
ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ 

 

В останнє десятиліття дизельні технології розвиваються вражаючими 

темпами. Модифікації легкових автомобілів з дизельними двигунами 

становлять половину нових автомобілів, що продаються в Європі. Густий 

чорний дим з вихлопної труби, гучне торохтіння і неприємний запах 

залишилися далеко в минулому. Дизельні двигуни сьогодні - це не тільки 

економічність, але також висока потужність і гарні динамічні 

характеристики. Сучасний дизель став тихим і екологічно чистим. Для 

дизельних двигунів постійно підвищуються норми токсичності, але при 

цьому їм вдалось не тільки не програвати в потужності і економічності, а й 

покращитити ці показники. 

Принцип дії дизельного двигуна 

На перший погляд дизельний двигун майже не відрізняється від 

звичайного бензинового - ті ж циліндри, поршні, шатуни. Головні та 

принципові відмінності полягають у способі приготування і займання 

паливо-повітряної суміші. У карбюраторних і звичайних інжекторних 

двигунах приготування суміші відбувається не в циліндрі, а у впускному 

колекторі. У бензинових двигунах з безпосереднім упорскуванням суміш 

утворюється так само як і в дизелях-безпосередньо в циліндрі. У 

бензиновому двигуні паливо-повітряна суміш у циліндрі запалюється в 

потрібний момент від іскрового розряду. У дизелі ж паливо запалюється не 

від іскри, а внаслідок високої температури повітря в циліндрі в результаті 

стиснення. 

Робочий процес в дизелі відбувається наступним чином: спочатку в 

циліндр потрапляє чисте повітря, яке за рахунок великої ступені стиснення 

(16-24:1) розігрівається до 700-900 ° С. Дизпаливо впорскується під високим 

тиском (16-22кПа) в камеру згоряння при підході поршня до верхньої мертвої 

точки з кутом випередження впорскування ( 45-60 градусів). А так як повітря 



вже сильно розігріте, після змішування з ним відбувається самозаймання 

паливної суміші, яка утворилась безпосередньо в циліндрі. Самозаймання 

супроводжується різким наростанням тиску в циліндрі до 10 (мПа) - звідси 

підвищений рівень шуму і жорсткість роботи дизеля в порівнянні з 

бензиновим ДВЗ. Такаий робочий процес дозволяє використовувати 

дешевше паливо і працювати на дуже бідних сумішах, що визначає більш 

високу економічність. Дизель має більший ККД (у дизеля - 35-45%, у 

бензинового - 25-35%) і крутний момент. До недоліків дизельних двигунів 

зазвичай відносять підвища гучність і вібрацію, меншу літрову потужність і 

труднощі холодного пуску. Але описані недоліки відносяться в основному до 

старих конструкцій, а в сучасних ці проблеми вже не є настільки 

актуальними. 

Особливості дизельного двигуна. 

Конструкція дизельного двигуна подібна до конструкції бензинового 

двигуна. Однак аналогічні деталі у дизеля істотно посилені, щоб сприймати 

більш високі навантаження - адже ступінь стиснення у нього набагато вище 

(16-24 одиниць проти 9-11 у бензинового). Характерна деталь в конструкції 

дизелів - це поршень (рисунок 1). Форма днища поршнів у дизелів 

визначається типом камери згоряння, тому по формі легко визначити, якому 

двигуну належить даний поршень. У багатьох випадках днище поршня 

містить у собі камеру згоряння. Днища поршнів знаходяться вище верхньої 

площини блоку циліндрів, коли поршень знаходиться у верхній точці свого 

ходу. Так як запалення робочої суміші здійснюється від стиснення, в дизелях 

відсутня система запалювання, хоча свічки можуть застосовуватися і на 

дизелі. Але це не свічки запалювання, а свічки розжарювання, які призначені 

для підігріву повітря в камері згоряння при холодному пуску двигуна, при 

температурі нижче п’яти градусів за Цельсієм. 



 

 Рисунок 1- Днища поршнів дизельних двигунів. 

Технічні та екологічні показники автомобільного дизельного двигуна в 

першу чергу залежать від типу камери згоряння і системи вприскування 

палива. 

 

Типи камер згорання. 

 

Форма камери згоряння значно впливає на якість процесу 

сумішоутворення, а значить і на потужність і гучність роботи двигуна. 

Камери згоряння дизельних двигунів поділяються на два основних 

типи: нерозділені і розділені. 

Кілька років тому на ринку легкового машинобудування домінували 

дизелі з розділеними камерами згоряння. Впорскування палива в цьому 

випадку здійснюється не в надпоршневий простір, а в спеціальну камеру 

згоряння, виконану в головці блоку циліндрів. При цьому розрізняють два 

процеси сумішоутворення: передкамерним (його ще називають 

форкамерних) і віхрекамерний (рисунок 2). 

При форкамерному (в перекладі декілька камер)  процесі паливо 

впорскується в спеціальну попередню камеру, пов'язану з циліндром 

кількома невеликими каналами або отворами, вдаряється об її стінки і 

перемішується з повітрям. Після загорання, суміш надходить в основну 



камеру згоряння, де і згоряє повністю. Перетин каналів підбирається так, щоб 

під час руху поршня вгору (стиснення) і вниз (розширення) між циліндром і 

форкамерою виникав великий перепад тиску, що викликає рух газів через 

отвори з великою швидкістю. 

 

 

 Рисунк 2- Типи камер згорання дизельних двигуннів. 

 

Під час вихрекамерного процесу згоряння також починається в 

спеціальній окремій камері, яка виконана у вигляді порожньої кулі. У період 

такту стиснення повітря по з'єднувальному каналу надходить в передкамеру і 

інтенсивно закручується (утворює вихор) в ній. Паливо яке впорскується в 

певний момент  добре перемішується з повітрям. 

Таким чином, при розділені камері згоряння відбувається як би 

двоступеневе згорання палива. Це знижує навантаження на поршневу групу, 

а також робить меньшу гучність роботи двигуна. Недоліком дизельних 

двигунів з розділеною камерою згоряння є: збільшення витрати палива 

внаслідок втрат через збільшену поверхню камери згоряння, великі втрати на 

перетікання повітряного заряду в додаткову камеру і палаючої суміші назад у 

циліндр. Крім того, погіршуються пускові властивості при низьких 

температурах. 



Дизельні двигуни з нерозділеного камерою називають також дизелями з 

безпосереднім упорскуванням. Паливо впорскується безпосередньо в 

циліндр, камера згоряння виконана в днищі поршня. До недавнього часу 

безпосереднє уприскування (рисунок 3) використовувався на 

низькообертовим дизелях великого обєму (простіше кажучи, на вантажівках). 

Хоча такі двигуни економічніші від двигунів з розділеними камерами 

згорання, їх застосування на невеликих дизелях стримується  підвищеним 

шумом і вібрацією, особливо в режимі розгону. 

                    

Рисунок 3- Безпосереднє впорскування у дизельному двигуні. 

Зараз завдяки впровадженню електронного управління процесом 

дозування палива вдалося оптимізувати процес згоряння паливної суміші в 

дизелі з нерозділеною камерою згоряння і знизити рівень шуму і вібрації. 

Нові дизельні двигуни розробляються тільки з безпосереднім упорскуванням 

палива. 

 

Система живлення  

Найважливішою системою дизельного двигуна є система паливоподачі 

9Рисунок 4), що забезпечує надходження необхідної кількості палива в 

потрібний момент часу і з заданим тиском в камеру згоряння. 



 

де;1- паливний бак, 2- паливо підкачувальний насос, 3-паливний фільтр, 4- ПНВТ, 5- 
форсунка, 5- січа розжарювання. 

 
Рисунок 4- Система подачі палива дизельного двигуна. 

 

Паливний насос високого тиску (ТНВД), приймаючи пальне з бака від 

насоса, що підкачує (низького тиску), в необхідній послідовності по черзі 

нагнітає потрібні порції солярки в індивідуальну магістраль гідромеханічної 

форсунки кожного циліндра. Такі форсунки відкриваються виключно під 

впливом високого тиску в паливній магістралі і закриваються при його 

зниженні. 



 
 де; 1- канал подачі палива, 2-голка, 3-пружина, 4-розпильвач. 

Рисунок 5- Форсунка. 

 

Паливо через канал 1 під великим тиском діє  на конус голки 2 і 

долаючи опір пружини 3 піднімає голку. Отвори розпилювача відкриваються 

(рисунок 6) і паливо потрапляє у циліндр. 

 
 

Рисунок 6- Подача палива через форсунку. 

Існує два типи ТНВД ( паливних насосів високого тиску): рядні 

баготоплунжерні і розподільного типу. Рядний ТНВД складається з окремих 

секцій за кількістю циліндрів дизеля, кожна з яких має гільзу  в яку входить 



плунжер, який приводиться в рух кулачковим валом. Кулачковий вал 

приводиться в дію від двигуна. Секції таких ПНВТ розташовані, як правило, 

в ряд, звідси і назва - рядні ТНВД. Рядні насоси в даний час практично не 

застосовуються  тому, що вони не можуть забезпечити виконання сучасних 

вимог з екології та шумності. Крім того, тиск упорскування таких насосів 

залежить від обертів колічастого валу. 

Розподільні ТНВД створюють значно вищий тиск упорскування палива, 

в порівняні з рядними, і забезпечують виконання чинних нормативів, що 

регламентують токсичність відпрацьованих газів.  Насос такого типу 

підтримує потрібний тиск в системі залежно від режиму роботи двигуна. У 

розподільних ТНВД система нагнітання має один плунжер-розподільник, що 

здійснює зворотньо-поступальний рух для нагнітання палива і обертальний 

для розподілу палива по форсунках. Ці насоси компактні, відрізняються 

високою рівномірністю подачі палива по циліндрах і відмінною роботою на 

високих обертах двигуна. У той же час вони пред'являють дуже високі 

вимоги до чистоти і якості дизпалива: адже всі їхні деталі змащуються 

паливом, а зазори в прецизійних елементах дуже малі. 

Жорсткість екологічних вимог, що пред'являються до дизелів, змусило 

інженерів інтенсивно удосконалювати паливоподачу. Відразу ж стало ясно, 

що із застарілою механічною системою живлення це завдання не вирішити. 

Традиційні механічні системи упорскування палива мають істотний недолік: 

тиск упорскування залежить від частоти обертання двигуна. Через це 

зменшується ККД згоряння палива і підвищується рівень токсичності 

відпрацьованих газів. 

Кардинально змінити ситуацію могла лише оптимізація процесу горіння 

паливо - повітряної суміші. Для чого треба змусити весь її об'єм спалахнути в 

максимально короткий час. А тут необхідна висока точність дози і точність 

моменту впорскування. Зробити це можна, тільки піднявши тиск 

упорскування палива і застосувавши електронне управління процесом 

паливоподачі. Справа в тому, що чим вище тиск упорскування, тим краще 



якість його розпилення, а відповідно - і змішування з повітрям. У кінцевому 

результаті це сприяє більш повному згорянню паливо-повітряної суміші, а 

значить і зменшення шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Не важко 

підвищений тиск у звичайному ТНВД, але нажаль,  є таке поняття, як 

"хвильовий гідравлічний тиск". При будь-які  зміні витрати палива в 

трубопроводах від ТНВД до форсунок виникають  гідравлічні хвилі. І чим 

більший тиск, тим сильніше ці хвилі. І якщо далі підвищувати тиск, то в 

якийсь момент може статися звичайне руйнування трубопроводів. Ну, а про 

точність дозування механічної системи упорскування навіть і говорити не 

доводиться. 

У результаті були розроблені два нових типи систем живлення - у 

першому форсунку і плунжерний насос об'єднали в один вузол (насос-

форсунка), а в іншому  ТНВД почав працювати на загальну паливну 

магістраль (Common Rail), з якої паливо надходить на електромагнітні (або 

п'єзоелектричні ) форсунки і впорскується по команді електронного блоку 

управління. Але з прийняттям Євро 3 і 4 і цього виявилося мало, і в вихлопні 

системи дизелів вмонтовують сажеві фільтри та каталізатори. 

Насос-форсунка  (рисунок 7) встановлюється в головку блоку двигуна 

для кожного циліндра своя. Вона приводиться в дію від кулачка 

розподільного вала за допомогою штовхача. Магістралі подачі і зливу палива 

виконані у вигляді каналів в головці блоку. За рахунок цього насос-форсунка 

може розвинути тиск до 2200 бар. Дозуванням палива та управлінням кута 

випередження упорскування займається електронний блок управління, 

подаючи сигнали на запірні електромагнітні або п'єзоелектричні клапани 

насос-форсунок. 



 

Рисунк 7- Насос-форсунка. 

 

Насос-форсунки можуть працювати в багатоімпульсному режимі (2-4 

вприскування за цикл). Це дозволяє зробити попередній уприскування перед 

основним, подаючи в циліндр спочатку невелику порцію палива, що 

пом'якшує роботу мотора і знижує токсичність вихлопу. Недолік насос-

форсунок -  тиску упорскування  залежитьвід обертівтів двигуна і висока 

вартість даної технології. 

Система харчування Common Rail використовується в дизелях серійних 

моделей з 1997 року. Common Rail - це метод упорскування палива в камеру 

згоряння під високим тиском, що не залежать від частоти обертання двигуна 

або навантаження на нього (рисунок 8).  



 
де; 1- електронний блок керування, 2-насос високого тиску, 3- форсунка, 4- поли 

проводи високого тиску, 5- паливна рейка. 
 
Рисунок 8- Системи Common Rail. 

 

Головна відмінність системи Common Rail від класичної дизельної 

системи полягає в тому, що ТНВД призначений тільки для створення 

високого тиску в паливній магістралі. Він не виконує функцій дозування 

циклової подачі палива і регулювання моменту упорскування. Система 

Common Rail складається з резервуара - акумулятора високого тиску (іноді 

його називають рампою), паливного насоса, електронного блоку управління 

(ЕБУ) і комплекту форсунок, з'єднаних з рампою. У рампі блок управління 

підтримує, змінюючи продуктивність насоса, постійний тиск на рівні 1600-

2000 бар при різних режимах роботи двигуна і при будь-якій послідовності 

уприскування по циліндрах. Відкриттям-закриттям форсунок управляє ЕБУ, 

який розраховує оптимальний момент і тривалість уприскування, на підставі 

даних цілого ряду датчиків - положення педалі акселератора, тиску в 

паливній рампі, температурного режиму двигуна, його навантаження і т. п. 

Форсунки можуть бути електромагнітними, або більш сучасними - 

п'єзоелектричними. Головні переваги п'єзоелектричних форсунок - висока 



швидкість спрацьовування і точність дозування. Форсунки в дизелях c 

Common Rail можуть працювати в багатоімпульсному режимі: в ході одного 

циклу паливо впорскується кілька разів - від двох до семи.  

 
 
де; 1- датчик витрати повітря, 2-датчик положення розподільчого валу, 3-електроний 

блок керування, 4-ПНВТ з клапаном регулювання тиску, 5-датчик положення педалі 
акселератора, 6-паливний фільтр, 7-датчик температури охолоджувальної рідини,  8-
датчик частоти обертання колінчатого валу, 9-форсунка, 10- датчик тиску палива, 
11паливна рейка. 

 
Рисунок 8- Система подачі палива Common Rail. 

 

Спочатку надходить крихітна, всього близько міліграма, доза, яка при 

згорянні підвищує температуру в камері згорання, а слідом іде головний 

«заряд». Для дизеля - двигуна з займанням палива від стиснення - це дуже 

важливо, тому що при цьому тиск у камері згоряння наростає більш плавно, 

без «ривка». Внаслідок цього двигун працює м'якше і менш гучно, 



знижується кількість шкідливих компонентів у відпрацьованих газах. 

Декілька подач палива за один такт попутно забезпечує зниження 

температури в камері згоряння, що призводить до зменшення утворення 

окису азоту (кислотні дощі) однієї з найбільш токсичних складових 

відпрацьованих газів дизеля. Характеристики двигуна з Common Rail багато в 

чому залежать від тиску упорскування. У системах третього покоління воно 

складає 2000 бар. Найближчим часом в серію буде запущено четверте 

покоління Common Rail з тиском впорскування 2500 бар. 

Турбодізелі 

Ефективним засобом підвищення потужності і гнучкості роботи дизеля 

є турбонаддув. Він дозволяє подати в циліндри додаткову кількість повітря і 

відповідно збільшити подачу палива під час робочого циклу, в результаті 

чого збільшується потужність двигуна. Тиск відпрацьованих газів дизеля в 

1,5-2 рази вище, ніж у бензинового двигуна, що дозволяє турбокомпресору 

забезпечити ефективне наддування на найнижчих обертах, уникнувши 

властивого бензиновим турбодвигунам провалу - "турбоями". Відсутність 

дросельної заслінки в дизелі дозволяє забезпечити ефективне наповнення 

циліндрів на всіх оборотах без застосування складної схеми управління 

турбокомпресором. На багатьох автомобілях встановлюється проміжний 

охолоджувач наддуваемого повітря - інтеркулер, що дозволяє підняти масове 

наповнення циліндрів і на 15-20% збільшити потужність. Наддування 

дозволяє добитися однакової потужності з атмосферним двигуном при 

меншому робочому об’ємі двигуна, а значить, знизити масу двигуна. 

Турбонаддув, крім усього іншого, служить для автомобіля засобом 

підвищення "висотності" двигуна - у високогірних районах, де атмосферному 

дизелю не вистачає повітря, наддування оптимізує згорання і дозволяє 

зменшити втрату потужності. У той же час турбодизель має і деякі недоліки, 

пов'язані в основному з надійністю роботи турбокомпресора. Так, ресурс 

турбокомпресора істотно менше ресурсу двигуна. Турбокомпресор 



пред'являє жорсткі вимоги до якості оливи для двигуна. Несправний агрегат 

може повністю вивести з ладу сам двигун. Крім того, власний ресурс 

турбодизеля трохи нижче такого ж атмосферного дизеля через велику 

ступінь форсування. Такі двигуни мають підвищену температуру газів в 

камері згоряння, і щоб домогтися надійної роботи поршня, його доводиться 

охолоджувати маслом, що подається знизу через спеціальні форсунки. 

Прогрес дизельних двигунів сьогодні переслідує дві основні мети: 

збільшення потужності та зменшення токсичності. Тому всі сучасні легкові 

дизелі мають турбонаддув (найефективніший спосіб збільшення потужності) 

і Соmmоn Rail. 

 


