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2

ВСТУП
Автомоделювання – один із найпопулярніших напрямів технічного
моделювання, що поєднує побудову і конструювання діючих моделей. Під
час занять гуртківці вивчають будову моделей автомобілів, властивості та
технологію обробки матеріалів, основи матеріалознавства, вчаться
користуватися різними вимірювальними приладами. Знання, уміння та
навички, здобуті під час навчання в гуртках допоможуть в майбутньому при
виборі професій інженерно-технічного спрямування.
Метою програми гуртка є формування компетентної особистості в
процесі автомоделювання. Основні завдання полягають у формуванні
компетентностей:
- пізнавальна: оволодіння поняттями, знаннями про моделювання й
конструювання діючих моделей автомобілів;
- практична: формування практичних вмінь і навичок виготовлення
діючих моделей автомобілів, навичок роботи з різними матеріалами та
інструментом на верстатному обладнанні;
- творча: розвиток конструкторських здібностей, навичок практичного
застосування теоретичних знань у самостійній конструкторській діяльності.
З розвитком радіоелектронної техніки у моделюванні починає
формуватися новий вид – радіокеровані автомоделі – один з найбільш
цікавих та захоплюючих. На даний час управління радіокерованими
об’єктами стрімко набирає популярність. Щоб досягти успіху, необхідно
навчитися налагоджувати та обслуговувати моделі. Саме це обумовлює
актуальність обраної теми.
Метою розробки є формування спеціальних навичок у молоді, в
процесі обслуговування моделей.
Основні завдання полягають у:
 дослідженні історії розвитку новітніх технологій;
 наданні методичних рекомендацій в оволодінні спеціальними знаннями
щодо експлуатації моделей;
 забезпеченні формування практичної компетентності, зміст якої
полягає у вміннях правильної роботи з моделлю .
Методична
розробка
розрахована
на
вихованців
гуртків
автомоделювання, основного та вищого рівня навчання.
Практичну частину апробовано гуртківцями в домашніх умовах під час
дистанційного навчання.
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І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1 Амортизатор
Амортизатор - пристрій для гасіння коливань (демпфірування) і
поглинання поштовхів і ударів рухомих елементів (підвіски, коліс), а також
шасі самої моделі, за допомогою перетворення механічної енергії руху
(коливань) в теплову. Амортизатори застосовуються спільно з пружними
елементами - пружинами. Це потрібно для гасіння вільних коливань великих
мас і запобіганню високих відносних швидкостей менших мас, пов'язаних
пружними елементами.
На спортивних автомоделях застосовуються гідравлічні регульовані
амортизатори. Які являють собою трубу, заповнену робочою рідиною, в якій
переміщається поршень з отворами. Для компенсації зміни обсягу робочої
рідини поршні мають різну кількість отворів, якими є можливість
регулювати опір руху поршня.
Розглянемо конструкцію:

1.Пружина
2. Шток
3. Опора пружини
4. Поршень
5. Мембрана
6. Верхня кришка амортизатора
7. Корпус амортизатора
8. Регулююча гайка
9.Ущільнувальне кільце
10. Притискна шайба
11. Нижня кришка амортизатора
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ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Необхідні інструменти і комплектуючі для роботи
Автомодель потребує обслуговування, як планового після кожного
заїзду, так і цільового для налаштування під кожну трасу. Одним із
найважливіших елементів на моделі є підвіска, а саме амортизатори, які під
час експлуатації та простою моделі, гублять свої властивості та набирають
повітря. Це критично впливає на її роботу та результати.
Через це їх необхідно обслуговувати. Розглянемо обслуговування на
прикладі:
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Необхідні інструменти за допомогою яких буде обслуговуватись модель:
- спеціальне силіконове мастило для амортизаторів;
- серветки,
- щітка,
- ємність для зливу старого мастила
- засіб для очищення гальм (за допомогою якого будуть промиватися
амортизатори та супутні елементі).
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2.2 Робота з обслуговування амортизаторів
а) Вивішуємо модель на підставці та знімаємо колеса.
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б) Знімаємо амортизатори та оглядаємо їх на зовнішні пошкодження

в) Знімаємо опору пружини та пружину. За допомоги щітки, серветок та
засобу для миття видаляємо з поверхні всі забруднення. Викручуємо
регулюючу гайку. Витираємо на сухо чистою серветкою.

г)

Відкручуємо
8

верхню кришку корпусу амортизатора у вертикальному положенні та
ставимо амортизатор на підставку.

д) Зливаємо старе мастило, заповнюємо рідиною для промивки, змиваємо
інші компоненти від залишків мастила та протираємо насухо чистою
серветкою. Залишки рідини з амортизатору видаляємо серветкою. Даємо час
просохнути всім частинам.
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є) Після просушки встановлюємо амортизатор на підставку та заливаємо
новим мастилом. Передні амортизатори повинні бути з більш в’язким
мастилом ніж задні. Передні заповнюються 650 cst, а задні 400 cst (cstв’язкість мастила).

Мастило необхідно заповнити до краю.
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ж) Далі необхідно підняти та опустити шток 3-5 разів для того щоб вийшло
повітря.

з) Після опускаємо шток і даємо повітрю вийти самостійно протягом 10-15
хв.

і) Починаємо збірку у зворотній
послідовності.
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к) Обережно кладемо мембрану, встановлюємо шаровий наконечник,
надіваємо верхню кришку амортизатора.

Закручуємо кришку на половину.
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л) Піднімаємо шток для того, щоб вийшли залишки повітря та мастила.
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м) Закручуємо кришку повністю.

н) Всі операції повторюємо і з задніми амортизаторами, після чого збираємо
їх. Ставимо регулюючу гайку, пружину та опору пружини.
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Далі необхідно виставити однаковий зазор між регулюючою гайкою та
торцем корпусу амортизатора, окремо розмір для передніх і для задніх, ці
гайки регулюють кліренс, який після збірки підвіски необхідно
відрегулювати на повністю спорядженій моделі (на колесах).

Задня частина моделі повинна бути трішки нижче ніж передня для
правильного балансування при приземленні на колеса. Під кожний трек
необхідно налаштовувати кліренс для кращого проходження перешкод.
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ВИСНОВКИ
Автомоделювання – це спорт, що поєднує в собі конструювання
моделей автомобілів, їх виготовлення та безпосередню участь у змаганнях.
Зараз цей спорт поширений в усьому світі. А для дітей це особливо цікаво, бо
вони в будь якому віці цікавляться, як збудований світ і як все працює.
На заняттях з автомоделювання діти освоюють елементарні принципи
роботи з матеріалами, тобто вони виготовляють машини своїми руками від А
до Я. Під час виготовлення агрегатів і вузлів моделей гуртківці самостійно
розв’язують конструктивні й технологічні завдання на основі знань, здобутих
у школі (міжпредметні зв’язки) й у процесі занять у гуртку.
Добре навчені юні автомобілісти повинні знати певні особливості
автомобільної траси, щоб, керована ними модель, не злетіла з треку. Адже
кожна помилка – варта призового місця.
Амортизатор покликаний приборкати коливальний процес який
виникає при роботі пружного елемента підвіски Ми вже розібралися в тому,
що крім зменшення розгойдування кузова, тобто поліпшення плавності ходу
машини, його наявність дозволяє оптимізувати притиснення колеса до
дороги. Спеціальні дослідження показали, що автомобіль з несправними
амортизаторами окремих коліс гірше розганяється і має більший гальмівний
шлях, а при маневруванні погіршується його стійкість.
Важливим для гуртківців є вміння обслуговувати свою модель, знати
конструкцію та принципи роботи механізмів.
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