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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) за тривалий 

термін експлуатації набули широкого розповсюдження в усіх сферах діяльності 
людства, що пояснюється їх численними перевагами. За цей час їх конструкція 
була доведена до високого ступеня досконалості. На сьогоднішній день 
покращення показників ДВЗ шляхом вдосконалення конструкції чи оптимізації 
його параметрів потребує надзвичайно великих матеріальних затрат та затрат часу, 
і, як правило, дає відносно невеликий ефект, оскільки резерви покращення 
показників ДВЗ значною мірою вичерпані. Проте, саме надзвичайно широке 
застосування ДВЗ обумовило дуже високу актуальність вирішення цілого ряду 
глобальних проблем людства, що пов’язані з вичерпанням світових запасів нафти, 
забрудненням атмосфери токсичними речовинами відпрацьованих газів (ВГ), 
глобальним потеплінням клімату та ін. Перспективним напрямком, що дозволяє 
забезпечити часткове розв’язання вказаних вище проблем, є використання 
альтернативних палив в ДВЗ. 

Завдяки сукупності властивостей, характеристик, особливостей виробництва 
та використання одним з найбільш поширених видів альтернативного палива для 
дизелів є водопаливна емульсія (ВПЕ). До основних переваг ВПЕ можна віднести 
наступне: зменшення середньої ефективної витрати палива, значне зменшення 
питомих викидів оксидів азоту та сажі з ВГ дизеля, відсутність необхідності 
внесення змін в конструкцію, можливість виробництва практично необмеженої 
кількості палива, відносна простота виробництва. Проте, варто відзначити, що 
фізико-хімічні властивості ВПЕ відрізняються від властивостей дизельного палива, 
що обумовлює ряд відмінностей в перебігу процесів в циліндрі дизеля. Окрім того 
при використанні ВПЕ в циліндрі відбувається ряд якісно нових, порівняно з 
традиційним паливом, явищ, що також впливають на робочий процес дизеля. 

Сказане вище обумовлює необхідність обґрунтування вибору раціональних 
показників дизеля, що працює на ВПЕ. Вирішення поставленої задачі найбільш 
ефективно з використанням математичної моделі робочого процесу дизеля, що 
адекватно відображає особливості перебігу процесів в циліндрі дизеля, які 
обумовлені фізико-хімічними властивостями ВПЕ. В теперішній час такі 
математичні моделі відсутні. Отже, дослідження впливу властивостей 
водопаливної емульсії на перебіг процесів впорскування палива, сумішоутворення, 
згоряння та утворення шкідливих речовин в циліндрі дизеля є актуальною 
науково-практичною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі ДВЗ НТУ «ХПІ» в рамках 
держбюджетних тем МОН України: «Розробка технічних рішень із забезпечення 
екологізації, енергозбереження та ресурсу транспортних та стаціонарних 
поршневих двигунів» (ДР № 0115U000525), «Концепція формування 
характеристик перспективних транспортних енергетичних установок (на прикладі 
танкової енергетичної установки з дизелем та безступінчастою трансмісією)» 
(ДР № 0116U000854), в яких здобувач був виконавцем окремих етапів. 
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Мета та задачі дослідження. Мета дослідження – покращення техніко-
економічних показників автотракторного дизеля, що працює на водопаливній 
емульсії, шляхом вибору раціональних параметрів дизеля. Для досягнення 
поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Виконати аналіз сучасного стану використання водопаливних емульсій в 
дизелях, сформулювати мету і задачі дослідження. 

2. Розробити методики розрахунково-експериментальних досліджень дизеля 
при роботі на водопаливній емульсії. 

3. Провести дослідження фізико-хімічних властивостей водопаливних 
емульсій, що обумовлюють відмінності перебігу процесів в циліндрі дизеля. 

4. На базі дизеля 4ЧН12/14 провести дослідження впливу властивостей 
водопаливної емульсії на робочий процес та техніко-економічні показники дизеля. 

5. Розробити математичну модель робочого процесу дизеля, що працює на 
ВПЕ, для моделювання процесів сумішоутворення, згоряння, утворення оксиду 
азоту та сажі в циліндрі дизеля. 

6. Обґрунтувати раціональні значення параметрів дизеля при роботі на ВПЕ, 
сформулювати рекомендації щодо підвищення ефективності використання 
водопаливної емульсії. 

Об’єкт дослідження – процеси сумішоутворення, згоряння та утворення 
шкідливих речовин в дизелі, що працює на водопаливній емульсії. 

Предмет дослідження – вплив фізико-хімічних властивостей ВПЕ та 
параметрів дизеля на перебіг процесів у циліндрі, а також на техніко-економічні та 
екологічні показники дизеля. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на 
фундаментальних положеннях теорії двигунів внутрішнього згоряння. 
Експериментальні методи дослідження використані при визначенні фізико-
хімічних властивостей ВПЕ, отримання даних для ідентифікації математичної 
моделі робочого процесу дизеля, що працює на ВПЕ, та впливу зміни параметрів 
дизеля на його показники. В роботі використані методики, що передбачають 
визначення окремо для кожного робочого циклу коефіцієнту надлишку повітря та 
умовної енергії активації палива. При моделюванні процесів в циліндрі дизеля 
використана математична модель згоряння, що заснована на моделі 
О. І. Філіпковського, моделі утворення оксидів азоту та сажі базуються на моделях 
проф. М. Ф. Разлейцева. 

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті вирішення задач, 
що поставлені в дисертаційній роботі, були отримані наступні нові наукові 
результати: 

1. Вперше комплексно досліджено вплив вмісту води у ВПЕ на розмір 
частинок води та на внутрішньоциліндрові процеси в дизелі. Це дозволило 
отримати дані для визначення механізмів впливу властивостей ВПЕ на робочий 
процес дизеля. 

2. Вперше визначено умовну енергію активації водопаливної емульсії окремо 
для кожного робочого циклу за розробленою методикою розрахунково-
експериментального дослідження, розрахункова частина якого заснована на 
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методиці Толстова. Це дозволило враховувати характер та ступінь впливу енергії 
активації ВПЕ на перебіг внутрішньоциліндрових процесів. 

3. Набули подальшого розвитку методи врахування характеру зміни тиску та 
температури в циліндрі дизеля при визначенні періоду затримки спалахування 
палива. Для визначення запропонована диференційна величина, що характеризує 
перебіг передполум’яних процесів в циліндрі дизеля. Це дозволило підвищити 
точність моделювання періоду затримки спалахування, особливо при великих 
значеннях кута випередження подачі палива. 

4. Модифікована математична модель робочого процесу дизеля з метою 
врахування впливу двох механізмів дії ВПЕ на внутрішньоциліндрові процеси: 
механізму вторинного розпилювання палива під дією тиску внаслідок скипання 
води в ядрі краплі («мікровибух») та каталітичного впливу продуктів дисоціації 
води на процес згоряння. Це дозволило підвищити ступень відповідності 
результатів математичного моделювання робочого процесу дизеля при роботі на 
ВПЕ експериментальним даним. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному: 
1. Узагальнено результати експериментально-розрахункових досліджень 

впливу ВПЕ на роботу дизеля. Сформовані науково-технічні рекомендації щодо 
підвищення ефективності роботи та поліпшення екологічності дизеля при роботі 
на водопаливній емульсії. 

2. Розроблена математична модель дизеля є універсальним інструментом для 
визначення раціональних параметрів дизелів різного призначення, розмірності та 
швидкохідності на ВПЕ будь-якого складу. 

3. Розроблена концепція адаптивної системи керування дизелем, що дає 
змогу автоматично забезпечити оптимальні параметри дизеля для водопаливної 
емульсії будь-якого складу. Рекомендовано тип датчика вмісту води у ВПЕ для 
такої системи на основі принципу абсорбційної спектроскопії. 

4. Запропонована методика визначення коефіцієнту надлишку повітря для 
кожного окремого робочого циклу дизеля, що працює на ВПЕ. Встановлено 
збільшення діапазону, в якому змінюється цей параметр на сталому режимі роботи, 
зі збільшенням навантаження на дизель. 

Результати наукових досліджень впроваджені та використовуються у 
наукових дослідженнях та в навчальному процесі кафедри двигунів внутрішнього 
згоряння НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати, які виносяться на 
захист, отримані здобувачем особисто. В ході виконання дисертаційного 
дослідження здобувач брав участь у виготовленні зразків ВПЕ та їх дослідженні, 
експериментальних дослідженнях дизеля, обробці результатів експериментальних 
досліджень, розробці математичної моделі дизеля, що працює на ВПЕ та виборі 
раціональних параметрів робочого процесу дизеля. Здобувачем особисто: 
проведено дослідження впливу вмісту води у ВПЕ на розмір частинок води та 
динаміку зміни їх розмірів; запропоновано та реалізовано в програмному 
комплексі алгоритм визначення моменту початку згоряння в циліндрі дизеля за 
результатами експериментальних досліджень; розроблено методику та проведено 
розрахункове дослідження умовної енергії активації водопаливної емульсії; 
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запропоновано методику та визначено циклову подачу, кількість свіжого заряду та 
коефіцієнт надлишку повітря в циліндрі окремо для кожного робочого циклу 
дизеля; проаналізовано результати експериментальних досліджень дизеля, що 
працює на ВПЕ. Визначено вплив фізико-хімічних властивостей ВПЕ на показники 
робочого процесу дизеля; модифіковано методику визначення періоду затримки 
спалахування палива з метою врахування характеру зміни тиску та температури 
робочого тіла в циліндрі дизеля; розроблено комплексну математичну модель 
процесів сумішоутворення, згоряння та утворення шкідливих речовин в циліндрі 
дизеля, що враховує вплив складу водопаливної емульсії на показники робочого 
процесу; з використанням комплексного паливно-екологічного критерію обрано 
раціональні параметри дизеля, що працює на ВПЕ, для різної кількості та 
сукупності параметрів для варіювання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися та отримали 
позитивну оцінку на: XXI та XXIII Міжнародних Конгресах двигунобудівників 
(Коблево, Україна, 2016, 2018), Міжнародних конференціях «Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія освіта, здоров’я» (м. Харків, 2015–2017), 78-
ій Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток наукової та інноваційної 
діяльності на транспорті» (УкрДУЗТ, м. Харків, 2016). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 
11 наукових працях, з яких 6 статей опубліковано в наукових фахових виданнях 
України (4 статті у виданнях, що включено до міжнародних наукометричних баз), 
1 – у закордонному періодичному фаховому виданні, 4 – у матеріалах конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 
двома мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. Загальний обсяг 
дисертації складає 175 сторінок, з них 55 рисунків за текстом, 4 рисунки на 4 
окремих сторінках, 23 таблиці за текстом, 7 таблиць на 4 окремих сторінках, 128 
найменувань використаних джерел на 14 сторінках; 4 додатка на 9 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, викладено мету та 

основні задачі дослідження, сформульовано наукову новизну та практичну 
цінність отриманих результатів, наведено особистий внесок здобувача, дані про 
апробації результатів роботи та публікації основних положень. 

У першому розділі виконано аналіз, узагальнення та систематизацію 
світового досвіду використання альтернативних палив, зокрема водопаливних 
емульсій. Розглянуто особливості застосування в ДВЗ основних видів 
альтернативних палив. Показано, що за сукупністю характеристик одним з 
найбільш перспективних видів альтернативного палива є ВПЕ. 

Дослідженнями різних аспектів застосування ВПЕ в дизелі займалися Abu-
Zaid M., Dubey M., Ghannam M., Ghojel J., Greeves G., Harada T., Imazu H., 
Kadota T., Kojima Y., Nazha M., Segawa D., Selim M., Watanabe H., Аттия А. М., 
Вахромеев О. С. Девянин С. Н., Кульчицкий А. Р., Марков В. А., Марченко А. П., 
Парсаданов І. В., Патров Ф. В., та інші вчені. На сьогоднішній день накопичено 
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багато даних про вплив ВПЕ на процеси сумішоутворення і згоряння в дизелі. За 
результатами багатьох досліджень відзначається збільшення періоду затримки 
спалахування палива, незначне зменшення температури робочого тіла в циліндрі, 
значна інтенсифікація періоду «швидкого» згоряння та помітне збільшення 
швидкості дифузійного згоряння. 

За результатами практично всіх досліджень використання ВПЕ, головним 
чином, дозволяє збільшити ефективний ККД дизеля та зменшити питомий викид 
оксидів азоту (NOx) і твердих частинок (ТЧ) з відпрацьованими газами дизеля. 
Такий вплив ВПЕ на показники дизеля пояснюється відмінністю перебігу процесів 
сумішоутворення та згоряння в циліндрі дизеля та обумовлений фізико-хімічними 
властивостями ВПЕ. В більшості робіт вказано на ефект «мікровибухів» при 
використанні ВПЕ, що полягає у вторинному розпилюванні крапель палива під 
дією тиску водяного пару, який утворюється при скипанні води в ядрі краплі. В 
ряді робіт автори вказують на каталітичний вплив продуктів дисоціації води на 
процеси згоряння та утворення шкідливих речовин. 

Більшість досліджень дизелів при роботі на ВПЕ проводилися при незмінних 
параметрах дизеля, тобто при такому значенні конструктивних та регулювальних 
параметрів, що забезпечують найбільшу ефективність використання традиційного 
дизельного палива. Таким чином, в ході цих досліджень було виявлено характер та 
ступінь впливу ВПЕ на роботу дизеля, проте не ставилось за мету комплексне 
покращення екологічних та економічних показників дизеля, що працює на ВПЕ. 
Комплексний вплив фізико-хімічних властивостей ВПЕ та описаних вище ефектів 
обумовлює виникнення резервів для оптимізації дизеля, що працює на ВПЕ, 
шляхом вибору раціональних конструктивних та регулювальних параметрів 
дизеля. Таким чином, доцільним є проведення досліджень впливу ВПЕ на процеси 
сумішоутворення, згоряння, утворення шкідливих речовин в циліндрі дизеля, 
розробки математичних моделей цих процесів та пошук раціональних параметрів 
дизеля, що працює на ВПЕ.  

У другому розділі наведено методику та результати експериментальних 
досліджень впливу ВПЕ на роботу дизеля. Експериментальні дослідження дизеля 
було проведено з використанням водопаливної емульсії, яку вироблено науково-
інвестиційною компанією ТОВ «Корал Інвест Технології». Основний комплекс 
експериментальних досліджень проведено з використанням ВПЕ із масовим 
вмістом води 19,4 %. 

Порівняльний аналіз характеристик використаних палив вказує на те, що 
наявність води у ВПЕ на 21,3 % зменшує нижчу питому теплоту згоряння у 
порівнянні з дизельним паливом (ДП). Отже, для отримання незмінної потужності 
двигуна збільшується циклова подача палива. Це спричиняє підвищення 
максимального тиску впорскування палива. Густина та в’язкість ВПЕ у порівнянні 
з ДП більші відповідно на 2,5 % та 7 %, що обумовлює збільшення далекобійності 
паливного факела, збільшення тиску впорскування та розмірів крапель палива, а 
також зменшення кута конусу паливного факела. Теплоємність ВПЕ вища за 
теплоємність ДП, що має привести до збільшення витрат теплоти на прогрів та 
випаровування крапель палива, а також до збільшення тривалості цих процесів. До 
того ж більша на 15–18 % стискальність ВПЕ за ДП має спричинити збільшення 
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тривалості процесу підвищення тиску перед форсункою у порівнянні з 
використанням ДП. 

Характерною особливістю ВПЕ є відсутність спалахування в закритому тигелі. 
Це підвищує рівень пожежної безпеки при використанні ВПЕ порівняно з 
традиційним дизельним паливом. Вплив вмісту води у ВПЕ на розмір частинок 
води в емульсії було досліджено за допомогою приладу «Zeta-Sizer» у 
Магдебурзькому Університеті «Otto von Guericke University Magdeburg» в рамках 
програми наукової співпраці. 

Дослідження впливу ВПЕ на роботу дизеля було проведено на 
спеціалізованому стенді із дизелем 4ЧН12/14 рідинного охолодження з 
безпосереднім впорскуванням палива, системою газотурбінного наддуву та 
охолодженням наддувочного повітря. Стенд був укомплектований необхідним 
атестованим дослідним устаткуванням і контрольно-вимірювальними приладами 
відповідно до діючих стандартів. Для вимірів тиску наддувочного повітря до та 
після охолоджувача і тиску відпрацьованих газів до та після турбіни 
турбокомпресора (ТКР) використано зразкові манометри моделі 11202, Кл. 04. Для 
вимірів температур наддувочного повітря до та після охолоджувача, 
відпрацьованих газів до і після турбіни ТКР використано хромель-алюмелеві 
термопари типу Т9Д. Витрата повітря на впуску до двигуна вимірюється за 
допомогою спеціального пристрою по перепадах тисків до і після мірного сопла з 
урахуванням температури повітря. 

Витрата повітря дизелем оцінювалась непрямим методом, шляхом розрахунку 
кількості свіжого заряду в циліндрі окремо для кожного циклу роботи на базі 
результатів індиціювання дизеля. Розрахунок швидкості повітря в розрахунковому 
перерізі клапана виконаний за виразом 
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де φ – кут повороту кривошипа колінчастого валу, град. п.к.в.; k – показник 
адіабати для повітря; R – газова постійна, Дж/(кг.К); TS – температура повітря після 
повітроохолоджувача, К; ps – тиск повітря після повітроохолоджувача, Па; pφ –
 тиск в циліндрі дизеля при значенні кута повороту кривошипу φ, Па. 

Кількість повітря, що перетікає з циліндру назад до впускного колектору 
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де φ1 – кут повороту кривошипу, що відповідає рівності тисків Ps і Pφ, град. п.к.в.; 
φ2 – кут повороту кривошипа, що відповідає моменту закриття впускного клапану, 
град. п.к.в.; μsfs – площа ефективного перетину впускного клапану, м2; Δφ – крок 
розрахунку, град; n – частота обертання колінчастого вала, хв-1; 

Кількість свіжого заряду в циліндрі в момент закриття впускного клапану 
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де VP – об’єм циліндру в момент рівності тиску наддуву тиску в циліндрі, м3; R – 
універсальна газова постійна, Дж/(моль.К); Δt – величина підвищення температури 
повітря на впуску після проміжного повітроохолоджувача до моменту 
надходження до циліндру; M – молярна маса повітря, г/моль. 

Для вимірів витрати палива було використано ваги типу ВНЦ-2. Також 
витрата палива дизелем оцінювалась шляхом розрахунку циклової подачі палива за 
графіком залежності тиску палива перед розпилювачем форсунки від кута 
повороту колінчастого валу за наступною формулою 

 
 ct ppfm   210 3 ,     (4) 

 
де μf - ефективний прохідний перетин розпилювача, мм2; ρ - густина палива, кг/м3; 
pt - тиск палива перед форсункою, МПа; pc - тиск в циліндрі дизеля, МПа. 

Для виміру частоти обертання колінчатого вала було використано 
електронний частотомір Ф5035. Керування гальмівним моментом здійснюється 
відповідною зміною рівня води, що заповнює простір гідрогальма. Рівень викидів з 
ВГ дизеля оксидів азоту (NOх), оксиду вуглецю (CО) та незгорілих вуглеводнів 
(СnНm) визначено за допомогою газоаналізатора 325 ФА 02. До складу 
устаткування для визначення токсичних компонентів ВГ дизеля окрім 
газоаналізатора також входять блок підготовки проби газу, зонд для відбору проби 
газу і пульт керування. Технічна характеристика газоаналізатора 325 ФА 02 
наведена в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Технічна характеристика газоаналізатора 325 ФА 02 
Діапазон виміру, СО % об. 0 – 10 
Концентрація, СnНm млн-1 (по гексану) 0 – 2000 
Концентрація, NO млн-1 0 – 5000 
Температура газу, °С 0 – 130 
Максимальна похибка вимірів, % ± 3 
Маса, кг 9 

 

Викиди твердих частинок визначено непрямим методом з використанням 
даних про димність ВГ, що були отримані за допомогою димоміру ИНФРАКАР-Д. 
Стенд додатково був обладнаний автоматичним комплексом для індиціювання 
тиску в циліндрі ДВЗ, реєстрації тиску палива перед розпилювачем форсунки та 
реєстрації переміщення голки розпилювача. Автоматизований комплекс для 
індиціювання дизеля складається з датчику ВМТ, датчику тиску в циліндрі дизеля 
AVL 8QP505c, датчику кута повороту колінчастого валу, датчику тиску палива 
перед форсункою, датчику переміщення голки форсунки, блоку підсилювачів, 
плати АЦП PCI L-Card 783-86, та програмного комплексу DieselAnalyse, що 
розроблений на кафедрі ДВЗ НТУ «ХПІ». Реєстрація сигналу датчиків 
проводилася з частотою 100 кГц/канал. 

Програмний комплекс DieselAnalyse дозволяє проводити визначення ВМТ, 
дроблення на окремі послідовні цикли роботи ДВЗ по 720 значень ординат тиску, 
усереднення по заданому числу робочих циклів, визначення середньої частоти 
обертання за задану кількість робочих циклів, інтерполяцію, згладжування, 



 8 

визначення абсолютного тиску й корекцію положення нульової лінії тиску. 
Результатом роботи програми є масив значень тиску в циліндрі, індикаторні 
показники, ефективне тепловиділення та швидкість наростання тиску в циліндрі. 

Моторні випробування проведено на режимах дизеля при частоті обертання 
колінчастого валу, що відповідають номінальній потужності (2000 хв-1) та 
максимальному крутному моменту (1500 хв-1), на ДП та ВПЕ. 

З індикаторних діаграм (рис. 1) видно, що максимальний тиск циклу при 
роботі дизеля на ДП більше, ніж при роботі на ВПЕ, є відмінності на стадії  
наростання тиску від моменту початку 
згоряння до моменту досягнення 
максимального тиску. 

Різниця в рівнях максимального 
тиску циклу незначна і не призводить 
до зростання механічних навантажень 
на деталі дизеля. 

Температура робочого тіла в 
циліндрі дизеля при використанні ВПЕ 
знижується на 15–30 К, що 
пояснюється збільшенням 
теплоємності палива та циклової 
подачі  при використанні ВПЕ, а отже і 
витрат теплоти на нагрів та 
випаровування палива. 

Процес згоряння в циліндрі при 
використанні ВПЕ починається пізніше на 3-5 град. п.к.в., ніж при використанні 
ДП (рис. 2). Зважаючи на однаковий момент початку впорскування обох видів 
палива, збільшення періоду затримки спалахування при використанні ВПЕ може 
пояснюватися зростанням енергії активації палива та зниженням температури і 
тиску в циліндрі в момент початку 
впорскування палива. 

Максимальна швидкість 
згоряння і кількість тепла, що 
виділилася в ході періоду 
«швидкого» згоряння для ВПЕ 
більше, ніж для ДП. Цей факт 
можна пояснити тим, що за більш 
тривалий період затримки 
спалахування випаровується більша 
кількість палива. Відповідно 
збільшується частка палива, що 
згорає за період швидкого згоряння 
і швидкість тепловиділення в цей 
період. 

Момент закінчення згоряння 
ДП і ВПЕ приблизно однаковий. З 

 
 

Рисунок 1 – Індикаторні діаграми 
дизеля при роботі на ДП та ВПЕ, 

n=2000 хв-1, Ne=100 кВт 

 
Рисунок 2 – Диференційна характеристика 
тепловиділення дизеля при роботі на ДП 

та ВПЕ, n=2000 хв-1, Ne=100 кВт 
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урахуванням більш пізнього моменту початку згоряння ВПЕ можна зробити 
висновок про те, що тривалість згоряння ВПЕ менше, ніж згоряння ДП 
незважаючи на те, що тривалість процесу впорскування ВПЕ більше, ніж ДП. Це 
свідчить про зростання швидкості згоряння ВПЕ протягом періоду дифузійного 
згоряння порівняно з ДП. 

Особливістю роботи програмного комплексу DieselAnalyse є використання 
алгоритму визначення моменту початку згоряння, що заснований на теоретичному 
визначенні тиску в кожній точці розрахунку на підставі заміряного тиску в 
попередній точці за умови адіабатичного стискання. Програмний комплекс 
DieselAnalyse було модифіковано для забезпечення можливості розрахункового 
визначення енергії активації ВПЕ на основі отриманих даних за вказаними вище 
алгоритмами. Розрахункова формула для визначення енергії активації отримана 
шляхом перетворення формули Толстова 
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де τi – період затримки спалахування, с; ТН – температура в циліндрі в момент 
початку впорскування палива, К; pн – тиск в циліндрі в момент початку 
впорскування палива, МПа. 

За наведеною методикою проводилося визначення енергії активації палива для 
кожного окремого робочого циклу. За результатами досліджень енергія активації 
ВПЕ на 3 % більша за енергію активації ДП. 

Таким чином, отримані результати експериментальних досліджень дизеля є 
достатніми для розробки та ідентифікації математичної моделі 
внутрішньоциліндрових процесів в дизелі, що працює на ВПЕ. 

У третьому розділі наведено опис математичної моделі 
внутрішньоциліндрових процесів в циліндрі дизеля, що працює на ВПЕ. Основою 
моделі є рівняння першого принципу термодинаміки, закон збереження маси та 
рівняння стану: 

VdpdIQ  ;  bs dMdMdM  ; 
T
dT

M
dM

V
dV

p
dp

 ,   (6) 

де δQ – теплота, що підведена до робочого тіла внаслідок хімічних реакцій та 
теплообміну; dI – зміна ентальпії робочого тіла; dр – зміна тиску робочого тіла; 
dV – зміна об’єму надпоршневої порожнини; dM – зміна маси робочого тіла в 
циліндрі; dMs – зміна маси робочого тіла внаслідок надходження до циліндру 
свіжого заряду; dMb – зміна маси робочого тіла внаслідок виходу робочого тіла з 
циліндру; dТ – зміна температури робочого тіла. 

Для визначення періоду затримки спалахування палива використовувалась 
запропонована методика із використанням величини, що характеризує 
інтенсивність перебігу передполум’яних процесів в циліндрі дизеля. Методикою 
передбачено визначення на кожному кроці умовного періоду затримки 
спалахування за формулою, що базується на формулі Толстова: 

  ne
ip
iTnAi iT

E

i   6
)(
)(106.11)( )(314.84

A

 ;  
)(

1)(
i

iI
i

 ,  (7) 
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де А – емпіричний коефіцієнт (А=4,5.10-6); ЕА – енергія активації ВПЕ, кДж/кмоль; 
Т(і) – температура газів в циліндрі в момент часу «і», К; p(і) – тиск газів в циліндрі 
в момент часу «і», МПа; n – частота обертання колінчастого валу дизеля, хв-1; I(i) – 
величина, що характеризує інтенсивність перебігу передполум’яних процесів. 

Період затримки спалахування (φі) визначається з чисельного розв’язання 
інтегрального рівняння відносно цієї величини 







iib

ib

dI i 1 ,       (8) 

де φib – момент початку впорскування палива. 
Для чисельного розв’язання рівняння необхідно знайти таке найменше 

значення φі, при якому виконується умова 

1




iib

ib

iI .      (9) 

Результати визначення кута 
затримки спалахування за 
вдосканаленою методикою та за 
формулою Толстова наведені на 
рис. 3. З графіку видно, що 
запропонована методика дозволяє 
більш коректно врахувати 
характер зміни тиску та 
температури в циліндрі дизеля 
протягом перебігу 
передполум’яних процесів в 
циліндрі дизеля.  

При розробці математичної 
моделі дизеля, що працює на ВПЕ 
за основу було прийнято модель 
процесу згоряння 
Філіпковського О. І. Процес 
згоряння умовно поділений на два 
періоди: «швидкого» згоряння та дифузійного згоряння: індекс І відповідає періоду 
«швидкого» згоряння, а індекс ІІ – періоду дифузійного згоряння. Швидкість 
згоряння протягом кожного з цих етапів розраховується окремо за наступними 
залежностями: 
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де A – коефіцієнт, що враховує вплив частини палива, яка випарувалася за період 
затримки спалахування, на інтенсивність швидкого згоряння; С – константа, що 

 

 
Рисунок 3 – Залежність моменту 

спалахування палива від кута випередження 
впорскування палива, n=2000 хв-1, 

Ne=100 кВт 
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дорівнює -6,908; φ – поточний час з моменту початку згоряння палива, град. п.к.в.; 
τі – період затримки спалахування, с; Kα – поправна функція, що враховує час 
вигоряння парів палива; S – коефіцієнт, що враховує частку палива, яка згоріла 
протягом періоду швидкого згоряння; mІ, mІІ – відповідно показники динаміки 
згоряння періоду «швидкого» та дифузійного згоряння. 







 

mI
mIIm 15,7 ; 







 
mII

mIIIIm 17,4
.  (12) 

Відносний момент досягнення максимальної швидкості тепловиділення 
розраховується за наступними формулами: 

n
bи

ZImI





6
032,0

75,0 
;     (13) 

n
b впри

вигmII





6
028,0

19,0
,    (14) 

де bи – відносна константа випаровування; τвиг – тривалість вигоряння великих 
крапель палива, с; τzI – тривалість періоду «швидкого» згоряння, с; φвпр – 
тривалість процесу впорскування палива, с. 

Тривалість вигоряння великих крапель наприкінці процесу дифузійного 
згоряння розраховується за наступними виразами: 
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,    (16) 
 

де Ки – константа випаровування, що розраховується для середнього діаметру 
крапель; mH2O – масова частка води 
у водопаливній емульсії; d32 – 
середній поверхневий діаметр 
крапель палива; E32 – коефіцієнт в 
формулі для визначення розміру 
крапель; dc – діаметр соплових 
отворів форсунки, м; M – критерій 
Маха; We – критерій Вебера; Δpfi – 
середнє значення перепаду тиску 
протягом процесу впорскування 
палива, МПа. 

Результати ідентифікації 
математичної моделі процесу 
згоряння ВПЕ наведені на рис. 4. 
Математична модель адекватно 
відображає вплив кута 
випередження впорскування палива 
на процес згоряння ВПЕ, що 

 

 
Рисунок 4 – Результати ідентифікації 

математичної моделі процесу згоряння ВПЕ 
в циліндрі дизеля, n=2000 хв-1, Ne=100 кВт 
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підтверджується відповідністю отриманих даних результатам експериментальних 
досліджень. 

В дисертаційному дослідженні використано математичну модель утворення 
сажі, що розроблено на основі моделі проф. Разлейцева М. Ф. В рамках цієї моделі 
прийнято, що частинки сажі утворюються двома основними шляхами: внаслідок 
ланцюгового деструктивного перетворення молекул палива, які дифундують від 
поверхні крапель до фронту полум’я, а також внаслідок високотемпературної 
термічної полімеризації та дегідронізації ядра крапель палива. Проте в той самий 
час відбувається зменшення концентрації сажі в циліндрі внаслідок збільшення 
об’єму циліндру та її вигоряння. 

В дисертаційній роботі при розробці математичної моделі процесу утворення 
оксидів азоту за основу взято кінетичну модель проф. Разлейцева М. Ф., що 
передбачає утворення основної маси NOx по «швидкому» механізму у фронті 
полум’я та прилеглих зонах, а швидкість утворення оксидів азоту визначається, 
головним чином, динамікою процесу згоряння палива. 

Четвертий розділ присвячено вибору раціональних параметрів дизеля, що 
працює на ВПЕ. Для отримання раціональних конструктивних та регулювальних 
параметрів дизеля в роботі було обрано номінальний режим роботи та режим 
максимального крутного моменту, оскільки саме ці режими роботи мають 
найбільший внесок в сумарні витрати, що обумовлені паливно-екологічними 
показниками дизеля. Для підвищення ефективності дизеля при роботі на ВПЕ було 
обрано такі параметри, що чинять найбільший вплив на екологічні та економічні 
показники дизеля: кут випередження впорскування палива θвип, тривалість процесу 
впорскування палива φвпр, тиск наддуву рs та ступінь стиску ε. 

З використанням математичної моделі внутрішньоциліндрових процесів в 
дизелі, що описана в розділі 3 дисертаційної роботи, було виявлено характер та 
ступінь впливу обраних для варіювання параметрів дизеля на його показники. 

В роботі використано комплексний критерій (Кте) паливної економічності та 
токсичності проф. Парсаданова І. В. Для кожного режиму паливно-екологічний 
критерій розраховується за наступним виразом 
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    (17) 

де ge – питома ефективна витрата палива дизелем; Ak – показник відносної 
агресивності k-го токсичного компоненту ВГ дизеля (АСО = 1; АСН = 3,16; АNOx = 
41,1; АТЧ = 200); gввk – питомий викид k-го токсичного компоненту ВГ дизеля; N – 
загальна кількість токсичних компонентів ВГ дизеля, що викидаються до 
навколишнього середовища; σ – безрозмірний показник відносної небезпеки 
забруднення для різних територій; f – безрозмірний коефіцієнт, що враховує 
характер розсіювання ВГ в атмосфері; Qн – нижня питома теплота згоряння палива. 

Залежність комплексного паливно-екологічного критерію від значень 
обраних для варіювання параметрів дизеля, що працює на ВПЕ, наведено на рис. 5. 
Залежність КТЕ від вказаних параметрів має максимум при певному значенні 
кожного з параметрів. Для знаходження раціональних параметрів дизеля необхідно 
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знайти значення комплексного паливно-екологічного критерію для всіх можливих 
комбінацій параметрів дизеля, що були обрані для варіювання.  

 
Рисунок 5 – Вплив параметрів, які були обрані для варіювання, на 

комплексний паливно-екологічний критерій дизеля 4ЧН12/14 при роботі на ВПЕ 
 
В роботі при визначенні комплексного паливно-екологічного критерію було 

враховано вплив тільки двох найбільш шкідливих токсичних компонентів ВГ – 
NOx та ТЧ. Сумарна частка витрат на відшкодування екологічного збитку від 
впливу на навколишнє середовище цих компонентів становить понад 95 %. 
Розрахунок питомих викидів ТЧ було виконано за непрямою методикою з 
використанням даних про масовий викид сажі. 

В роботі використано план чотирьох-факторного експерименту, відповідно 
до якого розрахунок проводився на чотирьох рівнях зміни факторів (-2; -1; +1; +2). 
Дійсні значення параметрів, що відповідають кожному з рівнів зміни наведені в 
табл. 2. Було проведено розрахунок для 625 комбінацій вхідних параметрів. 

Зміна параметрів дизеля, що обрано для варіювання, може сприяти 
підвищенню максимального тиску згоряння та максимальної швидкості 
підвищення тиску. Прийнято рішення обмежити максимальний тиск в циліндрі 
дизеля 11,5 МПа, а максимальну швидкість зростання тиску – 0,7 МПа/град. п.к.в. 
Таким чином, поставлена задача вирішується шляхом пошуку такої сукупності 
параметрів, що забезпечить максимальне значення комплексного паливно-
екологічного критерію при виконанні вказаних вище умов. 
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Таблиця 2 – Дійсні значення факторів для варіювання, що 
використовувались в ході чотири-факторного розрахункового експерименту 

Дійсні значення факторів Кодовані 
значення 
факторів 

рs, 

МПа 

θоп, 

град. п.к.в. 

φвпр 

град. п.к.в. 
ε 

-2 0,14 5 20 12 
-1 0,16 10 23 14 
0 0,18 15 26 16 
1 0,20 20 29 18 
2 0,22 25 32 20 

 

Для вирішення поставленої задачі було використано спрощені залежності, 
що дозволяють на основі обраних для варіювання параметрів дизеля визначити 
комплексний паливно-екологічний критерій, ефективний ККД дизеля, питомі 
викиди оксидів азоту та сажі з ВГ дизеля, максимальний тиск циклу та 
максимальну швидкість зростання тиску в циліндрі. В даній роботі для отримання 
таких залежностей використано поліном другого ступеня виду 
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 (18) 

 

де Yi –функція відгуку; а0…а1234 – коефіцієнти. 
На основі отриманих даних методом найменших квадратів були визначені 

коефіцієнти а0…а1234 для кожного з параметрів дизеля. Для оцінки ступеня 
відповідності отриманих рівнянь регресії результатам розрахункового дослідження 
дизеля було визначено значення середньоквадратичного відхилення, що не 
перевищує 3...5 %. Отже, отримані рівняння регресії коректно відображають вплив 
зміни параметрів на показники дизеля і можуть бути використані для пошуку 
раціональних параметрів дизеля, що працює на ВПЕ. 

Вибір раціональних параметрів дизеля, що працює на ВПЕ, було проведено 
за декілька етапів, які характеризуються різною кількістю та комбінацією 
параметрів дизеля, що доступні для варіювання. Це пов’язано з тим, що в ряді 
випадків доцільною є зміна різної кількості параметрів. Результати робіт з 
підвищення ефективності дизеля, що працює на ВПЕ, на номінальному режимі 
наведені в табл. 3. 

Найбільший ефект для дизеля, що працює на ВПЕ, можна досягти при 
одночасному варіюванні кута випередження впорскування палива, тривалості 
процесу впорскування, тиску наддуву та ступеня стиску. В такому разі 
раціональною буде така сукупність параметрів дизеля. Для режиму максимального 
крутного моменту: рs = 0,185 МПа; ε = 16,5; θоп = 8,5 град. п.к.в. до ВМТ; φвпр = 25 
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град. п.к.в. Для номінального режиму роботи дизеля: рs = 0,195 МПа; ε = 17; 
θоп = 9,5 град. п.к.в. до ВМТ; φвпр = 22,5 град. п.к.в. Вказані сукупності параметрів 
обумовлюють зменшення питомих викидів оксидів азоту більш, ніж на 40 %, 
збільшення ефективного ККД на 1…1,2 %, збільшення питомих викидів твердих 
частинок на 9…15 %. Запропоновані заходи дають змогу підвищити комплексний 
паливно-екологічний критерій на 12,5…13 %. 

 
Таблиця 3 – Раціональні параметри дизеля, що працює на ВПЕ, для режиму 

номінальної потужності (вихідні параметри дизеля: рs = 0,181 МПа; θоп = 18 град. 
п.к.в. до ВМТ; φвпр = 28 град. п.к.в; ε = 15,5; показники дизеля: КТЕ = 0,2906; 

ηе = 0,4025; gNO = 8,41 г/(кВт·г); gтч = 0,263 г/(кВт·г)) 
Раціональні значення 

параметрів Показники дизеля 
Параметри для 

варіювання 
Критерій 

КТЕ рs, 
МПа 

θоп, 
град. 
п.к.в 

φвпр, 
град. 
п.к.в 

ε ηе 
gNO, 

г/(кВт·г) 
gтч, 

г/(кВт·г) 

θоп 0,2984 0,181 15,5 28 15,5 0,3942 6,446 0,367 
φвпр, θоп 0,3061 0,181 14 26,5 15,5 0,3894 5,935 0,336 

ε, θоп 0,3121 0,181 13,5 28 16,5 0,4003 5,676 0,339 
ε, θоп, рs 0,3155 0,205 12 28 16 0,4043 5,487 0,284 

рs, θоп, φвпр 0,3163 0,210 11,5 25 15,5 0,3998 5,324 0,285 
ε, θоп, φвпр 0,3187 0,181 12 23,5 17,5 0,4085 5,453 0,340 

ε, θоп, рs, φвпр 0,3276 0,195 9,5 22,5 17 0,4169 5,178 0,288 
 

Параметри дизеля, що дозволять найбільш ефективно використовувати ВПЕ, 
залежать від вмісту води в паливі. Отже, найбільш бажаним є варіант дизеля, що 
зможе найбільш ефективним чином використовувати ВПЕ будь-якого складу чи 
традиційне дизельне паливо. Алгоритм керування дизелем, що забезпечить такі 
характеристики, може бути реалізований у сучасних мікропроцесорних системах 
керування дизелем з акумуляторною паливною апаратурою типу Common Rail. 

Обов’язковим та водночас дуже важливим елементом перспективної 
адаптивної системи керування є датчик, що дозволить отримувати інформацію про 
склад ВПЕ. Основними вимогами до датчика є: достатньо висока розподільча 
здатність, компактність, надійність, невисока ціна. За результатами проведеного в 
університеті Otto von Guericke University комплексу досліджень визначено, що в 
найбільшій мірі відповідає вищевказаним вимогам датчик на основі принципу 
абсорбційної спектроскопії. Результати дослідження зразків ВПЕ з різним вмістом 
води методом абсорбційної спектроскопії наведено на рис. 6. Наведені дані 
свідчать, що в декількох діапазонах довжини хвилі чітко просліджується 
збільшення абсорбції зразком ВПЕ зі зростанням вмісту води в ній. Вказану 
закономірність можна використовувати для визначення вмісту води. 

Використання датчику вмісту води у ВПЕ дозволить також підвищити 
надійність та безвідмовність дизелів, що працюють на ВПЕ. Це може бути 
досягнуто шляхом аналізу динаміки зміни величини абсорбції з плином часу. Для 
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стабільних ВПЕ з достатньо високими показниками однорідності та дисперсності 
частинок води в емульсії характерним є стабільний сигнал датчика. 

 
Рисунок 6 – Результати дослідження зразків ВПЕ з різним вмістом води методом 

абсорбційної спектроскопії 
 

Швидка та інтенсивна зміна сигналу на виході з датчику вмісту води у ВПЕ 
свідчить про втрату емульсією стабільності, а отже, про неприпустимість 
подальшої експлуатації дизеля з використанням даної ВПЕ. В такому разі алгоритм 
системи керування дизелем має передбачати примусову зупинку дизеля чи 
перемикання на резервний паливний бак, що містить традиційне дизельне паливо. 

У додатках наведено акт впровадження результатів дисертації на кафедрі 
ДВЗ НТУ «ХПІ», а також список публікацій здобувача за темою дисертації. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі 

покращення техніко-економічних показників автотракторного дизеля, що працює 
на ВПЕ, шляхом вибору раціональних параметрів дизеля. Одержано наступні 
наукові результати: 
 1. Проаналізовано сучасний стан використання в дизелях водопаливних 
емульсій, сформульовано мету і задачі дослідження. Аналіз показав наявність 
резервів для суттєвого підвищення ефективності використання ВПЕ в дизелі 
шляхом вибору його параметрів. 

2. Розроблено методики розрахунково-експериментальних досліджень 
автотракторного дизеля при роботі на водопаливній емульсії. Особливістю 
методик обробки експериментальних даних є визначення величин окремо для 
кожного робочого циклу дизеля. Впроваджено алгоритм визначення моменту 
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початку згоряння палива за результатами експериментальних досліджень, що 
враховує особливості сигналу датчику тиску. Алгоритм визначення моменту 
початку згоряння заснований на теоретичному визначенні тиску в кожній точці 
розрахунку на підставі заміряного тиску в попередній точці за умови 
адіабатичного стискання. 

3. В ході дослідження фізико-хімічних властивостей водопаливної емульсії, 
які обумовлюють відмінності перебігу процесів в циліндрі дизеля, визначено, що 
умовна енергія активації ВПЕ на 2…4 % більша за умовну енергію активації 
традиційного дизельного палива. 

4. За результатами дослідження впливу властивостей ВПЕ на робочий процес 
та техніко-економічні показники дизеля 4ЧН12/14 визначено основні особливості 
робочого процесу при використанні ВПЕ, що полягають в наступному. Процес 
згоряння ВПЕ починається на 3…5 град. п.к.в. пізніше, ніж при використанні ДП. 
Збільшення періоду затримки спалахування при використанні ВПЕ пояснюється 
головним чином зростанням енергії активації палива та зниженням на 15…30 К 
температури в циліндрі в момент початку процесу впорскування палива. 
Максимальна швидкість згоряння і кількість тепла, що виділяється в ході періоду 
«швидкого» згоряння для ВПЕ більше, ніж для ДП. 

5. Розроблено математичну модель робочого процесу дизеля при роботі на 
ВПЕ, що дає змогу проводити розрахункове дослідження дизеля з урахуванням 
особливостей ВПЕ із різним вмістом води в емульсії. В математичній моделі 
враховується зміна фізико-хімічних властивостей палива, дія механізму 
“мікровибуху”, каталітичний вплив продуктів дисоціації води на процеси згоряння 
та утворення шкідливих речовин в циліндрі. Для визначення періоду затримки 
спалахування палива використано запропоновану методику, яка враховує вплив 
характеру та ступеня зміни тиску та температури в циліндрі на інтенсивність 
перебігу передполум’яних процесів. 

6. З використанням комплексного паливно-екологічного критерію 
обґрунтовані раціональні значення параметрів дизеля при використанні ВПЕ. 
Рекомендовані параметри становлять: тиск наддуву – 0,195 МПа; ступінь стиску – 
17; кут випередження впорскування палива – 9,5 град. п.к.в. до ВМТ; тривалість 
процесу впорскування – 22,5 град. п.к.в. Розрахунок проведено для різної кількості 
та комбінацій параметрів дизеля, досягнуто підвищення ефективності 
використання водопаливної емульсії на основі комплексного паливно-екологічного 
критерію на 13 %. 
 7. Для підвищення ефективності використання ВПЕ запропоновано 
концепцію перспективної адаптивної системи керування дизелем, що забезпечить 
раціональні параметри дизеля для ВПЕ будь-якого складу. Сформульовано вимоги 
до датчику вмісту води в емульсії. Проведено роботи з вибору та обґрунтуванню 
типу датчика вмісту води у ВПЕ. 
 8. Отримані результати впроваджені в практику наукових досліджень та в 
навчальному процесі кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ». 
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АНОТАЦІЇ 
 

Савченко А. В. Вибір та обґрунтування параметрів автотракторного 
дизеля при його роботі на водопаливній емульсії. – На правах рукопису. 

Дисертація здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук зі 
спеціальності 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. – Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню задачі комплексного 
покращення екологічних та економічних показників дизеля, що працює на 
водопаливній емульсії (ВПЕ), шляхом вибору раціональних параметрів дизеля. 
Досліджено фізико-хімічні властивості водопаливних емульсій. Проведено 
експериментальні дослідження впливу ВПЕ на показники та робочий процес 
дизеля. Розроблено методику визначення моменту початку згоряння палива за 
результатами експериментальних досліджень, що враховує особливості датчику 
тиску. За результатами розрахунково-експериментальних досліджень дизеля, що 
працює на ВПЕ, визначено енергію активації цього виду палива та коефіцієнт 
надлишку повітря в циліндрі. Особливістю методики розрахунку є окреме 
визначення показників для кожного робочого циклу дизеля.  

Розроблена математична модель робочого процесу дизеля, що працює на 
водопаливній емульсії, яка дозволяє проводити розрахункове дослідження дизеля з 
урахуванням особливостей ВПЕ будь-якого складу. В моделі враховується дія 
механізму “мікровибуху”, каталітичний вплив продуктів дисоціації води на 
процеси згоряння та утворення шкідливих речовин в циліндрі. З використанням 
розробленої математичної моделі визначені раціональні значення параметрів 
дизеля при використанні водопаливної емульсії. Було введено обмеження 
максимального тиску та максимальної швидкості підвищення тиску в циліндрі з 
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метою запобігання значному росту механічних навантажень на деталі дизеля. 
Розроблено концепцію адаптивної системи керування дизелем, що дасть змогу 
автоматично забезпечити раціональні параметри дизеля для ВПЕ будь-якого 
складу, чи для традиційного дизельного палива. Проведено роботи щодо вибору 
типу датчика вмісту води у ВПЕ. 

Ключові слова: дизель, водопаливна емульсія, період затримки спалахування, 
процес згоряння, «мікровибух», математичне моделювання, раціональні 
параметри, адаптивна система керування. 

 
Савченко А. В. Выбор и обоснование параметров автотракторного 

дизеля при его работе на водотопливной эмульсии. – На правах рукописи. 
Диссертация соискателя научной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.03 – двигатели и энергетические установки. – Национальный 
технический университет «Харьковский политехнический институт». – Харьков, 
2019. 

Диссертация посвящена исследованию влияния свойств водотопливной 
эмульсии (ВТЭ) на рабочий процесс дизеля, его моделированию и определению 
рациональных параметров дизеля.  

В рамках диссертационной работы проведён комплекс экспериментальных 
исследований физико-химических свойств ВТЭ. Для определения характерных 
особенностей рабочего процесса дизеля при работе на водотопливной эмульсии 
проведены исследования дизеля также на стандартном дизельном топливе. В 
результате выявлено, что при работе на ВТЭ снижается температура в цилиндре 
дизеля и давление наддува, увеличивается период задержки воспламенения и 
интенсивность «быстрого» сгорания. В работе использована предложенная 
методика определения момента начала сгорания топлива в цилиндре по 
результатам экспериментальных исследований, которая учитывает особенности 
датчика давления. С использованием полученных данных расчётно-
экспериментальным методом была определена энергия активации ВТЭ. 

На основе результатов экспериментальных исследований была разработана и 
идентифицирована математическая модель внутрицилиндровых процессов в 
дизеле при работе на ВТЭ. Предложена методика определения периода задержки 
воспламенения топлива, в которой учитывается характер изменения параметров 
рабочего тела в цилиндре на протяжении периода задержки воспламенения. В 
модели учитывается действие механизма "микровзрыва", каталитическое влияние 
продуктов диссоциации воды на процессы сгорания и образования вредных 
веществ в цилиндре. Данная модель позволяет адекватно прогнозировать характер 
и степень влияния ВТЭ любого состава на показатели дизеля. 

Определены рациональные значения параметров дизеля при работе на 
водотопливной эмульсии. В качестве критерия при решении данной задачи был 
использован комплексный топливно-экологический критерий проф. 
Парсаданова И. В. Было введено ограничение максимального давления и 
максимальной скорости повышения давления в цилиндре с целью предотвращения 
значительного роста механических нагрузок на детали дизеля. 

Были использованы упрощенные зависимости, позволяющие на основе 
параметров дизеля определить комплексный топливно-экологический критерий, а 
также ряд других показателей дизеля. В качестве упрощенной зависимости 
использован полином второй степени. Использование рациональных параметров 
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дизеля, работающего на водотопливной эмульсии, позволяет достичь снижения 
удельных выбросов оксидов азота более, чем на 40%, увеличения эффективного 
КПД на 1…1,2% при увеличении удельных выбросов твердых частиц на 9…15 %. 
Указанные меры позволяют повысить комплексный топливно-экологический 
критерий на 12,5...13 %. Для возможности автоматического обеспечения 
рациональных параметров дизеля для водотопливной эмульсии любого состава 
или традиционного дизельного топлива разработана концепция адаптивной 
системы управления дизелем. Проведены работы по выбору типа датчика 
содержания воды в водотопливной эмульсии. 

Ключевые слова: дизель, водотопливная эмульсия, период задержки 
воспламенения, процесс сгорания, «микровзрыв», математическое моделирование, 
рациональные параметры, адаптивная система управления. 
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The thesis is devoted to solving the problem of complex improvement of the 
environmental and economic indicators of a diesel engine operating on a water-fuel 
emulsion (WFE), through the choice of rational diesel engine parameters. The 
physicochemical properties of water-fuel emulsions were investigated. Experimental 
research of the influence of WFE on the performance and workflow of a diesel engine 
have been carried out. A method has been developed for determining the moment of the 
start of fuel combustion based on the results of experimental research, which allows to 
increase the accuracy by taking into account the features of the pressure sensor. 
According to the results of computational and experimental research of a diesel engine 
operating on WFE, the activation energy of this type of fuel and the coefficient of excess 
air in the cylinder were determined. The peculiarity of the calculation method is a 
separate definition of indicators for each diesel operating cycle. 

A complex mathematical model of a diesel engine on a water-fuel emulsion has 
been developed, which allows carrying out computational research of a diesel engine 
taking into account the characteristics of WFE of any composition. The model takes into 
account the action of the mechanism of "microexplosion", the catalytic effect of the 
products of water dissociation on the processes of combustion and the formation of 
harmful substances in the cylinder. Using the developed mathematical model, rational 
values of diesel parameters were determined using water-fuel emulsion. The limitation of 
the maximum pressure and the maximum rate of pressure increase in the cylinder was 
introduced in order to prevent a significant increase in mechanical loads on diesel engine 
parts. The concept of an adaptive diesel control system has been developed, which will 
automatically ensure rational diesel parameters for WFE of any composition, or for 
traditional diesel fuel. Works on the selection of the type of water content sensor in WFE 
were carried out. 

Keywords: diesel, water-fuel emulsion, ignition delay, combustion process, 
“microexplosion”, mathematical modeling, rational parameters, adaptive control system. 
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