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Система запалювання призначена для запалювання робочої суміші 

в циліндрах бензинових двигунів [17; 23; 24]. Основними вимогами до 

системи запалювання є: 

а) забезпечення іскри в потрібному циліндрі, що перебуває в такті 

стиску відповідно до порядку роботи циліндрів; 

б) своєчасність моменту запалення (іскра повинна виникати в 

певний момент (момент запалювання) відповідно до оптимального, при 

поточних умовах роботи двигуна, кута випередження запалювання, який 

залежить, перш за все, від обертів двигуна і навантаження на двигун); 

в) достатня енергія іскри (кількість енергії, необхідної для 

надійного запалювання робочої суміші, залежить від складу, щільності 

і температури робочої суміші); 

г) надійність. 

Несправність системи запалювання викликає неполадки як при 

запуску, так і під час роботи двигуна: 

– труднощі або неможливість запуску двигуна; 

– нерівномірність роботи двигуна – троїння або припинення 

роботи двигуна при пропусках іскроутворення в одному або декількох 

циліндрах; 

– детонація, пов’язана з неправильним моментом запалювання й 

надмірно швидкий знос двигуна; 

– порушення роботи інших електронних систем через високий 

рівень електромагнітних перешкод та ін. 

Існує безліч типів систем запалювання, які відрізняються конструкцією і 

принципами дії. В основному системи запалювання розрізняються за: 

– системою визначення моменту запалювання; 

– системою розподілу високовольтної енергії по циліндрах. 

При аналізі роботи систем запалювання досліджуються основні 

параметри іскроутворення, принцип роботи яких практично не 

відрізняється в різних системах запалювання: 

– кут замкнутого стану контактів (КЗСК, Dwell angle) – кут, 

на який встигає повернутися колінчатий вал від моменту початку 

накопичення енергії (в контактній системі – моменту замикання контактів 

переривача; в інших системах – моменту спрацьовування силового 
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транзисторного ключа) до моменту виникнення іскри (в контактній 

системі – моменту розмикання контактів переривача). Хоча в прямому 

сенсі цей термін можна застосувати тільки до контактної системи – він 

умовно застосовується для систем запалювання будь-яких типів; 

– кут випередження запалювання (КВЗ, Advance angle) – кут, 

на який встигає повернутися колінчатий вал від моменту виникнення 

іскри до моменту досягнення поршнем, у відповідному циліндрі, 

верхньої мертвої точки (ВМТ). Одна з основних завдань системи запалю-

вання будь-якого типу – забезпечення оптимального кута випередження 

запалювання (фактично – оптимального моменту запалювання). 

Оптимально підпалювати суміш до підходу поршня до верхньої мертвої 

точки в такті стиснення необхідно для того, щоб після досягнення 

поршнем ВМТ гази встигли набрати максимальний тиск і зробили 

максимальну корисну роботу на такті робочого ходу. Також будь-яка 

система запалювання забезпечує взаємозв’язок кута випередження 

запалювання з обертами двигуна і навантаженням на двигун. 

При збільшенні обертів швидкість руху поршнів збільшується, при 

цьому час згоряння суміші практично не змінюється – тому момент 

запалювання повинен наступати трохи раніше – відповідно, при 

збільшенні обертів КВЗ треба збільшувати. 

На одній і тій же частоті обертання колінчастого вала двигуна, 

положення дросельної заслінки (педалі газу) може бути різним. Це 

означає, що в циліндрах буде утворюватися суміш різного складу. А 

швидкість згоряння робочої суміші залежить саме від її складу. При 

повністю відкритій дросельній заслінці (педаль газу «в підлозі») суміш 

згоряє швидше й підпалювати її потрібно пізніше – відповідно при 

збільшенні навантаження на двигун КВЗ треба зменшувати. І навпаки, 

коли дросельна заслінка прикрита, швидкість згоряння робочої суміші 

падає, тому кут випередження запалювання повинен бути збільшений. 

– напруга пробою – напруга у вторинному ланцюзі в момент 

утворення іскри, фактично, максимальна напруга у вторинному ланцюзіф; 

– напруга горіння – умовно-усталена напруга у вторинному 

ланцюзі протягом періоду горіння іскри; 

– час горіння – тривалість періоду горіння іскри. 

Узагальнено структуру системи запалювання (рис. 6.16) можна 

представити таким чином: 
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Рис. 6.16. Узагальнена структура системи запалювання: 

1 – джерело живлення; 2 – вимикач запалювання; 3 – пристрій 

керування накопиченням енергії; 4 – накопичувач енергії; 5 – розподільник 

запалювання; 6 – високовольтні дроти; 7 – свічки запалюваня 
 

Розглянемо докладніше кожен з елементів системи: 
1. Джерело живлення для системи запалювання – бортова 

мережа автомобіля і її джерела живлення – акумуляторна батарея 
(АКБ) і генератор. 

2. Вимикач запалювання. 
3. Пристрій керування накопиченням енергії – визначає момент 

початку накопичення енергії і момент «скидання» енергії на свічку 
(момент запалювання). Залежно від пристрою системи запалювання на 
конкретному авто може являти собою: 

– механічний переривач, що безпосередньо управляє 
накопичувачем енергії (первинним ланцюгом котушки запалювання). 
Цей компонент потрібний для того, щоб замикати й розмикати живлення 
первинної обмотки котушки запалювання. Контакти переривача 
знаходяться під кришкою розподільника запалення. Пластинчаста 
пружина рухливого контакту постійно притискає його до нерухомого 
контакту. Розмикаються вони лише на короткий термін, коли набігаючий 
кулачок привідного валика переривача-розподільника натисне на 
молоточок рухливого контакту; 

– механічний переривач із транзисторним комутатором. У 
цьому випадку механічний переривач керує лише транзисторним кому-
татором, який, у свою чергу, керує накопичувачем енергії. Така конструкція 
має суттєву перевагу перед переривачем без транзисторного комутатора – 
вона полягає в тому, що тут контактний переривач володіє більшою 
надійністю за рахунок того, що в цій системі через нього протікає значно 
менший струм (відповідно, практично виключається пригорання 
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контактів переривача під час розмикання). Відповідно, і конденсатор, 
підключений паралельно до контактів переривача, став непотрібним. У 
останньому система повністю аналогічна класичній системі. Обидві 
описані системи запалення з механічним переривачем мають загальну 
назву – контактні системи запалювання; 

– мікропроцесорний блок керування запалюванням (рис. 6.17) 
(або блок керування двигуном із підсистемою керування запалюванням) – 
із датчиками й комутатором. Системи запалювання, в яких застосовується 
такий варіант керування запалюванням, мають загальну назву мікро-
процесорні системи запалювання. У цьому випадку блок управління 
отримує інформацію про роботу двигуна (оберти, положення колінчатого 
вала, положення розподільного валу, навантаження на двигун, 
температура охолоджувальної рідини тощо) від датчиків, і за 
результатами алгоритмічної обробки цих даних керує комутатором, який, 
у свою чергу, керує накопичувачем енергії. Регулювання випередження 
запалювання реалізовані програмно в блоці керування. 

Комутатори в мікропроцесорних системах запалювання також 
називаються «запальниками». 

Електронний блок керування (ЕБК) виконує в системі головну 
роль. Його робота полягає у зборі інформації від датчиків (для 
керування запалюванням основними датчиками є: датчик положення 
колінчастого вала, датчик положення розподільного вала, датчик 
детонації, датчик кута відкриття дросельної заслінки), розрахунку 
оптимального моменту запалювання й часу зарядки котушки і 
конкретно керування через комутатор первинним ланцюгом котушки. 
На сучасних автомобілях блок керування системою запалювання 
об’єднаний із блоком керування упорскуванням палива. 

 
Рис. 6.17. Мікропроцесорний блок керування запалюванням 
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Основні датчики мікропроцесорної системи керування запалюванням: 

– датчики положення колінчатого й розподільного вала. Ці 

датчики необхідні ЕБК для визначення поточних обертів двигуна, а 

також поточного положення розподільного вала (для ідентифікації 

циліндра, який перебуває в такті стиску). У різних модифікаціях 

електронних систем керування використовується різний набір датчиків 

для вирішення цих завдань. При цьому також використовуються 

датчики різних типів – але найбільш часто індуктивні датчики та 

датчики Холла; 

– датчик детонації – встановлюється на блоці двигуна. Під час 

роботи двигуна датчик генерує сигнал із частотою і амплітудою, яка 

залежить від частоти й амплітуди вібрації двигуна. При виникненні 

детонації електронний блок коректує кут випередження запалювання; 

– датчик кута відкриття дросельної заслінки – визначає 

навантаження на двигун; 

– комутатор («запальник») – це транзисторні ключі, які, 

залежно від сигналу з ЕБК, включають або відключають живлення 

первинної обмотки котушки (котушок) запалювання. Залежно від 

конструкції конкретної системи запалювання комутатор може бути як 

один, і декілька (якщо в системі запалювання використовується кілька 

котушок). Існує кілька типів систем із різним розташуванням ключів: 

– ключі, об’єднані в один блок з ЕБК; 

– ключі, що стоять окремо для кожної котушки і не об’єднані ні 

з ЕБК, ні з котушками; 

– ключі, об’єднані в окремий блок, але стоять окремо і від ЕБК, і 

від котушок; 

– ключі, об’єднані з котушками відповідних циліндрів (особливо 

характерно для системи COP). 

Мікропроцесорна система керування запалюванням може застосову-

ватися практично з будь-якими модифікаціями систем накопичення та 

розподілу енергії. 

4. Накопичувач енергії. Накопичувачі енергії, які використо-

вуються в системах запалювання діляться на дві групи: 

– із накопиченням енергії в індуктивності – котушка або 

котушки запалення. У цьому випадку енергія накопичується в 

первинній обмотці котушки запалення і при розмиканні первинного 

ланцюга у вторинному ланцюзі індукується висока напруга, що подається 

на свічки. Це найбільш поширена система; 

– з накопиченням енергії в ємкості – конденсаторі. У цьому 

випадку енергія накопичується в конденсаторі, а в необхідний момент 

проходить через котушку запалення як через трансформатор. У вторин-
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ному ланцюзі також індукується висока напруга, що подається на свічки. 

Такий пристрій накопичувача енергії отримав абревіатуру CDI – 

Capacitor Discharge Ignition («запалення від розряду конденсатора»), або 

конденсаторне запалювання, або запалювання теристора (за назвою 

радіоелемента, що виконує функції комутації). На автомобілях ця система 

використовується, але не широко (дуже широко ця система застосовується 

на мотоциклах, гідроциклах, скутерах тощо). Перевагою даної системи є 

те, що енергія іскри не залежить від обертів двигуна. 

5. Система розподілення запалення. На автомобілях застосовуються 

два типи систем розподілу: 

– системи з механічним розподільником енергії. Розподільник 

запалення – трамблер – розподіляє високу напругу по свічках циліндрів 

двигуна. На контактних системах запалювання, як правило, об’єднаний із 

переривачем, на безконтактних – з датчиком імпульсів, на сучасніших – 

або відсутній, або об’єднаний із котушкою запалювання, комутатором 

і датчиками. Після того, як у котушці запалювання утворився струм 

високої напруги, він потрапляє (по високовольтному дроту) на 

центральний контакт кришки розподільника, а потім через підпружинену 

контактну «вуглинку» на пластину ротора. Під час обертання ротора 

струм «зіскакує» з його пластини, через невеликий повітряний зазор, на 

бічні контакти кришки. Далі, через високовольтні дроти, імпульс струму 

високої напруги потрапляє до свічок запалювання. Бокові контакти 

кришки розподільника пронумеровані і сполучені (високовольтними 

дротами) зі свічками циліндрів у певній послідовності. Таким чином, 

встановлюється «порядок роботи циліндрів», який виражається рядом 

цифр. Як правило, для чотирициліндрових двигунів застосовується 

послідовність: 1 – 3 – 4 – 2. Це означає, що після займання робочої суміші 

в першому циліндрі наступний «вибух» станеться в третьому, потім у 

четвертому і, нарешті, в другому циліндрі. Такий порядок роботи 

циліндрів встановлений для рівномірного розподілу навантаження на 

колінчатий вал двигуна; 

– системи зі статичним розподілом енергії. У процесі розробки 

нових систем запалювання одним із головних завдань було 

відмовитися від усіх найбільш ненадійних компонентів системи – не 

тільки від контактного переривача, а й від механічного розподільника 

запалювання. Від контактного переривача вдалося відмовитися шляхом 

упровадження мікропроцесорних систем керування. Від розподільника 

вдалося відмовитися розробкою так званих систем запалювання зі 

статичним розподілом енергії або статичних систем запалювання 

(статичних – тому що в цих системах відсутні рухомі частини, наявні в 

розподільнику). 
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З упровадженням цих систем довелося вносити суттєві зміни і в 

конструкцію котушки запалювання (використовувати дво- і чотири-

виводні котушки) і використовувати системи з декількома котушками 

запалювання. Всі системи запалювання без розподільника діляться на 

два блоки – системи незалежного запалювання з індивідуальними 

котушками запалювання на кожний циліндр двигуна (EFS і COP 

системи) (рис. 6.17, рис. 6.18) і системи синхронного запалювання, де 

одна котушка обслуговує, як правило, два циліндри (DFS-системи). 

Як уже говорилося при розгляді мікропроцесорних систем 

керування запалюванням, комутатор у таких системах може являти 

собою один блок для всіх котушок запалювання, окремі блоки (кілька 

комутаторів) для кожної котушки запалювання, а крім того, він може 

бути як інтегрований з електронним блоком керування, так і може 

встановлюватися окремо. Котушки запалювання також можуть стояти 

як окремо, так і єдиним блоком (але, у будь-якому разі, вони стоять 

окремо від ЕБК), а крім того, можуть бути об’єднані з комутаторами. 
 

 

 
 

Рис. 6.17. Загальна схема систем незалежного запалювання 
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Рис. 6.18. Загальна схема системи EFS із високовольтними проводами 
 

Однією з найбільш популярних різновидів EFS-систем є так звана COP 

система (Coil on Plug – «котушка на свічці»). У ній котушка запалювання 

ставиться прямо на свічку (рис. 6.19, рис. 6.20). Таким чином, стало 

можливим повністю позбутися ще від одного ненадійного компонента 

системи запалювання – від високовольтних проводів. 
 

 
 

Рис. 6.19. Схема системи запалювання СОР 
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Рис. 6.20. Конструкція котушки запалювання в системі COP  

(з інтегрованим запальником) 
 

Система статичного синхронного запалювання з двовивідними 

котушками запалювання (одна котушка на дві свічки) – DFS (нім. Doppel 

Funken Spule) система (рис. 6.21). Крім систем з індивідуальними 

котушками, використовуються і системи, де одна котушка забезпечує 

високовольтний розряд на двох свічках одночасно. При цьому виходить, 

що в одному з циліндрів, який перебуває в такті стиску, котушка дає 

«робочу іскру», а в зв’язаному з ним, який перебуває в такті випуску, дає 

«холосту іскру» (тому така система часто називається системою 

запалювання з холостий іскрою – «wasted spark»). Наприклад, у  

6-циліндровому V-подібному двигуні на циліндрах 1 і 4 поршні займають 

одне й те ж положення (обидва знаходяться у верхній і нижній мертвій 

точці одночасно) і рухаються в унісон, але перебувають на різних тактах. 

Коли циліндр 1 перебуває на компресійному ходу, циліндр 4 – на такті 

випуску, і навпаки. 
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Рис. 6.21. Загальна схема системи DFS 

Висока напруга, що виробляється у вторинній обмотці, подається 

безпосередньо на кожну свічку запалювання. В одній зі свічок 

запалювання іскра проходить від центрального електрода до бічного 

електрода, а в іншій свічці іскра проходить від бічного до централь-

ного електрода (рис. 6.22). 

 
Рис. 6.22. Принцип роботи котушки запалювання DFS системи 
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Напруга, необхідна для утворення іскри, визначається іскровим 

проміжком і тиском при стисненні. Якщо іскровий проміжок між 

свічками обох циліндрів однаковий, для розряду необхідна напруга, 

пропорційна тиску в циліндрі. Висока напруга, що виробляється, 

розділяється відповідно до відносного тиску в циліндрах. Циліндр на 

такті стиснення вимагає і використовує більший розряд напруги, ніж 

на такті випуску. Це відбувається тому, що циліндр на такті випуску 

перебуває приблизно під атмосферним тиском, тому витрата енергії 

набагато нижча. 

Якщо порівнювати систему запалювання з розподільником із 

системою без розподільника, то загальна витрата енергії в них майже 

однакова. У системі запалювання без розподільника втрата енергії від 

іскрового проміжку між ротором розподільника і клемою ковпачка 

замінюється втратою енергії на холосту іскру в циліндрі при такті 

випуску. 

Котушки запалювання в системі DFS можуть встановлюватися як 

окремо від свічок і зв’язуватися з ними високовольтними дротами (як 

у системі EFS), так і прямо на свічках (як у системі COP, але в цьому 

випадку високовольтні дроти все одно використовуються для передачі 

розряду на свічки суміжних циліндрів – умовно таку систему можна 

назвати «DFS-COP» (рис. 6.23). 

 

 
 

Рис. 6.23. Загальна схема системи «DFS-COP» 

 

6. Високовольтні дроти – з’єднують накопичувач енергії з 

розподільником або свічками і розподільник зі свічками. У системах 

запалювання COP відсутні. 
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7. Свічки запалювання – необхідні для утворення іскрового 

розряду й запалювання робочої суміші в камері згоряння двигуна. 

Свічки встановлюються в головці циліндра. Коли імпульс струму 

високої напруги попадає на свічу запалювання, між її електродами 

проскакує іскра – саме вона запалює робочу суміш. Як правило, 

встановлюється по одній свічці на циліндр. Однак бувають і більш 

складні системи з двома свічками на циліндр, причому не завжди 

спрацьовують свічки одночасно. 

Будь-яка система запалювання чітко поділяється на дві частини: 

– низьковольтний (первинний) ланцюг – включає первинну 

обмотку котушки запалювання і безпосередньо пов’язані з нею 

ланцюги (переривача, комутатора та інших компонентів 

залежно від конструкції конкретної системи); 

– високовольтний (вторинний) ланцюг – включає вторинну 

обмотку котушки запалювання, систему розподілу високовольтної 

енергії, високовольтні дроти, свічки. 

Враховуючи всі можливі модифікації і комбінації наведених вище 

елементів, на автомобілях використовуються не менше 20 різновидів 

систем запалювання. 
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1. Призначення та основні вимоги до системи запалювання бензинових 

двигунів. 

2. Основні параметри іскроутворення в системах запалювання двигунів. 

3. Узагальнена структура системи запалювання. 

4. Основні датчики мікропроцесорної системи запалювання. 

5. Опишіть систему розподілення запалювання двигуна. 

 

 


