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Розглянуто альтернативний підхід до оцінки викидів від автотранспорту. Запропонована укрупнена 

методика оцінки викидів. Пропонується виходити з кількості автомобільного пального, що реалізовано 
автозаправними станціями. Для розрахунків використовуються положення теорій імовірності та статистики. 
Виходячи з позицій структурно-поелементного підходу, визначається коефіцієнт відносного забруднення 
повітря окремих структурних одиниць міста. 
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The article discusses an alternative approach to estimating emissions from vehicles. Еnlarged method of estimation 
of emissions is propose. It is proposed to cjnsider the number of motor fuel which is sold by petrol stations. For the 
calculations used the provisions of theories of probability and statistics. Based on the position of structural and 
elementwise approach is determined by the coefficient of air pollution of individual units of the city. 
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Рассмотрен альтернативный поход к оценке выбросов от автотранспорта. Предложена укрупнення методика 

оценки выбросов. При этом предлагается исходить из количества автомобильного топлива, реализованного 
автозаправочными станциями. Для расчетов используются положения теорий вероятности и статистики. 
Исходя из позиций структурно-поэлементного подхода, определяется коэффициент относительной 
загрязненности воздуха отдельных структурных единиц города. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, выбросы от автотранспорта, автомобильное топливо, валовой 
выброс, удельный выброс. 

 
Актуальність роботи. Інтенсивний розвиток 

транспорту та супутньої інфраструктури призвів до 
посилення змін у навколишньому середовищі, 
забруднення атмосфери, гідросфери і літосфери, 
особливо в містах та інших населених пунктах. 
Серед антропогенних джерел негативного впливу 
на навколишнє природне середовище транспорт 
посідає перше місце, оскільки поставляє в довкілля 
величезні маси пилу, сажі, відпрацьованих газів, 
масел, важких металів та десятки інших речовин, 
значна частина яких належить до токсикантів. 

Оцінка викидів забруднюючих речовин від 
автотранспортних засобів (АТЗ) належить до вкрай 
складної проблеми через те,  що залежить від 
численних факторів: технічного стану й режиму 
руху автомобіля, структури вулично-дорожньої 
мережі, якості автомобільного пального й 
дорожнього покриття, інтенсивності й потоковості 

руху автотранспорту, природно-кліматичних умов 
місцевості й, навіть, культури водіння [1]. 

Існуючі підходи до оцінки викидів базуються в 
основному на урахуванні середньої витрати 
пального і не враховують структуру 
автотранспортних засобів і якість пального. Але 
транспортні засоби використовують пальне з різних 
видів нафтопродуктів і мастил. Зважаючи на це, ми 
рекомендуємо при розрахунках величини викидів 
виходити з кількості автомобільного бензину, 
дизельного та газового пального (надалі 
автопальне), що було реалізовано автозаправними 
станціями (АЗС). 

Метою роботи є удосконалення методики 
розрахунку величини викидів від автотранспортних 
засобів залежно від структури автопарку міста і 
виду автопального та визначення на її основі 
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коефіцієнту відносного забруднення атмосфери 
структурних одиниць міста. 

Матеріал і результати дослідження. Для 
розрахунків використовуємо положення теорій 
імовірності й статистики. Із загального (зведеного) 
обсягу автопального, що було реалізованого АЗС у 
місті,  те,  що було використано для пересування 
автомашинами в межах міста визначається за 
формулою: 

Мзв=Мазс·Рм , (1) 

де Мзв і Мазс – маса зведеного автопального, що 
використано для пересування автомобілів у межах 
міста, і того, що реалізовано АЗС відповідно, т (кг); 

Рм – імовірність використання автопального 
усередині території міста, прийнята такою, що 
дорівнює 2/3. 

Тоді, зведену густину автопального, 
реалізованого для автомобілів, що пересуваються 
тільки в межах міста, можна визначити за 
формулою: 

зв б б д д г гr r e r e r e= × + × + × , (2) 

де ρб,  ρд, rг – густина бензину, дизпалива і газу 
відповідно; 

εб, εд, εг – частка спожитого бензину, дизпалива і 
газу, що реалізована через АЗС. 

Сумарний викид АТЗ, що використовують різні 
види палива, можна визначити за формулою: 

( )a зв б б д д г гQ М q q qe e e= × + × + × , (3) 

де qб,  qд,  qг – питомі коефіцієнти викидів 
забруднюючих речовин із відпрацьованими газами 
двигунів автомобілів, прийняті згідно з табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Питомі коефіцієнти викидів 

шкідливих речовин з відпрацьованими газами 
двигунів автомобілів, т/т [2] 

Значення 
коефіцієнтів 

Вид автомобільного палива 

Бензин Дизельне 
пальне 

Природний 
газ 

Оксид 
вуглецю, СО 0,42 0,05 0,09 

Вуглеводні, 
СН 0,046 0,019 0,021 

Альдегіди, 
RСНО 0,0012 0,0034 0,0019 

Тверді 
частки 0,0011 0,0092 -  

Бенз[а]пірен 0,1·10-12 0,14·10-12 0,01·10-12 
Оксиди 
азоту, NОx 

0,027 0,033 0,016 

Оксиди 
сірки, SОx 

0,0015 0,022 0,0011 

Сполуки 
свинцю 0,37·10-3 - - 

Усього 0,5 0,2 0,13 

 

Зведений питомий викид qзв на одиницю 
зведеної маси автопального Мзв визначаємо, 
виходячи з рівняння 

а
зв

зв

Q
q

М
= , 

(4) 

Підставивши значення Qa з формули (3) 
отримаємо: 

зв б б д д г гq q q qe e e= × + × + × , (5) 

з ймовірністю 95%. 
Питомий викид на одиницю автотранспорту 

розраховується за співвідношенням: 

a
a

a

Q
q =

n
, 

(6) 

де nа – число автотранспортних засобів, од. 
Проведений аналіз показує, що кількість 

автотранспортних засобів залежить від багатьох 
факторів, що характеризують діяльність міста 
(промислова, культурна, туристична, курортна, 
освітня, фінансова і т.д.), його ролі в регіоні, країні, 
природно-кліматичних умов, історичної або 
сучасної спрямованості у містобудуванні і т.д., 
тому величина питомого викиду одиниці АТЗ є 
практично постійною величиною для будь-якого 
міста. У світовому просторі цей показник складає 
біля 0,286 т/одиницю [3], і він може змінитися 
тільки в результаті докорінних змін. Наприклад, 
тотального переходу на екологічно чисті види 
транспорту (електромобілі, велосипеди), або 
внаслідок катастрофічних явищ. Останнє 
твердження можна проілюструвати недавньою 
повінню у Західній Європі, що призвела до заміни 
старих застрахованих автомобілів на нові, в 
результаті чого питомий викид в цих країнах 
знизився на 10 – 20%. Руйнівний землетрус у м. 
Ташкент у 1966 р. призвів до повної перебудови 
міста, за якої з’явилися широкі автомагістралі, 
розв’язки та об’їзні дороги. Подібні заходи також 
будуть мати наслідком зниження показника qa. 

Запропонована укрупнена методика оцінки 
викидів як від усього автопарку міста,  так і 
одиничного транспортного засобу на наш погляд є 
більш точною, порівняно з загальноприйнятими 
методиками через те, що вона заснована на 
достовірних даних із реалізації водіям 
автопального, а також на положеннях статистичної 
теорії. 

Пропонуємо використати структурно-
поелементний підхід для оцінки викидів 
забруднюючих речовин від автотранспорту. Даний 
підхід має на увазі,  що досліджується один 
характерний елемент об’єкту з відомою структурою 
та визначивши параметричний зв’язок елементів, 
встановлюються загальні закономірності 
функціонування об’єкту, що розглядається. 

За розробленою методикою валовий викид від 
пересувних джерел (автотранспорту) можна 
визначити за формулою: 
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Qa= qa·na. (7) 

Ця формула дає тільки сумарні значення викиду 
забруднюючих речовин і несе інформацію для 
аналізу екологічного стану структурних елементів 
(наприклад, за обраним об'єктом дослідження – 
кварталу k). Без цього важко надати оцінку по 
зонах, секторах і кварталах селітебних зон міста, 
що оточені автомагістралями й дорогами різної 
категорії й технічного стану. 

Практично у всіх роботах з оцінки впливу 
автотранспортних засобів на навколишнє 
середовище, виходячи із принципу адитивності, 
викиди (л/100 км) шкідливих речовин (витрата 
пального) на 100 км транспортним потоком на 
перегонах визначають за формулою [3]: 

j i in a
j i n

Q = Q P Nååå , (8) 

де Qi – пробігова витрата пального або викиди i-
го виду АТЗ, л/100 км;  

Pin –  імовірність потрапляння i-й групи АТЗ в 
 n-й діапазон швидкостей руху потоку;  

Nа – інтенсивність потоку, авт./годину.  
Переходимо до розгляду k-го кварталу, який 

оточений автодорогами з інтенсивністю потоку Nik, 
і по якому пересуваються автотранспортні засоби  
i-групи. З урахуванням рівнянь наведених вище 
одержимо: 

k ki ik
k i

Q = q Nåå , (9) 

де  Qk –  загальний викид від усіх груп АТЗ в 
 k-му кварталі, т/година; 

qki – питомий викид i-групи АТЗ, що 
проїжджають навколо k-кварталу, т/од; 

Nik – інтенсивність руху i-групи АТЗ навколо 
кварталу, од./годину. 

Питомий викид i-групи автотранспортних 
засобів, що проїжджають навколо k-кварталу qki 
можна визначити за таким виразом: 

qki= Kр(εбik+εдik+εгik)qa, (10) 

де Кр – режимно-технічний коефіцієнт, що 
враховує швидкісні (аеродинамічні) режими руху 
АТЗ, технічний стан доріг і автомобілів, 

оснащеність вулично-дорожньо мережі і розв'язки 
доріг навколо k-го кварталу; 

εбik, εдik, εгik – частка i-групи АТЗ із бензиновим, 
дизельним і газовим пальним. 

Надалі слід визначати питому величину викидів 
від пересувних джерел міста на 1  га або 1  км2 
території розглянутого кварталу міста: 

к
к

к

Q
S =

F
, 

(11) 

де Fк – площа території кварталу, км2 або га. 
Для проведення подальших розрахунків 

вихідними даними визначаємо питому величину 
викидів на одиницю площі території міста: 

a

г

Q
S =

Fг , 
(12) 

де Fг – територія міста,.км2, га. 
З формул (11) і (12) маємо: 

к к
з.к.

г г

S Q
K = =

S Q
, 

(13) 

де Кз.к – коефіцієнт відносного забруднення 
повітря кварталу, т/т. 

Таким чином, за коефіцієнтом Кз.к. можна 
оцінити забруднення повітряного басейну будь-
якого кварталу, мікрорайону, району міста 
порівняно із загальною середньою величиною 
стану атмосферного повітря градосфери. 

Висновки. Розроблена методика розрахунку 
викидів шкідливих речовин від автотранспорту 
базується на комплексній оцінці АТЗ залежно від 
структури автопарку міста (відносна кількість 
легкових, вантажних машин, автобусів і ін.) і виду 
автопального (бензин, дизпаливо, природний чи 
скраплений газ) і дозволяє досягти високого 
ступеня точності. 

Запропоновані аналітичні залежності для 
розрахунку режимно-технічного коефіцієнту 
залежно від виду АТЗ та пального,  що він 
використовує, дозволяють визначити коефіцієнт 
відносного забруднення повітря структурної 
одиниці міста. 
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