
Дисципліна «Автомобілі» група 21 т

Заняття № 10 
Тема:  Система живлення дизельного двигуна 
Тема уроку: Регулятор частоти обертання колінчастого валу. 

Автоматична муфта випередження впорскування палива. 
Питання:
1. Будова та робота регулятор частоти обертання колінчастого валу.
2. Будова та робота автоматичної муфти випередження впорскування 

палива.

1.
Регулятор частоти обертання колінчастого вала дизелів ЯіМЗ сімейства 
КамАЗ - механічний, всережимний, прямої дії - призначений для 
підтримання встановленого швидкісного режиму. Він розташований в 
розвалі ПНВТ.
На верхній кришці регулятора знаходяться: важіль [5 (рис. 2.110)] керування 
регулятором; важіль (2) зупинки, який кінематично з’єднаний з важелем 
вимкнення подачі палива; болт (3) обмеження потужності в період обкату; 
болти обмеження максимальної (1) і мінімальної (4) частоти обертання 
колінчастого вала.

Рухомі з’єднання деталей регулятора змащуються оливою, що надходить від 
системи мащення дизеля.
Швидкісний режим роботи дизеля встановлюється важелем керування 
регулятором за допомогою тяг з’єднаний з педаллю подачі палива.
При натисканні на педаль керування подачею палива важіль (10) (рис. 2.111) 
керування регулятором повертається на певний кут і через малий важіль 
збільшує натяг пружини (11).



Рис. 2.110. Органи керування регулятором частоти обертання колінчастого
вала дизеля автомобіля КамАЗ (а -- розташовані на кришці; б - розташовані
[під  кришкою):  1  -  болт  обмеження  максимальної  частоти  обертання;  2  -
важіль зупинника; 3 - болт обмеження навантаження в обкат- ний період; 4 -
болт  обмеження  мінімальної  частоти  обертання;  $  -  важіль  керування
регулятором; 6-  муфта тягарців;  7 -  проміжний важіль;  8 - ліва рейка; 9 -
пружина важеля керування регулятором; 10 - важіль пружини; 11 - пружина
насосної секції; 12 - вісь важеля зупинника: 13 - важіль вимикання подачі; 14
- важіль рейок; 15 - регулювальний болт.

Під дією пружини важіль (7) регулятора переміщує рейки (5) ПНВТ в бік 
зростання подачі палива (частота обертання колінчастого вала 
збільшуватиметься). Це відбуватиметься до тих пір, поки відцентрова сила 
тягарців (16) не зрівноважить силу натягу пружини регулятора, тобто 
всякому положенню важеля керування регулятором відповідає певна частота 
обертання колінчастого вала двигуна.
Якщо навантаження двигуна зменшується, частота обертання колінчастого 
вала зростатиме. В такому разі відцентрові сили тягарців (16) збільшуються і 
тягарці розходяться, долаючи опір пружинки й зміщуючи тягу, разом з якою 
повертатиметься важіль (7) регулятора (1), як наслідок, рейки (5) 
пересунуться в бік зменшення подачі палива. Зі зростанням навантаження 
двигуна частота обертання колінчастого вала і відцентрові сили тягарців 
зменшуються (подача збільшиться).



Рис. 2.111. Схема дії регулятора частоти обертання колінчастого вала дизеля 
(КамАЗ): 
1 і 2  - вісь і ведуча шестерня; 3 - проміжна шестерня; 4 - тримач тягарців; 5 - 
рейки подачі палива; 6 - підшипник; 7 - важіль регулятора; 8 - палець; 9 - 
важіль рейок; 10 - важіль керування регулятором; 11 - пружина важеля; 12- 
важіль зупинника; 13 - важіль вимикання подачі палива; 14 - регулювальний 
болт; 15 - пружина; 16 - тягарець; 17 - муфта тягарців

Таким чином, автоматично підтримується швидкісний режим роботи двигуна
за різного навантаження.
Зупинка двигуна здійснюється за допомогою тросика, з’єднаного з важелем 
зупинки й кнопкою, розташованою в кабіні (кнопку - витягнути).

2.

Автоматична муфта випередження впорскування палива призначається 
для зміни моменту початку впорскування палива залежно від частоти 
обертання колінчастого вала, що поліпшує пускові якості дизеля й підвищує 
його економічність. Ведена півмуфта 13 (рис. 2.49) кріпиться на конічній 
поверхні переднього кінця кулачкового валика паливного насоса шпонкою та
гайкою, а ведуча півмуфта 1 — на маточині веденої (може повертатися на 
ній). Між маточиною та півмуфтою 1 установлено втулку 3. Ведуча півмуфта
приводиться   в   дію   розподільною   проміжною   шестірнею   через   вал   із
гнучкими сполучними муфтами. На ведену півмуфту обертання передається 
двома тягарцями 11, які коливаються в площині, перпендикулярній до осі 
обертання муфти, на осях 16, запресованих у ведену півмуфту. Проставка 12 
ведучої півмуфти впирається одним кінцем у палець тягарця, а іншим  -  у 



профільний виступ. Пружини 8 намагаються втримати тягарці на упорі у 
втулку З ведучої півмуфти.

Рис. 2.49 Автоматична муфта випередження впорскування палива 
дизелів КамАЗ:

1- ведуча півмуфта; 2, 4 - сальники; 3 - втулка ведучої півмуфти; 5 - 
корпус; 6 - регулювальні прокладки; 7 - стакан пружини; 8 - пружина; 9 - 
шайба; 10 - упорне кільце; 11 - тягарці із пальцем; 12 - проставка; 13 - ведена 
півмуфта; 14 - ущільнювальне кільце; 15 - шайба; 16 - вісь тягарця

У разі збільшення частоти обертання колінчастого вала тягарці під дією
відцентрових сил розходяться, в результаті чого ведена півмуфта 
повертається відносно ведучої в напрямі обертання кулачкового валика, що 
збільшує кут випередження впорскування палива. В разі зменшення частоти 
обертання колінчастого вала тягарці під дією пружини сходяться. Ведена 
півмуфта повертається разом із валиком паливного насоса в бік, 
протилежний напряму обертання валика, що зменшує кут випередження 
впорскування палива.

Домашнє завдання:

Вивчити:  Л. 1 с 121 – 123, Л. 3 с. 148-154 

Самостійна робота студентів:  

Законспектуйте роботу муфти випередження впорскування палива при 
збільшенні частоти обертання колінчастого валу

 


