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Анотація. Одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря міст є 

автомобільний транспорт. Зменшення частки впливу вихлопних газів на повітряний басейн міста 
може бути досягнуто за рахунок переходу на використання транспортних засобів і палива 
екологічних стандартів «Євро-6». Матеріали та методи. У статті розглядаються технічні норми 
стандартів «Євро», згубний вплив вихлопних газів як на повітряний басейн міста так і на людей в 
часності. 

  Ключові слова: екологія, ЄВРО 6, Scania, вихлопні гази. 
Вступ 

В даний час одним з основних джерел забруднення середовища міст є 

транспорт. Скорочення транспортних забруднень в великих містах - гостра 

проблема великих міст, особливо промислових. Особливо гостро наслідки 

транспортних забруднень проявляються в містах-мегаполісах і областях, що 

характеризуються інтенсивним рухом. Однією з точок, де перетинаються всі 

перераховані вище фактори є місто Маріуполь. 

Основний текст 

Специфіка розташувань підприємств міста (передбачалася економія в 

транспортних витратах, як під час будівництва в 30-х роках, так і під час 

подальшої експлуатації) привело до того, що згідно з розою вітрів, в основному 

всі викиди відносяться до центральних районів Маріуполя. Стан цієї проблеми 

стабілізує лише висока інтенсивність цих вітрів і географічна «рівність» 

рельєфу, що не дозволяє довгий час накопичуватися забруднювачам. Також 

через місто проходять транспортні потоки підприємств, які впливають на 



екологічну картину міста. Транспортні забруднення атмосфери вносять свою 

лепту в долю валового викиду. Його шкідливі, в тому числі канцерогенні, 

речовини створюють небезпечні концентрації. Через викидів на рівні дихання 

вони набагато небезпечніше промислових і енергетичних поллютантов, що 

розсіюються високими трубами на великі відстані [1, 2,]. 

Згідно відомостям наданим ВООЗ (Всесвітня організація охорони 

здоров'я), в найближчі роки автомобільний транспорт буде продовжувати 

усугубляти вплив на забруднення повітряного середовища і в містах 

Європейського регіону. За наявними оцінками, 100 тис. випадків тяжких 

захворювань в рік в цих містах можуть бути пов'язані з забрудненням 

атмосферного повітря. При цьому значначастина цихвипадків та цілого ряду 

інших несприятливих наслідків для здоров'я пов'язана з забрудненням повітря 

від роботи транспортних засобів [12, 15,] 

Перевагиекологічного стандарту «Євро-6» 

Обрано автомобіль Scania R440, який оснащений двигуном стандарту 

ЄВРО - 6 і є оптимальним, як по ціновій категорії, так і по пристосованості до 

виконання необхідного спектра завдань. Екологічним стандартам «Євро», що 

регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автотранспорту, вже 

більше 25 років. Щоб знизити викиди, автовиробники вдосконалять двигуни, 

паливні і вихлопні системи, в тому числі за рахунок додаткової фільтрації. 

Нафтопереробним же підприємствам необхідно підвищувати якість бензину і 

дизпалива, знижуючи в них зміст різних забруднюючих речовин (наприклад, 

сірки).Перший базовий стандарт був введений в 1988 р і пізніше отримав назву 

«Євро-0». З тих пір нормативи підвищувалися майже кожні три-п'ять років, і з 

вересня 2016 року в Європі діє «Євро-6» (правда, цей стандарт підвищує 

екологічність тільки дизпалива, а бензин залишає на рівні «Євро-5»). Основна 

проблема на сьогоднішній день полягає навіть не в самих автомобілях, а в 

якості палива. Паливо стандарту «Євро-6» має високе октанове число, за 

рахунок якого при згорянні знижується ймовірність детонації і знижується 

вібрація і шум. При використанні палива, що відповідає стандарту «Євро-6», 



знос двигуна автомобіля значно зменшується. У систем нейтралізації, що 

відповідають за очищення відпрацьованих газів, збільшується термін 

експлуатації при більш повному згорянні паливо-повітряної суміші. Крім 

очевидного екологічного ефекту, якісне паливо «Євро-6» підвищує і 

експлуатаційні якості двигунів. Таке паливо значно уповільнює процес старіння 

моторного масла і уповільнює процеси утворення нагару в середньому на 60% 

протягом 15 тис. Км пробігу. 

Забруднення навколишнього середовища від дорожнього руху залежить, 

зокрема від інтенсивності руху, швидкості руху, наявності розгнів і гальмувань, 

складу руху, прямолінійності дороги і природних умов уздовж дороги [5]. 

Більше 50% СО, що надходить в атмосферу, припадає на частку 

автотранспорту. При поганому покритті доріг, на перехрестях, при роботі 

двигуна на холостому ходу, гальмуванні або прискоренні концентрації СО 

зростає в 2,5-4 рази. Влітку СО накопичується в зелених зонах житлових 

кварталів, закритих дворах. Середня тривалість перебування СО атмосфері 

близько двох місяців [6]. 

Значна зміна забруднення навколишнього середовища досягається за 

рахунок переходу до більш високим екологічним стандартам використовуваних 

палив. Перехід до стандарту «Євро-6» гарантує зменшення викидів. Зменшення 

викидів забезпечується двома факторами - підвищенням екологічності двигуна і 

використанням системи нейтралізації відпрацьованих газів. Застосування 

палива стандарту «Євро-6» зменшує «димність» відпрацьованих газів 

автомобіля, знижує викид продуктів згорання (твердих частинок, оксидів азоту, 

оксиду вуглецю, вогнетривких вуглеводнів. Переклад автопарку підприємств на 

стандарти ЄВРО 6 покликаний боротися з наслідками вихлопних газів. Як і 

колишні стандарти, норми Євро-6 регламентують кількість шкідливих речовин 

у вихлопних газах: оксид азоту (NOx), чадний газ (CO), вуглеводні (THC і 

NMHC) і тверді домішки в атмосфері (PM). Побічним ефектом заходів що до 

зниження викидів є зниження діоксидувуглецю CO2 і витрати палива. Однак 

вперше в регламенті прописаний і параметр, який в Європі давно є одним з 



ключових в таблиці технічних характеристик автомобіля. Мова про середню 

кількість викидається вуглекислого газу. Згідно з нормами Євро-6, автомобіль 

не повинен випускати понад 130 м CO2 на 1 км шляху). Крім цього, паливо 

даного стандарту має наступні виявлені вище переваги: покращує процес 

згорання палива; знижує ступінь корозії;запобігає детонацію;зменшує витрату 

палива; полегшує запуск двигуна;знижує рівень шуму і вібрації;продовжує 

термін служби обладнання. 

Екологічний стандарт «Євро-6» задає вимоги до токсичності що 

викидаються в повітря речовин і затверджує норми що до вмісту в газах 

вихлопних небезпечних речовин: CO - до 0,8 г / км; CH - до 0,05 г / км;NOy-

до0,06г / км. 

Висновки 

Необхідність в «очищенні» повітряного басейну міста очевидна, й 

відновлення автомобільного парку, за рахунок переходу на двигуни стандарту 

ЄВРО-6 безперечно сприятливо впливають. У статті розглянуто вплив 

вихлопних газів на організм людини і запропонований шлях зменшення частки 

шкідливих складових цих газів. Так само вибраний оптимальний автомобіль 

для оновлення парку підприємств. 

 

Література: 

1. Новиков Ю. В. Окружающая среда и транспорт / Ю. В. Новиков, И. Р. 

Голубев. – М. : Транспорт, 1987. – 207 с.  

2. Пестерова Н. М. Влияние метеорологических параметров атмосферы на 

рассеивание вредных выбросов от автотранспорта. / Н. М. Пестерова, Г. В. 

Давыдюк, И. Ю. Гриванов // Охрана атмосферного воздуха: системы 

мониторинга и защиты. – Пенза : ПДЗ, 1999. – С. 119–121. 

3. Даутов Ф. Ф. Изучение здоровья населения в связи с факторами среды / 

Ф. Ф. Даутов. – Казань, 1990. – 117 с. 

4. Евгеньев И. Е. Автомобильные дороги в окружающей среде / И. Е. 

Евгеньев, Б. П. Каримов. – М. :Трансдорнаука, 1997. – 285 с 



5. Шумилин, А. Д. Мониторинг и прогнозирование влияния 

автомобильного транспорта на воздушный бассейн города Пенза / А. Д. 

Шумилин, Н. Н. Вершинин, Л. А. Авдонина // Надежность и качество сложных 

систем. – 2016. – № 2 (14). – С. 97–103. 

6. Тиунов Л. А. Токсикология окиси углерода / Л. А. Тиунов, В. В. Кустов. 

– М., 1980. – 285 с. 
 
References: 
1. Novikov Yu. V. Environment and transport / Yu. V. Novikov, I. R. Golubev. - M.: Transport, 

1987 .-- 207 p. 
2. Pesterova N. M. Influence of meteorological parameters of the atmosphere on the 

dispersion of harmful emissions from vehicles. / N. M. Pesterova, G.V. Davydyuk, 
I. Yu. Grivanov // Air protection: monitoring and protection systems. - Penza: PDZ, 1999. - S. 

119–121. 
3. Dautov F. F. Studying public health in connection with environmental factors / F. F. 

Dautov. - Kazan, 1990 .-- 117 p. 
4. Evgeniev I. E. Highways in the environment / I. E. Evgeniev, B. P. Karimov. - M.: 

Transdornauka, 1997 .-- 285 s. 
5. Shumilin, A. D. Monitoring and forecasting the impact of road transport on the airbasin of 

the city of Penza / A. D. Shumilin, N. N. Vershinin, L. A. Avdonina // 
Reliabilityandqualityofcomplexsystems. - 2016. - No. 2 (14). - S. 97–103. 

6. Tiunov L. A. Toxicologyofcarbonmonoxide /L.A. Tiunov, V.V. Kustov. - M., 1980 .-- 285 p. 
 
Abstract. One of the main dzherel is the difficulty of atmospheric repetition є automobile 

transport. Changing the frequency of the whirlwind gas intake to repeat the swimming pool of the 

city can be reached beyond the junction with the transition to public transport and environmental 

standards “Euro-6”. Materials and methods. The stats are looking at the technical standards of the 

“Euro” standard, the deep throat of whirlwind gases, such as people and private people. 
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