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I. Variklių ir automobilių kūrimo trumpa istorija
 1768 m. Dž. Vatas išranda garo mašiną;
 1771 m. J. Cugnot pagamino triratį garo
vagoną;
 1862 m. A. Otto patobulino keturtakčio
variklio darbo pincipą;
 1885 m. K. Benz sukonstravo triratį
automobilį su vidaus degimo varikliu;
 1886 m. G. Daimler pademonstravo
keturratį automobilį ir motociklą;
 1892 m. R. Diesel užpatentavo savaiminio
užsiliepsnojimo vidaus degimo variklį;
 1903 m. H. Ford pradėjo serijinę
automobilių gamybą JAV;
 1915 m. Ford T-Modelis;
 1926 m. Austin 7 modelis;
 1927 m. Ford A modelis;
 1950 Dodge Coronet „Jankių tankas“;
 1953 m. Morris Minor;
 1961 – 1975 m. Jaguar E-Type;
 1985 m. Mini.

Garo mašina

Garo vagonas

K. Benz Motorwagen

A. Otto variklis

R. Diesel variklis
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Daimlerio motociklas

Austin 7 modelis

Morris Minor

Mini

Ford T-Modelis

Ford A modelis

Jaguar E-Type

Dodge Coronet
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II. Automobilių klasifikacija
Automobiliai skirstomi pagal paskirtį: 1. Keleiviniai; 2. Krovininiai; 3. Specialieji.

Keleivinis automobilis

Krovininis automobilis

Specialusis automobilis

Lengvieji (iki 8 žmonių) automobiliai skirstomi pagal:
1. Kėbulo tipą:
a) Sedanas;
b) Kupė;
c) Universalas;
d) Limuzinas;
e) Pikapas;
f) Furgonas;
g) Kombis;
h) Hečbekas;
i) Fajetonas;
j) Kabrioletas;
k) Vienatūris;
l) SUV;
m) Lando.

Pikapas

Kupė

Sedanas

Universalas

Limuzinas
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Lando

Fajetonas

Hečbekas
Kombis

Kabrioletas

Furgonas

Vienatūris

SUV
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2. Variklio tipą:
a) Oto konstrukcijos;
b) Dyzelio konstrukcijos;
c) Vankelio konstrukcijos
(rotoriniai var.);
d) Elektriniai.

Otto konstrukcijos vidaus degimo keturtaktis variklis

7

Dyzelio konstrukcijos keturtaktis vidaus degimo variklis

8

Vankelio konstrukcijos variklis

Vankelio konstrukcijos keturtaktis vidaus degimo variklis

Elektrinis variklis

9

3. Variklio montavimo padėtį:
a) Priekyje;
b) Gale;
c) Viduryje.

Variklis priekyje

Variklis viduryje

Variklis gale
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III. Pagrindinės automobilių dalys
Automobiliai sudaryti iš:
1.
2.
3.
4.
5.

Kėbulo (rėmo);
Variklio;
Transmisijos;
Važiuoklės.
Vairavimo ir valdymo įrenginių;

Sąvokos:
 Variklis. Cilindruose sudegančių
degalų šiluminę energiją paverčia
mechanine energija, kurią alkūninis
velenas perduoda transmisijai.
 Transmisija. Variklio sukimo
momentą perduoda varantiesiems
ratams.
 Važiuoklė. Ratų sukamąjį judesį
paverčia automobilio slenkamuoju
judesiu.

Rėmas
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Variklis
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Transmisija susideda iš:





Sankabos;
Pavarų dėžės;
Tarpinio sujungimo;
Varančiojo tilto.

Tarpinis sujungimas

Varantysis tiltas

Sankaba

Pavarų dėžė
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Važiuoklė su varikliu

Važiuoklę sudaro:
1. Rėmas (kėbulas);
2. Tiltai;
3. Pakaba.

Rėmas (kėbulas)

Tiltas

Pakaba
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Vairavimo ir stabdymo įrenginiai.

Vairavimo įrenginiai

Stabdymo įrenginiai
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Kartojimas
1) Kokia sankabos paskirtis?
a) Leidzia keisti variklio apsukas.
b) Leidzia atjungti variklį nuo transmisijos įjungiant ir perjungiant pavaras, taip pat sklandziai pajudėti
is vietos.
c) Leidzia keisti variklio sukamąjį momentą, perduodamą ratams.
2) Dėl kokių priezasčių praslysta sankaba?
a) Esant per didelei sankabos pedalo laisvajai eigai.
b) Uzsitersus sankabos frikciniams antdėklams tepalu.
c) Dėl abiejų priezasčių.
3) Kokia automobilio pavarų dėzės paskirtis?
a) Leidzia ilgam laikui atjungti dirbantį variklį nuo transmisijos, keisti sukamąjį momentą, perduodamą
ratams, ir judėti automobiliui atbuline eiga.
b) Leidzia keisti variklio apsukas
c) Padidina automobilio stabilumą.
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IV. Bendra variklio sandara ir pagrindinės sąvokos

Stūmoklinis vidaus degimo
variklis sudarytas iš:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Variklio blokas;
Tepalo filtras;
Tepalo karteris;
Tepalo siurblys;
Tepalo surinkėjas;
Paskirstymo diržas;
Alkūninio veleno
skriemulys;
8. Paskirstymo diržo
įtempėjas;
9. Skirstymo velenėlių
skriemuliai;
10. Uždegamoji žvakė;
11. Vožtuvas;
12. Vožtuvo spyruoklė;
13. Vožtuvo stūmiklis;
14. Skirstymo velenėlis;
15. Kumštelis;
16. Dangtis;
17. Cilindro galvutė;
18. Oro įsiurbimas;
19. Stūmoklis;
20. Cilindras.
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Stūmoklinis vidaus degimo
variklis skirstomas į:
1. Mechanizmus:
a) Alkūninio veleno;
b) Dujų skirstymo.
2. Sistemas:
a) Aušinimo;
b) Tepimo;
c) Maitinimo;
d) Uždegimo;
e) Paleidimo.

18

Kartojimas
1) Ką vadiname variklio litražu?
a) Visų variklio cilindrų darbinių tūrių suma, isreikštą litrais.
b) Visų variklio bendrųjų tūrių suma, isreiksta litrais.
c) Visų variklio cilindrų degimo kamerų tūrių suma, isreiksta litrais.
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V.

Keturtakčių variklių veikimo principas

Darbo taktai:
1. Įsiurbimas;
2. Suspaudimas;
3. Darbo taktas;
4. Išmetimas.

Keturtakčio variklio darbo principas

Otto konstrukcijos variklio darbas
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VI. Dvitakčių variklių veikimas

Dvitaktčio variklio darbo ciklas įvyksta per dvi stūmoklio eigas, t. y. per vieną
alkūninio veleno apsisukimą.

Dvitakčio variklio veikimo principas
Dvitakčio variklio veikimo schema

+
 Paprastesnė konstrukcija;
 Alkūninis velenas sukasi tolygiau;
 Pigesnė gamyba.
 Didesnės degalų sąnaudos;
 Mažesnis ekonomiškumas;
 Skleidžia didesnį triukšmą.
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VII. Netradiciniai automobilių varikliai
A. Rotorinis (Vankelio) vidaus degimo variklis
Variklį sukonstravo 1954 m. vokiečių inžinierius F. Vankelis.
Variklį sudaro:





Epitrochoidės formos korpusas;
Rotorius (trikampis su išgaubtomis kraštinėmis);
Įleidimo ir išleidimo angos;
Žvakė.

Vankelio vidaus degimo variklio veikimo schema

+






Mažai judančių dalių;
Mažesnių gabaritų;
Lengvesni;
Didesnė galia;
Lengvai įsisuka.

 Mažesnis tarnavimo laikas ir N.K.
 Didesnės degalų sąnaudos.
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Vankelio vidaus degimo variklio sandara ir darbo taktai

Mazda RX-8 variklis „Renesis“
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B. Elektriniai varikliai

Elektrinis variklis

El. variklio veikimo principas

+
 Paprastesnė konstrukcija (nereikia pavarų dėžės, maitinimo sistemos ir t.t.);
 Lengva valdyti;
 Ekologiški.
 Brangūs akumuliatoriai;
 Mažas N. K. (El. Energijos ~25%);
 Sudėtingi keitikliai.

Elektromobilis Nissan Leaf
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C. Vandeniliniai varikliai

Vandenilinio automobilio schema

+
 Vienintelis vandenilio degimo produktas – vanduo;
 Tokie varikliai yra ekologiški.
 Vandenilis sunkiai skystėja (tik prie -253 °C);
 Vandenilis skvarbus (laikant specialiomis sąlygomis jo prarandama ~ 1%
kasdien);
 Vandenilis pavojingas (sprogimo atveju esant deguonies ir azoto šaltiniui
išsiskiria toksiškos medžiagos);
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VIII. Alkūninis mechanizmas
Alkūninis mechanizmas stūmoklių slenkamąjį judesį paverčia alkūninio veleno
slenkamuoju judesiu.
Nejudančios dalys:
1. Variklio blokas;
2. Cilindro galvutė;
3. Karteris.
Judančios dalys:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkūninis velenas;
Švaistiklis;
Pirštas;
Stūmoklis;
Žiedai;
Smagratis.
Variklio blokas

Alkūninis velenas

Pirštas

Cilindrų galvutės

Karteris

Švaistiklis
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Stūmoklis

Žiedai

Smagratis
Alkūninio mechanizmo variklyje vizualizacija

Stūmoklio tiesiaeigio slenkamojo judesio pavertimo alkūninio veleno slenkamuoju judesiu schema
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Variklio pakaba – tai elastingos atramos tarp
rėmo ir variklio. Jos turi patikimai laikyti
variklį, neperduoti variklio vibracijų kėbului.

Elastingos atramos

Variklį laikančios elastingos atramos
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IX. Dujų skirstymo mechanizmas

Dujų skirstymo mechanizmas periodiškai, reikiamu momentu, įleidžia į variklio
cilindrus degųjį mišinį bei orą ir išleidžia degimo reakcijos metu išsiskyrusias dujas.

Dujų skirstymo schema
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Dujų skirstymo mechanizmą sudaro:
1.
2.
3.
4.
5.

Vožtuvai (su riebokšliais);
Spyruoklės;
Skirstymo velenėlis;
Svirtelės;
Skirstymo velenėlio pavara
(grandinė, diržas).
Vožtuvai

Vožtuvo riebokšlis

Spyruoklės

Skirstymo velenėlis
Svirtelės

Grandinė

Diržas
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Dujų skirstymo mechanizmo veikimo principas

Dujų skirstymo mechanizmo priežiūra
ir remontas:
1. Tepimo tikrinimas;
2. Šiluminio tarpelio reguliavimas;
3. Riebokšlių keitimas.
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Kartojimas
1) Staigiai paspaudus kuro padavimo pedalą, kurį laiką girdėti cypimas. Dazniausiai jo
priezastis:
a) Per mazai tepalo variklyje.
b) Uzsitersė kuro tiekimo sistemos oro filtras.
c) Nepakankamai įtemptas, praslystantis trapecinis generatoriaus arba kito agregato pavaros dirzelis.
d) Visuose atsakymuose nurodytos priezastys.
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X.

Tepimo sistema

Tepimo sistema tiekia tepalą tarp besitinančių
detalių, šalina dilimo produktus, valo alyvą,
gerina cilindrų ir stūmoklių sandarumą,
aušina ir saugo variklio detales nuo korozijos.

Tepimo sistema
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Tepimo sistemą sudaro:
1. Karteris;
2. Siurblys;
3. Filtras;
4. Kontrolės prietaisai.

Karteris

Tepalo filtras

Siurblys

Kontrolės vožtuvas
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Tepalo žymėjimas:
1. SAE-5W30;
2. API-SH/CD;
3. ACEA A1.

Priežiūra:
1. Tepalo lygio tikrinimas;
2. Tepalo ir filtro keitimas;
3. Sistemos plovimas.

Tepalo keitimas
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XI. Aušinimo sistema
Aušinimo sistema skirta šiluma i nuvesti ir variklio temperatūrai palaikyti.

Pagrindinės dalys:
1. Radiatorius su dangteliu;
2. Termostatas;
3. Skysčio siurblys;
4. Ventiliatorius su termomova;
5. Išsiplėtimo bakelis;
6. Jungiamosios žarnos.
Radiatorius su dangteliu

Termostatas
Skysčio siurblys
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Ventiliatorius su termomova

Skysčio išsiplėtimo bakelis

Jungiamosios žarnos

Techninė priežiūra:
1. Skysčio lygio matavimas;
2. Termostato priežiūra;
3. Sujungimų tikrinimas.
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Aušinimo skystis (antifrizas) – etilenglikolis:
1. Tosol;
2. G 10;
3. G 11;
4. G 12.
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Kartojimas
1) Dėl kurių priezasčių gali perkaisti variklis?
a) Per mazas ausinimo skysčio lygis.
c) Sugedęs termostatas.
d) Neveikia ventiliatorius.
e) Dėl visų nurodytų priezasčių
2) Dėl kurių priezasčių nepakyla arba sunkiai pakyla temperatūra ausinimo sistemoje iki normos
(variklis perausinamas)?
a) Per zemas ausinimo skysčio lygis.
b) Per aukstas ausinimo skysčio lygis.
c) Sugedęs termostatas.
d) Dėl visų nurodytų priezasčių.
3) Dėl kurių priezasčių, vaziuojant įjungus zemoką pavarą, daznai sustojant, staiga gali pradėti kilti
ausinimo skysčio temperatūra?
a) Neįsijungia ventiliatorius.
b) Staiga sumazėjo skysči 232u2015c o ausinimo sistemoje (atsirado nutekėjimas).
c) Dėl bet kurios nurodytos priezasties.
4) Dėl kurios priezasties gali pradėti rasoti kėbulo langai?
a) Kėbule daug drėgmės, nuplovus automobilį.
b) Neteisingai parinktas kėbulo sildymo ir ventiliavimo rezimas.
c) Per didelis skysčio lygis ausinimo sistemoje.
d) Dėl visų isvardytų priezasčių.
5) Kokia antifrizo paskirtis?
a) Naudojamas uzpildyti priekinio stiklo plovimo bakeliui.
b) Naudojamas uzpildyti stabdzių sistemai.
c) Naudojamas uzpildyti ausinimo sistemai.
d) Naudojamas bet kuriuo nurodytu atveju.
6) Kuris skystis is zemiau isvardytų pilamas į variklio ausinimo sistemą?
a) Antifrizas
b) Sieros rūgsties ir destiliuoto vandens misinys.
c) Labai mazo klampumo alyva.
10) Kodėl temperatūra ausinimo sistemoje gali pakilti auksčiau normos?
a) Ilgai vaziuojant įjungus zemą pavarą.
b) Sumazėjus ausinimo skysčio lygiui sistemoje.
c) Ilgai vaziuojant dideliu greičiu.
d) Dėl visų isvardytų priezasčių.
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XII. Maitinimo sistema

Variklio maitinimo sistema
ruošia kokybišką degųjį mišinį
iš degalų i oro.
1.
2.
3.
4.

Ekonomiškumas;
Litrinė galia;
Darbo stabilumas;
Degalų toksiškumas.

Priežiūra:
1. Filtrų keitimas;
2. „Žieminis“ dyzelinas;
3. Sandėliavimas.

Maitinimo sistema
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A. Benzinas
Reikalavimai:
1. Lengvai garuoti;
2. Didelės šiluminės vertės;
3. Atsparus detonacijai;
4. Nesudaryti žalingų produktų;
5. Nekoroduoti.

Benzino oktaniniai skaičiai

B. Dyzelinas
Reikalavimai:
1. Gerai užsidegti;
2. Tyliau dirbti;
3. Neteršti aplinkos.

Dyzelino pistoletas degalinėje
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C. Dujos

Dujų tipai:
1. Suskystintos naftos dujos
(putanas, propanas);
2. Suslėgtos gamtinės dujos
(metanas).

Propano kolonėlė

Suslėgtų gamtinių dujų
kolonėlė
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D. Alternatyvus kuras

Alternatyvaus kuro tipai:
1. Otto konstrukcijos varikliams
(etanolis, metanolis);
2. Dyzialiniams varikliams
(biodyzelinas).

+
 Ekologiška;

Etanolio, metanolio kolonėlės

 Priežiūra;
 Neekonomiška.

Biodyzelino kolonėlė
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Kartojimas
1) Benzino oktaninis skaičius charakterizuoja:
a) Variklio atsparumą detonacijai.
b) Benzino atsparumą detonacijai.
c) Zemiausią benzino uzsiliepsnojimo temperatūrą.
d) Variklio temperatūrą, kuriai esant geriausia sudega degusis misinys.

Biodyzelino kolonėlė
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XIII. Paleidimo sistema

Paleidimo sistema

Paleidimo sistemą sudaro:
1. Akumuliatorius;
2. Starteris;
3. Kaitinimo žvakės;
4. Laidai.
Akumuliatorius

Starteris

Įsukant alkūninį veleną reikia nugalėti:
1. Trintį sujungimuose;
2. Spaudimą cilindruose;
3. Inercijos jėgas.

Kaitinimo žvakė

Laidai

Priežiūra:
1. Akumuliatoriaus priežiūra;
2. Jungiamųjų laidų būklė;
3. Starterio naudojimas;
4. Žvakių tikrinimas.

Paleidimo sistemos veikimo principas
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Paleidimo sistemos veikimas.
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Kartojimas
1) Is kokių komponentų gaminamas akumuliatorių elektrolitas?
a) Antifrizo ir destiliuoto vandens.
b) Sieros rūgsties ir destiliuoto vandens.
c) Mazo klampumo alyvos ir dyzelinio kuro.
2) Kokia akumuliatorių baterijos paskirtis?
a) Tiekti elektros energiją starteriui uzvedant variklį.
b) Tiekti elektros energiją vartotojams nedirbant varikliui.
c) Tiekti elektros energiją abiem nurodytais atvejais.
3) Kokią įtaką akumuliatorių baterijos talpai turi aplinkos temperatūra?
a) Mazėjant temperatūrai talpa mazėja.
b) Mazėjant temperatūrai talpa didėja.
c) Temperatūriniai pokyčiai talpai įtakos neturi.
4) Sumazėjus elektrolito lygiui akumuliatorių baterijoje (nutekėjimo nėra) iki reikiamo lygio pilama:
a) Sieros rūgstis.
b) Destiliuotas vanduo.
c) To paties tankio elektrolitas.
5) Kokie pozymiai rodo, kad issikrovusi akumuliatorių baterija?
a) Bandant uzvesti starteris nesisuka arba sukasi labai lėtai.
b) Uzdegimo jungikliu įjungus starterį, gęsta lemputės prietaisų skydelyje.
c) Įjungti zibintai dega blausiai, įjungus starterį, uzgęsta.
d) Visuose atsakymuose isvardinti pozymiai.
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XIV. Uždegimo sistema
Uždegimo sistema reikalinga uždegti degiajam mišiniui variklio cilindre.

Uždegimo sistemos schema

Uždegimo sistemos veikimo principas
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Uždegimo sistemą sudaro:
1. Uždegimo ritė;
2. Pertraukiklis (holo daviklis);
3. Skirstytuvas;
4. Laidai;
5. Žvakės.

Pertraukiklis

Elektroninės sistemos blokelis

Uždegimo ritė

Uždegamoji žvakė

Priežiūra:
1. Laidų tikrinimas;
2. Žvakių priežiūra.

Uždegamųjų žvakių laidai

Skirstytuvas

49

Kartojimas
1) Įjungę posūkio signalą pastebėjote, kad kontrolinė lemputė mirksi dazniau nei paprastai. Kokia to
priezastis?
a) Elektros grandinėje trumpas jungimas.
b) Blogas lemputės kontaktas su mase.
c) Perdegusi viena posūkio lemputė.
2) Kokį vaidmenį atlieka saugikliai elektros tiekimo grandinėje?
a) Apsaugo laidus nuo nutrūkimo.
b) Apsaugo elektros grandinę nuo perkrovimo.
c) Apsaugo elektros grandinę nuo gedimų.
d) Atlieka visuose atsakymuose isvardytas funkcijas.
3) Ar leidziama tikrinti uzdegimo zvakių tvarkingumą, nuimant nuo jų laidus, kai variklis dirba?
a) Leidziama.
b) Draudziama
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XV.

Transmisija

Transmisija skirta perduoti sukimo momentą
varantiesiems ratams, pakeisdama kryptį ir
sukimo dydį.
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Išdėstymo schemos:
1. Variklis priekyje;
2. Variklis gale;
3. Variklis viduryje;

Transmisija

Transmisijos priežiūrai naudojama:
1. Transmisinė alyva SAE 80W90;
2. Transmisinė alyva API GL-3.
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A. Sankaba
Sankaba skirta trumpam laikui atjungti transmisiją nuo veikiančio variklio.
Reikalavimai:
1. Sklandžiai įsijungti;
2. Visiškai išsijungti;
3. Nuvesti šilumą;
4. Apsaugoti transmisiją
nuo dinaminių apkrovų.
Sankabos sandara ir veikimo principas

Sankabų tipai:
1. Vienadiskės sankabos;
2. Daugiadiskės sankabos.

Vienadiskė sankaba

Priežiūra:
1. Visiškai įspausti sankabos pedalą;
2. Nelaikyti išjungtos (išmintos) sankabos.

Tridiskė sankaba
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B. Pavarų dėžė
Pavarų dėžė skirta:
1. Keisti automobilio greitį;
2. Keisti judėjimo kryptį;
3. Atjungti transmisiją nuo
variklio;
4. Užtikrinti optimalias greičio
ir degalų sąnaudas;
5. Tyliai dirbti.

Automatinė pavarų dėžė

Pavarų dėžių tipai:
1. Automatinė;
2. Mechaninė.
Priežiūra:
1. Išorinė priežiūra;
2. Tepalo keitimas.

Mechaninė pavarų dėžė
Mechaninės pavarų dėžės svirtis

Automatinės pavarų dėžės svirtis

Pavarų dėžės veikimo principas
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C. Kardaninė pavara
Kardaninė pavara skirta perduoti sukamąjį judesį tam tikru kampu iš vieno
mechanizmo į kitą.
Kardaninę pavarą sudaro:
1. Velenai;
2. Šarnyrai;
3. Tarpinės atramos ir jungtys.
Priežiūra:
 Mechaninis tikrinimas.

Kardaninė pavara

Velenas

Tarpinės atramos ir jungtys
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D. Varantieji tiltai
Varantieji tiltai didina iš pavarų dėžės gaunamą sukamąjį momentą ir jį perduoda
varantiesiems ratams.
Varančiuosius tiltus sudaro:
1. Pagrindinė pavara;
2. Diferencialas;
3. Pusašiai.

Varantieji tiltai

Pagrindinė pavara

Diferencialas

Diferencialo rūšys ir veikimo principas

Pusašiai
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Kartojimas
1) Kokie pozymiai rodo, kad sankaba praslysta?
a) Pradedant vaziuoti uzgęsta variklis.
b) Sunkiai įsijungia ir persijungia pavara.
c) Didinant variklio apsukas, automobilio greitis didėja lėtai arba visai nedidėja.
d) Visuose atsakymuose nurodyti pozymiai.
2) Pradedant vaziuoti automobiliu, kurio priekiniai ratai yra varomieji, ypač posūkyje, girdėti
garsai, sausas spragsėjimas. Jo priezastis yra:
a) Automobilio vairo stiprintuvo gedimas.
b) Susidėvėjęs pusasio kardaninis sarnyras.
c) įtrūkęs priekinio rato stabdzių diskas.
3) Kokių kenksmingų medziagų kiekis ismetamosiose dujose yra ribojamas.
a) Anglies viendeginio (CO).
b) Angliavandenių (HC).
c) Isvardytų 1 ir 2 atsakymuose.

57

XVI. Važiuoklė
Važiuoklė ratų sukamąjį judesį keičia į automobilio slenkamąjį sudesį, sušvelnina
smūgius, slopina kėbulo švytavimus.

Važiuoklė

Važiuoklės tipai (Bendras ratų skaičius x Varančiųjų ratų skaičius):
1. 4 x 2 (2WD);
2. 4 x 4 (4WD);
3. 6 x 6.

4x4

6x6

4x2
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Važiuoklę sudaro:
1. Rėmas (kėbulas). Prie jo tvirtinami
visi pagrindiniai elementai.
 Lonžeroninis;
 Centrinis.

Lonžeroninis rėmas

Centrinis rėmas
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2. Tiltas. Jis perduoda ir priima išilgines
bei skersines jėgas iš ratų.
 Varantysis;
 Vairuojamasis;
Varantieji tiltai

 Kombinuotas.

Kombinuotas tiltas

Vairuojamasis tiltas

3. Pakaba. Ji jungia automobilio rėmą
su ratais, sušvelnina smūgius, slopina
kėbulo švytavimus. Ją sudaro:
 Elastingi elementai
(lingės, spyruoklės, torsionai);
 Amortizatoriai;
 Stabilizatoriai.

Amortizatoriai su spyruoklėmis

Lingės

Torsionai

Stabilizatoriai
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Hidrauliniai amortizatoriai sugeria spyruoklių energiją, sustabdo nereikalingus
kėbulo švytavimus, užtikrina kontaktą su keliu ir padidina komforto lygį.
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Vairuojamo tilto konstrukcija
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XVII. Važiuoklės priežiūra
Reikalavimai:
 Oro slėgis padangose;
 Balansavimas;
 Ratų suvedimas, išvirtimas;
 Padangų „raštas“;
 Reikalavimai padangoms.
Padangų slėgio matavimas

Padangų balansavimas

Padangų rašto parinkimas

Ratų sevidimas

Padangų rašto gylio matavimas
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Pagaminimo data

Padangų nusidėvėjimas:

Tolygus

Vidurinis

Kraštinis

Vieno krašto
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Kartojimas
1) Amortizatorius dirba, jeigu:
a) Paspaudus ir staigiai atleidus automobilio sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, kėbulas grįzta į
pradinę padėtį ir sustoja.
b) Paspaudus ir staigiai atleidus automobilio sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, kėbulas kurį
laiką Svytuoja.
c) Sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, spaudziant kėbulo isjudinti negalima.
2) Kokia amortizatorių paskirtis?
a) Islaikyti automobilio kėbulą horizontalioje padėtyje.
b) Gesinti kėbulo svyravimus, kai automobilis vaziuoja nelygiu keliu.
c) Svelninti smūgius į ratus, kai automobilis vaziuoja nelygiu keliu.
3) Kokiuose automobiliuose yra kardaninė pavara?
a) Visuose automobiliuose.
b) Automobiliuose, kurių priekiniai ratai yra varomieji.
c) Automobiliuose, kurių uzpakaliniai ratai yra varomieji.
4) Kokiuose automobiliuose yra skirstymo dėzė?
a) Automobiliuose, kurių priekiniai ratai yra varomieji.
b) Automobiliuose, kurių uzpakaliniai ratai yra varomieji.
c) Automobiliuose, kurių visi ratai yra varomieji.
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XVIII.

Ratai ir padangos

Ratai ir padangos palaiko visą automobilio masę, išvysto traukos jėgą, švelnina
smūgius.

Ratą sudaro:
1. Padanga;
2. Ratlankis;
3. Stebulė.
Padanga

Ratlankis

Stebulė

Padangų žymėjimas:
1. Padangos naudojimo sezonas;
2. Padangos profilio plotis (mm.);
3. Padangos aukščio ir pločio santykis
(mm.);
4. R – radialinė (gamybos būdas);
5. Vidinis skersmuo (ratlankio dydis)
(“ coliais).

Vasarinė padanga
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Pavyzdys:
M+S 175/70 R13 steel 82 S
M+S – sezonas (žieminė);
175 – profilio plotis;
70 – aukščio ir pločio santykis;
R – gamybos būdas (radialinė);
13 – vidinis skersmuo;
Steel – gamyboje naudotas plienas;
82 – apkrovos indeksas;
S – geičio indeksas
Spygliuota žieminė padanga

Standartinis ratlankių matavimas apibrėžiamas keliais matmenimis:
8 x 18, 4 x 100, 35
8 x 18 - ratlankio plotis 8 coliai ir diametras 18 colių;
4 x 100 - 4 varžtų skylės ir 100mm PCD;
35 - apibrėžia išnešimą (Offset arba ET)

Teigiamo, nulinio ir neigiamo išnešimo ET schema

Ratlankių matmenys, matuojami coliais
(2.54cm)

Ratlankio matmenys

Padangos schema
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Indeksas

Max. greitis, km/h

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

Žieminės (M + S) M(mud) – purvas ir S (snow) –
sniegas. Protektorius ≥ 3 mm (nuo lapkričio 10 d. iki
balandžio 1 d.) :

S

180

a) dygliuotos;

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Z

daugiau kaip 240

Padangų rūšys:
Vasarinės – protektorius ≥ 1,6 mm (nuo balandžio 1
d. iki lapkričio 10 d.);

b) nedygliuotos:
1. minkštesnės;
2. kietesnės.

Padangų greičio indeksai

Žieminių dygliuotų padangų:
Privalumai

Trūkumai

•

geriau sukimba su kelio danga
esant apledėjimui (stipriai
suvažinėtam sniegui);

•

stabdymo kelias ilgesnis ant sauso
asfalto;

•

geriausias pravažiamo rodiklis;

•

•

trumpiausias stabdymo kelias,
esant apledėjusiai kelio dangai;

ant sauso asfalto keliamas
triukšmas (kuris girdisi TP salone);

•

•

idealiai tinka važinėjant
nenuvalytais snieguotais keliais.

sausą žiemą (mažai kritulių)
važinėjant agresyviai neatlaikys
dygliai.
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VISASEZONINIŲ PADANGŲ (M+S):
Privalumai

 Vienas pigiausių variantų KET
nedraudžia eksploatuoti TP su M+S
padangomis.
 Žieminis protektoriaus raštas ir
specialus gumos mišinys įgalina
saugiai eksploatuoti jas tiek žiemą,
tiek vasarą.

Trūkumai
 padangos mišinys šiek tiek
kietesnis nei vasarinės (
blogesnis sukibimą su kelio
danga žiemą/vasarą);
 minkštesnis gumos mišinys šiek
tiek greičiau dyla negu
vasarinės padangos;
 netinka eksploatuoti
nevalytuose keliuose.

Stabdymo kelio priklausomybė nuo padangos protektoriaus gylio
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Kartojimas
1) Ar turi įtakos kuro sunaudojimui per zemas oro slėgis padangose?
a) Kuro sunaudojimas didėja.
b) Kuro sunaudojimas mazėja.
c) Kuro sunaudojimui įtakos neturi.
2) Dėl kurių priezasčių labiau dėvisi padangos protektoriaus krastas?
a) Dėl nuolatinio vaziavimo blogais keliais.
b) Dėl nuolatinio vaziavimo dideliu greičiu.
c) Dėl padangos eksploatavimo esant per zemam oro slėgiui.
d) Dėl padangos eksploatavimo esant per aukstam oro slėgiui.
3) Dėl kurios priezasties padanga labiau dyla vidurinėje dalyje?
a) Dėl nuolatinio vaziavimo blogais keliais.
b) Dėl nuolatinio vaziavimo dideliu greičiu.
c) Dėl padangos eksploatavimo esant per zemam oro slėgiui.
d) Dėl padangos eksploatavimo esant per aukstam oro slėgiui.
4) Kada tikrinamas oro slėgis padangose?
a) Tuojau pat pastačius automobilį į stovėjimo vietą, kai padanga dar silta.
b) Pries isvaziuojant automobiliui is stovėjimo vietos, kol padanga salta.
c) Tikrinimo laikas matavimams įtakos neturi.
5) Padanga pazymėta 195/65 R 15. Ką reiskia "R" raidė?
a) Nurodo padangos tipą - radialinė.
b) Nurodo greičio simbolį.
c) Nurodo, kad padanga gali būti naudojama tik ziemą.
6) Padanga pazymėta 195/65 R 15. Ką nurodo skaičius 15?
a) Padangos plotį.
b) Padangos auksčio ir pločio santykį.
c) Ratlankio skersmenį.
d) Padangos leistinos apkrovos indeksą.
e) Rekomenduojamą slėgį padangoje, atmosferomis.
7) Ką reiskia ant padangos sono esančios raidės M+S?
a) Nurodo, kad padangą galima eksploatuoti ziemą.
b) Nurodo, kad padangą galima eksploatuoti su kamera ir be jos.
c) Nurodo greičio simbolį.
8) Ar leidziama eksploatuoti ziemines padangas vasarą?
a) Leidziama.
b) Draudziama.
c) Leidziama vaziuoti keliais, neturinčiais kietos dangos.
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9) Ką reiskia ant padangos sono esantis uzrasas "TUBELESS"?
a) Padanga gali būti eksploatuojama tik su kamera.
b) Padanga yra bekamerė.
c) Padangą galima eksploatuoti gerokai sumazėjus oro slėgiui joje.
10) Kokį pavojų kelia mazėjantis protektoriaus rasto gylis dylant padangai?
a) Didėja akvaplanavimo tikimybė.
b) Ilgėja automobilio stabdymo kelias.
c) Didėja automobilio soninio slydimo tikimybė.
d) Galimi visi isvardyti variantai.
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XIX. Vairavimo įrenginiai

Vairavimo įrenginiai skirti
automobilio krypčiai keisti ir
tiesiaeigiam judesiui palaikyti.

Įrenginiai turi:
 Pasukti vairuojamus ratus;
 Grąžinti ratus į neutralią
padėtį;
 Išlaikyti automobilį
manevringą, lengvai
valdomą;
 Priversti ratus suktis apskritimų
lankais, neslysti į šonus;
 Mažinti smūgius.

Vairavimo mechanizmai:
Reduktorius

 Redukorius;
 Vairo velenas;
 Vairo kolonėlė;
 Vairo ratas;
 Vairo stiprintuvas.
Vairo kolonėlė

Priežiūra:
 Vairo laisvumo tikrinimas;
 Vairo stiprintuvo priežiūra.

Stiprintuvas

Vairo ratas
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Vairo mechanizmo gedimų požymiai, eksploataciniai reikalavimai:
Gedimų požymiai:
 Per didelė vairo rato laisvoji eiga;
 Triukšmingumas iš vairo kolonėlės.
 Vairo kolonėlė ir vairo traukės keičiamos esant nusidėvėjimui.
Eksploatacija esant vairo stiprintuvui – stiprintuvo skysčio lygio
palaikymas/keitimas(keitimo periodą nurodo gamintojas)

Vairo mechanizmo gedimai draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę

73

Kartojimas
1) Kokios priezastys sąlygoja vairo laisvosios eigos atsiradimą ir didėjimą eksploatuojant
automobilį?
a) Per stipriai uzverzti vairo detalių srieginiai sujungimai.
b) Vairo detalių dilimas.
c) Automobilio eksploatavimas esant per dideliam oro slėgiui priekinių ratų padangose.
d) Visuose atsakymuose nurodytos priezastys.
2) Ar veikia vairo mechanizmas sugedus vairo stiprintuvui?
a) Veikia, tačiau sunku vairuoti automobilį.
b) Neveikia.
c) Stiprintuvas vairo mechanizmo darbui įtakos neturi.
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XX.

Stabdžių sistema

Stabdžių sistema skirta automobilių greičiui sumažinti ar visiškai sustoti.

Reikalavimai sistemai:
 Kuo trumpesnis stabdymo kelias;
 Automobilis turi neprarasti pusiausvyros ir stabdant būti valdomas;
 Turi nesikeisti stabdymo savybės stabdant kelis kartus;
 Minimalus laikas nuo pedalo paspaudimo iki stabdymo pradžios;
 Nedidelė pedalo spaudimo jėga (500 – 700 N).
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Sudaro:
1. Stabdymo mechanizmai ir pavaros;
2. Stabdžių stiprintuvas

Diskiniai stabdžiai

Stabdžių kaladėlės
Būgninai stabdžiai

Stabdžių būgnas

Stabdžių stiprintuvas

Šlangelės

Hidraulinė stabdžių sistema
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Rankinė stabdžių sistema

Sistemos:
1. ABS;
2. TCS (ASR);
3. ESP.

Stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) poveikis

Antipraslydimo (TCS) ir stabilumo kontrolės (ESP) sistemų poveikis
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Stabdžių gedimų požymiai, eksploataciniai reikalavimai:

Gedimų požymiai:
1. Sumažėjęs stabdžių efektyvumas
2. Stabdžių sistemos triukšmingumas
3. Padidėjusi stabdžių rankenėlės/kojelės laisvoji eiga
4. Stabdžių skysčio nuotėkis iš sistemos
Eksploatacija:
1. Stabdžių skysčio lygio tikrinimas, papildymas esant trūkumui
2. Stabdžių skysčio keitimas
3. Stabdžių trinkelių keitimas
4. Stabdžių sistemos nuorinimas
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Kartojimas
1) Kokie parametrai charakterizuoja automobilio stabdymo efektyvumą?
a) Sustojimo kelias.
b) Stabdymo kelias.
c) Maksimalus lėtėjimas.
d) Visuose atsakymuose isvardyti parametrai.
e) Tik 2 ir 3 atsakymuose isvardyti parametrai.
2) Kokie automobilio ratai greičiau blokuojami (čiuozia) staigiai stabdant automobilį?
a) Priekiniai ratai.
b) Uzpakaliniai ratai.
c) Vist ratai blokuojami vienodai.
3) Esant minusinei temperatūrai, nuplovus automobilį plovykloje pries pastatant stovėjimui
atviroje aikstelėje, būtina?
a) Pravaziuoti automobiliu jį stabdant, kad isdziūtų stabdzių mechanizmai.
b) Sausai nuvalyti automobilio priekinį stiklą.
c) Patikrinti stiklo valytuvų darbą.
4) Kokią įtaką daro sugedęs stabdzių stiprintuvas stabdzių sistemos darbui?
a) Neveikia stabdzių sistema.
b) Sumazėja stabdymo efektyvumas.
c) Stabdzių sistemos darbui neturi įtakos.
5) Velkamo automobilio, kuriame įrengtas stabdzių stiprintuvas, variklis neveikia. Jo
vairuotojas privalo atkreipti dėmesį:
a) Į sumazėjusį stabdymo efektyvumą.
b) Kad negalima vaziuoti isjungus pavaros.
c) Kad nebūtų įjungtas uzdegimo jungiklis.
6) Kodėl gali būti nuolat stabdomas kuris nors automobilio ratas?
a) Sutriko stabdzių sistemos hermetiskumas.
b) Sudilo stabdzių trinkelių antdėklai.
c) Nutruko stabdzių trinkelių grązinimo spyruoklė.
7) Lengvojo automobilio stovėjimo stabdis blogai veiks, jeigu:
a) Stabdzių sistemoje yra oro.
b) Susidėvėję stabdzių trinkelių antdėklai.
c) Automobilio hidraulinėje stabdzių sistemoje sumazėjęs stabdzių skysčio lygis.
8) Kaip vairuotojui reikia elgtis pastebėjus, kad is hidraulinės stabdzių sistemos sunkiasi stabdzių
skystis?
a) Nutraukti isvyką ir iskviesti techninę pagalbą.
b) Nuolat tikrinant stabdzio skysčio lygį ir jį papildant, vykti į remonto įmonę.
c) Turint pakankamą atsargą stabdzių skysčio tęsti numatyta isvyką.
9) Paspaudus darbinio stabdzio pedalą, girdėti cypimas arba metalinis girgzdesys. Jų priezastis yra:
a) Labai susidėvėję stabdzių trinkelių frikciniai antdėklai.
b) Per mazas skysčio lygis stabdzių sistemoje.
c) Stabdzių sistemoje yra oro.
10) Kokie automobilio ratai greičiau blokuojami (čiuozia) staigiai stabdant automobilį?
a) Daugiau apkrauti.
b) Maziau apkrauti.
c) Visi ratai blokuojami vienodai.
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XXI. Hibridiniai automobiliai

Naudojama dviejų ar daugiau tipų pavaras,kai
kiekvienos pavaros privalumai realizuojami
priklausomai nuo važiavimo sąlygų.

Toyota Prius

1.
2.
3.
4.

Vandenilio balionas;
Degalų bakas;
Slėgio reguliavimo vožuvas;
Benzininis – vandenilinis variklis.

BMW Hydrogen 7

BMW Hydrogen 7 variklio veikimo principas
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XXII. Kontrolės prietaisai

Kontrolės prietaisai rodo ar gerai veikia
automobilio mechanizmai ir prietaisai.

Prietaisai:
1. Spidometras;
2. Tachometras;
3. Odometras;
4. Borto kompiuterio displėjus.

Borto kompiuterio displėjus

Odometras
Tachometras

Spidometras
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Kartojimas
1) Dėl kokių priezasčių gali neveikti priekinio stiklo plovikliai?
a) Dėl uzsitersusių ploviklio purkstukų.
b) Uzsalus plovimo skysčiui bakelyje.
c) Dėl nehermetiskų zarnelių sujungimų.
d) Dėl visų isvardytų priezasčių.
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XXIII. PAPILDOMA ĮRANGA KROVINIŲ VEŽIMUI

Priekaba skirta didelės talpos ir svorio daiktams, priemonėms pervežti.

Priekabos sukabintuvas

Priekabos rozetė
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Priekabos skirstomos:
 Krovininės;
 Spec. paskirties;

Krovininė priekaba

Spec. paskirties priekaba

Reikalavimai priekabai ≤ 750 kg:
Didžiausi (max) leistini pagrindiniai matmenys:
 ilgis - 12 m;
 aukštis 4 m nuo žemės paviršiaus;
 plotis, nepriklausomai nuo TP pločio – 2,55 m.
Bendroji masė
 Priekabos leistina MAX masė yra TP velkamos pakrautos priekabos ašiai ar ašių
keliui tenkama jėga.
 Pagal leistiną MAX masę ≤ 750 kg priekaba yra – O1 kategorijos (lengvoji
priekaba, stabdžiai neprivalomi).

KET 275. Draudžiama eksploatuoti TP priekabas, jeigu jos neįregistruotos arba
neatlikta jų valstybinė techninė apžiūra. Eisme dalyvaujanti priekaba tempiama
motorinės TP:
 turi būti su pritvirtintais tam skirtoje vietoje valstybinio numerio ženklais (274
punktas 36 psl.);
 priekaboms ženklinti skirtuose numerio ženkluose - dvi raidės ir trys skaitmenys;
 priekabos galas turi būti paženklintas Lietuvos Respublikos ženklu.
Bendri reikalavimai priekabai:
1. Šviesos atšvaitai (priekiniai, šoniniai, galiniai) (107 psl.) .Atspindinti spalva turi
būti:
a) Priekyje – balta;
b) Galinių – raudona;
c) Šoninių – geltona (arba raudona jeigu suderinta su galiniais žibintais).
2. Priekabos gale turi būti du raudonos spalvos galiniai trikampiai atšvaitai. Jų
viršūnės turi būti nukreiptos į viršų.
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Rozetė priekabos elektros sistemai prijungti:
Reikalavimai:
1. Jei įrengtas sukabintuvas, turi būti rozetė;
2. Turi būti patikimai ir neturėti didesnių pažeidimų;
3. Turi veikti, kontaktai turi būti prijungti taisyklingai.
Kontaktų išdėstymas:
Kairys posūkio žibintas (geltonas);
Galinis rūko žibintas (mėlynas);
Masė (baltas);
Dešinys posūkio žibintas (žalias);
Dešinys galinis ir šoninis gabarito žibintas ir numerio apšvietimo lemputė
(rudas);
6. Stabdžių signalinė lemputė (raudona);
7. Kairys galinis ir šoninis gabarito žibintas ir numerio apšvietimo lemputė
(juodas).
1.
2.
3.
4.
5.

Priekabos elektros sistema

Kontaktai
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XXIV. Kartojimas
A. Alkūnis ir dujų mechanizmai
1. Kas išrado garo mašiną?
2. Kas pirmas sukonstravo keturtaktį vidaus degimo variklį?
3. Kuo nusipelnęs K. Bencas?
4. H. Fordo nuopelnai automobilių pramonei?
5. Kas sukonstravo pirmą pasaulyje motociklą?
6. Išvardinti vidaus degimo variklio taktus.
7. Kas sudaro alkūninį mechanizmą?
8. Kam reikalingas švaistiklis?
9. Iš ko pagamintas variklio korpusas?
10.Kokia dujų skirstymo mechanizmo paskirtis?

B. Tepimo ir aušinimo sistemos
1. Tepimo sistemos paskirtis.
2. Kuo skiriasi mineralinis tepalas nuo sintetinio?
3. Koks pagrindinis rodiklis nurodantis tepalo kokybę?
4. Paaiškinti API SC/CA.
5. Kada keičiamas tepalas Otto konstrukcijos variklyje?
6. Paaiškinti SAE 5W40.
7. Aušinimo sistemos dalys.
8. Kam reikalingas termostatas?
9. Kada variklis gali perkaisti?
10.Kaip patikrinti aušinimo skysčio lygį?
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C. Variklio konstrukcija
1. Kas ir kada sukūrė pirmą automobilį pasaulyje?
2. Kuo nusipelnęs R. Dyzelis?
3. Iššifruoti SAE 10W 40.
4. Koks keturtakčių variklių darbo ciklų eiliškumas?
5. Kokia smagračio paskirtis?
6. Kodėl negalima apkrauti šalto variklio?
7. Aušinimo sistemos dalys.
8. Kodėl variklis gali perkaisti?
9. Ką rodo oktaninis skaičius?
10.Kodėl paleidžiant variklį degųjį mišinį reikia pariebinti?
11.Kam reikalingas starteris?
12.Kada mažėja alyvos lygis tepimo sistemoje?

D. Transmisija
1. Kas sudaro transmisiją?
2. Kokie priekinių varančiųjų ratų privalumai?
3. Kokia sankabos paskirtis?
4. Kaip taisyklingai naudoti sankabą?
5. Palyginti automatinę ir mechaninę pavarų dėžes.
6. Kam skirta kardaninė pavara?
7. Kokia varančiojo tilto paskirtis?
8. Koks skystis žymimas SAE80w90? Kokios jis spalvos?
9. Kam reikalingas diferencialas?
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E. Važiuoklė
1. Kokia važiuoklės paskirtis?
2. Paaiškinti 4x2.
3. Kas sudaro važiuoklę?
4. Išvardyti pakabos elementus.
5. Kuo lengvojo lydinio ratlankiai geresni už štampuotus?
6. Paaiškinti 6x14H2.
7. Kas tai: M + S 185 / 70 R 14 H?
8. Kokie dažniausi važiuoklės priežiūros darbai?
9. Ar galima vasarą važinėti su žieminėmis padangomis?

F. Vairavimo įrenginiai ir stabdžių sistema
1. Kokia vairavimo įrenginių paskirtis?
2. Kas sudaro vairavimo mechanizmus?
3. Kuo naudingas vairo stiprintuvas?
4. Kaip prižiūrėti vairavimo mechanizmus?
5. Kokie reikalavimai keliami stabdžių sistemai?
6. Išvardyti stabdžių sistemos pavaras.
7. Kaip žymimi hidraulinės stabdžių sistemos skysčiai?
8. Kokie diskinių stabdžių privalumai?
9. Kaip veikia stabdžių ABS sistema?
10.Kam reikalingos stabdžių ASR ir ESP sistemos?
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G. Kurso kartojimas
1. Ką rodo variklio kompresija?
2. Iš ko gaminamos variklio cilindrų galvutės?
3. Kada keičiamas pagrindinis kumplinis diržas?
4. Kada plaunama tepimo sistema?
5. Ką rodo detonacija?
6. Kam reikalingas turbokompresorius?
7. Reikalavimai duslintuvui.
8. Kaip prižiūrėti akumuliatorių?
9. Kuo geras dujinis kuras?
10.Išvardykite ekologiškai švaraus kuro pavyzdžius.

H. Kurso kartojimas
1. Kodėl dyzelinis variklis ekonomiškesnis už Otto konstrukcijos variklį?
2. Ką rodo cetaninis skaičius?
3. Kur gali „dingti“ aušinimo skystis?
4. Nuo ko genda tepalo nubloškimo gaubtai (riebokšliai) dujų skirstymo
mechanizme?
5. Kada reikia nuimti variklio galvutę?
6. Kam reikalingas katalitinis neutralizatorius (katalizatorius)?
7. Kaip suprasti, kad variklis detonuoja?
8. Kada keičiamas aušinimo skystis?
9. Kada keičiamas tepalas dyzeliniame variklyje?
10.Paaiškinkite 5w50.
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I. Kurso kartojimas
1. Išvardinti variklio perkaitimo priežastis.
2. Bamperio remontui reikalingos medžiagos.
3. Kaip prižiūrėti kondicionierių?
4. Kokie reikalavimai XENON žibintams?
5. Kodėl krumplinis diržas pradėjo „cypti“?
6. Kas žymima TOSOL, G11, G12 užrašais?
7. Dėl kokių priežasčių žiemą gali neužsivesti dyzelinis variklis?
8. Kodėl rasoja automobilio langai iš vidaus?
9. Ką tikrina EURO NCAP?
10.Ko siekiama įvedus EURO VI projektą?

