
Режими роботи двигуна та склад пальної суміші 

Для повного згоряння палива потрібна певна кількість кисню, що міститься в 

повітрі. 

Визначено, що для повного згоряння 1 кг бензину треба 15 кг повітря. Суміш 

такого складу називається нормальною.  

Збіднена пальна суміш містить на 1 кг бензину 15…17 кг повітря.  

Бідна пальна суміш має в своєму складі понад 17 кг повітря на 1 кг бензину.  

Збагачена пальна суміш містить 13… 15 кг повітря. 

Багата пальна суміш на 1 кг бензину має менше ніж 13 кг повітря. 

Для нормальної роботи двигуна на різних режимах потрібно мати різний 

склад пальної суміші. 

Під час пуску холодного двигуна сумішоутворення дуже погане, пальна 

суміш, яка готується в карбюраторі, має бути багатою, щоб компенсувати ту 

частину палива, котре конденсується на стінках циліндрів. 

На холостому ходу для стійкої роботи двигуна потрібна збагачена 

пальна суміш. 

На середніх навантаженнях, коли від двигуна не вимагається повної 

потужності, для забезпечення його економічної роботи пальна суміш має бути 

збідненою. 

На повних навантаженнях, коли потрібна найбільша швидкість 

згоряння суміші, щоб від двигуна дістати максимальну потужність, суміш має 

бути збагаченою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ди́зельне (соля́рне) па́ливо (скорочено ди́зель, соля́р, соля́ра, соля́рка) — 

рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів. 

Як і бензин, дизельне паливо є сумішшю парафінових, нафтенових і 

ароматичних вуглеводнів, які виділяються з нафтової 

ропи шляхом дистиляції з додаванням (не більш 20 %) компонентів 

каталітичного крекінгу. 

Основний показник дизельного палива — цетанове число (Л-45). Цетанове 

число характеризує здатність палива до займання в камері згорання і рівне 

об'ємному вмісту цетану  

На території країн СНД дизельне паливо виготовляють за ГОСТ 305-82, який 

передбачає три марки дизельного палива: 

 літнє; 

 зимове (дизельне зимове паливо є особливою маркою дизельних палив, 

одержуване введенням депресора в літнє паливо); 

 арктичне. 

В Україні чинний державний стандарт технологічних умов з виготовлення 

дизельного палива ДСТУ 3868-99. Цим стандартом передбачено дві марки 

дизельного палива: 

 літнє; 

 зимове. 

Дизельне паливо використовується в двигунах, установлених на 

великовантажних автомобілях, тракторах і дорожніх машинах, на водному і 

залізничному транспорті, у різних енергетичних установках і випускається 

двох видів: легке, малов'язке паливо — для швидкохідних дизелів і  

важке, високов'язке паливо — для тихохідних дизелів. 

Основні споживачі дизельного палива — залізничний транспорт, вантажний 

автотранспорт і сільськогосподарська техніка. Розрізняють так зване зимове і 

літнє дизельне паливо. Виробництво зимового палива є дорожчим, але без 

попереднього підігріву неможливо використовувати літнє паливо при -20 °C. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94


 

 

 

 

 

 

 

 



Учень: Система живлення дизельного двигуна призначена для заощадження 

дизельного палива, очищення його від механічних домішок і води, дозування 

подачі палива у кожен циліндр залежно від навантаження на двигун, 

своєчасного впорскування та розпилення у камері згорання та виведення 

продуктів згорання в атмосферу, а також подачу та очищення повітря від пилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система живлення дизелів має відповідати таким вимогам: 

•   створювати високий тиск упорскування палива в циліндр; 

•   дозувати порції палива відповідно до навантаження дизеля; 

•   впорскувати паливо в камеру згоряння в певний момент, протягом заданого 

проміжку часу і з певною інтенсивністю; 

•   добре розпилювати й рівномірно розподіляти паливо по об’єму камери 

згоряння; 

•   забезпечувати початок упорскування й порції палива, що подаються 

насосом, однаковими в усіх циліндрах; 

•   надійно фільтрувати паливо перед його надходженням у насоси й форсунки. 

Ці вимоги зумовлені тим, що на процес сумішоутворення в дизелі відводиться 

мало часу (близько 0,001 с), тому дуже важливо розпилити паливо на 

найдрібніші краплинки й рівномірно розподілити їх по всьому об’єму повітря 

в камері згоряння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паливо для дизелів має відповідати таким вимогам: 

•   добре прокачуватися, забезпечуючи безперебійну роботу пали-

воподавальної апаратури (тобто мати оптимальну в’язкість, певні 

низькотемпературні властивості, не містити води й механічних домішок); 

•   забезпечувати добре розпилювання, сумішоутворення й випаровування, а 

також швидке самозаймання, повне згоряння та м’яку роботу без димлення, 

що залежить від його хімічного складу, який оцінюється цетановим числом 

(показник займистості дизельного палива); 

•   не спричинювати підвищеного нагаро- й лакоутворення на клапанах, 

поршневих кільцях, поршнях, закоксування розпилювача й зависання його 

голки (схильність до нагаро- й лакоутворення дизельного палива залежить від 

його хімічного складу, в’язкості, а також умісту механічних домішок); 

•   не спричинювати корозії резервуарів, баків та інших деталей двигуна 

(корозійність палива залежить від умісту в ньому кислот, сірчистих сполук і 

води); 

•   бути стабільним під час транспортування й зберігання. 

 


