
Найменування напрямку 

Фундаментальні і експериментальні дослідження з підвищення енергетичних, економічних і екологічних 

показників сучасних високофорсованих дизельних двигунів основних енергетичних установок бронетехніки. 

 

Вид проекту 

Виконання розділів бюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-технічні рішення з комплексного 

підвищення показників надійності, потужності та економічності енергетичних установок бронетехніки». 

 

Керівник 

Головний науковий співробітник, проф. Парсаданов Ігор Володимирович 

 

Виконавці 

Ст. науковий співробітник Рикова Інна Віталіївна  

Аспірант Лал Амір Гул 

 

Співорганізатори 

Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин 

 

Короткий опис 

Проект передбачає на основі визначення особливостей, фізико-хімічних, термодинамічних і механічних процесів 

розробку рекомендацій та технічних  рішень, які надають можливість щодо формування перспективних 

характеристик і комплексного підвищення енергетичних і економічних показників перспективних енергетичних 

установок бронетехніки з дизелем потужністю до 1100 кВт та дозволяє вирішувати проблеми їхньої 

конкурентоздатності. 

 

Стан виконання 

Розглянуто перспективи розвитку двотактних дизеліві з зустрічно-протилежними поршнями для енергетичної 

силової установки бронетехніки. Визначені резерви і розроблені практичні рекомендацї щодо удосконалення 

процесів сумішоутворення і згоряння двотактного  дизеля при високому рівні літрової потужності. На основі 

аналізу особливостей організації дослідження процесів сумішоутворення і згоряння обґрунтовані і вибрані 

показники, для оцінки ефективністі в двотактному форсованому дизельному двигуні для бронетехніки. 

Визначено метод моделювання і обрані вихідні дані для дослідження робочого процесу. Проведено перший етап 

досліджень щодо підвищення ефективності згоряння у високофорсованому двотактному дизелі. 

 

Термін виконання 
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Найменування напрямку 

Розробка і реалізації рішень з підвищення ефективності згоряння в швидкохідних дизельних двигунах на основі 

комплексного критерію при використанні традиційного та альтернативного палива. 

 

Вид проекту 

Виконання розділів Ініціативної науково дослідної роботи за темою «Визначення резервів підвищення 

ефективності та надійності транспортних ДВЗ». 

 

Керівник 

Головний науковий співробітник, проф. Парсаданов Ігор Володимирович 

 

Виконавці 

Науковий співробітник Савченко Анатолій Вікторович 
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Співорганізатори 

Кафедра фізичної хімії, 

Кафедра Інтегровані технології, процеси і апарати 

 

Короткий опис 

На основі аналізу призначення та особливості експлуатації, конструктивних особливостей сучасних 

чотиритактних швидкохідних дизельних двигунів та їх систем, в тому числі  малогабаритного двигуна 468А-1 

допоміжної енергетичної установки бронетехніки. Узагальнені основні конструктивні параметри швидкохідних 

двигунів, запропоновано принципи і напрямки організації процесів сумішоутворення та згоряння, включаючи 

вибір камери згоряння і ступеня стиску, впровадження каталітичних покриттів камери згоряння і можливості 

застосування альтернативних палив. Для зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованих газів розглянути 

питання використання нейтралізатора відпрацьованих газів. 

 

Стан виконання 

Визначені особливості експлуатації, наведені конструктивні особливості, ефективні показники швидкохідного 

дизеля 468А-1 та його систем, який використовується в якості допоміжної силової установки бронетехніки. На 

основі узагальнення основних конструктивних параметрів чотиритактних швидкохідних малогабаритних 

дизелів, аналізу принципу і напрямків організації процесів сумішоутворення та згоряння в сучасних 

чотиритактних швидкохідних малогабаритних дизельних двигунах обґрунтувно напрямки з підвищення 

ефективності малогабаритного двигуна 468А-1 дизель-генераторної установки. 
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