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КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ
НЕЙТРАЛІЗУЮЧОГО
МЕХАНІЗМУ ДИСБАЛАНСУ В
ОДНОЦИЛІНДРОВОМУ
ДВЗ
ТИПУ R
Під час роботи двигуна внутрішнього згоряння
присутні неврівноваженості, які поступово сприяють
швидкому зносу його вузлів і механізмів. У статті
проаналізовано та описано урівноваженість рядних двигунів
наступним
трактуванням
–
чим
краще
двигун
врівноважений під силу інерції якого-небудь порядку, тим
гірше він урівноважений по моменту від цих сил. Тому,
зведення вібрацій до мінімуму має велике значення при
знаходженні його в силовій структурі шасі.
Ключові слова: двигун, дисбаланс, нейтралізуючий
механізм

Постановка проблеми. Однією з
найважливіших проблем ДВЗ – виникнення під
час його роботи дисбалансу. Для використання
переваг урівноваженості багатоциліндрових
двигунів не обов’язково, щоб усі поршні були
робочими (рис. 1). На схемі застосовано один
балансирний шатун, який використовується для
урівноваження двох робочих. В такій схемі
присутнє
поєднання
малої
ширини
двоциліндрового двигуна і урівноваженість
рядної «четвірки».

Рис. 1. Схема урівноваження
двохциліндрового ДВЗ із застосуванням
балансирного шатуна
Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Суттєвий внесок в розвиток
нейтралізуючих механізмів дисбалансу внесли
вчені, П.С. Берник, І.Ф. Гончаревич, В. Ф. Анісімов,
В.М. Пришляк, В.П. Комаха та інші. Питанням
застосування вібраційної технологічної дії в
механічних
та
гідромеханічних
процесах
займались
Г.М.
Калетнік,
О.В. Солона,
М.І.Самокиш та інші.
Мета
досліджень.
Обґрунтування
технологічних та конструктивних параметрів
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нейтралізуючого механізму дисбалансу в
одноциліндровому ДВЗ типу R.
Для досягнення мети були поставлені
наступні задачі:
аналіз
конструктивних
схем
нейтралізуючих механізмів дисбалансу;
обґрунтування
конструктивних
особливостей нейтралізуючих механізмів
дисбалансу.
Методи дослідження. В процесі
дослідження існуючих механізмів дисбалансу,
що
забезпечують
нейтралізуючу
дію,
застосовувалися методи узагальнення, аналізу
та системного підходу.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження. При класичному компонуванні з
вертикальним
розташуванням
циліндрів
застосування
балансирного
поршня
є
недоцільним із-за значного збільшення висоти
двигуна. В цьому випадку можна імітувати
наявність балансирного поршня, як це
зроблено в двигуні фірми BMW (рис. 2, а).
Завдяки балансирному шатуну траєкторія руху
«верхньої» головки нижнього шатуна дуже
близька до прямої лінії. По урівноваженості цей
двигун також аналогічний рядній «четвірці».
У тандемних двигунах, (рис. 2, б)
працюють два колінчастих вали, синхронність
роботи
яких
забезпечує
вплив
на
урівноваженість. У «квадратній четвірці» поршні
рухаються парами по діагоналі. Сили інерції
першого порядку усуваються тим, що два
поршні рухаються вгору, а два інших – вниз.
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Моменти першого порядку також повністю
урівноважують один одного. Сили інерції
другого порядку усіх чотирьох циліндрів
складаються. Таким чином, по урівноваженості
«квадратна четвірка» повністю аналогічна
рядній.

Рис. 3. Компонувальні схеми
урівноважуючих механізмів у V-подібних
ДВЗ:
а) застосування балансирного валу з двома
противагами;
б) застосування балансирного валу з
трьома противагами

Рис. 2. Компонувальні схеми
урівноважуючих механізмів в ДВЗ типу R:
а – застосування балансирного шатуна; б)
тандемний двигун; в) застосування двох
колінчастих валів

Для
більшої
урівноваженості
застосовується балансирний вал з трьома
противагами – два з них, розташовані з боків,
усувають момент від сил інерції першого
порядку, а середня противага є частиною
одновального урівноважуючого механізму (рис.
3, б).
Шатун по призначенню приймає участь
як в поступальному русі поршня з кільцями і
пальцем, так і в обертанні колінчастого вала.
Тому
в
усьому
кривошипно-шатунному
механізмі (КШМ) шатун – єдина деталь, яка в
розрахунках представляється не єдиною
масою, а як би такою, що складається з двох
мас. Масу, яка зосереджена біля верхньої
головки шатуна, рухається разом з поршнем,
поршневим пальцем і кільцями називають
поступально-рухомою масою (ПРМ). А інша
частина маси шатуна, що залишилася,
зосереджена
біля
нижньої
головки
і
обертається разом з шатунною шийкою
колінчастого вала.
Розглянемо найпростіший варіант –
одноциліндровий двигун. Дисбаланс, що
створюється шатунною шийкою і нижньою
головкою шатуна, призводить до появи
відцентрових сил інерції. По суті, такі ж
дизбалансні сили виникають при обертанні
незбалансованого колеса. Урівноважити їх
нескладно – досить розташувати вантаж на
протилежній його стороні (противагу). І
противаги на щоках колінчастого вала
виконують таку ж роль, що вантажики при
балансуванні колеса.
З вібраціями, що створюються ГРМ,
складніше. Адже поршень повинен при підході
до верхньої мертвої точки (ВМТ) досить швидко
зупинитися, потім так же швидко прискоритися
в протилежному напрямі. При цьому, через
особливості геометрії КШМ, максимальну

Дуже незвичайний двигун Neander
Turbo Diesel з двома колінчастими валами і
чотирма шатунами на два поршні (рис. 2, в). В
такій схемі, обертання в різні сторони
колінчастих валів забезпечує урівноваження, як
при двохвальному урівноважуючому механізмі
– за рахунок збільшення дисбалансу на щоках
колінчастих валів.
Щодо V-подібних двигунів, то в них має
місце вибір кута розвалу циліндрів. При малому
куті розвалу (45°…54°) двигун виходить дуже
компактним,
а
при
прямому
(90°)
–
урівноваженість. У 80-х роках інженери компанії
Honda знайшли спосіб з’єднати переваги обох
типів – замість однієї загальної шатунної шийки
вони застосували дві, зміщені одна відносно
одної:
ε = 180°- 2γ,
де ε – кут зміщення шийок;
γ – кут розвалу циліндрів.
Такий двигун вперше був застосований
на моделі VT 750 в далекому 1982 року. На
жаль,
при
зміщенні
шатунних
шийок
збільшується відстань між циліндрами і,
відповідно, момент від сил інерції першого
порядку. Цей момент є в усіх V-подібних
двигунах, але він невеликий із-за малого плеча,
а тому ним можна знехтувати. В результаті такі
двигуни не урівноважені як під силу інерції
першого порядку, так і по момент від них.
Для урівноваження V-подібних двигунів
із
зміщеними
шатунними
шийками
застосовуються різні варіанти. По програмімінімум усувається тільки момент від сил
інерції першого порядку за допомогою
балансирного валу з двома противагами (рис.
3, а).
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швидкість поршень розвиває не в середині
ходу, а трохи ближче до мертвих точок.
Постійні прискорення і гальмування ПРМ
створюють сили інерції першого порядку Р1, а
особливості геометрії КШМ призводять до
появи сил інерції другого порядку Р2. Сили
інерції першого порядку також називають
первинними вібраціями, а другого порядку –
вторинними. Частота первинних вібрацій
дорівнює частоті обертання колінчастого вала.
Їх амплітуда залежить від маси поступально
рухомих мас і частоти обертання колінчастого
вала.

Вібрації в техніці
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Такий
механізм
не
дозволяє
забезпечити повне усування коливаннь, а
переводить їх в площину, перпендикулярну
площині осі циліндра. Це означає, що
збільшення
додаткової
противаги
послаблятиме силу Р1 у ВМТ і НМТ, але
призводитиме і
до зростання
вібрації,
направлених перпендикулярно до осі циліндра
при повороті колінчастого вала на 90° і 270°.
Тому компенсувати більше половини
сили інерції першого порядку недоцільно.
Повністю усунути дію сили Р1 можна
застосуванням
балансирного
валу,
що
обертається із швидкістю колінчастого вала,
але у зворотний бік (рис.2).

Рис. 2. Схема урівноваження сил інерції
першого порядку за допомогою введення
одного балансирного валу

Рис. 1. Схема урівноваження двигуна за
допомогою противаг на щоках колінчастого
вала з відображенням розподілу сил інерції
першого порядку

Кожна з урівноважуючих сил, що
виникають із-за дисбалансу на балансирному
валу і колінчастому валу, дорівнює половині
сили Р1. У будь-який момент часу сума проекцій
урівноважуючих сил на вісь циліндра дорівнює
силі інерції першого порядку для цього кута
повороту колінчастого валу, але протилежна по
знаку. При цьому сума проекцій на вісь,
перпендикулярну осі циліндра, дорівнює нулю.
Однак при використанні одновального
механізму виникають коливання від моменту,
що створюється некомпенсованою силою
інерції і вертикальної складової урівноважуючої
сили на плечі від осі циліндра до осі
балансирного валу. Для повного усунення
первинних
коливань
застосовується
двохвальний урівноважуючий механізм ( рис.
3).

Залежність сил інерції, а отже, вібрацій
від маси ПРМ має лінійний характер. Це
означає, що якщо при модернізації двигуна
масу ПРМ вдалося зменшити на 10 %, то і
рівень вібрацій знизиться на тих же 10 %. А ось
залежність сил інерції від обертів колінчатого
вала – квадратичною. Це означає, що при
збільшенні частоти обертання колінчастого
вала в два рази сили інерції зростають в чотири
рази, а якщо частота обертання збільшується в
три рази, то сили інерції зростуть в дев’ять
разів.
Частота вторинних вібрацій удвічі
перевершує частоту обертання колінчастого
вала. Їх амплітуда менше амплітуди первинних
коливань в стільки ж раз, в скільки радіус
кривошипа, рівний половині ходу поршня,
менше довжини шатуна. В середньому радіус
кривошипа приблизно в чотири рази менше
довжини шатуна, і, отже, вторинні вібрації
приблизно в чотири рази менше первинних. Є
ще сили інерції третього, четвертого і так далі
порядків, але вони настільки малі, що їх
зазвичай не враховують.
Для зменшення первинних вібрацій
застосовують
урівноважуючі
механізми.
Найпростіший і компактний є варіант із
застосуванням тільки додаткових противаг на
щоках колінчастого валу, що створює реально
діючу силу (див. рис. 1).

Рис. 3. Схема урівноваження сил інерції
першого порядку за допомогою введення
двох балансирних валів
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У такому пристрої додаткова противага
на колінчастому валі, що створює силу, рівну
половині Р1, взаємодіє з противагами на
балансирних валах, кожен з яких створює силу,
в чотири рази меншу, ніж Р1.
Для урівноваження вторинних коливань
найчастіше
застосовується
механізм,
запатентований
британським
інженером
Фредеріком Ланчестером в далекому 1904
року. Він складається з двох балансирних
валів, що обертаються в різні боки з частотою,
що удвічі перевищує частоту обертання
колінчастого вала (рис. 4). Втім, іноді
використовується і один балансирний вал, що
обертається в два рази швидше за колінчастого
вала.
Його
робота
аналогічна
роботі
одновального механізму для урівноваження сил
першого порядку. Усе це відноситься як до
одноциліндрових, так і до багатоциліндрових
двигунів. Але в багатоциліндрових двигунах усе
набагато складніше: адже в них сили, що
виникають при роботі різних циліндрів, можуть
як складатися, так і компенсувати один одного.
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Рис. 4. Механізм Ланчестера, що
застосовується для урівноваження
вторинних коливань
Висновки.
Отже,
урівноваженість
рядних двигунів можна описати наступним
трактуванням
–
чим
краще
двигун
врівноважений під силу інерції якого-небудь
порядку, тим гірше він урівноважений по
моменту від цих сил. Тому, зведення вібрацій
до мінімуму має велике значення при
знаходженні його в силовій структурі шасі.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМА
ДИСБАЛАНСА В ОДНОЦИЛИНДРОВЫМ ДВС
ТИПА R
Во
время
работы
двигателя
внутреннего
сгорания
присутствуют
неуравновешенности,
постепенно
способствуют быстрому износу его узлов и
механизмов. Именно поэтому большую роль
необходимо
уделить
механизма,
нейтрализует разрушительное действие
вибраций.
Ключевые
слова:
двигатель,
дисбаланс, нейтрализующий механизм
CONSTRUCTIVE FEATURES OF
NEUTRALIZING MECHANISM OF UNBALANCE
IN SINGLE-CYLINDER ICE OF TYPE R
During the thruster-on of internal
combustion present to mental instability, which
assist the rapid wear of his knots and mechanisms
gradually. For this reason a large role must be
spared to the mechanism, to neutralizing the
destructive action of vibrations.
Key
words:
engine,
imbalance,
neutralizing mechanism
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