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Тема №15
Кормилна система на автотранспортната техника

Обяснява предназначението на кормилните системи и на основните им части-кормилно колело,кормилна колона,кормилен механизъм,усилвател,кормилни щанги и лостове,кормилен трапец.

Кормилната система служи за поддържане движението на автомобила в дадено направление и да променя посоката на движение при необходимост.
Кормилната система е всичко онова, което свързва кормилото с колелата, за да осъществи завиването на автомобила при команда от водача. Кормилото, намиращо се в интериора на колата, е свързано чрез чупещ се кормилен механизъм към кормилна рейка. Системата с рейка и пиньон е най-популярна в съвременните автомобили като начин за превръщане на въртеливото движение в линейно, което да завива колелата наляво и надясно. Кормилните рейки биват механични и хидравлични. Почти всички съвременни автомобили имат хидравлични рейки, намаляващи значително физическото усилие необходимо за завъртане на волана. Те са по-скъпи защото се задвижват от хидравлика - цяла система, изискваща хидравлична помпа, хидравлична течност и казанче за хидравлика. Кормилните накрайници са частите, които свързват краищата на рейката с шенкела.

2.Описва:
2.1 Общото устройство на кормилните системи и на основните им части.
Състои се от кормилно колело свързано с кормилния вал, върху който е поставен червяка от работната двойка на кормилния механизъм, другата част на която (ролката) е свързана с предавателен лост към кормилната щанга. Тя посредством сферичен шарнир премества лоста на шенкела около шенкелния болт. По този начин се осигурява преместването на главината. За преместването на другата главина в същото направление са поставени лостове, на които стои кормилната щанга за успоредност. Двете главини са закрепени на гредата на предния мост. Необходимите ъгли на сходимост се определят от кормилния трапец. За да може да се преодоляват усилията в кормилната система основна роля играе кормилния механизъм. Кормилен механизъм чрез червак и ролка – свързан неподвижно с кормилния вал . Ролката е с два или три пръстена заделени с червяка монтирана на конзола заедно с вала . На вала е закрепен кормилния мост чрез шлици. При въртене на кормилото ролката се мести (работа на червяка) конзолата се завърта , отклонява моста по дъга и движи надлъжната щанга. Чрез лостова система движението се предава на колелата  . Кормилен механизъм с червяк и зъбен сектор- той завърта сектора по оста , на който се закрепва кормилният лост. Лоста извършва по-дълго движение и е свързан с надлъжна щанга . Тя се движи надлъжно .  Чрез лостова система се задвижват управляемите колела.

2.2. Видовете и конструктивните особености на кормилните системи и на основните им части.
Кормилните механизми биват хидравличен усилвател и с винт и гайка.
Видовете кормилни системи биват : 
според начина на действие са механични и с усилвател;
според типа на кормилния механизъм са зъбногребенни и комбинирани ;
според разположението на кормилния трапец предно и задно ;
според разположението на управляемто колело ;
предно и задно триосен автомобил; 
• без усилвател, с хидравличен или пневматичен усилвател;
• с ляво или дясно разположение на волана;
• с предни, със задни управляеми колела или всички колела да са управляеми;
   Видове кормилни механизми: 
   те могат да бъдат:
• червяк-ролка;
• зъбна рейка;
• червяк-сектор ; 
• винт-гайка-рейка-зъбен сектор;
Кормилни механизми с предавка глобоидален червяк-гребенна ролка се монтират в някои от леките автомобили. Кормилният механизъм е съставен от глобоидален червяк и зацепената с него гребенна ролка. Червякът лагерува на два конични ролкови лагера. Лагерите се регулират с регулировъчни пластини под капачката. Червяка се запресова към вала на шлици. Горната част на вала завършва с карданен шарнир, който го свързва с кормилния вал. Гребенната ролка лагерува на ролкови лагери на вала на хебела. Регулирането на хлабината между червяка и ролката става посредством завъртането на винт, закрепен шарнирно към хебела. Осигуряването на винта против саморазвиване става с гайка. Променливата хлабина в зацепването се осигурява чрез разлика между радиусите на образуващата на червяка окръжност и окръжността, по която се движи ролката. В зависимост от разположението спрямо оста на колелата кормилния трапец може да бъде преден или заден. Изборът се прави в зависимост от конструктивните особености. При зависимо окачване напречната щанга обикновено е цяла, но при независимо окачване повдигането и спускането на едно от управляемите колела води до промяна на разстоянието между двете колела и в случай на използване цяла щанга би предизвикало завъртане на едното колело спрямо другото. С цел избягване на това щангата се прави "разделна" от две или три звена, а шарнирите между отделните звена се разполагат близо до осите на завъртане на рамената на окачването.
2.3. Условията на работа и изискванията към кормилните системи и към основните им части.
Кормилната система работи при постоянно променящи се сили и при динамични условия и големи натоварвания.
Едно от изискванията към кормилната уредба е усилието с което се действа върху кормилното колело по време на движение на пътно транспортната машина , да е по възможност по-малко, за да не се изморява водача и изменението на посоката да става по лесно и бързо.
Другите изисквания са:
• надеждност и здравина;
• стабилно праволинейно движение;
• добра маневреност и управление с малки усилия;
• минимално странично плъзгане на колелата в завой;         

2.4.Конструктивните материали и изработването на основните възли на кормилните системи.
Материалите които най-често се използват за направата на частите на кормилната система са следните-стомана
3. Обяснява:
3.1. Икономичност на автотранспортна техника – горивна и енергийна.
Измервател на горивната икономичност на автомобила е разходът на гориво в литри,отнесен към определен пробег на автомобила (обикновено 100km).
В някои случай обаче икономичността се определя с пробега,отнесен към отделно количество гориво(например литри).Измерителя на разхода на гориво е разхода в милинютона,отнесен към единица транспортна работа-килонютон,километри или пътник километри.При движение на автомобила се изразходва енергия за преодоляване на различните съпротивления,които възникват при това движение.
Източник на тази енергия е двигателя на автомобила.Разходът на гориво от двигателя зависи преди всичко от това,каква максимална мощност развива той и до колко е натоварен,тоест каква част от максималната мощност,която може да бъде развита при дадени обороти на коляновия вал,е необходима за преодоляване на всички действащи в дадения момент съпротивления.


3.2. Икономическа характеристика.
Разходът на гориво при движение на автомобила се определя не само от икономичността на двигателя,но и от размера на произведената работа.Икономичността на автомобила при различни условия на работа се изобразява нагледно от график наречен икономическа характеристика на автомобила.При наличност на икономическа характеристика на автомобила може да се определи най-икономичният режим на неговата работа в зависимост от пътните условия.

4. Обяснява:
4.1 Диагностика на системите за управление. 
Увеличен свободен ход на кормилното колело - извършва се проверка с ъгломер като допустимите норми са свободен ход около 24˚. Увеличения свободен ход може дължи на: неправилно или разхлабено закрепване на кормилния механизъм и кормилната колонка; износване на работните двойки и лагери в механизма; разхлабване на съединенията на кормилния трапец; износване на сферичните шарнири; износване на шенкелните втулки и болтове
	Съпртивление на завъртане на кормилното колело - прави се проверка с динамометър като се измерва силата необходима за завъртане на кормилното колело от праволинейно до крайно ляво и дясно положение. Увеличеното съпротивление може да се дължи на: износване на работните двойки или на лагерите в кормилния механизъм; износване в сферичните шарнири; стегнатост в кормилния механизъм (работна двойка или лагери); лошо мазане на механизма и шарнирите

Закрепване на кормилния механизъм - почиства се и се оглежда; при необходимост скрепителните елементи се притягат
Хлабини в кормилния механизъм - проверяват се чрез преместване на кормилното колело. Увеличените хлабини могат да се дължат на: неправилно закрепване на механизма; износване на работните двойки или лагери; разхлабване на съединението на хебела
4.2. Техническо обслужване на системите за  управление. 
           Включва следните проверки и операции:
	Почистване и оглеждане на допълнителните възли от системата

Проверяват се маншоните на сферичните шарнири. при пробиви се заменят
Проверяват се шарнирните съединения. При необходимост се затягат и им  се слага смазка. При голямо износване се заменят.
Проверява се закрепването на кормилния механизъм към рамата. При необходимост скрепителните елементи се затягат до предписания момент
Проверка и притягане при необводимост на паразитния хебел
Проверява се свободния ход на кормилното колело. При увеличени хлабини се затягат съединенията по кормилния трапец и той се регулира. Това става като първо се отвие контрагайката на регулиращия болт, а той се навие надолу докато корм колело достигне допустимите стойности на отклонение. След това контргайката се затяга.
Проверява се на специален стенд геометрията на предния мост като при необходимост ъгъла на сходимост се регулира чрез промяна на дължината на кормилните щанги. Надлъжния наклон се регулира с изместване носещите рамена на окачването.
Проверява се нивото на масло в кормилния механизъм и при нужда се долива.
4.3. Ремонта на основните части на кормилните системи.
В кормилния механизъм най-често се срещат следните дефекти: пукнатини и откъртвания и износване на гнездата за плъзгащите лагери и търкалящите лагери. Пукнатините и откъртванията по конзолата за закрепване на картера се ремонтират чрез газово или електродъгово заваряване. Картерът се бракува пир наличието на пукнатини по останалите повърхнини. Износените гнезда за търкалящите лагери се възстановяват на ремонтен размер с помощта на допълнителни детайли. Износените гнезда за плъзгащите лагери се обработват на ремонтен размер.
	Най-често срещаните дефекти по секторния вал са: износване на шийките, износване и повреждане на зъбите и шлиците, повреждане на резбата. Секторния вал се бракува при наличието на пукнатини или износване на цементационния слой по работните повърхнини на зъбите. Износените шийки се възстановяват на ремонтен размер чрез хромиране или пожелезяване.
	Детайлите на кормилния трапец се заменят с нови, когато имат пукнатини или са повредени повече от две навивки на резбите.
	Преди сглобяването детайлите на кормилния механизъм се смазват с грес. Не се допуска осова хлабина в сглобените конусни ролкови лагери. Затягането на лагерите се изменя чрез добавяне или изваждане на регулировъчни шайби и се определя от усилието необходимо за завъртане на кормилното колело. Регулира се зацепването на червяка и ролката и се проверява свободния ход на кормилното колело. Кормилното колело трябва да се върти леко без явно усилие. След сглобяването кормилния механизъм се изпитва, като преди това в картера му се налива необходимото по вид и количество масло.
5.Обяснява:
5.1.Необходимите условия за вземане на управленско решение и етапите в процеса на изработването им.
………….?
5.2.Симптомите и причините за проблемни ситуации в управлението.
………..?
5.3.Сравнява стиловете на ръководство.
……….?
6.Изброява изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при диагностиката, техническото обслужване и ремонта на кормилните системи и на основните им части.
Работниците и служителите трябва да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване; да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение; да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита; да съдействат на работодателя при изпълнението на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

7.Решава приложната задача.

След ремонтни операции по кормилното задвижване ,задължително се извършват следните регулировки:
•Сходимостта (Toe) е параметър, отразяващ позицията на предните колела едни спрямо други. Определя се като ъглово отклонение и се измерва в градуси или в милиметри.
•Надлъжният ъгъл (Caster) се определя от разстоянието между вертикала и проекцията на линията, която минава през опорните централни точки на носачите, съпоставено с плоскост, паралелно разположена на надлъжната ос на превозното средство. Този параметър е изключително важен за стабилното движение на предните колела в права посока.
•Страничният ъгъл (Camber) се дефинира спрямо изместването на горния край на колелото в посока навън или навътре. Коректно регулираният страничен ъгъл гарантира равномерно и плавно сцепление на гумата и пътната настилка.
•Напречният ъгъл (King Pin) се определя като ъгъл между оста на управление и оста, простираща се перпендикулярно от контактната повърхност, погледнато отпред.


