
10.2.2. 

 401

Необхідні ресурси 

 

Автомобільний транспорт потребує таких ресурсів, як бензин, дизельне паливо, газове паливо, 
різні масла та альтернативні палива. Тепер автомобільний транспорт споживає 60% бензину і 
майже 35% дизельного палива. 

Для вантажних автомобілів з бензиновими двигунами збільшення витрат потужності, що 
передається, на 1% призводить до витрат палива на 1,0-1,4% в діапазоні швидкості руху 36- 
55 км/год, для дизелів – збільшення витрат палива на 1,1-1,3% в діапазоні швидкості руху 35-70 
км/год. 

На 1000 т-км вантажних перевезень автомобільний транспорт витрачає близько 149 кг умовного 
палива. 

Для більшості вантажних автомобілів як з бензиновими двигунами, так і з дизельними мінімальна 
витрата палива відповідає швидкості руху автомобіля близько 30 км/год, при зростанні швидкості 
до 50 км/год має місце поступове збільшення витрат палива. 

Бензин застосовується, головним чином, у вигляді палива для двигунів внутрішнього згоряння зі 
спалахуванням від іскри. Це паливо характеризується такими показниками: схильністю до 
утворення відкладень, корозійною агресивністю. 

Важлива експлуатаційна властивість бензину – його детонаційна стійкість, тобто здатність 
нормально згоряти в двигуні за різних умов. 

Детонаційна стійкість характеризується октановим числом. Воно закодоване у марках бензину: А-
76, АІ-93, АІ-95, АІ-98. Як паливо застосовують також дизельне пальне. Воно має велику 
перевагу над бензином – велика економія палива. Характерними домішками є сполуки сірки, 
вміст яких досягає 0,5% маси палива. 

Газ краще за бензин змішується з повітрям, тому він повніше згоряє в двигуні. Октанове число у 
нього від 105 до 110 од., в той час як у найбільш високосортного бензину воно становить тільки 
98 од. Крім того, газове паливо подовжує життя автомобільного двигуна майже в 1,5 рази. 
Неважко зрозуміти, чому бензин змиває змазку зі стінок циліндрів, розріджує її і псує, а газ не 
порушує масляну плівку між деталями, які труться, і вони менше зношуються. 

Високооктанове за складом газове паливо добре змішується з повітрям і рівномірно 
розподіляється по циліндру двигуна, сприяє більш повному згорянню робочої суміші. 

Газ буває стиснений та скраплений. 

Стиснений газ. Хоча при роботі на газі потужність двигуна падає на 18-20%, зате його ресурс на 
30-40% більше, ніж при використанні бензину. 
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Як показав вітчизняний і закордонний досвід, використання природного газу у вигляді пального 
для автомобільних двигунів досить економічне. Кожен кубометр його зберігає як мінімум 1 л 
бензину, зменшується частка витрат на паливо в собівартості перевезень. 

Паливо, яке використовується в газобалонних автомобілях, повинно мати тиск близько 20 МПа, 
стабільний склад компонентів і обмежений вміст шкідливих домішок. 

Скраплений газ. Частіше використовується пропан-бутан, який при тиску 1,6 МПа зріджується 
при звичайних температурах. Крім нього, починають як паливо для автомобілів використовувати 
зріджений природний газ. Зліва за кабіною, де звичайно розміщується бензобак, великий срібний 
“термос” з рідким метаном. Його температура кипіння – 160°С. Щоб зберегти паливо від 
випаровування, на борту вантажівки встановлюють кріогенний бак. Він вміщує 160 л зрідженого 
газу, що забезпечує автомобільний пробіг 300 км. Перше, на що звертається увага, – незвичайна 
легкість, з якою запускається двигун [3]. 

До необхідних ресурсів відносяться і масла. Під час роботи двигуна на його тертя витрачається 
від 3 до 8% палива в бензинових двигунах і від 2 до 4% в дизельних, величина витрат здебільшого 
залежить від в’язкості. Від в’язкості масла залежить також надійність роботи деталей, які 
зазнають тертя, легкість пуску, охолодження поверхонь, що труться, винос продуктів 
спрацювання з поверхні тертя. Масла низької в’язкості при низьких температурах швидше 
надходять до поверхонь двигуна, які труться, зменшують пускові спрацювання. Кращими 
маслами вважаються ті, в яких найменша в’язкість, але які забезпечують надійне змащування 
деталей, малу витрату його на чад, добрий відвід теплоти, забезпечують достатній тиск в системі 
змащування, мають меншу залежність в’язкості масла від температури. 

Альтернативні види палива та енергії 

Спирти. Серед автомобільних видів палива в першу чергу слід відмітити спирти, зокрема, 
метанол і етанол, які можна застосовувати не тільки як добавку до бензину, але і в чистому 
вигляді. Їх головні переваги – висока детонаційна стійкість і добрий ККД робочого процесу, 
недолік – знижена теплотворна здатність, що зменшує пробіг між заправками і збільшує витрати 
палива в 1,5-2 рази в порівнянні з бензином. Крім того, через погану випаровуваність метанолу і 
етанолу ускладнений запуск двигуна. 

Водень. Останнім часом широкого розповсюдження набула ідея використання чистого водню у 
вигляді альтернативного палива. Зацікавленість до водню як палива пояснюється тим, що запаси 
його практично безмежні. Це найбільш розповсюджений в природі елемент. Перевага водню як 
палива незаперечна. У нього висока теплотворна здатність: у 5 разів вища, ніж у бензина. 
Продукти згоряння містять один безпечний компонент – водяну пару. 

Також можуть застосовуватись штучне рідке паливо, отримане з кам’яного вугілля, пилоподібне 
паливо, генераторний газ, біогаз та інші рідкісні палива: касторова олія, ефір. 

Електромобіль. Електричні автомобілі мають електричні двигуни, що працюють від 
акумуляторних батарей. Переваги – безшумність і відсутність відпрацьованих газів. Недоліки – 
малий радіус дії і значна маса акумуляторних батарей. 

  


