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Наведена методика експериментальних досліджень підвищення екологічних показників автомобіля з двигу-
ном внутрішнього згоряння, оснащеного каталітичним нейтралізатором відпрацьованих газів з їх іонізацією 
перед каталізатором. Надано зв'язок між показниками, які отримуються теоретично та експериментально. Для 
іонізації відпрацьованих газів розроблено іонізатор, який забезпечує створення іскрових розрядів із високою 
частотою й однаковою енергією кожного розряду незалежно від частоти.  
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Приведена методика экспериментальных исследований повышения экологических показателей автомобиля 
с двигателем внутреннего сгорания, оснащенного каталитическим нейтрализатором отработавших газов с их 
ионизацией перед катализатором. Представлена связь между показателями, которые получаются теоретически 
и экспериментально. Для ионизации отработавших газов разработан ионизатор, который обеспечивает создание 
искровых разрядов с высокой частотой и одинаковой энергией каждого разряда независимо от частоты.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відомо, що викори-

стання в системі випуску відпрацьованих газів (ВГ) 
каталітичного нейтралізатора дає змогу значно під-
вищити екологічні показники автомобіля з двигуном 
внутрішнього згоряння (ДВЗ).  

Широкому впровадженню каталітичних нейтра-
лізаторів протидіє його велика вартість через те, що 
для виготовлення каталізаторів потрібно використо-
вувати дорогі матеріали, перш за все платину. 

Зменшення кількості цих матеріалів для вигото-
влення каталізаторів без зниження показників очи-
щення дає змогу зменшити вартість нейтралізаторів. 

У роботі [1] показано, що підвищити екологічні 
показники автомобіля, оснащеного каталітичним 
нейтралізатором, можна за рахунок іонізації ВГ перед 
каталізатором. Іонізація ВГ сприяє підвищенню акти-
вності каталізатора, що дає можливість зменшити 
кількість платини для виготовлення каталізаторів.  

Іонізація ВГ здійснювалася іскровими розряда-
ми. Встановлено, що активність каталізатора збіль-
шується зі збільшенням частоти іскроутворювання. 

Експериментальні дослідження, результати яких 
надані в роботі [1], проводилися з використанням 
звичайної системи запалювання бензинового ДВЗ, 
катушка запалювання якої не розрахована для ство-
рення іскрових розрядів із високою частотою.  

Крім того, енергія кожного розряду зменшується 
із збільшенням частоти іскроутворення. Тому дослі-
дження проводилися з частотою іскроутворення до 
250 Гц, що обмежило можливості експерименталь-
них досліджень. 

У зв’язку з цим метою роботи є розробка мето-
дики експериментальних досліджень впливу іоніза-
ції на екологічні показники автомобіля та систему 
іонізації, яка дозволяє провести дослідження у ши-
рокому діапазоні зміни показників іонізатора. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Іо-
нізація газу полягає у відриві електрона від нейтра-
льної молекули [2]. Молекула, від якої відірваний  
один із периферичних електронів, стає позитивним 
іоном.  

Щоб відщепити електрон від нейтральної моле-
кули або атома й перетворити їх у позитивний іон, 
необхідно витратити енергію іонізації, що залежить 
від хімічного складу ВГ, їх фізико-хімічних харак-
теристик на момент утворення. 

Під час проведення експериментальних дослі-
джень витрату ВГ найбільш зручніше визначати 
шляхом вимірювання витрати повітря, яким запов-
нюються циліндри ДВЗ, а розрахунки проводити 
визначаючи кількість газу у кіломолях, тому що во-
на не залежить від його температури та тиску, які 
значно змінюються залежно від режиму роботи  
ДВЗ. 

Витрата повітря відносно витрати палива, 
кмоль/кг, складає 
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     палG  – витрата палива, г/с; 

      22,4 – об’єм одного кіломоля газу у м3. 
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де oнc ggg ,, –  масові частки відповідно вугле-

цю, водню та кисню; 
     0,21 – об’ємна частка кисню в повітрі. 
Коефіцієнт надлишку повітря 

0М

Мпов=α .                              (3) 

Кількість горючої суміші на 1 кг палива 
кмольгс/кгпал 

палµ
α 1

01 +⋅= ММ ,                     (4) 

де  палµ – молярна маса палива, кг/кмоль.  

Кількість продуктів згоряння на 1 кг палива 

012 µ⋅= ММ ,                            (5) 

де 0µ  – хімічний коефіцієнт молекулярної зміни 

горючої суміші під час згоряння. 
Для оцінювання екологічних характеристик ДВЗ 

застосовують різні показники. Найбільшого поши-
рення набуло оцінювання концентрацій шкідливих 
викидів iС  у відпрацьованих газах в об’ємних оди-

ницях наявності i-го компонента в розглянутому 
об’ємі відпрацьованих газів.  

При такому оцінюванні використовують відносні  
показники в частках на одиницю об’єму, у відсотках 
(%) або визначають кількість молів компонента в 
одному мільйоні молів газу (млн-1). 

Співвідношення між ними розраховують за фор-
мулою 

6
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Широко використовують також масові концент-
рації контрольованих компонентів в одиниці об’єму 
газу (г/м3  чи  мг/л).  

При відомих об’ємних концентраціях  легко ви-
значити масові концентрації за формулою 
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де iµ – молярна  маса i-го компонента у відпра-

цьованих газах, кг/кмоль. 
Кількість i-го компонента у продуктах згоряння 

кмольВГ/кгпал 

обii C⋅= 2ММ .                         (8) 

Витрата i-го компонента, кмоль/с 

палiмолi GQ ⋅= М .                    (9) 

Якщо знехтувати об’ємом палива, після підста-
новки отримаємо 

палобiмолi GCQ ⋅⋅⋅⋅= 00 µαМ ,         (10) 

або у кг/с 

палобiii GCG ⋅⋅⋅⋅⋅= 00 µαµМ .        (11) 

Хімічний коефіцієнт молекулярної зміни горючої 
суміші під час згоряння залежить від коефіцієнта 
надлишку повітря.  

Таким чином, витрата i-го компонента залежить 
від теоретично необхідної кількості повітря, його 
молярної маси, які є постійними для відповідного 
палива та компонента ВГ, коефіцієнта надлишку 
повітря, концентрацій компонента та витрати пали-
ва. 

Сумарні викиди i-го компонента за проміжок ча-
су t, кг  

tGm ii ⋅=  .                           (12) 

Для оцінювання екологічних показників ДВЗ і 
автомобіля використовують  питомі показники: 

- викиди i-го компонента на одиницю потуж-
ності двигуна; 

- викиди i-го компонента на одиницю пройде-
ного автомобілем шляху. 

Питомі викиди i-го компонента на одиницю по-
тужності двигуна визначають за формулою, 

годкВт

г
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Питомі викиди i-го компонента на одиницю 
пройденого автомобілем  шляху S (г/км)  –  за фор-
мулою 

310⋅=
S

m
q i

i .                          (14) 

Таким чином, для оцінювання екологічних  пока-
зників двигуна та автомобіля  зручно використову-
вати показники, подібні до тих, які  використовують 
для оцінювання паливної економічності двигуна або 
автомобіля.  

Показники, які визначають за формулами (13) і 
(14), використовують для оцінювання екологічної 
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безпеки ДВЗ та автомобілів у розвинутих країнах 
національними та міжнародними стандартами. 

Для оцінки очисних властивостей нейтралізатора 
зручно використовувати коефіцієнт очищення. Кое-
фіцієнт очищення  показує, в скільки разів відбува-
ється зменшення концентрацій розглянутого компо-
нента у ВГ на виході з нейтралізатора порівняно з 
його концентраціями на вході:          

           

вихi

вхi
i

C

C
K = ,                           (15)  

де  
вхiC і 

вихiC –  концентрації шкідливого ком-

понента відповідно на вході й на виході нейтраліза-
тора. 

Комплексний коефіцієнт очищення ВГ автомобі-
ля, обладнаного каталітичним нейтралізатором із 
застосуванням процесу іонізації, пропонується ви-
значати за формулою 

іонiкнii KKK ⋅=  ,                      (16) 

де 
кнiK – коефіцієнт очищення ВГ власно каталі-

затором; 

іонiK –  коефіцієнт підвищення очищення ВГ ка-

талізатором від впливу іонізації. 
Помноживши рівняння (9) на число Авогадро, 

отримаємо витрату молекул за секунду. 
Для визначення залежності впливу іонізації на 

підвищення очищення ВГ каталізатором створена 
експериментальна установка, яка доповнена каталі-
тичним нейтралізатором, встановленим у систему 
випуску ВГ дизельного двигуна, та системи іонізації.  

В нейтралізаторі (рис. 1) перед каталізатором 1 
встановлена свічка іонізації 2, між електродами якої 
виникають іскрові розряди, що створює іонізатор.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свічка іонізації виконана з одним електродом і 

встановлена в трубу перед каталізатором на відстані 
L  від каталізатора.  

Другим електродом є загострений гвинт, встано-
влений на різьбі з протилежної сторони. Це дає змо-
гу змінювати відстань між електродами свічки іоні-
зації.  

Для відбору газів до і після каталізатора встано-
влені трубки 3 і 4. Розподіл потоку ВГ по всій пере-
тині каталізатора, діаметр якого більший за діаметри 
трубопроводів підводу та відводу ВГ, забезпечують 
дифузор 5 і конфузор 6.  

Для створення електричних розрядів у широкому 
діапазоні частот імпульсів і їх тривалості розробле-
на система іонізації ВГ, яка складається із імпульс-
ного генератора, іонізатора та свічки іонізації.  

Іонізатор власної конструкції  забезпечує іскрові 
розряди частотою не менше 10 кГц з однаковою 
енергією розрядів незалежно від частоти. Це досяга-
ється використанням замість котушки системи запа-
лювання бензинового ДВЗ імпульсного трансфор-
матора з феритовим сердечником і ключовим елект-
ронним перемиканням первинної котушки. 

Генератором імпульсного виступає стандартний 
генератор Г5-54, який генерує прямокутні імпульси 
частотою 0,01–100 кГц з можливістю встановлення 
тривалості імпульсів у інтервалі 0,1-1000 мкс. Гене-
ратор забезпечує фронт зрізу імпульсів не більше 
ніж 50 нс. 

Іонізатор складається (рис. 2) із попереднього 
підсилювача, який виконано на транзисторах VT-1  і 
VT-2  різної провідності відповідно типів КТ-815 і 
КТ-816, ключового підсилювача потужності на ви-
соковольтному транзисторі КТ-829А та імпульсного 
трансформатора Тр. Трансформатор трансформує 
імпульси, які створюються на первинній обмотці Ι, 
на високовольтні в обмотці ΙΙ. 

Попередній підсилювач від блоку живлення  під-
ключено до 12 В, а ключовий підсилювач потужнос-
ті – до 150 В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Імпульсні сигнали від генератора підводяться 

через резистор R1 на базу транзистора VT1. У мо-
менти появи прямокутних імпульсів на базі транзис-
тора VT1  транзистори VT1,  VT2  і VT3 відкрива-
ються, а у моменти їх зникнення – закриваються.  

Відкриття транзистора VT3 визиває різке збіль-
шення току в первинній обмотці  Ι трансформатора 
Тр, а закриття – різке його падіння.  

Різкі перепади напруги на колекторі транзистора 
VT3 трансформуються у високовольтні імпульси на 
свічці іонізації ІОН.  

Для контролю формування іскрових розрядів за 
показниками напруги та струму в схемі передбачені 
контрольні точки КТ1 і КТ2.  

На точці КТ1 контролюються імпульси напруги 
від обмотки ІІI, а на КТ2 – імпульси струму іскрових 
розрядів шляхом вимірювання падіння напруги на 
резисторі R8. 

Імпульси фіксуються на екрані електронного ос-
цилографа С8-13. 

Осцилограми напруги та струму на свічці іонізації 
при частоті 10 кГц наведені на рис. 3 і 4 відповідно.    

Рисунок 1 – Схема нейтралізатора із іонізатором 
1 – каталізатор; 2 – свічка іонізатора;  

3 і 4 – трубки відбору ВГ; 
5 – дифузор; 6 – конфузор. 

Рисунок 2 – Принципова схема іонізатора 
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Використання електронного осцилографа С8-13 з 

двома диференціальними каналами дало змогу ви-
значити взаємне положення осцилограм напруги та 
струму (рис. 5). 

Сигнали струму та напруги подані одночасно на 
різні входи диференціальних каналів. Сигнал струму 
подано на прямий вхід, а сигнал напруги на інверс-
ний вхід у протифазі. 

Таким чином, обидва сигнали на екрані осцилог-
рафа відобразили осцилограму суми обох сигналів із 
зміщенням нульових ліній, але синхронно у часі.  

Обробка отриманих осцилограм дозволяє визна-
чити величину енергії, яку створює іонізатор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИСНОВКИ. Розроблена методика експеримен-

тальних досліджень системи іонізації ВГ та впливу 
іонізації на екологічні показники автомобіля, яка 
дозволяє провести експериментальні дослідження у 
широкому діапазоні зміни показників іонізатора, що 
дозволяє в подальшому підвищити екологічні пока-
зники автомобіля. 
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Рисунок 4 – Осцилограма струму 
 іскрових розрядів 
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Рисунок 3 – Осцилограма напруг 
 іскрових розрядів 
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Рисунок 5 – Осцилограма сумарного сигналу 
напруги та струму іскрових розрядів 
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