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розробка методологічних основ використання моторних палив в технологічних транспортних засобах за 

критеріями адаптованості, екологічної безпеки та економічної ефективності 

Об’єкт процес експлуатації транспортних засобів на альтернативних моторних паливах. 

методологічні основи використання моторних палив в засобах технологічного 

транспорту.  

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Предмет 

 - розробити загальну методологію оцінювання показників функціонування технологічних  транспортних 

засобів на альтернативному моторному паливі; 

 

- розробити методику вибору альтернативних палив, які дозволяють комплексно обгрунтувати 

доцільність і перспективність переводу технологічних транспортних засобів на альтернативні палива 

за критеріями адаптованості, екологічної безпеки та економічної ефективності експлуатації; 

 

- розробити математичні моделі елементів системи «паливо-двигун-транспортний засіб» для оцінки 

ефективності застосування альтернативних моторних палив для транспортних засобів ; 

 

- провести теоретичне та експериментальне дослідження доцільності застосування в технологічних 

транспортних засобах альтернативних моторних палив. 

 

- вибрати раціональний вид моторного палива для технологічного транспорту. 

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 



3 
Необхідність використання альтернативних моторних палив  

Світове споживання первинної енергії в якості палива  Динаміка росту світового дефіциту нафти, 

пов’язаного з дисбалансом між її видобутком і 

споживанням  

Витрата палива в Україні за категоріями споживачів  



Прогноз використання альтернативних видів палива в світі 
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1 – синтетичні палива (продукти переробки за технологією GTL – Gas to Liquid); 2 – 

етанол; 3 – біодизельне паливо (метиловий ефір ріпакової олії); 4 – МТБЕ (метил – тред – 

бутиловий ефір) та ін. 
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Основні чинники, які визначають доцільність вибору альтернативного палива 
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Дерево критеріїв вибору раціонального виду моторного палива 

Структурна схема методу вибору 

альтернативних моторних палив 
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Функціональні схеми  дослідження системи «паливо-двигун-транспортний засіб» 

I етап  IІ етап  

IІІ етап  



8  Оцінка  адаптованості системи до альтернативних палив методом 

аналізу ієрархій 

Розрахункові значення критерію адаптованості системи з двигуном Д-243 до різних палив при їх 

використанні в тракторі МТЗ-80 

Значення критерію адаптованості системи з бензиновим двигуном до різних палив при їх використанні в 

автомобілі ГАЗ-3307 



9  Оцінка екологічної безпеки технологічних транспортних засобів під час 

роботи на альтернативних паливах 

Оцінка екологічної безпеки трактора МТЗ-80 під час роботи на різних паливах 

Оцінка екологічної безпеки автомобіля ГАЗ-3307 при роботі на різних паливах 
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Оцінка економічної ефективності експлуатації транспортних засобів на 

альтернативних видах палива 

Економічна ефективність експлуатації автомобіля ГАЗ-3307 на альтернативних паливах 

Економічна ефективність експлуатації трактора МТЗ-80 на альтернативних паливах 
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Дякую за увагу! 


