
10.2.1. 
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Головні показники і географія 

Автомобільний транспорт використовують для перевезень на близькі відстані, але з кожним 
роком зростає питома вага перевезень на великі відстані. З 30 млн. км шляхової мережі світу 20 
млн. припадає на автомобільні шляхи. Цей вид характеризується наявністю шляхів з твердим 
покриттям, станом та розміщенням рухомого складу. Він більш розвинений там, де є розгалужена 
мережа шосейних шляхів та численний автомобільний парк. Це перш за все США, Японія, країни 
Західної Європи. Автопарк світу налічує 500 млн. машин. 

Забезпеченість автомобілями населення різних країн світу має різні показники. Так, у США один 
автомобіль припадає на 1,5 чол., у країнах, що розвиваються – до кількох десятків чоловік на 
один автомобіль. 

Для парку вантажних автомобілів розвинених країн світу властиве переважання автомобілів з 
малою та великою вантажопідйомністю. Перші – для внутрішньоміських перевезень, а другі – для 
міжнародних. У міжнародних та міжміських перевезеннях застосовують також автопоїзди з 
потужними двигунами, які здатні замінити понад 60 автомобілів малої вантажності. Вони 
являють собою основну конкуренцію залізничному транспорту. 

Необхідною умовою розвитку транспорту є сучасні автошляхи. Найрозвиненішу мережу 
автошляхів мають ті країни, де розміщена значна частина автопарку світу: США, Західна Європа, 
Японія, Канада. Там споруджуються автобани – багатосмугові магістралі з високою пропускною 
здатністю. 

У країнах, що розвиваються, більше половини автошляхів – без твердого покриття, тому 
використовуються сезонно. Дороги з твердим покриттям побудовані там біля великих міст або у 
прибережній зоні. Мережа автомобілних шляхів погано розгалужена. На різних стадіях 
будівництва перебувають трансазіатська (Стам-бул-Сингапур), трансафриканська (Момбаса-
Лагос), транссахарська та інші магістралі, які покликані сприяти розвитку автотранспорту. 

За обсягами вантажів, що перевозяться, автотранспорт перевищує решту видів транспорту. 
Найбільш розвинений вантажний транспорт у США та Канаді, на частку яких припадає більше 
половини вантажообігу автотранспорту економічно розвинутих держав. Частка автотранспорту в 
загальному вантажообігу у різних країнах має неоднакові показники. Так, в Австралії на 
автотранспорт припадає більше 50% вантажообігу внутрішнього сполучення з усіх видів 
транспорту. У країнах Західної Європи – 45%, у Північній Америці – 20%, у країнах, що 
розвиваються, в Африці, Азії та Латинській Америці – 20-35%. 

Пасажирообіг автобусних ліній світу перевищує пасажирообіг залізничного транспорту. Значна 
роль у пасажирообігу належить легковому транспорту. На його частку в економічно розвинутих 
країнах припадає понад 70% пасажирообігу автотранспорту.  

Автотранспорт України за вантажообігом (близько 9%) поступається залізничному та водному 
транспорту. Мережа автошляхів у нас досить розвинена. Кращі дороги розміщені у Донецько-
Придніпровському районі та у центральній частині. Найважливіші автомагістралі: Одеса-Київ-
Чернігів; Харків-Донбас; Дніпропетровськ-Запоріжжя-Сімферополь; Львів-Київ; Харків-Київ; 
Полтава-Кишинів, Ростов-Рені . 
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Серед регіонів світу лідерство з автомобілебудування тримає Північна Америка. Серед країн 
виділяються США, Японія, Німеччина та Франція (табл. 10.2.2). Нещодавно у п’ятірку лідерів 
увійшли автомобілі фірм Республіки Корея. Випуск автомобілів у Росії значно знизився, Україна 
у 1995 р. випустила 59,8 тис. легкових автомобілів, а у 1997 р. – 3,0 тис. автомобілів. 

 

 

Вантажне автомобілебудування зосереджене у таких країнах, як США, Канада, Японія, ФРН, 
Росія, Чехія, Білорусь. Тут виробляють вантажівки великої та середньої вантажопідйомності. 
Найбільші центри: Москва, Набережні Челни, Нижній Новгород у Росії. В Україні вантажівки 
виробляють у Кременчуці. 

В автомобільних двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ) у світі щорічно спалюється приблизно 2 
млрд. тон нафтового палива. При цьому ККД складає у середньому близько 23% [6]. 

Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному згорянні палива. 
Всього 15% його витрачається на рух автомобіля, а 85% “летить на вітер”. 

У відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згоряння міститься понад 170 шкідливих 
компонентів, з них близько 160 – похідні вуглеводню – прямо завдячують своєю появою 
неповному згорянню палива в двигуні. Наявність у відпрацьованих газах шкідливих речовин 
обумовлена в кінцевому результаті видом і умовами згоряння палива. 

Відпрацьовані гази, продукти зносу механічних частин і покришок автомобілів, а також 
дорожного покриття складають близько половини атмосферних викидів антропогенного 
походження. Найбільш дослідженими є викиди двигуна і картера автомобілів (табл. 10.2.3). До 
складу цих викидів, крім азоту, входять такі шкідливі компоненти, як оксид вуглецю, вуглеводні, 
оксиди азоту і сірки, тверді частинки. 
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Склад відпрацьованих газів залежить від роду застосованих палив, присадок і масел, режимів 
роботи двигуна, його технічного стану, умов руху автомобіля та ін. Токсичність відпрацьованих 
газів бензинових двигунів обумовлюється головним чином вмістом оксиду вуглецю та оксиду 
азоту, а дизельних двигунів – оксидом азоту та сажі (табл. 10.2.4). 

 

 

В автомобільних двигунах реакція горіння перетворює енергію палива в теплоту, а потім в 
механічну роботу. В результаті реакції горіння утворюються токсичні компоненти. Вони 
викидаються двигунами в складі відпрацьованих газів. Відпрацьовані гази доповнюються 
побічними продуктами горіння, які є в паливах нафтового походження або в присадках до 
енергоносіїв і масел. 

Частина газів через нещільність поршневих кілець потрапляє з циліндрів у картер, де, стикаючись 
з парами мастила, утворює картерні гази. Атмосферне повітря забруднюється також 
безпосередньо паливним випаровуванням з паливних баків, паливопроводів, карбюраторів. 

Як бачимо з таблиці, основними компонентами відпрацьованих газів є азот, кисень, пари води, 
двоокис та оксид вуглецю. До токсичних компонентів відносяться оксид вуглецю, оксиди азоту, 
вуглеводні, альдегіди, оксид сірки, сажа і бензапірен. 
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При згорянні 1 кг бензину при середніх швидкостях і вантажах виділяється приблизно 300-310 г 
токсичних компонентів (225 г оксидів вуглецю, 55 г оксидів азоту, 20 г вуглеводнів, 1,5-2,02 г 
оксиду сірки, 0,8-1 г альдегідів, 1-1,5 г сажі та ін.). 

При згорянні 1 кг дизельного палива виділяється близько 80-100 г токсичних компонентів (20-30 
г оксиду вуглецю, 20-40 г вуглеводів, 10-30 г оксидів сірки, 0,8-1,0 г альдегідів, 3-5 г сажі та ін.). 

Дизелі частіше встановлюють на автомобілях підвищеної вантажопідйомності, хоча на даний час 
існує тенденція застосовувати дизелі на автомобілях середньої і навіть малої вантажопідйомності. 

 В порівнянні з карбюраторними двигунами дизелі мають такі переваги: 

•         більш висока паливна економічність (на 30-40%); 

•         висока надійність; 

•         менша токсичність. 

До недоліків дизеля необхідно віднести: 

•         велику масу і розміри при однаковій з карбюраторними двигунами потужності; 

•         більш важкий пуск двигуна; 

•         підвищений рівень шуму при роботі; 

•         значні викиди з відпрацьованими газами сажі, яка може бути причиною утворення 
канцерогенних речовин. 

Перехід автомобільного транспорту з рідкого на газове паливо економічно і технічно 
виправданий. 

Газ краще за бензин змішується з повітрям, тому він повніше згоряє в двигунах, а отже, і 
шкідливих речовин у відпрацьованих газах менше. 

  

 

  

 

 

 


