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А. А . УСПЕНСК/ 

ДАСЛЕДАВАННЕ УПЛЫВУ СХЕМ ПАДКЛЮЧЭННЯ 

МЕМБРАННЫХ КАМЕРНЫХ ДАТЧЫКАУ 

РАСХОДУ ПАЛIВА НА ВЫХАДНЬIЯ ПАКАЗЧЫКI 

ДЬIЗЕЛЬНЫХ PYXABIKOY * 

Расход палiва з'яуляецца адным з найважнейшых параметрау, якi 
неабходна рэгiстраваць як nры выпрабаваннi, так i nры эксплуатацыi 
дызельных рухавiкоу. Для вырашэння rэтай задачы прапаноуваюцца 
nоршневыя, зубчатыя i турбiнныя датчыкi расходу (ДР) [1 -10], га
лоунымi недахопамi якiх з'яуляюцца нiзкая надзейнасць i ( а бо) высокi 
кошт, што не дазваляе выкарыстоуваць ix ва умовах звычайнай эксuлуа-
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тацыi на трактарах, аутамабiлях i iншых мабiльных i стацыянарных 
машынах. 

Аднымi з персnсктыуных тыnа}' дат1rыкау расходу палiва 3'яуляюцца 
мембранвыя камерныя датчыкi расходу палiва ДРО, ДР! i ДР2, 
распрацаваныя Беларуекай д3яржаунай полiтэхнiчнай акадэмiяй сумес
на 3 Цэнтральным навукова-даследчым iнстытутам механi3ацыi i элек
трыфiкацыi се.11ьскай гаспадаркi, Таварыствам 3 абмежаванай адка3-
насцю «Сiстэм А» i Вышэйшым тэхнitrным вучылiшчам iмя А. Кынчава 
(НРБ) [ 11) . Аднак да цяперашняrа •racy ix выкарыстанне на машынах 
3 дызелыrымi рухавiкамi абмежавана з прычыны адсутнасцi iнфармацыi 
пра уплыу датчыкау на выхадныя пака3чыкi рухавiкоу. У дад3еным 
артыкуле прыведзены методьrка i вынiкi эксперьrментальных стэндавых 
выпрабаванняу названых датчыкау на рухавiках Д240 (59 кВт), Д12 
(480 кВт) i настуnньrх транспартных сродках: трактарах МТЗ-80 (Д240), 
аутобусах ЛАЗ i аутамабiлях КАЗ з рухавiкамi КамАЗ-740 1-5 ( 132 кВт), 
rусенiчных i шматеосевых транспартньrх сродках 3 рухавiкамi Д12, аута
мабiлях-сама3валах БелАЗ грузападымальнасцю 110 т (8ДМ, 956 кВт), 
цеплавозе ЧМЭ 3Т (К 69 310 DR, 993 кВт), трактарах фiрмы JI CASE 
GmbH (мадэль 840, 49 кВт) i SHLOTER (мадэль SV 1500, 110 кВт). 

Як вiдаць 3 тьrпавых схем падключэння ДР да дь1зельных рухавiкоу, 
пака3аных на рьrс. 1 [ 11), вьrмярэнне расходу палiва можна ажыццяу
ляць пры выкарыстаннi двух або аднаrо датчыка}·. У nершым выладку 
адзiн датчык (ДР 1) nадключаецца nамiж помn ай, якая падкачвае палiва 
(ПП), i фiльтрам тонкай ачьrсткi (ФТ) або фiльтрам rрубай ачысткi 
(ФГ) i ПП, а дpyri (ДР2) -да магiстралi, па якой лiшкi nалiва злiва
юцца у nалiуны бак (ПБ). Лiшкi палiва паступаюць 3 лалiунай nомnы 
высокага цiску (ППВЦ). У другiм выnадку ДР падключаецца памiж ПП 
i ФТ або ФГ i ПП, а выхад магiстралi, па якой у штатнай сiстэме лiшкi 
nалiва з ППВУ 3лiваюцuа у бак, nадключаецца на вьrхад ДР. 

Мэтай стэндавьrх даследаванняу з'яулялася вызначэнне уnлыву схем 
nадключэння ДР на выхадныЯ' пака3чыкi ды3ельных рухавiкоу (момант 

Рыс. 1. Тыnавыя схемы nадкдючэння мембранных камерных датчыка~ расходу да дЫ· 
зсльных рухавiкоу: ПБ- nалiуны бак, ФГ i ФТ- адnаведна фiльтры грубаА i тонкаА 
ЗЧЫСТКi, ПП- nалi~НЗПЗДКЗЧВЗЛЬIIЗЯ ПОМПЗ, ППВЦ- naлiyltЗЯ ПОМnа ВЫСОКЗГа цiску, 
РУЗ- рухавiк унутранага згарання, ДР, ДР! i ДР2- датчыкi расходу nалiва, Т-

трайнiк, ЭВ- электронны блок 
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кру1rэння, якi развiваецца рухавiком, i частату вярчэння каленчатаrа ва
ла) nры статычных нагрузках. Мэта выnрабаванн~ датчыка9" на транс
nартных сродках- вызна,rэннс )·nлыву схем nадклю1rэння ДР на выхад
ныя nаказчыкi дызельных рухавiко)· на аснове ацэнкi цягавых i дынамiч
ных якасцяу машын у эксrrлуатацыйньrх ум<>вах. Мстодыку стэндавых 
выnрабаванняу nрааналiзусм на nрыкладзе выпрабавання датчыкау 
ДР! на рухавiку тьшу Д12. 

Палiвападавальная сiстэма рухавiка Дl2• (рыс. 2) [12] nрацуе на-

ФР1· ФР12 

Рыс. 2. Схема nалi5·наnадавальнай сiстэ\lы рухавiка Д12 

ступным чынам. Палiва з бака БП 1 nраз ФГ nадаецца ПП да ФТ. 3 ФТ 
nалiва nаступае да ППВU, а ад яе- да фарсунак ФРI-ФР12. Лiшкi 
nалiва з фiльтра ФТ i ППВU nаступаюць у ПБI, аз фараунак-у злiу
ны ПБ2. Паколькi колькасць палiва, якая nастулае у ПБ2, можна не 
улiчваць, то вымярэнне расходу лалiва ажыццяуляецца пры выкарыстан
нi двух (рыс. 3, а) або аднаго (рьrс. 3, б) ДР. У nершым выладку адзiн 

ФР1- ФР12 . 
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Рыс. 3. Схемы вымярэння колькасцi nалiва, што спажыва10цца рухавiко~ Д\2 пры 
выкарыста1111i двух (а) i аднаго (б) ДР 
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Варыпиты падключэння даrчыкау pacxo,J.y на транспартных сро)l.ках 

Транспартtсы сродак -
рактар МТЗ-80 
рактар Л CASE 
т 
т GшЬН, \18· 

Д!МЬ 840 
рактар SIILOTER. 

sv 1500 
т 

А 9тобусы ЛАЗ 
i а9тамабiлi КАЗ 

мад·мь 

Гусенiчныя i шматвасевыя 

транспартныя 

хавiкамi Д12 
сродкi з РУ· 

л утамабiлi-самазnалы Бел АЗ 
rрузаnадымальнасцю 110 т 
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ДР (ДР1) падключасцца nамiж ФГ i ломnай (ПП) (датчык ДР l nрацуе 
на разраджэнне) або памiж ПП i фiльтрам (ФТ) (датчык nрацуе лад 
цiскам), а дpyri (ДР2) -да маriстралi, па якой лiшкi палiва з ФТ i 
ППВЦ злiваюцца у ПБI. Краны КР1 i КР2 (рыс. 3, а) nадключаюць 
датчыкi ДР 1 i ДР2 да адnаведных маriстраляу. У другiм выnадку датчык 
падключаецца памiж ФГ i ПП або ПП i ФТ, а выхад магiстралi, na якой 
у штатнай сiстэме лiшкi nалiва з ФТ i ППВЦ злiваюцца у ПБl, падклю
чаецца на выхад ДР. 

Выпрабаваннi ДР nры уключэннi ix па схеме, паказанай на рыс. 3, а, 
праводзiлi настуnным чынам. Краны КР 1 i КР2 устанаулiвалi так, каб 
nалiва не працякала праз ДР 1 i ДР2. Пасля працы рухавiка на зада
дзеным рэжыме на лрацягу 10-15 мiн здымалiся nаказчыкi абаротау i 
моманту кручэння, якiя развiваюцца рухавiКРм. Пераключэннем кранау 
КР 1 i КР2 уключалi у сiстэму ДР 1 i ДР2 i назiралi за зменамi скорас
нага i наrрузачнага рэжымау nрацы рухавiка. Названыя вышэй дзеяннi 
дазволiлi nарауноуваць nрацу рухавiка на адным i тым жа рэжыме i у 
адных i тых жа умовах як з ДР у сiстэме жыулення, так i без ix. Паказ
чыкi вымяралi ва усiм дыяnазоне скорасных i нагрузачных рэжымау 
nрацы рухавiка: на халастым ходзе- на чатырох скорасных рэжымах, 
на знешняй скораснай характарыстыцы- nры дзесяцi розных нагрузках 
i на прамежкавым скорасны м рэжыме- лры чатырох розных нагрузках. 

Уnлыу ДР на выхадныя nаказчыкi рухавiка лры яго уключэннi па 
схеме, лрыведзенай на рыс. 3, б, вывучауся наступным чынам. Рэriстра
валiся тэмnература палiва на уваходзе ,помnы ПП, абароты i момант 
кручэння, што развiваюцца рухавiком пры яrо працы са штатнай палiу
най сiстэмай i з nадключэннем да лалiунай сiстэмы ДР, якiя nотым 
ларауноувалiся. Выnрабаваннi адбывалiся на халастым ходзе i на знеш
няй скораснай характарыстьщы. Паказаннi nрыборау у кожным з досле
дау рэгiстравалi пры аднолькавых цеплавых рэжымах рухавiка. Анала
riчныя выnрабаваннi датчыкау ДР1 былi праведзены на рухавiках 
Д240. Падключэнне ДР ажыццяудялася na схемах, паказаных на рыс. 1, 
в i г. 

Пры вылрабзваниях ДР на транспартных сродках ацэнка цягавых i 
дынамiчных ix якасцяу ажыццяулялася на ладставе суб'ектыуных адчу
ванняу вадзiцеляу. Варыянты падключэння датчыкау лад час выnраба
ванняу nрыведзены у таблiцы. 

Падбор аб'ёму камеры ДР пры правядзеннi выnрабаванняу ажыц
цяулялi па формуле 
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дзе V- аб'ём камеры ДР, мл; Qtт- максiмальны расход палiва у мari
cтpaJii, JI/raдз. 

Такiм чынам, праведзеныя дасJiедаванвi паказаJii наступнае: 
1. Падключэнне ДР да па.1iвападава.1ьнай сiстэмы рухавiка Д12 па 

схеме, паказанай на рыс. з. а, не s·ллывае на яrо выхадныя nаказчыкi. 
2. Падключэнне ДР да палiвападавальнай сiстэмы рухавiкоу Д12 па 

схеме, nрывсдзевай на рыс. 3, б, панiжас маrутнасць, якую ён развiвае, 
на 2,1-2.4%. што тлу,,ачыцца nавышэннсм тэмпературы nалiва на ува
ходзе ПП на 4-5 ос у nара)·наннi са штатнай сiстэ~1ай. Пры рабоце ру
хавiка на халастым ходзе з ДР тэмnература палiва на уваходзе ПП на 
24-31 ос вышэйшая, ••ым пры рабоце са штатнай сiстэмай. Павышэнне 
тэмпературы палiва пры naдJ<.iiiOЧЭiшi ДР тлумачыцца шматразовым 
лраходжанвсм .1iшкау палiва праз ПП i ФТ рухавiка, абмiнаючы nалiу
ны бак. 

3. Падклю•1энне ДР да палi5·наnадавальнай сiстэмы рухавiка Д240 
па схемах, паказаных на рыс. l, в i г, не уплывае на яго выхадвыя паказ
ЧЫI\i. 

4. Выnрабаваннi ДР на транспартных сродках не выявiлi якоrа-не
будзь уплыву ix на цяrавыя i ды•tамiчныя якасцi машын. 

Вывады 

1. Мембранвыя ка:-.fсрныя датчыкi расходу не )•плываюць на выхад
ныя nаказчыкi дызе.1ьных рухавiко}· у тым выnадку, калi лравi.1ьна nада
браны аб'ём камеры дат•1ыка i схема яrо nадключэння. 

2. Калi маrутнасць рухавiка N < 400 кВт, то рэкамендуецца падклю
чаuь ДР адпаведна схемам, nаказаным на рыс. 1, в i г; пры N~500 кВт 
выкарыстоуваюцца схемы з рыс. 1, а i б. Калi iснуе варыянт з 400~N~ 
~500 кВт, то ужываюцца любыя схемы з рыс. l. Але неабходна мець на 
увазе, што пры падключэннi ДР па схемах з рыс. 1, в i г маrчыма ня
значнае (каля 2,4%) панiжэнне магутнасui рухавiка з nрычыны nавы
щэння тэмnературы палiва, якое nастулае на уваход ППВЦ у вынiку 
шматразовага праходжання яrо лiшкау па палiунай сiстэме, абмiнаючы 
лалiуиъr бак. 

Summary 

The variants of the joining of the diaphragm chamЬer flo\Y transducers of the fuel 
systcrns of the dieseles~re described. The results of the exp41rimental investigation of the 
influence of the transducers on the performance of dieseles and recomrnendationes for 
useres for transducer s application are givcn. 
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