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ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТУ НА ДОВКІЛЛЯ У ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра ПЕОП
Запорізька область має розвинуту транспортну систему. Автомобільний транспорт в
процесі функціонування викидає з відпрацьованими газами токсичні речовини, створює
високий рівень шуму, забруднює ґрунти та водойми в результаті змиву та протоку паливомастильних матеріалів, що спричиняє утворення пилу та інших забруднюючих речовин, які
здійснюють несприятливу дію на навколишнє природне середовище та безпосередньо на
людину. Основними проблемами забруднення атмосферного повітря пересувними
джерелами є:

використання палива, яке не відповідає вимогам сучасних екологічних норм;

навантаження головних магістралей міст транзитним транспортом;

відсутність нейтралізаторів в основній масі автомобілів вітчизняних марок та
старих іномарок.
З огляду на виняткову актуальність охорони атмосферного повітря від відпрацьованих
автомобілями газів, їхнього впливу на людей, першочерговою проблемою є створення
екологічно «чистих» видів транспорту. В даний час ведеться пошук більш «чистого» палива,
ніж бензин. У якості його замінників розглядається екологічно чисте газове паливо,
метиловий спирт (метанол), малотоксичний аміак та ідеальне паливо - водень.
З погляду екологічної чистоти найбільш перспективним є електромобіль. У дослідноконструкторських бюро створені моделі автомобілів, що працюють на енергії електричних
акумуляторів у межах міста, а за його межами перехід на роботу на звичайних
карбюраторних двигунах. Ідуть роботи по створенню ідеального виду транспорту автомобіля на сонячних батареях.
Загальний екологічний стан у містах визначається також правильною організацією
руху автотранспорту. Найбільший викид уразливих речовин відбувається при гальмуванні,
розгоні, додатковому маневруванні. Тому створення дорожніх «розвилок», швидкісних
магістралей з мережею підземних переходів, правильна установка світлофорів, регулювання
руху транспорту за принципом «зеленої хвилі» багато в чому скорочує надходження в
атмосферу шкідливих речовин і сприяє збереженню транспорту.
Для вирішення проблем забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами,
необхідно запровадження наступних заходів:

забезпечення постачання паливо-мастильних матеріалів, які відповідають
вимогам сучасних екологічних норм відповідно до чинного законодавства;

перенаправлення потоків транзитного транспорту за межі населених пунктів,
скорочення кількості автостоянок та паркувальних майданчиків в центрі міст, житлових
забудовах, рекреаційних зонах, а також перегляд маршрутів міських перевезень;

зменшення кількості автомобілів, які не забезпечені нейтралізаторами, шляхом
оснащення діючих автомобілів нейтралізаторами, перейняття практики європейських країн
щодо введення податку на використання автомобілів з великим вмістом забруднюючих
речовин у відпрацьованих газах (без нейтралізаторів) або виведення цих автомобілів з
експлуатації.
Крім того, для області важливо вирішення питання розширення доріг з поліпшеним
покриттям, збільшення кількості газових заправок для активізації роботи з переходу на
природний газ та біогаз, як більш екологічно-чистого палива.

