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10.2. Автомобільний транспорт

10.2.1. Загальна характеристика 

Автомобільний транспорт займає важливе місце в єдиній транспортній сис-
темі. Він перевозить 10-80 % народногосподарського вантажу, що обумовлено 
високим маневруванням, можливістю доставки вантажу “від дверей до дверей” 
без додаткових перевантажень в дорозі, а отже, високою швидкістю доставки і 
збереженням вантажу.

Висока мобільність, здатність оперативно реагувати на зміни пасажиропо-
токів ставить автомобільний транспорт “поза конкуренцією” при організації мі-
ських перевезень пасажирів. На його частку припадає більше половини всього 
пасажирообігу.

Автомобілі поділяються на транспортні (вантажні і пасажирські), спеціаль-
ні і спортивні. Вантажні автомобілі призначені для перевезення вантажу і паса-
жирів, спеціальні – для виконання різних технічних функцій (підйомні крани, 
пересувні компресори та ін.), спортивні – переважно для досягнення певних ре-
кордів швидкості та інших спортивних досягнень.

Вантажні автомобілі в свою чергу поділяються на 3 основні категорії: паса-
жирські, до яких відносяться легкові автомобілі та автобуси; вантажні – для пе-
ревезення різного вантажу та тягачі, які не мають власних вантажних ємкостей і 
призначені для буксирування напівпричепів і причепів.

За шляховими регламентаціями всі автомобілі поділяються на 3 основні 
групи. До першої групи “А” відносяться автомобілі шляхового типу, призначені 
для використання тільки на дорогах з досконалим капітальним покриттям і пов-
ною масою до 52 т. До другої групи “Б” належать автомобілі шляхового типу, 
які допускаються до експлуатації на всій мережі доріг загального використання з 
повною масою до 34 т.

Крім того, існують автомобілі, що не допускаються до експлуатації по до-
рогах загального використання, які мають навіть капітальне покриття. Ці авто-
мобілі призначені для роботи по спеціально побудованих для них кар’єрних, 
лісовозних або інших дорогах, а також поза мережею доріг.

Автомобілі розрізняють також за родом двигуна. В залежності від роду 
встановленого двигуна автомобілі бувають таких типів: автомобілі з бензиновим 
двигуном внутрішнього згоряння – найбільш розповсюджені серед легкових ав-
томобілів; також дизельні автомобілі, що працюють на дизельному паливі, та 
автомобілі з газовими та комбінованими двигунами.

За ознаками проходження автомобілі поділяють: на шляхові (обмеженого 
проходження) для руху головним чином по дорогах (в тому числі і по грунто-
вих); підвищеного і високого проходження, які можуть працювати у важких 
шляхових умовах та по бездоріжжю.

В залежності від вантажопідйомності вантажні автомобілі поділяють на 
класи: особливо малої вантажопідйомності (до 0,5 т), малої (від 0,5 до 2 т), сере-
дньої (від 2 до 8 т), великої (від 8 до 16 т) і особливо великої вантажопідйомнос-
ті (понад 16 т).
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Автомобілі малої вантажопідйомності призначені для доставки пошти, роз-
везення продуктових і промислових товарів. Автомобілі малої вантажопідйом-
ності застосовують для освоєння незначного вантажообігу з дрібнопартійними 
відправками. Їх також використовують як вантажні таксі та автомобілі технічної 
допомоги.

Автомобілі середньої і великої вантажопідйомності служать для перевезен-
ня масових вантажів великими партіями. Такі автомобілі застосовують для масо-
вого перевезення сировини, палива, будівельних матеріалів і сільськогосподар-
ських вантажів.

Автомобілі особливо великої вантажопідйомності використовують при по-
тужних і постійних вантажних потоках на спеціальних дорогах або поза дорога-
ми загальної мережі (на великих будівництвах, при розробці корисних копалин 
відкритим способом, для перевезення гірської породи, а токож для перевезення 
руди, вугілля).

Одним з негативних факторів є зростаючий шкідливий вплив їх на навколи-
шнє середовище та здоров’я людини. Це зумовлено, насамперед, викидом знач-
ної кількості шкідливих речовин та шумом, що супроводжує роботу автомобіля. 
Потрапляючи в атмосферу, водойми, грунт, шкідливі речовини негативно впли-
вають на біосферу.

Розглянемо дороги. Чим вища категорія дороги, тим більший потік автомо-
білів вона пропускає і тим більш вдосконаленою є в технічному відношенні. За-
лежно від інтенсивності руху, дозволеної швидкості руху і роду технічних хара-
ктеристик автомобільні дороги поділяються на 5 категорій (табл. 10.2.1).

Автомобільна дорога включає в себе грунтове полотно і штучні споруди, на 
яких будується проїзна частина. Траса повинна бути, по можливості, прямою з 
пологими кривими в площі, і щоб поздовжній ухил не перевищував 30 % на I ка-
тегорії чи 70 % на V категорії. На дорогах вищих категорій роблять розділяючі 
смуги для визначення потоків автомобілів, які рухаються у зустрічних напрямках.

На проїзну частину дороги спеціальними фарбами або кольоровими бетона-
ми наноситься розмітка, що орієнтує водіїв у відношенні напрямку руху. На до-
рогах встановлюють сигнали, знаки і вказівки.

В гірських районах з боку обривів дороги огороджуються бар’єрами відпо-
відних конструкцій. Найбільш інтенсивні ділянки (понад 10000 авт/доб.) осна-
щуються стаціонарним освітленням, що діє в нічний час і при туманах, снігопа-
дах і т.п. В зоні дороги розташовуються заправні станції, дорожні кафе, станції 
технічного обслуговування, телефони та ін. 

10.2.2. Головні показники і географія

Автомобільний транспорт використовують для перевезень на близькі відс-
тані, 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 розміщен-
ням рухомого складу. Він більш розвинений там, де є розгалужена мережа шо-
сейних шляхів та численний автомобільний парк. Це перш за все США, Японія, 
країни Західної Європи. Автопарк світу перевищує 500 млн. машин.

Забезпеченість автомобілями населення різних країн світу має різні показ-
ники. Так, у США один автомобіль припадає на 1,5 чол., у країнах, що розвива-
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ються, – до кількох десятків чоловік на один автомобіль.
Для парку вантажних автомобілів розвинених країн світу властиве перева-

жання автомобілів з малою та великою вантажопідйомністю. Перші – для внут-
рішньоміських перевезень, а другі – для міжнародних. У міжнародних та міжмі-
ських 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. Найрозви-
ненішу мережу автошляхів мають ті країни, де розміщена значна частина авто-
парку світу: США, Західна Європа, Японія, Канада. Там споруджуються автоба-
ни – багатосмугові магістралі з високою пропускною здатністю.

У країнах, що розвиваються, більше половини автошляхів – без твердого 
покриття, тому використовуються сезонно. Дороги з твердим покриттям побудо-
вані там біля великих міст або у прибережній зоні. Мережа автомобільних шля-
хів погано розгалужена. На різних стадіях будівництва перебувають трансазіат-
ська (Стамбул – Сингапур), трансафриканська (Момбаса – Лагос), транссахарсь-
ка 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 еконо-
мічно розвинутих держав.

Частка автотранспорту в загальному вантажообігу у різних країнах має не-
однакові показники. Так, в Австралії на автотранспорт припадає більше 50 % 
вантажообігу внутрішнього сполучення з усіх видів транспорту. У країнах Захід-
ної 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 

Параметри
Категорія

I II III IV V

Середньодобова інтенсивність руху 
автомобілів в обох напрямках

Понад 7000
7000-
3000

3000-
1000

1000-
200

Менше 
200

Розрахункова швидкість руху, км/год 150 110 100 80 60

Ширина проїзної частини, м 15 і більше 7,5 7 6 4,5

Найменший радіус кривої в площі, м 1000 600 400 250 125

Те ж саме смуги руху, м 3,75 3,75 3,5 3,0 –

Найбільш допустиме навантаження від осі 
автотранспорту

10 10 10 6 6

Таблиця 10.2.1
Категорії доріг
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його частку в економічно розвинутих країнах припадає понад 70 % пасажирообі-
гу автотранспорту. 

Автотранспорт України за вантажообігом випереджає залізничний та вод-
ний транспорт (табл. 10.5.1). Мережа автошляхів у нас досить розвинена. Кращі 
дороги розміщені у Донецько-Придніпровському районі та у центральній части-
ні. Найважливіші автомагістралі: Одеса – Київ – Чернігів; Харків – Донбас; 
Дніпропетровськ – Запоріжжя – Сімферополь; Львів – Київ; Харків – Київ; Пол-
тава – Кишинів, Ростов – Рені.

Серед регіонів світу лідерство з автомобілебудування тримає Північна Аме-
рика. 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 в 1997 р. – 3,0 тис. автомобілів. У 2006 році Україна вийшла на 
4-те місце в Європі за обсягами продажів нових легкових автомобілів.

Вантажне автомобілебудування зосереджене у таких країнах, як США, Ка-
нада, 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. тонн нафтового палива. При цьому ККД складає 
у середньому близько 23 %.

Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірно-
му 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 зумовлена в кінцевому результаті ви-
дом і умовами згоряння палива.

Відпрацьовані гази, продукти зносу механічних частин і покришок автомо-
білів, а також дорожнього покриття складають близько половини атмосферних 
викидів антропогенного походження. Найбільш дослідженими є викиди двигуна 

Місце Разом Легкові

1 США 13,6 Японія 7,8

2 Японія 10,6 США 7,4

3 Франція 3,6 Франція 3,2

4 Росія 2,5 Іспанія 1,8

5 Республіка Корея 2,3 Республіка Корея 1,8

6 Канада 2,2 Велика Британія 1,5

7 Іспанія 2,1 Італія 1,3

8 Велика Британія 1,7 Канада 1,3

9 Італія 1,5 Росія 0,9

10 Бельгія 0,5 Бельгія 0,4

Таблиця 10.2.2 
Виробництво автомобілів у 1994 р., млн. шт.
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і картера автомобілів (табл. 10.2.3). До складу цих викидів, крім азоту, входять 
такі шкідливі компоненти, як оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту й сірки, 
тверді частинки.

Склад відпрацьованих газів залежить від роду застосованих палив, приса-
док і масел, режимів роботи двигуна, його технічного стану, умов руху автомобі-
ля та ін. Токсичність відпрацьованих газів бензинових двигунів зумовлюється 
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 палив-
них 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.

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 вуглеводів, 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 токсич-
них компонентів (20-30 г оксиду вуглецю, 20-40 г вуглеводів, 10-30 г оксидів 

Вид двигуна
Відпрацьовані гази, % Картерні гази, %

Паливне 
випаровування, %

СО СН NOx CO CH NOx CO CH NOx

Бензиновий 95 55 98 5 5 2 0 40 0

Дизельний 98 90 98 2 2 2 0 8 0

Таблиця 10.2.3 
Шкідливі викиди автомобілів

Таблиця 10.2.4 
Склад відпрацьованих газів

Компоненти Бензинові двигуни Дизельні двигуни

Азот, % 74-77 76-78

Кисень, % 0,2-8,0 2-18

Пари води, % 3,0-13,5 0,5-10,0

Вуглекислий газ, % 5-12 1-10

Діоксид вуглецю, % 5,0-14,0 1,0-12,0

Оксид вуглецю, % 0,1-10 0,01-0,3

Оксиди азоту, % 0,1-0,5 0,001-0,4

Альдегіди (в перерахунку на формальдегіди, %) 0-0,2 0-0,009

Вуглеводні, % 0,2-3,0 0,01-0,5

Сірчаний газ, % 0-0,002 0-0,03

Оксид сірки, % 0,0-0,003 0,0-0,015

Сполуки свинцю, мг/м3 0-60 -

Сажа, г/м3 0-0,4 0,01-1,1

Бензапірен, г/м3 До 0,00002 До 0,00001
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сірки, 0,8-1,0 г альдегідів, 3-5 г сажі та ін.).
Дизелі частіше встановлюють на автомобілях підвищеної вантажопідйом-

ності, 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 по-

тужності;
 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 дви-

гунах, а отже, і шкідливих речовин у відпрацьованих газах менше. 

10.2.3. Необхідні ресурси

Автомобільний транспорт потребує таких ресурсів, як бензин, дизельне 
паливо, газове паливо, різні масла та альтернативні палива.

Тепер автомобільний транспорт споживає 60 % бензину і майже 35 % дизе-
льного палива.

Для вантажних автомобілів з бензиновими двигунами збільшення витрат 
потужності, що передається, на 1 % призводить до витрат палива на 1,0-1,4 % в 
діапазоні швидкості руху 36-55 км/год, для дизелів – збільшення витрат палива 
на 1,1-1,3 % в діапазоні швидкості руху 35-70 км/год.

На 1000 т-км вантажних перевезень автомобільний транспорт витрачає бли-
зько 149 кг умовного палива.

Для більшості вантажних автомобілів як з бензиновими двигунами, так і з 
дизельними мінімальна витрата палива відповідає швидкості руху автомобіля 
близько 30 км/год, при зростанні швидкості до 50 км/год має місце поступове 
збільшення витрат палива.

Бензин застосовується, головним чином, у вигляді палива для двигунів 
внутрішнього згоряння зі спалахуванням від іскри. Це паливо характеризуєть-
ся такими показниками: схильністю до утворення відкладень, корозійною аг-
ресивністю.

Важлива експлуатаційна властивість бензину – його детонаційна стійкість, 
тобто здатність нормально згоряти в двигуні за різних умов.

Детонаційна стійкість характеризується октановим числом. Воно закодова-
не у марках бензину: А-76, АІ-93, АІ-95, АІ-98. Як паливо застосовують також 
дизельне пальне. Воно має велику перевагу над бензином – велика економія 
палива. Характерними домішками є сполуки сірки, вміст яких досягає 0,5 % ма-
си палива.

Газ краще за бензин змішується з повітрям, тому він повніше згоряє в дви-
гуні. Октанове число у нього від 105 до 110 од., в той час як у найбільш високо-
сортного бензину воно становить тільки 98 од. Крім того, газове паливо подов-
жує життя автомобільного двигуна майже в 1,5 раза. Це відбувається тому, що 
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бензин змиває змазку зі стінок циліндрів, розріджує її і псує, а газ не порушує 
масляну плівку між деталями, які труться, і вони менше зношуються.

Високооктанове за складом газове паливо добре змішується з повітрям і 
рівномірно розподіляється по циліндру двигуна, сприяє більш повному згорян-
ню робочої суміші.

Газ буває стиснений та скраплений.
Стиснений газ. Хоча при роботі на газі потужність двигуна падає на 18-20 %,

зате його ресурс на 30-40 % більше, ніж при використанні бензину.
Як показав вітчизняний і закордонний досвід, використання природного 

газу у вигляді пального для автомобільних двигунів досить економічне. Зменшу-
ється частка витрат на паливо в собівартості перевезень.

Паливо, яке використовується в газобалонних автомобілях, повинно мати 
тиск близько 20 МПа, стабільний склад компонентів і обмежений вміст шкідли-
вих домішок.

Скраплений газ. Частіше використовується пропан-бутан, який при тиску 
1,6 МПа зріджується при звичайних температурах. Крім нього, починають як 
паливо для автомобілів використовувати зріджений природний газ. Зліва за кабі-
ною, де звичайно розміщується бензобак, великий срібний “термос” з рідким 
метаном. Його температура кипіння – 160°С. Щоб зберегти паливо від випарову-
вання, на борту вантажівки встановлюють криогенний бак. Він вміщує 160 л 
зрідженого газу, що забезпечує автомобільний пробіг 300 км. Перше, на що звер-
тається увага, – незвичайна легкість, з якою запускається двигун.

До необхідних ресурсів відносяться і масла. Під час роботи двигуна на його 
тертя витрачається від 3 до 8 % палива в бензинових двигунах і від 2 до 4 % в 
дизельних, величина витрат здебільшого залежить від в’язкості. Від в’язкості 
масла залежить також надійність роботи деталей, які зазнають тертя, легкість 
пуску, охолодження поверхонь, що труться, винос продуктів спрацювання з по-
верхні тертя. Масла низької в’язкості при низьких температурах швидше надхо-
дять до поверхонь двигуна, які труться, зменшують пускові спрацювання. Кра-
щими маслами вважаються ті, в яких найменша в’язкість, але які забезпечують 
надійне змащування деталей, малу витрату його на чад, добрий відвід теплоти, 
забезпечують достатній тиск у системі змащування, мають меншу залежність 
в’язкості масла від температури.

Альтернативні види палива та енергії
Спирти. Серед автомобільних видів палива в першу чергу слід відмітити 

спирти, зокрема метанол і етанол, які можна застосовувати не тільки як добавку 
до бензину, але і в чистому вигляді. Їх головні переваги – висока детонаційна 
стійкість і добрий ККД робочого процесу, недолік – знижена теплотворна здат-
ність, що зменшує пробіг між заправками і збільшує витрати палива в 1,5-2 рази 
в порівнянні з бензином. Крім того, через погану випаровуваність метанолу і 
етанолу ускладнений запуск двигуна.

Водень. Останнім часом широкого розповсюдження набула ідея викорис-
тання чистого водню у вигляді альтернативного палива. Зацікавленість до водню 
як палива пояснюється тим, що запаси його практично безмежні. Це найбільш 
розповсюджений в природі елемент. Перевага водню як палива незаперечна. У 
нього висока теплотворна здатність: у 5 разів вища, ніж у бензину. Продукти 
згоряння містять один безпечний компонент – водяну пару.

Також можуть застосовуватись штучне рідке паливо, отримане з кам’яного 
вугілля, пилоподібне паливо, генераторний газ, біогаз та інші рідкісні палива: 
касторова олія, ефір.

Електромобіль. Електричні автомобілі мають електричні двигуни, що пра-
цюють від акумуляторних батарей. Переваги – безшумність і відсутність відпра-
цьованих газів. Недоліки – малий радіус дії і значна маса акумуляторних батарей.
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