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Abstract 
In this paper some possibilities of improvement of the rotary distributor injection pumps working 

conditions are presented. 
The injection pressure ununiformity influence on the engine parameters are also taken in discuss. 

 
1. Bevezetés 
Azon motorok esetében, amelyeknél a levegő-üzemanyag keverék befecskendezés alapján jön létre, a 

teljesítmény és a fajlagos űzemanyagfogyasztás nagymértékben függ a befecskendező berendezés szerkezeti 
és működési paramétereitől. Tehát, egy ilyen motor optimális működése érdekében, az üzemanyag-
befecskendező berendezést korrelálni kell az adott motorral, mely fáradságos kutatómunka eredményét képe-
zi, ahol a befecskendező berendezés szerkezeti paramétereit öszehangolják a motor robbanótéri és az 
elosztóberendezés paramétereivel. 

 
2. A feltöltőcsatlakozó kihatása a forgóelosztós befecskendező pumpa hozamára  
A forgóelosztós befecskendező pumpa fő alkotóelemei (1. ábra) a következők: szabályozó szelep SR, 

áthelyező pumpa PT, hidraulikus fej CH, forgórész R, adagoló szelep SD, szabályozó csuklószára TAR, 
alpjárati rugó, feltöltő szelep (csatlakozó) Rref és magasnyomású vezetékek. 

Tanulmányozva a feltöltőszelep befolyását a forgóelosztós befecskendező pumpa hozamának állandóságára 
nézve, a szelepet működő állapotban kell megfigyelni, amikor a következő összefüggés érvényes (1. ábra): 
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ahol:  R – a rugó kiinduló feszültsége,  
K – rugalmassági állandó,  
x – a szelep emelkedése,  
d – a szelepszár átmérője,  
D – a szelep tányérjának átmérője,  
p1 – az üzemanyag csatlakozó (szelep) előtti nyomása,  
p – az üzemanyag csatlakozó (szelep) utáni nyomása. 
 
A szelep felemelkedett vagy fekvő (x=0) helyzetéből, amikor p1=p1r és p=pr, következik (1. és 2. ábra): 
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A (2) képlet azt mutatja, hogy a p1r nyomás, amely le kell győzze a rugó kiinduló feszültségét (R), kü-
lönösen fontos a hozam szempontjából. 

Az (1) összefüggést a következő formába lehet átalakítani: 
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1. ábra 
 
ahonnan : 
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A (2) képletet a (4)-be behelyettesítve, kövtkezik: 
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Egy állandó D és d átmérőnél az x szelepemelkedése a nyomáskülönbségtől (p1-p), (p-pr) illetve (p1-p1r)
és a K rugalmassági tényezőtől függ.  

A szelep által adott metszet alapján a tömörítés egyenlete:  
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és a tömörítés egyenlete a befecskendezőhöz vezető metszeten (lásd a 2. ábrát):  

 2
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Ahol, a Vc egy ciklusnak megfelelő üzemanyag hozam, µ1f1, µ2f2,- tényleges folyási területek az 1. és 2. 
metszetekben. Innen kitűnnek a fő tenyezők, amelyek befolyásolják  a nyomáskülönbségeket, amelyek sze-
lepben keletkeznek. Egy jól meghatározott ρc sürüségű üzemanyagnál a p1-p és p-pinj nyomáskülönbségeket a 
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cikluson belüli hozam (Vc) és a tényleges befolyási metszet (µ1f1,µ2f2) határozza meg. Fontos a tényleges µ1f1
terület nagysága is, amelyet a szelep és a K rugalmassági tényezőjű rugó határoz meg. 

 

2. ábra 
 
Tekintetbe véve azt a tényt, hogy a feltöltő szelepek tömítése azonos, vagyis µ1f1=ct, egy befecskendező szi-

vattyú minden feltöltő szelepe számára ugyanazt a hozamot tudjuk biztosítani, azzal a feltétellel, hogy a szelepek 
kinyílása és bezárása az összes csatlakozónál azonos időközönként menjen végbe. Ennek a feltételnek a teljesítése 
azt követeli, hogy minden csatlakozóhoz azonos rugalmassági allandójú rugó legyen felszerelve. A valóságban 
lényeges különbség van a szelepek tényleges befolyási területei között. Innen lehet következtetni, hogy a feltöltő
csatalakozók főbb tényezői, amelyek befolyásolják kis fordulatszámon a hozam állandóságát, a következők: a tény-
leges befolyási terület (µ1f1, µ2f2), a nyomáskülönbségek (p1-p és p-pinj ) és a rugók K rugalmassági állandója. 

Egy 4 csatlakozós befecskendező szivattyúnál, mely szeleprugóinak a rugalmassági tényezői nem azonosak, 
külonböző szelepemelekedések jönnek létre  xI>xII>xIII>xIV és különböző üzemanyag nyomások a csatlakozókban 
prI>prII>prIII>prIV illetve pinj

I>pinj
II>pinj 

III>pinj
IV  (3. ábra), mely a befecskendezők hozamának egyenlőtlenségéhez vezet . 

Azonos rugalmassági állandójú rugók esetében a csatlakozók paramétereinek változásai azonosak (4. ábra). 
Mivel az elemzett tényezők egymástól függőek, végül marad a tényleges befolyási terület µ1f1 és a rugók ru-

galmassági tényezőjének kísérleti nyomonkövetése, amelyeknek vagy azonosnak vagy nagyon közelállónak kell 
lenniük a szivattyú mindenik csatlaozója számára.      

 

3. ábra 
 

4. ábra 
 

2. Kísérleti próbák 
Az első lépésben különböző szivattyúk rugóinak krakterisztikáit határoztuk meg (5 ábra). Egy F1=2daN 

állandó erőnek megfelelően, lemértük a rugók löketét, mely egy B98081-xy sorszámú 6 csatlakozós új szi-
vattyúnál h=5,82…6,92 mm között váltakozott. Egy másik B98082-xy,6 csaltakozós új szivattyúnál a löket 
h=6,04….6,9 mm volt. Számos csatlakozó esetében a rugók járata h=5,42…6,91mm. 

A szivattyúk hozamának egyenlőtlenségét, a rugók és a feltöltő szelepek kölcsönhatásának figyelembe 
vételével tanulmányoztuk. E kölcsönhatás vizsgálatához kiszereltük a feltöltőszelepeket és a rugókat a feltöl-
tő-csatlakozókból, megismételvén a kisérletet. 
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5. ábra 
 
Az eredeti és az utóbbi kísérletek eredményeit a 6. és 7. ábra szemlélteti, ahonnan látható, hogy maxi-

mális teljesítménynél a rugóval ellátott szelepes csatlakozók esetében kisebbek az egyenlőtlenségek mint 
azoknál a szivattyúknál, amelyeknél kiszereltük a rugót a csatlakozókból.  

 

3. A hozam egyenlőtlenségének befolyása a motor különböző paramétereire 
A tanulmány az üzemanyag hozam egyenlőtlenségének befolyásét vizsgálta a motor névleges teljesít-

ményére, valamint a különböző egyenlőtlenségi szinteknél levő fajlagos  üzemanyag fogyasztást  (6.7.8. ábra). 
 

6. ábra 
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7.ábra 
 

8. ábra 

 
Az elméleti és kísérleti tanulmányokból látható, hogy a befecskendező szivattyúk működésében lényeges be-

folyása van a feltöltő csatlakozókban levő rugóknak. Ezek 20-120% egyenlőtlenséget is be tudnak vinni a motor 
működésébe, tehát ezek kiválasztása nagyon fontos a megengedett egyenlőtlenségek szempontjából. 

Egy hozamegyenlőtlenséggel kapcsolatos tanulmány kimutatta, hogy egy 75%,  illetve egy 117% ará-
nyú egyenlőtlenség a motor fordulatszámát 17%-kal csökkenti és a fajlagos üzemanyagfogyasztás 28%-kal 
nő. Tehát elengedhetetlen egy olyan berendezés előállítása, amely folyamatosan mutatja a szivattyúk  hoza-
mának egyenlőtlenségét. 
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