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Поставив перед собою Завдання: виявити вплив  автомобілів на 

довкілля та перспективних шляхів щодо зменшення негативного впливу 

автомобілів на навколишнє середовище.  

Ця тема є досить актуальною тому, що проблема забруднення 

навколишнього середовища є однією з найперших у нашому житті. Сотні 

тисяч людей у різних країнах уже живуть по-іншому, прагнучи стійкого 

розвитку  людства. Проблеми стійкого розвитку можуть бути розв’язанні 

лише за умови участі всіх зацікавлених громадян.  

Мета мого  проекту  дослідити вплив сучасних традиційних  

автомобільних засобів  на навколишнє середовище,  складові викидів 

двигунів внутрішнього згоряння нових та старих автомобільних засобів  та  

вирішити цю проблему,  дотримуючись принципів розвитку сталого 

суспільства, пропагуючи переваги автомобіля  майбутнього. 

 

Всі  ви, напевно,  дивилися  фільми про фантастику або  читали твори 

відомих письменників-фантастів. Так, багато хто з них напевно уявляв, яким 

буде автомобіль  майбутнього.  Дуже  часто  цей   автомобіль   представляли 

таким,  що  літає, часто у вигляді  літаючої тарілки, а  інколи і  зовсім 

незвичайним. Так  давайте поглянемо на автомобіль   нашого  часу і   

передбачимо,   яким  він  буде  так років через 20-30-50. 

Поговоримо про те, а яким  же  буде  автомобіль  майбутнього?  Почнемо,   

мабуть, з двигуна автомобіля.  В майбутньому, можливі два варіанти: 

1. Водневий   двигун -   у   майбутньому   виробництво  водню  буде  

дешевим,  а значить вигідним більшості автомобілістів. (Картинка) 

 

2. Електричний   двигун –  буде   малих   розмірів  і живитиметься  від  

звичайної електричної розетки. (Картинка) 



Двигун    майбутнього    буде   досить   потужним,   екологічним  і  

економним. 

У майбутньому у водія з'явиться велика кількість електронних 

помічників. Взагалі в автомобілі майже не залишиться механічних частин – 

все замінить електроніка. Вона стежитиме за автомобілем і за водієм, а також 

за дорожньою ситуацією. В майбутньому – в електроніки буде більше прав в 

управлінні, ніж у водія, а може і в далекому майбутньому вона і зовсім 

замінить людину. Тоді людині лише належатиме задати маршрут, і 

автомобіль сам його довезе до місця призначення. 

Може, автомобіль і  зміниться в  майбутньому, але  можна  

затверджувати  одне – кермо і  чотири колеса залишаться. І  наші  нащадки  

також,  років  через  20-30-50 уявлятимуть, – а яким же він буде - автомобіль 

майбутнього? Відео 

 

1.1.Негативні впливи автомобілів на навколишнє середовище. 

Розглядати автомобільний транспорт слід як індустрію, пов'язану з 

виробництвом, обслуговуванням і ремонтом автомобілів, їх експлуатацією, 

виробництвом пально-мастильних матеріалів, з розвитком і експлуатацією 

дорожньо-транспортної мережі. 

З цієї позиції можна сформулювати наступні негативні впливи 

автомобілів на навколишнє середовище. 

Перша група пов'язана з виробництвом автомобілів: 

- висока ресурсно-сировинна й енергетична ємність автомобільної 

промисловості; 

- власне негативний вплив на навколишнє середовище автомобільної 

промисловості (ливарне виробництво, інструментально-механічне 

виробництво, виробництво шин і т.д.). 



Друга група зумовлена експлуатацією: 

- витрата палива і повітря, виділення шкідливих вихлопних газів; 

- викиди продуктів випробувань шин і гальм; 

- шумове забруднення навколишнього середовища; 

- матеріальні, людські втрати і втрати тваринного світу в результаті 

транспортних аварій. 

Третя група пов'язана з відчуженням земель під транспортні магістралі, 

гаражі і стоянки: 

- розвиток інфраструктури сервісного обслуговування автомобілів 

(автозаправні станції, станції сервісного обслуговування, мийки і т.д.); 

-   підтримка транспортних магістралей у робочому стані 

(використання солі для танення снігів). 

Четверта група поєднує проблеми регенерації й утилізації шин, олії і 

інших технологічних рідин, самих відпрацьованих авто. 

Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього згоряння (ВГДВЗ), як було 

розглянуто, містять складну суміш, що нараховує більше 200 сполук. В 

основному це газоподібні речовини і невелика кількість твердих часток, що 

знаходяться в зваженому стані. 

Таким чином, автотранспорт - джерело емісії в атмосферу складної 

суміші хімічних сполук, склад яких залежить не тільки від виду палива, типу 

двигуна й умов його експлуатації, але і від ефективності контролю викидів. 

Потрапляючи в атмосферу, компоненти ВГДВЗ, з одного боку, змішуються з 

наявними в повітрі забруднювачами, з іншого боку - проходять ряд складних 

перетворень, що призводять до утворення нових сполук. Одночасно йдуть 

процеси розведення і видалення забруднювачів з атмосферного повітря 

шляхом мокрого і сухого висаджування на землю. 



Шумовий вплив у великих індустріальних містах світу - одна з 

найбільш гострих екологічних проблем сучасності. Численні експерименти і 

практика показують, що антропогенний шумовий вплив несприятливо 

впливає на організм людини і скорочує тривалість його життя, тому що 

звикнути до шуму фізично неможливо. Людина може суб'єктивно не 

помічати звуки, але від цього руйнівна дія на його органи слуху не тільки не 

зменшується, але і збільшується. При пристосуванні до сильного шуму 

організм людини втрачає велику кількість енергії, розвивається гіпертонія, 

підвищується агресивність. Жінки більш чутливі до сильного шуму й у них 

за умови шумового дискомфорту виникають ознаки неврастенії. 

 

 


