
ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 

 

Автомобільні поршневі двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) мають  цілий 

ряд показників - потужність, крутний момент, витрата палива, викид шкідливих 

речовин і т. д., які багато в чому залежать від їх конструктивних параметрів. 

Типи двигунів 

Двигун - пристрій, що перетворює енергію згоряння палива в механічну 

роботу. Практично всі автомобільні двигуни працюють по циклу, що складається з 

чотирьох тактів: 

- впуск повітря або його суміші з паливом; 

- стиск робочої суміші, 

- робочий хід при згорянні робочої суміші; 

- випуск відпрацьованих газів. 

Найбільшого поширення в автомобілях отримали поршневі двигуни - 

бензинові і дизелі. 

Бензинові двигуни мають примусове запалювання паливо-повітряної суміші 

іскровими свічками. Розрізняються за типом системи живлення. 

         У карбюраторних змішення бензину з повітрям починається в карбюраторі і 

продовжується у впускному трубопроводі. В даний час випуск таких двигунів 

припинено із-за низької економічності і невідповідності сучасним екологічним 

нормам; 

        У  двигунах з впорскуванням бензинового палива, паливо може подаватися 

одним інжектором (форсункою) в загальний впускний трубопровід (центральний, 

моновприск) або кількома інжекторами перед впускними клапанами кожного 

циліндра (розподілене упорскування). Це забеспечує деяке збільшення 

максимальної потужності і зниження витрати бензину і токсичності 



відпрацьованих газів за рахунок більш точного дозування палива електронною 

системою управління двигуном; 

           Двигуни з безпосереднім упорскуванням бензину в камеру згоряння, який 

подається в циліндр декількома порціями, що оптимізує процес згорання, 

дозволяє двигуну працювати на збіднених сумішах, відповідно зменшується 

витрата палива і викид шкідливих речовин. 

Дизелі - Двигуни, в яких запалення суміші палива з повітрям відбувається від 

підвищення її температури при стисненні. У порівнянні з бензиновими ці двигуни 

володіють кращою економічністю (на 15-20%) завдяки більшій (у два і більше разів) 

ступеня стиснення, поліпшує процеси горіння паливо-повітряної суміші. Перевагою 

дизелів є відсутність дросельної заслінки, яка створює опір руху повітря на впуску і 

збільшує витрату палива. Максимальний обертовий момент  дизелі розвивають на 

меншій частоті обертання колінчастого валу (в побуті - "тяговитість на низах"). 

Дизелі застарілих конструкцій мали в порівнянні з бензиновими двигунами  

мали ряд  недоліків. 

Більшою масою і вартістю при однаковій потужності з-за високого ступеня 

стиснення (у 1,5-2 рази більше), що збільшує тиск в циліндрах і навантаження на 

деталі, що змушувало виготовляти більш міцні елементи двигуна, збільшуючи їх 

габарити і вага. 

       Більшою гучністю через особливості процесу горіння палива в циліндрах. 

      Меншими максимальними оборотами коленвала з-за більш високої маси 

деталей, що викликала великі інерційні навантаження. З цієї ж причини дизель, як 

правило, менш пріємістий - повільніше набирають обертів. 

Роторно-поршневий двигун (Ванкеля) - У ньому ротор-поршень здійснює не 

зворотно-поступальний рух, як в бензинових двигунах і дизелях, а обертається по 

певній траєкторії  (рисунок 1).  



                              

 
 

Рисунок 1- Роторно поршневий двигун. 

 

Завдяки цьому він має гарну приемистостью - швидко набирає обертів, 

забезпечуючи автомобілю хорошу динаміку розгону. Із-за конструктивних 

особливостей ступінь стиснення обмежена, тому працює тільки на бензині і володіє 

гіршою економічністю через форми камери згоряння. Раніше його недоліком був 

менший ресурс, а тепер і невисокі екологічні показники, яким зараз приділяється 

велика увага. 

Гібридна силова установка являє собою комбінацію поршневого двигуна (як 

правило, дизеля), електродвигуна, генератора і тягових (тягова акумуляторна 

батарея, на відміну від стартерних, розрахована на розряд великими струмами (50-

100 А) протягом 30-60 хвилин) акумуляторних батарей. Робота цієї установки 

відбувається в різних режимах в залежності від характеру руху автомобіля. При 

інтенсивному розгоні разом працюють поршневий і електричний двигуни. Під час 

гальмування двигуном за рахунок енергії уповільнення генератор заряджає 

акумуляторні батареї. При русі в міському циклі може працювати тільки 

електродвигун. Все це дозволяє, зберігаючи (або навіть покращуючи) динаміку 

розгону, значно підвищити економічність і понизити викид шкідливих речовин. 



Розташування  циліндрв в поршневих двигунів 

Значна різноманітність компоновок поршневих двигунів пов'язане з їх 

розміщенням в автомобілі і необхідністю вмістити певну кількість циліндрів в 

обмеженому обсязі  відсіку для двигуна. 

Рядний двигун (рисунок 2, а) - компоновка, при якій всі циліндри 

знаходяться в одній площині. Застосовується для невеликої кількості циліндрів (2, 3, 

4, 5 і 6). Рядний шестициліндровий двигун легше всього піддається врівноважування 

(зниження вібрацій), але володіє значною довжиною. 

V-подібний двигун (рисунок. 2, б) - циліндри у нього розташовані в двох 

площинах, як би утворюючи латинську букву V. Кут між цими площинами 

називають кутом розвалу. Найбільш часто таке розміщення циліндрів 

застосовується для шести-і восьмициліндрових двигунів і позначається V6 і V8 

відповідно. Така компоновка дозволяє зменшити довжину двигуна, але збільшує 

його ширину. 

 

 

Рисунок 2- Розташування циліндрів в ДВЗ. 

 

Оппозитний двигун (рисунок 2, в) має кут розвалу 180 °, завдяки 

цьому у нього висота агрегату найменша серед всіх компоновок. 



VR-двигун (рисунок. 2, г) має невеликим кутом розвалу (близько 15 °), що 

дозволяє зменшити як подовжній, так і поперечний розміри агрегату. 

      W-двигун має два варіанти компонування - три ряди циліндрів з великим 

кутом розвалу (рисунок 2, д) або як би дві VR-компонування (рисунок 2, е). 

Забезпечує гарну компактність навіть при великій кількості циліндрів. В даний час 

серійно випускають W8 і W12. 

Конструктивні параметри  двигунів 

Будь-який двигун характеризується наступними конструктивно заданими 

параметрами (рисунок 3), практично незмінними в процесі експлуатації автомобіля. 

 
Рисунок 3- Параметри ДВЗ. 

 

Об'єм камери згоряння - Обсяг порожнини циліндра і поглиблення в головці 

над поршнем, що знаходиться у верхній мертвій точці - крайньому положенні на 

найбільшому видаленні від коленвала. 

Робочий об'єм циліндра - Простір, яке звільняє поршень при русі від 

верхньої до нижньої мертвої точки. Остання є крайнім положенням поршня на 

найменшому видаленні від коленвала. 



Повний об'єм циліндра - Дорівнює сумі робочого об'єму і об'єму камери 

згоряння. 

Робочий об'єм двигуна (Літраж) складається з робочих обсягів всіх 

циліндрів. 

Ступінь стиснення - Відношення повного об'єму циліндра до об'єму камери 

згоряння. Цей параметр показує, у скільки разів зменшується повний об'єм при 

переміщенні поршня з нижньої мертвої точки у верхню. Для бензинових двигунів 

визначає октанове число палива, яке застосовується. 

Показники двигунів 

Показниками двигуна називають величини, що характеризують його роботу. 

Крім конструктивних параметрів, вони залежать від особливостей і налаштувань 

систем живлення і запалювання, ступеня зношування деталей і пр. 

Тиск в кінці такту стиснення (Компресія) є показником технічного стану 

(зношеності) циліндро-поршневої групи та клапанів. 

Крутний момент на колінчастому валу двигуна визначає силу тяги на 

колесах: чим він більший, тим краще динаміка розгону автомобіля. Дорівнює 

добутку сили на плече (рисунок 4) і вимірюється в Н · м (Ньютон на метр),  раніше в 

кгс.м (кілограм-сила на метр). 

Крутний момент збільшується з ростом: 

- робочого об'єму. Тому двигуни, яким необхідний значний крутний момент, 

мають  великим об'єм; 

- тиску газів, що горять в циліндрах, яка обмежена детонацією (вибухове 

горіння бензо-повітряної суміші, що супроводжується характерним 

дзвінким звуком. 



                   
де; Мкр-обертовий момент, Р-тиск робочих газів,  F-сила яка утворює обертовий момент, 

L-плече (радіус кривошипу) 
 
Рисунок  4- Спрощена схема сил, що діють в ДВЗ. 

 

Максимальний обертовий момент двигун розвиває при певних оборотах, 

вони разом з його величиною вказуються у технічній документації. 

Потужність двигуна - Величина, що показує, яку роботу він робить в 

одиницю часу, вимірюється в кВт (раніше в кінських силах). Одна кінська сила (к.с.) 

приблизно дорівнює 0,74 кВт. Потужність дорівнює добутку крутного моменту на 

кутову швидкість колінчастого валу (число обертів за хвилину, помножене на 

певний коефіцієнт). 

Для збільшення потужності необхідно: 

- збільшення робочого об'єму, що, у свою чергу, призводить до зростання 

габаритів двигуна і обмеження допустимих максимальних обертів через 

значні сили інерції, що діють на  деталі; 



- збільшення обертів колінчастого валу, число яких обмежене інерційними 

силами і збільшенням зносу деталей. Високооборотний двигун однакової 

потужності (за інших рівних умов - конструкції двигуна, технології 

виготовлення, застосовуваних матеріалах і т.д.) з низькообертовий 

володіє меншим терміном служби, тому що в середньому на один і той 

пробіг його колінчастий вал буде здійснювати більше обертів; 

- тиску в циліндрі шляхом підвищення ступеня стиснення або наддувом 

повітря за допомогою турбо або механічних нагнітачів. Для застосування 

наддуву ступінь стиснення вимушено зменшують для запобігання 

детонації (у бензинових двигунів) і зниження жорсткості роботи 

(підвищені навантаження в циліндро-поршневої групи дизеля, 

супроводжувані надмірним шумом) (у дизелів). Наддування дозволяє, 

наприклад, зберегти потужність при меншому робочому об'ємі. 

Номінальна потужність - Гарантована виробником потужність при повній 

подачі палива на певних обертах. Саме вона, а не максимальна потужність, 

вказується в технічній документації на двигун. 

Питома витрата палива - Це кількість палива, витраченого двигуном на 1 кВт  

потужності за одну годину. Є показником досконалості конструкції двигуна: чим 

витрата нижче, тим більш ефективно використовується енергія згорає в циліндрах 

палива. 

Характеристики двигунів 

При одних і тих же конструктивних параметрах у різних двигунів такі 

показники, як потужність, крутний момент і питома витрата палива, можуть 

відрізнятися. Це пов'язано з такими особливостями, яка кількість клапанів на 

циліндр, фази газорозподілу і т. п. Тому для оцінки роботи двигуна на різних 

обертах використовують характеристики - залежність його показників від режимів 

роботи. Характеристики визначаються дослідним шляхом на спеціальних стендах, 

так як теоретично вони розраховуються лише приблизно. 



Як правило, у технічній документації до автомобіля наводяться зовнішні 

швидкісні характеристики двигуна (рисунок 5), що визначають залежність 

потужності, крутного моменту і питомої витрати палива від числа обертів 

колінчатого вала при повній подачі палива. Вони дають уявлення про максимальні 

показники двигуна. 

Показники двигуна (спрощено) змінюються з наступних причин. Зі 

збільшенням числа обертів колінвала зростає крутний момент завдяки тому, що в 

циліндри надходить більше палива. Приблизно на середніх обертах він досягає 

свого максимуму, а потім починає знижуватися. Це відбувається через те, що зі 

збільшенням швидкості обертання колінвала починають відігравати суттєву роль 

інерційні сили, сили тертя, аеродинамічний опір впускних трубопроводів, яке 

погіршує наповнення циліндрів свіжим зарядом паливо-повітряної суміші, і т. п. 

Швидке зростання крутного моменту двигуна вказує на хорошу динаміку 

розгону автомобіля завдяки інтенсивному збільшенню сили тяги на колесах. Чим 

довше величина моменту перебуває в районі свого максимуму і не знижується, тим 

краще. Такий двигун більш пристосований до зміни дорожніх умов і рідше 

доведеться перемикати передачі. 

Потужність зростає разом з обертовим моментом і навіть, коли він починає 

знижуватися, продовжує збільшуватися завдяки підвищенню обертів. Після 

досягнення максимуму потужність починає знижуватися з тієї ж причини, з якої 

зменшується крутний момент. Оберти трохи вище максимальної потужності 

обмежують регулюючими пристроями, тому що в цьому режимі значна частина 

палива витрачається не на вчинення корисної роботи, а на подолання сил інерції і 

тертя в двигуні. Максимальна потужність визначає максимальну швидкість 

автомобіля. У цьому режимі автомобіль не розганяється і двигун працює тільки на 

подолання сил опору руху - опору повітря, опору коченню і т. п. 

 



 
Рисунок 5- Зовнішня швидкісна характеристика двигуна. 

 

Величина питомої витрати палива також змінюється в залежності від 

оборотів коленвала, що видно на характеристиці (рисунок 5). Питома витрата 

палива повина знаходитися якомога довше поблизу мінімуму; це вказує на хорошу 

економічність двигуна. Мінімальна питома витрата, як правило, досягається трохи 

нижче середніх обертів, на яких в основному і експлуатується автомобіль при русі в 

місті. 

Пунктирною лінією на графіку показані більш оптимальні характеристики 

двигуна. 

 



ІНЖЕКТОРНІ ДВИГУНИ. 

 

В кінці 60х-початку 70х років ХХ століття гостро постала проблема 

забруднення навколишнього середовища промисловими відходами, серед яких 

значну частину становили відпрацьовані гази автомобілів. До цього часу вміст 

продуктів згоряння двигунів внутрішнього згоряння нікого не цікавив. З метою 

максимального використання повітря у процесі згорання і досягнення 

максимально можливої потужності двигуна складу суміші регулювався з таким 

розрахунком, щоб у ній був надлишок бензину. У результаті у продуктах згорання 

абсолютно відсутній кисень, проте залишалося незгоріле паливо, а шкідливі для 

здоров'я речовини утворюються головним чином при неповному згорянні. У 

прагненні підвищувати потужність конструктори встановлювали на карбюратори 

прискорювальні насоси, впорскує паливо у впускний колектор при кожному 

різкому натисканні на педаль акселератора, тобто коли потрібно різкий розгін 

автомобіля. У циліндри при цьому потрапляють надмірна кількість палива, не 

відповідає кількості повітря. В умовах міського руху прискорювальний насос 

спрацьовує практично на всіх перехрестях зі світлофорами, де автомобілі повинні 

то зупинятися, то швидко рушати з місця. Неповне згоряння має місце також при 

роботі двигуна на холостих обертах, а особливо при гальмуванні двигуном. При 

закритому дроселі повітря проходить через канали холостого ходу карбюратора з 

великою швидкістю, всмоктуючи занадто багато палива. Через значне 

розрідження у впускному трубопроводі в циліндри засмоктується мало повітря, 

тиск в камері згорання залишається до кінця такту стиснення порівняно низьким, 

процес згоряння надмірно багатої суміші проходить повільно, і у вихлопних газах 

залишається багато незгорілого палива. Описані режими роботи двигуна різко 

підвищують вміст токсичних з'єднання в продуктах згорання. 

Стало очевидно, що для зниження шкідливих для життєдіяльності людини 

викидів в атмосферу треба кардинально змінювати підхід до конструювання 

паливної апаратури. 



Система впорскування палива. 

Для зниження шкідливих викидів в систему випуску було запропоновано 

встановлювати каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів. Але каталізатор 

ефективно працює тільки при спалюванні в двигуні так званої нормальної паливо-

повітряної суміші (вагове співвідношення повітря / бензин 14,7:1). Будь-яке 

відхилення складу суміші від зазначеного призводило до зниження ефективності 

його роботи та прискореному виходу з ладу. 

 Для стабільної підтримки такого співвідношення робочої суміші 

карбюраторні системи вже не підходили. Альтернативою могли стати тільки 

системи упорскування (рисунок 1). Перші системи були чисто механічними з 

незначним використанням електронних компонентів. Але практика використання 

цих систем показала, що параметри суміші, на стабільність яких розраховували 

розробники, змінюються в міру експлуатації автомобіля.. 

 
 

Рисунок 1- Система впорскування. 

 

Цей результат цілком закономірний, враховуючи знос і забруднення 

елементів системи і самого двигуна внутрішнього згорання в процесі його 

служби. Постало питання про систему, яка змогла б сама себе коригувати в 

процесі роботи, гнучко зрушуючи умови приготування робочої суміші в 

залежності від зовнішніх умов. Вихід був знайдений наступний. У систему 

упорскування ввели зворотний зв'язок - у випускну систему, безпосередньо перед 



каталізатором, поставили датчик вмісту кисню у вихлопних газах, так званий 

лямбда-зонд. Дана система розроблялася вже з урахуванням наявності такого 

основоположного для всіх наступних систем елемента, як електронний блок 

управління (ЕБУ). За сигналами датчика кисню ЕБУ коригує подачу палива в 

двигун, точно витримуючи потрібний склад суміші 

На сьогоднішний день інжектори (або, кажучи по-російськи, вприськовий) 

двигун практично повністю замінив застарілу карбюраторну систему. 

Інжекторний двигун істотно покращує експлуатаційні та потужності показники 

автомобіля (Динаміка розгону, екологічні характеристики, витрата палива). 

Розташування паливних форсунок в системі впорскування (рисунок 2). 

 

 
 Рисунок 2- Розташування форсунок.   

 

Інжекторні системи подачі палива мають перед карбюраторними наступні 

основні переваги: 

 точне дозування палива й, отже, більш економний його витрати. 



 зниження токсичності вихлопних газів. Досягається за рахунок 

оптимальності паливно-повітряної суміші та застосування датчиків параметрів 

вихлопних газів. 

 збільшення потужності двигуна приблизно на 7-10%. Відбувається за 

рахунок поліпшення наповнення циліндрів, оптимальної установки кута 

випередження запалювання, відповідного робочого режиму двигуна. 

 поліпшення динамічних властивостей автомобіля. Система упорскування 

негайно реагує на будь-які зміни навантаження, коректуючи параметри паливно-

повітряної суміші. 

 легкість пуску незалежно від погодних умов. 

  

Будова та принцип дії. (на прикладі електронної системи розподіленого 

впорскування) 
 

У сучасних вприськових двигунах для кожного циліндра передбачена 

індивідуальна форсунка. Всі форсунки з'єднуються з паливною рампою, де паливо 

знаходиться під тиском, який створює електробензонасос. Кількість палива, що 

впорскується залежить від тривалості відкриття форсунки. Момент відкриття 

регулює електронний блок управління (контролер) на підставі оброблюваних їм 

даних від різних датчиків. 

Датчик масової витрати повітря служить для розрахунку циклового 

наповнення циліндрів. Вимірюється масова витрата повітря, який потім 

перераховується програмою в циліндрове цикловое наповнення. При аварії 

датчика його свідчення ігноруються, розрахунок йде по аварійних таблиць. 

Датчик положення дросельної заслінки служить для розрахунку чинника 

навантаження на двигун і його зміни в залежності від кута відкриття дросельної 

заслінки, оборотів двигуна і циклового наповнення. 

 



Датчик температури охолоджуючої рідини служить для визначення корекції 

паливоподачі та запалення по температурі і для управління електровентилятором. 

При аварії датчика його свідчення ігноруються, температура береться з таблиці в 

залежності від часу роботи двигуна. 

                        

 

 де;  1- паливний бак, 2- електробензонасос, 3-Паливний фільтр, 4-регулятор тиску палива, 5-
форсунка, 6-електронний блок керування, 7-датчик витрати палива, 8-датчик положення 
дросельної заслінки, 9-датчик температури ОР, 10-регулятор ХХ, 11-датчик положення 
конінчастого валу, 12-датчик кисню, 13-нейтралізатор, 14-датчик детонації, 15-клапан продувки 
адсорбера, 16-  адсорбер. 

 Рисунок 3- Система з розподіленим  впорскування. 

 

Датчик положення коленвала служить для загальної синхронізації системи, 

розрахунку оборотів двигуна і положення коленвала в певні моменти часу. ДПКВ 

- полярний датчик. При неправильному включенні двигун заводиться не буде. 

При аварії датчика робота системи неможлива. Це єдиний "життєво важливий" у 



системі датчик, при якому рух автомобіля неможливо. Аварії решти всіх датчиків 

дозволяють своїм ходом дістатися до автосервісу. 

Датчик кисню призначений для визначення концентрації кисню у 

відпрацьованих газах. Інформація, яку видає датчик, використовується 

електронним блоком управління для коригування кількості подаваного палива. 

Датчик кисню використовується тільки в системах з каталітичним 

нейтралізатором під норми токсичності Євро-2 і Євро-3 (у Євро-3 

використовується два датчики кисню-до каталізатора і після нього). 

Датчик детонації служить для контролю за детонацією. При виявленні 

останньої ЕБУ включає алгоритм гасіння детонації, оперативно коригуючи кут 

випередження запалювання. 

Тут перераховані тільки деякі основні датчики, необхідні для роботи 

системи. Комплектації датчиків на різних автомобілях залежать від системи 

упорскування, від норм токсичності і пр. 

Про результатами опитування визначених у програмі датчиків, програма 

ЕБУ здійснює управління виконавчими механізмами, до яких відносяться: 

форсунки, бензонасос, модуль запалення, регулятор холостого ходу, клапан 

адсорбера системи уловлювання парів бензину, вентилятор системи охолодження 

та інших (все це залежить від конкретної моделі) 

З усього перечесленного, можливо, не всі знають, що таке адсорбер. 

Адсорбер є елементом замкненого кола рециркуляції парів бензину. Нормами 

Євро-2 заборонений контакт вентиляції бензобака з атмосферою, пари бензину 

повинні збиратися (адсорбуватися) і при продувці посилатися у циліндри на 

дожігом. На непрацюючому двигуні пари бензину потрапляють в адсорбер з бака 

і впускного колектора, де відбувається їхнє поглинання. При запуску двигуна 

адсорбер по команді ЕБУ продувається потоком повітря, що всмоктується 

двигуном, пари захоплюються цим потоком і допалюються в камері згоряння. 



 

Типи  систем впорскування. 
 

У залежності від кількості форсунок і місця подачі палива, системи 

упорскування поділяються на три типи: одноточковий або моновприск (одна 

форсунка у впускному колекторі на всі циліндри), багатоточковий або 

розподілений (у кожного циліндра своя форсунка, яка подає паливо в колектор) і 

безпосередній ( паливо подається форсунками безпосередньо в циліндри, як у 

дизелів). 

             Центральне впоркування (рисунок 4)  простіше, він менш начинений 

електронікою, що управляє, але і менш ефективний. Керуюча електроніка 

дозволяє знімати інформацію з датчиків і відразу ж міняти параметри 

упорскування. Важливо й те, що під моновприск легко адаптуються карбюраторні 

двигуни майже без конструктивних переробок або технологічних змін у 

виробництві. У одноточечного уприскування перевагу перед карбюратором 

полягає в економії палива, екологічну чистоту і відносної стабільності і 

надійності параметрів. А от у прийомистості двигуна одноточковий уприскування 

програє. Ще один недолік: при використанні одноточечного уприскування, як і 

при використанні карбюратора до 30% бензину осідає на стінках колектора. 

 

 Рисунок 4- Центральне впорскування. 



Системи центрального впорскування, безумовно, були кроком вперед у 

порівнянні з карбюраторними системами харчування, але вже не задовольняють 

сучасним вимогам. 

Більш досконалими є системи  подачі палива на кожен циліндр ДВЗ. 

 В яких подача палива до кожного циліндра здійснюється індивідуально. 

Розподілене впорскування економічніше і складніше. Застосування такого 

впорскування збільшує потужність двигуна приблизно на 7-10 відсотків. Основні 

переваги розподіленого упорскування: 

 можливість автоматичного налаштування на різних режимах і відповідно 

поліпшення наповнення циліндрів, в результаті при тій же максимальній 

потужності автомобіль розганяється набагато швидше; 

 бензин впорскується поблизу впускного клапана, що істотно знижує 

втрати на осідання у впускному колекторі і дозволяє здійснювати більш точне 

регулювання подачі палива. 

Безпосередній впорскування (рисунок 5) як чергове і ефективний засіб у 

справі оптимізації згоряння суміші та підвищення ККД бензинового двигуна 

реалізує прості принципи. А саме: більш ретельно розпилює паливо, краще 

перемішує з повітрям і грамотніше розпоряджається готовою сумішшю на різних 

режимах роботи двигуна. У результаті двигуни з безпосереднім уприскуванням 

споживають менше палива, ніж звичайні «вприскові» мотори (особливо при 

спокійній їзді на невисокій швидкості); при однаковому робочому об'ємі вони 

забезпечують більш інтенсивне прискорення автомобіля; у них чистіше вихлоп; 

вони гарантують більш високу літрову потужність за рахунок більшої міри 

стискування і ефекту охолоджування повітря при випаровуванні палива в 

циліндрах. У той же час вони потребують якісного бензині з низьким вмістом 

сірки та механічних домішок, щоб забезпечити нормальну роботу паливної 

апаратури. 

А саме головне невідповідність між ГОСТами, нині діючими в Росії і 

України, і євростандартами-підвищений вміст сірки, ароматичних вуглеводнів та 



бензолу. Наприклад, російсько-український стандарт допускає наявність 500 мг 

сірки в 1 кг палива, тоді як "Євро-3" - 150 мг, «Євро-4» - лише 50 мг, а «Євро-5» - 

всього 10 мг. Сірка і вода здатні активізувати корозійні процеси на поверхні 

деталей, а сміття є джерелом абразивного зносу каліброваних отворів форсунок і 

плунжерних пар насосів. У результаті зносу знижується робочий тиск насоса і 

погіршується якість розпилення бензину. Все це відбивається на характеристиках 

двигунів і рівномірності їх роботи. 

 
 

 Рисунок 5- Безпосередній впорскування. 

 

Першою застосувала двигун з безпосереднім упорскуванням на серійному 

автомобілі компанія Mitsubishi. Тому розглянемо пристрій і принципи дії 

безпосереднього впорскування на прикладі двигуна GDI (Gasoline Direct 

Injection). Двигун GDI може працювати в режимі згоряння сверхобедненной 

паливоповітряної суміші: співвідношення повітря та палива за масою до 30-40:1. 

Максимально можливе для традиційних інжекторних двигунів з розподіленим 

уприскуванням співвідношення дорівнює 20-24:1 (варто нагадати, що 



оптимальний, так званий стехиометричний, склад - 14,7:1) - якщо надлишок 

повітря буде більше, переобедненная суміш просто не запалиться. На двигуні GDI 

розпорошену паливо знаходиться в циліндрі у вигляді хмари, зосередженого в 

районі свічки запалювання. Тому, хоча в цілому суміш переобедненная, у свічки 

запалювання вона близька до стехіометричного складу і легко загорається. У той 

же час, збіднена суміш в іншому обсязі має набагато меншу схильність до 

детонації, ніж Стехіометрична. Остання обставина дозволяє підвищити ступінь 

стиснення, а значить збільшити потужність та крутний момент. За рахунок того, 

що при упорскуванні і випаровуванні в циліндр палива, повітряний заряд 

охолоджується - дещо поліпшується наповнення циліндрів, а також знову 

знижується ймовірність виникнення детонації. 

Основні конструктивні відмінності GDI від звичайного уприскування (рисунок 6) 

 Паливний насос високого тиску (ТНВД). Механічний насос (подібний 

ТНВД дизельного двигуна) розвиває тиск в 50 бар (у інжекторного двигуна 

електронасос в баку створює в магістралі тиск близько 3-3,5 бар). 

 Форсунки високого тиску з вихровими розпилювачами створюють форму 

паливного факела, відповідно до режиму роботи двигуна. На потужному режимі 

роботи уприскування відбувається на режимі впускання і утворюється конічний 

паливноповітряний смолоскип. На режимі роботи на надбідних сумішах 

уприскування відбувається в кінці такту стискування і формується компактний 

паливноповітряний факел, який увігнуте днище поршня направляє прямо до 

свічки запалення. 

 Поршень. У днищі особливої форми зроблена виїмка, за допомогою якої 

паливо-повітряна суміш прямує в район свічки запалювання. 

 Впускні канали. На двигуні GDI застосовані вертикальні впускні канали, 

які забезпечують формування в циліндрі т.зв. "Зворотного вихору", направляючи 

паливноповітряну суміш до свічки і покращуючи наповнення циліндрів повітрям 

(у звичайного двигуна вихор в циліндрі закручений в протилежну сторону). 



 

 Рисунок 6- Основні конструктивні відмінності GDI. 

Режими роботи двигуна GDI 

Всього передбачено три режими роботи двигуна: 

 Режим згоряння надбідній суміші (уприскування палива на такті стиску). 

 Режим потужності (уприскування на такті впускання). 

 Двохстадійний режим (уприскування на тактах впуску і стиснення) 

(застосовується на евромодіфікаціях). 

Режим згоряння надбідній суміші (Впорскування палива на такті стиску).  

 

Цей режим використовується при малих навантаженнях: при спокійній 

міській їзді і при русі за містом з постійною швидкістю (до 120 км / год). Паливо 

впорскується компактним факелом в кінці такту стиснення в напрямку поршня, 

відбивається від нього, змішується з повітрям і випаровується, прямуючи в зону 

свічки запалювання. Хоча в основному об'ємі камери згоряння суміш надзвичайно 

збіднена, заряд в районі свічки досить збагачений, щоб спалахнути від іскри і 

підпалити решту суміш. У результаті двигун стійко працює навіть при загальному 

співвідношенні повітря і палива в циліндрі 40:1. 

Робота двигуна на перезбідненні суміші поставила нову проблему - 

нейтралізацію відпрацьованих газів. Справа в тому, що при цьому режимі основну 

їх частку становлять оксиди азоту, і тому звичайний каталітичний нейтралізатор 

стає малоефективним. Для вирішення цього завдання була застосована 

рециркуляція відпрацьованих газів (EGR-Exhaust Gas Recirculation), яка різко 



знижує кількість які виникають оксидів азоту і встановлений додатковий NO-

каталізатор. 

Система EGR "розбавляючи" паливо-повітряну суміш відпрацьованими 

газами, знижує температуру горіння в камері згоряння, тим самим 

"Приглушаючи" активне утворення шкідливих оксидів, у тому числі NOx. Однак 

забезпечити повну і стабільну нейтралізацію NOx тільки за рахунок EGR 

неможливо, тому що при збільшенні навантаження на двигун кількість перепускає 

ОГ має бути зменшена. Тому на двигун з безпосереднім уприскуванням був 

впроваджений NO-каталізатор. 

Існує два різновиди каталізаторів для зменшення викидів NOx - селективні 

(Selective Reduction Type) і накопичувального типу (NOx Trap Type). Каталізатори 

накопичувального типу більш ефективні, але надзвичайно чутливі до 

високосірчисті палив, чого менш схильні селективні. Відповідно до цього, 

накопичувальні каталізатори встановлюються на моделі для країн з низьким 

вмістом сірки в бензині, і селективні - для решти. 

Режим потужності (впорскування на такті впускання). Так званий "режим 

однорідного сумішоутворення" використовується при інтенсивній міській їзді, 

високошвидкісному заміському русі і обгонах. Паливо впорскується на такті 

впуску конічним факелом, перемішуючись з повітрям і утворюючи однорідну 

суміш, як у звичайному двигуні з розподіленим уприскуванням. Склад суміші - 

близький до стехіометричного (14,7:1) 

Двохстадійний режим (впорскування на тактах впуску і стиснення). Цей 

режим дозволяє підвищити момент двигуна в тому випадку, коли водій, 

рухаючись на малих оборотах, різко натискає педаль акселератора. Коли двигун 

працює на малих обертах, а в нього раптом подається збагачена суміш, 

ймовірність детонації зростає. Тому Впорскування здійснюється у два етапи. 

Невелика кількість палива впорскується в циліндр на такті впуску і охолоджує 

повітря в циліндрі. При цьому циліндр заповнюється надбідній сумішшю 

(приблизно 60:1), в якій детонаційні процеси не відбуваються. Потім, в кінці такту 



стиснення, подається компактний струмінь палива, яка доводить співвідношення 

повітря та палива в циліндрі до "багатого" 12:1. 

Чому цей режим введений тільки для автомобілів для європейського ринку? 

Та тому що для Японії притаманні невисокі швидкості руху та постійні пробки, а 

Європа-це протяжні автобани і високі швидкості (а отже, високі навантаження на 

двигун). 

Компанія Mitsubishi стала піонером у застосуванні безпосереднього 

вприскування палива. На сьогоднішній день аналогічну технологію 

використовують Mercedes (CGI), BMW (HPI), Volkswagen (FSI, TFSI, TSI) і Toyota 

(JIS). Головний принцип роботи цих систем живлення аналогічний-подачі 

бензину не у впускний тракт, а безпосередньо в камеру згоряння і формування 

пошарового або однорідного сумішоутворення в різних режимах роботи двигуна. 

Але подібні паливні системи мають і відмінності, причому іноді досить істотні. 

Основні з них - робочий тиск в паливній системі, розташування форсунок і їх 

конструкція. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУРБОДИЗЕЛІ 
 

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.  

Завдання підвищення потужності й крутного моменту двигуна була 

актуальна завжди. Потужність двигуна безпосередньо пов'язана з робочим 

об'ємом циліндрів і кількістю паливо-повітряної суміші яка подається в них. 

Тобто, чим більше в циліндрах згорає палива, тим більш високу потужність 

розвиває силовий агрегат. Однак найпростіше рішення - підвищити потужність 

двигуна шляхом збільшення його робочого об'єму призводить до збільшення 

габаритів і маси конструкції.  



Кількість робочої суміші яка подається можна підняти за рахунок 

збільшення обертів колінчастого валу (іншими словами, реалізувати в циліндрах 

за одиницю часу більше число робочих циклів), але при цьому виникнуть 

серйозні проблеми, пов'язані зі зростанням сил інерції і різким збільшенням 

механічних навантажень на деталі силового агрегату, що призведе до зниження 

ресурсу двигуна. Найбільш дієвим способом у цій ситуації є наддування. 

Такт впуску двигуна внутрішнього згорання: двигун в цей час працює як 

насос, до того ж вельми неефективний.  На шляху повітря знаходиться 

повітряний фільтр, вигини впускних каналів, в бензинових двигунах - ще і 

дросельна заслінка. Все це, безумовно, знижує наповнення циліндра. Підняти 

тиск перед впускним клапаном - тоді повітря в циліндрі "поміститься" більше. 

При наддуванні поліпшується наповнення циліндрів свіжим зарядом, що 

дозволяє спалювати в циліндрах більшу кількість палива і отримувати за 

рахунок цього більш високу літрову  потужність двигуна. 

Види наддуву 

У ДВС застосовують три типи наддуву: 

- резонансний-при якому використовується кінетична енергія об'єму повітря у 

впускних колекторах (нагнітач в цьому випадку не потрібен) 

- механічний - у цьому варіанті компресор приводиться в обертання ременем від 

двигуна 

- газотурбінний (або турбонаддув) - турбіна приводиться в рух потоком 

відпрацьованих газів. 

У кожного способу свої переваги і недоліки, що визначають область 

застосування. 

Резонансний наддування 

Для кращого наповнення циліндра слід підняти тиск перед впускним 

клапаном (рисунок 1). Між тим підвищений тиск необхідно зовсім не постійно - 



досить, щоб воно піднялося в момент закриття клапана і "довантажити" циліндр 

додатковою порцією повітря. Для короткочасного підвищення тиску цілком 

підійде хвиля стиснення, що «гуляє» по впускному трубопроводу під час роботи 

двигуна. Достатньо лише розрахувати довжину самого трубопроводу, щоб 

хвиля, кілька разів відбившись від його кінців, прийшла до клапана в потрібний 

момент. Теорія проста, а от втілення її вимагає чималої винахідливості: клапан 

при різних обертах колінчастого валу відкритий неоднаковий час, а тому для 

використання ефекту резонансного наддуву потрібні впускні трубопроводи 

змінної довжини.  

 

Рисунок 1- Резонансний наддування 

При короткому впускному колекторі двигун краще працює на високих 

обертах, при низьких обертах більше ефективний довгий впускний тракт. Змінні 

довжини впускних трубопроводів можна створити двома способами: або шляхом 

підключення резонансної камери, або через переключення на потрібний 

впускний канал. Останній варіант називають ще динамічним наддувом. Ефекти 

наддуву, які створені за рахунок коливань напору повітряного потоку, 

знаходиться в діапазоні від 5 до 20 мілібар. Для порівняння: за допомогою 

турбонаддува або механічного наддування можна отримати значення в діапазоні 

між 750 і 1200 мілібар. Для повноти картини зазначимо, що існує ще інерційний 

наддування, при якому основним чинником створення надлишкового тиску 



перед клапаном є швидкісний напір потоку у впускному трубопроводі. Дає 

незначну надбавку потужності при високих (більше 140 км / год) швидкостях 

руху. Використовується в основному на мотоциклах. 

Механічне  наддування. 
 

Механічні нагнітачі (по англ. Supercharger) (рисунок 2) дозволяють досить 

простим способом істотно підняти потужність двигуна. Маючи привід 

безпосередньо від колінчастого вала двигуна, компресор здатний закачувати 

повітря в циліндри при мінімальних обертах і без затримки збільшувати тиск 

наддуву суворо пропорційно обертам двигуна. Але у них є і недоліки. Вони 

знижують ККД ДВЗ, так як на їх привід витрачається частина потужності, що 

виробляється силовим агрегатом. Системи механічного наддуву займають 

більше місця, вимагають спеціального приводу (зубчастий ремінь або шестерний 

привід) і утворюють  підвищений шум. 

 

Рисунок 2- Механічні нагнітачі. 

 

Існує два види механічних нагнітачів: об'ємні і відцентрові. 



Типовими представітелемя об'ємних нагнітачів є нагнітач Roots і компресор 

Lysholm. 

Конструкція Roots нагадує оливний шестерний насос. Два ротора 

обертаються в протилежні боки всередині овального корпусу. Вісі роторів 

пов'язані між собою шестернями. Особливість такої конструкції в тому, що 

повітря стискається не в нагнітач, а зовні - в трубопроводі, потрапляючи у 

простір між корпусом і роторами. Основний недолік - в обмеженому значенні 

наддуву. Як би бездоганно не були підігнані деталі нагнітача, при досягненні 

певного тиску повітря починає просочуватися назад, знижуючи ККД системи. 

Способів боротьби небагато: збільшити швидкість обертання роторів або 

зробити нагнітач двох-і навіть триступінчатим. Таким чином можна підвищити п 

значення тиску до прийнятного рівня, однак багатоступінчасті конструкції 

позбавлені своєї основної переваги - компактності. Ще одним мінусом є 

нерівномірне нагнітання на виході, адже повітря подається порціями. У сучасних 

конструкціях застосовуються  ротори спіральної форми, а впускний і випускний 

вікна мають трикутну форму. Завдяки цим хитрощам нагнітачі об'ємного типу 

практично позбулися пульсуючого ефекту. Невисокі швидкості обертання 

роторів, а отже, довговічність конструкції разом з низьким шумом привели до 

того, що ними щедро оснащують свою продукцію такі імениті бренди, як 

Daimler Chrysler, Ford і General Motors. Об'ємні нагнітачі (рисунок 3) піднімають 

криві потужності й крутного моменту, не змінюючи їх форми. Вони ефективні 

вже на малих і середніх оборотах, а це найкращим чином позначається на 

динаміці розгону. Проблема лише в тому, що подібні системи дуже примхливі у 

виготовленні та установці, а значить, досить дорогі. 

 



 
 

Рисунок 3-  Принципова схема  подачі повітря з застосуванням механічного 

нагнітача (компресора). 

 

Ще один спосіб нагнітати у впускний колектор повітря під надлишковим 

тиском у свій час запропонував інженер Лісхольм (Lysholm). Його дітище 

охрестили гвинтовим нагнітачем, або «double screw» (подвійний гвинт). 

Конструкція наддуву Лісхольма чимось нагадує звичайну м'ясорубку.  Усередині 

корпусу встановлено два взаємодоповнюючих гвинтових насоса (шнека). 

Обертаючись у різні боки, вони захоплюють порцію повітря, стискають і 

заганяють її в циліндри. Характерна така система, внутрішнім стиском і 

мінімальними втратами, завдяки точно вивіреним зазорам. Крім того, гвинтові 

наддуву ефективні практично у всьому діапазоні обертів двигуна, безшумні, 

дуже компактні, але надзвичайно дорогі через складність у виготовленні. Однак 

ними не гребують такі імениті тюнінг-ательє, як AMG або Kleemann. 

Відцентрові нагнітачі по конструкції нагадують турбонаддув. Надмірний 

тиск у впускному колекторі також створює компресорне колесо (крильчатка). 



Його радіальні лопаті захоплюють і відкидають повітря до кругового тунелю за 

допомогою відцентрової сили. Відмінність від турбонаддуву лише в приводі. 

Компресорне колесо повинно дуже швидко обертатись, щоб надути в циліндри 

необхідний повітряний заряд, деколи в десятки разів перевищуючи оберти 

двигуна. Ефективний відцентровий нагнітач на високих обертах. Механічні 

«відцентрові» не так примхливі в обслуговуванні і довговічніше газодинамічних 

побратимів, оскільки працюють при менш екстремальних температурах. 

Невибагливість, а отже, і дешевизна конструкції здобули їм популярність у сфері 

любительського тюнінга. 

Схема управління механічним нагнітачем досить проста. При повному 

навантаженні заслінка перепускного трубопроводу закрита, а дросельна відкрита 

- весь потік повітря надходить у двигун. При роботі з частковим навантаженням 

дросельна заслінка закривається, а заслінка трубопроводу відкривається - 

надлишок повітря повертається на вхід нагнітача. Вхідний в схему охолоджувач 

надувного повітря (Intercooler) є майже неодмінною складовою частиною не 

тільки механічних, але і газотурбінних систем наддуву. При стисканні в 

компресорі (або в нагнітач) повітря нагрівається, в результаті чого його 

щільність зменшується. Це призводить до того, що в робочому обсязі циліндра 

повітря, а, отже, і кисню, за масою міститься менше, ніж могло б поміститися за 

відсутності нагрівання. Тому стиснене повітря перед подачею його в циліндри 

двигуна попередньо охолоджується в інтеркулері (рисунок 4).  

 
 

Рисунок 4- Інтеркулер. 

 



По своїй конструкції це звичайний радіатор, що охолоджується або потоком 

повітря, що набігає, або охолоджувальною рідиною. Зниження температури 

наддувного повітря на 10 градусів дозволяє збільшити його щільність приблизно 

на 3%. Це, у свою чергу, дозволяє збільшити потужність двигуна приблизно на 

такий же відсоток. 

Газотурбінний  компресор 

Більш широко на сучасних автомобільних двигунах застосовуються 

турбокомпресори (рисунок 5) . По суті, це той же відцентровий компресор, але з 

іншою схемою приводу. Це найважливіше, можна сказати, принципова 

відмінність механічних нагнітачів від "турбо". Саме схема приводу значною 

мірою визначає характеристики і області застосування тих чи інших 

конструкцій. У турбокомпресора крильчатка-нагнітач сидить на одному валу з 

крильчаткою-турбіною, яка вбудована у випускний колектор двигуна і 

приводиться в обертання відпрацьованими газами. Частота обертання може 

перевищувати 200.000 об./хв. Прямого зв'язку з колінчастим валом двигуна 

немає, і управління подачею повітря здійснюється за рахунок тиску 

відпрацьованих газів. 



                     

 

Рисунок 5- Турбонаддув. 

До переваг турбонаддуву відносять: підвищення ККД і економічності 

двигуна (механічний привід відбирає потужність у двигуна, цей же використовує 

енергію відпрацьованих газів, отже, ККД збільшує). Не слід плутати питому і 

загальну економічність двигуна. Природно, що для роботи двигуна, потужність 

якого зросла за рахунок застосування турбонаддува, потрібно більше палива, ніж 

для аналогічного безнаддувного двигуна меншої потужності. Адже наповнення 

циліндрів повітрям покращують, як ми пам'ятаємо, для того, щоб спалити в них 

більшу кількість палива. Але масова частка палива, яка припадає на одиницю 

потужності в годину у двигуна, обладнаного  ТН, завжди нижче, ніж у схожого 



за конструкції силового агрегату, позбавленого надуву. Турбонаддув дає 

можливість досягти заданих характеристик силового агрегату при менших 

габаритах і масі, ніж у разі застосування "атмосферного" двигуна. Крім того, у 

турбодвигуна краще екологічні показники. Надування камери згоряння 

призводить до зниження температури і, отже, зменшення утворення оксидів 

азоту. У бензинових двигунах наддувом домагаються більш повного згоряння 

палива, особливо на перехідних режимах роботи. У дизелях додаткова подача 

повітря дозволяє знизити виникнення димності, тобто боротися з викидами 

частинок сажі (рисунок 6).  

 
 

Рисунок 6- Турбонаддув ДВЗ. 

 

Дизелі істотно краще пристосовані до наддуву взагалі, і до турбонаддуву 

зокрема. На відміну від бензинових двигунів, у яких тиск наддуву обмежується 

небезпекою виникнення детонації, їм таке явище невідомо. Дизель можна 

наддувать аж до досягнення граничних механічних навантажень в його 

механізмах. До того ж відсутність дроселювання повітря на впуску і висока 

ступінь стиснення забезпечують більший тиск відпрацьованих газів і їх меншу 

температуру в порівнянні з бензиновими двигунами. Загалом, як раз те, що 

потрібно для застосування турбокомпресора. Турбокомпресори більш прості у 

виготовленні, що перевищує ряд властивих їм недоліків. 



При низькій частоті обертання двигуна кількість відпрацьованих газів 

невелика, відповідно, ефективність роботи компресора невисока. Крім того, 

турбонаддувні двигуни, як правило, мають так звані «турбояму» (по-англійськи 

"turbo-lag") – уповільнена реакція на збільшення подачі палива. Потрібно різко 

прискоритися – натискаєм на педаль акселератора, а двигун деякий час «думає» і 

лише потім підхоплює. Пояснення просте - потрібен час, поки двигун набере 

оберти, збільшиться тиск відпрацьованих газів, розкрутиться турбіна, разом з 

нею крильчатка нагнітача - і нарешті, "піде" повітря. Позбутися від зазначених 

недоліків конструктори намагаються різними способами. У першу чергу, 

зниженням маси деталей, що обертаються турбіни і компресора. Ротор сучасного 

турбокомпресора настільки малий, що легко вміщається на долоні. Зниження 

маси досягається не тільки конструкцією ротора, а й вибором для нього 

відповідних матеріалів. Основна складність при цьому-висока температура 

відпрацьованих газів. Металокерамічний ротор турбіни приблизно на 20% легше 

виготовленого з жаростійких сплавів, та до того ж володіє меншим моментом 

інерції. До останнього часу термін служби всього агрегату обмежувала 

довговічність підшипників. По суті, це були вкладиші, подібні вкладишів 

колінчастого валу, які змащувалися оливою під тиском. Зношення таких 

підшипників ковзання було, звичайно, значне, проте кулькові не витримували 

величезної частоти обертання і високих температур. Вихід знайшли коли 

вдалося розробити підшипники з керамічними кульками. Проте варто 

здивування не застосування кераміки - підшипники заповнені постійним запасом 

пластичного мастила, тобто канал від штатної масляної системи двигуна вже не 

потрібний. Позбутися від недоліків турбокомпресора дозволяє не тільки 

зменшення інерційності ротора, але і застосування додаткових, іноді досить 

складних схем керування тиском наддуву. При цьому основні завдання - 

зменшення тиску при високих обертах двигуна і підвищення його при низьких. 

Повністю вирішити всі проблеми можна використанням турбіни зі змінюваною 

геометрією (Variable Nozzle Turbine) (рисунок 7), наприклад, з рухомими 

(поворотними) лопатками, параметри якої можна змінювати в широких межах.  



 
Рисунок 7 - VNT турбокомпрессор. 

 

Принцип дії VNT турбокомпресора полягає в оптимізації потоку 

відпрацьованих газів, що направляються на крильчатку турбіни. На низьких 

обертах двигуна і малій кількості відпрацьованих  газів VNT турбокомпресор 

направляє весь потік відпрацьованих газів на колесо турбіни, тим самим 

збільшуючи її потужність і тиск наддуву. При високих обертах і високому рівні 

газового потоку турбокомпресор VNT має в своєму розпорядженні рухливі 

лопатки у відкритому положенні, збільшуючи площу перетину і відводиться 

частина відпрацьованих газів від крильчатки, захищаючи себе від перевищення 

обертів і підтримуючи тиск наддуву на необхідному двигуну рівні, виключаючи 

перенаддув. 

Комбіновані системи 

Крім одиночних систем наддуву зараз часто зустрічається і двоступінчастий 

наддування (рисунок 8). Перший ступінь - приводний компресор - забезпечує 

ефективний наддув на малих обертах ДВС, а друга - турбонагнітач - утилізує 

енергію вихлопних газів. Після досягнення силовим агрегатом достатніх для 



нормальної роботи турбіни оборотів, компресор автоматично вимикається, а при 

їх падінні знову вступає в дію. 

Ряд виробників встановлюють на свої мотори одразу два турбокомпресори. 

Такі системи називають «бітурбо» або «твінтурбо». Принципової різниці в них 

немає, за одним лише виключенням. «Бітурбо» має на увазі використання різних 

по діаметру, а отже і продуктивності, турбін. Причому алгоритм їх включення 

може бути як паралельним, так і послідовним (секвентальним). На низьких 

оборотах швидко розкручується і вступає в роботу турбонаддув маленького 

діаметру, на середніх до нього підключається «старший брат». Таким чином, 

вирівнюється розгінна характеристика автомобіля. Система дорога, тому її 

можна зустріти на престижних автомобілях, наприклад Maserati або Aston 

Martin. 

            

Рисунок 8- Двоступінчасте  наддування. 

 Основне завдання «твінтурбо» полягає не в згладжуванні «турбоями», а в 

досягненні максимальної продуктивності. При цьому використовуються дві 



однакові турбіни. Встановлюються «твін-» і «бітурбо» як на V-подібні блоки, так 

і на рядні двигуни. Варіанти підключення турбін також ідентичні системі 

«бітурбо». Справа в тому, що продуктивність турбіни безпосередньо залежить 

від двох її параметрів: діаметра і швидкості обертання. Обидва показники 

вельми капризні. Збільшення діаметру призводить до підвищення інерційності і, 

як наслідок, до горезвісної «турбоями». Швидкість же турбіни обмежується 

допустимими навантаженнями на матеріали. Тому дві скромні і менш інерційні 

турбіни можуть виявитися ефективніші однієї великої. 

Рекомендації 

По-перше, вчасно міняйте масло і масляний фільтр. По-друге, 

використовуйте тільки масло, призначене для двигунів, обладнаних 

турбонаддувом, яке спочатку розраховане на більш високі температури, ніж 

звичайне. Але в дорозі всяке може трапитися, і якщо вам довелося залити 

невідоме масло, то не женіть, рухайтеся потихеньку. Двигун це масло переживе, 

а ось турбонаддув - не обов'язково. Приїхавши додому, відразу ж змініть масло і 

масляний фільтр. І, нарешті, третє, найголовніше умова нормальної роботи 

турбонаддува. У житті турбіни є два найвідповідальніших моменти: запуск 

двигуна і його зупинка. При запуску холодного двигуна масло в ньому має 

високу в'язкість, воно насилу прокачується по зазорах; ще не встановилися 

теплові зазори; нагрів різних деталей компресора, а отже, і теплове розширення, 

йдуть з різною швидкістю. Тому не поспішайте, дайте двигуну прогрітися. Якщо 

вам треба зупинитися, ніколи не глушіть двигун відразу. У залежності від 

режиму їзди дайте йому попрацювати на холостому ходу 2-5 хвилин (взимку 

можна довше). За цей час вал турбіни знизить оберти до мінімальних, а деталі, 

що безпосередньо стикаються з відпрацьованими газами, плавно охолонуть. У 

цій ситуації значно полегшує життя турбо-таймер. Він простежить за тим, щоб 

гарячий двигун автомобіля попрацював кілька хвилин на холостому ходу, 

охолоджуються елементи турбонаддуву, навіть якщо власник вже покинув і 

закрив своє авто. Втім, подібну функцію мають і багато охоронних сигналізації. 

 


