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Наведено методику та обґрунтування необхідності створення моторного стенду  для проведення експериме-

нтальних досліджень, спрямованих на покращення екологічних показників дизельних автомобілів. Для порів-
няння властивостей двигунів різних потужностей та автомобілів різної маси запропоновано використовувати 
відносний безрозмірний показник для оцінки кількості шкідливих викидів у ВГ за кожним компонентом  стосо-
вно витрати палива. 
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Приведена методика и обоснование необходимости создания моторного стенда для проведения эксперимен-

тальных исследований, направленных на улучшение экологических показателей дизельных автомобилей. Пред-
ложено для сравнения показателей двигателей разных мощностей и автомобилей разных масс использовать 
безразмерный показатель, который даёт возможность оценить количество вредных выбросов по каждому ком-
поненту относительно расхода топлива. 
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Вступ. Необхідність економії паливно-
енергетичних ресурсів і зниження рівня забруднення 
навколишнього середовища зумовлюють актуаль-
ність наукових досліджень, спрямованих на покра-
щення екологічних та економічних показників дизе-
льних автомобілів. 

Автомобільні двигуни відіграють істотну роль у 
забрудненні навколишнього середовища та спожи-
ванні палив нафтового походження. 

Відпрацьовані гази (ВГ)  дизелів є складною ба-
гатокомпонентною сумішшю газів, парів, крапель 
рідин і дисперсних твердих часток. 

Існують три основні напрями зменшення викидів 
шкідливих речовин автомобільним двигуном внут-
рішнього згоряння (ДВЗ): 

1. Удосконалення конструкції та робочого про-
цесу двигуна. 

2. Очищення відпрацьованих газів у системі ви-
пуску. 

3. Використання альтернативних палив. 
Перший напрям покращення екологічних показ-

ників ДВЗ не може бути застосованим для двигунів, 
що знаходяться в експлуатації.  Крім того,  
впровадження таких заходів уже не може 
забезпечити виконання жорстких норм нормативно-
технічних документів (НТД), що вимагає 
застосування у випускній системі автомобілів 
спеціальних пристроїв для очистки ВГ – 
нейтралізаторів, найбільш ефективними з яких є 
каталітичні нейтралізатори (КН). 
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Нейтралізатори відпрацьованих газів можна за-
стосовувати для всіх типів двигунів внутрішнього 
згоряння, в тому числі й на автомобілях, випущених у 
попередні роки, двигуни яких не відповідають вимо-
гам стандартів. 

Використання багатьох альтернативних видів па-
лива дозволяє знизити шкідливі викиди за рахунок 
більш повного згоряння та деяких змін у протіканні 
робочого процесу ДВЗ. 

Особливий інтерес викликають альтернативні 
палива, отримані з відновлюваних природних ресур-
сів. Під час використання таких палив, крім зни-
ження викидів токсичних компонентів, зберігається 
баланс СО2.  

Альтернативне паливо повинне відповідати бага-
тьом вимогам: мати необхідні сировинні ресурси, ни-
зьку вартість, не погіршувати роботу двигуна, спо-
лучатися зі сформованою системою постачання пали-
вом і ін. 

Одним з альтернативних палив для дизельних дви-
гунів є біодизельне паливо (БП),  це похідні олій та 
жирів тваринного походження. БП може використо-
вуватися без істотних змін у конструкції двигуна та 
змішуватися зі стандартним дизельним паливом (ДП) 
у будь якій пропорції від 0  до 100%.  Але БП не має 
достатніх сировинних ресурсів для повного забезпе-
чення потреби України у ДП. 

Під час використання БП на двигунах із нерозді-
леною камерою згоряння має місце проблема знижен-
ня ефективного ККД порівняно зі стандартним дизе-
льним паливом [1]. 

Останнім часом спостерігається протиставлення 
різних напрямів зменшення викидів шкідливих ре-
човин двигунами внутрішнього згоряння. Так засто-
сування КН часто протиставляється використанню 
альтернативних палив. А між тим використання БП 
у дизельних двигунах дозволяє з одного боку змен-
шити викиди шкідливих речовин, зокрема сажі, яка 
швидко забруднює каталітичні блоки, а з іншого 
боку – таке паливо є відновлюваним видом палива, 
під час використання якого зберігається баланс СО2. 
Отже використання БП у комплексі із застосуван-
ням КН зможе значно знизити викиди шкідливих 
речовин із відпрацьованими газами дизельних дви-
гунів та значно підвищити стабільність роботи ката-
літичних блоків. 

Наукові дослідження, спрямовані на підвищення еко-
логічних та економічних показників дизельних автомобі-
лів, проводяться на кафедрі «Автомобілі та трактори» 
Кременчуцького національного університету ім. М. Ост-
роградського. Під час проведення таких досліджень най-
важливішу роль відіграють експериментальні досліджен-
ня.  

Аналіз попередніх досліджень.  З багатьох літе-
ратурних джерел відомо, що зазвичай під час науко-
вих досліджень, спрямованих на покращення еколо-
гічних та економічних показників автомобілів про-
водяться дорожні випробування, які максимально 
відтворюють реальні умови експлуатації, але 
пов’язані зі значними витратами. 

З аналізу режимів роботи великовантажних ди-
зельних автомобілів КрАЗ і МАЗ різного призна-
чення і в різних умовах експлуатації [2-4] видно, що 

ці режими відповідають випробувальним циклам 
НТД. 

З іншого боку, режими роботи двигуна, характе-
рні як для реальних умов експлуатації, так і для ви-
пробувальних циклів НТД, можна відтворити на 
моторному стенді, який містить навантажувальний 
пристрій. Застосування моторного стенду дає мож-
ливість прискорити проведення випробувань і зни-
зити витрати на їх проведення. Особливо доцільно 
використовувати моторні стенди під час проведення 
експериментальних досліджень, які мають порівня-
льний характер. 

Мета роботи. Розробка методики та обґрунту-
вання необхідності створення моторного стенду  для 
проведення експериментальних досліджень, спря-
мованих на покращення екологічних показників 
дизельних автомобілів. 

Матеріал і результати досліджень. Для оцінки 
паливної економічності та екологічності автомобіля 
використовують відношення витрати палива або 
викидів шкідливих речовин на одиницю пройденого 
автомобілем шляху (г/км): 
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де пm  – кількість витраченого палива, г; 

     віm  – кількість викидів і -го компонента, г; 

     S  – пройдений автомобілем шлях, км. 
Для оцінки відповідних властивостей двигуна 

використовуються питомі витрата палива або вики-
ди і -го компоненту на одиницю потужності: 
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де пG  – годинна витрата палива, кг/год або г/с; 

     віG  – годинна витрата і -го компоненту, г/с; 

     Ne  – ефективна потужність двигуна, кВт. 
Для порівняння властивостей двигунів різних 

потужностей та автомобілів різної маси пропонуєть-
ся використовувати відносний безрозмірний показ-
ник, який дає змогу оцінити кількість шкідливих 
викидів у ВГ за кожним компонентом відносно ви-
трати палива: 

               
п

ві

е

ві

п

ві
ві q

q
g
g

G
Gg === .                     (5) 

Як видно із формули (5), перевага цього показ-
ника полягає ще у тім, що його можна визначити за 
різними показниками, а після його визначення роз-
рахувати інші показники паливної економічності та 
екологічності автомобільного двигуна або автомобі-
ля. 
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Створення спеціального моторного стенду з ви-
конанням відповідних вимог дає змогу з одного бо-
ку розширити можливості експериментальних дос-
ліджень, а з іншого – знизити витрати на їх прове-
дення. 

Таким чином, для вирішення поставлених задач 
немає значення, якою повинна бути потужність дви-
гуна моторного стенду. Використання двигуна малої 

потужності дає змогу зменшити витрати палива, а 
також створює зручні умови для встановлення вимі-
рювальних датчиків і пристроїв, необхідних під час 
проведення експериментальних досліджень. 

Схема стенда з датчиками та пристроями для ви-
мірювань параметрів і  показників наведена на рис. 
1. 

Рисунок 1 – Схема моторного стенду, оснащеного системою очищення ВГ, вимірювальними приладами та  
пристроями: 1 – випробувальний двигун; 2 – навантажувальний генератор; 3 – автотрансформатор;  

4 – навантажувальний резистор; 5 – каталітичний нейтралізатор; 6 – датчик частоти обертання вала двигуна;  
7 – датчик витрати повітря; 8 – витратомір палива; 9 – манометр тиску в системі випуску відпрацьованих газів; 
10 – зонд димоміра; 11 і 12 – трубки відбору ВГ; 13 – термопара вимірювання температури ВГ; 14 – вимірюва-
льний прилад витрати повітря; 15 – тахометр; 16 – вольтметр; 17 – амперметр; 18 – газоаналізатор; 19 – прилад 

вимірювання температури ВГ; 20 – димомір; 21 – іонізатор; 22 – свічка іонізації 
 
Його основою було обрано дизель-генераторну 

енергетичну установку моделі SD-2000E, на якій 
встановлено одноциліндровий дизельний двигун із 
примусовим повітряним охолодженням TD 170 F. 
Робочим об’єм циліндру двигуна – 211 см3; номіна-
льна потужність –  2,8  кВт;  ступінь стиснення –  20;  
частота обертання колінчастого валу – 3600 хв-1.  

За допомогою електричного генератора, вал яко-
го безпосередньо з’єднаний з колінчастим валом 
двигуна, можна змінювати режими навантаження 
останнього в усьому робочому діапазоні. 

Моторний стенд складається з дизельного двигу-
на 1, навантажувального генератора 2, автотрансфо-
рматора 3  і навантажувального резистора 4.  У сис-
темі випуску ВГ встановлений каталітичний нейтра-
лізатор. 

Стенд розташовано у приміщенні лабораторії, а 
ВГ відводяться за його межі.  На виході випускного 
трубопроводу встановлено зонд димоміра 6. 

Для вимірювання частоти обертання колінчасто-
го валу двигуна на його валу встановлено диск із 
шістьма прорізями, навпроти якого на кронштейні 
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встановлено індукційний датчик, сигнал з якого по-
дається до входу електронного тахометра 15.  

Зміна навантаження двигуна здійснюється за до-
помогою автотрансформатора 3, на вході до якого 
вимірюються напруга та електричний струм за до-
помогою мультиметрів 8 і 9. 

Витрата палива вимірюється витратоміром 10 
об’ємного типу. Витрата повітря – приладом «Тур-
боквант» 11. Температура ВГ вимірюється потенці-
ометром 12 (КСП – 4). Термопара 13 ВГ встановле-
на у трубопроводі руху ВГ після нейтралізатора. 
Для вимірювання концентрацій СО, CnHm та NOx у 
відпрацьованих газах у випускному трубопроводі 
встановлені відбірні трубки. 

Для оцінки очисних властивостей нейтралізатора 
вимірювання концентрацій СО, CnHm та NOx здійс-
нюється на вході до нейтралізатора та на виході з 
нього. 

Для визначення впливу іонізації ВГ створювали-
ся іскрові розряди свічкою, встановленою на вході 
до нейтралізатора. 

Для проведення досліджень екологічних показ-
ників двигуна під час роботи на БП та його сумішах 
із ДП каталітичний блок видаляється з нейтраліза-
тору.  

Показники та параметри що вимірюються на да-
ному моторному стенді зведені до табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Вимірювані показники та параметри 
Показники та параметри Прилади Датчики 
Навколишнього середо-
вища 

Температура Термометр –  
Тиск Барометр – 
Відносна вологість Психрометр – 

Режиму роботи двигуна Частота обертання Тахометр  Індукційний датчик 
Напруга генератору Мультиметр – 
Струм Мультиметр – 

Витрати палива та газо-
обміну 

Витрата палива Об’ємний витратомір  – 
Витрата повітря Прилад «Турбоквант» Датчик витрати повітря 
Опір системи впуску U-подібний манометр – 
Температура ВГ Потенціометр Термопара 
Опір системи випуску U-подібний манометр – 

Екологічні Димність Димомір   Оптичний блок (зонд) 
Концентрації СО та CnHm Газоаналізатор  – 
Концентрація NOx Газоаналізатор    Індикаторні трубки NOx 

 
Висновки. Створений моторний стенд дозволяє 

відтворювати режими роботи дизельного двигуна, 
які відповідають реальним умовам експлуатації 
дизельних автомобілів і випробувальним циклам 
НТД. Використання такого стенду дає можливість 

максимально знизити собівартість наукових дослі-
джень, спрямованих на покращення екологічних 
показників дизельних автомобілів за рахунок вико-
ристання двигуна малої потужності та виключення 
необхідності дорожніх випробувань.  
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