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В Україні,  у зв’язку зі зростанням кількості автомобільного транспорту,  зростають об’єми викидів шкідли-

вих компонентів із відхідними газами автомобільних двигунів. Це призводить до погіршення екологічної ситу-
ації у великих містах, а також на території автотранспортних підприємств. Запропоновано декілька перспектив-
них напрямків зниження рівня забруднення довкілля автомобільним транспортом: удосконалення схеми руху 
технологічних потоків автотранспорту, переобладнання системи живлення автомобілів з бензину та дизельного 
палива на стиснутий газ. За розрахунками реалізація запропонованих заходів дозволить скоротити сумарні ви-
киди шкідливих компонентів з відхідними газами автомобільних двигунів на 40 %. 
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В Украине, в связи с ростом количества автомобильного транспорта, растут объемы выбросов вредных ком-

понентов с отходными газами автомобильных двигателей. Это приводит к ухудшению экологической ситуации 
в больших городах, а также на территории автотранспортных предприятий. Предложено несколько перспектив-
ный направлений снижения уровня загрязнения среды автомобильный транспортом: усовершенствование схе-
мы движения технологических потоков автотранспорта, переоборудование системы питания автомобилей из 
бензина и дизельного топлива на сжатый газ. По расчетам внедрение предложенных мероприятий позволит 
сократить суммарные выбросы вредных компонентов с отходящими газами автомобильных двигателей на 40 %. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Із розвитком автот-
ранспортної галузі в Україні зростають об’єми ви-
кидів шкідливих компонентів із відхідними газами 
автомобільних двигунів. На сьогодні автомобіль є 
основним пересувним джерелом забруднення до-
вкілля, відхідні гази якого містять близько 200 шкі-
дливих компонентів. Потрапляючи до атмосфери, 
гідросфери та ґрунтів шкідливі речовини, що вики-
даються автомобільним транспортом, негативно 
впливають на біосферу. Особливу увагу слід приді-
лити таким характерним для автотранспорту впли-
вам, як викиди диоксиду азоту, оксиду вуглецю, 
вуглеводнів, сажі та сполук важких металів.  

У процесі згоряння палива найбільш інтенсивне 
забруднення приземного шару атмосфери відбува-
ється в мегаполісах і великих містах, промислових 
центрах через поширення у них автотранспортних 
засобів. Внесок автотранспорту у загальне забруд-
нення атмосферного повітря досягає тут 40–50 % 
[1].  

Для атмосфери є характерною надзвичайно ви-
сока динамічність, обумовлена швидким перемі-
щенням повітряних мас в горизонтальному і верти-
кальному напрямках. Атмосфера розглядається 
сьогодні, як величезний «хімічний котел», який 
знаходиться під впливом численних і мінливих ан-
тропогенних і природних факторів. Гази та аерозо-
лі, що викидаються в атмосферу, характеризуються 
високою реакційною здатністю.  Порох і сажа,  що 

виникають при згорянні палива, адсорбують важкі 
метали та радіонукліди, і при осіданні на поверхню 
ґрунту можуть забруднити великі території, прони-
кати у воду чи до організму людини через органи 
дихання.  

На даний час на частку автомобільного транс-
порту припадає більше половини усіх шкідливих 
викидів у навколишнє середовище, які є головним 
джерелом забруднення атмосфери, особливо у ве-
ликих містах. У середньому при пробігу 15 тис. км 
за рік кожен автомобіль спалює 2 т палива і близь-
ко 26–30 т повітря,  у тому числі 4,5 т кисню,  що в 
50 разів більше потреб людини. При цьому автомо-
біль викидає в атмосферу (кг / рік): оксиду вуглецю 
– 700, диоксиду азоту – 40, незгорілих вуглеводнів 
–  230 і твердих речовин до 5  кг/рік та інші компо-
ненти [1].  

Спостереження показали, що в будинках, роз-
ташованих поруч із великою дорогою (до  10 м), 
жителі хворіють на онкологічні захворювання в 3– 
4  рази частіше,  ніж у будинках,  віддалених від до-
роги на відстані 50 м. Транспорт отруює також во-
дойми, ґрунти і рослини [1].   

Токсичними викидами двигунів внутрішнього 
згоряння (ДВЗ) є відхідні і картерні гази, пари па-
лива з карбюратора і паливного бака. З картерними 
газами і парами палива до атмосфери надходить 
приблизно 45 % вуглеводнів від їх загального ви-
киду.  
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Суттєве значення має повсякденний контроль 
над автотранспортом. Всі автогосподарства зобо-
в'язані стежити за технічним станом автомобілів, 
що випускаються на лінію, оскільки у прийнятому 
стандарті на токсичність передбачено подальше 
посилення норми: по окису вуглецю – 35 %, по ву-
глеводнях – 12 %, по оксиду азоту – 21 % [2].  

На думку фахівців, переобладнання автомобіль-
ного транспорту на дизельні двигуни зменшить 
викид в атмосферу шкідливих речовин. У відхідних 
газах дизеля майже не міститься отруйного оксиду 
вуглецю, оскільки дизельне паливо спалюється в 
ньому практично повністю. Дизель економічніший 
карбюраторного двигуна на 20–30 %.  Більше того,  
для виробництва 1 л дизельного палива потрібно в 
2,5 рази менше енергії,  ніж для виробництва тієї ж 
кількості бензину, а тому можна одержати подвійну 
економію енергоресурсів. Саме цим пояснюється 
швидке зростання числа автомобілів, що працюють 
на дизельному паливі [2].  

Створення автомобілів з урахуванням екологіч-
них вимог – одне із серйозних завдань,  що стоїть 
сьогодні перед конструкторами. Удосконалення 
процесу згоряння палива у ДВЗ, застосування елек-
тронної системи запалювання призводить до змен-
шення шкідливих речовин у відхідних газах. Та-
кож, значна увага надається розробці пристроїв для 
зниження токсичності – нейтралізаторів, якими 
можна оснастити сучасні автомобілі [3].   

Нейтралізатор кріплять до відхідної труби,  і га-
зи,  що пройшли через нього,  викидаються в атмос-
феру очищеними. Одночасно пристрій може вико-
нувати функції глушника шуму. Ефект від викорис-
тання нейтралізаторів досягається значний: при 
оптимальному режимі викид в атмосферу оксиду 
вуглецю зменшується на 70–80 %, а вуглеводнів – 
на 50–70% [3].   

Знизити токсичність відхідних газів можна за 
допомогою різних добавок до палива. Так, напри-
клад, додавання сивушних масел до товарних палив 
покращує його основні техніко-експлуатаційні по-
казники та знижує вміст шкідливих компонентів 
[4].   

На даний час, коли автомобіль з бензиновим 
двигуном став одним з істотних чинників, що приз-
водить до забруднення навколишнього середовища, 
розроблення заходів щодо зниження шкідливих 
викидів автотранспортом в атмосферу  є безумовно 
актуальним. Для зниження викидів шкідливих ком-
понентів відхідних газів автомобільного транспор-
ту на автотранспортних підприємствах (АТП) не-
обхідно розробити та дослідити комплекс заходів, 
що будуть спрямовані на зниження часу внутріш-
ньогаражних роз’їздів за рахунок удосконалення 
руху технологічних потоків на АТП та використан-
ня палива з кращими екологічними показниками. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За 
проведеними розрахунками для ТзОВ «АТП 12629» 
при загальній кількості рухомого складу підприєм-
ства – 85 од. та середньодобовому пробігу 208 км, 
за рік виконується близько 1000 – ТО,  32000 – ЩО 
та 170 – СО. Оскільки склад парку зазначеного 

АТП є різнотипним, то для зручності проведення 
розрахунків викидів шкідливих компонентів нами 
було виконано приведення даних моделей, на осно-
ві сумарної добової трудомісткості ТО та ПР, до 
двох основних: автобус ПАЗ–3205 з карбюратор-
ним двигуном; автобус Ікарус – 250 з дизельним 
двигуном. За результатами приведення було одер-
жано 72 карбюраторні автобуси ПАЗ, з яких 44 
працюють на стиснутому газі та 24  дизельні авто-
буси Ікарус [5]. 

На першому етапі необхідно удосконалити схе-
му руху технологічних потоків автотранспорту те-
риторією АТП. Це можна здійснити за рахунок лік-
відації централізованого місця стоянки автобусів 
АТП, створивши на цій ділянці резервний майдан-
чик ( рис. 1), а місця стоянки організувати безпосе-
редньо біля виїздів та заїздів в зони ЩО,  ТО і ПР.  
Запровадження цих заходів дозволить скоротити 
час на внутрішньогаражні роз’їзди у двічі,  що 
сприятиме покращенню екологічної ситуації на 
території АТП. Також для зниження шкідливих 
викидів автотранспортом можна переобладнати 
системи живлення автомобілів з бензину та дизель-
ного палива на стиснутий газ. 

Як видно з рисунку 2, зменшення часу роз’їздів 
територією АТП призведе до зниження сумарних 
викидів важких металів до 4,5 %, а при цьому пере-
ведення рухомого складу підприємства на стисну-
тий природній газ зведе ці викиди практично до 
нуля. Адже, високооктанове, стабільне за складом 
газове паливо добре змішується з повітрям і рівно-
мірно розподіляється між циліндрами двигуна, 
сприяючи більш повному згорянню робочої суміші. 
А, це веде до зниження токсичності відхідних газів, 
зменшення нагароутворення і витрати оливи, збі-
льшення моторесурсу. Крім того, стиснутий газ 
дешевше бензину. Застосування даних заходів за 
розрахунками призведе до зниження викидів з від-
хідними газами оксидів азоту на 9,6 та 12,2 % (рис. 
3), оксидів вуглецю на 8,3 та 46,3 % (рис. 4) відпо-
відно. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1– майданчики для стоянки автомобілів в очікуван-
ні технічного обслуговування; 2 – крита стоянка 
автомобілів; 3 – головний виробничий корпус. 
Рисунок 1 – Схема вдосконалених маршрутів руху 

автотранспорту територією ТзОВ «АТП 12629»  
 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8


                                                             ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 1/2012 (13)  
                                                                Управління екологічною безпекою 
 

20 

В
ик

ид
и 

ва
ж

ки
х 

ме
та

лі
в,

 
(. 10

-5
) т

/р
ік

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3

 1 – початкові викиди; 2 – викиди після 
удосконалення схем руху на АТП; 3 – ви-

киди після застосування в системі живлен-
ня автомобілів стиснутого газу 

Рисунок 2 – Розрахункові сумарні викиди важких 
металів з відхідними газами автотранспорту  

на території  ТзОВ «АТП 12629» 
  

Також, під час зменшення часу на внутрішньо 
гаражні роз’їзди за рахунок скорочення шляху руху 
автобусів, спостерігається зниження кількості ви-
кидів вуглеводнів та сажі на 10,3 та 4,1 %, що пояс-
нюється меншим часом руху автотранспорту тери-
торією АТП, а відповідно, і меншими об’ємами 
викидів зазначених компонентів. 

Слід зауважити,  що під час використання для 
живлення ДВЗ стиснутого природного газу за роз-
рахунками (рис. 5) зростають викиди вуглеводнів 
до 1,8 %, що пояснюється зростанням витрати газу 
під час живлення ДВЗ порівняно з традиційним 
паливом, а отже відбувається зростання вуглевод-
нів у відхідних газах автотранспорту АТП. Але, при 
цьому викиди сажі та твердих частинок зводяться 
практично до нуля (рис. 6), що позитивно вплине 
на навколишнє середовище, оскільки сажа містить 
значну кількість канцерогенних речовин 
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1 – початкові викиди; 2 – викиди після удо-
сконалення схем руху на АТП; 3 – викиди піс-
ля застосування в системі живлення автомобі-
лів стиснутого газу. 

Рисунок 3 – Розрахункові викиди оксидів азоту  
з відхідними газами автотранспорту на території   

ТзОВ «АТП 12629» 
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 1 – початкові викиди; 2 – викиди після удо-
сконалення схем руху на АТП; 3 – викиди 
після застосування в системі живлення авто-
мобілів стиснутого газу 

Рисунок 4 – Розрахункові викиди оксидів вуглецю  
з відхідними газами автотранспорту на території  

ТзОВ «АТП 12629» 
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 1 – початкові викиди; 2 – викиди після удо-
сконалення схем руху на АТП; 3 – викиди 
після застосування в системі живлення авто-
мобілів стиснутого газу 

Рисунок 5 – Розрахункові викиди вуглеводнів  
з відхідними газами автотранспорту на території  

ТзОВ «АТП 12629» 
 

Для зручності оцінки ефективності запропоно-
ваних заходів щодо підвищення екологічної безпе-
ки ТзОВ «АТП 12629» на рис. 7 наведено сумарні 
викиди шкідливих компонентів з відхідними газами 
автотранспорту АТП. 
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 1 – початкові викиди; 2 – викиди після удо-
сконалення схем руху на АТП; 3 – викиди 
після застосування в системі живлення авто-
мобілів стиснутого газу 

Рисунок 6 – Розрахункові викиди сажі з відхідними 
газами автотранспорту на території   

ТзОВ «АТП 12629» 
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 1 – початкові викиди; 2 – викиди після удо-

сконалення схем руху на АТП; 3 – викиди піс-
ля застосування в системі живлення автомобі-
лів стиснутого газу 

Рисунок 7 – Розрахункові сумарні викиди кідливих 
компонентів з відхідними газами автотранспорту на 

території  ТзОВ «АТП 12629» 
 

З аналізу рис. 7, удосконалення схеми руху тра-
нспортних потоків територією АТП мало б знизити 
сумарні викиди шкідливих компонентів відхідних 
газів ДВЗ на 8,7 %, а під час запровадження у сис-
темах живлення автотранспорту підприємства сти-
снутого природного газу на 34,1  % порівняно з іс-
нуючими розрахунковими показниками. Це сприя-
тиме покращенню екологічної ситуації на підпри-
ємстві і відповідно покращить екологічну ситуацію 
в Івано-Франківську в цілому, оскільки левова час-
тка транспорту підприємства рухається міськими 
маршрутами. 

ВИСНОВКИ. Запровадження запропонованих 
заходів можна провести на всіх автотранспортних 

підприємствах. На першому етапі можна удоскона-
лити схему рухів технологічних потоків територією 
підприємств, що не вимагатиме значних капіталов-
кладень та забезпечить зниження шкідливих вики-
дів з відхідними газами автотранспорту та покра-
щить екологічну ситуацію на АТП та прилеглій 
території. 
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ON MEASURES INCREASING ENVIRONMENTAL SAFETY OF MOTOR VEHICLE ENTERPRICES 
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Increasing number of motor vehicles in Ukraine leads to the increase in the amount of harmful component emission 

together with the exhaust gases of car motors. It causes ecological problems in large cities as well as on the territory of 
motor vehicle enterprises. The article suggests several perspective methods of reduction of the vehicular pollution level, 
namely: improvement of the traffic pattern of motor vehicles, reconstruction of the car fuel system from petrol and die-
sel to compressed air. The calculations show that the realization of the suggested measures will allow reducing total 
amount of harmful component emission together with the exhaust gases of car motors up to 40%. 

Key words: emission, enterprise, pollution, environment. 
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