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На рис. 2.1 і 2.2 подано повздовжній та поперечний розрізи 

вітчизняного двигуна МеМЗ-307, який встановлюється на автомобілях, 

що виробляються на підприємстві ЗАЗ [5; 15; 18]. 

 
Рис. 2.1. Повздовжній розріз двигуна МеМЗ-307: 

1 – голівка циліндрів; 2 – кришка голівки циліндрів; 3 – дросельний 

патрубок; 4 – ресивер; 5 – високовольтні дроти; 6 – модуль запалення; 

7 – розподільний вал; 8 – відвідний патрубок системи охоло-

дження; 9 – клапан; 10 – блок циліндрів; 11 – поршень; 12 – пробка 
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системи охолодження; 13 – нажимний диск зчеплення; 14 – ведений диск 

зчеплення; 15, 38 – болти; 16 – маховик; 17, 28, 37 – манжети; 

18 – утримувач манжета; 19 – колінчастий вал; 20 – вкладиші 

корінних підшипників; 21 – упорні півкільця; 22 – вкладиш середнього 

корінного підшипника; 23 – пробка для зливу масла; 24 – маслоприймач 

насоса; 25 – вкладиш нижньої головки шатуна; 26 – масляний картер; 

27 – масляний насос; 29 – шків привода генератора; 30 – ведучий шків 

колінчастого вала; 31 – гайка; 32 – шпонка; 33 – шатун; 34 – натяжний 

ролик; 35 – привідний ремінь; 36 – шків привода розподільного вала; 

39, 40 – зовнішній та внутрішній кожухи приводного ременя; 41 – про-

кладка кришки блока циліндрів 

 

 
 

Рис. 2.2. Поперечний розріз двигуна МеМЗ-307: 

1 – облицювання двигуна; 2 – трубка розрідження від ресивера до 

регулятора тиску; 3 – кришка головки циліндрів; 4 – гвинт регулюючого 

клапана; 5 – кришка маслозаливної горловини; 6 – пружина клапана;  
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7 – прокладка кришки головки циліндрів; 8 – коромисло; 9 – головка 

циліндрів; 10 – розподільчий вал; 11 – болт кріплення головки циліндрів; 

12 – наконечник свічки запалення; 13 – свічка запалення; 14 – масло-

вимірювальний стрижень (щуп); 15 – клапан впускний; 16 – прокладка 

головки циліндрів; 17 – палець поршня; 18 – поршень; 19 – шатун;  

20 – колінчастий вал; 21 – трубка масловимірювального стрижня; 22 – про-

кладка масляного картера; 23 – масляний картер; 24 – маслоприймач 

насоса; 25 – маслозливна пробка; 26 – масляний фільтр; 27 – випускний 

колектор; 28 – форсунка; 29 – впускний колектор; 30 – трубка зливу 

палива; 31 – рампа форсунок; 32 – шланги обігріву дросельного 

патрубка; 33 – датчик детонації; 34 – ресивер; 35 – трубка підвода 

палива до рампи; 36 – датчик абсолютного тиску і температури 

повітря; 37 – регулятор холостого хода; 38 – дросельний патрубок; 

39 – трубка системи вентиляції картера; А і Б – відповідно верхній і 

нижній рівень масла 
 

Його конструкція являє собою чотирициліндровий чотиритактний 

бензиновий двигун, що має сучасну паливну апаратуру з розподільним 

упорскуванням та систему запалення, яка управляється електронним 

блоком (ЕБУ). Крім того, двигун оснащений системою випуску 

відпрацьованих газів з каталітичним нейтралізатором, яка забезпечує 

норми викиду шкідливих речовин відповідно до Євро–4. 

Застосування в конструкції двигуна сучасних електронних систем 

його управління забезпечує достатньо високі динамічні, економічні, 

екологічні характеристики та характеристики потужності.  

Слід відзначити, що на сьогодні всі підприємства, що випускають 

автомобільну техніку, давно вже перейшли від традиційних карбю-

раторних методів створення суміші до інжекторних, де знайшли 

застосування найпрогресивніші рішення в області електроніки та 

мікропроцесорної техніки. Розробники двигуна Мелітопольського машино-

будівного заводу з успіхом застосували ці рішення в конструкції свого 

двигуна. Поруч із деталями та виробами вітчизняного виробництва 

знайшли застосування, як комплектуючі деталі, і вироби фірм 

ближнього та дальнього зарубіжжя. Найбільш відповідальні елементи 

(форсунки, деякі датчики) купуються у відомих фірм: «Bosch», 

«Simens» та ін., і забезпечують надійну та довговічну роботу паливної 

системи. 
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1. Покажіть на повздожньому та поперечному розрізах двигуна його 

головні елементи. 

2. Надайте загальну характеристику конструкції сучасних автомобільних 

двигунів. 

3. Які тенденції розвитку автомобільних двигунів існують на 

сьогодні? 

 


