліктің электр қондырғысының жұмыс принципі
туралы түсінік береді. Стрелкалардың бағыты бойынша тұтастай
алғанда түйіннің реттілігі анықталады.
2. Функционалдық. Бұл құрылғының принципін ғана емес, сонымен қатар
қандай элементтер орнатылғанын көрсетеді.
3. Принципті. Тарату желілерінің, автокөлік желісінің, қауіпсіздік
жүйелерінің жұмыс принципін түсіндіреді.
4. Монтаждық. Жабдықты (розеткаларды, ажыратқыштарды, шамдарды,
автокөлікті жарықтандыру жүйелерін және т.б.) орнату мен
орналастырудың сұлбалық сипатын көрсетеді.
5. Біріккен (принципті-монтаждық). Бұл сұлба жабдықтың орнату орны
мен жұмыс принципін сипаттайды.

Принципті сұлба

Біріккен сұлба

Қазіргі заманғы автокөліктің электронды компоненттерінің істен шығуы
оның толық жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
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Автокөліктің электр сұлбаларының принциптері және ондағы
элементтерді белгілеу стандартталған, ал барлық Автокөліктерде бар
элементтер автокөлік өндірушісіне қарамастан бірдей белгіленеді.
Сұлба элементтерінің графикалық белгілері сәл өзгеше болуы мүмкін,
сонымен қатар қара және ақ түсті нұсқалар бар. Бірақ әріптік белгілеу барлық
жерде бірдей. Электр тізбектерінен басқа, әр түрлі жгуттардың, түйіспелердің
және жерге қосу нүктелерінің (кеңістіктегі) физикалық орналасуы көрсетілген
сұлбалардың болуы пайдалы — бұл іздегеніңді тез табуға көмектеседі.
Автокөліктің электрлік сұлбасының мысалы

4.1-сурет. Автокөліктің электрлік сұлбасы

Негізгі сұлба элементтердің физикалық өзара орналасуын көрсетпейді,
тек осы элементтердің бір-бірімен қалай байланысты екенін көрсетеді. Егер
мұндай сұлбадағы екі элемент бір — бірінің жанында бейнеленген болса,
дененің өзінде олар мүлдем басқа жерлерде болуы мүмкін екенін түсіну керек.
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Электр компоненттерінің шанақта орналасу сұлбасы.

4.2-cурет. Автокөліктің шанағында электрлік компоненттердің орналасу сұлбасы.

Мұндай сұлбада ақпараттың басқа түрі көрсетілген: кабелдердің
жалғануы және шанақтағы қоспалардың шамамен орналасуы.
Автокөлікдің электр компоненттерінің үш өлшемді
сұлбасы.

орналасу

FLOOR- еден
FRONT- алдыңғы
PASSENGER ROM- жолаушы орны
FUSE BOX & CONNECTION BOX- Сақтандырғыш қорап пен жалғау қорабы
WHITE- ақ
COLORLESS- түссіз
ORANGE-сарғыш
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4.3- сурет. Автокөлікдің электр компоненттерінің үш өлшемді орналасу сұлбасы.

Сондай-ақ, автокөлік шанағындағы кабельдік жолдардың қалай және
қайда өтетіні, сондай-ақ жерге қосу нүктелері дәл көрсетілген сұлбалар бар.
Стандартты қоректендіру тізбектері және элементтердің қосылу.
Электрмен қоректендіру тізбектері-электр тогын беретін тізбектің
элементтері сызықтармен бейнеленген. Тізбектің жоғарғы жағында оң
потенциалы бар тізбектер ("плюс" батарея), ал төменгі жағында нөлдік, яғни
жер (немесе "минус" батарея) көрсетілген.

4.4- сурет. Оталдыру стандартты қоректену тізбектері.
30 тізбегі — аккумулятордың оң клемасынан
15 — аккумулятордан тұтану құлпы арқылы – «тұтану 1»

4.5- сурет. Жерлендіру немесе "минус" батарея стандартты қоректену тізбектері.
31 нөмірлі тізбек-жерге қосу
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Кейбір сымдардың құрылғыға қосылу орнында сандық белгісі бар, бұл
сандық белгі сізге тізбекті бақылауға оның қайдан шыққанын анықтауға
мүмкіндік береді. Бұл белгілеу DIN 72552 стандартында біріктірілген (жиі
қолданылатын мәндер):
7-кесте. Сұлбалардағы түйіспелердің сандық белгілерінің арнаулылығы
түйіспе
арнаулылығы
15
Оталдыру кілтінен кейінгі аккумулятор плюсі
30
Түзу аккумулятор плюсінен
31
Түзу аккумулятор минусынан немесе шанаққа
50
Стартермен басқару
53
Әйнек тазалағыш
56
Бас жарық
56а
Алыс жарық
56b
Жақын жарық
58
Габариттік жарық
85
Реле орамы (+)
86
Реле орамы (-)
87
Реленің жалпы түйіспесі
87a
Реленің қалыпты жабық түйіспесі
87b
Реленің қалыпты ашық түйіспесі
88
2 реленің жалпы түйіспесі
88a
Реленің қалыпты жабық 2 түйіспесі
88b
Реленің қалыпты ашық 2 түйіспесі
Ыңғайлы болу үшін түрлі-түсті сұлбалардағы элементтер арасындағы
қосылыстар сымдардың түстеріне сәйкес келетін әртүрлі түстермен
бейнеленген, ал кейбір сұлбаларда сымның қимасы да көрсетілген. Ақ-қара
сұлбаларда қосылыстардың түстері әріптермен белгіленеді:
8-кесте. Сымдардың әріптермен белгіленуі
Br қоңыр
Sb ашық көк
G жасыл
R қызыл
V күлгін
L көгілдір
P қызғылт
Y жасыл
W ақ
Gr сұр
Or қызғылт сары
B қара
Lg ашық жасыл
Кейде сіз түйінде бос шеңберді кездестіруіңіз мүмкін-бұл түйіспе
автокөліктің құрамындағы элементтерге байланысты.
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4.6- сурет. Сұлбадағы түйіспелер.

Электр сұлбасындағы қосқыштарды белгілеу-коннекторлар.

4.7- сурет. Электр сұлбасындағы қосқыштарды белгілеу.
С301 қосқышының Пин №2 С104 қосқышының пин №9 -на қосылады, ол өз
кезегінде С 107 қосқышының пин №3 -не өтеді.

Автокөлік сымдарындағы сымдар бірнеше жолмен қосылады, олардың
бірі — қосқыштар (қосқыш). Қосқыштар "С" әрпімен және реттік нөмірмен
белгіленеді. 4.7-сурет
сым бөліктерінің коннекторлар арқылы
қосылыстарының сұлбалық бейнесін көресіз. "пин №2" бұл коннектордағы
қосылыстың (контактінің) реттік нөмірі.

4.8-сурет. Қосқыштағы түйіспелердің нөмірленуі
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Ал, бұл суретте коннекторлардағы контактілердің қалай нөмірленетінін және
қай жерде қандай пин екенін оларды қалай дұрыс оқу керектігін көруге
болады. Контактілер "кіретін" жағынан сол жақтағы жоғарғы бұрыштан оңға
қарай жол бойынша нөмірленеді. "Кіргізетін" тарапынан сәйкесінше
шағылысады.
Автокөлікте сымдарды қосу-жалғау колодкалары (Splice).

4.9- сурет. Автокөлікте сымдарды қосу-жалғау колодкалары.

Қосқыштардан (Connectors) басқа, автокөлікдегі сымдар қосылғыш пакетімен
немесе жалғағыш қалыптармен ( ағылшын тіліндегі электр сұлбаларында —
Splice) қосылады. Қосылу блоктары суретте көрсетілгендей, " s " әрпімен және
сериялық нөмірмен көрсетіледі, мысалы: S202, S301.

4.10- сурет. Колодка атауы көрсетілген түйіспелердің қосылу сұлбасы.

Кейбір электр сұлбаларында әр колодканың жеке сипаттамасы бар және
оған берілген сымдардың мақсаты көрсетілген. Колодканың (Splice)
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коннектордан (Connector) басты ерекшелігі-сымдар тобы қосылады: бір кіріс
сым және шығатын тұтынушылар тобы бар, әдетте бұл қуат шиналары.
Электр сұлбаларындағы сақтандырғыштарды белгілеу.

4.11- сурет. Электр сұлбаларындағы сақтандырғыштарды белгілеу.

Электр тізбегінің энергияны беретін тағы бір элементі — сақтандырғыш.
Автокөліктегі сақтандырғыштар екі белгіге ие: мотор бөлігіндегі EF —
сақтандырғыш (engine fuse) және F (fuse) - автокөлік салонындағы
сақтандырғыш. Барлық басқа жағдайлардағыдай, белгілеуден кейін
сақтандырғыштың реттік нөмірі және ол есептелген тоқтың номиналы
(ампермен) болады. Барлық сақтандырғыштар сақтандырғыштар мен реле
блоктарына жақын орналасады.
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4.12- сурет. Электр сұлбаларындағы сақтандырғыштардың түсі бойынша белгіленуі.

Автокөлік релесін белгілеу: түйреуіш, контактілер.

4.13-сурет. Автокөліктегі реле түйіспелерінің белгіленуі

Автокөлік релесінің белгіленуі: автокөлік релесінде әдетте 4 немесе 5
контактілер болады, олар стандартты нөмірлеуге ие (бірақ нөмірлеу сәйкес
келмейтін жағдайлар да бар). 85 және 86 екі контакт басқарушы болып
саналады: ал қалғандары айтарлықтай тоқтар өтетін контактілерді
ауыстырады. Реле, сақтандырғыштар сияқты, негізінен капоттың астындағы
блоктарда және салонда орналасқан, бірақ релені кез-келген күтпеген жерде
кездестіруге болады, әсіресе біреудің өздігінен орнатқан жағдайларда.
Сұлбалардағы автокөлік сезгіштерінің шартты белгілері.
Жоғарыдағы сұлбада автокөлікте болуы мүмкін барлық сезгіштер
қамтылмаған. Сезгіштердің шартты белгілері де әртүрлі болуы мүмкін, бірақ
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олардың барлығы, әдетте энергияны автокөліктің
түрлендіретін барлық басқа элементтер сияқты.

электр

желісіне

Автокөлік сұлбаларындағы күрделі элементтердің шартты
белгіленуі-сұлбалардың мысалдары.
Енді біз электр тізбегінде неғұрлым күрделі және стандартты емес
элементтердің қалай көрсетілгенін қарастырамыз, мысалы: стартер, тұтану
катушкасы және басқалары және олар көрсетілген сұлбалардың бірнеше
мысалдарын келтіреміз. Әр түрлі сұлбаларда мұндай элементтердің бейнесі
өзгеруі мүмкін, бірақ элементтер әрдайым түсінікті, интуитивті түрде
сызылады.
Сұлбадан мектептегі физика сабағынан көрген таныс белгілерді
байқаймыз, мысалы: электр қозғалтқышы, диод, кілт, қуат көзі, қыздыру
шамы. Бұл барлық дерлік таныс белгілер электр энергиясын түрлендіретін
автокөлікдің борттық желісіндегі құрылғылардың мәні мен мақсатын түсінуге
көмектеседі.

4.14- сурет. Сұлбалардағы автокөлік сезгіштерінің шартты белгілері.

1- бос жүріс сезгіші (ДХХ);
2- қозғалтқышты электронды басқару блогы (ECU);
3- салқындатқыш сұйықтық температурасының сезгіші;
4- дроссельді қақпақтың орналасу жағдайы сезгіші (ДПДЗ);
5- қабылдау коллекторындағы абсолютті ауа қысымының сезгіші (ДАД);
6- ауаны баптау жүйесіндегі қысым сезгіші;
7- қабылдау коллекторындағы ауа температурасының сезгіші.
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Сұлбада (4.16-сурет) басқару блогы немесе контроллер сияқты күрделі
тізбек элементтері көрсетілген. Микросұлбалары немесе транзисторлық
кілттері бар автокөлік желісінің әр элементі транзистор бейнеленген
белгішемен белгіленеді. Мысалда ЭББ — ның барлық тұжырымдары
бейнеленбегенін байқаймыз-тек осы сұлбада қажет элементтер көрсетілген.
Бұл сұлбада (4.17-сурет) ЭББ-да сызылған кілттерден, контроллер бұл
жағдайда қандай функцияны орындайтынын түсінуге болады: ол осы
сызықтарды жерге тұйықтайды, яғни осы сымдарға және батареяның оң
клеммасына қосылған элементтерді зарядтайды.
(4.18-сурет) сұлба мысалында клапандар бейнеленген, басқасына
қарағанда екіжақты клапан түйіспелері нөмірленген. Жылдамдық сезгіші
кескінінде транзистор бейнеленген, сондықтан элементте жартылай өткізгіш
элемент бар.
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4.15- сурет. Автокөліктің стандартты емес элементтер көрсетілген электр сұлбасы
1-аккумулятор батареясы (АКБ);
2-оталдыру құлпы;
3-аспаптар жиынтығы;
4-ажыратқыш;
5-стартер;
6- генератор.

(4.19-сурет) сұлбада автокөліктің жарықтандыруды басқару элементтері
көрсетілген. Тұтану құлпы немесе сыртқы жарықтандыру қосқышы сияқты
күрделі қосқыштарда контактілер жиынтығы бар, олар коммутатордың
әртүрлі позицияларында қосылады. Сұлбада қандай контактілер қосқыш
режимінде қосылатындығын көруге болады.
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4.16-сурет. Электр сұлбасында басқару блогы немесе контроллерді белгілеу.
1-оталдыру катушкасы;
2-қозғалтқышты электронды басқару блогы;
3-иінді біліктің орналасу сезгіші.
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4.17-сурет. Электр сұлбасында басқару блогы кілтпен.
1- қозғалтқышты электронды басқару блогы;
2- октан-корректор;
3- электрмотор (бензин сорғысы);
4- оттегі концентрация сезгіші.
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4.18-сурет. Клапдар белгіленген электр сұлбасы.
1- шығарылған газды қайта циркуляциялау электр магниттік клапан;
2- екі жақты клапан;
3- ауырлық (гравитациялық) клапаны;
4- аспаптар жиынтығы;
5- қозғалтқышты электронды басқару блогы;
6- жылдамдық сезгіші;
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4.19-сурет. Сұлбада автокөліктің жарықтандыруды басқару элементтері
1-сыртқы жарықтандыруды қосқыш;
2- бұрылыс көрсеткішін қосқыш;
3- фар корректорын қосқыш;
4- солжақ фар корректоры;
5- автокөліктің солжақ фарасы;
6- оңжақ фар корректоры;
7- автокөліктің оңжақ фарасы.

Осы тақырыпта сұлбалардың түрлерін, онда электр элементтерінің қалай
белгіленетінін көрдік. [2.39]
Электр сұлбаларындағы графикалық белгілер.
Графикалық белгілер әріптік белгілерден гөрі жиі қолданылады. Олар
ГОСТ 2.702-2011 негізінде күнделікті өмірде қолданылады. Барлық таңбалар
шеңбер түрінде, сондай-ақ сызықтар мен үшбұрыштар түрінде ұсынылған
қарапайым геометриялық фигуралармен бейнеленген.
Көптеген элементтердің арқасында кез-келген инженерлік маман әртүрлі
мақсаттағы сұлбаларды жасай алады. Таңбаларды бейнелеу кезінде
элементтердің өлшемдерін, сызықтардың қалыңдығын ескеру қажет.
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9-кесте. Тұрғын үй-жайлардың электр сымдарының негізгі элементтерінің
графикалық белгілері
тоқ көздері
тұтынушылар
басқару элементі
сымдар

Гальваникалық
элемент

Батарея элементі

шамдар

түйме

қоңырау

кілт

резистор

сымдардың
қосылуы
клеммалар

реостат
сымдардың
қиылысуы

қыздыру элементі

сақтандырғыш

10- кесте. Автокөліктердің электр сұлбаларындағы шартты белгілер.
оталдыру шамы

қыздыру шамы
ажыратқыш

жарық
диоды

қыздыру
шамы
екісымды
қыздыру
шамы

термоажыратқыш

жарық
диоды

кнопкалы
ажыратқыш

салонды
жарықтандыру

кнопкалы
механикалқ
ажыратқыш
вакуумдық
ажыратқыш

көрсеткіш

дыбыс сигналы

ажырамайтын
қосылыс
дауыс
зорайтқыш

блоктың
ажырайтын
қосылысы
блоктың
ажырамайтын
қосылысы
электр
тізбегінің
ажырамайтын
қосылысы
кедергілі сым
қыздырылатын
оттегі сезгіші
(лямда-зон)
қауіпсіздік
жастығы
холл сезгіші
күшейткішті
антенна

радио қабылдағыш (магнитопан)
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11- кесте. Өлшеу жүйелерінің, релелік аппаратураның символдарын белгілеу.
бас телефоны

жарық диод

тиристор

антенна

сақтандырғыш

кнопка

конденсатор

жерлендіру

жартылай
өткізгішті
диод
резонатор

индуктивті
катушка

реле

вольтметр

батарея

амперметр

батарея

омметр

күн
батареясы

мотор

контакт

реле

стабилитрон

фотодиод

фоторезистор

тестер

варикал
резистор
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қыздыру
шамы

терморезистор
ажыратқыш

трансформатор

фототранзистор

транзистор

радиолампа

диод көпірі

12- кесте. Радиоэлементтердің принципті сұлбадағы шартты белгілері.
потенциометр
ретінде
қосылған
айнымалы
резистор
реостат ретінде
қосылған
айнымалы
резистор
Тігісті резистор
фоторезистор
терморезистор
тұрақты
сиымдылықты
конденсатор
полярлы
электролитті
конденсатор
қосалқы
конденсатор

айнымалы
сиымдылықты
конденсатор
өзекшесіз
катушка
ферромагнитті
өзекшелі
катушка
орамның басы
көрсетілген
катушка
жартылай
өткізгішті
диод
стабилитрон

варикап
тиристор

симистор

фотодиод
жарықдиод
биполярлы
транзистор
құрылымы n-p-n
биполярлы
транзистор
құрылымы n-p-n
n типті каналына
аусатын p-n мен
басқарылатын
далалық транзистор
p типті каналына
аусатын p-n мен
басқарылатын
далалық транзистор
n типті каналы
кірістірілген
оқшаулағыш
тығынды далалық
транзистор

Әріптік графикадан айырмашылығын, графикалық сұлбада да, монтажда
да, құрылымдық, сондай-ақ біріктірілген сұлбада да табуға болады.
Әріптік белгілер.
Электр сұлбаларының, оның ішінде автокөліктердің сұлбаларына да
әріптік белгілер қолданылады. Олар бір, екі және көп әріптік болып жіктеледі.
Әріптік белгілер ГОСТ 2.710-81- бойынша жасайды. (ГОСТ- МемСТ)
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13-кесте. Сұлбадағы әріптік белгілеулер
Бір әріпті код

L
M
F
Q

R

Элементтер түрінің тобы

дросселдің индуктивті
катушкасы
қозғалтқыштар
өлшеу жабдықтары,
аспаптар
қуат тізбегіндегі
ажыратқыштар мен
ажыратқыштар (энергиямен
жабдықтау, жабдықтарды
қоректендіру т.б.)
резисторлар

S
сигнал беру мен өлшеуді
күштік желіде жақсарту мақсатында
контаксыз
коммутациялық құрылғы
аппараттар
үшін
қолданатын
SF
маркалы
автоматтар

T

трансформаторлар және
автоматтрансформаторлар

U

байланыс құрылғысы
электр шамаларын
түрлендіргіштер

V

жартылай өткізгіш және
электрвакуумдық аспаптар

Элементтер түрінің мысалы
люминесцентті жарықтандыру
дросселі

Екі әріпті
код
LL

амперметр
импульстік есептегіш
жиілік өлшегіш
автоматты ажыратқыш
қысқа тұйықтандырғыш
ажыратқыш

PA
PC
PF
QF
QK
QS

терморезистор
потенциометр
өлшеу шунты
варистор
ажыратқыш немесе қосқыш

RK
RP
RS
RU
SA
SB
SR
SL
SP
SQ
SR
SK

кнопкалы ажыратқыш
автоматты ажыратқыш
әртүрлі әсерлерден іске
қосылатын ажыратқыштар
 деңгейін
 қысым
 орналасуы
 айналу жиілігі
 температуралар
тоқ трансформаторы
электрмагнитті стабилизатор
кернеу трансформаторы
модулятор
демодулятор
дискриминатор
жиілікті түрлендіргіш,
инвертор, жиілік генараторы,
түзеткіш
диод стабилитрон
электрвакуумдық аспап
транзистор
тиристор

TA
TS
TV
UB
UR
UI
UZ
VD
VL
VT
VS

Автокөліктердің электр сұлбаларын зерттеу.
Электр тогының әсері туралы түсіну үшін автокөлікте электр тізбегінің
қалай жұмыс істейтінін түсіну жеткілікті. Автокөлікті жөндеу кітабында,
әдетте, белгілер негізгі сұлбадан кейін жазылады, ыңғайлылық пен жылдам
сілтеме үшін сандық сілтемелер бар.
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Сұлбаны зерделеу кезінде мультиметр болуы керек. Ол кернеу, тоқ,
кедергі сияқты шамаларды өлшеуі керек.
Электрондық сұлба мыналардан тұрады:
 қуат көзі-бұл батарея немесе генератор болуы мүмкін — сұлбаны
осылардан бастап оқу керек;
 тоқ беруді жүзеге асыратын электр тізбектері;
 сымның тұйықталуын немесе оның ашылуын орындайтын басқару
аспаптары;
 электр тогын тұтынушылар.
Жұмыс кезінде машинаның әр сезгішінде белгілі бір параметрлер болуы керек,
егер олар сәйкес келмесе, электр жабдықтары дұрыс жұмыс істемейді.
Басқару аппаратурасына мыналар жатады:
 релелік механизм;
 қосқыштар;
 соңғы элементтер;
 тұтану құлпы.
Машинадағы электр энергиясының негізгі тұтынушылары:
 жарықтандыру желісі;
 жылыту (орындықтар, шынылар, айналар ));
 аспаптар тақтасы;
 автокөлікдің қауіпсіздік жүйесі.
Егер автокөлік оталмаса, сұлбаны оқу үлгісі:
1.
Сұлбаға сәйкес тұтану жүйесінің өткізгіштерін түсі мен
таңбалануына сәйкес анықтаймыз.
2.
Тұтану кілтін қосылған позицияға қойып, тұтану блогындағы
кернеудің мәнін мультиметрмен өлшейміз. Егер кернеу болса-басқару
блогының өзі ақаулы, құрылғыдағы мән 0 болса себеп сымда болады.
Себептерді жойғаннан кейін қайта өлшеу қажет.
Автокөлік сұлбасындағы сымдардың түсі әдетте машинаның электр
тізбегінің қосылған түсімен сәйкес келеді.
Сұлбаны оқу кезінде кейбір моменттерді ескеру қажет:
1.
Өткізгіштер бір немесе екі түсті болуы мүмкін (негізгі немесе
қосымша болуы мүмкін). Негізгі түстер қара "-" және қызыл"+". Қосымшаға
көлденең немесе бойлық штрихтар қолданылады.
2.
Екі немесе одан да көп кабельдер бір жгутке орналастырылған
және бірдей таңбаланған кезде, бұл олардың гальваникалық байланысы бар
екенін білдіреді.
3.
Егер өткізгіш жгутке кірсе, онда ол орналасқан жағына сәл көлбеу
болуы керек.
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4.
Қара түсті сымдар массаға қосылуға арналған.
5.
Электр тізбектерінде құрылғыларға қосылу орнын анықтайтын
белгілер бар.
6.
Механизмдердегі нөмірлер сұлбадағы сандарға сәйкес келуі керек.
7.
Шеңберлерде көрсетілген сандар кабельдің "минуспен" қосылуын
білдіреді. Сандар мен әріптердің тіркесімі ажыратылатын қосылыстарға
сәйкес келуі керек. [2.40]
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ГЛОССАРИЙ
Қозғалтқышты автоматты басқарудың электрондық жүйесі– бұл
қозғалтқыштың барлық негізгі және қосалқы кіші жүйелерінің барлық бірінші
дәрежелі және екінші дәрежелі функцияларын бақылау мен бұл
функциялардың орындалуын көрсететін ақпараттық айналымның бірегей
құрылымы.
Электрондық басқару блогы - бұл автокөліктегі бір немесе бірнеше
электр жүйелерін немесе кіші жүйелерін басқаратын кез келген кіріктірілген
жүйелер үшін ортақ термин.
Сезгіш- бұл қозғалтқышты басқару жүйесінің элементі, оның міндеті
қозғалтқыштың жұмысын сипаттайтын физикалық шамаларды электрондық
басқару блогымен өңдеуге болатын электр шамаларына түрлендіру болып
табылады.
Ақаулық қатесі - ақаулық түрі мен оның пайда болу орнын көрсететін
әріптер мен цифрлардан тұратын арнайы код.
OBD-II, OBD-III –екінші
диагностикалау стандарттары.

және

үшінші

деңгейлердегі

борттық

Осциллограф (лат. oscillo-айналдыру + грек. γραφω-жазамын) электр сигналының амплитудалық және уақытша параметрлерін зерттеуге
(бақылауға, жазуға, өлшеуге) арналған және тікелей экранда көрінетін немесе
фотолентаға тіркелетін аспап. Қазіргі осциллографтар гигагерц жиіліктерінің
сигналын зерттеуге мүмкіндік береді. Жоғары жиілікті сигналдарды зерттеу
үшін электронды-оптикалық камераларды қолдануға болады.
Иммобилайзер
(Иммобилизатор)
(ағыл.
Immobiliser«иммобилизатор») - ұрлыққа қарсы электронды құрылғы түрі. Автокөлікдің
немесе басқа көліктің кейбір модульдерін сенімді түрде бұғаттауға арналған.
Реле (фр. relais)- Белгілі-бір мөлшерлі физикалық шаманың әсерінің
нәтижесінде екінші-бір жүйенің күйін секірмелі өзгертуге арналған аспап.
Автокөлік спидометрі-бұл автокөліктің
жылдамдығын анықтауға
арналған өлшеу құралы. Көрсеткіштер сағатына километрмен (км/сағ) немесе
Америкадағы сияқты сағатына миль қашықтықта көрсетіледі. Негізінен, екі
түрі бар: аналогтық (немесе механикалық) және сандық аспаптар.
Автокөлік тахометрі-қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жиілігін
(об/мин) өлшеу мақсатында машиналарда орнатылатын аспап.
Коннектор-электр тізбектерін өзара қосуға арналған құрылғы.
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