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Тема : Система запалення та пуску. 

Зміст 

1. Призначення системи запалення. Типи систем запалення.  

2.  Загальна будова та робота контактної та контактно-транзисторної 

системи запалення. 

3. Загальна будова та робота  електронних систем запалення. 

4. Загальна будова та робота  цифрових та мікропроцесорних систем 

запалення. 

5. Регулювання моменту запалення робочої суміші. 
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1. Призначення системи запалення. Типи систем запалення.  

Система запалювання призначена для забезпечення спалахування стиснутої у циліндрах 

бензинового двигуна робочої суміші. Займання суміші відбувається за допомогою іскри - 

електричного розряду високої напруги, що утворюється між електродами свічки 

запалювання, розміщеної в камері згоряння. 

Іскровий розряд створюється системою запалювання у момент, синхронізований з рухом 

поршня та у відповідності з порядком роботи двигуна. 

Основним джерелом електричної енергії, що 

живить всі електричні споживачі автомобіля і, в 

тому числі, систему запалювання, під час роботи 

двигуна є генератор. При непрацюючому двигуні 

таким джерелом слугує акумуляторна батарея, що 

накопичує частину електроенергії, виробленої 

генератором. 

На автомобільних бензинових двигунах 

застосовують контактну та безконтактну системи 

запалювання. 

2. Загальна будова та робота 

контактної та контактно-транзисторної 

системи запалення. 

Принципова електрична схема контактної системи 

запалювання приведена на рис.2.81. Після 

включення вимикача 14 у момент замикання кон-

тактів 7 переривника через мережу низької напруги 

від плюсової клеми акумулятора через первинну 

обмотку 11 трансформатора (індукційної котушки) 

починає проходити електричний струм. 

Первинна обмотка має значну індуктивність, тому 

сила струму наростає до сталого значення не враз, а 

через певний період часу, оскільки швидкому збільшенню струму перешкоджає 

електрорухома сила (ЕРС) самоіндукції. При наростанні струму в первинній обмотці у 

витках вторинної обмотки індукується незначна напруга. 

При розмиканні контактів 7 переривника, що відбувається за допомогою кулачка 6, струм 

через первинну обмотку 11 швидко зменшується до нуля, що зумовлює різке зменшення 

магнітного потоку. При цьому в первинній обмотці індукується ЕРС самоіндукції (200...300 

В), яка спричиняє струм самоіндукції того ж напрямку, що і основний струм. Це викликає 

небажаний іскровий розряд між контактами переривника, що призводить до їх ерозії 

(обгоряння). 

Для зменшення цього шкідливого явища паралельно контактам переривника ввімкнено 

конденсатор 9. На початку розмикання контактів конденсатор заряджається, зменшуючи 

іскріння і значно прискорюючи зникнення струму первинної обмотки. 

Швидка зміна струму в первинній обмотці викликає інтенсивне зменшення - згортання її 

магнітного поля, яке, перетинаючи витки вторинної обмотки, індукує в них ЕРС високої 

напруги у межах 24000 В. Струм високої напруги з вторинної обмотки через ротор 

розподільника 4 подається на один з нерухомих контактів 3 і далі за допомогою дроту 

високої напруги подається на свічку запалювання відповідного циліндра. Коли ця напруга 

досягне значення, достатнього для пробою зазору між електродами свічки, між ними виникає 

іскра, яка і підпалює робочу суміш у камері згоряння. 

При послідуючому замиканні контактів конденсатор розряджається через первинну обмотку, 

прискорюючи наростання в ній струму низької напруги. 
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Робочий процес трансформатора високої напруги (котушки запалювання) проілюстрований 
рис. 2.82. 

 
Характер зміни струму I, у первинній обмотці і напруги U2 вторинної обмотки показані на 

рис. 2.83. Там же зображена зміна напруги U1 у первинному колі. Подібне зображення 

кривих можна побачити на екрані електронного осцилографа, яким частіш за все обладнано 

діагностичний стенд для перевірки систем запалювання. 

Наростанню струму I1 первинної обмотки відповідає крива 0-3-2-1. Зникнення цього струму 

може бути швидким - при наявності конденсатора С1 і повільним - якщо конденсатор 

відсутній (пунктир). Іскровий розряд у свічці складається з двох фаз - ємнісної і індуктивної. 

Напруга, необхідна для пробою зазору у свічці запалювання, так звана пробивна напруга, 

багато в чому залежить від режиму роботи двигуна. 

При великій частоті обертання і при повному навантаженні двигуна пробивна напруга 

мінімальна - приблизно 4...5 тис.В. На режимах холодного пуску вона максимальна - 9... 12 

тис.В. 

Але при збільшенні частоти обертання 

двигуна кількість переривань кола низької 

напруги за одиницю часу зростає, а час 

замкнутого стану контактів переривника 

зменшується. Це, в свою чергу, призводить 

до зниження струму I, тому що за час 

замкнення контактів він не встигає 

збільшитись до номінального значення. 

Внаслідок цього знижується і напруга 

вторинного кола, що може призвести до 

зникнення іскри в свічках. 

Отже, електричні параметри системи 

запалювання повинні бути зроблені з деяким 

запасом. В усіх випадках роботи двигуна 

вторинна напруга повинна бути вищою, ніж 

пробивна напруга, особливо на режимах 

пуску і холостого ходу. 

 

Основи конструкції приладів контактної 

системи запалювання 

Трансформатор (котушка запалювання) 

частіш за все являє собою електричний 

прилад з розімкнутим магнітним колом, хоча 

останнім часом все більшого 
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розповсюдження знаходять трансформатори із замкнутим магнітопроводом. 
Трансформатори (котушки запалювання) першого типу мають магнітопровід 8 (рис. 2.85 а) 

набраний з пластин трансформаторної сталі завтовшки 0,35 мм, ізольованих одна від одної 

окалиною. На магнітопровід надіта ізолююча хлорвінілова трубка, на яку намотана вторинна 

обмотка 6. Пер винна обмотка 5 намотана поверх вторинної, що покращує відведення 

теплоти при їх нагріванні. 

Корпус трансформатора, штампований з листової сталі. Усередині корпусу встановлений 

зовнішній магнітопровід 10 із трансформаторної сталі. Фарфоровий ізолятор 7 і карболітова 

кришка 2 усувають можливість пробою між обмоткою і корпусом. 

Один кінець вторинної обмотки виводиться до 

затискача 1 високої напруги через контактну пластину 

14, і пружину 3. Другий кінець цієї обмотки і кінець 

первинної обмотки з'єднані між собою 

(автотрансформаторний зв'язок обмоток) і виведені до 

клеми, що з'єднується з переривником-розподільником. 

Інший кінець первинної обмотки з'єднаний з клемою 

ВК. 
Трансформатори з замкнутим магнітним колом (рис. 

2.85 б), більш надійні і мають поліпшені електричні 

характеристики. Для безконтактних систем 

запалювання випускають двовивідні трансформатори, 

обмотки яких опресовані пластмасою Простір між 

обмотками і корпусом трансформатора заповнений спе-

ціальним ізолюючим наповнювачем або 

трансформаторною оливою. До клем низької напруги 

ВКБ і ВК приєднаний додатковий резистор 11, 

установлений в керамічному ізоляторі 12. 

Переривник-розподільник являє собою комбінований 

прилад системи запалювання. Переривник призначений 

для переривання струму низької напруги в колі 

первинної обмотки трансформатора. Розподільник 

призначений для підведення високої напруги до свічок 

запалювання відповідно з порядком роботи двигуна. 

У конструкцію переривника-розподільника крім того 

входить відцентровий і вакуумний (другий не завжди) 

автоматичні регулятори кута випередження 

запалювання, а також конденсатор і, іноді, ручний 

регулятор кута випередження запалювання - так званий 

октан-корекгор. 
Типова конструкція переривника-розподільника Р4-Д приведена на рис. 2.86. У чавунному 

корпусі 13 на двох міднографітових втулках обертається вал 12, на верхньому кінці якого 

шарнірно встановлений кулачок 5. У верхній частині корпусу за допомогою 

шарикопідшипника рухомо встановлена площадка 7 з контактами переривника і пристроєм 

26 для регулювання зазору між контактами. 
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Площадка може 
повертатися відносно осі 

кулачка за допомогою тяги 

24 вакуумного регулятора 

16. Зверху кулачка 

встановлений ротор 4 

розподільника високої 

напруги  

Корпус розподільника 

закритий зверху 

карболітовою кришкою 2, 

що має нерухомі виводи 

для кріплення дротів 

високої напруги і 

центральний ввід для 

подачі напруги через 

контактний вуглик на 

контактну пластину 3 

ротора. 
Відцентровий регулятор 
(рис. 2.87) призначений для 

зміни кута випередження 

запалювання в залежності 

від частоти обертання 

колінчастого вала двигуна. 

Вал 7 переривника отримує 

обертання від 

розподільного вала двигуна. 

На валу закріплена пластина 6 з осями для закріплення важелів 5, зв'язаних між собою 

пружинами 1. На кожному важелі є штифт, який входить у паз траверси. 

При збільшенні частоти обертання двигуна важелі під дією відцентрової сили розходяться, 

розтягуючи пружини 1. Штифти, рухаючись у пазах траверси, повертають її, а разом з нею і 

кулачок 3 відносно вала 7 у напрямку його обертання, збільшуючи таким чином кут 

випередження запалювання. 

Вакуумний регулятор (рис. 2.88) призначений для зміни 

кута випередження запалювання залежно від на-

вантаження двигуна. Він забезпечує зниження витрати 

палива, особливо під час роботи двигуна при малих і се-

редніх навантаженнях. 

Основою регулятора є діафрагма, розташована в 

герметичному корпусі. Порожнина регулятора під діаф-

рагмою, в якій розміщена пружина, сполучена трубкою із 

змішувальною 

камерою 

карбюратора 

під 

дросельною 

заслінкою. 

Порожнина 

над діафраг-

мою 

сполучається з 

атмосферою. 
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До діафрагми прикріплена тяга 7 (рис. 2.86), шарнірно зв'язана з рухомою пластиною 24, на 
якій встановлені контакти переривник. При невеликому навантаженні двигуна дросельна зас-

лінка прикрита (рис. 2.88), і розрідження під нею по трубці передається до порожнини під 

діафрагмою. Діафрагма, завдяки різниці тисків, прогинається, долаючи зусилля пружини, і 

через тягу повертає рухому пластину разом з контактами переривника в напрямку, 

протилежному обертанню кулачка, збільшуючи кут випередження запалювання. При 

зростанні навантаження двигуна дросельна заслінка відкривається, розрідження під 

діафрагмою зменшується, і вона під дією пружини переміщується вверх і через тягу повертає 

рухому пластину, а з нею і переривник у напрямі обертання кулачка, зменшуючи таким 

чином кут випередження запалювання. 

При роботі двигуна обидва регулятори, автоматично діючи незалежно один від одного, 

забезпечують оптимальний кут випередження 

запалювання. На рис. 2.89 наведено графік, що 

характеризує спільний вплив обох регуляторів на 

зміну кута випередження запалювання. 

Характеристики вакуумного регулятора (криві 2) 

наведені для часткових значень навантаження 

двигуна. При повному навантаженні вакуумний 

регулятор не працює. 

Октан-коректор призначений для ручної зміни кута 

випередження запалювання залежно від октанового 

числа палива в межах 12°. Таке регулювання 

досягають поворотом всього корпуса переривника-

розпо¬дільника в той чи інший бік. 

Реальний кут випередження запалювання може 

складатися з кута початкового встановлення (його 

регулюють під час складання двигуна), кутів, що 

автоматично  

зазору, у 

свою 

чергу, 

залежить 
кут 

замкнутого стану контактів аз (рис. 2.90), або 

проміжок часу, протягом якого наростає струм у колі первинної обмотки. Адже скорочення 

часу замкнутого стану контактів призводить до того, що струм у первинній обмотці не 

встигає досягти своєї номінальної величини і при подальшому розмиканні контактів у 

вторинній обмотці індукується напруга, недостатня для створення іскри. 

Отже, більш вірним вважається регулювання не зазору між контактами переривника, а кута 

замкнутого стану контактів. Для такого регулювання існують спеціальні електронні стенди 

або переносні прилади. 

Значення кута аз замкнутого стану контактів і зазору між ними для сучасних автомобілів, як 

правило, приведені у технічній характеристиці 

двигунів. 
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Іскрові свічки запалювання призначені для створення 
іскри і займання робочої суміші в камерах згоряння 

двигуна. Свічка складається з корпусу 4 (рис. 2.91), в 

якому розміщений ізолятор 1, центральний 7 і боковий 

8 електроди. Для герметизації центрального електроду 

застосований струмопровідний герметик 3. 

Герметичність між ізолятором і корпусом 

забезпечується при виготовлені свічки прокладкою 5 і 

термоосадкою верхнього краю корпуса. 

При установці свічки в головку циліндра її корпус 

ущільнюється за допомогою шайби 6. Під час роботи 

двигуна свічка зазнає значних механічних теплових, 

електричних і  хімічних навантажень. На 

поверхню елементів свічки, що розташовані в камері 

згоряння, потрапляє олива, яка згоряє і утворює нагар.  

Це шунтує іскровий зазор у свічці і при наростанні 

вторинної напруги призводить до  витікання струму по 

нагару без створення іскри. Витікання струму може 

також відбуватись по зовнішній поверхні ізолятора, 

якщо вона забруднена або покрита вологою. Важливо 

відмітити, що нагар на внутрішньому тепловому конусі 

9 ізолятора зникає при нагріванні ізолятора до 400.. 

.500°С. Цю температуру вважають тепловою межею 

працездатності свічки запалювання і називають 

температурою самоочищення. 

Якщо ж температура теплового конуса ізолятора перевищить 850...900°С, то може виникнути 

неконтрольоване, дуже раннє розжарювальне запалювання. 

Оскільки теплова межа працездатності для більшості свічок практично однакова, а теплові 

умови їх роботи на двигунах різних моделей істотно різняться, то сучасні свічки 

виготовляють з різною тепловою характеристикою, яку називають розжарювальним числом. 

Ця умовна величина пропорційна середньому індикаторному тискові, при якому під час 

випробування свічки на моторному дослідницькому стенді в циліндрі двигуна починає 

відбуватися розжарювальне запалювання. 

При виготовленні свічок зміною розміру теплового конуса досягають їх різної теплової 

характеристики. Чим менша висота ізолятора, тим холоднішою вважається свічка і тим 

більшим є її розжарювальне число. Ряд рожарювальних чисел свічок за ГОСТом 2043-74 

найчастіше такий: 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 (інші фірми, наприклад "Bosch" (ФРН), застосо-

вують ряд: 9, 8, 7, 5, 4). Ці числа входять в умовне позначення - маркірування свічок. Крім 

вказаних чисел в маркування включені і літери, які нанесені перед цифрами і позначають 

величину різі на корпусі свічки. 

Так літера А позначає різь М14x1,25; літера М - різь М18x1,65. Літерами, проставленими 

після розжарювального числа позначають довжину нарізної частини корпусу, і залежного від 

нього, виступання теплового конуса ізолятора за торець корпусу та матеріал герметика 

центрального електрода. Наприклад, позначення А20ДВ означає свічку запалювання з різзю 

на корпусі М14х1,25, з розжарювальним числом 20, довжиною нарізної частини корпусу 19 

мм. 

Ізолятор свічки повинен мати високу механічну, корозійну та ерозійну стійкість, не вбирати 

вологу, мати необхідну питому теплопровідність. Його виготовляють з керамічного 

матеріалу з високим вмістом оксиду алюмінію. 

Центральний електрод виготовляють із хромотитанової сталі або з ніхрому, бокові електроди 

- з нікельмарганцевого сплаву. Для сучасних форсованих двигунів застосовують свічки 

запалювання, центральний електрод яких вкритий нікельхромовою, срібною або ж 

платиновою оболонкою. 
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Центральні та бокові електроди сучасних свічок виготовляють різноманітної форми.  

3. Загальна будова та робота  електронних систем запалення. 

Повністю відмовитись від недоліків механічних контактів у сучасних системах запалювання 

дозволяє безконтактна електронна система, яка завдяки точності і надійності роботи знайшла 

велике розповсюдження на двигунах сучасних автомобілів. 

На рис. 2.94 приведена принци-пова електрична схема електронної безконтактної системи 

запалювання з накопиченням енергії в індуктив-

ності і з магнітоелектричним датчиком. 

Основним елементом комутатора, який керує 

системою, є магніт, що обертається синхронно з 

розподільним валом двигуна. Кількість полюсів 

у магніта відповідає кількості циліндрів двигуна. 

Під час роботи двигуна магніт обертається, і в 

обмотці датчика 2 індукується змінна ЕРС, яка 

керує транзистором VТ 1. 

При виникненні позитивних значень напруги на 

датчику транзистор відкривається і через перехід 

"емітер-колектор" та первинну обмотку 

трансформатора від акумуляторної батареї 

протікає постійний електричний струм. При 

негативній ЕРС датчика транзистор закривається 

і струм у первинній обмотці переривається, в 

результаті чого у вторинній обмотці W 

трансформатора індукується висока напруга. 

Конструкція типового зразка основного 

елемента безконтактної системи запалювання - 

датчика-розподільника Р352 приведена на (рис. 

2.95). Прилад сконструйований на базі 

стандартного переривника - розподільника. Його 

складовими частинами є розподільник високої 

напруги (такої ж конструкції, як і в традиційних 

контактних системах запалювання), 

магнітоелектричний датчик і відцентровий регулятор 

випередження запалювання. Датчик виконаний у 

вигляді однофазного генератора змінного струму. Він 

складається з ротора 5 і статора 4 (рис. 2.95 а). Ротор 

являє собою восьмиполюсну систему на основі 

кільцевого постійного магніту 7 із сталевими 

полюсними наконечниками. 

Статор датчика складається з кільцевої обмотки 4. 

Кількість пар полюсів- наконечників статора і ротора 

дорівнює кількості циліндрів двигуна. Для 

встановлення початкового моменту запалювання (при 

положенні поршня першого циліндра у ВМТ) на 

роторі і статорі зроблені радіальні риски 11. їх збіг 

відповідає початку розмикання контактів у 

традиційній контактній системі запалювання. 

При обертанні ротора в обмотці датчика виникає 

синусоподібна напруга, яка подається на вхід 

транзисторного комутатора. Під час обертання вала 

розподільника з ним обертається і ротор з екраном 2. 

Якщо магнітне поле, створене постійним магнітом 1, 



10 

 

відкривається прорізом екрана, його силові лінії 
потрапляють на поверхню пластини 3 і створюють ефект 

Холла - струм, який тут же збільшується в підсилювачі 4 і 

надходить до бази вихі¬дного транзистора 6. Останній 

відкривається і пропускає струм в комутатор, а далі в 

трансформатор, де створюється висока напруга. 

При закриванні магнітного поля екраном струм зникає. 

Імпульси струму носять чіткий прямокутний характер. 

Останнім часом на двигунах легкових автомобілів широко 

застосовують безконтактну систему запалювання, в основі 

якої є датчик, що працює на ефекті Холла. 

Ефект Холла ґрунтується на виникненні у спеціальній 

пластині (рис. 2.96), електричного струму, якщо на неї під 

прямим кутом діє магнітне поле. Максимально 

виявляється цей ефект у пластинах з напівпровідникового 

матеріалу (германію, кремнію, арсениду галію тощо). 

Величина ЕРС Холла дуже мала і тому її необхідно 

підсилювати в безпосередній близькості до пластини, щоб 

усунути вплив радіоелектричних перешкод. Тому 

конструктивно елемент Холла і підсилювач виготовлені у 

вигляді єдиної інтегральної мікросхеми. 

Поряд з безконтактними транзисторними системами 

запалювання на сучасних двигунах застосовують 

тиристорні системи запалювання, в яких енергія для 

іскрового розряду накопичується в конденсаторі, а замість 

силового реле застосовано тиристор. 

У цих системах трансформатор не накопичує енергію, а 

лише підвищує напругу. Швидкість наростання 

вторинної напруги в тиристорних системах запалювання 

приблизно в 10 разів більша, ніж у класичних чи тран-

зисторних системах запалювання. Тому пробивання 

іскрового зазору свічок надійно забезпечено навіть у 

тому разі, коли ізолятори їх забруднені чи вкриті 

нагаром. Сила струму під час іскрового розряду більша, 

ніж у традиційних системах запалювання, а тривалість 

іскрового розряду досить мала - не більша 300 мкс. 

 

4. Загальна будова та робота  цифрових та 

мікропроцесорних систем запалення. 

Одним з найважливіших факторів, що визначає 

потужність двигуна, його паливну економічність та 

токсичність відпрацьованих газів, є кут випередження 

запалювання. Якщо при роботі двигуна на основних 

режимах забезпечуються оптимальні значення цього 

кута, зовнішні показники двигуна виявляються 

найкращими. 

Механічні регулятори випередження запалювання, що застосовують у традиційних 

контактних, а також в електронних системах запалювання, не можуть забезпечити 

оптимальні параметри регулювання цього кута в усьому діапазоні роботи двигуна. Рухомі 

частини механічних регуляторів в процесі роботи зношуються і тому створюють нестійкість 
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моменту запалювання (асинхронізм) відносно кутів повороту колінчастих валів. Це в свою 
чергу не дає змоги задовольнити все зростаючим вимогам щодо токсичності відпрацьованих 

газів і викликає необхідність застосування спеціальних систем рециркуляції відпрацьованих 

газів, каталітичних окислювачів тощо.  

Крім цього механічні регулятори не  чутливі до такого явища, як нерівномірний розподіл 

паливно-повітряної суміші  між циліндрами двигуна.  Останнім часом на двигунах сучасних 

автомобілів все більшого застосування знаходять цифрові системи запалювання, які 

забезпечують автоматичне регулювання випередження моменту 

запалювання за бажаною характеристикою, залежно від частоти обертання та навантаження 

двигуна, режимів його роботи, а також температури і складу робочої суміші. 

Основою системи є електронний цифровий блок керування (контролер). У випадку 

механічного спрацювання деталей в процесі експлуатації він не потребує обслуговування та 

регулювання. 

Таким чином, параметри системи запалювання зберігаються протягом усього терміну 

служби. 

Цифрові системи електронного регулювання моменту випередження запалювання працюють, 

як правило, за попередньо складеною жорсткою програмою, їх контролери можуть мати або 

не мати блок пам'яті. 

Мікропроцесорними називають цифрові системи запалювання, які для обробки інформації 

використовують мікропроцесор або мікро-ЕОМ. Обидві системи дають змогу більш гнучко 

відтворювати задані характеристики моменту випередження запалювання. 

Основним елементом цифрової системи запалювання є маховик 1 двигуна 

 (рис. 2.97) із зубчастим вінцем. При обертанні маховика електромагнітний датчик 2 

виробляє серію імпульсів пропорційних частоті обертання колінчастого вала. Схема 

установки датчика імпульсів чи датчика початкового положення колінчастого вала 

приведена на рис. 2.98. У положенні, яке відповідає ВМТ першого циліндра або за 90° до 

досягнення ним ВМТ, на маховику розміщено установочний зубець з позначкою, який за 

допомогою електромагнітного датчика 3 початкового положення створює установочний 

імпульс під час кожного оберту маховика. 

Електронна частина цифрової системи складається з головного 4 (рис. 2.97) і додаткового 5 

лічильників, задавача часових інтервалів 6, блоку формування сигналу вимкнення каналів 8, 

датчиків температури 9, тиску 10, положення дросельної заслінки карбюратора 11, 

двоканального комутатора з силовими транзисторами 12, а також двох двовивідних 

трансформаторів (котушок запалювання) 7 і свічок запалювання 13. 

Кожен період запалювання починається з появи імпульсу струму на датчику 3. Цей імпульс 

керує задавачем часових інтервалів 6 та ставить лічильники 4 та 5 в нульове положення. 

Імпульси, що створюються датчи ком 2, потрапляють на основний 4 та додатковий 5 

лічильники, де підраховуються. 

Після визначеної кількості імпульсів, що потрапляють до головного лічильника 4, він видає 

сигнал запалювання СЗ у двохканальний комутатор. 

Цей сигнал видається тим раніше, чим більше 

імпульсів надійшло до лічильника за визначений 

період часу (звичайно 1 мс), отже, чим більшою є 

частота обертання колінчастого вала двигуна. 

Блок формування сигналу вимкнення каналів 8 формує 

сигнал ВК високого чи низького рівня з сигналу, що 

надходить з датчика 3 крізь основний та додатковий 

лічильники. 

Для розподілу вторинної напруги по свічках 

запалювання в чотирьохциліндровому двигуні 

використовують два трансформатори (котушки 

запалювання) 7, кожний з яких подає високу напругу 

одночасно на свічки двох циліндрів. Важливо 
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відмітити, що іскровий розряд на цих свічках відбувається на кожному оберті колінчастого 
вала, тобто в кожному циліндрі на такті стискання (активна іскра) і на такті випуску (пасивна 

іскра). При цьому в системі запалювання відпадає необхідність застосування розподільника 

високої напруги. 

5. Регулювання моменту запалення робочої суміші. 

Згоряння робочої суміші в циліндрах двигуна відбувається не миттєво, а протягом певного 

часу, який розмірний з рухом поршня. Тому робочу суміш необхідно запалювати раніш, ніж 

поршень прийде у ВМТ, щоб її повне згоряння закінчувалось в момент приходу поршня у 

ВМТ, а тиск газів сягав максимуму. Тоді потужність, економічність, нагрівання і зношення 

двигуна, а також токсичність відпрацьованих газів будуть оптимальними. 

Вплив моменту запалювання на робочий процес двигуна добре ілюструється індикаторними 

діаграмами (рис. 2.84). Площина верхньої петлі графіка пропорційна потужності двигуна. 

 
При оптимальному випередженні моменту запалювання (точка 1 на рис. 2.84 а) робоча суміш 

повністю згоряє до початку робочого ходу поршня і тому потужність і економічність двигуна 

будуть найкращими. 

При надто ранньому запалюванні згоряння робочої суміші закінчується ще на такті 

стискання (рис. 2.84 б). При цьому тиск газів досягає максимуму ще до того, як поршень 

досягне ВМТ. В цьому випадку поршень витримує сильний зустрічний тиск (удар), що 

гальмує його рух. Корисна площина індикаторної діаграми, а отже, і потужність двигуна 

зменшується, а витрата палива росте. Зовнішніми ознаками надто раннього запалювання є 

зниження тяги автомобіля, детонація і перегрівання двигуна, а також погіршення його 

паливної економічності. 

При пізньому запалюванні згоряння відбувається на такті розширення, після проходу 

поршнем ВМТ. Суміш при цьому може догоряти навіть у випускній трубі, що 

супроводжується звуковими хлопками. Завдяки збільшенню віддачі тепла до стінок циліндра 

двигун перегрівається, потужність його зменшується, а економічність і токсичність 

погіршуються. 

Момент запалювання робочої суміші визначають кутом Повороту кривошипа колінчастого 

вала двигуна від початку іскрового розряду до положення, при якому поршень досягне ВМТ. 

Цей кут називають кутом випередження запалювання. 

Оптимальним практично вважають такий кут випередження, коли по-вне згоряння і 

максимальний тиск газів у циліндрі створюється після проходження поршнем ВМТ, через 

10...15° кута повороту кривошипа. Тоді потужність двигуна буде максимальною, а 

економічність його - найкращою. 
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Зі збільшенням частоти обертання колінчастого вала час, відведений в робочому циклі 
двигуна на згоряння робочої суміші (час руху поршня поблизу ВМТ), зменшується, при тому 

що швидкість згоряння робочої суміші залишається майже незмінною. Тому для досягнення 

найкращих результатів при збільшенні частоти обертання колінчастого вала кут 

випередження запалювання треба збільшувати. 

При сталій частоті обертання колінчастого вала навантаження двигуна може збільшуватись. 

Але для підтримання постійної частоти обертання двигуна подачу горючої суміші в циліндри 

необхідно збільшувати. При цьому зменшується кількість залишкових газів у робочій 

суміші, а швидкість згоряння її зростає. Отже, при збільшенні навантаження двигуна кут 

випередження запалювання необхідно зменшувати. 

Із всього сказаного випливає, що при роботі двигуна кут випередження запалювання повинен 

весь час регулюватися. Таке регулювання має бути автоматичним, з урахуванням 

швидкісного і навантажувального режимів двигуна. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СИСТЕМИ ЗАПАЛЕННЯ 

Вкажіть номери всіх правильних відповідей 

1 . ПЕРЕВАГИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ( ЕЛЕКТРОННИХ ) СИСТЕМ ЗАПАЛЮВАННЯ: 

1 ) низька вартість;                     4 ) стійке іскроутворення ; 

2 ) висока надійність ;                5 ) збільшення вторинної напруги . 

3 ) простота обслуговування; 

2 . ПЕРЕРИВАННЯ ПЕРВИННОГО КОЛА У ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 

ЗАПАЛЮВАННЯ: 

1 ) датчиком Холла ;                   4 ) транзисторним комутатором ; 

2 ) не проводиться;                      5 ) магнітоелектричним датчиком. 

3 ) контактами переривника ; 

3 . Транзисторний КОМУТАТОР КЕРУЄ : 

1 ) датчиком Холла ;                           4 ) магнітоелектричним датчиком ; 

2) первинної обмоткою котушки ;      5)електронним блоком управління  

3 ) вторинною обмоткою котушки ; 

4 . Транзисторним КОМУТАТОРОМ КЕРУЄ : 

1 ) датчиком Холла ;                           4 ) магнітоелектричним датчиком ; 

2) первинної обмоткою котушки ;      5)електронним блоком управління  

3 ) вторинною обмоткою котушки ; 

5 . Магнітоелектричний ДАТЧИК МІСТИТЬ : 

1 ) статор з обмоткою ;       4 ) ротор з постійним магнітом ; 

2 ) ротор з прорізами ;        5 ) напівпровідникова пластинка. 

3 ) нерухомий магніт ; 

СТВОРЮЄ : 

6 ) ЕРС Холла ;                    7 ) змінну ЕРС , 

6 . Датчика Холла МІСТИТЬ : 

1 ) статор з обмоткою ;        4 ) ротор з постійним магнітом ; 

2 ) ротор з прорізами ;         5 ) напівпровідникова пластинка. 

3 ) нерухомий магніт ; 

СТВОРЮЄ : 

6 ) ЕРС Холла ;       7 ) змінну ЕРС , 

7 . ЕБУ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ ЗАПАЛЕННЯ КЕРУЄ : 

1 ) комутаторами ;             4 ) котушками запалювання ; 

2 ) датчиком Холла ;          5 ) магнітоелектричним датчиком. 

3 ) модулем запалювання ; 

8 . КОНТРОЛЛЕР МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ: 

ВИКОНУЄТЬСЯ 

1 ) окремо від бортового комп'ютера; 2 ) спільно з бортовим комп'ютером. 

МАЄ 

3 ) комутатори ;                   6 ) оперативну пам'ять ; 

4 ) постійну пам'ять ;           7 ) інтегральну схему ; 

5 ) котушки запалювання ;   8 ) аналого-цифровий перетворювач . 

9. РОБОЧИЙ СТРУМ ПЕРВИННОЇ ОБМОТКИ КОТУШКИ W1 ( РИС. 22.1 ) ЧЕРЕЗ : 

1 ) транзистор V;    3 ) залежить від кута замкнутого стану контактів ; 

2 ) контакти Пр;       4) не залежить від кута замкнутого стану контактів . 
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Рис . 22.1 . Принципова схема контактно-транзисторної 

системи запалювання 

10 . КОНДЕНСАТОР в переривнику ( РИС. 22.1 ) ВІДСУТНІЙ , ТАК ЯК : 

1 ) контакти срібні ; 

2 ) струм через контакти малий; 

3 ) він знаходиться в іншому місці ; 

4 ) контакти захищені резистором R1; 

5 ) контакти захищені резистором R2; 

 

Встановіть правильну послідовність 

11. РОБОТА КОНТАКТНО - ТРАНЗИСТОРНОЇ СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ  

( РИС. 22.1 ) : 

1 ) □ закриття транзистора V ; 

2 ) □ замикання контактів Пр ; 

3 ) □ розмикання контактів Пр ; 

4 ) □ виникнення струму в обмотці W2  ; 

5 ) □ струм через емітер і базу транзистора V ; 

6 ) □ струм через обмотку W1 і емітер - колектор транзистора V. 

12 . РОБОТА  комутатора ( РИС. 22.2 ) : 

1 ) □ датчик ;                     4 ) □ транзистор VT1 ; 

2 ) □ діод VD2 ;                5 ) □ транзистор VT2 ; 

3 ) □ транзистор VT3 ;     6 ) □ котушка запалювання. 

 
Рис . 22.2 . Електрична схема комутатора 13.3734 

Вкажіть номери всіх правильних відповідей 

13 . ЗАХИСТ СХЕМИ ( РИС. 22.2 ) ВІД  ЕРС самоіндукції КОТУШКИ ЗАПАЛЮВАННЯ 

ЗАЖИГАНИЯ : 
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1 ) резистором R5 ;               4 ) конденсатором С7 ; 
2 ) резистором R10 ;             5 ) стабілітронів VD3 . 

3 ) конденсатором С6 ; 

14 . Захист від ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ( РИС. 22.2 ) : 

1 ) резистор R5 ;           4 ) конденсатором С6; 

2 ) резистор R10 ;          5 ) конденсатором С7. 

3 ) стабілітрон VD3 ; 

 

15 . ЗАБЕЗПЕЧУЮ ІСКРОУТВОРЕННЯ НА МАЛИХ ЧАСТОТАХ (РИС. 22.2 ) : 

1 ) резистор R5;              4 ) конденсатором С6; 

2 ) резистор R10 ,            5) конденсатором С7. 

3 ) стабілітрон VD3 ; 

16 . ВЕЛИЧИНА ВТОРИННОЇ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ, кВ : 

a ) 10-12 ;       b ) 15-20 ;     с) до 30 ;      d ) до 50 . 

17 . СКЛАД МІКРОПРОЦЕСОРНОГО СИСТЕМИ ЗАПАЛЕННЯ : 

1 ) датчики ;                   5 ) котушки запалювання ; 

2 ) переривник ;             6 ) транзисторні комутатори ; 

3 ) розподільник ;          7 ) блок керування ( контролер) . 

4 ) свічки запалювання ; 

18 . СКЛАД МОДУЛЯ ЗАПАЛЮВАННЯ ( РИС. 22.3 ) : 

1 ) датчики ;                        4 ) котушки запалювання ; 

2 ) переривник ;                   5 ) силові транзистори; 

3 ) свічки запалювання ;      6 ) транзисторні комутатори. 

 
Рис . 22.3 . Компоненти сучасної електронної системи запалювання 

19 . Одночасний іскровий розряд НА СВІЧКАХ( РИС. 22.3 ) : 

1 ) двох ;     2 ) трьох ;     3 ) однієї ;     4 ) чотирьох . 

20 . ДАТЧИКИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО СИСТЕМИ ЗАПАЛЕННЯ : 

1 ) швидкості ;                          6 ) кута повороту колінчастого валу; 

2 ) детонації ;                            7 ) температури повітря на впуску ; 

3 ) замку запалювання ;            8 ) температури системи охолодження; 

4 ) масової витрати повітря;     9 ) положення розподільного валу. 

5 ) барометричного тиску; 
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Тема : Система запалення та пуску. 

ЗМІСТ 

6.  Призначення систем пуску. Класифікація стартерів. 

7. Будова і робота стартера і його приводу. Основні несправності. 
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1. Призначення систем пуску. Класифікація стартерів. 

Система пуску являє собою комплекс пристроїв, що забезпечують примусове обертання вала 

двигуна  внутрішнього згоряння. 

Тип системи пуску визначається видом використовуваної енергії й конструкцією основного 

пускового пристрою (стартера). У практиці автомобілебудування зустрічаються інерційні 

стартери, пневматичні й гідропневматичні системи пуску. Однак найбільше поширення 

одержала електростартерна система пуску, що має цілий ряд переваг. 

Ця система компактна й надійна в роботі, забезпечує можливість автоматизації процесу 

пуску. Вона складається з акумуляторної батареї, стартера, системи  керування пуску і 

пристроїв полегшення пуску. Структурна схема системи зображена на рис. 2.16 

Акумуляторна батарея є єдиним джерелом енергії для системи пуску. В системі пуску 

батарея тільки  розряджається в переривчастих режимах при значеннях струму (2...5) С20. 

Потужність, що розвиває батарея, повинна бути узгоджена з потужністю стартера. Тому 

характеристики батареї залежать від режиму стартерного розряду (сили струму, 

температури, тривалості пуску) і впливають на характеристики самого стартера й тим самим 

на процес пуску двигуна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батарея в процесі 

пуску двигуна повинна дати певний струм без зменшення напруги нижче заданої мінімальної 

величини (6,0...8,0В для системи на 12В). Ця величина визначається, з одного боку, 

характеристиками стартера, що повинен забезпечити прокручування вала двигуна із 

частотою, не нижче мінімальної пускової, а з іншого боку - вимогами системи запалювання 

до мінімальної напруги в первинному колі котушки запалювання (для карбюраторних 

двигунів) і мінімальною напругою на тяговому реле стартера при пуску (для дизелів). 

Мінімальною пусковою частотою обертання колінчатого вала двигуна називається частота, 

при якій забезпечується гарантований пуск двигуна за дві спроби з тривалістю спроби 10с 

для карбюраторних й 15с для дизельних двигунів й інтервал між спробами 1 хв. Величина 

nmіn залежить від числа й розташування циліндрів двигуна, температури пуску, в'язкості 

масла, якості палива, фаз газорозподілу, пускового регулювання карбюратора (для дизелів — 

циклової подачі палива). 

У зв'язку з підвищенням вимог до мінімальних температур пуску на ряді двигунів 

передбачена установка засобів полегшення пуску холодного двигуна. Як правило, ці 

пристрої за період своєї роботи (близько 30 хв.) споживають енергію від батареї. Таким 

чином, виник новий режим стартерного розряду холодної акумуляторної батареї: спочатку 

на пристрої полегшення пуску двигуна порівняно малим струмом —до 0,5 С20, а потім — на 

стартер більшим струмом — (2,5...4,0) С20. 

Пристрої полегшення пуску дозволяють збільшити частоту прокручування колінчастого вала 

двигуна за рахунок:  

– зниження моменту опору прокручуванню (підігрів масла чи охолоджуючої рідини); 

– підвищення енергетичних можливостей пускової системи 
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й системи запалювання  (підігрів акумулятора); 
– поліпшити умови сумішоутворення й запалення палива . 

Вибір способу і пристроїв, що полегшують пуск, визначається конструктивними 

особливостями двигуна, умовами експлуатації й економічними факторами. На деяких 

автомобілях вони відсутні. 

Основний пусковий пристрій - стартер складається з тягового реле, стартерного двигуна і 

привідного механізму. В деяких моделях стартерів в привідних механізмах 

використовуються понижаючі редуктори. 

Тягове реле одночасно входить у склад  стартера і системи керування пуском. Воно 

призначено для введення в зачеплення шестерні привідного механізму з вінцем маховика 

колінчастого валу, підключення живлення до стартерного двигуна, утримання шестерні в 

зачепленні під час пуску, відключення стартерного двигуна після закінчення пуску і виводу 

шестерні із зачеплення. 

Така послідовність операцій обумовлена властивістю основного типу стартерних двигунів 

постійного струму з послідовним збудженням. При відсутності навантаження такі двигуни 

збільшують оберти і ідуть в «рознос». 

У якості стартерного електродвигуна застосовується електродвигун постійного струму 

послідовного або, рідше, змішаного порушення. Його основними параметрами є: номінальна 

напруга Uн (6,12, 24 В); номінальна потужність Рсн; номінальна частота обертання nсн і 

момент Мсн; струм при максимумі потужності Існ. 

Приводний механізм системи пуску являє собою пристрій, що забезпечує уведення й 

утримання шестірні стартера в зачепленні з вінцем маховика під час пуску, передачу 

необхідного обертаючого моменту колінчатому валу й запобігання якоря стартерного 

електродвигуна від розносу обертовим маховиком працюючого двигуна. 

 

2. Будова і робота стартера і його приводу. Основні несправності. 

Схема електростартера наведена 

на рис. 2.17. При замкненні 

контактів 2, які розташовані на 

замку запалювання (у  реле 

стартера чи в пристрої 

блокування пуску), втягувальна 

4 й утримувальна обмотки 5  

тягового реле вмикаються до 

акумуляторної батареї. 

Під дією магніторушийних сил 

обох обмоток якір 6 тягового 

реле переміщується до осердя 

електромагніту і з допомогою 

штоку 7 та важеля приводу 8 

вводить шестірню 11 у 

зачеплення з вінцем маховика 

12. У кінці ходу якоря 6 

тягового реле контактний диск 3 

замикає контактні болти 1, і 

акумуляторна батарея 

з'єднується зі стартерним 

електродвигуном. В цей момент 

втягуюча обмотка закорочується щоб зменшити споживання струму під час пуску. 

Шестірня 11 перебуває в зачепленні доти, доки будуть замкнуті контакти 2. Проте після 

пуску двигуна частота обертання колінчастого вала може досягти 1000 хв-1 і більше. Якщо 

обертання передаватиметься на якір стартера, то він обертатиметься з частотою 10000÷15000 
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хв-1. Навіть коли частота обертання якоря збільшиться до такого значення на короткий час 
(поки водій не вимкне стартера), може статися рознесення якоря. Щоб запобігти цьому 

зусилля вала якоря до шестірні приводу передається через муфту вільного ходу 9, яка 

передає обертовий момент тільки в одному напрямі - від вала якоря до маховика. 

Після розімкнення контактів 2 по команді водія або пристрою  блокування пуску, 

втягувальна та утримувальна обмотки тягового реле через силові контакти залишаються 

включені послідовно. Кількість витків обох обмоток однакова і по них протікає струм однієї 

і тієї самої сили. Оскільки напрям струму втягувальної обмотки змінюється на протилежний, 

то в обмотках діють два рівні, проте протилежно спрямовані магнітні потоки. Осердя 

електромагніта розмагнічується і пружина починає повертання  переміщення якоря реле у 

вихідне положення., Спочатку розмикаються силові контакти, а потім  шестірня 10 

виводиться із зачеплення з вінцем маховика. Так закінчується пуск. 

Основні несправності системи пуску 
Несправності, що виникають у системі пуску, характеризуються наступними основними 

ознаками: стартер включається, а потім мимовільно відключається; не включається тягове 

реле стартера; тягове реле включається, але якір електродвигуна стартера не обертається; 

електродвигун стартера не розвиває необхідну потужність, електродвигун стартера працює, а 

колінчатий вал двигуна не обертається; підвищений шум при включенні стартера; стартер не 

вимикається після пуску двигуна. 

Стартер включається, а потім відключається. При включенні стартер включається, але 

реле стартера відключає коло; чутний шум (тріск) реле включення або тягового реле 

стартера. 

Основні несправності: окислилися наконечники проводів і нещільне кріплення їх на виводах 

акумуляторної батареї, клемах тягового реле стартера й корпусі автомобіля; несправне реле 

включення або тягове реле стартера. 

Тягове реле включається, але якір електродвигуна стартера не обертається. При 

включенні стартера чутний одиничний характерний звук включення тягового реле, що 

зливається зі стукотом шестірні привода стартера, що входить у зачеплення з вінцем 

маховика, а якір електродвигуна стартера не обертає колінчатий вал двигуна. 

Основні несправності: сильно окислилися або підгоріли контакти тягового реле, несправний 

електродвигун стартера, підвищений опір у з'єднаннях наконечників проводів на клемах 

тягового реле стартера. 

Електродвигун стартера не розвиває необхідну потужність. При включенні стартера 

колінчатий вал двигуна обертається занадто повільно, пуск двигуна утруднений. 

Основні несправності: підвищення в'язкості масла двигуна, низька температура електроліту, 

сильно виряджена або несправна акумуляторна батарея; великий опір у з'єднаннях кріплення 

наконечників проводів на виводах батареї й клемах тягового реле стартера й корпуса 

автомобіля несправне тягове реле стартера; несправний електродвигун стартера. 

Електродвигун стартера працює, а колінчатий вал двигуна не обертається. При 

включенні стартера чутний шум обертання якоря електродвигуна, а колінчатий вал двигуна 

при цьому не обертається внаслідок несправності привода шестірні стартера, поломки зубів 

вінця маховика або пробуксовки муфти вільного ходу. 

Підвищений шум при включенні стартера. Звичайно це скрегіт шестірні привода, що не 

входить у зачеплення з вінцем маховика. 

Основні несправності: порушене регулювання моменту включення шестірні привода, 

утворення забоїн на торцях зубів вінця маховика, корпус стартера нещільно закріплений на 

картері маховика, несправний привод. 

Стартер не вимикається після пуску двигуна. Після пуску двигуна й повернення ключа 

вимикача запалювання (стартера) в 1-е робоче положення якір електродвигуна продовжує 

обертатися. 

Основні несправності: заїдання втулки привода на валу якоря; зварювання контактів реле 

включення; зварювання контактного диска з контактними торцями болтів тягового реле; 

заїдання у вимикачі запалювання. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СИСТЕМА ПУСКУ ДВИГУНА 

Вкажіть номери всіх правильних відповідей 

1 . Пускової частоти ОБЕРТАННЯ бензиновим двигуном , ОБ / ХВ : 

1 ) 40-80 ;         4 ) 150-250 ; 

2 ) 80-90 ;         5 ) 250-300 . 

3 ) 90-100 . 

Дизельний двигун , ОБ / ХВ: 

6 ) 40-80 ;     9 ) 150-250 ; 

7 ) 80-90 ;     10 ) 250-300 . 

8 ) 90-100 ; 

Установіть відповідність 

2 . ВУЗЛИ СТАРТЕРА                          ПОЗИЦІЯ НА РИС . 20.1 : 

a) контактный диск;                                         2 

 b) електродвигун;                                            3 

c) муфта вільного хода;                                  4 

d) обмотка втягуючого реле;                         6 

e) сердечник втягуючого реле;                     7 

Відповіді: а)_;    b)_;    с)_;    d)_;    е)_. 

 
Рис . 20.1 . Схема стартера 

Встановіть правильну послідовність 

3 . РОБОТА СТАРТЕРА ( РИС. 20.1) : 

1 ) □ маховик 5 ;             4 ) □ електродвигун 6 ; 

2 ) □ вмикач 1 ;                 5 ) □ сердечник 3 і муфта 4 . 

3 ) □ контакти 7 і 8 ; 

Вкажіть номери всіх правильних відповідей 

4 . КОТУШКА 6 ( РИС. 20.2 ) МІСТИТЬ ОБМОТКИ : 

1 ) розганяючу;       2 ) втягуючу ;        3 ) утримуючу . 

ВИРОБЛЯЄ : 

4 ) блокування включення; 

5 ) замикання контактів 4 ; 

6 ) переміщення важеля 10 ; 

 7 ) переміщення кільця 17 , муфти 15 і шестерні 14 . 
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Рис . 20.2 . Стартер CT- 130 -A3 

5 . ПРУЖИНА 16 ( РИС. 20.2 ) ПРИ увімкнені шестерні 14 в Зуби маховика ДОЗВОЛЯЄ : 

1 ) зберегти обмотки від перенапруги; 

2 ) замкнути контакти живлення електродвигуна ; 

3 ) забезпечити шестерню 14 в зачеплення з маховиком ; 

4 ) відключити шестерню 14 від маховика після пуску . 

6 . МУФТА 15 ( РИС. 20.2 ) : 

1 ) храпова ; 

2 ) роликова ; 

3 ) кулькова ; 

4 ) переміщує важіль 10 , 

5 ) обертається при переміщенні; 

6) не обертається при переміщенні; 

7 ) передає момент з валу електродвигуна на маховик ; 

8 ) відключає вал електродвигуна від маховика після пуску; 

7 . ВИЛІТ шестерні 14 ( РИС. 20.2 ) регулюється : 

1 ) гвинтом 8;              4 ) кільцем 17 ; 

2 ) гвинтом 11 ;           5 ) полюсами 3 . 

3 ) муфтою 15 ; 

8 . ВИХІДНЕ положення шестерні 14 ( РИС. 20.2 ) регулюється : 

1 ) гвинтом 8;              4 ) кільцем 17 ; 

2 ) гвинтом 11 ;           5 ) полюсами 3 . 

3 ) муфтою 15 ; 

 9 . КОЛЛЕКТОР ЕЛЕКТРОДВИГУНА НА РИС . 20.2 позиція : 

a ) 1 ;     b ) 2 ;     c ) 3 ;     d ) 19 ;     е) 21 . 

              10 . Найбільш зношуюча ЧАСТИНа СТАРТЕРА : 

1 ) колектор ;                        4 ) муфта вільного ходу ; 

2 ) обмотки якоря ;              5 ) сердечник втягучого реле . 

3 ) обмотки збудження; 

Встановіть правильну послідовність 

11. РОБОТА СИСТЕМИ ПУСКУ ( РИС. 20.3 ) 

1 ) □ контакти 4 ,                   4) □ замок запалювання 2 ; 

2 ) □ реле стартера 6 ;         5 ) □ електродвигун 7 ; 
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3 ) □ диск 5 і муфта 7 ,        6) □ додаткове реле 3 . 

 
Рис . 20.3 . Система пуску 

 

Вкажіть номери всіх правильних відповідей 

12 . ДОДАТКОВЕ РЕЛЕ 3 ( РИС. 20.3 ) : 

1 ) захищає контакти замку 2 ; 

2 ) збільшує потужність стартера ; 

3 ) шунтирует котушку запалювання КЗ ; 

4 ) збільшує напругу котушки запалювання КЗ ; 

5 ) збільшує частоту обертання електродвигуна 1 . 

13 . Замикання контактів 4 ДИСКОМ 5 ( РИС. 20.3 ) : 

1 ) включає електродвигун 1 ; 

2 ) шунтирует одну з обмоток 6 ; 

3 ) відключає електродвигун 1 ; 

4 ) відключає додаткове реле 3 ; 

5 ) шунтирует додатковий опір котушки КЗ. 
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