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(57) Спосіб роботи двигуна з іскровим запалюван-
ням на режимі примусового холостого ходу, що

включає утворення розрідження в циліндрі двигуна
на такті впуску, що створює гальмовий момент
двигуна, такт стиску і відключення подачі палива,
який відрізняється тим, що на такті впуску, через
додатково встановлений електромагнітний клапан,
у циліндри двигуна надходить повітря при
мінімальному розрідженні, яке на такті стиску сти-
скають до тисків 1,0-1,5 МПа, тим самим
збільшуючи гальмовий момент двигуна, при цьому
подачу палива в циліндри двигуна відключають

Винахід відноситься до області двигунобуду-
вання стосовно до двигунів з іскровим запалюван-
ням і стосується способів регулювання подачі по-
вітря в циліндри двигуна на режимі примусового
холостого ходу — режимі гальмування автомобіля
двигуном

В даний час проблема зниження викидів ток-
сичних речовин з відпрацьованими газами на
транспорті є однією з важливих проблем в області
двигунобудування, зокрема, зниження шкідливих
викидів при русі автомобіля в режимі гальмування
двигуном частка якого при їзді в міських умовах
складає 25-30 %

Відомо, ЩО при русі автомобіля з включеною
передачею і відпущеною педаллю акселератора,
швидкість автомобіля знижується Це відбувається
за рахунок витрат частини кінетичної енергії руху
автомобіля на здійснення робочих тактів двигуна
— на такті впуску на створення розрідження, на
такті випуску — на виштовхування газів з цилінд-
ра Ця робота в теорії двигунів є роботою насос-
них ходів У випадку відключення подачі палива в
циліндрах не відбувається згоряння і, ВІДПОВІДНО,
робочого ходу поршня під дією тиску газів, а пор-
шень на даному такті при русі від ВМТ до НМТ ще
раз створює розрідження в циліндрах, як на такті
впуску, що збільшує роботу насосних ходів і галь-
мовий момент двигуна

Характерною рисою роботи двигуна на режимі
примусового холостого ходу [1] є неефективне
згоряння палива, підвищений рівень розрідження в

циліндрах двигуна сягаючий Др5 = 0,085 МПа, що

приводить до збільшення підсмоктування картер-
ного масла в циліндри і ВІДПОВІДНО ЙОГО витрати,
що супроводжується підвищеним викидом токсич-
них речовин з відпрацьованими газами, димлен-
ням і на-гарообразованієм Підсмоктування карте-
рного масла в циліндри двигуна при підвищеному
розрідженні відбувається по технологічному зазорі
між поршнем і стінкою циліндра, по нещільностям і
стикам поршневих кілець, по зазору шток впускно-
го клапана — напрямна клапана, по сальникам
впускних клапанів і чим вище знос двигуна, тим
більше масла надходить у циліндри

Відомий спосіб роботи двигуна з іскровим за-
палюванням на режимі примусового холостого
ходу [2], що полягає в зниженні розрідження в сис-
темі впуску двигуна до Др5 = 0,045 - 0,05 МПа за

допомогою клапана обмежника, що зменшує ток-
сичність відпрацьованих газів, але при цьому істо-
тно не змінює величину гальмового моменту дви-
гуна У даному способі роботи двигуна —
відключення подачі палива не передбачено

Відомий також спосіб роботи двигуна з
іскровим запалюванням на режимі примусового
холостого ходу з відключенням подачі палива в
циліндри двигуна за допомогою системи еконо-
майзера примусового холостого ходу (ЕПХХ) [3],
що у першу чергу спрямований на зниження вит-
рати палива і токсичності відпрацьованих газів, за
рахунок недожога палива на даному режимі, але
при цьому не усуває друге джерело утворення
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токсичних речовин — підсмоктування картерного
масла і викид його пар в атмосферу, що є причи-
ною утворення шлейфа синього диму з вихлопної
труби при русі автомобіля в режимі гальмування
двигуном навіть при відключеній подачі палива в
циліндри двигуна системи ЕПХХ При цьому ос-
тання на режимі примусового холостого ходу не
впливає на величину гальмового моменту двигуна

За протопит способу роботи, що заявляється,
двигуна з іскровим запалюванням на режимі при-
мусового холостого ходу прийнятий збірний прото-
тип із двох попередніх аналогів

Перший [2] аналог прийнятий по конструктив-
ному рішенню — використання у впускній системі
електромагнітного клапана для впуску повітря в
циліндри двигуна в обхід закритої дросельної за-
слінки при мінімальному рівні розрідження, необ-
хідного тільки для надходження повітря

Другий аналог [3] прийнятий по
функціональному призначенню — відключення
подачі палива в циліндри двигуна системою ЕПХХ,
електронний блок і сигнали датчиків якої викори-
стовуються для керування роботою додаткового
електромагнітного клапана

Недоліки прототипу
установка клапана — обмежника

розрідження не цілком усуває підсмоктування кар-
терного масла в циліндри двигуна на режимі при-
мусового холостого ходу,

- не забезпечується повне використання мож-
ливостей двигуна для створення гальмового мо-
менту руху автомобіля

Задача винаходу, що заявляється, полягає в
розробці способу роботи двигуна з іскровим запа-
люванням, що забезпечує екологічно чистий склад
газів на випуску двигуна на режимі примусового
холостого ходу при одночасному збільшенні галь-
мового моменту двигуна на даному режимі

Поставлена задача вирішується в такий спосіб
— у відомому способі роботи двигуна з іскровим
запалюванням на режимі примусового холостого
ходу що включає утворення підвищеного
розрідження в циліндрах двигуна на такті впуску,
що створює гальмовий момент двигуна, але при
цьому збільшує надходження картерного масла в
циліндри, такт стиску і відключення подачі палива
— ВІДПОВІДНО до винаходу на такті впуску через
додатково встановлений електромагнітний клапан
у циліндри двигуна надходить повітря при
мінімальному розрідженні що виключає надход-
ження картерного масла в циліндри двигуна, при
цьому повітря на такті стиску стискають до тиску
1,0-1,5 Мпа тим самим збільшуючи гальмовий мо-
мент двигуна, при чому подачу палива в циліндри
двигуна відключають

Функціональне призначення сукупності ознак,
що заявляються, забезпечує зниження рівня
розрідження на впуску практично до нуля, що за-
безпечує екологічно чистий склад газів на випуску
при одночасному збільшенні гальмового моменту
двигуна

Схема реалізації способу, що заявляється,
представлена на фіг

На фиг показаний двигун 1 із системою впус-
ку, що включає впускний колектор 2 з карбюрато-
ром 3, обладнаному кінцевим датчиком 4 закрито-

го положення дросельної заслінки и електромагні-
тним клапаном 5 системи холстого ходу, повітря-
ним фільтром 6, додатково встановленим елект-
ромагнітним клапаном 7 впуску повітря, вакуумним
підсилювачем 8 гальм зі зворотним клапаном 9,
електронний блок керування 10, датчик 11 частоти
обертання двигуна, вимикач 12 на педалі гальма
13 Електронний блок керування 10 з датчиками 4 і
11 являє собою систему економайзера примусово-
го холостого ходу (ЕПХХ) для відключення подачі
палива при переході на даний режим роботи
серійно встановлювану на автомобілі

Двигун внутрішнього згоряння з іскровим за-
палюванням по способу, що заявляється, працює
в такий спосіб

на режимі примусового холостого ходу, вико-
ристовуваного для гальмування автомобіля двигу-
ном, що розпізнається електронним блоком керу-
вання 10 по торканню дросельною заслінкою кін-
цевого датчика 4 і частоті обертання двигуна пе-
ревищуючий 1900 хв 1 вимірюваної датчиком 11 У
цьому випадку електронний блок керування 10
системи ЕПХХ знімає напругу з електромагнітного
клапана 5 системи холостого ходу карбюратора 3 і
тим самим відключає подачу палива в двигун 1
При відключенні напруги з електромагнітного кла-
пана 5 електронний блок керування 10 подає на-
пругу на додатково встановлений електро-
магнітний клапан 7 впуску повітря з повітряного
фільтра 6 у впускний колектор 2 двигуна 1 Подача
повітря, у двигун 1 в обхід закритої дросельної
заслінки карбюратора 3, за допомогою додатково-
го електромагнітного клапана 7 знижує рівень
розрідження в циліндрах двигуна практично до
нуля і тим самим виключає підсмоктування в них
картерного масла

При цьому подача повітря в циліндри двигуна
на такті впуску при мінімальному розрідженні за-
безпечує максимальне наповнення циліндрів пові-
трям, що на такті стиску стискають до максималь-
но можливих тисків передбачених конструкцією
двигуна, тобто до значень компресії двигуна —
1,0-5-1,5 МПа (10-^-15 кг/см2) Витрати енергії на
стиск повітря до таких тисків у кілька разів більше
чим витрати енергії на створення розрідження в
0,085-5- 0,09 МПа, що складає практично 1 кг/см2

Подібне збільшення витрат енергії на стиск
повітря в порівняння з витратами на створення
розрідження істотно збільшує гальмовий момент
двигуна

На автомобілі у впускний колектор 2 двигуна 1
підключений вакуумний підсилювач 8 гальмової
системи автомобіля зі зворотним клапаном 9, що
забезпечує надходження розрідження у вакуумний
підсилювач 8 із впускного колектора 2 і перешко-
джає виходу з нього останнього У даному випадку
корпус вакуумного підсилювача 8 служить нагро-
маджувачем розрідження і забезпечує його запас
на 2-3 гальмування у випадку зупинки двигуна і
відсутності розрідження у впускному колекторі

У зв'язку з подачею повітря у впускний колек-
тор 2 електромагнітним клапаном 7 схема реалі-
зації способу, що заявляється, передбачає наяв-
ність вимикача 12 встановленого на педалі гальма
13 при натисканні на яку сигнал з вимикача 12
надходить в електронний блок керування 10, що
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знімає напругу з електромагнітного клапана 7 впу-
ску повітря у впускний колектор 2 при одночасно-
му гальмуванні автомобіля двигуном і гальмами
Двигун у цьому випадку працює в нормальному
режимі з утворенням розрідження у впускному
колекторі 2, що забезпечує ефективну роботу
гальмової системи автомобіля Але навіть у ви-
падку екстреного гальмування, при наявності
повітря у впускному колекторі 2 запас розрідження
в корпусі вакуумного підсилювача 8 забезпечить
нормальне спрацьовування гальм

Стосовно до двигунів з електронним керуван-
ням подачі палива у впускний колектор (інжекторні
двигуни) запропонований спосіб роботи ре-
алізується також при спрацьовуванні системи
відключення подачі палива до форсунок при пере-
ході на режим примусового холостого ходу На
двигуні на корпусі дросельної заслінки також
міститься кінцевий датчик закритого положення, а
обробку сигналу по частоті обертання забезпечує
основний мікропроцесор системи керування При
використанні цього каналу мікропроцесора або
резервного каналу, що завжди міститься на виході
мікропроцесора можна забезпечити роботу додат-
кового електромагнітного клапана 7 впуску повітря
у впускний колектор 2 в обхід дросельної заслінки
по описаному вище алгоритму роботи — гальму-
вання автомобіля тільки двигуном — клапан
відкритий, при одночасному гальмуванні двигуном
і гальмами — клапан закритий

Використання способу роботи, що заяв-
ляється, двигуна з іскровим запалюванням на ре-

жимі примусового холостого ходу дозволить, на
додаток до зниження токсичності відпрацьованих
газів системою ЕПХХ, виключити ще один компо-
нент забруднення атмосфери відпрацьованими
газами двигуна — такий як викид пар картерного
масла і забезпечити при цьому абсолютно
нешкідливий — без токсичних компонентів склад
газів на виході з вихлопної труби при гальмуванні
автомобіля двигуном

Гальмування автомобіля двигуном широко ви-
користовується на транспорті, наприклад, у місь-
ких умовах у випадку прямої видимості закритого
світлофора і можливості плавного сповільнення
руху при під'їзді ДО перехрестя, також гальмування
автомобіля двигуном в обов'язковому порядку ре-
комендується використовувати на затяжних спус-
ках, щоб не перегрівати гальма автомобіля, що
може привести до їх відмовлення і, ВІДПОВІДНО,
створенню аварійної ситуації Гірські дороги з за-
тяжними спусками характерні для курортних зон
Криму і Кавказу, де експлуатація автомобілів із
двигунами працюючими по способу, що заявля-
ється, дозволить поліпшити екологічну ситуацію як
у МІСЬКІЙ так і заміській зоні
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