תורת המנוע להנדסאי מכונות רכב
מחזורי פעולת מנוע בנזין  2מהלכים
דחיסת התערובת בחלל הצילינדר.

1

פתח היניקה נפתח.
יניקת התערובת
דלק/אוויר לבית
הארכובה.

5

פתח היניקה נפתח .יניקת
התערובת דלק/אוויר לבית
הארכובה.
תת-לחץ 0.4 … 0.2 bar

דחיסה ,הצתה ,שריפה.

2

פתח היניקה )כניסה(
נסגר בעת ירידת
הבוכנה מנמ"ע.
דחיסה מוקדמת בבית
הארכובה עד ללחץ על
0.6 … 0.3 bar

6

הגזים המתפשטים דוחפים את
הבוכנה כלפי נמ"ת.

3

פתח המעבר נפתח.
זרימת תערובת מבית
הארכובה אל תא
השריפה דרך תעלת
המעבר והדחת הגזים
השרופים.

7

פתח המעבר נסגר.

4
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כיוון שפתח המעבר
נסגר ,הגדלת החלל
בבית הארכובה יוצר
תת-לחץ.

הבוכנה מתחילה לגלות את פתח
הפליטה.

8

תורת המנוע להנדסאי מכונות רכב
דיאגרמה אינדיקטורית של מנוע בנזין  2מהלכים

עקומה של שינוי הלחץ מעל הבוכנה

 .1כיסוי פתח הפליטה.
ה .הצתת הדלק ע"י הניצוץ.
 .2סיום הדחיסה )נמ"ע(.
 .3סיום השריפה )לחץ מרבי(.
 .4גילוי פתח הפליטה.
 .5גילוי פתח המעבר.
 .6נמ"ת.
 .7כיסוי פתח המעבר.
 .8גילוי פתח היניקה.
 .9כיסוי פתח היניקה.

מתחת לבוכנה

עקומה של שינוי הלחץ

נתונים כללים של מנוע בנזין  2מהלכים
יחס דחיסה מ 6 -עד 8
לחץ דחיסה 12 … 8 :בר
0
טמפרטורת הדחיסה300 C … 4500C :
לחץ מרבי 40 … 25 :בר
0
טמפרטורת מרבית2000 C … 25000C :
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יתרונות של מנוע בנזין ב 2-מהלכים
-

הספקו גדול יותר;

-

תיאורטי  -פי שניים ממנוע  4מהלכים;
למעשה  -רק על  60%גדול ממנוע  4מהלכים.

-

פעולתו קצובה יותר ,מאפשרת להקטין את
ממדיו ומשקלו של גלגל התנופה.
מבנה פשוט ומשקל קטן יותר:

-

אין מנגנון שסתומים;

-

אין מערכת הסיכה;
טיפול קל יותר.

חסרונות של מנוע בנזין ב 2-מהלכים
-

תצרוכת הדלק גדולה יותר בעקבות הפסדי
התערובת ,הנפלטת יחד עם הגזים השרופים;
רמת זיהום האוויר גבוהה;
נצילות המנוע נמוכה יותר ממנוע  4מהלכים;
מאמצים תרמיים הפועלים על חלקי מנגנון
הארכובה גדולים יותר;
תנאי הסיכה גרועים יותר – שיטה של "סיכת
תערובת".

הערה :היום מנוע בנזין  2מהלכים אינו מנוע נפוץ בכלי רכב ובאופנועים בפרט ,בעקבות נצילותו הנמוכה וכמות גזים
מזהמים גבוהה .המנועים מסוג זה לא עומדים בדרישות תקן  EURO4ו .EURO5 -שימוש בסוג המנועים האלו ,ניתן
לראות בכלי טייס קלים ,בעקבות יתרונות של סיכת המנוע באמצעות תערובת דלק/שמן/אוויר ואי רגישות שלו להפיכת
המנוע בזמן הטיסה.
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תורת המנוע להנדסאי מכונות רכב

דיאגרמות תזמון השסתומים

דיאגרמה תזמון השסתומים של מנוע מהיר

דיאגרמה תזמון השסתומים של מנוע איטי
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זוויות וזמני פתיחת השסתומים
זווית פתיחת שסתום היניקה במעלות של סיבוב גל הארכובה מחשבים לפי נוסחה הבאה:

aI = aIB + 1800 + aIA
הסבר הסמלים בנוסחה:
 (Alpha) - aIזווית הפתיחה של שסתום היניקה ),(Intake Valve
במעלות );(deg
 - aIBזווית הפתיחה של שסתום היניקה לפני נמ"ע ) Intake valve,
 ,(Before TDCבמעלות );(deg
 - aIAזווית הסגירה של שסתום היניקה אחרי נמ"ת), (Intake Valve
במעלות );(deg
זווית פתיחת השסתום הפליטה במעלות מחשבים לפי נוסחה הבאה:

aE = aEB + 1800 + aEA
הסבר הסמלים בנוסחה:
 - aEזווית הפתיחה של שסתום הפליטה ) ,(Exhaust Valveבמעלות );(deg
 - aEBזווית הפתיחה של שסתום הפליטה לפני נמ"ת ,במעלות );(deg
 - aEAזווית הסגירה של שסתום הפליטה אחרי נמ"ע ,במעלות );(deg
זווית חפיפת השסתומים במעלות של סיבוב גל הארכובה מחשבים לפי נוסחה הבאה:

aO = aIB + aEA
הסבר הסמלים בנוסחה:
 - aOזווית חפיפת השסתומים ) ,(Valve Overlapבמעלות );(deg
 - aIBזווית הפתיחה של שסתום היניקה לפני נמ"ע ) ,(Intake valve, Before TDCבמעלות );(deg
 - aEAזווית הסגירה של שסתום הפליטה אחרי נמ"ע ) ,(Exhaust valve, After TDCבמעלות );(deg
זמן פתיחת השסתום בפרק זמן )בשניות( מחשבים לפי נוסחה הבאה:

a
60 n

a
60 t

= topen

הסבר הסמלים בנוסחאות:

7200 - a
60 n

= tclose

 - topenזמן פתיחת השסתום ,בשניות );(s
 - aזווית פתיחת השסתום ,במעלות );(deg
 - nמהירות סיבובית של המנוע ,בסל"ד ,באנגלית ;(r.p.m.) Revolutions per minute

=n

a = 60
0nt

 - tcloseזמן סגירת השסתום ,בשניות );(s
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דוגמה  :1במנוע הפועל ב 2880 -סל"ד ,שסתום היניקה נפתח  16מעלות לפני נמ"ע וניסגר  38מעלות אחרי נמ"ת
חשב :כמה זמן השסתום פתוח וכמה זמן הוא סגור במחזור  4פעימות.
הנתונים:
n = 2880 r.p.m.
aIB = 160
aIA = 380

הפתרון:
0

0

aI = aIB + 180 + aIA = 16 + 180 + 38 = 234
aI
234
=
= 0.001s
00.0
60 n 60 2880

דרוש:

= topen

7200 - a 7200 - 2340
0.0
0.003 s
=
=
=0
60 n
60 2880

? = topen
? = tclose

tclose

דוגמה  :2במנוע הפועל ב 2880 -סל"ד ,נתוני תזמון שסתומים כדלהלן:
-

שסתום היניקה נפתח  160לפני נמ"ע וניסגר  180אחרי נמ"ת.
שסתום הפליטה נפתח  280לפני נמ"ת וניסגר  180אחרי נמ"ע.

חשב:
-

זווית חפיפת שסתומים.
הזווית שבה שסתום היניקה נשאר פתוח במחזור  4פעימות.
הזווית שבה שסתום הפליטה נשאר פתוח.
הזמן שבו שסתום היניקה נשאר פתוח.
הזמן שבו שני השסתומים סגורים.
הנתונים:
n = 2880 r.p.m.
aIB = 160
aIA =180
aEB = 280
aEA =180
דרוש:
? = aO
? = aI
? = tI open
? = tIE close
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הפתרון:
0

0

0

aO = aIB + aEA = 16 + 18 = 34

aI = aIB + 1800 + aIA = 16 + 180 + 18 = 2140
aE = aEB + 180 + aEA = 28 + 180 + 18 = 226 0
aI
214
=
= 00.0
0.00123 s
60 n 60 2880

= t I open

aIE = aI + aE - aO = 2140 + 226 0 - 340 = 406 0
7200 - aIE 7200 - 406 0
=
= 0.00182
s
00.0
60 n
60 2880

= tIE close

תורת המנוע להנדסאי מכונות רכב
שאלות בנושא "עקרונות פעולת מנועים בוכנתיים"
שאלה  .1איזה סוג מנוע מתואר בדיאגרמה? הסבר את המתרחש בתוכו
במשך מחזור פעולה אחד.
שאלה  .2במה תלוי מילוי הצילינדר?
שאלה  .3אפיין את ההבדלים בין מנוע בנזין דו-מהלכי למנוע בנזין ארבע
מהלכי.
שאלה  .4אפיין את ההבדלים בין מנוע בנזין למנוע דיזל.
שאלה .5
-

מה היתרון בריבוי שסתומים בצילינדר?
איך משפיעה זווית חפיפה גדולה על תפוקת המנוע?

שאלה  .6במנוע בנזין  2פעימות ,תערובת הבנזין מכילה שמן
סיכה .איזה השפעה תהיה לריכוז שמן גבוה מדי ואיזה
השפעה תהיה לריכוז שמן נמוך מדי?
שאלה  .7מה ניתן להבין מתוך הדיאגרמה שבתמונה? הסבר
בצורה עניינית.

שאלה  .8מדוע יש לדחוס את התערובת לפני בעירתה ומדוע
אי אפשר לדחוס את התערובת בלי מגבלה?
שאלה  .9למה נפתח שסתום היניקה לפני נמ"ע ונסגר הרבה אחרי נמ"ת?
שאלה  .10מדוע נפתח שסתום הפליטה לפני נמ"ת ונסגר הרבה לאחר נמ"ע?
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תשובות בנושא "עקרונות פעולת מנועים בוכנתיים"
שאלה  .1לפי לחץ מקסימאלי ,נקודת הצתה וצורת העקומה ניתן לזהות שלפניי דיאגראמת מחזור פעולת המנוע בנזין
 4מהלכים.
-

במחזור יניקה – הגדלת נפח הצילינדר גורם לתת-לחץ וליניקת תערובת .פתיחת שסתום יניקה בין 450 – 00
לנמ"ע וסגירתו  600 – 350אחרי נמ"ת .מילוי צילינדר משופר בגלל זרימה מתמשכת .שסתום פליטה נסגר 50
–  300אחרי נמ"ע .למרות חפיפת השסתומים אין ערבוב של התערובת החדשה עם הגזים השרופים .תנאי
הקירור וההחלפת התערובת טובים ,וההספק משופר בגלל המילוי הטוב.

-

במחזור הדחיסה – הקטנת הנפח גורמת לעליית לחץ התערובת החדשה עד פי  12ולהגדלת חומה.
טמפרטורה בצילינדר עולה עד  , 4000C – 6000Cהלחץ בצילינדר  18 – 8בר .דחיסה טובה מאפשרת
קבלת הספק גבוה .הצתת התערובת  400 – 50לפני נמ"ע.
במחזור עבודה – האנרגיה הכימית של התערובת הופכת לאנרגיה תרמית ולאחרי כך לאנרגיה מכנית .לחץ
מקסימאלי בצילינדר בערך ב 100 -אחרי נמ"ע ומגיע עד  38בר ,לפי הדיאגרמה .טמפרטורה בצילינדר מגיע
עד  .20000C – 25000Cגמר הבעירה בערך  400 – 300אחרי נמ"ע .מהירות התפשטות חזית האש בין 10
ל 25 -מטר/שנייה .שסתום פליטה נפתח  600 – 400אחרי נמ"ע.
במחזור פליטה  -שסתום פליטה נפתח  600 – 400אחרי נמ"ע ומאפשר שחרור גזי פליטה וירידת לחץ
בצילינדר עד  6 – 3בר ,כדי להקטין את העומסים על הבוכנה ולמנוע בלימתה .עליית הבוכנה גורמת לנמ"ע
גורמת ליציאת שאריות הגזי הפליטה ולירידת הלחץ עד  0.7 – 0.2בר ולייצירת תת-לחץ הראשוני ,שמשפר
את מילוי הצילינדר .הם יוצאים במהירות הקול וממשיכים לזרום בגלל כוח ההתמדה .בין  450 – 00לפני
נמ"ע נפתח שסתום יניקה.

-

-

שאלה  .2מילוי הצילינדר תלוי:
-

זמ ן פתיחת השסתומים וסל"ד המנוע .ככול שמהירות סיבובית המנוע עולה ,זמן למילוי הצילינדר קטן ודורש
חפיפת שסתומים גדולה יותר וזמן פתיחת השסתומים גדול יותר.

-

טמפרטורה פנימית נמוכה .אם מנוע מקורר טוב ונימצא בטמפרטורה אופטימלית ,אוויר שניכנס לצילינדר

-
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צפוף מספיק וזה משפר את מילוי הצילינדר.
התנגדות לזרימת אוויר נמוכה .ככל שהתנגדות לזרימת אוויר נמוכה יותר ,כך מילוי הצילינדר טוב יותר.
הגדלת מספר שסתומים ,הגדלת גודל פתח של שסתום יניקה ,מסנן אוויר נקי ,סעפת יניקה בלי פינות חדות
– כל זה משפר מילוי הצילינדר.

תורת המנוע להנדסאי מכונות רכב
שאלה .3
מנוע בנזין  4מהלכים

מנוע בנזין  2מהלכים
הספק

גדול יותר:
תיאורתי -כי 200%
מעשי -כי 60%

100%

פעולתו

קצובה יותר

פחות קצובה

מבנה וממדים

ממדים גדולים יותר,
ממדים קטנים יותר,
מבנה פשוט יותר :אין מע' שימון ,קירור מבנה מורכב יותר :יש מע' קירור ,מע'
שימון ,מנגנון שסתומים
אוויר ,אין מנגנון שסתומים
קל וזול יותר

יותר מורכב ויותר יקר

טיפול

גדולה יותר ,הפסדי התערובת
הנפלטת עם גזים שרופים

קטנה יותר ,נצילות דלק טובה יותר

גרועים יותר ,אורך חיים של מנוע קצר
יותר

טובים יותר ,אורך חיים של מנוע גדול
יותר

יחס דחיסה

1:8 … 1:6

1:12 … 1:6

לחץ דחיסה

 12 … 8בר

תצרוכת דלק
תנאי סיכה ואורך חיים של
מנוע

טמפרטורת דחיסה
לחץ מרבי
תערובת

0

 18 … 8בר
0

0

0

300 C … 450 C

400 C … 600 C

 40 … 25בר

 60 … 30בר

דלק  +אוויר  +שמן

דלק  +אוויר

שאלה .4
מנוע דיזל

מנוע בנזין
יונק תערובת של דלק ואוויר

יונק אוויר בלבד

כמות האוויר שניכנס לצילינדר מווסת ע"י מצערת

כמות האוויר שניכנס לצילינדר לא מוגבל

יחס דחיסה 12 … 6

יחס דחיסה 22 … 14

לחץ דחיסה מרבי  18 … 8בר

לחץ דחיסה מרבי  55 … 30בר

טמפרטורה דחיסה מרבי  600 … 400מעלות צ'

טמפרטורה דחיסה מרבי  900 ... 700מעלות צ'

הצתה ע"י ניצוץ

הצתה עצמית ע"י חם אוויר בצילינדר

לחץ בעירה מרבי  60 ... 30בר

לחץ בעירה מרבי  90 ... 65בר

עד  CO 4.5%בגזי הפליטה )לפני ממיר קטליטי(

עד  CO 3%בגזי הפליטה

מומנט מירבי רק במהירות גבוהה

מומנט מרבי כבר במהירות נמוכה

ערך קלורי של  1ליטר בנזין נמוכה יותר

ערך קלורי של  1ליטר סולר גבוה יותר

נצילות תרמי גבוהה יותר

נצילות תרמי נמוכה יותר
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שאלה .5
-

ריבוי שסתומים במנוע מאפשר לשפר מילוי הצילינדר ובעקבות כך מאפשר הגדלת סל"ד המנוע וקבלת
הספק גדול יותר.

-

זווית חפיפת שסתומים גדול יותר מאפשר לשפר מילוי הצילינדר בסיבובים גבוהים ובעקבות כך מאפשר
הגדלת סל"ד המנוע וקבלת הספק גדול יותר.

שאלה .6
ריכוז שמן גבוה מדי ,בדלק של מנוע בנזין  2פעימות ,יגרום לשריפה גרועה יותר ,להצתברות פיח על מצתי הצתה
ולזיהום אוויר .ריכוז שמן נמוך מדי יגרום לחוסר סיכה חלקי המנוע ולשחיקתם מוגזמת.
שאלה .7
0

0

0

זוהי דיאגרמת תיזמון שסתומים של מנוע בנזין  4מהלכים .שסתום יניקה נפתח  10 – 5לפני נמ"ע וניסגר – 35
 450אחרי נמ"ת .שסתום פליטה נפתח  550 – 450לפני נמ"ת וניסגר  200 – 50אחרי נמ"ע .קיימת חפיפת שסתומים
בין  .300 – 100הניצוץ מופיע  300 – 50לפני נמ"ע .מהלך העבודה היעיל הוא בסה"כ של  1250בערך.
שאלה .8
יש לדחוס את התערובת לפני ההצתה ,כי עליית הטמפרטורה משפרת את ערבוב התערובת והתאדות הדלק וכמו כן
מתקצרת חזיתות האש .ככל שלחץ הדחיסה גדול יותר ,גדל לחץ הגזים הבוערים ,הנצילות התרמית של המנוע
והספקו עולים .מידת עליית לחץ הדחיסה מוגבלת לנקודת ההתלקחות העצמית של התערובת.
שאלה .9
שסתום יניקה נפתח לפני נמ"ע כדי לאפשר פתיחה מרבית בנמ"ע של הבוכנה .השסתום נסגר הרבה אחרי נמ"ת כדי
לנצל את אנרגיית הזרימה של התערובת הנכנסת לצילינדר וכך לאפשר את מילוי הצילינדר טוב יותר.
שאלה .10
שסתום הפליטה נפתח מוקדם כדי לאפשר נפילת לחץ וטמפרטורה בצילינדר מהירים וגם למנוע בלימת הבוכנה.
סגירתו המאוחרת של שסתום זה מאפשרת ניצול אנרגיית זרימת גזי פליטה כדי לייצר תת-לחץ הראשוני להתחלת
ולהגברת תהליך היניקה.
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פרק מס'  – 2דלקים ותהליכי שריפת התערובת דלק/אוויר
שריפת התערובת דלק/אוויר תקינה
קצב שריפת הדלק מושפע מגורמים שונים ,כגון :העומס על המנוע ומידת חומו ,לחצי הדחיסה ,יחס התערובת
דלק/אוויר ,רמת נדיפות הדלק ,מספר האוקטן של הדלק.
השריפה התקינה מתחילה מאלקטרודות של מצת ההצתה .עם היווצרות הניצוץ מתפשטת הלהבה בצורה אחידה
ובמהירות מבוקרת .לחץ בצילינדר מגיע למקסימום ב 100 -של סיבוב גל הארכובה אחרי נמ"ע ,ללא קשר למהירות
סיבובית של המנוע והעומס שפועל עליו.

א .הופעת ניצוץ

ב .תחילת השריפה

ג .התפשטות הלהבה

ד .שריפה מושלמת

שריפת התערובת דלק/אוויר לא תקינה
דטונאציה Detonation -
לאחר היווצרות הניצוץ בין אלקטרודות של מצת ההצתה ,נוצרת חזית להבה אשר מתפשטת לכל הכיוונים ומציתה
את שכבות נוספות של תערובת דלק/אויר .שריפת חלקיקי התערובת גורמת להיווצרות גזים שרופים בעלי נפח נוסף
וטמפרטורה גבוהה ,אשר מחממים ודוחסים את חלקיקי התערובת שעדיין לא הוצתו ע"י הלהבה .דחיסה וחימום
החלקיקים האלה גורמים להתלקחותם ולהיווצרות להבה נוספת .כששתי חזיתות אלה נפגשות – מתחוללת
התפוצצות )דטונציה הרסנית( הנשמעת באוזנינו כנקישה .זמן שריפת התערובת בצילינדר מתקצר מאוד ומסתיים עוד
לפני שבוכנה תגיעה למיקום  100אחרי נמ"ע .תהליך שריפה דטונטיבית גורם לירידת הספק המנוע ,לעומס יתר על
חלקי המנוע ולהרסתם.

א .הופעת ניצוץ

ב .תחילת השריפה

ג .השריפה נמשכת

ד .התפוצצות -נקישות

סיבות אפשריות לשריפה דטונטיבית:
-

מספר אוקטן של הדלק נמוך מדי ולא מתאים ללחצי הדחיסה;

-

התחממות יתר של המנוע;

-

לחצי הדחיסה גבוהים מדי בעיקבות הקטנת נפח תא השריפה;
נפח תא השריפה הוקטן ע"י "הורדת שטח" של ראש המנוע;

-

הצטברות פיח בתא השריפה גורמת להקטנת נפח תא השריפה והרעת תנאי הקירור של תא השריפה.
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הצתה עצמית – Preignition
הצתה עצמית הינה התלקחות התערובת לפני הופעת הניצוץ ממקור חום כגון :פיח המצטבר בתא השריפה,
אלקטרודות של מצת חם מדי וכדומה .תופעה זו גורמת להיווצרות חזית להבה המקדימה את חזית הלהבה אשר
תיווצר עם הופעת הניצוץ .זמן שריפת התערובת בצילינדר מתקצר מאוד ומסתיים עוד לפני שבוכנה תגיעה למיקום
 100אחרי נמ"ע .בדומה לשריפה דטונטיבית ,הצתה עצמית גורמת לירידת הספק המנוע ,לעומס יתר על חלקי המנוע
ולהרסתם.

א .הצתה עצמית
ממקור החום

ב .התפשטות חזית
הלהבה

ג .הצתה מניצוץ
חשמלי והתפשטות של
שתי הלהבות

ד .חזיתות הלהבות
מתנגשות

הצתה מוקדמת מדי
בהצתה מוקדמת מדי )קידום ההצתה מוגזם מדי( נוצר הניצוץ לפני זמנו כאשר בוכנה עוד מתקרבת לנמ"ע .היווצרות
גזים שרופים בעלי טמפרטורה גבוהה ,יחד עם הקטנת נפח הצילינדר ,גורמים לעליית לחץ בצילינדר לערך גבוה מדי
ולשריפה דטונטיבית .אולם  ,סיבה לשריפה דטונטיבית הינה שונה מהסיבות הנזכרות לעיל והיא קידום ההצתה
מוגזם .יש לציין שתופעה זו אופיינית רק למערכות הצתה מיושנות ,בעלי מפלג וללא בקרה ממוחשבת .תוצאות של
שריפה בהצתה מוקדמת מדי דומים לשריפה דטונטיבית.

דיאגרמה של שינוי לחץ בצילינדר כפונקציה של זמן ההצתה
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שריפה לא תקינה עלולה לגרום לנזקים חמורים מאוד .מצב זה יכול לקרות גם בלי הנקישות הנשמעות כמתואר קודם,
עקב ההשפעה המרסנת של ממיר מומנט בתיבת הילוכים אוטומטית וע"י מספר אוקטן גבוה של הדלק .שני גורמים
אלה מקטינים את עוצמת הנקישות .במערכות הצתה מודרניות ,יחידת הבקרה מתבססת על נתוני המשוב של חיישן
הנקישות וקובעת את ערך של קידום ההצתה.

הצתה תקינה

הצתה מוקדמת

דיאגרמה אינדיקטורית של מנוע עם קידום הצתה תקין ומופרז

הגורמים המשפיעים על תהליך השריפה ולהיווצרות דטונציה
יחס הדחיסה
יחס הדחיסה גבוה מדי מעלה את הלחצים והטמפרטורות העבודה במנוע .הצטברות פיח בתא השריפה מקטין את
נפחו ומגדיל את יחס הדחיסה .כמו כן ,פיח הינו מבודד תרמי והוא מחמיר את תנאי הקירור של תא השריפה.

שינוי יחס הדחיסה נגרם כתוצאת מהצטברות משקעי הפיח
"ה ורדת שטח" של ראש המנוע בעת תיקונו ,אשר מעוות בעיקבות התחממות יתר של המנוע ,גורמת להקטנת נפח
של תא השריפה ולהגדלת יחס הדחיסה.
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מבנה תא השריפה
לצורת חלל השריפה חשיבות מרובה לקבלת שריפה מושלמת ואופטימאלית .יצרני מנועים משתדלים לייצר תא
השריפה בצורה כדורית ,במידת האפשר ,ולמקם את המצת במרכז התא ,כדי שחזית הלהבה תתפשט במידה שווה
לכל הכיוונים .במקרים רבים ממקמים את המצת במקום החם ביותר בחלל השריפה ,כדי שגל הלהבה יתקדם
מהמקום החם )עלול לגרום להתלקחות עצמית( לכל חלל תא השריפה ,הקר יותר .וזאת כדי למנוע תופעת הדטונציה.
בנוסף ,מביאים בחשבון את החומר שממנו בנוי ראש המנוע ,ומשתדלים שהוא יהיה בעל מקדם הולכת חום גבוה ,כדי
לפזר את החום כך ,שהתערובת לא תגיע לטמפרטורת ההתלקחות העצמית.
מיקום המצת
אם המצת יהיה ממוקם במקום מתאים ,שבו חזית הלהבה תתפשט במידה שווה ,נקבל שריפה נורמאלית .במקרים
מסוימים ,משתמשים בשני מצתים כדי שלא יישארו כמויות התערובת שבהן עלולה להתרחש התלקחות עצמית.

א .תא שריפה
בצורה "גליל"

ב .תא שריפה
בצורה "טריז רגיל"

ג .תא שריפה
בצורה "גגון"

ד .תא שריפה
בצורה "חצי כדורי"

שיטת הקירור
סוג שיטת הקירור במנוע )קירור נוזלי או קירור אוויר( יכול להשפיע על תופעת היווצרות הדטונציה .טמפרטורה גבוהה
של התערובת בחלל השריפה ,בשעת ההצתה ,היא הגורם העיקרי לדטונציה .קירור טוב של תא השריפה או של
אזורים חמים ,עשוי לצמצם או למנוע את תופעת הדטונציה.

יחס תערובת
כאשר תערובת דלק/אוויר עשירה יותר ,נמנעת תופעת הדטונציה ,מאחר שבתערובת עשירה כמות הדלק גדולה .איוד
הדלק מקרר את התערובת ומונע את תופעת הדטונציה.
תערובת ענייה גורמת לעליית הטמפרטורה בתא השריפה ,ועקב כך יכולה לגרום לדטונציה.
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מספר אוקטן Octane rating -
לכל דלק יש תכונות התלקחות שונות .הבנזין מורכב מפחמימנים אשר העוברים תהליך כימי מורכב ומסובך בעת
דחיסה והשריפה .כלומר בזמן הדחיסה ,כאשר טמפרטורה מגיעה בערך ל 6000C ... 4000C -מתקיימות ריאקציות
בדלק ,העשויות להוריד את טמפרטורת התלקחות העצמית של הבנזין .קיימים תוספים שונים לדלק המעכבים את
תופעת הריאקציות ומשפרים את עמידות הדלק בפני התלקחות עצמית .תוספים אלה מעלים את ההתנגדות הדלק
לדטונציה .החומר "טטרא אטיל עופרת "C2H5Pb4 -הוא היעיל בין תוספים אלה ,אבל לפי תקנים למניעת זיהום אוויר
אסור להשתמש בו .כמו כן ,הוא גורם לקלקול ממיר הקטליטי במערכת הפליטה.
עמידות הדלק בפני דטונציה מבוטאת במספר האוקטן .ככל שמספר אוקטן גבוה יותר ,בנזין עומד טוב יותר בפני
הדטונציה.
כל יצרן קובע למנועים שלו את מספר אוקטן של בנזין בהתאם ליחס הדחיסה ותנאי פעולת המנוע .ככל שיחס
הדחיסה גבוה יותר – נדרש דלק בעל מספר אוקטן גבוה יותר.
קידום ההצתה
במנועים מודרניים כוונון ההצתה מתבצע ע"י מערכת ניהול מנוע .המערכת מקדמת את זמן ההצתה עד להיווצרות
נקישות דטונטיביות ,אשר נקלטות ע"י חיישן הנקישות .כאשר ,יחידת הבקרה מקבלת משוב מהחיישן שקידום
ההצתה גדול מדי ,היא מקטינה את ערך הקידום .לאחר זמן קצר ,המערכת שוב מנסה לקדם את ההצתה .בדרך זו
מערכת ניהול מנוע מכוונת את קידום ההצתה כדי לקבל את הספק המנוע המקסימלי ולמנוע את תופעת הדטונציה.
באיור למטה ניתן לראות את קשר בין ערך קידום ההצתה לבין הספק המנוע וטמפרטורת עבודתו.

השפעת קידום ההצתה על טמפרטורת המנוע והספקו
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