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ВИТЯГ З ІНСТРУКЦІЇ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ 

(основні положення) 

1. Загальні вимоги безпеки 

Основними джерелами безпеки та шкідливими факторами є 

рухомі частини стенда, з‘єднувальна муфта, підвищене значення 

напруги в електричному колі стенда, підвищена насиченість повіт-

ря парами. 

В випадку травмування та виявлення неполадок в обладнанні 

терміново повідомити викладачу. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1 Оглянути інструмент та прилади та впевнитись  в справно-

сті їх стану. 

2.2 Оглянути та впевнитись в справності стенда, для чого не-

обхідно перевірити надійність кріплення всіх вузлів, деталей та за-

земляючих провідників, вільність провертання привода стенда, на-

явність на стенді сторонніх предметів. 

Запуск стенда роботи тільки з дозволу лаборанта або виклада-

ча. 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 

При випробуваннях насоса небезпечно використовувати стенд 

при несправних приладах, залишати без нагляду стенд в робочому 

стані та виконувати будь які монтажні та  демонтажні роботи при 

включеному стенді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛИВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ПАЛИВНОГО 

НАСОСУ НА ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДВИГУНА 

 

МЕТА РОБОТИ: пізнати закономірності функціонування па-

ливного насосу та визначити основні причини порушення функціо-

нальних властивостей системи та вплив їх на показники роботи 

двигуна. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Запитання до самостійної підготовки до роботи 

1.1.1 З'ясувати поняття “системний підхід в інженерній діяль-

ності” 

1.1.2 Повторити будову та принцип роботи регулятора і пали-

вного насоса дизельної паливної апаратури 

1.1.3 З'ясувати поняття швидкісної характеристики паливопо-

дачі 

1.1.4 З'ясувати поняття швидкісної характеристики двигуна 

 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Що таке система, елементи системи? 

1.2.2 Поясніть процес регулювання швидкості обертання ко-

лінчастого вала двигуна. 

1.2.3 Що таке структурна цілісність системи, системна єд-

ність? 

1.2.4 Чому може відхилятися швидкість обертання колінчас-



того вала від зрівноваженого режиму роботи двигуна (відхилятися 

в бік зростання або зменшення швидкості)? 

1.2.5 В яких експлуатаційних умовах двигуна виникає необ-

хідність встановлення регулятора швидкості обертання колінчасто-

го вала? 

1.2.6 Як впливає на якість роботи сільськогосподарських агре-

гатів величина коефіцієнту ступеня нерівномірності двигуна? 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Нагірний Ю.П. Обґрунтування інженерних рішень. – К.: 

Урожай, 1994. 

2. Техническое обслуживание и ремонт машин / И.Е. Ульман, 

С.Г. Игнатьев и др.; под. общ. ред. И.Е. Ульмана. – М.: Агропром-

издат, 1990. 

3. Практикум по ремонту машин. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 

Колос, 1974. 

4. Пособие по эксплуатации машинно-тракторного парку / под 

ред. Н.Э. Фере. Изд. 2-е – М.: Колос, 1978. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

2.1.1 Провести досліди для побудови швидкості та статичної 

характеристики паливоподачі для нових та частково спрацьованих 

плунжерних пар. На основі дослідних даних побудувати ці харак-

теристики 



  1ц fg ;  
р2ц hfg    

2.1.2 Провести досліди та побудови на основі їх регуляторну 

характеристику паливоподачі для нових та частково спрацьованих 

плунжерних пар. 

2.1.3 Визначити вільний хід рейки (люфт рейки). 

2.1.4 Провести аналіз впливу спрацювання плунжерних пар на 

швидкісну та регуляторну характеристики паливоподачі. 

2.1.5 Провести аналіз впливу спрацювання плунжерних пар на 

швидкісну та регуляторну характеристики дизельного двигуна. 

2.1.6 Зробити виводи по аналізу впливу спрацювання плунже-

рних пар та люфту рейки паливного насоса на процес регулювання 

швидкості обертання колінчастого вала двигуна. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

2.2.1 Вплив спрацювання окремих елементів системи автома-

тичного регулювання кутової швидкості колінчастого вала двигуна 

на показники роботи двигуна 

Система автоматичного регулювання (САР) кутової швидкос-

ті обертання колінчастого вала двигу включає в себе двигун, пали-

вний насос та регулятор. 

При спрацюванні плунжерних пар паливного насоса, зменшу-

ється подача палива в циліндрі двигуна при заданому положенні 

рейки, суттєво погіршується швидкісна характеристика паливопо-

дачі (Δgц = f(ω)). 

Це пояснюється тим, що зі зміною швидкості обертання вали-

ка паливного насоса змінюється просочування палива через зазори 



в плунжерній парі. Так, при зростанні швидкості переміщення плу-

нжера в гільзі зменшується кількість палива, що встигає просочи-

тися на протязі процесу нагнітання палива плунжером. А, як відо-

мо, це значно погіршує стійкість обертів двигуна, до збільшення 

подачі палива в циліндри (внаслідок зменшення просочування) ви-

водить з рівноваги роботу двигуна. Тому в цих випадках виникає 

потреба втручання регулятора для того, щоб привести роботу дви-

гуна до зрівноваженого стану. 

Крім цього, спрацювання плунжерних пар робить регуляторну 

характеристику двигуна більш похилою, що призводить до збіль-

шення ωхх і внаслідок чого – до збільшення степені нерівномірності 

двигуна. 

Як відомо, степінь нерівномірності двигуна визначається від-

ношенням 
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Пояснюється це тим, що через просочування частин палива 

доводиться збільшувати активний хід плунжера для компенсації 

цього просочування (для того щоб відновити подачу палива в цилі-

ндри двигуна). Збільшення активного ходу плунжера вимагає дода-

ткового переміщення рейки паливного насоса, а це в свою чергу – 

збільшення швидкості обертання валика регулятора та відповідно 

збільшення кутової швидкості колінчастого вала двигуна. 

 

2.2.2 Залежність крутного моменту двигуна від циклової по-

дачі палива 



Крутний момент двигуна визначається залежністю 
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де Vh – робочий об’єм циліндрів; 

τn – коефіцієнт тактності; 

Ре – середній ефективний тиск. 

Якщо взяти до уваги, що Vh та τg для однієї марки двигуна по-

стійні, то можна записати 

eе PАМ  , (3) 

Таким чином, щоб змінити крутий момент двигуна, потрібно 

впливати на величину Ре, яку визначають з рівняння 
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де В – постійна величина, яка залежить від параметрів навко-

лишнього середовища та теплотворності палива; 

η – коефіцієнт наповнення; 

ηі – індикаторний к.к.д. двигуна; 

α – коефіцієнт надмірності повітря; 

ηm – механічний к.к.д. двигуна; 

Δg – циклова подача палива 

Таким чином середній ефективний тиск т крутний момент 

двигуна прямопропорціонально залежить від циклової подачі пали-

ва. 

 

 

 



2.3 Оснащення робочого місця 

Паливний насос ЛСТН-49010 з плунжерними парами, які ма-

ють різну ступінь спрацювання. Стенд СДТА-2 (КИ-921М) для ви-

пробування та регулювання дизельної паливної апаратури. 

 

2.4 Рекомендації щодо виконання роботи і оформлення звіту 

2.4.1 В звіті необхідно привести одержані дослідні характери-

стики та зробити до них пояснення. 

2.4.2 Провести аналіз впливу спрацювання плунжерних пар на 

процес регулювання швидкості обертання колінчастого вала двигу-

на. 

2.4.3 Провести аналіз впливу люфту рейки паливного насоса 

на ступінь нерівномірності двигуна 

2.4.4 Числові данні, які одержані при випробуванні насосу за-

нести до таблиці, на підставі яких будуються графіки. Графіки бу-

дуються на міліметровому папері формату А4. 

 

2.5 Контрольні запитання 

2.5.1 Як впливає спрацювання плунжерних пар на процес ре-

гулювання швидкості обертання колінчастого вала двигуна? Пояс-

ніть це. 

2.5.2 Як впливає погіршення швидкісної характеристики дви-

гуна на роботу сільськогосподарського агрегату? Поясніть це. 

2.5.3 Як впливає спрацювання важільного механізму регуля-

тора на процес регулювання швидкості обертання колінчастого ва-

ла двигуна? Поясніть це. 



2.5.4 Як впливає спрацювання важільного механізму регуля-

тора на якість роботи сільськогосподарських агрегатів? Поясніть 

це. 

2.5.5 Посніть, чому спрацювання плунжерних пар підвищує 

ступінь нерівномірності двигуна. 

2.5.6 Як впливає на роботу сільськогосподарських агрегатів 

величина ступеня нерівномірності двигуна 
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Рис. 1. - Швидкісна характеристика двигуна СМД-14А 


