
Перелік питань заліку з дисципліни  

«Інноваційні задачі, технічні стандарти та нетехнічні аспекти 

енергетичного машинобудування» 

1 Загальна і інженерна екологія; основні напрями інженерно-екологічній 

діяльності. 

2 Роль ДВЗ в забрудненні довкілля; основи комплексного підходу до 

зниження шкідливої дії ДВЗ на навколишнє середовище. 

3 Токсичність ДВЗ; заходи щодо захисту навколишнього середовища від 

шкідливої дії відпрацьованих газів.  

4. Проблема канцерогенного забруднення навколишнього середовища.  

5. Вплив ДВЗ на глобальне потеплення клімату на планеті. 

6 Шкідливі сполуки, що входять до складу відпрацьованих газів. 

7 Токсичні властивості оксиду вуглецю, утворювання в циліндрі двигуна з 

примусовим запалюванням і в дизелі. 

8 Утворення у відпрацьованих газах ДВЗ оксидів сірки, шкідлива їх дія на 

організм людини і навколишнє середовище.  

9 Утворення вуглеводнів в циліндрі двигуна з примусовим запаленням; 

утворення і токсичні властивості альдегідів. 

10 Токсичні властивості, умови утворення бенз(а)пірену в циліндрі двигуна.  

11 Утворення, фізичні і токсичні властивості твердих частинок  

відпрацьованих газах ДВЗ.  

12 Склад і умови утворення сажі в циліндрі ДВЗ.  

13 Токсичні властивості оксидів азоту; навести механізми утворення оксидів 

азоту в циліндрі ДВЗ. 

14 Особливості утворення оксидів азоту по термічному механізму акад.      

Я.Б. Зельдовіча. 

15 Паливний і «швидкий механізми утворення оксидів азоту в циліндрі ДВЗ.  

16 Види і мета випробувань з оцінці складу відпрацьованих газів ДВЗ. 

17 Мета, з якою проводиться сертифікація ДВЗ.  

18 Засіб вимірів ШР на несталих режимах; у яких випадках він застосовується. 

19 Засоби вимірів ШР на сталих режимах; у яких випадках він застосовується. 

20 Визначення димності відпрацьованих газів; показники димності, зв'язок 

між ними. Розкрити різницю між димністю і викидами твердих частинок. 

21 Мета нормування шкідливих речовин у ВГ; нормовані і ненормовані ШР. 

22 Особливості нормативної документації з оцінці викиду ШР, її основні 

положення. 

23 Особливості нормування двигунів вантажних автомобілів за циклом ЕSС. 

24 Особливості нормування димності ВГ автомобільних дизелів за Правилами 

ЄЕК ООН №24 і циклом ЕRL. 

25 Особливості нормування двигунів сільськогосподарських машин за 

Правилами ЄЕК ООН № 96. 

26 Особливості нормування суднових і тепловозів двигунів. 



27 Схема оптичного димоміра з мірною трубою. 

28 Метод і схема прибору для оцінки викиду оксиду вуглецю з ВГ ДВЗ. 

29 Метод і схема прибору для оцінки викиду вуглеводнів з ВГ ДВЗ. 

30 Метод і схему прибору для оцінки викиду оксиду азоту з ВГ ДВЗ. 

31 Особливості визначення твердих частинок, принципова схема пристрою. 

32 Основи комплексної оцінки показників паливної економічності і токсичності 

відпрацьованих газів.  

33 Удосконалення сумішоутворення, систем паливоподачі і повітропостачання. 

34 Застосування альтернативних палив. 

35 Системи нейтралізації токсичних речовин ВГ ДВЗ. 

36 Системи зниження димності ВГ ДВЗ. 

 


