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ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПАЛИВО-

ЕКОЛОГІЧНОГО КРИТЕРІЮ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСНАЩЕННЯ 

ДИЗЕЛЯ 2Ч10,5/12 ФІЛЬТРОМ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК ІПМаш  

 

Забезпечення певного рівня екологічної безпеки процесу експлуатації енергетичних ус-

тановок (ЕУ), джерелами механічної енергії яких є поршневі двигуни внутрішнього згоряння 

(ПДВЗ), має здійснюватись на основі відповідного методологічного забезпечення [1].  

При розробці нових та модернізації існуючих одиниць ЕУ з ПДВЗ виникає необхідність 

у проведенні комплексної оцінки техніко-економічних, екологічних та інших показників ро-

боти їх двигунів. У такому разі стає можливим оцінка ефективності заходів щодо модерніза-

ції шляхом порівняння значень таких критеріїв. У роботі [2] проф. І.В. Парсадановим запро-

поновано такий критерій, який отримав назву комплексного паливо-екологічного, матема-

тичний вираз якого, перетворений у [5], є наступним: 
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де Ни – нижча теплота згоряння палива, МДж/кг; Nei, GПі, та Gm пр і – відповідно, 

ефективна потужність дизеля, кВт, годинна витрата палива, кг/год, та приведений за 

агресивністю масовий викид m-го забруднюючого компоненту відпрацьованих газів (ВГ) на 

і-му представницькому режимі, кг/год; h – загальна кількість забруднюючих компонентів; v – 

безрозмірний показник відносної небезпеки забруднення на різних територіях; w – 

безрозмірний коефіцієнт, що враховує характер розсіювання ВГ в атмосфері; iP  – відносне 

дольове напрацювання двигуна на і-ому полігоні моделі експлуатації. 

З вищевказаною метою такий критерій застосовувався у дослідженнях [4, 5, 7, 8].  

У роботі [4] такий критерій докладно розглянуто і застосовано для оцінки рівня еколо-

гічних показників автотракторного дизеля, що є генератором аерозолю ВГ з твердими час-

тинками (ТЧ), гравіметричний спосіб визначення масового викиду яких розроблявся і всебіч-

но досліджувався у цьому дослідженні.  

У роботі [5] із застосуванням такого критерію виконано порівняльну оцінку заходів що-

до комплексного впливу на техніко-економічні й екологічні характеристики дизелів з ураху-

ванням моделі експлуатації регулювання моменту початку подачі палива, управління темпе-

ратурним станом поршня і застосування тонкого шару теплоізоляційного матеріалу на по-

верхні камери згоряння.  

У роботі [7] вищенаведений критерій застосовано для порівняльної оцінки техніко-еко-

номічних і екологічних показників  роботи автотракторного дизеля при використанні тради-

ційного палива нафтового походження та відновлюваних палив біологічного походження. 

У роботі [8] комплексний паливо-екологічний критерій використано для оцінки техні-

ко-економічних і екологічних показників  роботи автотракторного дизеля при вивченні його 

механічних втрат та розбудови методу вузлових точок. 

У роботі [6] співавтора матеріалів даної доповіді означений критерій не використано. 

Проте, ця робота містить достатньо матеріалів експериментальних досліджень для його зас-

тосування. Робота присвячена покращенню екологічних показників автотракторного дизеля, 

а саме зниження масового викиду ТЧ з ВГ за допомогою розробленого фільтра твердих час-

тинок (ФТЧ). Ефективність роботи розробленого ФТЧ досліджено у функції різноманітних 

чинників. Такий ФТЧ вирізняється певним значенням гідравлічного опору (ГО), також виз-

наченого у функції різноманітних чинників. На основі аналізу експериментальних даних роз-

роблено відповідні математичні моделі [3, 9]. У дослідженні [10] оцінено за розробленою ме-

тодикою вплив ГО розробленого ФТЧ на паливну економічність дизеля 2Ч10,5/12.  

Таким чином, застосування комплексного паливо-екологічного критерію для розрахун-

кового порівняльного дослідження техніко-економічних і екологічних показників роботи ав-

тотракторного дизеля 2Ч10,5/12 для випадків відсутності і наявності у складі його випускної 

системи ФТЧ за матеріалами досліджень [3, 6, 9, 10] має суттєвий науково-практичний інте-

рес, чим і зумовлено його актуальність. Обґрунтуванням такого висновку є те, що обладнан-

ня дизеля ФТЧ чинить вплив одразу на обидві складові критерію: екологічну складову по-

кращує, паливну – погіршує. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СКИПАННЯ ТА ВИКИДУ  

НАФТОПРОДУКТУ ПРИ ПОЖЕЖІ РЕЗЕРВУАРУ 

 

На території України пожежі резервуарів з нафтою та нафтопродуктами є одними з 

найскладніших і поширеніших техногенних надзвичайних ситуацій, а резервуарні парки - 

одним з основних потенційних джерел небезпеки. Щорічно в Україні фіксується в 

середньому біля 12 пожеж на резервуарах  з нафтою та нафтопродуктами. За останні роки в 

світі на об’єктах збереження, переробки і транспортування нафти і нафтопродуктів з 200 

пожеж 92 % виникло в наземних резервуарах [1]. 

Скипання нафти і нафтопродуктів під час пожежі резервуара може привести до 

катастрофічних наслідків, обумовлених викидом горючої рідини, можливим вибухом і 

подальшим руйнуванням резервуара та виливом нафтопродукту на велику площину. Під час 

горіння нафтопродуктів у резервуарі на поверхні горючої рідини виникає нагрітий шар, так 

званий гомотермічний шар, температура якого однакова по всій його товщині. Товщина 

цього шару безперервно збільшується і згодом може охопити всю масу рідини в резервуарі. 

Тому велике значення має створення математичних моделей та математичного апарату 

розв’язання задач оцінки саме таких факторів пожежі, що є актуальним для сфери цивільного 

захисту. 

За даними [2] при горінні нафти швидкість її вигоряння становить близько 3 мм/хв., 

для бензину – 5 мм/хв. Відповідно швидкість прогріву вглиб, тобто швидкість наростання 


