
Dyzelinio variklio istorija

Rudolfas Dyzelis
Degiojo mišinio sudarymas pirmajame dyzeliniame variklyje
Pirmųjų dyzelinių variklių naudojimas automobiliams
R. Bošo dyzelinių degalų įpurškimo sistemos

Dyzelinių variklių naudojimo sritys

Sukimo momentas ir galia
Variklio naudingumo koeficientas
Darbo režimai
Darbo režimų sąlygos
Įpurškimo sistema
Degimo kameros
Dyzelinas
Alternatyvūs degalai

Cilindrų pripildymo valdymo sistemos

Apžvalga
Pripūtimas
Sukinių sklendės
Oro filtras

Dyzelinių variklių degalų įpurškimo sistemų apžvalga

Konstrukcijų tipai

Mažo slėgio degalų tiekimo sistema

Apžvalga
Degalų filtrai
Degalų siurblys
Kiti komponentai
Sekcinių įpurškimo siurblių papildomi vožtuvai

Sekcinių įpurškimo siurblių apžvalga

Naudojimo sritys
Tipai
Sandara
Reguliavimas

Sekcinių įpurškimo siurblių degalų tiekimo siurbliai

Paskirtis
Sandara ir veikimo principas
Rankiniai siurbliai
Grubaus valymo filtras
Variklio darbas, kai degalai teka savaime

Standartinis sekcinis degalų įpurškimo siurblys PE



Montavimas ir pavara
Sandara ir veikimas
Konstrukciniai tipai
Sekciniai įpurškimo siurbliai, skirti dirbti kitais degalais
Sekcinių įpurškimo siurblių eksploatacija

Sekcinių įpurškimo siurblių reguliatoriai

Valdymas ir reguliavimas
Reguliatoriaus poveikis
Reguliatoriaus funkcijos
Reguliatorių tipai
Reguliatorių apžvalga
Įpurškimo ankstinimo mova
Elektrinis pavaros mechanizmas

Sekciniai įpurškimo siurbliai su sklandžiais ant plunžerių

Sandara ir veikimo principas

Skirstomojo tipo įpurškimo siurblių apžvalga

Naudojimo sritys
Tipai
Briauna valdomos sistemos
Elektromagnetais valdomos sistemos

Briauna valdomi skirstomojo tipo įpurškimo siurbliai

Naudojimo sritys ir montavimas prie variklio
Sandara
Mažo slėgio dalis
Didelio slėgio siurblys su skirstomuoju plunžeriu

Skirstomojo tipo įpurškimo siurblių reguliavimo įtaisai

Apžvalga
Sūkių dažnio reguliatorius
Įpurškimo momento reguliatorius
Mechaniniai priderinimo įtaisai
Apkrovos informacija
Potenciometras
Tiekimo signalo jutiklis
Išjungimo įtaisai
Elektroninis dyzelinio variklio valdymas
Dyzelinio variklio apsauga nuo vagystės

Elektromagnetais valdomi skirstomojo tipo įpurškimo siurbliai

Naudojimo sritys
Tipai
Sandara ir veikimo principas



Mažo slėgio dalis
Ašinio skirstomojo tipo įpurškimo siurblio didelio slėgio dalis
Radialinio skirstomojo tipo įpurškimo siurblio didelio slėgio dalis
Slėgio vožtuvai
Didelio slėgio elektromagnetinis vožtuvas
Įpurškimo momento reguliavimas
Valdymo blokas
Reziumė

Individualių įpurškimo sistemų atskiriems cilindrams apžvalga

Individualūs įpurškimo siurbliai PF
Siurblio-purkštuvo ir individualių siurblių sistemos
Lengvojo automobilio siurblio-purkštuvo sistemos bendra sandara
Sunkvežimio siurblio-purkštuvo ir siurblio-vamzdelio-purkštuvo sistemų bendra sandara

PF individualūs įpurškimo siurbliai

Sandara ir veikimo principas
Dydžiai

Siurblys-purkštuvas

Montavimas ir pavara
Sandara
Veikimo principas
Didelio slėgio elektromagnetinis vožtuvas
Montavimas ir veikimo principas
Sandara

Siurblio-vamzdelio-purkštuvo sistema

Įpurškimo proceso formavimas valdant srovės stiprį
Sunkvežimių „common rail“ sistemos

„Common rail“ sistemos didelio slėgio komponentai

Apžvalga
Purkštuvas
Didelio slėgio siurbliai
Didelio slėgio akumuliatorius (Rail)
Slėgio reguliavimo vožtuvas
Slėgio ribojimo vožtuvas

Purkštukai

Kaištiniai purkštukai
Daugiasraučiai purkštukai
Purkštukų tobulinimas

Purkštuvai

Apžvalga



Standartinis purkštuvo korpusas
Laiptuotas korpusasNaudojimas ir sandara
Dviejų spyruoklių korpusas
Purkštuvo korpusas su adatos judesio jutikliu

Didelio slėgio sujungimai

Didelio slėgio jungtys
Didelio slėgio vamzdeliai

Paleidimo palengvinimo sistemos

Apžvalga
Šildymo sistemos

Nuodingų medžiagų emisijos mažinimas variklinėmis priemonėmis

Degimo procesas
Kiti veiksniai, turintys įtakos nuodingų medžiagų emisijai
Homogeninio degimo proceso kūrimas
Deginių recirkuliacija
Karterio ventiliacija

Deginių apdorojimas išmetimo trakte

NOx kaupiamasis katalizatorius
Selektyvinis katalitinis azoto oksidų redukavimas
Dalelių filtras
Dyzelinio variklio oksidacinis katalizatorius

Elektroninė dyzelinio variklio valdymo sistema (EDC)

Sistemos apžvalga
Sekciniai įpurškimo siurbliai
Briauna valdomi ašiniai skirstomojo tipo įpurškimo siurbliai
Elektromagnetais valdomi ašiniai ir radialiniai skirstomojo tipo įpurškimo siurbliai
Lengvųjų automobilių siurblio-purkštuvo sistemos
Sunkvežimių siurblio-purkštuvo ir individualių siurblių sistemos
Lengvųjų automobilių „common rail“ sistemos
Sunkvežimių „common rail“ sistemos
Duomenų apdorojimas
Įpurškimo reguliavimas
Papildomi specialūs priderinimai
Lambda reguliavimas lengvųjų automobilių dyzeliniams varikliams
Sukimo momentu valdomos EDC sistemos
Vykdymo elementų reguliavimas ir valdymas
Pakaitinės funkcijos
Duomenų keitimasis su kitomis sistemomis
Nuoseklusis duomenų perdavimas CAN
Lengvųjų automobilių variklių priderinimas
Sunkvežimių variklių priderinimas
Priderinimo įranga



Valdymo blokas

Naudojimo sąlygos
Sandara
Duomenų apdorojimas

Jutikliai

Naudojimas automobilyje
Temperatūros jutikliai
Mikromechaniniai slėgio jutikliai
Didelio slėgio jutikliai
Induktyviniai variklio sūkių dažnio jutikliai
Sūkių dažnio jutikliai ir prieauginiai posūkio kampo jutikliai
Holo fazių jutikliai
Akceleratoriaus pedalo jutikliai
Šiluminis plėvelinis oro masės matuoklis HFM5
LSU4 plokščias plačiajuostis lambda zondas
Pusiau diferenciniai jutikliai su žiediniu trumpikliu
Bako užpildymo lygio jutiklis

Diagnostika

Kontrolė važiuojant (On-Board-Diagnosis)
Lengvųjų automobilių ir lengvų sunkvežimių borto diagnostikos sistema
Sunkiųjų sunkvežimių OBD sistema

Serviso dirbtuvių įranga

Serviso įmonių verslas
Diagnostika serviso dirbtuvėse
Tikrinimo prietaisai
Įpurškimo siurblių tikrinimo stendai
Sekcinių įpurškimo siurblių tikrinimas
Briauna valdomų skirstomojo tipo įpurškimo siurblių tikrinimas
Purkštukų tikrinimas

Deginių emisija

Apžvalga
Pagrindinės deginių sudėtinės dalys
Kenksmingos medžiagos

Deginių toksiškumo ribojimas

Apžvalga
CARB normos (lengvieji automobiliai/lengvieji sunkvežimiai)
EPA normos (lengvieji automobiliai/lengvieji sunkvežimiai)
ES normos (lengvieji automobiliai/lengvieji sunkvežimiai)
Japonijos normos (lengvieji automobiliai/lengvieji sunkvežimiai)
JAV normos sunkiesiems sunkvežimiams
Europos normos sunkiesiems sunkvežimiams
Japonijos normos sunkiesiems sunkvežimiams



JAV testo ciklai lengviesiems automobiliams ir lengviesiems sunkvežimiams
Europos testo ciklas lengviesiems automobiliams ir lengviesiems sunkvežimiams
Japonijos testo ciklas lengviesiems automobiliams ir lengviesiems sunkvežimiams
Testo ciklai sunkiesiems sunkvežimiams

Deginių analizavimo technologijos

Deginių tikrinimas tipo leidimui
Deginių analizavimo prietaisai
Deginių analizavimo metodai kuriant variklius
Deginių dūmingumo patikra

Dalykinė rodyklė


