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Рис. 2. Залежність концентрації NO на виході з адсорберу з часом при температурі  
25 0С і витраті газового потоку 10 л/год на цеоліті LiLSX. 
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Проблема визначення екологічних показників автобусів малого класу в даний час є 

однією з суттєвих в галузі автобусобудування. Автобуси малого класу широко 
експлуатуються в містах і відповідно мають вагомий внесок у забрудненні міст. Автобусний 
парк зростає, що в свою чергу призводить до погіршення стану навколишнього середовища, 
не зважаючи на те, що вимоги до шкідливості викидів стають більш жорсткими.  

З метою зменшення шкідливості викидів нами розроблено математичну модель 
циклового руху автобусів, яка містить в собі ряд факторів, що впливають на техніко-
експлуатаційні показники автобусів малого класу: 

• вид палива; 
• стиль водіння; 
• тривалість маршруту; 
• час ефективної роботи; 
• температура зовнішнього середовища. 
Як відомо одними з кращих видів пального є дизпаливо і природний газ. При 

використанні природного газу в чистому вигляді досягаються високі екологічні показники. 
Як відомо природний газ метан без кольору і запаху, тому для виявлення витікання газу із 
системи додається етилмеркаптан – легколетуча, безколірна рідина, що має яскраво 
виражений, специфічний запах. Але не всім відомо, що етилмеркаптан – токсичний. Він – 
сильна отрута, що впливає на центральну нервову систему [1]. При надлишку повітря, 
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наприклад при роботі газової плити, етилмеркаптан згоряє, але в циліндрах двигуна 
внутрішнього згоряння меркаптан не горить і вилітає у вихлопну трубу. Із дизельним 
пальним інша ситуація. Як відомо одним із екологічних показників дизельних двигунів є 
димність, що утворюється із-за перезбагачення робочої суміші, навіть в ідеально 
відрегульованому двигуні. Дизельний двигун відноситься до двигунів із внутрішнім 
сумішоутворенням [2]. Одним із факторів впливу на сумішоутворення є навантаження 
двигуна. Із підвищенням навантаження сумішоутворення погіршується. В цілому пропорції 
суміші залишаються без змін, але виникають місцеві перезбіднення та перезбагачення 
суміші. Місцеві перезбіднення призводять до втрати потужності двигуна. Місцеві 
перезбагачення призводять до утворення сажі, що супроводжується димним вихлопом. 
Навантаження залежить від стилю їзди і передаточних відношень трансмісії. Комп’ютерне 
моделювання дасть змогу визначити оптимальний стиль їзди і оптимізувати трансмісію 
автобусів малого класу.  

Виходячи з цього на основі математичної моделі нами складено програму на мові 
FORTRAN, яка дає змогу змоделювати рух автобуса і визначити екологічні та економічні 
показники в залежності від вище названих факторів. Таким чином результати моделювання і 
експериментальні дослідження дадуть змогу покращити стан довкілля в містах України. 
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Здійснено теоретичне дослідження екологічних наслідків забруднення атмосферного 
повітря викидами від автотранспорту у примагістральній зоні. Рівень забруднення пов’язано 
з характером захворювань, що можуть бути спричинені погіршенням якості атмосферного 
повітря. Отримано модельні результати перебігу природних епідемічних процесів в умовах 
антропогенного забруднення атмосферного повітря та здійснено якісне порівняння з 
статистичними даними.  

У зв'язку з високою насиченістю міст джерелами забруднення, якість атмосферного 
повітря в них, як правило, істотно гірша, ніж у пригородах і тим більше в сільській міс-
цевості. Особливістю урбанізованих територій є висока щільність потоків автотранспорту у 
містах. Саме цей вид джерел забруднення атмосферного повітря є домінуючим у населених 
пунктах. На відміну від промислових джерел забруднення, прив'язаних до промислових 
площадок і відділених від житлової забудови санітарно-захисними зонами, автомобіль є 
рухомим, нестаціонарним джерелом забруднення. Автомобільні гази – це надзвичайно 
складна суміш токсичних компонентів з оксидів вуглецю, сірки й азоту, вуглеводнів, 
альдегідів, поліароматичних сполук й ін [1].  

Встановлено, що забруднення атмосфери впливає на показники захворюваності й 
смертності, зокрема збільшуючи такі статистичні показники негативних наслідків як рівень 
смертності, кількість випадків госпіталізації, поява у населення респіраторної симптоматики, 
зростання прийому протиастматичних ліків, послаблення легеневої функції [2, 3]. Питання 
визначення порогу сумарного впливу шкідливих речовин у атмосферному повітрі та 
асиміляційної здатності для населених пунктів є актуальним у плані попередження і прогнозу 
хімічних інтоксикаційних наслідків аналогічних до Чернівецької хімічної хвороби [4, 5]. 


