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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

 

Вплив автомобільного транспорту в забрудненні навколишнього середовища і негативному впливі на 

населення (очевидно) ще більш істотний, ніж прийнято вважати. Справа в тім , що, по-перше, основна 

кількість автомобільного транспорту зосереджена в місцях з високою щільністю населення - містах, 

промислових центрах. По-друге, шкідливі викиди від автомобілів виробляються в самих нижніх, 

приземних шарах атмосфери, там, де протікає основна життєдіяльність людини і де умови для їхнього 

розсіювання є найгіршими. По-третє, відпрацьовані гази двигунів автомобілів містять 

висококонцентровані токсичні компоненти, що є основними забруднювачами атмосфери. Час, протягом 

якого шкідливі речовини природним образом зберігаються в атмосфері, оцінюється від десяти діб до 

півроку. 

У відпрацьованих газах двигунів автомобілів міститься більш 200 токсичних хімічних сполук, велика 

частина яких представляє різні вуглеводні. Через таке різноманіття і складність ідентифікації окремих 

з'єднань до розгляду звичайно приймаються найбільш представлені компоненти чи їхні групи. 

Крім прямого негативного впливу на людину викиди від автотранспорту наносять і непрямої шкоди. 

Так, підвищення концентрації кінцевого продукту горіння автомоторного палива - діоксид вуглецю, до 

речі говорячи, природного атмосферного компонента, призводить до глобального підвищення 

температури земної атмосфери (так званий парниковий ефект). На думку багатьох експертів, наслідком 

цього є такі природні катаклізми останнього часу, як масштабні пожежі в Південно-Східній Азії, 

Америці, Сибіру , повені в Європі й Азії. 

З'єднання сірки та оксиди азоту, що викидаються в атмосферу з відпрацьованими газами двигунів 

автомобілів, піддаються хімічним перетворенням, формуючи різні кислоти і солі. Такі речовини 

повертаються на землю у виді "кислотних" дощів. Зараз уже доведено, що кислотні опади наносять 

значну шкоду водяним екосистемам , ведуть до знищення фауни, викликають підвищену корозію металів 

і руйнування будівельних конструкцій. Крім того, оксиди азоту сприяють фарбуванню повітря в 

коричневий колір , а в сполученні з різними аерозолями викликають грязьовий туман (смог), погіршуючи 

видимість.  

Головними причинами підвищеного забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом 

є : 

 незадовільна якість автомоторного палива; 

 низькі техніко-експлуатаційні показники парку автотранспортних засобів. 

Обидва ці фактори впливають на забруднення атмосфери як безпосередньо (наприклад, через 

неефективне спалювання палива), так і побічно (наприклад, через невиправдано високу витрату палива). 

Основними проблемами, зв'язаними з якістю автомоторних палив, є : 

 низьке октанове число в більшій частині реалізованих бензинів; 

 малі обсяги виробництва зимових сортів дизельного палива. 

Такий стан речей не дає гарантій ефективного використання нафтопродуктів, призводить до 

необхідності підвищеного споживання автомоторних палив і знижує ресурс двигунів автомобілів. До 

того ж в Україні реалізується значна частина так званих етилованих, тобто утримуючих свинець, 

бензинів. Формулювання " значна частина" викликано тим, що після приватизаційних процесів, що 

пройшли в нафторозподільному секторі , був загублений контроль за кількістю і якістю нафтопродуктів, 

що поставляються на ринок. 


