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Розглянуто  ряд методів та методик для визначення рівня забруднення 
повітря автомагістралей оксидом вуглецю. Виявлено, що запропоновані підходи 
дозволяють орієнтовно оцінювати санітарну ситуацію, що склалася в місті, 
прогнозувати ситуацію для різних рівнів викидів, інтенсивності і складу 
автотранспортних потоків та розробляти на цій основі санітарно-оздоровчі 
рекомендації. Визначено загальну кількість населення, яка перебуває в епіцентрі 
забруднення протягом дня. 

 
The paper provides a lot of methods and techniques for definition of a level of air 

pollution of highways by the carbon oxide.  Definitely, that the offered methods allow to 
estimate  a sanitary situation that has developed in city, to predict a situation for different 
levels of emissions, intensity and a structure of motor transportation streams and to 
develop sanitary-improving recommendations on this basis. The total of the population 
which stays in an epicenter of pollution during day is certain.     

 

Вступ 
Одним з негативних факторів, повязаних з 

масовим використанням автомобілів у сучасному 
світі, є зростаючий шкідливий їх вплив на 
навколишнє середовище та здоров’я людини. Це 
зумовлено, насамперед, викидом значної 
кількості шкідливих речовин. Серед шкідливих 
домішок, пов’язаних з викидами відпрацьованих 
газів, особливе місце займає оксид вуглецю. 
Оксид вуглецю – продукт неповного згорання 
органічного (вуглеводневого) палива, який 
утворюється переважно в бензинових двигунах 
при роботі на багатих паливоповітряних сумішах. 
Причиною виникнення оксиду вуглецю в цьому 
випадку є нестача кисню для повного окислення 
вуглецю, який входить до складу палива. 
Незначна кількість СО, що утворюється під час 
роботи на бідних сумішах, у тому числі і в 
дизелях, є продуктом проміжного окислення 
вуглецю. Який через нестачу часу на процес 
згорання не вcтигає доокислитись до діоксиду 
вуглецю [2]. Оксид вуглецю – високотоксична 
сполука, не має кольору і запаху, легший повітря. 
Час перебування СО в атмосфері складає               

2-4 місяці. В кисні і в повітрі оксид вуглецю 
горить голубим полум’ям, виділяючи багато 
теплоти і перетворюючись у вуглекислий газ [8]. 

Аналіз джерел 
В результаті аналізу значної кількості 

наукових джерел виявлено, що проблема 
забруднення повітря автомагістралей оксидом 
вуглецю гостро стоїть як за кордоном [10, 6], так 
і в більшості міст України [1, 9, 11]. 

Результати досліджень [12] свідчать про те, 
що концентрація забруднень залежить від 
багатьох факторів, як фізичних так і метео-
рологічних. В певній мірі це залежить від 
барометричного тиску, температури, вологості і 
швидкості руху повітря. Але корінне визначальне 
значення має величина викиду забруднюючих 
речовин. Крім того, різні автори [7, 9, 12]. 
підкреслюють інтенсивність руху, як визначаль-
ний фактор, що впливає на концентрацію оксиду 
вуглецю. 

В роботі [5] показано, що транспортний потік  
може розглядатися як лінійне джерело викидів, 
закономірність поширення забруднюючих 
речовин якого залежить від висоти джерела над 
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(3) 

(2) 

рівнем землі, стратифікації і швидкості вітру, 
умов дифузії домішок в зоні магістралі.  

Аналізуючи дані багаторічних експеримен-
тальних спостережень в ряді міст України, 
встановлено [9], що залежність q (концентрації 
СО) від Р (інтенсивності транспортного руху в 
автомобілях на годину) найкращим чином 
описується степеневою функцією, а залежність q 
від l (відстані від проїзної частини) – 
експоненціальною.  

Рівняння має вигляд: 
 

      q = АРВе-сl,                           (1) 
 

де А – коефіцієнт, що характеризує рівень 
забруднення на краю проїзної частини; 

В – коефіцієнт, що характеризує зміну 
концентрації СО при зміні інтенсивності руху 
транспорту; 

с – коефіцієнт, що характеризує зменшення 
концентрації СО з віддаленням від краю проїзної 
частини. 

 
де q – середньодобова ГДК для СО, що 

дорівнює 3 мг/м3; 
Р – величина нормованого транспортного 

потоку (авт./год), при якому забезпечується 
ГДКсд СО. 

В роботі [8] зазначається, що у великих містах 
на долю автомобільного транспорту приходиться 
90 % СО від його сумарного техногенного 
викиду. Кількісна і якісна характеристика 
відпрацьованих газів залежить від виду і якості 
палива, технології виробництва, способу спалю-
вання в двигуні та його технічного стану. 
Відпрацьовані гази бензинового двигуна внутріш-
нього згорання з неправильно відрегульованим 
зажиганням і карбюратором містять СО в 
кількості, що перевищує норму в 2-3 рази. Під 
час використання дизельного палива питомий 
викид СО складає 210 кг, а при використанні 
бензинів – 395 кг на 1 т пального, що у 
порівнянні з іншими основними газовими 
компонентами відпрацьованих газів в декілька 
разів вище. 

Наведений перелік наукових здобутків 
свідчить, про актуальність проблеми і значне 
різноманіття методичних підходів при оцінці 
стану забруднення повітря шкідливими речо-
винами, зокрема оксидом вуглецю. 

Тому основною метою даної роботи є 
дослідження методів та визначення міри 
забруднення повітря автомагістралей м. Мико-
лаєва оксидом вуглецю. 

Матеріал дослідження 
Міський транспорт з двигунами внутрішнього 

згорання являється інтенсивним джерелом 
забруднення повітряного басейну міста оксидом 
вуглецю, особливо в місцях зупинки транспорту 
при роботі двигуна на холостому ходу. Оксид 

вуглецю складає 0,5-12 % об’єму відпрацьованих 
газів  карбюраторних двигунів, 0,2 % – двигунів з 
інжекторним уприскуванням палива і 0,01 – 
0,50 % об’єму вихлопу дизельних двигунів [8]. 
Валовий викид СО від одного автомобільного 
двигуна при роботі на холостому ході та 
маневруванні автомобіля можна визначити таким 
чином [4]: 

 
де: Мс – максимальний секундний викид, г/с; 
Q – нормативна витрата палива автомобілем 

на 1 км шляху, л; 
ρ – густина палива, кг/л; 
П – безрозмірний коефіцієнт, що характеризує 

відношення маси шкідливої речовини, яка 
виділяється до маси палива, що спалюється; 

α – коефіцієнт випуску автомобілів; 
ТВ – тривалість виходу транспорту, хв.; 
Ту – часовий інтервал усереднення, хв. 
Виходячи з цього максимальний секундний 

викид СО одним автомобілем з карбюраторним 
двигуном складає 0,05 г/с, а з дизельним 
двигуном – 0,02 г/с. 

Питомий викид СО бензиновими двигунами 
складає 49,6 г/км, а дизельними – 10,5 г/км. 
Враховуючи той факт, що середньорічний пробіг 
легкового автомобіля індивідуального власника 
оцінюється як 7-8 тис. км [11]. То відповідно за 
рік автомобіль з бензиновим двигуном викидає 
372 кг, а з дизельним – 79 кг оксиду вуглецю. 

Масовий викид шкідливих речовин від потоку 
автотранспорта, що проходить по дорогах міста 
можна физначити із залежності [11]: 

 
де Р – щільність автомобільного потоку, авт/км;  
N – питомий викид, г/км; 
Vср – середня швидкість руху в місті, км/год, 

(для великих міст по ОСТ 37.001.054-74 Vср = 
18,5 км/год.); 

L – довжина ділянки дороги, км; 
К1 – коефіцієнт, що враховує рівень техніч-

ного стану транспортного засобу по токсичності; 
К2 – коефіцієнт, що враховує відмінність 

середньотехнічної швидкості транспортного потоку 
в місті від прийнятої в ОСТ 37.001.054-74.  

Вплив автомобільного транспорту на повітря 
вулиць міста може орієнтовно оцінюватись і 
прогнозуватись по методиці, запропонованій 
В.Ф. Сидоренко і Ю.Г. Фельдманом [7]. 

Відповідно до цієї методики розрахункова 
концентрація оксиду вуглецю на краю проїзної 
частини (Ср, мг/м3) визначається за рівнянням: 

 
Тут С0 = 7,38 + 0,26N + ∑А, 
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де N – інтенсивність руху автомобілів у двох 
напрямках за годину (N  ≥  100 авт./год.). 

∑А – А1+А2+А3, в тому числі А1 – поправка на 
відхилення від прийнятої долі вантажного та 
автобусного транспорту 70 % (на кожні 10 %
±4,6 %); А2 – поправка на відхилення від 
середньої швидкості руху (40 км/год.); А3 – 
поправка на повздовжній ухил дороги (на кожні 
2 % поправка 1,5 %). 

К1 – коефіцієнт, що враховує зниження 
концентрації СО в результаті нормування складу 
викиду, покращення технічного обслуговування; 
К2 – коефіцієнт, що враховує застосування 
нейтралізаторів і газового палива; К3 – 
коефіцієнт, що враховує впровадження малоток-
сичних робочих процесів і конструктивне 
покращення двигуна; V0 – швидкість вітру на 
вулиці (1-10 м/с); Н – ширина вулиці в лініях 
регулювання забудови (30-100 м).  

Максимальна концентрація домішки в 
приземному шарі на висоті Н може бути 
визначена із виразу [12]: 

 
де Q – об’єм викидів; p – комплексний 

параметр, що враховує умови при магістральної 
забудови, наявність зелених насаджень; u – 
швидкість вітру. 

Середню висоту максимуму забруднення Смах 
від транспортного потоку рекомендується 
приймати 0,4 м для потоку легкового складу і 
0,6 м – для вантажного складу по всій ширині 
проїзної частини. При напрямі вітру впоперек 
магістралі ширина зони максимуму забруднення 
над поверхнею проїзної частини (в залежності від 
швидкості вітру) збільшується в сторону вітру на 
5...15 м для потоків легкового складу та для 

вантажного і змішаного складу – на 7...20 м. На 
інтенсивність повітрообміну також впливають 
поверховість з ефектом витяжки, щільність 
забудови, що забезпечує більший чи менший 
притік повітря з прилеглих територій. Вплив цих 
факторів обумовлює розсіювання шкідливих 
домішок в об’єктах повітря на порядок більше, 
ніж при відсутності вітру.  

Відомо [5], що уже при інтенсивності 
регульованого руху 320-400 авт./год на смугу (не 
менше 70 % легкового автотранспорту) викиди 
основних компонентів відпрацьованих газів, в 
тому числі СО, на магістралях з двома-трьома 
смугами в кожному напрямку можуть 
знаходитись в межах 72,7...90,8 кг/км*год. В 
характерних для великих міст умов примагіс-
тральної забудови (середня поверховість – 7...12; 
густина забудови – 70...80 %) і звичайної 
швидкості вітру 2...5 м/с максимальні разові 
концентрації токсичних компонентів відпрацьо-
ваних газів при вказаних об’ємах викидів в 
повітря на краю магістралі можуть скласти 
20,0...24,5 мг/м3, що звісно перевищує ГДК. 

Під час аналізу результатів вимірювань 
концентрації оксиду вуглецю, наданих міською 
санепідемстанцією за період 5 років, спираючись 
на максимальну разову концетрацію (qm), 
виявлено, що найзабрудненішим є повітря на 
автомагістралях центральних районів міста 
(табл. 1). Крім того, визначено середній рівень 
концентрацій (qср) цієї речовини за наданий 
період досліджень. Перелік автомагістралей та 
автотранспортних розв’язок (за інформацією 
міської санепідемстанції) був сформований на 
підставі попередніх вимірів шкідливих речовин у 
повітрі автомагістралей міста. 

,
риН
QСмах =

(6) 

Таблиця 1 
Стан забруднення повітря на автомагістралях центральних районів міста 

Назва точки контролю 
Концентрація оксиду вуглецю, мг/м3 

qср qm qср у долях 
ГДК 

qm у долях 
ГДК 

Пр. Героїв Сталінграду 15,1 35,6 3,0 7,12 
Перехрестя пр. Миру та вул. Космонавтів 11,6 20,5 2,3 4,1 
Перехрестя пр. Жовтневий та вул. Космонавтів 12,6 27,3 2,52 5,5 
Перехрестя вул. Садова та вул. Чігріна 6,3 8,2 1,3 1,6 
Перехрестя пр. Леніна та вул. Пушкінська 15,9 15,9 3,2 3,2 
Перехрестя вул. В.Морська та вул. Нікольська 14,5 39,3 2,9 7,7 
Перехрестя пр. Леніна та вул. Комсомольська 12,1 12,1 2,4 2,4 
Перехрестя пр. Леніна та вул. Дзержинського 16,6 23,6 3,3 4,7 

Деякі автомагістралі у місті розташовані у 
віддалених від центру районах, але інтенсивність 
руху на них постійно висока і повітря відчутно 

забруднене, зокрема концентрації СО значно 
перевищують його ГДК (табл. 2). 



73 

 

Техногенна безпека 



74  

 

Наукові праці. Випуск 64. Том 77 

Тобто щодня в транспортних засобах на 
вулицях міста протягом певного періоду часу 
знаходиться понад 412 тис. пасажирів. Це 
складає 90 % від усього населення міста. Крім 
того кількість пасажирів з кожним роком 
збільшується на 10-15 %. Але більшість 
транспортних засобів не обладнані пристроями, 
що знешкоджують забруднене вихлопними 
газами повітря, яке надходить в салон через 
систему вентиляції автомобіля. Транспортні 
засоби, що обладнанні фільтрами, очищують 
повітря лише від твердих часток пилу, але 
повністю пропускають без очистки газоподібні 
фракції. Таким чином значна кількість населення 
міста певний час перебуває в зоні активного 
забруднення (ЗАЗ). 

Висновок 
Розрахувавши концентрацію оксиду вуглецю за 

домопогою математичних важелів і порівнявши 
його з фактичними величинами автори переко-
налися, що запропоновані підходи дозволяють 
орієнтовно оцінювати санітарну ситуацію, що 
склалася. Так як майже неможливо повністю 
врахувати всі фактори. Завжди доводиться 

чимось нехтувати, або враховувати з деякою 
похибкою. Наприклад, точно дізнатися, який 
відсоток автомобілів має заходи по покращенню 
не вдається. Оскільки, автомобілі, що 
експлуатуються, мають різний вік і відповідно 
технічний стан. На новому автомобілі 
нейтралізатор працює ефективно. Але через 
кілька років він взагалі виходить з ладу і ми не 
маємо змоги це відслідкувати. Але незважаючи 
на такі особливості – це дає нам можливість 
прогнозувати ситуацію для різних рівнів викидів, 
інтенсивності і складу автотранспортних потоків 
та розробляти на цій основі санітарно-оздоровчі 
рекомендації.  

Крім того, автори теоретично визначили  
загальну кількість населення, яка перебуває в 
епіцентрі забруднення протягом дня. Отримані 
результати дають стимул для подальшого 
дослідження даної проблеми та пошуку і 
розробки шляхів її вирішення. Серед яких, 
заслуговує на увагу метод нейтралізації 
шкідливих речовин, що потрапляють в салон 
транспортного засобу з повітрям через систему 
вентиляції. 
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ЛІТЕРАТУРА 

Таблиця 3 
Завантаженість автомобілів 

Кількість людей в автомобілі, чол. 1 2 3 4 5 

Відсоток автомобілів, % 40-48 36-40 9-14 6-4 ≤  2 


