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ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ 
ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ 
НАСОС-ФОРСУНКОЮ, УКОМПЛЕКТОВАНОЮ ВУЗЛОМ ЗАТРИМКИ 

 

У статті розглянуто конструкцію вузла затримки акумулятор-
ної паливної системи з електрокерованою гідропривідною насос-
форсункою попереднього дозування. Таке виконання вузла дозво-
ляє збільшити тиск впорскування та зменшити тривалість подачі 
палива. Наведено порівняльні розрахункові залежності, які вказу-
ють, що тиск впорскування збільшився, тривалість впорскування 
скоротилось, а форма характеристики впорскування наблизилось 
до оптимальної з високим середнім тиском впорскування 

Ключові слова: насос-форсунка; дизельний двигун; впорску-
вання; електронне керування; паливна система. 
 

Вступ. Для забезпечення належних економічних і екологічних 

показників роботи дизельного двигуна необхідна висока якість ке-

рування паливоподачею. Потрібно здійснювати гнучке керування на 

різних режимах за складними законами та враховувати велике чис-

ло різних факторів. Подальший розвиток дизельної апаратури неми-

слимий без застосування мікропроцесорної техніки. 

Аналіз досліджень і публікацій. Розробкою сучасних паливних 

систем дизельних двигунів займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, 

зокрема П. І. Андрусенко, А. Ф. Головчук, Ю. Ф.Гутаревич, К. Є. Долга-

нов, Г. Г. Каліш, Л. Н. Голубков, В. І. Трусов, А. С. Хачіян, В. А. Марков, 

R. D. Reitz, M. El-Erian, M. Goyal, K. Kumar, D. Sobel, W. Egler, 

A. Ficarella, D. Laforgia, J. Kiijarvi, G. M. Bianchi, A. E. Catania, M. Coppo, 

F. J. Salvador та інші. 
Постановка завдання. Одним із перспективних напрямків роз-

витку паливних систем дизелів є акумуляторна паливна система 

(АПС) з електрокерованою гідропривідною насос-форсункою (ЕГНФ) 

[2; 3]. Для дослідження процесів паливоподачі було використано 



Серія «Технічні науки»  

Випуск 1(93) 2021 р. 

 

 

 

188 

програму гідродинамічного розрахунку АПС з ЕГНФ [1]. 

Викладення основного матеріалу. При аналізі розрахункових 

залежностей АПС з ЕГНФ попереднього дозування було помічено, що 

форма характеристики впорскування на окремих режимах має хви-

леподібний характер [1; 3], що пояснюється зниженням тиску в фор-

суночному акумуляторі (Ра2), оскільки початок ходу нагнітання плу-

нжер є одночасно і закінченням ходу наповнювання. В результаті на 

початковій стадії нагнітання тиск над поршнем (Рп3) суттєво (в 3…4 

рази) менше тиску в першому акумуляторі. Однак, за рахунок муль-

типлікації тиск палива в розпилювачі поступово збільшується та від-

криває голку при тиску над поршнем приблизно рівному тиску відк-

риття голки (Рф0), поділеному на Мг (де Мг – геометричний коефіці-

єнт мультиплікації). Для покращення параметрів паливоподачі був 

спроєктований і виготовлений вузол затримки, який складається із 

корпусу, клапана, пружини циліндричного упора ( рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема вузла затримки ЕГНФ попереднього дозування:  

1 – корпус; 2 – клапан; 3 – пружина; 4 – упор 

 

На рис. 2 наведені розрахункові залежності основних парамет-

рів робочого процесу ЕГНФ попереднього дозування, модернізованої 

вузлом затримки, до з, ЕМК – момент закриття керуючого електромаг-
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нітного клапана (ЕМК). Розрахунок виконаний для ЕГНФ наступної 

комплектації: діаметр поршня (dп)=18,0 мм, діаметр плунжера  

(dп)=7,0 мм, геометричний коефіцієнт мультиплікації (Мг)=6,61, екві-

валентний прохідний переріз отворів розпилювача форсунки  

( f)р =0,227 мм2, діаметр клапана – № 3 (dкз)=6,0 мм, висота розван-

тажувального пояска клапана (hр.п.кз)=3,0 мм. Діаметр жиклера на ви-

ході із паливопровода № 2 в надгольчастий простір дорівнює 

0,35 мм. Тиск в ПА (Рак)=25,0 МПа, циклова подача (Vц)=100 м3, часто-

та керуючого імпульсу (fк)=11,6 Гц. 

 
Рис. 2. Розрахункові залежності основних параметрів робочого процесу 

АПС з ЕГНФ попереднього дозування з вузлом затримки від часу:  

Vц=100 мм3 
 

При розгляді розрахункових залежностей параметрів: тиску в 

розпилювачі (Рф), та тиску впорскування (Рф) (перед розпилюючими 
отворами, Ра2, Рп3), швидкості плунжера (Сп) та переміщення голки 

розпилювача форсунки (Y) від часу () необхідно зауважити, що після 

закриття керуючого ЕМК (момент часу з ЕМК) спостерігається зни-
ження тиску в форсуночному акумуляторі (з 25,0 до 10 МПа). Як і у 
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випадку початкового варіанту ЕГНФ попереднього дозування пояс-
нюється тим, що в момент відкриття гідравлічного клапана (ГК) і по-
чатком руху мультиплікатора вниз, тиск над поршнем Рпз суттєво 
менший за тиск Ра2 (4,0 та 25,0 МПа відповідно). Однак, початкове 
переміщення плунжера, який здійснює нагнітальний хід, викликає 
поступову посадку клапана № 3 (рис. 1), який має розвантажуваль-
ний поясок, що призводить до росту тисків в надгольчастому (Рі6) та 
підгольчастому (Рф5) об’ємах. Як результат, впорскування палива 
здійснюється при тиску приблизно рівному тиску в акумуляторі, що 
забезпечує П-подібну характеристику впорскування з високим сере-

днім тиском впорскування (Рф.ср120,0 МПа). 
На рис. 3 і 4 наведено розрахункові залежності параметрів па-

ливоподачі ЕГНФ попереднього дозування початкової комплектації 
та модернізованої вузлом затримки з такими параметрами:  

dпл=6,0 мм, dп=14,0 мм (Мг=5,44), ( f)р =0,227 мм2, діаметр клапана – 
№ 3 dкз=6,0 мм, hр.п.кз =3,0 мм. Тиск в ПА Рак =15,0 МПа, Vц =100 мм3 і 
fу=11,6 Гц. 

 
Рис. 3. Вплив вузла затримки на процес впорскування: 1 – початковий ва-

ріант; 2 – модернізований варіант ЕГНФ попереднього дозування 
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Рис. 4. Вплив вузла затримки на процес впорскування: 1 – початковий  

варіант ЕГНФ попереднього дозування; 2 – модернізований варіант ЕГНФ  

попереднього дозування 

 

Висновки. У випадку ЕГНФ, укомплектованої вузлом затримки, 

максимальні тиски впорскування (Рф.max) і перед розпилюючими отво-

рами (Рф.max) збільшились в 1,45 рази, тривалість впорскування ско-

ротилась з 1,62 до 1,15 МС, а форма характеристики впорскування 

наблизилась до П-подібної. Спостерігається значне збільшення се-

реднього тиску впорскування з 27,28 до 54,14 МПа, тобто в 1,98 рази. 
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паливоподачі акумуляторної паливної системи з трьохклапанною електро-
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PARAMETRIC CALCULATION INVESTIGATIONS OF BATTERY FUEL  
SYSTEM WITH ELECTRICALLY CONTROLLED HYDRAULIC  

PUMP-INJECTOR WITH DELAY UNIT 
 

The article considers the design of the battery fuel system delay 
unit with an electrically controlled pre-dosing hydraulic drive pump-
injector. This design of the unit allows to increase the injection 
pressure and reduce the duration of the fuel supply. Comparative 
calculated dependences are given, which indicate that the injection 
pressure has increased, the injection duration has decreased, and the 
shape of the injection characteristic has approached the optimal one 
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with a high average injection pressure. 
Keywords: injector pump; diesel engine; injection; electronic con-

trol; fuel system. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
АККУМУЛЯТОРНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ С  

ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМОЙ ГИДРОПРИВОДНОЙ НАСОС-ФОРСУНКОЙ, 
УКОМПЛЕКТОВАННОЙ УЗЛОМ ЗАДЕРЖКИ 

 

В статье рассмотрена конструкция узла задержки аккумуля-
торной топливной системы с электроуправляемой гидроприводной 
насос-форсункой предварительного дозирования. Такое исполне-
ние узла позволяет увеличить давление впрыска и уменьшить 
продолжительность подачи топлива. Приведены сравнительные 
расчетные зависимости, указывающие, что давление впрыска уве-
личился, продолжительность впрыска сократилось, а форма ха-
рактеристики впрыска приблизилось к оптимальной с высоким 
средним давлением впрыска. 

Ключевые слова: насос-форсунка; дизельный двигатель; 
впрыскивание; электронное управление; топливная система. 
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