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На даний  час  тільки  автотранспорт  України  викидає  в  навколишнє 

середовище  до  10  мільйонів  тонн  всіляких  шкідливих  речовин,  з  яких 

нормуються тільки оксид вуглецю, легкі вуглеводні, оксиди азоту, а для дизелів 

- ще і  тверді частинки [1, стор.4].  По суті нормування зазначених токсичних 

речовин  є  надводної  частиною  "айсберга  токсичності  автомобілів",  так  як 

найбільш  шкідливі  для  людини  становлять  ОГ  автомобілів,  в  тому  числі 

канцерогенні речовини, оксиди сірки та інші, поки "безконтрольні". 

Природно  на  найближчі  десятиліття  теплові  поршневі  двигуни 

залишаться  основними  типами  силових  установок  автомобілів,  тому 

перераховані  вище  причини  змушують  більшість  країн  світового 

співтовариства,  в  тому числі  і  Україна,  шукати  шляхи зменшення небезпеки 

впливу теплових двигунів на навколишнє середовище, нові рішення паливно-

екологічної проблеми. Одне з таких рішень - перехід на нові, більш ефективні 

палива  в  рамках  потенційних  енергосировинного  ресурсів,  технологічної 

готовності  і  виробничих  можливостей.  Тому  актуальним  питанням  є  пошук 

альтернативних  видів  палив  з  екологічними  показниками  кращими,  ніж  у 

широко  застосовуваних  на  сьогоднішній  день  традиційних  палив;  а  також 

можливість їх виробництва з поновлюваних ресурсів, якими володіє Україна.

Ключові  слова:  біопаливо  з  ріпаку,   дизель  ЯМЗ-238,  кінематична і 

динамічна в'язкості палива,температура спалаху палива.
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