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ВИЗНАЧЕННЯ ВИКИДІВ ВОДЯНОЇ ПАРИ  

З ПОТОКОМ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВЗ 

 

Боцмановська О.С., Капінос Є.В., НУЦЗУ 

НК – Кондратенко О.М., к.т.н., НУЦЗУ 

 

У результаті аналізу основних положень відомих досліджень щодо питань забезпе-

чення екологічної безпеки процесу експлуатації енергоустановок з поршневими ДВЗ, вияв-

лено, що окрім законодавчо нормованих прямо показників її рівня – масових годинних вики-

дів твердих частинок PM, оксидів азоту NOx, незгорілих вуглеводнів CnHm та монооксиду 

вуглецю CO, також існують законодавчо нормовані опосередковано, з числа яких найменш 

токсичним, проте найбільш значимим за обсягом, є викид водяної пари Н2О як продукту по-

вного згоряння вуглеводнів моторного палива [1]. При цьому пара Н2О є реагентом при 

утворенні кислотних дощів, підвищує вологість атмосферного повітря, погуршючи санітар-

но-гігієнічних умов праці й проживання людини та сприяє корозії деталей машин. Для вра-

хування такого виду викидів при критеріальному оцінюванні за допомогою математичного 

апарату комплексного паливно-екологічного критерію Kfe слід отримати значення масового 

годинного викиду G(Н2О) та безрозмірного показника відносної агресивності цього полюта-

нту А(Н2О). Оскільки нормативів, що обмежують ГДК водяної пари у повітні немає, будемо 

вважати, що значення цього показника обмежується нормативами на вологість повітря, яка, у 

свою чергу, визначається значенням тиску насиченої пари води та залежить від значень баро-

метричного тиску та температури повітря. З урахуванням цих аспектів, можна вражати, що 

для нормальних умов (φ = 80 %, t = 0 °С, Р0 = 101325 Па) значення А(Н2О) складає 1,976∙10
–3

. 

У дослідженні розглянуто особливості процесів, що призводять до утворення Н2О та запро-

поновано величину G(Н2О) визначати за форм. (1). 

G(H2O) = Cf(Н) ∙ 2 ∙ μ(H2O) / (4 ∙ μ(Н)) = k(H2O) ∙ Gfuel = 1,08 ∙ Gfuel, кг/год. (1) 

Розподіл значень величини G(Н2О) по режимах стандартизованого стаціонарного ви-

пробувального циклу ESC (Правила ЄЕК ООН № 49) для автотракторного дизеля 2Ч10,5/12 

та по полю його робочих режимів, отримані у даному дослідженні за пропонованою мето-

дикою, проілюстровано на рис. 1. 
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Рис. 1. – Розподіл значень G(Н2О) по режимах циклу ESC для дизеля 2Ч10,5/12 
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