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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі  розглянуто питання поліпшення економічних та
енергетичних  показників  роботи  дизельного  двигуна  з  безпосереднім
сумішоутворенням при використанні в якості палива біодизеля, виготовленого з
насіння ріпаку, та сумішей дизельного палива та біопалива. Проведено аналіз
можливостей  підбору  умов  сумішоутворення  для  покращення  показників
упорскування.

Обґрунтовано актуальність напряму досліджень,  сформульовано цілі  та
задачі  роботи.  Проведено  аналіз  літературних  джерел  щодо  характеристик
найбільш перспективних видів біопалива на території України та можливостей
їхнього  використання.  Проаналізовано  дослідження  параметрів  упорскування
палива у дизельних двигунах, проведених провідними вченими.

Проведено теоретичні розрахунки робочих процесів двигуна, параметрів
упорскування  на  дизельному,  біодизельному  паливі  та  суміші  біопалива  та
дизельного палива. Розроблена методика визначення параметрів упорскування.
Експериментальними  дослідженнями  визначено  залежності  фізичних
параметрів  біопалива  від  температури,  знайдено  показники  економічності
роботи дизельного двигуна TD170F на дизельному і біодизельному паливі. 

Отримано  дані,  що  характеризують  потужнсні  й  економічні  показники
дизельного двигуна, що працює на різному паливі.

Ключові  слова:  Біопаливо,  суміш,  дизельний  двигун,  далекобійність
струменя,  кут  розпилу  струменя,  діаметр  краплі,  час  випаровування  краплі,
ефективний ККД двигуна, паливна економічність, екологічні показники.

Keywords: Biofuel, a mixture, a diesel engine, a long-range jet, the angle of the
jet cutting, the diameter of the droplet, the time of evaporation of the droplet, efficient
engine efficiency, fuel efficiency, environmental performance.
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