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Анотація 
Описана фізична модель системи впорскування палива Common Rail, яка дає можливість  дослідження 

конструктивних, функціональних та експлуатаційних властивостей системи. 
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Abstract 
The physical model of the fuel injection system Common Rail, which allows for the study of structural, 

functional and operational properties of the system. 
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Вступ 
 

Система подачі палива дизельного двигуна  призначена для  подачі палива із паливного баку 

до паливної рейки з форсунками під високим тиском.  У зв’язку з посиленням законодавства щодо 

екологічних вимог, виробники дизельних двигунів постійно вдосконалюють систему подачі палива. 

Цілком очевидно, що механічна система впорскування палива не відповідає таким вимогам. В 

окремих системах тиск палива залежить від навантаження і від частоти обертання колінчатого вала. 

Зниження тиску впорскування та якості розпилення призводить до осідання великих крапель палива 

на поверхні і зниження коефіцієнта корисної дії згоряння паливоповітряної суміші та підвищення 

вмісту шкідливих сполук у відпрацьованих газах. 
 

Результати дослідження 

 

Дизельна система Common Rail (рис. 1) являє собою систему подачі палива високого тиску. 

Основними складовими системи є контур низького тиску та контур високого тиску який включає в 

себе паливний насос високого тиску та паливну рампу (Rail) з форсунками впорскування палива, які 

можуть бути електромагнітними або п’єзоелектричними. Елементи системи Common Rail досить 

складні конструктивно і високоточні при виготовленні. Відповідно вони потребують особливих 

підходів при діагностуванні. 

 
 

1 – Паливний бак; 2 – Паливний фільтр; 3 – ПНВТ; 4 – Паливо- проводи; 5 – Датчик тиску палива; 6 – Паливна рампа; 7 – 

Регулятор тиску палива; 8 – Форсунки; 9 – Електронний блок керування; 10 – Сигнали від датчиків; 11 – Підсилювальний 

блок ( на деяктих моделях авто). 

 
Рисунок 1 – Система подачі палива Common Rail 

 



 

Застосування п'єзоелектричного клапана дозволило майже в 4 рази збільшити швидкодію 

форсунки в порівнянні з електромагнітним клапаном (соленоїдом). Більш точно розділити фази 

впорскування вдалося за рахунок того, що висока швидкість відгуку сприяє повному відкриттю і 

закриванню клапана за короткий час, а також з високою точністю змінювати тривалість відкриття 

керуючого клапана форсунки. 

Найбільш поширеними причинами несправностей системи Common Rail можуть бути знос 

рухомих частин її елементів (ПНВТ, паливні форсунки, підкачувальні паливні насоси) внаслідок 

тривалої експлуатації, а також несправності електронних елементів: електронного блока керування, 

датчиків та окремих виконавчих пристроїв. Для визначення причин несправностей виконуються 

діагностичні роботи: зчитування інформації бортової системи OBD та діагностичних параметрів 

окремих елементів. 

Вивчення і дослідження конструктивних, функціональних та експлуатаційних властивостей 

даної системи безпосередньо на автомобілі складає певні труднощі, тому з метою лабораторних 

досліджень було розроблено стенд (фізичну модель системи), який дає змогу виконувати 

діагностування окремих елементів системи, наочно моделювати різні несправності та визначати їх 

вплив на діагностичні параметри. 

Стенд містить всі елементи системи Common Rail з’єднані між собою. Датчики системи 

подають інформацію в електронний блок керування. Стенд дає можливість моделювання сигналів 

датчиків до ЕБК. Змінюючи ці сигнали можна контролювати реакцію ЕБК при керуванні 

виконавчими пристроями. Окрім цього кожен елемент системи можна перевірити окремо (умови 

знятого з автомобіля).   

 

Висновки 
 

Запропонований стенд (фізична модель) системи впорскування дизельного палива Common 

Rail дає можливість визначення параметрів елементів низького та високого тиску, а також датчиків та 

виконавчих пристроїв системи в лабораторних умовах, що покращує рівень вивчення 

конструктивних, функціональних та експлуатаційних особливостей даної системи. 
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