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Анотація. Обсяг забруднюючих речовин у атмосферному повітрі під час руху 

транспортних засобів зростає зі збільшенням кількості автотранспорту, його 

категорій, складу потоку відповідно до Євро норм та супутніх коефіцієнтів. У 

цій статті кількість забруднюючих речовин визначено на основі співставлення 

двох методик. 
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Аннотация. Объем загрязняющих веществ в атмосферном воздухе во время 

движения транспортных средств растет с увеличением количества 

автотранспорта, его категорий, состава потока в соответствии с Евро нормами и 

сопутствующими коэффициентами. В этой статье количество загрязняющих 

веществ определены на основе сопоставления двух методик. 
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Мета роботи. Забруднення атмосферного повітря провокють фактори,  які 

залежні один від одного. Безліч існуючих коефіцієнтів вкладають певний 

відсоток у остаточний показник визначення рівня забруднення. Тому постає 

актуальна задача щодо виявлення даних показників у різних методиках. 

Методи дослідження.  Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі передбачає врахування обсягу викидів речовин від 

автотранспорту. Розглянемо ці показники на основі двох методик, за допомогою 

яких можливо визначити кількість забруднюючих речовин, а саме:  «Методики 

оцінювання інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього 

середовища системою «транспортний потік – дорога» та «Методики розрахунку 

викидів забруднюючих речовин і парникових газів у повітря від транспортних 

засобів». 

Відповідно до «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин і 

парникових газів у повітря від транспортних засобів» (затверджена Державним 

комітетом статистики України наказом від 13.11.2008 №452) для визначення 

обсягу ЗР необхідно врахувати наступні показники: витрату палива одним 

автомобілем, обсяг спаленого палива всіма транспортними засобами, 

інтенсивність та склад транспортного потоку, коефіцієнти технічного стану 

автомобіля та усередненого питомого викиду та інші дані [1]. 

Витрату палива одним автомобілем на розрахунковій ділянці заданої 

довжини знаходимо за наступною формулою 1: 

 



Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 100. 2017 

391 

 )
100

Qij)Li
(=Q1аав


 (1) 

 

де: Q1авт. – витрата палива одного автомобіля на розрахунковій ділянці 

заданої довжини, л; Li - довжина заданої ділянки, км; Qij - витрата і-того виду 

палива j-того типу автомобіля, л/100 км. 

Обсяг спаленого палива усіма автомобіля за рік визначаємо за наступною 

формулою 2:  

 
1000

365
*К*QNj=Q 11аавзаг   (2) 

 

де: Qijзаг – обсяг спаленого палива всіма автомобілями j-того типу з i-тим 

видом палива; К1 – коефіцієнти переведення у вагові одиниці i-го виду палива 

(кг/л, кг/м3); Nj-  кількість транспортних засобів j-того типу. 

Розрахунок обсягу викидів забруднюючих речовин проводиться за 

наступною формулою 3: 

 jiтi ji інпij К КП =В   (3) 

 

де: Вij – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від використання i-го 

виду палива; Пiнп - річне споживання i-го виду палива; Кji -–усереднений 

питомий викид j-ї забруднюючої речовини, що залежить від споживання i-го 

виду палива; Кjiтс – коефіцієнти впливу технічного стану автотранспорту на 

викиди j-ї забруднюючої речовини від використання i-го виду палива. 

Відповідно до «Методики оцінювання інгредієнтного і параметричного 

забруднення придорожнього середовища системою «транспортний потік – 

дорога» під час руху транспортного засобу з постійною швидкістю викид і-ї 

забруднюючої речовини i
M у мг/с розраховується за формулою 4 [2]: 

 
)(

3600

1
jkpj

jk
ikpvi kmІM  

  (4)

 

де І – інтенсивність транспортного потоку, авто/год; ikpvm  – питомі викиди 

і-ї забруднюючої речовини транспортним засобом к-ї категорії екологічного 

класу Євро-0, який використовує p-й вид палива при v-ій швидкості руху 

транспортного потоку, мг/км; kpj – частка транспортних засобів к-ї категорії p-
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го виду палива j-го класу Євро ( 1 kpj ); jk – коефіцієнт приведення до норм j-го 

класу Євро.  

На основі даних методик проведемо розрахунки. 

Результати дослідження. Обидві методики спрямовані на визначення 

обсягу шкідливих сполук, що надходять у атмосферне повітря від транспортних 

засобів. Дослідження проведемо на основі ділянки автомобільної дороги 

державного значення Київ – Харків – Довжанський км 197+000 – км 202+000 

(Полтавська область), яка згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

2006 р. є міжнародною автомобільною дорогою, протяжністю 845 км. Дорога 

відіграє важливе значення у транспортному сполучені України, по якій 

здійснюються транспортні зв’язки Київської, Полтавської та Харківської 

областей з іншими областями України [3, 4, 5, 6, 7]. Результати розрахунків, 

відповідно до першої методики, наведено на рисунку 1 [1]. 

 

 

а) б) 

Рисунлк 1 - Обсяг викиду забруднюючих речовин ( а – 2013 р., б – 2030 р.) 

 

Масові викиди шкідливих речовин у межах руху автомобільної дороги 

включають питомі викиди, інтенсивність транспортного потоку, частку 

транспортних засобів, а також коефіцієнт приведення до норм Євро класу, який 

рівний одиниці (рис. 2). 

 

 
Рисунлк 2 - Масові викиди і-тої забруднюючої речовини, мг/с 

1,8
0,3 0,2

10,4

0,00001

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

г/с

NОх РМ SO2 CO C20H12

3,92
0,7 0,5

22,3

0,00003

0

5

10

15

20

25

г/с

NОх РМ SO2 CO C20H12

25,02
2,89

11,69

0,31

0,3

8,20E-07

СОх

СхНу

NOх

 PM

 SOх

 Pb



Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Вип. 100. 2017 

393 

Так як зазначені методики враховують кількість ЗР від автотранспорту, але 

у різних вимірювальних значеннях прирівняємо їх: 

 

                    
)km(І
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36

kmІ jkpjikpv 10
=(Nj∙Li∙Qij∙К1∙Кji∙Кjiтс)∙0,00365                          (8) 

                             kpjikpvmІ 10 =(Nj∙Li∙Qij∙К1∙Кji∙Кjiтс)∙0,1314                                  (9) 

 

Для достовірності інформації необхідно розрахувати обидві частини 

утвореного рівняння (перша частина якого відповідає методиці визначення 

парникових газів, друга – НТУ). Дані розрахунки за поданими вище формулами 

не є рівними, тому зведемо коефіцієнти до середнього значення, які не будуть 

розподілені за забруднюючими речовинами, типом транспортного засобу та 

іншими даними (табл. 1). 

                               

Таблиця 1 - Зведені значення  

№ з/п Зведені значення Значення 

1 Усереднений питомий викид забруднюючих речовин, Кji 23,8 

2 Коефіцієнти впливу технічного стану автотранспорту , Кjітс 1,091 

3 Витрата  і-того виду палива j-того типу автомобіля, л/100 км 19,725 

4 Коефіцієнт переведення у вагові одиниці 0,683 

 

Провівши розрахунки відповідно до «Методики оцінювання 

інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища 

системою «транспортний потік – дорога» , було виявлено залежність впливу на 

рівень забруднення протяжності ділянки автомобільної дороги, збільшення якої 

призводить до зростання забруднення (рис. 3) [2]. 
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(1– 5 км, 2 – 10 км, 3 – 100 км, 4 – 0,1 км; 5– 0,01 км; 6 – 0,001 км) 

Рисунлк 3 - Обсяг викидів забруднюючих речовин залежно від протяжності ділянки 

автомобільної дороги 

 

Відповідно до методики, розробленої у Національному транспортному 

університеті (для викидів СО), рівень забруднення атмосферного повітря 

становить 5,85 мг/с. Провівши порівняння, визначено, що найближчі показники 

обох методик сходяться на відстані 0,001 км.  

Залежність інших показників на ступінь забруднення буде проведено у 

наступних дослідженнях. 

Прирівнявши дані методики, виводимо формулу для розрахунку питомого 

викиду, оскільки вказаний параметр недосконало вивчений у методиці, 

розробленій у Національному транспортному університеті і має важливе 

значення для дослідження. 
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Отже, у даній роботі було визначено кількість забруднюючих речовин, що 

надходять в атмосферне повітря, на основі «Методики оцінювання 
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інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища 

системою «транспортний потік – дорога» та «Методики розрахунку викидів 

забруднюючих речовин і парникових газів у повітря від транспортних засобів». 

Розрахунки показали зміну забруднення від усіх показників. Змінюючи показник 

відстані ділянки автомобільної дороги, виявили залежність зростання викидів від 

збільшення протяжності дороги. Але найближчі показники для обох методик 

сходяться на найменшій відстані, оскільки методика Національного 

транспортного університету не враховує довжину заданої ділянки. 
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