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BикopисTaннЯМ Дoбaвки бioетaнoлУ дo бензинyD'
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Aктyaльнiсть теми.
Aвтoмoбiльниiц TparlспopT УкpaТни с нaйбiлЬlllиМ сПo)l(иBaчrМ свiтлих

нaфтoпpoДyктiв, бiльrпy чaсTиI{y Яких iмпopтytоть. Змiнa цiн нa ПiL.IиBo
вiдoбpaжaсTЬсЯ нa кiнцевiй вapтoстi тoвapiв Ta ПoсЛyГ. oснoвниМи Д)I(ере ЛaNlИ енеpгiТ
нa TpaI{спopTниХ зaсoбax с ДBиГyни внyтpirпнЬoГo ЗГopal*Я - ДBИГУHИ з iскpoвим
зaПaJIIоBaIIIIЯМ тa дизелi.

B oстaннi poки спoстеpiгaeTЬся тенденцiя збiльtпення ЧaсTки ЛеГкoBиx
aвтoмoбiлiв oблaднaних ДBиГyнaМи з iскpoвим ЗaIIaЛroBaн}IяМ B пopiвняннi з
ДиЗеЛяMи. I-{е пoяснIoсTЬсЯ BДoскoнaЛенI{яN,{ кoнсTpyкцiТ циx двигyнiв i, як нaслiдoк'
збiльlшенняМ tlиToМoТ пoтyжнoстi тa ЗМенIIIенНяМ ПиToМoТ витpaтИ ПaЛИB1 a Taкo)к
бiльrп лiпrшими екoлoгiчними ПoкaЗникaMи. Звaжaroчи Нa пoстiйне збiльtшення
кiлькoстi aвтoмoбiлiв, зoкpемa ЛегкoBих' oднiсro З ГoсTpих пpoблем с poзIIIиpення iх
пaливнoТ бaзи. oснoвним BиДoМ ПaЛЬI{oГo двигyнiв ЛеГкoBих aвтoмoбiлiв с бензин.
Звaжalочи нa BиЧеpПнiсть зaпaсiв нaфти Ta екoЛoГiuнy пpoбЛеМy oД[IиМ З Мo)клиBиХ
pirпень poзlllиpеIrнЯ ПaлиBнoТ бaзи с BИкopисTaнI{я ПaЛиB з вiднoвлIoBaних Д)кеprЛ
енеpгiТ. .{o тaких ПaлИB вiднoсять бioпaливо, oснoBolо ДЛя виpoбницTBa якoГo с
вiДхoДи хapuoвoi, сiльськoгоспoдapськoТ aбo деpевooбpoбнoТ пpoМисЛoвoстi.
HaйближЧиMи зaмiнникaМи ЗBичнoгo бензинy r сIlиpтoвi пaлиBa' зoкpеМa бioетaнoл.
Бioетaнoл Мo}кнa BикopисToByBaTи як oсIloBне ПzшIиBo Taк i в якoстi Дoбaвки дo
бензинy. Пpи викopистaннi бioетaнoлy Як oснoвHoГo ПaЛИBa неoбхiднo BнoсиТи змiни
Дo кoнсTpyкцiТ ДBИГУHa. Haйбiльпl ДoсTyПниМ llIЛяxoМ BикopисTaння бioеTaнoЛy с
Добaвкa йoгo Дo бензинy. Poзмipи дoбaвки бioетaнoлy Дo бензинy безпеpеpвно
збiльrшyrоTЬcЯ' в ДaниЙ чaс I{a aвToЗaПpaвних стaнцiяx УкpaiЪи ДoсTyПний сyмirпевий
бензин з дoбaвкoto сПиpToBиХ сПoЛyк' oснoBolо ЯкИх с бioетaн oл, 40o/o, тoбтo тaкий
бензин яBЛяе сoбoro бензoспиpToBy сyмirш. Ефективне BикopисTaння TaкиХ бензинiв
МoжЛиBе не .цЛя всiх Двигyнiв, якi викоpисToByЮTЬся B ексIIЛyaТaцiТ i oблaДнaнi
piзними сисTrМaMи }киBЛеtIня. Тoмy BизнaЧrI{ня tпляxiв paцioнaльнoГo BикopИcТaт:нЯ
Taких бензинiв с aкTyaЛЬнolо нayкoBo - теxнiчнoro ЗaДaчrlo.
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Зв'язoк теМи ДoслiДrкенtIя з ПЛaнaMи нayкoBo.ДoслiДних poбiт.
ПpедстaвЛенa ДисеpTaцiйнa poбоTa с ЗaBrpIIIениМ ДoслiДlке[IняМ, Щo Bикoнaне

aBTopoМ згiДнo з ПЛaнaМи нayкoBo-ДoслiДних poбiт HTУ B paМкaХ нayкoвoi тrМи
кaфедpи <!вигyни i теплoтеxнiкa> нa 2o17-2o|8 рoки Зa TеМoIо <Пoлiпrпення
Пoк€}Зникiв тpaнспopTl{их зaсoбiв y.цoскoнaЛенItЯМ сисTеМ двигyнiв Ta зaстoсyBaннЯМ
aлЬTrp}IaTиBtlих ПЕшIиB) (Jф Деp)кaBнoТ pесстpaцiТ 0116U007533, iнвентapнi Jrfs
0218U002039 тa J\ъ 0719U000045), нa 2Оl9 piк Зa TеMoto <ЗниrкеннЯ BИTpaTИ пaливa i
rпкiдливих викидiв .цBиГyI{aМИ дopolкнiх TpaЕ{сПopTних зaсoбiв Ьптимiзaцiсro
кoI"IсTpyкTиBних i експлyaтaцiйних фaктopiв>> (J\Ъ леp>кaвнoi pесстpaцiТ 0119U100692).

oбrpyнтовaнiсть i дoстoвipнiсть lrayкoBllх Пoлo)кеIlь' Bисtloвкiв,
pекoмeнДaцiй, якi зaхищaюTЬся.

У ДисеpTaцiЙнiЙ poбoтi виpitпенo нayкoBo-IlpaктичI{е ЗaBДaнI.IЯ полiпtшення
пoкaзникiв бензинoвих двигyнiв шrЛяxoM paцioнaльнoгo BикopисTaння
бензoспиpToвих сyмirпей з вмiстoм сПиpТoBих сПoлyк Дo з6%' Bиpilпення
ПoсTaBЛеI{oГo зaBДaнIlя ДoЗBoЛиЛo oДеpжaTи нaстyпнi нayкoвi ^Гa пpaкти.rнi
pезyЛЬTaTи:

1. TеopетинHИNIk| ДoслiДlкеIlнЯМи BcTa}IoBленo вiдмiннoстi сIIиpToBих сПoЛyк'
зoкpеМa бioетaнoлУ, вiД бензинy, якi с tlpиЧиI{oto змiни Пoкaзникiв poбoти ДBиryнa
IIpи ПеpеxoДi нa бензин з BИсoкиM вмiстoм бioетaнoлy. BизнaнеI{o зaJlе)кнoстi змiни
oсIloBних фiзикo-хiмiчниx BЛaсTиBoстей сyм i rпеBoГo бензинy вiд вмiстy бioетaнoлy.

2. ЕкспеpиМrIlTaЛЬI{иМи ДoслiД>кеIlнЯMИ BсTaнoBЛенo, щo Пpи BrЛикиx дoбaвкax
сПиpToBих сПoJIyк Дo бензинУ (дo З6% ) ДBиГyн з кapбrоpaтopнoЮ сисTеMoto )киBЛенIlя
B pе}киMax Bище сеpеднiх нaBaнТaя{енЬ ПpaЦIос нестaбiлЬнo' енеpгетичнi tloкЕ}Зники
йoгo piзкo ЗIIи)кyЮTЬся. Bстaнoвленo, Щo ПpИЧиI{aМи знaчнoГo збiДнення ПaЛиBo-
пoвiщянoТ сyмirпi в кapбrорaTopнoМy двигyнi Пpи Bикopистaннi BеЛиких дoбaвoк
бioетaнoлУ .цo бензинy кpiм ЗМеIlшrння TеoреTичнo неoбxiднoi кiлькoстi пoвiтpя для
зГopaннЯ oДиницi кiлькoстi rIaЛИг,a ПpИ незI]aЧнoМy зpoстaннi ГyсTиI{и ПaЛИBa €,
зМенIIIенI{Я кiлькoстi ПaлИBa, щo ПoсTyl]aс B ДBиГyI{ Чrpез дoзyroui opГaни
кapбropaтopa, зoкprМa через гoлoвний пыlивниЙ жикЛеp' Як pезyЛЬтaт бiльшr висoкoТ
кiнемaтичнoТ в'язкoстi бioетaнoЛy в пopiвняннi з бензинoм.

3. Pозpoблrнa МrToДикa poЗpaхyнкy pозмipiв ДoЗyloЧих opгaнiв кapбrоpaтopa пpи
викopистaннi бензинiв З BеЛикolо дoбaвкolо сПиpToBиХ сПoЛyк' якa бaзуе'u." 'u
BикopисTaннi пoпpaBoчIloГo коефiцiенTУ, Щo яBЛяr сoбoro вiднorпення кiнемaтичнoТ
в'язкoстi бензинy i бензoспиpтoвoТ сyмirшi ДЛЯ BИЗHaчеI{Ilя плoщi oTBopy ГoЛoвI{oГo
ПЕшIиB[loГo )IМкЛrpa oтpимaнi зaле>Itностi BиЗнaЧеHI{я циx poзмipiв. Bизнaченi
poзмipи ДoзylоЧих opгaнiв кoнкpеTнoгo кapбюpaTopa.

4. ЕкспеpимrI{TzшIЬнИМи ДoслiДжеllI{яMи ltoBеДrнo' Щo гIpи викopистaннi
Bи3нaчених Зa poзpoбленotо МеToДикoto poзмipiв ДoЗylочих opгaнiв (гoлoвнoгo
IIaЛиBtIoГo lкиклеpa) зaбезпеченa стaбiльнa poбoтa кapбюpaтopнoГo ДBI4ГУНa нa
бензинi з Дoбaвкoro сПиpToBиХ сПoЛyк дo З60/o y всiх I{aBaнTa}кyBaлЬниХ i rпвидкiсниx
pr)киМaх.

5. ЕкспеpименTaЛЬниМИ ДoслiджеI]нЯMи BсTaI{oBЛеIto' щo tlpи пеpеведеннi
кapбropaтopl{oГo ДBиГyrra ЛеГкoBoГo aвтoмoбiля з )киBЛення бензинoм без сПиpТoBиХ



сПoЛyк нa бенЗoсIIиpТoBy сyМittl З BМiсToМ сПИpToBих сIIoЛyк близько З6Yo збiльI.пеtlня
BиTpaTи II€IJIиBa aвтoмoбiлеМ B мiськoмy pежимi pyхy скЛaДar близькo |9'2o/o, в
зaмiськoмy pеlкимi pyxy близькo |6,40/0. Якщo oцiнroвaти tsИТpaТу пiLЛиBa B
енrpГеTичllиx oДиI{ицях, piзниця ПoкaзнИкiв мiж бензинoм A-95 i бензoспиpToвoto
сyмiшrпrо зI{aчнo МеI{шa. B мiськoмy pеlкимi збiльtшеннЯ скЛaДaе 7,60/o, в зaмiськoмy
pеlкимi piзниця скЛaДar 5,5уo.

6. Пеpеве.ценнЯ кapбropaтopнoГo ДBиГylra ЛеГкoBoГo aвтoмoбiл Я Ha }киBЛення
бензинoм з BеЛикиМ вмiстoм cПиpToBиx сПoЛyк ДoЗBoЛЯ€ з}laЧнo ЗМеI"IIIIиTи BИКИДИ
oснoBIlих rшкiдливих pеЧoBин. B пpoBеДениx ексПеpиМrIlTaлЬI{их дoслiдrкенняx
aвтoмoбiля ЗAЗ _ |I02 кТaвpiя> в йoгo pyсi зa Moдеpнiзoвal{иМ eвpoпейсЬкиM
iЪДoвим цикЛoМ oTpиМtши зa poбoти нa бензинi A-95 BИКИДИ Co _ 4,7 гlкм, HC - 1,6
г/км, NМHС - |,57 г/км, No' - 1,48 г/км, зa poбoти нa бензoспиpтoвiй сyмirшi зЗ60/o
спиpтiв Пoкaзники вiдпoвiДнo скЛaДaК)TЬ: B|IКИДиI Co _ 2,05 гlкм, FIC - 2,o г/кМ,
NМHC _ l,98 г/км, No* -0,63 г/км. Bикиди СOz ПpaкTичнo oДнaкoBi для oбoх пzlJlиB.
B циx дoслiдlкеI{I{яХ BсTaI{oBиЛИ, Цo Для пoлiпlllеннЯ ПoкaЗIlикiв кapбropaTopнoГo
ДBигylra B несTtlJIиХ pе}киМaх' ЗoкpеМa зMеIIIIIенI{Я викидiв вyглевoднiв з
вiдпpaцьoBaниМи ГaзaMи, зa poбoти нa бензoспиpтoвiй сyмirшi дoцiльнo збiльrпити
пpoДyкTивнiсть пpискopЮBzt'TЬIloГo нaсoсa.

7. Пpoведенi з BикopисTaHняМ IIлaHyBaнI{я тpифaктopнoГo ексПеpиМенTy
випpoбyвaння ДBиГyнa VW BBY, пoкaзaЛИ, Щo IIpи BrЛиких дoбaBкaх сIIиpToBиХ
сПoЛyк Дo бенЗинУ (дo з6% ) ДBиГyн з сИсTеMoю BllopскyBarrнЯ Ta ЗBopoTниМ Зв'яЗкoM
ПpaцЮr стaбiльнo в yсiх Мo)I(ЛиBих l]aBaнTa)кyBaЛЬниx i rпвидкiсниХ pе}Itимax. I]е
свiдvить Пpo aдaптaцiro сисTеМи yпpaвлiнн Я ДB|4ГуНa, TaкиI\,{ ЧиtloМ систrМa ITpи
BикopисTaннi бензoсПиpToвих сyмirпeЙ зa paхyнoк збiльtпеннЯ ЦикЛoBoi пoДaчi ПЕLлиBa
зaбезпеuyс стaбiльнy poбoтy ДBиГyнa.

8. Пеpевipv|ЛИ aдеквaтнiсTЬ МaTеМaтичноТ мoДелi pyхy ЛrГкoBoГo aвтoмoбiля зa
pе)киMaМи MoдеpнiзoBaнoГo СвpoпейсЬкoГo iздoвoгo цикЛy 3 BpaХyBaнI{яМ
oсoбливoстей пiдтpиМaнI{Я pе>кимiв в пpoцесi cTеIlДoBих випpoбyвaнь aBToМoбiля тa
BикopисTaI{няМ хapaкTеpисTик ДBиГyнiв з piзними сисTrМaМи )киBЛенI{я Зa poбoти нa
piзниx tI€tлиBaх. Aдеквaтнiсть пiдтвеpдили ексlrrpиМrнTaJIЬl{иМи дoслiдженняМи
aвтoмoбiля ЗAЗ-1102 <Taвpiя> Bитpaтa бензинy пiд Чaс BиПpoбyвaнь вiдpiзняеться вiд
ЗнaЧеннЯ poзpaxyrrкoBo oTpимaнoТ BиTpaTи нa 6,0 o/o, piзницЯ BИTpa.ГИ бензoспиpтoвoТ
сyмilшi мix< експеpиMеrrTaлЬнolo Ta poЗpaхyнкoBolo BеЛичиHoIo скЛaДaе7,4lo/o.

9. PoзpaхyнкaМи I{a МaTеМaтичнiЙ мoДелi BсTaIloBЛеI{o, щo IIpи пеpеведеннi
с)Д{aснoГo бензиновoГo ДBиГyI-Ia з сисTеМoro BПopскyBaння i ЗBopoTI{иМ зB'ЯзкoМ з
бензинy A-95 нa бензoсПиpToBy сyмiшl з вмiстoм сПиpToвиx сПoЛyк блtlзькo З60/o
Mo)кнa ouiкyвaти збiльrценнЯ BиTpaT\I ПaЛИBa ЛеГкoBиМ aвтoмoбiлеМ нa 8 - 9 o/o , IJЯ
BrЛиЧинa МrI{шIa вiд вiдноснoТ piзницi мiж нижчoro TеПЛoToIо ЗГopaннЯ бензинy без
cПиpToBиХ сI]oЛyк тa бензoспиpтoвoi сyмirшi з вмiстoм сПиpToBих сПoлyк близькo
з6% ( 15-|6%) ПoяснtоrTЬсЯ це збiДнеI{нЯМ ПaЛиBo-ПoвiтpянoТ сyмirпi, Пpo щo
свiднить зpoсTaнHЯ викидiв з вiдпpaцЬoBaHИМИ ГaЗa|lИ ByГЛеBoДнiв нa 18 - 1 9 % i
oксиДiв aзoTy близькo 2,7 paзи' зМrншеHня викидiв oксиДy ByГЛrцrо нa 5 - 6 уo,
зМенIIIеннЯ викидiв ByГЛекисЛoГo ГaЗy нa 4 - 5 %. oДним з Мo)кЛиBих rпляхiв
ЗМеI{IIIеIII{я викидiв oксидiв aзoТy с нaЛaшTyBaння еЛекTpoннoТ системи yпpaвлil{нЯ нa
збaгaчення ПaЛиBo-пoвiтpянoТ сyмirпi, хoчa Пpи цЬoМy МoжЛиBr неЗI{aЧне пoгiptпення



II{LJIиBI{OТ екoнoМiЧнoсTi Зa poбoTи нa бензинi без сПиpToBих
нaлaIIITyBa]н^НЯ сисTеМи Дoцiльне, якщo Як oснoBI{е пaЛиBo
бензoспиpтoвy сyмirп.

спoЛyк. Тaке
BикopисToBytoTЬ

oснoвнi peзyЛьTaTи дoслiдrкeння, стyпiнь ik нayкoвoi IIoBи3lIи тa
знaнyЩoстi.

oснoвнi ПoЛo)кення' Щo BизнaЧa}oTЬ HayкoBy I{oBиЗHy ДиcерTaцiйнoi poбoти,
IroЛЯГalотЬ y нaсTyПIroМy:

l. Bстaнoвлеtlo, щo гIpи пеpеведеннi кapбroрaтopнoГo IJBИГУHa ЛеГкoBoГo
aвтoмoбiлЯ з )киBЛrнIlя бензинoм без спиpтoBиx сПoЛyк нa бензoсПиpToвy сyмirп з
вмiстoм сIrиpToBиx сПoЛyк' Зoкprмa бioетaнoлy, близькo З60/o oднiсtо з oснoBних
пpичин збiДнення ПaЛиBo.ПoвiтpяноТ сyмirпi, кpiм менtпoТ теopеTиЧнo неoбхiДнoi
кiлькoстi пoвiтpя ДЛЯ зГopaннЯ oДи[Iицi мaси ПaЛиBa' с ЗМеI{IIIення кiлькoстi пaливa,
щo ПpoХoДиTЬ ЧеprЗ дoзyloнi opГal{и кapбюpaтopa B pеЗyлЬTaTi вищoТ кiнемaтичнoТ
в'язкoстi бioетaнoлy в пopiвняннi з бензинoм.

2, Poзpoбленa MrToДикa BиЗнaЧеHнЯ доцiльниx poзмipiв ДoЗytoЧих opгaнiв
кapбrоpaтopa IIpи BикopисTaннi бензoсПиpToBих сyмitпeЙ для зaбезпечення стaбiльнoТ
poбoти ДBиГyнa B IIIиpoкoMу лiaпaзoнi нaBaHTa)кyBaЛЬних i rшвидкiсI{иx pе>кимiв
BBеДеIIнЯМ B Bиpaз ДЛЯ BиЗHaЧrннЯ скЛaДy ПaЛиBo-ПoвiтpянoТ сyмirпi ПoПpaBoЧнoГo
кoефiцiснтy' якиЙ яBЛЯe сoбoю вiДнorпення кoефiцiснтiв кiнемaтичнoТ в'язкoстi
бензинy i бензoспиpтовoТ сyмirпi.

3. BстaнoBЛltlo' щo ДBиГyни 3 с',IсTеМaМи BПopскyBaI{I{я бензинy i звopoтним
ЗB'ЯзкoМ стaбiльнo ПpaцrolоTЬ B yсiх pе}i(ИМaх пpи викоpистaннi бензoспиpToBиx
сyмirпей з вмiстoм сIIиpToBих сПoЛyк Дo з6Yo, якi lllиpoкo BикopисToByIoTЬ B
експлyaтaцiТ.

4. BстaнoBЛеtlo' ш]o Пpи BИкоpисTaннi бензoсПиpToBих сyмirшей в двиГyнaх з
сисTеМaМи BПopскyBaнI-IЯ бензинy i звopoтниМ зB'ЯЗкoМ Мo)клиBе I.IезI{aчне збiднення
ПilЛиBo.IloвiтрянoТ сyмirшi, щo ПpиЗвoДиTь Дo зрoсTaння викиДiв з вiдпpaцьoBaниМи
Г€lЗaМи oксидiв aЗoTy i вyглеводнiв oдниМ З Мo)l{ЛиBиХ rпляxiв ЗМенIцrння викидiв
oксидiв aЗoTy с I{aЛaшITyBaннЯ еЛекTpoннoТ системи yпpaвлiння I{a збaгaченн Я ПaЛИBo-
пoвiтpянoТ сyмirшi' ХoЧa ПpИ ЦЬoМy MoжЛиBе FIrзнaчне пoгiptпення пaливнoi
екoнoмiчнoстi зa pобoти нa бензинi без сПиpToBих сПoЛyк. Taке нaJ]aIIITyB aH:нЯ
сисTеМи дoцiльне' якщo як oсl]oBl{е ПaЛиBo BИкopисToByroTЬ бензoспиpToBy сyмirп.

Пpaктинне знaчення poбoти.
Пpaктиvне знaчеHня poбoти ПpеДсTaBЛяс сoбoю:
1. PекoмендaцiТ Пo BИзнaЧеHнIо ДoЦiльних poзмipiв ДoЗytoЧих opгaнiв

кapбrоpaтopa Пpи BикopисTaннi бензoсПиpToBих сyмirпei'l Для зaбезпечення стaбiльнoТ
poботи кapбrоpaтopнoГo ДBиГуI{a.

2. Екoлoгiчнi пoкaЗникИ бензинoвИх ДBиГylriв з piзниМИ сисТеМaМи )киBЛення 3a
poбoти нa бензoсПиpToBиx сyмirпaх з piзнипl вмiстoм сI]ИpToBих сПoЛyк.

3. ПокaзнИКИ IIaЛИвнoТ екoномiчнoстi бензинoвиХ ДBИГyI{iв з piзниМи сисTеMaМи
}киBЛrннЯ зa poбoти нa бензoсПиpToBих сyмiшaх з piзним вмiстoм сПиpToBиХ сПoЛyк'

4' Екoлoгiчнi пoкaзники Ta ПoкaЗнИкИ пaливнoТ екoнoмiчнoстi ЛrГкoBoГo
aвтoмoбiля з кapбЮpaTopl{иМ ДBиГyI{oМ Зa poботи нa бензинi тa бензoспиpToBих



сyM1IIIaх.

5. Екoлoгiчнi пoкaзники Ta Пoкaзники пaливнoТ екoнoмiчнoстi ЛrГкoвoГo
aвтoмoбiлЯ З cУЧaсниМ ДBиГyI{oМ з сИсTеМoIо вПopскyBa[IнЯ бензинy i звopoтним
зB'язкoМ зa poбoти нa бензинi тa бензoсПиpToBИх сyмiшaх.

6. Утoчненa МaTеМaTичнa МoДеЛЬ pyхy ЛеГкoBoГo aвтoмoбiля з бензиt{oBиМи
ДBиГyIraMи з piзниМи сисTеМaMИ )кИBЛенFlя зa pобoти нa бензинi без Дoбaвoк тa з
дoбaвкorо Дo з6% сПиpToBих сПoЛyк в pyсi Зa pежиМaМи МoдеpнiзoBaнoГo
СвpoпейськoГo iЪдoвoгo цикЛy.

7. PезyльTaTи експrpиМенTaЛЬниХ випpoбyвaнЬ ЛеГкoBoГo aBтoмoбiля зa poбoти
нa IIaЛиBaх piзнoгo скЛaДy в pyсi Зa pе)ItИMaми Модеpнiзoвaнoгo СвpoпейсЬкoгo
iЪДoвoгo цикЛy.

8. Bпpoвaдlкення pезyльтaтiв ДoслiДx<ення: !епapтaмент тpaнспopтнoТ
iнфpaстpyкTypи BикoнaвЧoГo opГaнy КиТвськoi мiськoТ Paди (КиiЪськa 'i."*u
Деp)I(aBнa aдмiнiстpaцiя), a Taкo}к у HaвчaЛЬIloМy пpoцесi HaцioнaлЬI{oГo
TpaнсПopTнoГo yнiвеpситетy (пl. КиТв) B ДисциПЛiнi <AльтеpнaTиBнi лaливaДBЗ))'

Пoвнoтa BикЛaДеI{Irя мaтepiaлiв дисеpтaцii B пyблiкaцiях Ta oсoбистий
вIIесoк y tlиx aBTopa.

Cтaттi B нayкoBих фaxoвих BиДaннях Укрaiни:
1. oвчиннiкoB Д.B. БioетaнoЛ Як МoTopHr ПaЛиBo: ПереBaГи i недолiки. Biсник

HaцioнaлЬI{oГo TpaHсI]opTHoГo yнiвеpситетy. Сеpiя кТехнiчнi нayки>. Hayкoвo.
технiчний збipник. - К. : нТУ, 2017 . - Bип. 1 (37)' C. 300 - З07 .

2. oвчиннiкoв Д.B. Bплив скЛaДy сyмirпевoгo бензинy нa енеpгетиuнi
ПoкaЗI{икИ "Гa ПaЛиBнy екoнoмiчнiсть aвтoмoбiлiв з piзними сисTеМaМи )киBЛеI{I{я
ДBиГyнa. Cyvaснi теxнoлoгiТ в мaшrинобyлyвaннi тa TpalrсПopтi. Hayкoвий х<ypн aЛ' _
Лyuьк: Лyuький HTУ, 2019.- Nl2(13) С 13l -  l38.

3.Гyтapевиu IO.Ф', l l lyбa С.B., oвчигtнiкoв Д.B. Bплив BrЛичини дoбaвки
cПиpToBиx сIIoлyк дo бензинy нa ПoкaзHИки pоботи кapбюpaтoplroГo ДBиГylra. Biсник
HaцioнaлЬнoГo Tpal{сПopTнoГo yнiвеpситеTy.- К. : HТУ,2018. _ Bип. 42. С' |g _ 28.

Здoбyвa.rевi нaлеrкить aнaлiз змiни ПoкaЗникiв poбoти кapбropaтopнoгo ДBиГyI{a B
piзниx нaBaнTa}кyBaЛЬних pе)киМaх пpи BИкopистaннi бензинy з Дoбaвкo*o .',pio,,*
сIIoЛyк 0' 18 i З6%.

4. fioбpoвoльський o.C., Кapсв С.B., Стyпaк H.C., oвчиннiкoв !'B., Pичoк С.o.
Bплив вмiстy спиpTy B бензинi нa ПaЛиBнy екoнoмiчнiсть сyЧaснoГo ДBиГyнa.
Hayкoвий жypнaЛ <Bченi ЗaIIиски Тaвpiйськoго нaцioнaЛЬIloГo yнiвеpситетy iменi B.I.
BеpнaдськoГo)). Cеpiя: Технiчнi Hayки. Том 29 (6s) J\г9 2 20]^8. С.2gg - 305.

Здoбyвavевi нaЛе)киTЬ BиЗнaЧе[lнЯ пoлiнoмiaЛЬI{их зaле>кнoстей пoкaзникiв
poбoти ДBиГyI{a З сисTrМoro BПopскyBaIrHЯ i звоpoтнiМ ЗB'ЯзкoМ.

Cтaттi B lrayкoBих пеpioдиЧ}tих BиДaнI{ях iншrих Деp)I(aB:
5. oвчиннiкoв !.B., Pинoк С.o. BплиB BеЛиЧини дoбaвки сПиpТoвих сtloЛyк Дo

бензинy I{a IraЛиBIly екoнoМiчнiсть кapбropaтopIroГo ДBиГylra. Politесhnika Rzеszowska
im. Ignaсеgo Lukasiеwiсza' Sуstеmу i srodki transportu samoсhodowеgo. Problеmy
еksploataсji i diagnostуki. Wybгanе zagadniеnia. Monogratia nr 14, Sеria: Transport /
Systеmy I Srodki transportu sarnoсhodowеgo i Rzеsz6w. 20l8. Politесhnika Rzеszowska.
20|8 .  Nr .14 ,  с .  l01 .107.

Здoбyвavевi нaлежиTЬ oПpaцIоBaнIlЯ prЗyЛЬTaTiв експеpиMrI{Ty



6. oвчиннiкoв Д. B., Гyтapевич C.Ю. oсoбливoстi poбoти двигyнiв з iскpoвим
зaПiUIIовaннЯM зa piзних добaвoк сПиp.гoBИx сIIoЛyк Дo бензинy. Politесhnika
Rzеszowska im. Ignaсеgo Lukasiеwiсza. Systеmy i srodki transportu samoсhodowеgo.
Problеmy еksploataсji i diagnostyki' Wybгane zagadnienia. Мonografia nr 17. Sеria:
Transport / Systеmy I Srodki transportu samoсhodowеgo / Rzеsz6w. 2019. Politесhnika
Rzеszowska. 2О|9. Nr.17, С.89-95.

Здoбyвa.rевi нaлеrкиTЬ oПис poботи двигyнiв з piзними сисTеМaМи )кивЛеIlнЯ зa
.цotloМoГolо пoлiнoмiaЛЬних зaлехtнoстей Ta BизнaЧе[lнЯ зале;кнoстей oснoBних
пoкaЗникiв poбoти двигyнiв вiд uaстoти oбеpтaннЯ' КpyTнoГo Мoментy (pозpiдlкення y
BПyскI{oМy тpyбoпpoвoдi) i вмiстy сПирToBИх сПoЛyк y бензинi.

Пyблiкaцii aпpoбацiйнoгo xаpaкTeрy:
7 ' oвчиннiкoв Д.B. Hеoбхiднiсть пiДвиЩення TеI1ЛoBoГo cTaнy ДBиГylra Пpи

викopистaннi бензинy з дoбaвкоro бiоетaнoлy' Мaтеpiaли LХXIII нayкoвoТ
кoнфеpенцiТ пpoфесopсЬкo-BИкЛaДaцЬкoГo cКЛaДУ, aспipaнтiв, стyдентiв Ta
сTpyкTyp}lих пiдpoздiлiв yнiвеpситеTy.- К.: I{TУ, 2017 -С.4з.

8. oвчиннiкoв Д.B., Ричoк С.o. oсoбливoстi poбoти ДBиГyнa нa бензинi з
Дoбaвкoto бioетaнoлy. Мaтеpiaли L,ХХIV нayкoвoТ кoнфеpенцiТ пpoфесopсЬкo-
BикЛaДaцькoГo скЛaДy, aспipaнтiв, стyдентiB Ta сTpyкTypниХ пiдpoздiлiв yнiвеpсиTrTy.
-  К . :  HТУ,2018 .  ст .39 .

9, loбpoвoльський o.С., oвчиннiкoв Д.B', Стyпaк H.с. Boзмorкность
paсJ]JИpeНИЯ тoпливнoй бaзьI aвтoмoбиЛЬнoГo Tpa}rсПopTa. Hayкa * oбpaзoBaниК)'
ПpoиЗBoДсTBy' ЭкoнoMике. МaTеpиaЛЬI 16-Й Междyнapoднoй нayчнo-Tеxничеокoй
кoнфеpенции. -Минск: БHTУ , 20l 8. -Т' 2. С.71.

Здoбyвaневi нaлежить aнaлiЗ.цaHих щo'цo Mo)I(ЛиBoГo вмiстy cI]иpToBих сПoлyк B
бензинi B ДBиГyнax з piзними сИсTеМaМи )I<I4BЛенFIя.

10. Гyтapевиv }o.Ф., Шyбa с.B., oвчиннiкoв !.B. Bплив BеЛичини дoбaвки
сПиpToBиx сПoЛyк дo бензинy Iia ПoкaЗники poбoти бензинoвoГo ДBиГyнa. MiжнapoДrra
нayкoBo-ПpaкTичIra кoнфеpенцiя ''Нoвiтнi технoлoгiТ poзвиткy aвтoмoбiлЬI{oГo
TpaнсПopTy''. УкpaТHa' М. Хapкiв 16-19 }кoBTHЯ 20l8p. С.224-225.

Здoбyвauевi нaлежить oцiнкa BеЛикoГo вмiстy сПиpТoBиx сПoЛyк в бензинi нa
скЛaД ПiL'IиBo-пoвiтpяноТ сyм irп i.

l 1. oвчиннiкoв Д.B. Bплив BеЛичини Дoбaвки бioетaнoлy Дo бензинy IIa
ПoкaЗники poбoти бензинoвoгo ДBИГyнa. Мaтеpiaли LХХV нayкoвoТ кoнфеpенцiТ
пpoфесopсЬкo-BикЛaДaцЬкoГo скЛaДy, aспipaнтiв, стyДентiB Ta сTpyкTypниХ пiдpoздiлiв
yнiвеpситеTy. - К': HТУ, 2О|9. C.4l '.

Пpедстaвлений пеpелiк пyблiкaцiй пoвнiстtо висвiтЛIoс pезyЛЬTaTи BикoнaниХ
дoслiдlкень i зaдoвoЛЬняс BиМoГи п. 11 Пoстaнoви Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 6
беpезня 20|9 p. Jt167 uПpo ПpoвеДеt{HЯ ексПеpиМенТy З ПpисyД)кеI{нЯ сTyПенЯ ДoкTopa
фiлoсoфiТ>

Aпpoбaцiя pезyльтатiв ДoслiДrкення.
Tеopетиuнi, метoДичнi тa ПpaкTИЧнi пoлo>кення ДисеpTaцiйнoТ poботи 6ули

пpеДсTaBЛенi тa oтpиМaЛи I]oЗиTиBнy оцiнку нa:
-LХХIII, LХХIV, LХХV нayкoBИх кoнфеpенцiях пpoфесopсЬкo.виКлaДaцЬкoГo

скЛaДy' aспipaнтiв' стyдентiв Ta сrIiвpoбiтникiв вiдoкpемлrних сTpyкTypниx
пiдpоздiлiв HaцioнaлЬнoГo TpaнсПopТI{oГo yнiвеpситrTy (М.КиТв, УкpaТнa, 2ОI7,2018 i



2019 pp.);
_ I6-i4 мiжнapoднiй нayкoBo-Tеxнiчнiй кoнфеpенцiТ <Hayкa oбpaзoвaниrо,

ПpoиЗBoДстBy, ЭкoнoМике> (м. Мiнськ, Бiлopyсь, 20l8 p.);
_ Miжнapoднiй rrayкoBo-Пpaктиuнiй кoнфеpенцiТ ''Hoвiтнi технoлoгiТ po3BиTкy

aвтoмoбiльнoГo TpalrсПoртy''. УкpaТнa, м. Xapкiв |6-19 )кoBTIlя 2018p.
oцiнкa стpyкTypи ДисеpТaцii' iT MoBи тa сTиЛю BикЛaДеIIIIя.
{исеpтaцiя cклaДaсTЬсЯ iз встyпy, П'ЯТИ poздiлiв, зaГaЛЬI{их виснoвкiв, спискУ

BикopисTaниx Д}кrpеЛ (9 7 нaЙмeнyвaн ь ), .цo.цaткi в.
!исеpтaцiйнa poбoтa BИкЛaДеI]a Ha 2О1 стopiнкaх МaIIIинoПисtIoГo TrксTy'

пpoiлroстpoBaнa 58 pисyнкaNШ| Тa 25 тaблeщями. oснoвнa TексToBa ЧaсTи}Ia сTaI{oBиTЬ
150 стopiнoк.

Tекст ДисrpTaцiТ виклaденo технiчIloю MoBoro, лoгiuнo Ta IroсЛiдoвнo. Cтpyктypa
дисеpтaцiТ' МoBa Ta сTиЛЬ BикЛaДеHнЯ вiДпoвiДaroть BиМoгaN4' якi стa",ть Дo
кaнДиДaTсЬких ДисеpTaцiй МiнiстеpсTвo освiти i нayки УкpaТни. Зaстoсoвaнa в poбoтi
I{ayкoBa теpмiнoлoгiя с зaгaлЬHoBИЗI]aHoIо' сTилЬ BИкЛaДення pезyЛьтaтiв TеopеTичI{иХ
i пpaктиuних дoслiджень, нoBИх нayкoBих ПoЛo}I(rнЬ, виснoвкiв i pекoмендaцiй
зaбезп е.lyс ДoсTyПн iсть Тх с пpийняттЯ Ta BIl кo pи сTaHI{Я.

Змiст ДисеpTaцii вiдпoвiДa€] нaПpЯмy лoслiл}кеtlЬ ПyrrкTy 3 <СyмirпoyTBopеI{ня Ta
зГopяння ПaЛУIBa, BикopисTaннЯ TpaДиЦiйних i aльтеpнaTиBI{иx ПaJIиB y ДBигyнaх.
Bплив poбoниx тiл, теплoнoсiТв Тa МaсTиЛЬFIиХ мaтеpiaлiв rra хapaкTеpисTики двигyнiв
Ta rl{еpГoyсTaнoBoк. Pозpoбкa .гa ДoсЛiдiкенгtя кoнсTpyкTиBнИх метoДiв i технoлoгiй
пiдвищення ефективнoстi КoMП,Irкс}toгo BикopисTaння ПaЛиtsнo-rнrpГеTичIlих
pесypсiв> Пaспopтy спецiaльнoстi 05.05.03 - ДBиГyни Ta еIrrpгетичнi yстaнoвки. (зa
вiдсyтностi вiДпoвiДних BиМoГ ДIIЯ спецiaльнoстi I42 <Енеpгетиuне
мarшинoбyлyвaння>).

Зaгaльний висновoк:
Bpaxoвyrоvи BиЩе I{aBеДеI{е, дисеpтaцiйнa poбoтa !.B. oвuиннiкoвa

<Пoлiпrпення пoкaзникiв сyЧaсI{иХ бензинoвиx двигyнiв paцioнaльним
BикopисTaнняМ дoбaвки бioетaнoлy Дo бензинy> вiдпoвiДar BиМoГaМ щoДo
oфopмлення згiднo Haкaзy Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни JYs40 вiд |2.o|.2017 '

!исеpтaцiйнa poбoTa' a Тaкo}I( ПpеДсTaвленi пyблiкaцiТ, зaдoвoлЬI{ЯIoTЬ BиМoГи п.
9-|2 Пoстaнoви Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaТни вiд 6 беpезня 20|g p. Ns167 <Пpo
ПpoBеДенI{Я ексПеpиМенTy З IipисyДx{rннЯ сTyПеI-IЯ ДoкTopa фiлoсoфiТ>.

Poбoтa Mo)ке бyти pекоМеHДoBaHa Дo ЗaхисTy y сПецiaлiзoвaнiй вvенiй paдi.

Pецензент,
зaвiдyвa.l кaфедpи aвтомoбiлiв
НaцioнaлЬI{oГo TpaнсПopTнoГo yнi веpситету.
.ц-p Tехн. нayк' пpoфесop

Pецензент,
ДoценT кaфедpи двигyнiв i теплoтехнiки
HaцioнaлЬнoГo ТpaнсПopTн oГo yнi веpситет1,,
кaнД. Tехн. нayк, ДoцеIrT 

,.z"

B.П. Сaxнo

М.П. Цroмaн


