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екологічних показників двигунів автомобілів добавкою водневмісного газу до
повітряного заряду», державна реєстрація № 0115U002291, інвентарний номер
0215U002517.
Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і
рекомендацій.
Наукові положення і висновки сформульовані автором дисертаційної
роботи в цілому відображають її зміст і постановку задач дослідження.
Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і розроблених
рекомендацій забезпечується коректним використанням методів фізичного та
математичного моделювання, підтвердженням окремих теоретичних положень
експериментальними дослідженнями.
У першому загальному висновку дисертаційної роботи обгрунтована
доцільність проведення такого дослідження і його актуальність.
У другому висновку констатується, що в дисертаційній роботі розроблена
методика визначення показників паливної економічності бензинових двигунів за
роботи з добавкою водневмісного газу з врахуванням витрат енергії в процесах
електролізу.
Третій висновок представляє результати експериментальних досліджень
бензинових двигунів з різними системами живлення в режимі холостого ходу.
Встановлено покращення паливної економічності і карбюраторного, і двигуна з
впорскуванням бензину.
В четвертому висновку стверджується, що доцільна добавка водневмісного
газу для всіх двигунів становить 4...6 % від витрати бензину у відповідному
режимі. Подальше збільшення добавки Н2/О2 призводить до зниження
економічності, так як затрати на отримання газу зростають.
Можна погодитись з п’ятим висновком де стверджується, що добавка
водневмісного газу приводить до зменшення викидів СО і СnHm, а масові викиди
NOх зростають, що є наслідком зростання температури в циліндрі двигуна при
добавці Н2/О2 .
У шостому висновку приводяться результати обробки індикаторних діаграм
двигуна МеМЗ-245. При добавці водневмісного газу в кількості 5,4 % від витрати
бензину максимальний тиск зростає з 18,56 до 20,02 бар., а тривалість процесу
згоряння зменшується приблизно на 10 градусів повороту колінчастого валу.
У сьомому висновку приводяться результати дослідження, щодо зменшення
ступені невідтворності послідовних робочих циклів при додаванні водневмісного
газу.
Восьмий висновок демонструє збільшення індикаторного ККД двигуна
МеМЗ-245 в режимі середньої точки Європейського їздового циклу з добавкою
Н2/О2 .
У дев’ятому висновку приведені організації, в яких результати досліджень
прийняті до використання.
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Оцінка змісту дисертаційної роботи, її завершеність в цілому.
Дисертаційна робота містить у собі вступ, п’ять розділів, висновки, список
використаних джерел, що нараховує 119 найменувань та чотири додатки.
У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження, сформульовані
мета та задачі дослідження, приведені методи дослідження, сформульовані
наукова новизна та практичне значення одержаних результатів.
У першому розділі приведений аналіз відомих методів покращення паливної
економічності та екологічних показників в режимах малих навантажень і
холостого ходу. Далі обгрунтований метод покращення екологічних показників та
паливної економічності на цих режимах за рахунок інтенсифікації процесу
згоряння. На основі аналізу опублікованих джерел дисертант робить висновок, що
на сьогодні немає робіт де в бензинових двигунах застосовується добавка
водневмісного газу для покращення показників паливної економічності і
зменшення викидів шкідливих речовин.
Другий розділ присвячений аналізу робочого процесу бензинового двигуна
в режимах малих навантажень і холостого ходу. Встановлено, що на цих режимах
погіршується основні показники робочого процесу через зростання механічних
втрат та погіршення умов запалювання і зростання усіх фаз згоряння. Крім цього,
збільшуються викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами.
В цьому розділі приведений аналіз фізико-хімічних властивостей
водневмісного газу, а також властивостей сумішей бензину з повітрям з
додаванням різної кількості водневмісного газу.
У третьому розділі приведена уточнена математична модель для розрахунку
робочого процесу двигуна з іскровим запалюванням, що працює на бензині з
добавкою водневмісного газу. Математична модель враховує зміну складу
паливоповітряної суміші і всіх характеристик суміші.
Четвертий розділ присвячений методиці та результатам експериментальних
досліджень бензинових двигунів з різними системами живлення і добавками
водневмісного газу. Експериментальне дослідження, для одержання більшої
об’єктивності, проводилось на таких двигунах: МеМЗ-245, Opel C30NE i VW
BBY. Водневмісний газ для проведення досліджень отримувався за допомогою
електролізних установок «Лира-02» та Super Kit 10. Розрахунок витрат палива
враховував теплоту згоряння водневмісного газу, а також затрати для його
одержання.
Експериментальні дослідження дозволили визначити вплив кількості
добавки водневмісного газу на показники двигуна та викиди шкідливих речовин з
відпрацьованими газами.
Індицируванням циліндра двигуна МеМЗ-245 визначено вплив добавок
водневмісного газу на параметри робочого циклу.

4

У п’ятому розділі приводяться поліноміальні залежності для розрахунку
енергетичних та паливо-економічних показників роботи двигуна МеМЗ-245 при
роботі на бензині і на бензині з добавкою водневмісного газу до заряду.
Поліноміальні залежності отримані на базі факторного експерименту методом
найменших квадратів.
Крім цього приводяться результати ефективності роботи трикомпонентного
каталітичного нейтралізатора. Підтверджено, що використання добавки
водневмісного газу для покращення паливної економічності двигунів з
нейтралізаторами не погіршує їх екологічні показники.
В цьому розділі приводяться, також, результати обробки індикаторних
діаграм, що стосується тепловиділення.
Наукова новизна і практична цінність дисертаційної роботи.
Можна погодитись з вказаною в дисертаційній роботі новизною. Вона
полягає в тому, що добавка водневмісного газу приводить до поліпшення
паливної економічності бензинових двигунів з різними системами живлення в
режимах малих навантажень і холостого ходу, зменшення сумарних масових
викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами в режимах холостого ходу
та зменшення викидів продуктів неповного згоряння на навантажувальних
режимах.
Встановлено, що добавка водневмісного газу не впливає на ефективність
роботи каталітичного трикомпонентного нейтралізатора. Доведено, що добавка
водневмісного газу не впливає на ефективність роботи каталітичного
трикомпонентного нейтралізатора.
Доведено, що добавки водневмісного газу інтенсифікує процес згоряння,
при цьому скорочуються усі три фази згоряння та зменшується ступінь
невідтворності послідовності робочих циклів, що позитивно впливає на
індикаторні показники двигуна.
Практичну цінність складають:
експериментальні
залежності
зміни
паливо-економічних,
енергетичних та екологічних показників бензинових двигунів від
величини добавки водневмісного газу;
поліноміальні залежності, що дозволяють визначити вплив добавки
водневмісного газу на паливо-економічні та енергетичні показники
двигуна в широких межах та енергетичні показники двигуна в
широких межах швидкісних і навантажувальних режимів;
рекомендації щодо вибору доцільної величини добавки
водневмісного газу в залежності від режиму роботи двигуна;
методика визначення економічного ефекту від добавки
водневмісного газу з врахуванням витрат енергії на його отримання;
методика визначення впливу добавки водневмісного газу на склад
паливоповітряної суміші;
методика розрахунку робочого процесу бензинового двигуна, що
дозволяє дослідити особливості процесу згоряння в двигуні при
використанні добавки водневмісного газу;
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результати досліджень прийняті до використання в ДП «ХКБД»,
інституту газу НАН України та ТОВ «Екотюнінг».

Зміст та оформлення дисертаційної роботи.
Зміст дисертаційної роботи засвідчує, що поставлена мета досягнута, а
дисертація є завершеним науковим дослідженням. Робота оформлена якісно
відповідно до встановлених вимог.
Повнота викладених наукових положень та висновків в опублікованих
працях.
Публікації Шуби Євгенія Васильовича повною мірою відображають основні
результати дисертаційної роботи.
Результати досліджень доповідались на наукових конференціях і отримали
позитивну оцінку.
Зміст автореферату відповідає структурі й висновкам дисертаційної роботи,
автореферат ідентичний до основних положень дисертації.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Зауваження за дисертаційною роботою.
Помилково на стор. 63 рис. 2.8 дисертаційної роботи нижча теплота
згоряння дана в мДж/кг.
На стор. 73 дисертаційної роботи і стор.7 реферату універсальна газова
стала R = 8314 Дж/(Кмоль·К) приведена в помилкових одиницях.
На стор. 88 дисертаційної роботи формула (4.2) і на стор.9 автореферату
формула (10) приведена потужність електричного струму, а не витрати
електроенергії.
На стор.89 у формулі (4.4) дисертаційної роботи і стор. 9 у формулі (12)
автореферату доцільніше було б додаткову витрату палива, що враховує
отримання водневмісного газу позначити Δgе .
На стор. 108 рис. 4.19 дисертаційної роботи без імені вісь абсцис.
Стор. 135 рис. 5.1 дисертаційної роботи поверхні, що описані поліномом не
мають інформативності і невідомо як користуватися таким рисунком.
На стор. 171 у формулі (5.29) дисертаційної роботи відносна похибка
приведена помилково в барах.
Для статистичної обробки серії індикаторних діаграм при визначенні
ступені невідтворності послідовних робочих циклів автор використовує в
якості параметру циклу значення максимального тиску в циліндрі і
посилається на працю 1960 року. Сьогодні у всьому світі статистична
обробка приводиться по середньому індикаторному тиску. Цей параметр
більш об’єктивно оцінює цикл, і безумовно для його визначення необхідно
прикласти більше зусиль.

