
Форма № Н-9.02

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
____________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Навчально-науковий  інститут механіки і транспорту
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

Кафедра „Автомобілі та трактори”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри  (предметної,  циклової комісії))

Пояснювальна записка
до магістерської роботи

магістр
_____________________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на  тему  «Покращення  екологічних  показників  дизельного  автомобіля,
оснащеного каталітичним нейтралізатором, використанням біопалива»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АГМР.141139.000 ПЗ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконав: студент 6 курсу, групи АГ-16-1м
напряму підготовки (спеціальності)
274 Автомобільний транспорт

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Освітньо-професійна програма «Автомобілі 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

та автомобільне господарство»
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Скічко О. Д.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник            Шапко В. Ф.
________________________________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент
________________________________________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Кременчук – 2018 року



Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...……………………...……......... 7
ВСТУП ………………………………...……………………...…….......... 8
1 АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ НОРМУВАННЯ 

ТА ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛІВ …. 12
1.1 Забруднення атмосферного повітря  відпрацьованими 

газами автомобільним 

транспортом…………………………

12

1.2 Основні напрями зменшення шкідливих викидів з 

відпрацьованими 

газами……………………………............. 17
2 ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ АВТОМОБІЛЯ, ЇХ НОРМУВАННЯ 

ТА МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……………… 32
2.1 Екологічні показники автомобіля ………… 32
2.2 Нормування екологічних показників 

автомобіля………….

34

2.3 Методика теоретичних досліджень………………………….. 38
3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНА НА МОТОРНОМУ СТЕНДІ  ….. 45
3.1 Методика експериментальних досліджень ……………….. 45
3.2 Результати досліджень екологічних показників двигуна 

на моторному стенді 

……………………………………………..

53

4 РОЗРАХУНОК ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ……………..... 64
4.1 Розрахунок екологічних показників згідно з Правилами 

ЄЕК ООН № 49 за результатами випробувань 

двигуна на моторному стенді …………..

………………………………… 64
4.2 Узагальнення результатів дослідження екологічних 

характеристик автомобіля…………………………………...
70

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СІТУАЦІЯХ

…………….................................................................... 88



5.1 Підготовка документів для визначення та обліку 

шкідливих та небезпечних факторів для проекту АТП

…… 88
5.2 Вимоги до виробничих та допоміжних приміщень на АТП

. 93
5.3 Органи державного нагляду за охороною праці. Їх 

функції та права 

………………………………………………………... 95
5.4 Завдання страхування від нещасного випадку та 

принципи і види страхування 

…………………………………………… 101
ВИСНОВКИ……………........................................................................... 103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..……... 104



Анотація

Для  визначення  екологічних  показників  автомобіля  проведені

випробування  двигуна  на  різних  режимах,  під  час  яких  визначалися

концентрації шкідливих компонентів, витрати палива та відпрацьованих газів.

Характеристики  двигуна  використані  для  визначеного  його  питомих викидів

згідно з Правилами ЄЕК ООН і математичного  моделювання  руху  автомобіля

та розрахунку  екологічних  характеристик автомобіля. 

Встановлено, що для великовантажного автомобіля з дизелем викиди за

всіма  шкідливими  компонентами  відпрацьованих  газів,  що  є  нормативними,

залежать від закономірності  зміни їх концентрацій,  наявності  нейтралізатора,

типу  палива  та  режимів  руху.  Використання  суміші  біопалива  з  дизельним

паливом з вмістом біопалива 30 % дає змогу покращити екологічні показники

дизельного автомобіля за оксидом вуглецю на 10 – 15 %, вуглеводню на 20 – 25

% та за викидами сажі до 30 –  35 %  залежно від режиму руху. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: автомобіль, відпрацьовані гази, екологічні показники,

методики досліджень, екологічні характеристики автомобіля.
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