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Процеси паливоподачі, вприскування, взаємодії факела з турбулентним 

середовищем в циліндрі і сумішоутворення достатньо повно представлені в 

технічній літературі. Сучасні методи розрахунку розпилення палива, утворення 

робочої суміші і розподілу палива в об'ємі циліндра надзвичайно складні при 

відносно невисокої точності. Вони базуються на ймовірних концепціях і, 

незважаючи на успіхи в теорії, не доведені до практичного застосування. Ця 

робота орієнтується на оцінку міри впливу тих або інших параметрів і 

геометричних співвідношень паливної апаратури на можливі зміни в протіканні 

робочого процесу двигуна. Враховуються таки фактори, як вид характеристики 

вприскування, фізичні параметри газового середовища в циліндрі у кінці такту 

стиснення, фізичні характеристики палива, характеристики процесу розпилення 

палива. При цьому бажано використовувати комплексні показники якості 

розпилювання, такі як, наприклад, середній діаметр краплі (арифметичний, 

поверхневий або об'ємний), диференціальні і сумарні криві розпилювання. 

Також оцінка дисперсності і однорідності розпилювання. Основна складність 

оцінки рішень, що приймаються при аналізі часткових режимів полягає в їх 

широкому діапазоні як по подачах палива, так і по частотах обертання. Тому 

постановка завдання на рівні моделі двофазного турбулентного струменя, що 

випаровується, впорскує в середовище газу з високими параметрами з 

урахуванням тепле переміщення, об'ємної конвекції і градієнтної дифузії, не 

реальна. У першому наближенні якість розпилювання можливо оцінити 

шляхом використання критерію Вебера. 

Експерименти дозволили отримати вирази для оцінки величин середніх 

діаметрів крапель в різні фази вприскування. При розрахунку процесу 

паливоподачі на кожному кроці інтегрування можливо визначити кількість 

крапель цього діаметру, підсумовувати загальне число крапель від початку 

подачі до будь-якого моменту часу і далі розподілити краплі з інтервалом, 

наприклад, через десять мікрон в "накопичувачі" кількості крапель, що 

укладаються в цей діапазон. 

Таким чином, є можливість отримати сумарні і диференціальні криві 



розпилювання палива, які дозволяють судити про дрібність і однорідність 

розпилювання при аналізі питань стабільності роботи паливної апаратури на 

часткових режимах і при виборі рішень по поліпшенню якості її роботи. 

Для часткових режимів роботи паливної апаратури, як показав аналіз 

результатів розрахункового дослідження, доцільно орієнтуватися на середній 

поверхневий діаметр d2, оскільки процеси розпилювання відбуваються при 

високих значеннях коефіцієнта збитку повітря і знижених термодинамічних 

параметрах середовища в циліндрі. Не менш важливе, в якісному відношенні, 

питання по параметрах факела (кут конуса і його пробивна здатність), оскільки 

при малих подачах палива в умовах малої турбулізації повітряного заряду в 

камері згорання взаємодія факела з газом і утворення робочої суміші не менш 

важлива, чим величина циклової подачі. При цьому допустимо нехтувати 

розподілом палива в струмені і за об'ємом камери згорання. 

Зміна кута конуса факела відбувається в початковій фазі уприскування, 

потім величина кута факела стабілізується. З цієї причини для часткових 

режимів зміна кута факела істотно визначає процеси сумішоутворення. Для 

порівняльного аналізу на ділянці початкового вприскування в середовище з 

протитиском допустимо застосувати формулу: 
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де В - максимальна ширина факелу,  

S - довжина факела для різних значень часу. 

На основі балансу механічних енергій діючих мас палива і повітря 

отриманий вираз для визначення далекобійності факела. Для аналізу часткових 

режимів можливо спрощений вираз  

lф=А' ∙ t1/2                                                     (2) 

де А' - коефіцієнт, А' = 160. 

Таким чином, основні вимоги до процесів розпилювання і 

сумішоутворення зводяться до наступного: 

- при порівнянні аналізованих варіантів приймаються до уваги зміна і його 



характер відносно параметрів дисперсності і однорідності розпилювання; 

- оцінюється вплив параметрів факела і його взаємодія з повітряним 

зарядом в циліндрі, вплив на характер розвитку "активності" циклу 

вприскування. 

Йдеться про можливе посилення (послаблення) ефекту періодичної 

нестабільності процесів паливоподачі в послідовних циклах на якісному рівні. 

У цьому дослідженні оцінка якості розпилювання носить допоміжний характер, 

що розширює уявлення про процеси, що відбуваються, дозволяє якісно оцінити  

вплив параметрів паливної апаратури на характер згоряння і що проводяться 

міри по поліпшенню стабільності її роботи. 

Тому при аналізі причин нестабільної роботи дизеля на часткових режимах 

слід враховувати не лише коливання величин циклових подач, але і 

сумішоутворення в циліндрі. Безумовно, процеси паливоподачі зумовлюють 

характер і якість робочого процесу дизеля. 

Тривалість фази затримки займання значною мірою визначає характер 

протікання інших фаз. Ця фаза формує показник динамічності циклу, тобто 

співвідношення долі палива, поданої за період затримки займання, до усього 

поданого палива в циліндр. Оскільки значна частина систем паливоподачі має 

регулювання подачі по кінцю уприскування, то при переході до часткових 

подач чинник динамічності циклу зростає (частково зростання посилюється і за 

рахунок збільшення періоду індукції). Процес згоряння протікає жорсткіше при 

збільшеному максимальному тиску в циліндрі. 

У фазі розвитку вогнища займання і розповсюдження горіння подача 

палива триває при збільшенні його концентрації в робочій суміші. За цей період 

відбувається згорання палива, поданого протягом першої фази, і частина 

палива, яка подана за період другої фази. У сучасних дизелів уприскування 

палива в циліндр до кінця другої фази припиняється. Закінчення цієї фази 

відбувається, як правило, до моменту досягнення максимального тиску в 

циліндрі рZ. 

Основне горіння протікає від моменту досягнення рZ і до виходу процесу 



на максимальну температуру циклу ТZ. 

Зрозуміло, що ці межі умовні, оскільки при робочому процесі, наприклад, 

може бути практично відсутнє догорання палива. 

З точки зору зв'язку робочого процесу з паливоподачею при роботі дизеля 

на часткових швидкісних і навантажених режимах особливу значущість 

отримують сучасні уявлення про динаміку розвитку робочого процесу дизеля. 

Сумішоутворення зв'язує процеси паливоподачі і згорання і включає ряд 

проміжних фаз: розпилювання палива форсункою, утворення і перемішання 

двофазного струменя палива, випарування крапель в турбулентному потоці, 

перемішування і підготовка парів палива до спалахування, включаючи 

попередні перетворення вуглеводнів палива поблизу верхньої мертвої точки.  

Процес згорання в дизелі може бути представлений у вигляді так званої 

двомірної моделі нульового порядку, яка може бути описана діаграмою 

тепловиділення (рис. 1). Особливістю такої моделі є те, що вона описується 

диференційними рівняннями в часткових добутках (рівняння збереження маси, 

енергії і хімічних концентрацій), в основі моделі – опис характера 

тепловиділення в циліндрі 

∑
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де )(t
dt
dxi   - складові швидкості тепловиділення при m = 2. 

Швидкості тепловиділення в багатьох випадках записується так: 
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де х1, хт - долі теплоти, відповідно до тієї, що виділилася на першій ділянці 

і за увесь період горіння;  



φ1, φ 2 - кутові величини, відповідні відрізкам часу від початку відповідної 

ділянки до моменту досягнення максимальної швидкості на цій ділянці;  

φ н , φ 3 - початок тепловиділення і затримка по наступної ділянки відносно 

початку попереднього; 

к1, к2 , к3 - показники характеру тепловиділення теплоти на ділянках; 

ат – доля теплоти, що виділилася на основній ділянці під впливом 

дрібномасштабних турбулентних пульсацій. 

 
Рис. 1. Зміна тепловиділення, температури і тиску газів в циліндрі 

дизеля від кута повороту колінчастого валу 



При переході на часткові режими знижується доля дифузійного горіння 

при зміні форми швидкості тепловиділення на перші ділянці внаслідок зміни 

температурного стану двигуна. На режимах мінімальних оборотів під 

навантаженням має місце тільки вибухове горіння. Процеси розпилення палива  

дизельними форсунками можливо визначити значення φ х і < φ 3: 
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де 1к - характерний розмір камери згорання;  

азв - швидкість звукових хвиль в камері згорання;  

ст - середня швидкість руху поршня;  

D , S - діаметр і хід поршня. 

Для часткових режимів, характерних для роботи дизель-генераторів, коли 

подача палива не перевершує 20 - 40 % від номінальної (менше значення 

відноситься до форсованих дизелів), друга ділянка тепловиділення 

вироджується, від виразу (4) залишиться тільки перший член. Цей член 

рівняння можливо використовувати при аналізі послідовних процесів в 

циліндрі для випадку нестабільної від циклу до циклу роботи паливної 

апаратури (тут йдеться про стаціонарні дизелі). Згідно з критерієм Сифмана N 

процеси паливоподачі відбуваються за першим типом при одночасному 

зменшенні циклової подачі, що дозволяє використовувати для аналізу перший 

член виразу (4), але зі зниженою достовірністю. 

При допущенні, що на часткових режимах в умовах нестабільний роботи 

від циклу до циклу коефіцієнт надлишку повітря не змінюється, можливо 

прийняти φх і φ3 з виразу (5), кх = 2 і х1 = а1 (gi / gц). Коефіцієнт ах залежить від 

геометрії камери згоряння, кута випередження і параметрів уприскування і в 

послідовності процесів згорання в циліндрі не змінює свого значення. Для 

забезпечення мінімальних стійких подач палива в умовах форсованого дизеля 

без перевищення жорсткості номінального режиму необхідно виконати умову: 

максимальна швидкість тепловиділення цього режиму не повинна 

перевищувати. 



Для цього слід так організувати процес паливоподачі, щоб при зниженні 

активного ходу плунжера до мінімальної подачі, чинник динамічності циклу 

внаслідок зростання затримки займання не перевищив значення номінального 

режиму. 

Тому для форсованих дизелів стає доцільним застосування ступінчастої 

(до подвійної) подачі палива. Саме при такому рішенні можливо забезпечити 

стійку мінімальну подачу палива. Період індукції можливо оцінити по формулі: 
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Для активних і пасивних процесів згоряння получаємо приблизне 

співвідношення 

,A ПA
i i

П

n
n

ϕ ϕ
 

= ⋅ 
 

                                                 (7) 

де пА, пП -  миттєва частота обертання при активному і пасивному 

процесах. У відповідність з ГОСТ 10150-88 припустима похибка нестабільності 

частоти обертання не повинна перевищувати 3%. При експлуатації на подібних 

режимах ця величина значно більше. 

Якісний аналіз робочого процесу дизеля для часткових режимах роботи з 

використанням виразу (4) дозволяє в першому наближенні вийти на зв'язок між 

нестабільною або нерівномірною роботою паливної апаратури з основними 

показниками робочого процесу в циліндрі і вихідними характеристиками 

дизеля. Використання математичній моделі робочого процесу дизеля, яка 

реалізована А.В. Скоттом на базі рівняння (4), дозволило синтезувати робочий 

процес в циліндрі в послідовних циклах без внесення суттєвих помилок, 

пов'язаних з введеними спрощеннями. 

Вимоги до певного формування параметрів паливоподачі на часткових 

режимах роботи не повинні суперечити вимогам забезпечення номінальних 

режимів. 

Аналіз послідовних циклів уприскування при роботі паливної апаратури на 

часткових режимах зводиться до наступного: з'ясуванню на якісному рівні 



впливу нестабільної роботи паливної апаратури на характер тепловиділення в 

першій і другій фазах робочого процесу; у оцінці зв'язку "активності" циклу 

уприскування із швидкістю тепловиділення на ділянці вибухового горіння; у 

оцінці впливу власної нестабільності паливної апаратури на посилення 

(послаблення) цього ефекту через робочий процес дизеля. 

Таким чином, в цій роботі розглянуті нові аспекти глобальної проблеми: 

підвищення ефективності експлуатації дизелів при роботі на часткових і 

перехідних режимах. 

Висновки. Дослідження дозволило розкрити фізичну природу складних 

гідродинамічних явищ в дизельній паливної апаратури, що обумовлює появу 

міжциклової нестабільності паливоподачі в робочому процесі окремих 

циліндрів. Ці явища до теперішнього часу так і не знайшли повноцінного 

відображення як в технічній літературі, так і в розрахункових методиках, а 

також в практику проектування паливної апаратури і у вимогах державних 

стандартів до параметрів дизелів при роботі на часткових режимах. 
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