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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЗОНОВАНОГО ПАЛИВА НА ЕКОНОМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Приведено результати дослідження паливно-економічних показників живлення двигуна 
автомобіля УАЗ-31512 різними дозами озону (О3 – 0,2;0,4;0,8 г/кг) в умовах експлуатації. 

Постановка проблеми  
Високі темпи автомобілізації у нашій країні з однієї сторони та обмежені запаси палив 

нафтового походження з другої, відносять економію палива до низки найважливіших про-
блем. В теперішній час в Україні експлуатується понад 1 млн вантажних та 2,5 млн легкових 
автомобілів, кожен з яких у середньому спалює 15-30 т моторного палива [1]. Поряд з пи-
таннями економії палива є необхідність вирішення другої, не менш важливої проблеми – 
зменшення рівня забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами двигунів 
внутрішнього згоряння (ДВЗ) автотранспортних засобів. При цьому перспективними можна 
вважати лише ті методи покращення паливної економічності, котрі одночасно зменшують 
токсичність відпрацьованих газів (ВГ), не призводять до її збільшення і не ускладнюють іс-
тотно конструкцію двигуна автомобіля. 

Аналіз літературних джерел вказує на достатньо велику кількість шляхів з покращен-
ня паливної економічності та зменшення вмісту шкідливих речовин у ВГ автомобілях [2-3]. 
Кожен із них має свої переваги і однаковий недолік – їх низьку ефективність через зміну ме-
ханізму протікання процесу згоряння та інтенсифікацію лише окремої стадії підготовки па-
лива до спалювання. 

Є очевидним, що суттєва економія палива і зменшення забруднення довкілля можуть 
досягатись за рахунок прискорення послідовно-паралельних ланцюгових реакцій, окислення 
вуглеводнів (озонування палива) у зоні горіння палива. Озон як сильний окисник швидко ре-
агує з різного класу органічними сполуками. Такі реакції змінюють хімічну структуру вугле-
воднів палива та супроводжуються утворенням у вуглеводневих сумішах оксидних та перок-
сидних сполук. Такі сполуки у камері згоряння відіграють ключову роль в процесах утворен-
ня оксидних радикалів ОН•, НО2

•, RO•, RO2
•, які в подальшому ініціюють зародження та про-

ходження ланцюгових реакцій згоряння палива. 
Але на жаль, до цього часу відсутня порівняльна характеристика ефективності вико-

ристання озонованих бензинів в деяких вітчизняних та закордонних двигунах, що працюють 
в умовах експлуатації. 

Тому дослідження щодо вибору оптимальних енергетичних показників є актуальними 
з точки зору впливу озонованого палива на енергетичні показники автомобільного транспор-
ту (АТ) в експлуатаційних умовах.  

Метою статті є дослідження впливу фізико-хімічних властивостей озонованого бе-
нзину на паливну економічність автомобіля в умовах експлуатації. 

Матеріали і результати дослідження 
Для оцінки ефективності використання озонованого бензину та підтвердження результатів 

розрахункових досліджень були проведені дорожні випробування автомобіля УАЗ-31512 (1990 рік 
випуску), оснащеного двигуном УМЗ-4178.10, із загальним пробігом з початку експлуатації 
121866 км. Випробування проводились в реальних умовах експлуатації м. Черкаси (рис. 1). 
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Таблиця 1 
Результати дорожніх випробувань автомобіля УАЗ-31512 по вулицях м. Черкаси 

Параметр 
Доза озону в паливі АІ-92 

0 0,2 г/кг 0,4 г/кг 0,8 г/кг 

Середня витрата 
палива 

гр 382 369 361 392 
л/100 км 11,57 11,18 10,93 11,87 

МДж/100 км 386,9 368,48 361,42 387,43 
Середні значення часу заїзду, с 318 313 320 315 
Середня швидкість за заїзд, км/год 37,35 37,95 37,12 37,71 
Економія палива відносно стандартного 
бензину, % - 3,3 5,5 -2,5 

Теплота згоряння, hн МДж/кг; 44 43,14 43 42,17 
Витрата палива, % МДж/100 км - - 4,7 -6,5 1,6 
Густина палива, рп кг/л 0,760 0,764 0,769 0,774 

Аналіз результатів дорожніх випробувань автомобіля УАЗ-31512 в реальних умовах 
експлуатації по вулицях м. Черкаси показав, що при живленні двигуна бензином, обробленим 
дозою озону 0,2-0,4 г/кг, покращуються показники паливної економічності у порівнянні із ста-
ндартним бензином на 3,3-5,5%. Якщо взяти до уваги, що при цьому знижуються викиди шкі-
дливих речовин ВГ [6], можна вважати, що застосування вказаної дози озону в паливі є ефек-
тивним інструментом покращення паливно-екологічних показників автомобіля. Використання 
бензинів з дозою озону 0,8 г/кг погіршує паливну економічність автомобіля на 2,5 %. 

Висновки 
1. Проведено дорожні випробування автомобіля УАЗ-31512 під час його роботи на 

озонованому паливі. Це дозволило встановити з точки зору економічних показників значення 
оптимальної дози озону в реальних умовах експлуатації. 

2. Наведені результати показують, що в тепловому еквіваленті – МДж/100 км значен-
ня витрати палива обробленого дозою озону 0,2 і 0,4, становить відповідно на 4,7 і 6,5% ме-
нше відносно штатного бензину завдяки більш ефективному згорянню палива, тобто збіль-
шенню ефективного К.К.Д. 
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