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ОЗОНУВАННЯ БЕНЗИНУ НА БОРТУ АВТОМОБІЛЯ 

 

Стрімкий розвиток автомобільного транспорту на всіх етапах характеризується                     

поліпшенням споживчих властивостей автомобіля, у тому числі зниженням максимально                            

допустимого вмісту токсичних речовин у відпрацьованих газах двигуна внутрішнього                   

згоряння. Сьогодні в Україні більше ніж 31% із загальних забруднень навколишнього                                 

середовища припадає саме на автомобільний транспорт. Внесок останнього в сумарні викиди 

шкідливих речовин у містах нашої країни складає біля 80% від загального забруднення,                     

основу якого складають автомобілі з бензиновими двигунами, які не відповідають сучасним 

екологічним вимогам [1, 2]. Така ситуація в нашій державі спонукає до створення                           

комплексного підходу для вирішення проблеми обмеження токсичності існуючого парку                      

автомобілів за рахунок покращення згоряння палива.  

Основним завданням методики ефективного застосування озону у двигунах                               

внутрішнього згоряння є визначення оптимальних його доз для досягнення необхідних                        

концентрацій кисневмісних радикалів в зоні горіння бензину [3]. Це в свою чергу й                                 

призводить до збільшення повноти згоряння останнього та зниження вмісту шкідливих                      

речовин у відпрацьованих газах. Для встановлення точних доз озону в об‘ємі бензину                                 

пропонується попереднє насичення палива озоном шляхом пропускання озону через його 

об‘єм. 

З цією метою була розроблена експериментальна установка озонної активації бензину 

на борту автомобіля. На рис. 1 показана принципова схема розробленої експериментальної 

установки [4], а її загальний вигляд – на рис. 2. 

 

1    2    

3    4    5    

6    7    

8    9    1    0    

 
Рисунок 1 –  Схема експериментальної установки для озонування бензину 

1- фільтр очистки повітря, 2 - фільтр доочищення повітря, 3 – компресор, 4, 5-осушувачі 

повітря, 6 - акумуляторна батарея, 7 - перетворювач напруги, 8 - генератор озону,  

9 - зворотний клапана, 10 - контактний барботажний апарат. 

 

Схема озонування бензину на борту автомобіля має дві стадії: отримання озоно –                           

повітряної суміші і безпосереднє споживання озону. Стадія отримання озоно - повітряної                    

суміші складається із блоку генерації озону, блоку живлення озонатора, системи очищення 

та сушіння повітря.  
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Рисунок 2 –  Загальний вигляд установки озонування бензину 

1 - корпус пристрою, 2 - розрядна камера генератора озону, 3 - ротаметр, 

4 - фільтр, 5-6 - осушувачі повітря, 7 - лампа контролю роботи пристрою, 

8 - патрубок подачі повітря, 9 - перемикач, 10 - акумулятор, 11 - контакти, 

12 - зворотний клапан, 13 - патрубок подачі озонованого повітря, 

14 - перетворювач напруги. 

 

Отримання і споживання озону проводилось на борту автомобіля ГАЗ-3110 "Волга" 

наступним чином. Повітря після очистки від пилу у фільтрі 1 (рис. 1) доочищується від парів 

оливи і палива у фільтрі 2. Далі воно подається компресором 3 на сушіння в один із                              

осушувачів 4 або 5. Сушіння повітря проводиться на силікагелі до температури крапки роси 

(20-40
0
С нижче нуля). Використання двох осушувачів дає можливість безперервної роботи 

пристрою (один осушувач працює в режимі поглинання вологи, а інший – в режимі                              

регенерації). Очищений та осушений потік повітря надходить в генератор озону 8, де під                        

дією поверхневого розряду частина повітря перетворюється в озон. Живлення генератора 

озону здійснюється за допомогою перетворювача напруги 7, що працює від акумуляторної 

батареї 6. Утворена в генераторі озону 8 озоно - повітряна суміш через зворотній клапан 9 

надходить в контактний барботажний апарат 10 для озонування бензину. Оброблене озоном 

паливо бензонасосом подається в карбюратор, де, перемішуючись з повітрям, утворює                         

паливоповітряну суміш з підвищеною окислювальною здатністю. 

Для вимірювання розподілення озону в паливі використовувався розроблений датчик, 

схема якого представлена на рис. 3. Датчик для контролю розподілення озону в бензині              

складається із діелектричного циліндричного корпусу 1. Корпус має впускний та випускний 

штуцер для пропускання потоку бензину обробленого озоном 4. На внутрішній поверхні                        

корпусу розташовані плоскопаралельні електроди позитивної полярності 2 і електроди                                  

негативної полярності 3, які під'єднані до вихідних клем, що з‘єднуються з вимірювальною 

схемою. До кожної із клем зовнішнього боку стінок корпусу під‘єднаний гнучкий                          

металічний дріт з поверхневим ізоляційним покриттям. 

Під час руху потоку обробленого озоном бензину через датчик паливо заповнює                    

простір між електродами 2 і 3. Це викликає зміну діелектричної проникності ємнісного                  

вимірювального перетворювача. Залежно від зміни концентрації дози озону у вимірювальній 

рідині змінюється і діелектрична проникність, отже змінюється і ємність датчика. 
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Рисунок 3 –  Датчик для вимірювання розподілення озону в бензині 

1 - корпус; 2 - електрод (+); 3 - електрод (-), 4 - паливо 

 

Вимірювання і розрахунок діелектричного проникнення палива обробленого озоном                          

проводилися за допомогою оригінальної конструкції електродів ємнісного датчика, що                                  

утворювався за допомогою циліндричної комірки (конденсатора). В режимі вимірювання в 

паливі збільшувалась неоднорідність електричного поля між електродами поблизу                                 

зовнішньої поверхні, яка впливала на зміну ємності, утвореною площею (d, a) і зазорами 

2h1+d і 2h2+d між електродами 2, 3 і паливом, яке залежить від діелектричної проникності 

останнього ε. Чуттєвість датчика визначалась за рахунок зменшення значення ємності, що 

досягалася за рахунок товщини електродів t і збільшення відстані між ними d (рис 4).             

Проходження безперервного потоку палива обробленого озоном крізь комірку датчика                            

здійснювалось, як у середині порожнини, так і в просторі між ними. 
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Рисунок 4 –  Поперечний розріз датчика для розподілення озону в бензині: 

1 - електрод (+); 2 - електрод (-); 3 - паливо 

 

Отже, розроблена установка та діелектричний датчик вимірювання розподілення             

озону у вуглеводневому паливі, дозволить більш ефективно застосовувати озоноване паливо 

у двигунах внутрішнього згоряння на борту автомобіля з точки зору зниження шкідливих 

речовин відпрацьованих газів. 
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