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Обґрунтовано актуальність дослідження факторів виробничої, екологічної, по-

жежної та вибухової безпеки експериментальних досліджень на моторному випробуваль-

ному стенді. Описано особливості конструкції, склад і наведено схему стенду. Визначено, 

що доцільно виявляти і аналізувати ці фактори для окремих агрегатів стенду. 
 

Вступ. Як відомо, метою будь-яких наукових досліджень є створення нового інтелек-

туального продукту фундаментального чи прикладного характеру, що вирізняється науковою 

новизною і практичною цінністю. При цьому цей продукт на шляху від початкової ідеї до її 

втілення у вигляді впровадженого у серійне виробництво конкурентоздатного виробу певно-

го найменування обов’язково проходить стадію експериментальних досліджень його робо-

чих характеристик. Остання обставина зумовлює потребу у розробці відповідних програм і 

методик, проектуванні й виготовленні експериментальних зразків та створення і вдосконале-

ння відповідної матеріальної бази – стендів, установок, засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) 

та ін. Однак, будь-які експериментальні дослідження об’єктів що мають відношення до енер-

гетичних установок, окрім так званого мисленого експерименту, характеризуються тими чи 

іншими факторами небезпеки. Тому роботи, що направлені на виявлення, аналіз та максима-

льне зниження чи повне виключення факторів небезпеки, джерелами яких можуть бути екс-

периментальні установки і стенди, є актуальними, оскільки здоров’я і життя дослідника – це 

цінності значно більшого порядку, аніж будь-які нові наукові знання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відділі поршневих енергоустановок 

(ПЕУ) Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (ІПМаш 

НАНУ) розроблено модульний фільтр твердих частинок (ФТЧ) дизеля нової нетрадиційної 

конструкції з насипкою з природного цеоліту у сітчастих касетах. Декілька варіантів його 

конструкції втілено у вигляді діючих макетів фільтрувального елементу (ФЕ). Їх робочі ха-

рактеристики у реальних умовах експлуатації досліджено на моторному випробувальному 

стенді (МВС) лабораторії відділу ПЕУ [1]. Схему МВС подано на рис. 1, а його зовнішній 

вид – на рис. 2. 

Метою дослідження є описання будови МВС для подальшого виявлення і аналізу 

факторів виробничої, екологічної, пожежної та вибухової безпеки проведення експеримента-

льних моторних досліджень на ньому. 

Постановка задачі та її вирішення. МВС являє собою складну систему взаємопов’я-

заних енергетичних установок. 1) Стенд містить електричну навантажувальну машину фірми 

VSETIN з динамометром постійного струму типу DS 742/4-N, у складі якої є шафа управлін-

ня типу VH 136, двома шинний агрегат (мотор-генератор) типу IDP 942-1 і пульт керування 

[2]. 2) На МВС встановлено автотракторний дизель 2Ч10,5/12 [3] у якості об’єкту досліджен-

ня. 3) Система ЗВТ стенду, що містить датчики, приладі та інформаційні канали, які надають 

інформацію щодо регулювальні та режимні параметри роботи дизеля, навантажувальної ма-

шини та їх контролюють [4]. 4) Дизель і навантажувальна машина встановлені на зварній 

сталевій фундаментній рамі, що спирається на бетонну основу. 5) Трансмісія стенду, що спо-

лучає шліцьовим валом з карданними шарнірами маховик дизеля і фланець мотор-генерато-

ра, закритий захисним кожухом.  
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1 – дизель Д-21А1 (2Ч10,5/12); 2 – навантажувальна машина (мотор-генератор IDP 924-4); 

 3 – пульт керування; 4 – карданний вал з захисним кожухом; 5 – фундаментна рама; 6 – ви-

тяжна вентиляція; 7 – динамометр DS 742-4/N; 8 – паливний насос високого тиску; 9 – всере-

жимний регулятор частоти обертання колінчастого валу; 10 – муфта зміни кута випереджен-

ня впорскування; 11 – бак паливний; 12 – вказувач рівня палива у баці; 13 – електрогідрав-

лічний автоматичний клапан доливу палива; 14 – ваги лабораторні 2 кл. ВЛР-200; 15 – опти-

чний датчик; 16 – витратна ємність вимірювача витрат палива; 17 – навіска (еталонна вага); 

18 – щуп-оливомір чи датчик температури оливи у піддоні дизеля; 19 – датчик температури 

оливи у піддоні дизеля ТМ100В; 20 – випускний колектор; 21 – впускний ресивер; 22 – лічи-

льник газу ротаційний РГ-100; 23, 40 – ртутний термометр ТЛ-4 №2 (0 – 50 ºC); 24 – психро-

метр; 25 – дроселююча шайба вимірювача витрат повітря на впуску; 26, 34 – диференційний 

U-подібний манометр ДМ; 27 – вентилятор системи охолодження дизеля; 28 – випускний ко-

лектор; 29 – глушитель шуму ВГ; 30 – відбірник проб ВГ на токсичність; 31 – тримач фільтра 

для визначення димності ВГ; 32 – газоаналізатор п’ятикомпонентний Автотест-02.03П;  

33 – випускний тракт; 35 – від’єднувальна муфта навантажувальної машини; 36, 37 – ручка і 

тросик керування; 38 – барометр-анероїд БАМM-1М; 39 – таймер; 41 – прилад А-565;  

42, 43, 45 – частотомір-хронометр Ф-5040 чи Ф-5041; 44 – прилад А-566; 46 – відмітчик 

ВМТ; 47 – термометр опору ТСМ; 48 – датчик тиску оливи; 49 – манометр МО 

 

Рис. 1 – Схема моторного випробувального стенду: 

 

Усі перелічені структурні складові МВС характеризуються певним набором факторів 

виробничої, екологічної, пожежної та вибухової безпеки. Випробування проводяться у відпо-

відності до програм і методик відділу ПЕУ ІПМаш НАНУ, а також положеннями наступним 

стандартам: ГОСТ 18509-88 і ГОСТ 14846-87 [5, 6]. Програми досліджень побудовано на ос-

нові стандартизованих випробувальних 13-ти і 8-ми режимних циклів, що являють собою 
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моделі експлуатації автомобільних і тракторних дизелів відповідно і описані у Правилах 

ЄЕК ООН № 49 і № 96. Їх адаптовано до можливостей матеріальної бази лабораторії відділу 

ПЕУ, особливості адаптації описано у [1]. Для забезпечення проведення стендових моторних 

досліджень ФТЧ ІПМаш випускну систему МВС модернізовано шляхом доповнення її міс-

цем встановлення експериментальних зразків (макетоутримуючою вставкою (МВ)), новими 

системами відбору проб ВГ на токсичність і димність та вимірювання газодинамічних пара-

метрів потоку ВГ. Схему модернізованої випускної системи МВС наведено у [1, 4]. 

 

 
 а                                                                 в  

 

а – загальний вид стенду; б – пульт керування стендом; в – динамометр навантажувальної 

машини  

 

Рис. 2 – Моторный випробувальний стенд 

 

Фактори небезпеки досліджень МВС доцільно розглянути для агрегатів МВС окремо 

одне від одного, що і буде предметом подальших досліджень [7]. МВС з модернізованою ви-

пускною системою використовувався для досліджень у роботах [4, 8]. Попередні результати 

таких досліджень наведено у [9 – 12]. 

Висновки. У даному дослідженні розглянуто будову, склад і особливості моторного 

випробувального стенду відділу ПЕУ ІПМаш НАНУ як джерела факторів виробничої, еколо-

гічної, пожежної та вибухової безпеки. 

У подальших дослідженнях будуть виявлено і проаналізовано вищевказані фактори 

безпеки для окремих агрегатів стенду: навантажувальної машини, трансмісії, засобів вимірю-

вальної техніки, дизеля 2Ч10,5/12, і експериментальних зразків ФТЧ ІПМаш. Також буде 

проведено перелік заходів щодо забезпечення виробничої, екологічної, пожежної та вибухо-

вої безпеки досліджень на стенді. 
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