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Досліджено екологічні характеристики дизельного автомобіля з різними типами каталітичних нейтралізаторів, 

вплив їх встановлення на газодинамічний опір системи випуску відпрацьованих газів, зовнішній шум автомобіля. 

Робота проводилась з метою підвищення стабільності екологічних показників дизельного автомобіля шляхом ство-

рення умов зменшення забруднення каталізатора сажею. Дослідження були проведені в лабораторних умовах на 

моторному та газодинамічному стендах і в експлуатаційних умовах. Встановлено причини змін екологічних показ-

ників, надано рекомендації на підвищення їх стабільності. Результати експлуатаційних досліджень підтвердили 

необхідність забезпечити умови, за якими зменшується  забруднення каталітичних блоків сажею. Запропонова-

но встановлювати перед каталітичним блоком додатковий конус, геометричні розміри якого обрані таким чи-

ном, щоб змусити потік відпрацьованих газів порівну розділитися до центральної та периферійної частин і про-

водити періодично продувку найбільш засміченої сажею частину каталітичного блоку. За результатами дослі-

джень отримано патент України. 

Ключові слова: автомобіль, дизель, екологія, показники, нейтралізатор, характеристики, стабільність. 
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Исследованы экологические характеристики дизельного автомобиля с разными типами каталитических ней-

трализаторов, влияние их установки на газодинамическое сопротивление системы выпуска отработанных газов, 

внешний шум автомобиля. Работа проводилась с целью повышения стабильности экологических показателей 

дизельного автомобиля путем создания условий уменьшение загрязнение катализатора сажей. Исследования 

были проведены в лабораторных условиях на моторному и газодинамическому стендах и в эксплуатационных 

условиях. Установлены причины изменений экологических показателей, представлены рекомендации на повы-

шение их стабильности. Результаты эксплуатационных исследований подтвердили необходимость обеспечить 

условия, за которыми уменьшается  загрязнение каталитических блоков сажей. Предложен устанавливать перед 

каталитическим блоком дополнительный конус, геометрические размеры которого избранные таким образом, 

чтобы заставить поток отработанных газов поровну разделиться к центральной и периферийной частей и про-

водить периодически продувку наиболее засоренной сажей часть каталитического блока. По результатам ис-

следований получен патент Украины. 

Ключевые слова: автомобиль, дизель, экология, показатели, нейтрализатор, характеристики, стабильность. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стрімке збільшення 

числа автомобілів, що знаходяться в експлуатації, 

значно підвищує забруднення ними довкілля й ав-

томобільний транспорт, як відомо, став одним із 

основних джерел його забруднення, про що опублі-

ковано в багатьох роботах, зокрема [1, 2, 3].   

Для покращення екологічних показників автомо-

більного транспорту активно ведуться роботи в різ-

них напрямках. Значне покращення екологічних 

показників автомобіля дає застосування альтернати-

вних видів палива, зокрема, використання біопалив 

[4] та їх сумішей із дизельним паливом [5, 6].  

Одним з найбільш ефективним напрямів покра-

щення екологічних характеристик автомобілів є за-

стосування в системі випуску відпрацьованих газів 

(ВГ) каталітичних  нейтралізаторів (КН). Роботи в 

цьому напрямку проводяться в різних країнах. Об-

ладнання автомобілів КН дає змогу забезпечити ви-

конання вимог стандартів у галузі екологічної без-

пеки [7, 8]. Однак, КН є досить дорогою конструкці-

єю, через використання для його виготовлення до-

рогоцінних матеріалів, зокрема, платини. Крім того, 

в процесі експлуатації екологічні показники  авто-

мобілів, особливо дизельних, швидко погіршуються. 

Отже, дослідження стабільності екологічних по-

казників дизельного автомобіля, обладнаного КН,  в 

умовах експлуатації  є своєчасним і актуальним. 

Досвід експлуатації автомобілів з дизелями, обла-

днаними КН показує, що автомобілі, маючи  на поча-

тку експлуатації високі екологічні показники, швидко 

втрачають ці якості внаслідок забруднення каталіза-

тора твердими  частками,  в  основному сажею. Для 

покращення екологічних характеристик необхідно 

часте проведення технічного обслуговування автомо-

біля, обладнаного КН для регенерації каталізатора. 

Метою роботи є розробка рекомендацій по удо-

сконаленню конструкції КН для підвищення стабі-

льності екологічних показників дизельних автомо-

білів в умовах експлуатації.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Іс-

нують два типа КН: з блоковим і гранульованим 

каталізаторами. Для проведення експериментальних 

досліджень обидва типа  КН були виконані в корпу-

сах штатного глушника (рис. 1) автомобіля-
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самоскида  КрАЗ-6510 з дизельним двигуном ЯМЗ-

238М2. Схеми КН з гранульованим і блоковим ката-

лізаторами наведені відповідно на рис. 2 і 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З гранульованим каталізатором було використа-

но КН Н-630, який був  розроблений  і виготовлений 

Центральним науково-дослідним автомобільним і 

автомоторним інститутом (НАМІ) м. Москва, Росія.  

У КН використано гранульований каталізатор 

ШПК-2, яким заповнено реактор циліндричної фор-

ми об’ємом 14 дм
3
. Реактор виконаний із перфоро-

ваного листа і встановлений у корпусі вздовж його 

осі. Реактор із гранулами займає значну частину 

всього об’єму КН.  

КН з блоковим каталізатором був власної конс-

трукції. У розробленій конструкції для проведення 

досліджень каталітичні блоки встановлено у передній 

секції замість вилученої секції серійного глушника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна конструкції системи випуску ВГ автомобі-

ля при обладнанні його КН замість серійного глуш-

ника шуму визначає необхідність проведення дослі-

джень газодинамічного опору системи випуску ВГ і 

показників рівня шуму. Дослідження опору системи 

випуску ВГ проводилися для порівнянні з допусти-

мими нормами та з газодинамічним опором, що 

створює серійний глушник. Дослідження проводи-

лися при різних режимах роботи двигуна у всьому 

робочому діапазоні частот обертання колінчастого 

вала двигуна 750–2100 хв
-1

. Результати виміру газо-

динамічного опору системи випуску ВГ з новими  

КН та з новим серійним глушником на моторному 

стенді  без  навантаження  наведені на рис. 4. 

Дослідження показали, що КН спричиняють не-

значний газодинамічний опір потоку ВГ, причому 

на всіх режимах опір системи випуску при установ-

лені досліджуваних конструкцій КН не перевищує 

опір, що створює серійний глушник. Розроблені 

конструкції КН мають газодинамічний опір системи 

випуску навіть менший, ніж у випадку застосування 

серійного глушника. Найкращий результат отрима-

но при встановленні в систему випуску КН з грану-

льованим каталізатором. В усіх випадках викону-

ються вимоги заводу-виробника двигуна ЯМЗ. 

Аналогічні залежності отримано також при ро-

боті двигуна під навантаженням. При цьому у всіх 

випадках газодинамічний опір зростає у зв’язку зі 

збільшенням температури ВГ. Результати вимірів 

газодинамічного опору блокового каталітичного 

нейтралізатора, температури ВГ на вході і виході 

нейтралізатора залежно від навантаження  на  ваго-

вому пристрої при постійній частоті обертання ко-

лінчастого вала двигуна наведені на рис. 5. 

Через те, що КН встановлювалися у системі ви-

пуску ВГ  замість серійного глушника шуму авто-

мобіля, який знаходиться  у реальних умовах екс-

плуатації, необхідно було провести дослідження 

рівня зовнішнього шуму.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталітичні блоки  

Рисунок 3 – Схема КН 

з двома послідовно встановленими блоками  

Реактор, заповнений гранульованим 

каталізатором 

Рисунок 2 –  Схема КН  

з гранульованим каталізатором 

Рисунок 4 – Порівняльні характеристик  

газодинамічного опору системи випуску ВГ  

при встановленні КН різних конструкцій  

 і серійного глушника 

 

серійний глушник;   

КН з гранульованим каталізатором; 

КН з  блоковим каталізатором. 
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Виміри проводилися за методикою ГОСТ 27436-

87 «Внешний шум автотранспортных средств. До-

пустимые уровни и методы измерений». Для виміру 

рівня шуму використовувався шумомір 

ROBOTRON. Результати вимірів амплітудно-

частотних характеристик зовнішнього шуму авто-

мобіля  на режимах, що передбачено вищевказаною 

методикою, наведено на рис. 6 та загального рівня 

шуму в табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Рівень шуму випуску ВГ автомобіля 

КрАЗ-6510 

 

Виміри шуму показали, що КН частково виконує 

функції глушника шуму системи випуску і можли-

вість проведення досліджень без встановлення дода-

ткових секцій глушення шуму.  

Для визначення екологічних показників автомо-

біля на початку експлуатації при обладнанні його 

КН різних типів і конструкцій були проведені дослі-

дження на моторному стенді. Очисні властивості 

нейтралізатора визначалися за ступенем очищення:  
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де Cвх  і Ciвих – концентрації  i-го компонента відповід-

но на вході і виході з КН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На найбільш характерному режимі роботи дви-

гуна  (частота  обертання колінчастого вала двигуна 

n=1750 хв
-1

, навантаження Мкр = 500 Н·м, темпера-

тура ВГ 425 
О
С) найкращій показник очищення мав 

КН з гранульованим каталізатором 90 %, блоковий 

85 %. 

Для визначення стабільності екологічних харак-

теристик в умовах експлуатації проведені дослі-

дження на автомобілі КрАЗ-6510. Автомобіль, що 

випробовувався, знаходився в  умовах реальної екс-

плуатації у звичайному режимі роботи транспортно-

го цеху. Періодично проводилися контрольні виміри 

екологічних характеристик автомобіля за нормова-

ними компонентами.   

На рис. 7 показано зміну викидів оксиду вуглецю 

gсо із ВГ автомобілями, обладнаними КН у процесі 

пробігу автомобіля та на моторному стенді на вище-

зазначеному режимі. На рис. 8 показана зміна в екс-

плуатації ступеня очищення за викидами оксидів 

вуглецю CO  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип встановленого 

нейтралізатора-

глушника 

Рівні шуму L, дБА при 

частоті 

nмін 4
3 nном nном 

При встановленому КН 

з гранульованим  

каталізатором 

81,5 93,5 100 

При встановленому КН 

з блоковим каталізато-

ром  

80 91,5 99 

При встановленому 

серійному глушнику 
79 92 99 
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Рисунок 5 – Зміна газодинамічного опору ΔН 

блокового нейтралізатора  і температури  ВГ  

залежно від навантаження при частоті обертання 

колінчастого вала n=950 хв
-1 
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Рисунок 6 – Амплітудно-частотні характеристики 

зовнішнього шуму автомобіля при максимальній 

частоті обертання колінчастого вала  

двигуна   n=nном 
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При проведенні контрольних вимірювань для 

усунення впливу  побічних факторів та з метою збі-

жності результатів усі дослідження характеристик 

розглянутих об’єктів проводилися в однакових умо-

вах за їздовим циклом при однакових навантажува-

льних режимах роботи автомобіля. При проведенні 

досліджень проводилися виміри температури, тиску 

і відбиралися проби ВГ до і після нейтралізатора-

глушника. 

Газодинамічний опір випускної системи на авто-

мобілі вимірювався на тих самих режимах, на яких 

оцінювалися екологічні показники.  

Крім вимірів, проведених в експлуатаційних 

умовах безпосередньо на автомобілі, проводилися 

контрольні виміри характеристик КН на моторному 

стенді. При періодичному проведенні контрольних 

вимірів на моторному стенді КН демонтувався з 

автомобіля, проводилося його часткове розбирання 

для огляду стану каталітичних блоків. 

Оцінку стабільності проводили за параметром, 

яким визначає погіршення екологічних показників 

за пробігом автомобіля [9]. 

ст

i
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g
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,                                   (2) 

де ig – різниця питомих викидів i-го компонента 

за пробігом автомобіля S . 

Дослідження  екологічних  характеристик  авто-

мобіля в експлуатації показали, що при експлуатації 

автомобіля, обладнаного каталітичними нейтраліза-

торами-глушниками, відбувається значна зміна його 

екологічних показників.  

На початку експлуатації до 2 тис. км пробігу ав-

томобіль з обома КН мав однакову стабільність по-

гіршення екологічних показників, яка складала 

15  км.тис
год

г
со . У подальшому стабільність 

екологічних показників автомобіля з обома нейтра-

лізаторами-глушниками стала погіршуватися, особ-

ливо автомобіля з гранульованим каталізатором.  

При пробігу 3,5 тис. км від початку експлуатації 

екологічні показники автомобіля з обома нейтралі-

заторами-глушниками стали однаковими, незважа-

ючи на те, що автомобіль, обладнаний КН з грану-

льованим каталізатором, мав кращі початкові еколо-

гічні показники. Це відбулося тому, що стабільність 

екологічних показників автомобіля, обладнаного КН 

з гранульованим каталізатором, у порівнянні з авто-

мобілем, обладнаним КН з блоковим каталізатором 

стала гіршою. В межах пробігу автомобіля від 2 ти-

сяч кілометрів до 10 тисяч кілометрів параметр ста-

більності автомобіля, обладнаного КН з гранульова-

ним каталізатором складав 112  км.тис
год

г
со , 

а автомобіля, обладнаного нейтралізатором-

глушником з блоковим каталізатором 

16  км.тис
год

г
со .  

Таким чином, стабільність екологічних показни-

ків автомобіля, обладнаного КН з гранульованим 

каталізатором, на цьому відрізку експлуатації вдвічі 

гірша у порівнянні з автомобілем, обладнаним КН з 

блоковим каталізатором.  

При пробігу автомобіля, обладнаного КН з гра-

нульованим каталізатором, 12 тис. кілометрів еколо-

гічні показники різко погіршилися  і тому випробо-

вування з ним були припинені.  Таке погіршення 

екологічних показників автомобіля сталося тому, що 

у нейтралізаторі з гранульованим каталізатором від-

булося стирання гранул, у наслідок чого створилися 

порожнечі, через які рухалася значна частина ВГ не 

проходячи очищення. Після досипання в нейтраліза-

тор нових гранул об’ємом близько 1300 см
3
 екологі-

чний показник автомобіля значно покращилися. 

Таким чином, при оснащенні автомобіля КН з 

гранульованим каталізатором потрібно доволі часте 

доповнення КН гранулами каталізатора, а це значно 

підвищує витрати на технічне обслуговування. Зни-

зити витрати можливо у разі виключення умов, які 

визивають зтирання гранул. 

Погіршення екологічних характеристик автомо-

біля, обладнаного  КН з блоковим каталізатором 

обумовлена забрудненням прохідних каналів каталі-

тичного блока сажею, а це приводить до збільшення 
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6 Рисунок 8 – Зміна ступенів очищення  

нейтралізаторів η  

залежно від пробігу автомобіля S: 

1 – КН з гранульованим каталізатором; 

2 – КН з блоковим каталізатором 
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Рисунок 7 – Екологічні характеристики автомобіля, 

обладнаного КН: 

1 - з гранульованим каталізатором;  

2 - з блоковим каталізатором 

 

 

       

20 

40 

60 

80 

100 

120 

  
В

и
к
и

д
и

 g
со

  (
г/

го
д

) 

0 2 4 6 8 10 12 16 

2 

1 

Пробіг автомобіля S (тис. км) 

14 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2018 (112) 

91 

швидкості потоку ВГ  і зменшенню об’єму каталіза-

тора, з яким він взаємодіє. 

Ступінь  очищення  КН з блоковим каталізато-

ром поступово зменшувалася і після пробігу 16 тис. 

км за викидами оксиду вуглецю вона склала близько 

45 %.  

Проведені дослідження показали, що при експлу-

атації автомобіля з обома варіантами конструкцій 

каталітичних нейтралізаторів-глушників газодинамі-

чний опір системи випуску збільшується (рис. 9).  

Після пробігу автомобіля 10 тис. км газодинамі-

чний опір випускної системи автомобіля з вмонто-

ваним нейтралізатором-глушником з гранульованим 

каталізатором підвищилося вдвічі. Надалі газодина-

мічний опір випускної системи помітно знизився.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надалі подрібнені і зруйновані гранули були ви-

несені потоком ВГ крізь отвори реактора у атмосфе-

ру, що привело до появи порожнин у реакторі. Це 

обмежило зростання газодинамічного опору, а нада-

лі привело до його зменшення.   

При встановленому нейтралізаторі-глушнику з 

блоковим каталізатором після пробігу автомобіля до 

16 тис. км (пробіг автомобіля до ТО-2) газодинаміч-

ний опір випускної системи збільшився в 1,3 рази. 

Зі збільшенням пробігу автомобіля збільшувало-

ся забруднення  каталітичних блоків частками сажі в 

периферійній області блока. Це відбувалося унаслі-

док нерівномірності швидкості руху ВГ по перетину 

блока. Швидкість потоку ВГ, а значить і кінетична 

енергія потоку, у периферійній області блока має 

менше значення, ніж у центральній. Тому, насампе-

ред, відбувається забруднення каналів у периферій-

ній області блока. 

Таким чином, нерівномірність швидкостей руху 

потоку ВГ у новій конструкції КН на початку екс-

плуатації автомобіля впливає не стільки на ступінь 

очищення нового нейтралізатора, скільки на стабі-

льність екологічних характеристик автомобіля у 

процесі його експлуатації.  

На підставі проведених досліджень на моторно-

му стенді та на автомобілі в умовах експлуатації 

можна зробити висновок про те, що зменшення сту-

пеня очищення нейтралізатора з блоковим каталіза-

тором і підвищення газодинамічного опору системи 

випуску ВГ залежно від пробігу автомобіля обумов-

лено, в основному, забрудненням прохідних каналів 

каталітичного блока сажею.  

Оскільки забруднення блока частками сажі зале-

жить не стільки від швидкості, скільки від напору 

газів, а напір пропорційний квадрату швидкості ру-

ху, вплив нерівномірності структури потоку на за-

бруднення окремих ділянок дуже значний. Це при-

водить до зменшення площі перетину каталізатора і 

відповідно до збільшення швидкості руху ВГ через 

канали, де каталізатор не забруднений. Крім того, 

зменшується об’єм каталізатора, який є активним в 

очищенні ВГ. Надалі забруднення каналів сповіль-

нюється і досягає сталого рівня, приблизно до поло-

вини зовнішнього діаметра каталізатора, тобто за-

брудненою стає приблизно 75 % загальної площі 

перетину блока. На рис. 10 показаний каталітичний 

блок після пробігу автомобілем 16 тис. км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан каталітичних блоків показав, що вони при 

тривалій експлуатації значно забруднюються сажо-

вими відкладеннями, тому поступово змінювалася 

структура потоку і відповідно його епюра швидкості 

(рис. 11). Для вирівнювання швидкості потоку, який 

рухається через блоки каталізатора пропонується 

встановити додатковий конус (рис. 12). За допомо-

гою додаткового конуса [10] потік ВГ примусово 

розділяється на два потоку й епюра швидкості руху 

потоку ВГ вирівнюється по всьому його перетину. 

Однак частка сажі, відкладеної на поверхні каталіза-

тора мізерно мала в порівнянні з валовим викидом 

сажі в атмосферу під час експлуатації автомобіля. 

Результати експлуатаційних досліджень підтвер-

дили необхідність проведення додаткових дослі-

джень з підвищення стабільності екологічних пока-

зників автомобіля, обладнаного КН з блоковим ка-

талізатором, для чого необхідно забезпечити умови, 

що виключають забруднення блоків сажею. 

Отримані дані підтверджують необхідність про-

ведення досліджень для визначення впливу на еко-

логічні характеристики швидкості руху потоку ВГ 

через каталітичний блок.  

 

 

 

 2 1 

Рисунок 10 – Каталітичний блок після пробігу 

автомобіля 16 000 км: 

 1 – забруднена сажею  частина блока; 

2 – незабруднена сажею частина блока 

 

 

 

Рисунок 9 – Зміна газодинамічного опору Δр 

залежно від пробігу автомобіля S: 

1 – КН із гранульованим каталізатором; 

2 – КН із блоковим каталізатором 
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ВИСНОВКИ. Для підвищення стабільності еколо-

гічних показників дизельних автомобілів в умовах 

експлуатації пропонується в каталітичний нейтралі-

затор з блоковим каталізатором встановлювати дода-

тковий конус, геометричні розміри якого вибирають 

такими, щоб забезпечити вирівнювання потоку відп-

рацьованих газів. 
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ENHANCING THE STABILITY OF DIESEL VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 

BY IMPROVING CATALYTIC CONVERTER'S CONSTRUCTION 
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Purpose. The purpose of the article is to investigate ecological characteristics of a diesel vehicle with different types 

of catalytic converters, the effect of their installation on the gas-dynamic resistance of exhaust system, the external 

noise of the vehicle. Findings. The work was carried out in order to increase the stability of the environmental perfor-

mance of a diesel vehicle by creating conditions under which the catalyst contamination with carbon black decreases. 
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Рисунок 11 – Схема КН з епюрами швидкостей 

руху потоку ВГ при забрудненні блока сажею 

  

 

Рисунок 12  –  Схема КН з додатковим  

конусом та розподіл швидкостей ВГ 
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Methyodology. The researches were conducted in laboratory conditions on motor and gasdynamic stands and in operat-

ing conditions. Under operating conditions, the research was carried out on the KrAZ-6510 dump truck with installation 

of catalytic converters of two types in the release system: with block catalysts and the granular one. Practical value. 

The reasons for changing environmental indicators are established, the recommendations for improving their stability 

are given. While applying each of these types of neutralizers with increasing vehicle mileage, the vehicle environmental 

performance deteriorates. The vehicle environmental performance deterioration with a granular catalyst has occurred 

due to the fact that in the catalytic converter some voids were formed because of granules erosion so the part of exhaust 

gases, passing through these voids, was not purged. In a vehicle equipped with a catalytic converter with block catalyst, 

environmental degradation was caused by contamination of catalytic block channels with carbon black, which led to an 

increase in the exhaust gases flow rate and a decrease in the volume of the catalyst it interacts with. Results. The results 

of the research confirmed the need to provide conditions under which the contamination of catalytic blocks with carbon 

black decreases. It is proposed to install an additional cone in front of the catalytic unit, the geometric parameters of 

which should let the flow of exhaust gases be evenly divided in the central and peripheral areas. This also gives the op-

portunity to purge periodically the catalytic unit contaminated with black carbon. According to the results of the re-

search the patent of Ukrainian was obtained. 

Keywords: vehicle, diesel, environment, performance, catalytic converter, characteristics, stability.  
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