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Представлені приклади розробок та результати експерименталь-

них порівняльних випробовувань сучасних паливних систем  

дизельних двигунів, які забезпечують високі тиски впорскування. 

Проаналізовані результати безмоторних випробовувань перспек-

тивних та традиційних систем паливоподачі з метою подальшого 

їх застосування в двигунах, які потребують високої енергетики 

впорскування палива. В поєднанні з електронним керуванням  

такі системи можуть забезпечувати високі економічні та екологіч-

ні показники. 

Ключові слова: насос-форсунка, дизельний двигун, впорскування, 

електронне керування, паливна система. 
 

Подальше покращення показників автомобільних дизелів, особливо 

дизелів з наддувом, пов’язано з необхідністю підвищення тиску впорс-

кування палива. Створити паливні насоси високого тиску (ПНВТ), які 

б задовільняли сучасні i перспективні вимоги до величини максималь-

ного тиску та форми характеристик впорскування важко, а інколи 

практично неможливо. Основні проблеми, що виникають при конс-

труюванні, пов’язані зі збільшенням навантаження на деталі насоса та 

контактних зусиль в парі кулачок-штовхач, а також зi складністю за-

безпечення необхідного діапазону циклових подач при достатніх тис-

ках впорскувань i задовільної міжциклової стабільності подачі. 

Використання замість розділеної апаратури насос-форсунок у знач-

ній мірі вирішує деякі з вказаних проблем. Внаслідок суттєво меншого 

об’єму порожнини високого тиску насос-форсунки при підвищенні 

жорсткості її приводу для впорскування однакової порції палива з тим 

же тиском, що i у ПНВТ, потрібна суттєво менша продуктивність на-

гнітальної секції. Завдяки цьому в насос-форсунках можливе викорис-
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тання нагнітальних плунжерів меншого діаметра, ніж в ПНВТ. 

Насос-форсунки з механічним керуванням не отримали широкого 

використання. Головним чином, через ускладнення конструкції дизеля, 

затруднення автоматичного керування кутом випередження впорску-

вання, несприятливих динамічних характеристик системи регулювання 

частоти обертання через складність приводу регулятора насос-

форсунки, а також внаслідок принципових ускладнень регулювання 

насос-форсунок на рівномірність подачі палива в процесі експлуатації. 

Заміна механічної системи керування електронною повністю усуває ці 

недоліки насос-форсунок [1]. 

Зараз запропоновано ряд конструктивних схем електрокерованих 

гідропривідних насос-форсунок (ЕГНФ), які можна поділити на дві 

групи. До першої групи належать конструкції, в яких активний хід 

плунжера починається від нерухомого верхнього упору поршня, а за-

кінчується в момент припинення надходження палива в надпоршневу 

порожнину. 

Другу групу складають конструкції, в яких активний хід плунжера 

починається в положенні, яке визначається заданою цикловою пода-

чею, а закінчується на нерухомому нижньому упорі плунжера. Пред-

ставники двох груп розрізняються між собою способом регулювання 

циклової подачі палива: в першому випадку тривалість електричного 

імпульсу визначає безпосередньо величину активного ходу плунжера 

(пряме дозування), а в другому – тривалість електричного імпульсу 

визначає час зворотного ходу мультиплікатора, від величини якого за-

лежить циклова подача, швидкість зворотного ходу мультиплікатора 

менша за швидкість активного ходу (попереднє дозування). Тому для 

конструкції ЕГНФ з попереднім способом дозування необхідне засто-

сування електромагнітних клапанів, розрахованих на роботу з елект-

ричним імпульсом великої енергії [2]. 

На рис. 1 i 2 зображені схеми японських авторів акумуляторних па-

ливних систем (АПС) з ЕГНФ прямого та попереднього дозування (ві-

дповідно), які складаються з паливного насоса середнього тиску 

(ПНСТ), запобіжного клапана (ЗК), паливного фільтра (Ф), паливопро-

водів низького та середнього тиску, датчика кутових переміщень Д, 

паливного акумулятора середнього тиску ПА, блока керування (БК) i 

ЕГНФ. 

У вихідному положенні поршень 8 i плунжер 15 (мультиплікатор) 

ЕГНФ прямого дозування (рис. 1) знаходяться в верхньому положенні. 

При цьому електричний імпульс з БК не надходить на котушку 2 елек-

тромагніта i клапан 3 знаходиться в закритому стані. Керуюча камера 

4 від’єднана від зливної магістралі 1. Паливо з ПА через зворотний 
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клапан 9 надходить в робочу порожнину. 

При подачі електричного імпульсу з БК на котушку 2 клапан 3, пе-

реборюючи зусилля пружини 20, відкривається (положення, показане 

на рис. 1). Паливо з ПА через отвір 19 гідрокерованого клапана 5 i від-

критий клапан 3 надходить в зливну магістраль 1. Під дією зусилля, 

що виникає через різницю тисків в керуючій камері 4 i приводній по-

рожнині 18, гідрокерований клапан 5, переборюючи зусилля пружини 

6, відкривається. Паливо з ПА надходить в надпоршневий об’єм 17 i 

приводить у рух поршень 8 та плунжер 15, примушуючи їх переміщу-

ватись вниз. При цьому паливо з підпоршневого об’єму 16 витісняєть-

ся в зливну магістраль 1 по каналу, розміщеному в корпусі 7 ЕГНФ. 

Під дією наростаючого тиску в робочій порожнині 14 i підгольчатому 

об’ємі 12 зворотний клапан 10 закривається, а голка 13, переборюючи 

зусилля пружини 11, відкривається. Проходить впорскування палива. 

Час відкриття клапана 3, а отже, час електричного імпульсу, що надхо-

дить з БК, визначає необхідну циклову подачу. 

При припиненні подачі електричного імпульсу з БК на котушку  

2 клапан 3 закривається. В керуючій камері 4 i приводній порожнині 

18 відбувається вирівнювання тисків, i гідрокерований клапан 5 під ді-

єю пружини 6 закривається, запобігаючи надходженню палива з ПА в 

надпоршневий об’єм 17. Тиск в робочій порожнині 14 i підгольчатому 

об’ємі 12 знижується, а голка під дією зусилля пружини 9 закриваєть-

ся, що призводить до закінчення впорскування. Паливо з ПА через 

зворотний клапан 10 надходить в робочу порожнину 14 i приводить у 

вихідне положення поршень 8 та плунжер 15. При цьому паливо з над-

поршневого об’єму 17 через дросель 9 надходить в зливну гідролінію 1. 

При подачі електричного імпульсу з БК на котушку 2 (ЕГНФ попе-

реднього дозування, див. рис. 2) клапан 3 знаходиться в вихідному по-

ложенні i роз’єднує керуючу камеру 4 зі зливною гідролінією 1. Пали-

во з привідної порожнини 18 через зворотний клапан 10 надходить в 

робочу порожнину 14, примушуючи поршень 8 i плунжер 15 рухатись 

вверх. При цьому паливо з надпоршневого об’єму 17 через жиклер  

9 надходить в зливну магістраль 1. Час відкриття клапана 3, а отже, час 

надходження електричного імпульсу з БК, визначає висоту підйому 

плунжера 15. Пружина 11 запобігає відкриттю голки 13 під дією тиску 

палива, що надходить в підгольчатий об’єм 12. 
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Рис. 1. Схема АПС з ЕГНФ прямого дозування 

 

З припиненням подачi електричного імпульсу з БК на котушку  

2 клапан 3 відкривається, з’єднуючи керуючу камеру 4 зi зливною ма-

гістраллю 1. Через різницю тисків в привідній порожнині 18 i керую-

чій камері 4 гідрокерований клапан 5, переборюючи зусилля пружини 

6, піднімається вверх. Паливо з привідної порожнини 18 надходить в 

надпоршневий об’єм 17, примушуючи рухатись плунжер 15 i поршень 

8 вниз. При цьому паливо з підпоршневого об’єму 16 витісняється в 

зливну магістраль 1 по каналу, розміщеному в корпусі 7 ЕГНФ. Під ді-

єю зростаючого тиску в робочій порожнині 14 i підгольчатому об’ємі 

12 зворотний клапан 10 закривається, а голка 11 відкривається. Прохо-

дить впорскування палива. 

На сьогоднішній день ЕГНФ можна рахувати одним iз найперспек-
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тивніших видів електрокерованої паливної апаратури для створення 

високих тисків впорскування (до 150 МПа i більше). Розділена паливна 

апаратура не в змозі забезпечити такі тиски в діапазоні циклових по-

дач, необхідних для перспективних дизелів. Електрокеровані насос-

форсунки з механічним i пневматичним приводом володіють дещо бі-

льшими можливостями за рахунок меншого об’єму лінії високого тис-

ку i меншого числа прецизійних каскадів. Однак з підвищенням тисків 

впорскування погіршуються умови роботи електрокерованих клапанів, 

знижується надійність i збільшуються габарити механічного приводу. 

 
Рис. 2. Схема АПС з ЕГНФ попереднього дозування 

 

В системах, які мають гідравлічний привод плунжера-мульти-

плікатора, відсутні сильно навантажені рухомі з’єднання деталей, сут-

тєво менша приведена до плунжера маса рухомих деталей. Ці та інші 
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особливості допускають використання суттєво більших, ніж в систе-

мах з механічним приводом, швидкостей плунжера при впорскуванні. 

ЕГНФ мають більші переваги з точки зору зручності компановки дизе-

ля. Вони не вимагають розміщення кулачкового вала в головці цилінд-

рів, тоді як для насос-форсунок з механічним приводом – це 

обов’язкова умова при досягненні високих тисків впорскування. 

На рис. 3 наведені експериментальні залежності основних парамет-

рів впорскування від циклової подачі розділеної паливної системи 

(ПС) та АПС з ЕГНФ попереднього дозування розробки Ярославського 

заводу дизельної апаратури [2]. 
 

 
Рис. 3. Експлуатаційні залежності основних параметрів  

впорскування від циклової подачі палива(µf)р=0,232 мм2: 

Розділена ПС, Lт=940 мм, dпл=12,0 мм, 
max

плh =12,0 мм: 

● ––– ●  – nд=1400 хв-1, ∆ ––– ∆ – nд=1800 хв-1; 

□ ––– □ – АПС з ЕГНФ, Рак=17,5 МПа, Мг=6,25,  

dпл = 6,0 мм, dп = 15,0 мм 

Розділена ПС була укомплектована на базі експериментального од-

ноплунжерного насоса розмірністю: діаметр плунжера dпл =12,0 мм, хід 

плунжера 
max

плh =12,0 мм. Паливопровід високого тиску з внутрішнім 
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діаметром 2 мм мав довжину Lтр=0,94 м. Форсунка була зібрана на базі 

моделі 18.111210 дизельного двигуна ЯМЗ і укомплектована розпилю-

вачем вказаної вище конструкції ((µf)р=0,232 мм
2
). 

Параметри впорскування палива АПС з ЕГНФ попереднього дозу-

вання, на відміну від розділеної ПС, практично не залежать від частоти 

обертання, тому на рис.3 наведена одна залежність параметрів впорс-

кування від циклової подачі Vц (при fц=5 Гц) і дві (при різних частотах 

обертання колінчатого валу двигуна) для розділеної ПА. 

Порівняння показує, що максимальний тиск в розпилювачі Рф.max 

збільшився у порівнянні з розділеною ПС на 12…75%, а умовний се-

редній тиск 
.

.

ум

срР  – на 25…63%. Одночасно знизилась тривалість впор-

скування палива. Так, наприклад, для nд=1400 хв
-1

 і Gц=116 мг  

(138 мм
3
) зниження тривалості склало 4,5° кута повороту колінчастого 

валу двигуна. 

Подальший розвиток i вдосконалення АПС з ЕГНФ, реалізуючих 

процес паливоподачі за жорсткими програмами, може призвести до 

створення адаптивних систем, які здійснюють оптимальне керування 

роботою дизеля за заданою цільовою функцією (наприклад, мінімуму 

експлуатаційної витрати палива, максимальної потужності та ін.) при 

заданих багатозначних обмеженнях i умовах. Реалізація таких систем 

вимагає розробки спеціальних програмних засобів, вдосконалення за-

стосовуваних мікропроцесорів з підвищеною швидкодією та об’ємом 

оперативної пам’яті, створення надійних датчиків. 
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SYSTEM WITH ELECTRICALLY CONTROLLED HYDRAULIC 

INJECTOR PUMPS 

 

The article deals with examples of experimental work carried on 

modern diesel engines fuel systems which ensure high injector 

pressures. The results of engineless tests of  perspective and traditional 

fuel systems with the aim of their further use in the engines requiring 

high pressure fuel injection are analyzed. Such systems combined with 

electronic control may provide high economical and ecological indexes.  

Keywords: injector pump, diesel engine, injection, electronic 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ  

ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЕЙ С  

ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫМИ ГИДРОПРИВОДНЫМИ  

НАСОС-ФОРСУНКАМИ 

 

Представлены примеры разработок и результаты эксперимента-

льных сравнительных исследований современных топливных сис-
тем дизельных двигателей, которые обеспечивают высокие давле-
ния впрыскивания. Проанализированы результаты безмоторных 

исследований перспективных и традиционных систем топливопо-

дачи дизелей с целью дальнейшего их использования в двигате-
лях, которым необходима высокая  энергетика впрыскивания то-

плива. Используя электронное управление, такие системы могут 

обеспечивать высокие экономические и экологические показате-
ли. 

Ключевые слова: насос-форсунка, дизельный двигатель, впрыски-

вание, электронное управление, топливная система.     
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