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Вступ. Збільшення числа автомобілів, що знахо-

дяться в експлуатації, сприяє забрудненню ними 
довкілля. Автомобільному транспорту належить 
особливо значна частка в забрудненні атмосфери 
оксидами вуглецю,  азоту,  вуглеводнями,  сажею,  що 
є найбільш шкідливими компонентами відпрацьова-
них газів (ВГ) автомобільних двигунів. Зменшення 
шкідливих викидів автомобільним транспортом за-
стосуванням систем ВГ,  є одним із найбільш ефек-
тивних способів, а для автомобілів, що знаходяться 
в експлуатації, практично єдиним.  

Обладнання автомобілів із дизелями каталітич-
ними нейтралізаторами (КН) ВГ дозволяє мати еко-
логічні характеристики, що задовольняють найвищі 
вимоги стандартів в галузі екологічної безпеки ав-
томобільного транспорту [1]. 

Аналіз попередніх досліджень.  Збільшення 
пробігу автомобіля сприяє погіршенню його еколо-

гічних показників унаслідок зносу двигуна, його 
агрегатів і систем. Це відбувається як за наявності, 
так і за відсутності систем очищення ВГ. 

Досвід експлуатації автомобілів з дизелями, об-
ладнаними КН,  показує,  що автомобілі,  маючи спо-
чатку високі екологічні показники, швидко втрача-
ють ці якості в процесі забруднення каталізатора 
твердими частками, в основному сажею, що присут-
ні у ВГ дизельного автомобіля. Для підвищення ста-
більності екологічних характеристик необхідно час-
те проведення технічного обслуговування автомобі-
ля, обладнаного КН для регенерації каталізатора. 

При обладнанні  автомобіля нейтралізатором ви-
киди шкідливих речовин із ВГ автомобіля значно 
зменшується.   Однак,  у процесі експлуатації авто-
мобіля відбувається зниження очисних властивостей 
нейтралізатора, що призводить до погіршення еко-
логічних показників автомобіля. 
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Для оцінки очисних властивостей нейтралізатора 
найбільше поширення одержала ступень очищення 
нейтралізатора.  Ступень очищення i-го компонента 
ВГ визначається за формулою [2]: 
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де вхiC , вихiC –  вміст шкідливого компонента 
відповідно на вході і на виході нейтралізатора. 

Для оцінки очисних властивостей нейтралізатора 
від шкідливих компонентів у ВГ використовувати, 
як показник, коефіцієнт очищення.  

Коефіцієнт очищення iK  показує у скільки разів 
відбувається зменшення концентрацій розглянутого 
компонента у ВГ на виході з нейтралізатора порів-
нянно з його концентраціями на вході: 

  
вихi

вхi
i

C

C
K = .                              (2)  

При дуже малих концентраціях на виході з нейт-
ралізатора зручніше використовувати зворотну ве-
личину: 
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Шляхом простих перетворень, одержуємо взає-
мозв’язок розглянутих показників: 
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iik h-=1 .                                (5) 
Мета роботи. Розробити показники,   які б до-

зволили надати оцінку стабільності екологічних  
характеристик  автомобіля, обладнаного нейтраліза-
тором, і провести дослідження з визначення законо-
мірностей їхньої зміни в експлуатації. 

Матеріал і результати досліджень. Залежність 
зміни екологічних характеристик автомобіля від 
пробігу можна одержати, ґрунтуючись на методі 
визначення параметра технічного стану [3]. Сутність 
цього методу полягає в наступному. Передбачаєть-
ся,  що зміна технічного стану автомобіля та його 
окремих елементів у більшості випадків відбуваєть-
ся  плавно, без різких стрибків і може бути вираже-
на залежно від часу або пробігу автомобіля, раціо-
нальною функцією n-го порядку: 

n
nla...lalaаy ++++= 2

210  ,           (6) 
де  y – параметр технічного стану;  
l – час або пробіг автомобіля; 
a0 – початкова величина параметра технічного 

стану (при l =0);   
a1,…, aп – коефіцієнти, що визначають характер і 

ступінь залежності параметра y від пробігу автомо-
біля. 

Найважливішою умовою підтримки заданого рі-
вня надійності автомобіля і його елементів в екс-
плуатації є визначення оптимальних режимів його 
технічного обслуговування: періодичності, переліку 
і трудомісткості операцій або видів профілактики.  

Періодичність технічних обслуговувань визнача-
ється закономірністю зміни припустимих значень 
параметрів технічного стану автомобіля і його еле-
ментів.  

Знання закономірностей зміни технічного   стану 
y = f(l) і допустимого значення параметра yд дає 
змогу визначити оптимальну періодичність техніч-
ного обслуговування автомобіля. 

Використовуючи даний метод для оцінки еколо-
гічних показників автомобіля, рівняння (6) можна 
записати у вигляді: 

n
niiiii Sа...SаSааg ×++×+×+= 2

210 ,     (7) 
де S –  пробіг автомобіля, тис. км. 
Ця залежність і вихідні характеристики на поча-

тку експлуатації автомобіля визначають його еколо-
гічні характеристики при будь-якому пробігу. 

КН є складовою частиною автомобіля.  Однак на 
даний  час  відсутні статистичні дані про закономір-
ності зміни  в експлуатації  екологічних характерис-
тик автомобіля, обладнаного нейтралізатором.   Від-
сутні також оцінні показники стабільності екологіч-
них характеристик автомобіля, обладнаного КН. 

Тому необхідно розробити оцінні показники, які 
б дозволили дати оцінку стабільності екологічних 
характеристик автомобіля, обладнаного КН, і прове-
сти дослідження з визначенням закономірностей 
їхньої зміни в експлуатації.  

Для визначення показника, що характеризує ста-
більність екологічних характеристик автомобіля, 
обладнаного КН, розглянемо графік, що ілюструє 
залежність зміни питомого викиду ig  i-го компоне-
нта від пробігу автомобіля S  (рис. 1, крива 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крива 1  може мати будь-який вигляд в бік збі-

льшення шкідливих викидів, але якщо питомі вики-
ди автомобіля ig  збільшаться до допустимих зна-
чень дig , то це обмежує допустимий пробіг автомо-
біля Sд. 

Стабільність екологічних показників автомобіля 
в експлуатації за i-м компонентом можна оцінити за 
величиною збільшення питомих викидів стосовно 
одиниці пробігу автомобіля: 
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Рисунок 1 –  Якісна залежність зміни питомих    
викидів 

 i-ї компоненту з ВГ автомобіля від його пробігу 
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де igD –  зміна питомих викидів i-го компоненту 
ВГ за пробіг SD . Цей показник стil  пропонується 
називати параметром стабільності екологічних ха-
рактеристик автомобіля. У межах диференціювання 
одержуємо часткову похідну 

S
gi

стi ¶
¶

=l .                              (9) 

Для визначення параметра стабільності 
ñòil  не-

обхідно продиференціювати рівняння (9).  
Для проведення розрахунків із використанням 

рівняння (7) необхідно знати значення коефіцієнтів 
а0,  а1,…, аn ,  що можуть бути отримані тільки в ре-
зультаті збору багатьох статистичних даних. Рішен-
ня задачі можна істотно спростити, прийнявши лі-
нійну залежність зміни питомого викиду в межах 
пробігу автомобіля між його технічними обслугову-
ваннями (рис. 1, пряма 2). При цьому досить знать 
тільки початкові і кінцеві умови. 

Знаючи величину параметра стабільності еколо-
гічних характеристик автомобіля стil , можна ви-
значити питомі викиди ним i-ї компонента при будь-
якого пробігу за формулою:  

Sgg стiпii ×+= l ,                       (10) 

де пig –  питомі викиди на початку пробігу S . 
На практиці потрібно вирішувати і зворотні за-

дачі: 
Задача 1. Визначити пробіг автомобіля S за зада-

них початкових значень викидів розглянутих ком-
понентів пig і заданих допустимих значень викидів 
розглянутих компонентів наприкінці пробігу gi к . 

Задача 2. Визначити допустимі значення викидів 
розглянутих компонентів на початку пробігу пig  за 
заданого пробігу автомобіля S і заданих допустимих 
значеннях викидів розглянутого компонента напри-
кінці пробігу кig  . 

Величини допустимих питомих викидів наприкі-
нці пробігу є відомими, тому що визначаються ви-
могами стандартів, на виконання яких орієнтований 
автомобіль. 

Для вирішення першої задачі для існуючої конс-
трукції визначається пробіг автомобіля, коли необ-
хідно провести обслуговування нейтралізатора (ре-
генерацію каталізатора). Пробіг автомобіля визна-
чимо з формули (10), шляхом заміни в ній gi на кig , 
тоді відносно пробігу отримуємо:  

стi

пiкi gg
S

l

-
= .                          (11) 

Для вирішення другої задачі визначаються необ-
хідні характеристики нейтралізатора для оснащення 
ним автомобіля із узгодженням періодичності об-
слуговування нейтралізатора та проведенням плано-
вих технічних обслуговувань автомобіля. При цьому 
спочатку визначаються за формулою (10) допустимі 
питомі викиди на початку пробігу з метою забезпе-
чення виконання вимог стандартів у межах заданого 
пробігу автомобіля: 

Sgg стiкiпi ×-= l .                     (12) 

Визначивши 
ñòil  і знаючи питомі викиди авто-

мобіля без нейтралізатора, можна визначити необ-
хідний коефіцієнт очищення нейтралізатора: 

пi

дi
i g

g
K = .                              (13) 

Використовуючи залежність (4), можна визначи-
ти необхідне значення ступеня очищення нейтралі-
затора та розробити його конструкцію для облад-
нання ним автомобіля: 

i

i
i K

K 1-
=h .                              (14) 

Висновки. Систематизовано і запропоновано 
оцінні показники екологічних характеристик авто-
мобіля. Розроблені показники, які дозволяють оці-
нювати стабільність екологічних характеристик ав-
томобіля, обладнаного КН. Розроблена математична 
модель дозволяє визначати запас за екологічними 
показниками автомобіля, допустимість їх погіршен-
ня в експлуатації, а також визначати періодичність 
технічного обслуговування КН. 
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