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5.1. Системи подачі палива 

Робота системи подачі палива в циліндри двигуна полягає у 

формуванні складу ПП-суміші, її дозуванні, транспортуванні та 

розподілі по циліндрах. Водій керує оборотами двигуна за допомогою 

дросельної заслінки, яка дозує кількість повітря що надходить у циліндри. 

Система управління вимірює об’єм або масу повітря, яке всмоктується, 

і за результатами вимірювання формує найбільш оптимальний склад 

ПП-суміші. 

Класифікація систем 

Системи подачі палива бувають одноточкові (карбюратор або 

центральне впирскування, рис 5.1, а) і багатоточкові (розподілене 

вприскування, рис. 5.1, б). У системах з одноточечную подачею палива 

формування ПП-суміші виробляється поблизу дросельної заслінки. 

Транспортування та розподіл суміші по циліндрах покладається на 

конструкцію патрубків впускного колектора. Задовільної роботи 

системи у всіх режимах добитися важко. 
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Рис. 5.1. Патрубки впускного колектора: 

а)– для центрального вприску; б) для розподіленого вприску: 

1 – паливо; 2 – повітря; 3 – дросельна заслінка; 4 – впускний 

колектор; 5 – форсунки; 6 – двигун 
 

У багатоточечних системах подачі палива і зовнішнє сумішоутворення 

виробляються в безпосередній близькості від впускних каналів. Паливо 

краще випаровується, мінімізовано вплив конструкції впускного 

колектора на рівномірність розподілу суміші по циліндрах, патрубки 

впускного колектора транспортують тільки повітря. 

Карбюратор з електронним управлінням 

При використанні найпростішого поплавкового карбюратора чим 

більше повітря засмоктується в циліндри, тим більше палива 

надходить для утворення ПП-суміші. Основний недолік такої системи 

сумішоутворення – нелінійний зв’язок між масою повітря і кількістю 

розпиленого палива, тобто не витримується стехіометричний склад 

ПП-суміші при різних обертах двигуна. Для компенсації цього недоліку 

доводиться вводити в конструкцію карбюратора електронне управління. 

Такий карбюратор називають електронним. 

Електронний карбюратор дозволяє більш якісно реалізувати наступні 

функції: 

– стабілізація обертів холостого ходу. Оберти ДВС на холостому 

ході підтримуються постійно на досить низькому рівні з метою 

економії палива і зменшення токсичності вихлопних газів. При цьому 

двигун не повинен глухнути. Регулювання проводиться кроковим 

двигуном. Оберти холостого ходу можуть бути змінені за сигналом від 

автоматичної коробки перемикання передач від реле включення муфти 

кондиціонера й іншим сигналом про збільшення навантаження; 
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– прогрів двигуна. При прогріванні двигуна обороти холостого 

ходу підтримуються збільшеними до тих пір, поки відповідний сигнал 

не надійде від датчика температури охолоджувальної рідини 

– збагачення ПП-суміші при прогріванні. Використовується 

обертова повітряна заслінка чи інший тип клапана для збагачення 

суміші залежно від режиму роботи двигуна і температури 

навколишнього середовища; 
На рис. 5.2 показані основні компоненти карбюратора з 

електронним управлінням, використовувані на деяких ранніх моделях 

автомобілів фірми Rover.  

 

 
 

Рис. 5.2. Основні компоненти карбюратора  

з електронним керуванням 

 

На рис. 5.3 показана блок-схема системи управління карбюратором. 

Зазвичай до системи управління входить набір необхідних датчиків, 

пристроїв обробки інформації, виконавчі механізми. 
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Рис. 5.3. Блок схема системи керування 

електроним карбюратором 
 

У такій системі обороти двигуна визначаються за частотою 

імпульсного сигналу, що надходить із негативного затиску первинної 

обмотки котушки запалювання, як і в багатьох інших системах. 

Датчик температури охолоджувальної рідини (термістор) розміщений 

в сорочці водяного охолодження двигуна, цей же датчик використо-

вується в системі управлінням запалювання 

Температура навколишнього повітря визначається термістором, 

розташованим під переднім бампером або за фарою. У більш пізніх 

системах температура всмоктуваного повітря вимірюється датчиком, 

встановленим у впускному колекторі. 

Датчик закритого положення дросельної заслінки поміщений під 

педаллю акселератора і спрацьовує, коли педаль відпущена, тобто 

дросельна заслінка закрита. 

Основним виконавчим механізмом в електронному карбюраторі є 

кроковий електродвигун. Кроковий двигун змінює положення дросельної 

заслінки відповідно до команд, які формуються в ЕБУ з урахуванням 

режиму роботи двигуна, температури охолоджувальної рідини і всмокту-

ваного повітря. 

Коли оберти двигуна перевищують допустиме значення, ЕБУ за 

допомогою електроклапана зрівнює тиск у поплавковій і змішувальній 

камерах і подача палива припиняється. 

ЕБУ видає також сигнал на покажчик температури двигуна, який 

установлено на щитку приладів для водія. 



Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв, В. Ю. Голдун 

 

40 

Електронне управління карбюратором виявилося неефективним у 

порівнянні з системами уприскування палива, які знайшли широке 

застосування на сучасних автомобілях. 

Системи з центральним уприскуванням палива 
У цих системах використовуються одна або дві форсунки, встановлювані 
у впускному трубопроводі перед дросельною заслінкою (6) (рис. 5.4). 
Електробензонасос постійно перекачує паливо через форсунку (2). 
Регулятор тиску паливом (1) підтримує постійний тиск палива на рівні 
0,71 бар. Паливо подається через введення (7) і зливається назад у бак 
по зворотній лінії (3). По команді ЕБУ форсунка вмикається зазвичай 
один раз за два обороти колінчастого вала. Сопло сконструйовано так, 
щоб розпилюване паливо проходило між стінками трубопроводу і 
краями дросельної заслінки. На холостому ходу ТВ-суміш подається у 
впускний колектор через байпасний канал (5), перетин якого регулюється 
кроковим двигуном (4). 

 
Рис. 5.4. Форсунка центрального вприску 

 

Системи з розподіленим уприскуванням палива 
Паливо подається поблизу впускних клапанів кожного циліндра за 

допомогою механічних або електромеханічних форсунок. Переваги 
розподіленого уприскування в порівнянні з центральним: 

1) економія палива за рахунок його більш рівномірного розподілу 
по циліндрах. У системах із центральним уприскуванням подача палива 
регулюється під циліндр, який одержує найбільш бідну суміш, у 
результаті сумарне споживання палива зростає; 

2) у системах із розподіленим уприскуванням є можливість оптимі-
зувати конструкцію впускного колектора під подачу максимальної 
кількості повітря, у результаті з двигуна знімається велика потужність; 
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3) за рахунок подачі палива безпосередньо в зону впускних клапанів 

зменшується транспортне запізнювання, двигун швидше реагує на зміну 

положення дросельної заслінки; 

4) за рахунок скорочення транспортного запізнювання в системі 

стабілізації стехіометричного складу паливо-повітряної суміші по 

сигналу з датчика кисню підвищена частота перемикань «бідна суміш – 

багата суміш». Це покращує роботу каталітичного нейтралізатора, 

зменшується вміст токсичних речовин у вихлопних газах. 

У системах розподіленого постійного упорскування, наприклад K-

Jetronic фірми BOSCH, кількість підведеного повітря безперервно 

вимірюється витратоміром, а маса палива, що впорскується, пропорційна 

обсягу повітря, що надходить. Система підтримує стехіометричне 

співвідношенн 1:14,7 у ТВ-суміші, крім перехідних режимів і роботи 

двигуна з повним навантаженням. Паливо впорскується постійно, його 

кількість регулюється дозатором-розподільником, керованим витрато-

міром повітря та регулятором керуючого тиску. У свою чергу, вплив 

регулятора керуючого тиску визначається величиною підведеного до 

нього розрідження у впускному колекторі і температурою охолоджувальної 

рідини. У цій суто механічній системі використовуються датчики 

температури на основі біметалічних пластин. Датчики керують роботою 

дозатора-розподільника через систему діафрагм і патрубків. 

У системах розподіленого постійного упорскування з електронним 

управлінням, наприклад в K-Jetronic, використовується більше 

датчиків, інформація з яких обробляється в мікропроцесорному ЕБУ. 

Керуючий тиск у дозаторі-розподільнику змінюється електрогідравлічним 

регулятором за командами ЕБУ. За рахунок електронного управління 

краще оптимізовано дозування палива. 

Найбільш досконалими на сьогодні є системи уривчасто-

розподіленого уприскування палива. У них тиск підводиться до 

форсунок палива, підтримується постійним щодо впускного колектора. 

Кількість поданого палива регулюється часом включення електро-

магнітних форсунок, керованих безпосередньо від ЕБУ, чим 

досягається висока швидкодія і точність дозування. Невід’ємними части-

нами сучасних систем подачі палива з переривчастим уприскуванням є: 

– датчик масової витрати повітря, зазвичай термоанемометричний; 

– система дозування палива: електробензонасос, паливний фільтр, 

рампа форсунок, електромагнітні форсунки, регулятор тиску палива. 

Бензонасос подає паливо в рампу під тиском 250 ... 350 кПа. Регулятор 

тиску підтримує постійний перепад тиску між впуском і нагнітаючої 

магістраллю рампи, надлишки палива повертаються в бензобак по лінії 

зливу. Соленоїди форсунок управляються силовими транзисторами ЕБУ. 
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У деяких системах є додаткова пускова форсунка, яка встановлюється за 

дросельною заслінкою і включається при холодному пуску двигуна; 

– датчик кисню, сигнал якого використовується ЕБУ для роботи в 

замкненому режимі стабілізації стехіометричного складу паливо-

повітряної суміші. 

Система подачі палива (рис. 5.5) призначена для подачі необхідної 

кількості палива у двигун при різних режимах роботи [4; 5; 18]. Для цього 

бензин нагнітається електробензонасосом (2) з паливного бака (1) через 

паливний фільтр (3) до розподільника (4) з електромагнітними форсун-

ками (8), керованими контролером (6). При установці ключа запалювання 

в положення «Запалювання» або «Стартер» з положення «Вимкнено», 

контролер подає напругу на реле бензонасоса для його включення. Якщо 

через дві секунди після включення насоса прокрутка колінчастого вала не 

починається, контролер вимикає реле і «чекає» початку прокручування. 

Після початку прокрутки контролер знову включає реле і, відповідно, 

бензонасос. Упорскування палива здійснюється індивідуально для 

кожного циліндра. Форсунки, під впливом імпульсів напруги, впорскують 

паливо дозованими порціями у впускний колектор. Частина палива 

через регулятор тиску (5) надходить назад у бак, який підтримує 

постійною різницю тиску на форсунках (зазвичай 300 кПа). Іноді в 

паливну систему вбудовується демпфер для гасіння небажаних пуль-

сацій тиску. 

 
Рис. 5.5. Схема інжекторної паливної системи: 

1 – паливний бак; 2 – паливний насос; 3 – паливний фільтр; 4 – роз-

подільна магістраль; 5 – регулятор тиску палива; 6 – контролер; 

7 – лямбда-зонд; 8 – форсунка; 9 – датчик температури охолоджувальної 
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рідини; 10 – свічка запалювання; 11 – датчик положення дросельної 

заслінки; 12 – дросельна заслінка; 13 – регулятор холостого ходу; 

14 – вимірювач маси повітря; 15 – імпульсний датчик; 16 – акуму-

ляторна батарея; 17 – замок запалювання; 18 – головне реле і реле 

паливного насоса; 19 – індивідуальна котушка запалювання; 20 – датчик 

верхньої мертвої точки першого циліндра 
 

На рис. 5.6 зображено основні вузли системи подачі повітря та палива. 

 
Рис. 5.6. Основні вузли системи подачі повітря та палива: 

1 – регулятор холостого ходу; 2 – прокладка дросельного патрубка; 

3 – датчик абсолютного тиску і температури повітря; 4 – ресивер; 

5 – кришка ресивера; 6 – штуцер шланга вакуумного підсилювача 

гальм; 7 – кронштейн приводу дросельної заслінки; 8 – трубка 

підведення палива; 9 – рампа форсунок; 10 – форсунка; 11 – впускний 
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колектор; 12 – прокладка ресивера; 13 – регулятор тиску палива; 

14 – трубка відведення палива; 15 – трубка повітряна, 16 – дросельний 

вузол; 17 – датчик положення дросельної заслінки 

 

5.2. Паливний насос 
Паливний насос високого тиску з електричним приводом 

безперервно нагнітає бензин із паливного бака [1; 6; 12]. Він може 

бути вбудований безпосередньо в паливний бак (занурювальний) або 

розташований зовні (магістральний). Для нормального функціонування 

інжекторних систем живлення бензонасос повинен подавати до форсунки 

необхідну кількість палива й одночасно підтримувати його тиск, 

достатній для ефективного упорскування на всіх режимах роботи двигуна. 

Звичайний бензонасос діафрагмового типу від карбюраторних двигунів 

непридатний у системах упорскування, оскільки його продуктивність і 

робочий тиск у кілька разів менше необхідних. Крім того, такий насос 

має механічний привід від двигуна і починає подавати паливо тільки 

після включення стартера й запуску мотора. В інжекторних системах 

робочий тиск, у паливній магістралі форсунок, повинен бути 

забезпечений безпосередньо перед моментом запуску двигуна. Цих 

протиріч вдалося уникнути в конструкції, де насос не залежить від 

двигуна. Він приводиться в дію електродвигуном постійного струму, 

що живиться від бортової електромережі автомобіля. 

За принципом дії електробензонасоси діляться на об’ємні та 

відцентрові. Робота насосів об’ємного типу заснована на циклічній 

зміні обсягів всмоктуючої та нагнітальної порожнин. Відцентрові 

насоси діляться на турбінні і вихрові, а нагнітальним елементом у них 

служить крильчатка з лопатями різної конфігурації. Турбінні насоси 

мають плоскі лопаті. Максимальний тиск, що розвивається цими 

насосами, не перевищує 0,4 МПа, а ККД – 10-15 %, проте вони 

відрізняються стабільним потоком і працюють практично без пульсацій 

тиску. Турбінні насоси використовуються зазвичай як перша ступінь 

багатоступеневих насосних систем розподіленого та центрального 

упорскування. Вихровий насос має крильчатку з виїмками сферичної 

форми – така конструкція лопатів при обертанні створює додаткові 

завихрення рідини. За один оберт крильчатки одна і та ж кількість 

палива, під дією відцентрової сили, багаторазово відкидається від 

центру до периферії, в результаті чого послідовно нарощується його 

кінетична енергія. Вихрові насоси розвивають тиск у 4-9 разів вище, 

порівняно з турбінними, а їх ККД становить 30-45 %. Такі насоси 

використовуються для перекачування не тільки бензину, але й інших 

малов’язких легколетючих рідин – спирту, ефіру тощо. Проте при 
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перекачуванні сумішей з абразивними включеннями, наприклад 

неякісного бензину, вони швидко виходять із ладу. Від поломки не 

рятує навіть сітчастий фільтр на вході впускного патрубка. 

Як приклад розглянемо будову та принцип дії заглибленого 

об’ємного електробензонасоса серії 0580254 фірми BOSCH, який 

використовується у всіх модифікаціях системи упорскування палива 

«K-Jetronic». 

На рис. 5.7 наведено схематичне зображення конструкції електро-

бензонасоса.  

 
 

Рис. 5.7. Схема конструкції електробензонасоса BOSCH-0580254: 
1 – вихідний штуцер; 2 – зворотний клапан; 3 – електроклема; 

4 – колектор; 5 – щіткотримач із пружиною і щіткою; 6 – статорний 
постійний магніт; 7 – нерухома вісь для якоря ЕДВ (електродвигун) і 
для ротора насоса; 8 – якір ЕДВ; 9 – зчіпна вилочка; 10 – відцентровий 
ролик; 11 – кришка нагнітача з випускною щілиною; 12 – статор 
нагнітача з ексцентричною циліндричною порожниною; 13 – ротор 
нагнітача з п’ятьма відцентровими роликами; 14 – донце нагнітача із 
вхідною щілиною; 15 – вхідна щілина; 16 – сітка фільтра грубої очистки 
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палива; 17 – випускна щілина; 18 – клапан скидання; 19 – виїмка в днищі 
бензобака 

 

Його приводною частиною є ЕДВ постійного струму з двома постій-

ними магнітами (6), розташованими на статорі, і з дванадцятисекційною 

робочою обвиткою, намотаною на 12-пазному якорі (8). Якірна обвитка 

петляста, короткозамкнена, стосовно зовнішнього електричного ланцюга – 

розділена щітками на дві паралельні гілки. Усього в обмотці 288 витків 

мідного дроту діаметром 0,6 мм, по 24 витки в кожній секції. Два 

статорних магніти створюють постійне магнітне поле (В) з полюсами N і 

S, яке пронизує магнітні маси і витки якоря ЕДВ. Колектор (4) має  

12 ламелей, які попарно з’єднані з бортовою електричною мережею 

напругою 12 В за допомогою пружинних щіток (5) і двох зовнішніх 

електроклем (3). Щітки до клем приєднані багатожильним гнучким 

мідним дротом. Клеми виведені за межі корпусу бензонасоса 

(позначені відповідно «+» і «–») і мають герметичне ущільнення. 

Електробензонасос встановлюється на перехідну площадку, за 

допомогою якої він кріпиться до бензобака. При цьому приймальний 

торець електробензонасоса з сітчастим фільтром (16) грубої очистки 

палива опускається точно у виїмку (19) днища бензобака. Робоче 

положення електробензонасоса BOSCH-0580254 вертикальне. 

Електродвигун розрахований на робочу напругу 12 В і в наванта-

женому режимі споживає струм до 6 А. Потужність електродвигуна 

приблизно 80 Вт. 

Принцип дії ЕДВ можна пояснити за допомогою рис. 5.8. 
 

 
Рис. 5.8. Принцип дії ЕДВ 
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Під дією бортового напруги 12 В по витках рамки R якоря ЕДВ 

починає протікати пусковий струм. Цей струм, відповідно до закону 

Ома, дорівнює: 

RUI CЯ  ,   (17) 

де Uc – напруга бортової мережі, Rr – омічний опір обмотки якоря, 

вступає в електромагнітну взаємодію з магнітним полем В постійного 

магніту статора. Як наслідок, на рамку R починають діяти дві 

механічні сили F1 і F2, кожна з яких, відповідно до закону 

електромагнітної індукції, визначається за формулою: 

, cos ЯILBF    (18) 

де L – сумарна активна довжина витків рамки R; В – індукція 

магнітного поля; Iя – сила струму; α – кут повороту рамки R щодо 

направлення поля В. Напрямок дії сили F легко визначається за 

правилом лівої руки. 

Сили F1 і F2, прикладені в протилежних напрямках до осі обертання 

якоря, утворюють обертаючий момент М, який за допомогою зчіпної 

вилочки передається ротору бензонасоса. Момент визначається за 

формулою: 

rFFM  )( 21 ,   (19) 

де r – приведений радіус якоря. 

Слід зауважити, що зчіпна вилочка виконана з жорсткої, але ламкої 

пластмаси, і при заклинюванні ротора бензонасоса (наприклад, при 

замерзанні взимку) повинна зламуватися, запобігаючи тим самим 

короткому замиканню ЕДВ насоса. 

Після пуску електродвигуна струм якоря Iя значно зменшується. Це 

явище має місце тому, що, по-перше, якір сам стає обертовим 

постійним магнітом і силою цього магніту послаблює магнітне поле 

(В) статора електродвигуна (реакція якоря), по-друге, струм Iя при 

роботі електродвигуна послаблюється протиелектрорушійною силою і 

постійно перемикається по витках якоря колекторно-щітковим 

механізмом (КЩМ), за рахунок чого його середнє значення стає меншим 

ніж струм загальмованого якоря. 

Частота обертання якоря ЕДВ, а отже, і ротора насоса, не 

регулюється, тому що залежить тільки від прикладеної до клем ЕДВ 

напруги і незначною мірою від механічного навантаження на вісь. 

Новий електробензонасос BOSCH-0580254 при напрузі 12 В може 

розвивати тиск на заглушеному вихідному штуцері (рис. 5.7) до 

7,8 бар. Клапан скидання (рис. 5.7) відтарований на 6,8 бар. При цьому 

електродвигун насоса обертається з частотою до 100 об/с. Продуктивність 
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насоса близько 1,8 дм
3
/хв, що значно вище споживання палива 

двигуном внутрішнього згоряння у форсованому режимі. 

Для підтримки необхідного тиску в системі і для скидання зайвого 

бензину назад у бензобак всі системи живлення сучасних ДВЗ 

обладнані зворотним бензопроводом і регулятором тиску в робочій 

паливній магістралі, завдяки чому тиск, що розвивається бензонасосом, 

підтримується постійним (для BOSCH-0580254 близько 6 бар). 

Пристрієм електробензонасоса, який забезпечує подачу палива, є 

відцентровий гідронагнітач, який працює за принципом проштовхування 

окремих порцій бензину відцентровими роликами через ексцентричну 

насосну порожнину. 

Основні складові частини шиберного гідронагнітача (рис. 5.9) такі: 

ротор (R) з роликами (Р), статор (С) з ексцентричною насосною порожни-

ною (S), донце (А) з впускною щілиною (L) і кришка (В) з випускним 

отвором (М). 

 

 
Рис. 5.9. Основні складові частини відцентрового гідронагнітача: 

а – донце; б – головна насосна порожнина; в – кришка 
 

У зібраному вигляді відцентровий гідронагнітач являє собою 
тришаровий пакет, у середній частині якого між кришкою (В) і донцем 
(А) утворена головна насосна порожнина (S), ексцентрично зміщена 
щодо центра обертання ротора (R), в якій і обертається ротор (R) з 
роликами (Р). 

Працює відцентровий гідронагнітач таким чином. При обертанні 

ротора нагнітача під дією відцентрових сил усі ролики нагнітача 

щільно притискаються до стінки ексцентричної статорної порожнини і 

починають котитися по стінці. Ця порожнина є головною насосною 

порожниною нагнітача. Там, де ротор нагнітача впритул підходить до 

стінки насосної порожнини (рис. 5.9, б), ролики Р1 майже повністю 

утоплюються в направляючі пази. Там, де зазор між ротором і 

статором нагнітача максимальний (рис. 5.9, б), відцентрові ролики Р2 

виступають із пазів майже на половину свого діаметра. Таким чином 

через впускну щілину (L) (рис. 5.9, а) насосної порожнини (S) 
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відбувається всмоктування порції бензину черговим набіглим роликом. 

Ця порція інтенсивно проштовхується у випускний отвір (М) (рис. 5.9, в) 

кришки нагнітача і звідти вгору, через всі деталі електродвигуна, до 

вихідного штуцера електробензонасоса (рис. 5.7). 

Бензин не проводить електричний струм, але безперешкодно 

пропускає магнітні силові лінії. Тому на електромагнітні процеси в 

ЕДВ бензин ніякого впливу не має. В’язкість бензину дуже низька, і 

тому гідромеханічний опір шарів бензину, що протікають через 

робочий «повітряний» зазор ЕДВ, також незначний. 

Прокачування бензину через електродвигун підвищує його надійність. 

Має місце постійна й ефективна промивка КЩМ (колекторно-щітковий 

механізм) і змащення проточним бензином вісі обертання, на якій 

обертаються ротор нагнітача і якір ЕДВ. 

У конструкції електробензонасоса немає підшипників кочення. А 

втулки ковзання зі щільною посадкою на вісь краще працюють із 

рідким мастилом, яким у даному випадку є бензин. Бензин інтенсивно 

охолоджує електродвигун, який ніколи не перегрівається. Як наслідок, 

електробензонасос із прокачуванням бензину через внутрішню порожнину 

електродвигуна забезпечують роботу ДВС до 200 тис. км пробігу. 

Слід зауважити, що розташування електродвигуна бензонасоса в 

бензобаку на перший погляд викликає подив. Дійсно, добре відомо, що 

в КЩМ електродвигуна може виникнути інтенсивне іскріння. Це може 

стати причиною вибуху бензобака, коли він порожній, а концентрація 

парів бензину відповідна. Однак фірма ВOSCH випускає заглибні 

електробензонасоси більше 30 років і випадків вибухів бензобака не 

зареєстровано. Пояснюється цей феномен так: електроконтактна пара 

«щітка-ламель» не іскрить, тому що, по-перше, працює в режимі 

перемикача малих енергій, по-друге, її компоненти виготовлені зі 

спеціально підібраних електропровідних матеріалів, і по-третє, в ЕДВ з 

короткозамкнутою петлястою обвиткою на якорі іскріння в КЩМ 

обмежено зустрічно-паралельним з’єднанням робочих гілок якірної 

обвитки на щітках. Крім цього, бензонасос і його ЕДВ при роботі 

постійно наповнені бензином, іскріння в якому практично неможливе. 

За рахунок герметичності в системі паливного живлення, в бензонасосі 

бензин або його надмірно багата суміш присутня навіть тоді, коли 

бензобак порожній. 

Таким чином, імовірність вибуху бензобака від присутності в 

ньому електробензонасоса практично зведена до нуля. 

Основні характеристики будь-якого бензонасоса – продуктивність 

бензонасосу та тиск палива, який він створює. Для гарантованого 

прокачування бензину через фільтр тонкого очищення бензонасос 
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повинен забезпечувати тиск, в 1,3-2 рази більший від необхідного 

робочого тиску в системі упорскування (0,25-0,55 МПа). Продуктивність 

насоса повинна істотно перевищувати потреби двигуна навіть на 

режимах максимальної потужності і, залежно від об’єму двигуна, 

складати 1-2 л/хв. Незалежно від режиму роботи мотора, бензонасос 

постійно включений. У результаті електродвигун насоса споживає від 

АКБ машини однакову потужність (близько 60 Вт) і при незмінній 

кількості обертів перекачує бензин. Продуктивність бензонасоса не зале-

жить від того, чи працює мотор на холостих обертах чи на максимальних – 

у будь-якому випадку потрібна подача палива до форсунки забезпечується 

регулятором тиску, а зайвий бензин повертається в бензобак. 
 

5.3. Регулятор тиску палива 
Регулятор тиску палива (РТП) служить для регулювання тиску 

палива в рампі залежно від навантаження і режиму роботи двигуна. 
РТП розташований на рампі форсунок і для своєї роботи використовує 
розрядження в ресивері [11; 16; 18]. 

Регулятор тиску подачі палива (5) (рис. 5.5) є мембранним 
перепускним клапаном і встановлений на кінці паливної розподільної 
магістралі (4). На діафрагму регулятора з одного боку діє тиск палива, а з 
іншого – тиск пружини регулятора і тиск (або розрядка) у впускній трубі. 
Функція регулятора полягає в підтримці постійного перепаду тиску на 
форсунці (8). 

Регулятор тиску палива зв’язаний через шланг із корпусом дросельної 

заслінки і реагує на зниження тиску у впускній трубі. При зменшенні 

тиску у впускній трубі (менше відкриття дросельної заслінки) регулятор 

зменшує тиск подачі палива. При цьому клапан регулятора відкривається, 

і надмірне паливо по зливній магістралі зливається назад у паливний бак. 

При збільшенні частоти обертання колінчастого валу тиск у впускній 

трубі збільшується і регулятор збільшує тиск подачі палива.  

Регулятор тиску палива складається з клапана (5) (рис. 5.10) з 

діафрагмою (4), підтиснутою пружиною до сідла в корпусі регулятора. 

При працюючому двигуні регулятор підтримує тиск у рампі форсунок в 

певних межах (типове значення 284-325 кПа). На діафрагму регулятора з 

одного боку діє тиск палива, а з іншого – тиск (розрідження) у впускній 

трубі. При зменшенні тиску у впускній трубі (дросельна заслінка 

закривається) клапан регулятора (5) відкривається при меншому тиску 

палива, перепускаючи надмірне паливо по зливній магістралі назад у 

бак. Тиск палива в рампі знижується. При збільшенні тиску у впускній 

трубі (при відкритті дросельної заслінки) клапан регулятора (5) 
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відкривається вже при більшому тиску палива і тиск палива в рампі 

підвищується. 
 

 
Рис. 5.10. Регулятор тиску палива: 

1 – корпус; 2 – кришка; 3 – патрубок для вакуумного шланга; 4 – діа-

фрагма; 5 – клапан; А – паливна порожнина; В – вакуумна порожнина 

 

 
Рис. 5.11. Конструкція регулятора тиску палива, що використовується 

на моделях системи упорскування MPFI з турбонаддувом: 

1 – до впускного трубопроводу; 2 – діафрагма; 3 – від інжектора; 

4 – до паливного бака 
 

Регулятор тиску палива має дві камери: паливну (А) і вакуумну, або 

діафрагмову, (В). Пальне потрапляє в паливну камеру (А) через вхідний 

штуцер. Діафрагмова камера (В) сполучена з впускним трубопроводом. 
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Якщо тиск у нижній камері перевищує сумарний тиск, що створюється на 

діафрагмі пружиною і розрідженням у трубопроводі, то діафрагма 

переміщається так, щоб надлишок палива міг бути повернутий назад у 

бензобак по зворотній лінії. Регулятор підтримує постійний перепад 

тиску в системі на рівні порядку 0,25 МПа для бензинових двигунів та 

близько 10-Па для дизельних. 

Застосовуються також електромагнітні регулятори (рис. 5.12), котрі 

являють собою циліндричний електромагнітний клапан, розташований 

лівіше центра паливної рампи і одним кінцем закріплений у самій 

паливній рампі.  
 

 

 
 
Рис. 5.12. Принцип дії електромагнітного регулятора високого тиску: 

А – фаза відкриття регулятора; В – фаза закриття регулятора; 

f – патрубок подавального паливопроводу (низький тиск); g – камера 

високого тиску; h – до подавального паливопроводу (низький тиск); 

j – подавальний патрубок високого тиску; 13 – регулятор тиску 

палива; 14 – паливна рампа; 15 – обмотка котушки; 16 – запиральна 

кулька; 17 – фільтр; 18 – осердя котушки 
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Електромагнітний регулятор високого тиску на дизельному двигуні 

підтримує необхідний для нормальної роботи упорскування тиск у 

паливній рампі. На холостих обертах близько 70 бар при навантаженні 

максимально 105 бар. Паливний насос високого тиску (ПНВТ) накачує 

паливо під тиском у рампу, а регулятор за сигналами датчика тиску 

скидає надлишок палива до зворотного паливопроводу. 

Управління  регулятором здійснює широкоімпульсний модулятор 

через комп’ютер упорскування автомобіля. У знеструмленому стані 

регулятор відкритий. При старті двигуна регулятор на короткий проміжок 

часу закривається повністю, але відразу після старту відчиняється. 

Тиск палива змінюється залежно від тиску на регуляторі (13). Коли тиск 

на запиральну кульку (16) більший, ніж магнітна напруга, яку він отримує 

від осердя котушки (18), – кулька піднімається, паливо перетікає, і тим 

самим знижується тиск. При відкритті регулятора тиску хід поршня 

збільшується, в котушці (15) виникає індукційний струм, внаслідок чого 

осердя намагнічується і притягає запиральну кульку, отвір для виходу 

палива відкривається. При закритті регулятора (13) відбувається 

зворотний процес: хід поршня регулятора тиску зменшується, осердя 

котушки (18) не намагнічується, а отвір для виходу палива (j) закри-

вається. Упорскування палива здійснюється через паливні форсунки, які 

відкриваються залежно від команди блоку управління.  

 

5.4. Форсунки паливної системи 

Форсунка (інжектор) – механічний розпилювач рідини чи газу. 

Найбільш важливим елементом форсунки є сопло. Як правило, форсунка 

складається з одного, рідше двох каналів. По першому подається рідина, 

яка розпилюється, по другому рідина, пара, газ, який служить для 

розпилення першої рідини. Чиста, якісна форсунка дає конусоподібний 

розпил, а факел виходить рівний і неперервний [18; 19; 20]. 

Основними характеристиками форсунок є: 

– динамічний діапазон роботи і мінімальна циклова подача 

палива; 

– час відкриття та закриття форсунки; 

– кут конуса розпилювання і далекобійність факела палива;  

– дрібність розпилювання і розподілу палива у факелі. 

Види форсунок: 

– електромагнітні; 

– п’єзоелектричні; 

– гідравлічні. 
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Електромагнітна форсунка (рис. 5.13) призначена для дозованої подачі 

палива у впускний колектор двигуна. Кількість палива визначається 

тривалістю імпульсів і тиском у паливній системі. Активний опір 

форсунок коливається від одиниць до десятків Ом. 

Паливна форсунка являє собою електромагнітний клапан, керований 

контролером і дозуючий подачу палива під тиском через розпилювач у 

впускний колектор двигуна. 

 

 
Рис. 5.13. Паливна форсунка: 

1 – корпус форсунки; 2 – напрямна пластина з проставкою; 3 – сідло 

клапана; 4 – шариковий клапан; 5 – розпилююча насадка; 6 – корпус роз-

пилювача; 7 – осередя з пружиною; 8 – котушка; 9 – роз’єм; 10 – фільтр 
 

 

Форсунки встановлені на рампі за допомогою пружинних фіксаторів. 

Обидва кінці форсунок герметизовані гумовими ущільнювальними 

кільцями. Конструкція форсунок є нерозбірною. 

Паливо подається до форсунки під певним (залежним від режиму 

роботи двигуна) тиском. Електричні імпульси, що надходять на електро-

магніт форсунки від блоку управління, приводять у дію голчастий 
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клапан, що відкриває та закриває канал форсунки. Кількість палива, 

яка розпилюється, пропорційна тривалості імпульсу, що задається блоком 

управління. Форма і напрям факела, який розпилюється, відіграють 

суттєву роль у процесі сумішоутворення і визначаються кількістю і 

розташуванням розпилювальних отворів. 

Існують паливні системи з центральним упорскуванням та з розпо-

діленим упорскуванням. 

 

 
Рис. 5.14. Вузол паливної форсунки розподіленого упорскування: 

1 – впускний клапан; 2 – форсунка; 3 – роз’єм; 4 – фіксатор; 5 – рампа 

форсунок; 6 – ущільнюючі кільця; 7 – впускний колектор 
 

При центральному упорскуванні до загального впускного трубопро-

воду паливо упорскується однією форсункою (для всіх циліндрів 

двигуна), яка встановлюється перед дросельною заслінкою, в місці, де 

«повинен стояти карбюратор», і характеризується низьким опором 

обмотки електромагніта (до 4-5 Ом). Одноточкове упорскування було 

проміжним етапом при переході від карбюратора до системи розпо-

діленого упорскування і встановлювалося на автомобілях в основному 

у 80-х роках ХХ століття. У 90-х практично повсюди одноточкове 

упорскування було витіснено багатоточковим або розподіленим. 

При розподіленому упорскуванні (рис. 5.14) окремі форсунки 

здійснюють упорскування палива у впускні трубопроводи кожного 

циліндра. Вони розташовуються у впускних трубопроводах і відрізня-

ються відносно високим опором обмоток електромагнітів (до 12-16 Ом). 

Виняток становлять форсунки двигунів із турбонаддувом, які мають опір 

обмотки до 4-5 Ом. На деяких автомобілях останнього покоління паливо 
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подається безпосередньо в камеру згоряння. Форсунки таких двигунів 

відрізняються високою робочою напругою електромагніта (до 100 В). 

5.5. Каталізатор системи газовипуску 
Каталізатор здійснює очищення відпрацьованих газів двигунів, з 

іскровим запаленням. Його розміщують як можна ближче до двигуна 

для швидкого нагріву до робочої температури. Оскільки каталізатор 

займає місце переднього глушника, його забезпечують пристроями, 

які, окрім очищення відпрацьованих газів, забезпечують зниження 

шуму випуску [21; 22]. 

Залежно від розмірів автомобіля і двигуна передбачають установку 

одного або більшої кількості каталізаторів. На V-образних двигунах 

ліві і праві ряди циліндрів мають свої каталізатори або глушники, які 

потім з’єднуються разом і утворюють один глушник. 

Випускні труби забезпечують об’єднання усіх випускних вікон у 

голівці циліндрів у один або більше випускних колекторів, а також 

сполучають між собою каталітичний нейтралізатор і глушники. 

Довжина і площа поперечного перерізу труб, а також тип з’єднань 

впливають на потужність і акустичні параметри двигуна. Тому система 

випуску ДВЗ часто має дві випускні труби. 
 

 
Рис. 5.15. Двошаровий трикомпонентний каталітичний  

нейтралізатор відпрацьованих газів: 

1 – лямбда-зонд для замкненого контуру управління; 2 – монолітний 

блок-носій; 3 – монтажний елемент у вигляді дротяної сітки; 4 – дво-

оболонкова теплоізоляція нейтралізатора 
 

Труби, каталітичний нейтралізатор і глушники з’єднуються за 

допомогою втулок і фланців. У багатьох системах усі основні компоненти 

зварені між собою з утворенням одного елемента. Система випуску 

кріпитися до днища автомобіля з використанням пружних елементів. 

Оскільки вібрація від випускних труб, що викликається випуском 
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відпрацьованих газів, може передаватися на кузов і підвищувати 

шумність у салоні, місце кріплення системи випуску повинно ретельно 

вибиратися. Загальний об’єм глушників на легковому автомобілі має 

бути приблизно у 3-8 разів більшим від робочого об’єму двигуна. Вага 

системи випуску може коливатися від 8 до 40 кг. 

Каталітичний нейтралізатор (рис. 5.15) містить керамічні блокові 

носії з покриттям з активної каталітичної речовини. Для компенсації 

різних коефіцієнтів теплового розширення у сталі, з якої виготовляється 

корпус нейтралізатора, і керамічного матеріалу і для захисту блокового 

носія від ударних навантажень і вібрацій застосовуються два типи 

пружних елементів. 

Монтажний елемент у вигляді дротяної сітки виготовляється з 

термостійкої нержавіючої сталі. Він не має бути чутливий до високих 

температур і пульсацій відпрацьованих газів на режимах високих 

швидкостей. 
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1. Опишіть схему інжекторної паливної системи автомобільного 

двигуна. 

2. Які основні вузли системі подачі повітря та палива? 

3. Конструктивні особливості паливних насосів інжекторних двигунів. 

4. Призначення та конструкція регулятора тиску палива. 

5. Перелічіть основні характеристики форсунок паливної системи та 

їх види. 

6. Опишіть конструкцію паливної форсунки. 

7. Призначення та конструкція каталічного нейтралізатора відпрацьо-

ваних газів. 

 


