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УДК 629.113.52 

 

Д.О. Галущак, О.О. Галущак, О.В. Вдовиченко 

 

ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ВИКОРИСТАННЯ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 

 
В роботі здійснено розрахунок витрати палива автобуса Богдан А-092 при використанні 

дизельного палива, біодизельного та динамічного регулювання складу суміші палив під час руху 

міського автобуса. Проаналізовано витрати на проїзд автобусом одного рейсу за маршрутом. 

Ключові слова: дизельне паливо, біодизельне паливо, витрата палива. 

Fuel consumption of the Bogdan A-092 bus is calculated at the use of diesel fuel, biodiesel and 

dynamic regulation of the composition of the mixture of fuels during urban bus traffic. The cost of 

traveling by bus of one flight along the route is analyzed. 

Keywords: diesel fuel, biodiesel fuel, fuel consumption. 

 

Значне збільшення кількості автомобільного транспорту стало причиною погіршення 

екологічного стану навколишнього середовища та призвело до збільшення використання нафтових 

палив. Дослідження показують, що викиди шкідливих речовин автомобільним транспортом у 

середньому за рік становлять 39% від усього обсягу шкідливих викидів [1]. У містах забруднення 

повітря вихлопними газами часом досягає 70-90% загального рівня забруднень. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання альтернативних видів палив, які 

зменшують екологічне навантаження на навколишнє середовище. Для автомобілів з дизельними 

двигунами, на сьогоднішній день, найбільш перспективним є біодизельне паливо, 

використовувати яке можна в чистому виді або в суміші з дизельним паливом. 

Використовуючи біодизельне паливо в якості палива для двигунів внутрішнього згорання, 

можна досягнути кращих екологічних і експлуатаційних показників транспортних засобів та 

зменшити залежність від традиційних нафтових палив, запаси яких постійно зменшуються.  

Оскільки, автобуси, які працюють в режимі маршрутного таксі та транспортні засоби 

комунальних підприємств міст здебільшого обладнані дизельними двигунами, то використання 

біодизельного палива при їх експлуатації було б доцільним для покращення екологічного стану 

міст та зменшення витрат на їх експлуатацію. 

Для дослідження впливу на економічні показники транспортних засобів використання 

біодизельного палива було розраховано витрату палива міського автобуса малої 

пасажиромісткості Богдан А-092 при русі за маршрутом №29Б вул. Комарова - вул. Лугова, 

м. Вінниці, схема якого зображена на рис. 1. Протяжність маршруту складає 19,9 км. 
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Рисунок 1 - Схема маршруту №29Б громадського транспорту м. Вінниці 

 

Оскільки, міський пасажиропотік має велику нерівномірність по дням тижня та годинами 

доби [2], то при експлуатації автобуса його вага буде змінюватись в широких межах, що в свою 

чергу буде впливати на зміну режимів роботи двигуна під час проїзду по одному і тому ж маршруті. 

Тому доцільно в якості палива для двигуна автобуса використовувати суміш дизельного та 

біодизельного палив з динамічним регулюванням її складу, що дозволяє використовувати при 

максимальних навантаженнях на автобус дизельне паливо, при мінімальних - біодизельне, та при 

часткових навантаження - суміш дизельного та біодизельного палив різного складу. 

Витрату палива автобуса Богдан А-092 було розраховано при використанні дизельного 

палива, біодизельного та суміші цих палив зі зміною її складу під час руху автобуса за маршрутом 

№29Б. Результати розрахунку показують, що витрата палива за один рейс складає: при 

використанні дизельного палива - 10,3 л.; біодизельного - 11,63 л.; суміші дизельного та 

біодизельного палив зі зміною її складу - 10,74 л. (7,36 л. - дизельного; 3,38 л. біодизельного). 

Аналіз ринку нафтопродуктів України [3, 4] показує, що на теперішній час вартість 

біодизельного палива в середньому на 28% менша за вартість дизельного палива. Таким чином, 

витрати на проїзд одного рейсу автобусом Богдан А-092 за маршрутом №29Б при використання 

біодизельного палива зменшуються на 19%; при використанні динамічного регулювання складу 

суміші біодизельного та дизельного палив - на 5%. 

Отже, використання динамічного регулювання складу суміші біодизельного та дизельного 

палив в якості палива для двигунів автобусів, які працюють в режимі міського маршрутного таксі 

дозволяє знизити експлуатаційні витрати на паливо та покращити екологічний стан міста в цілому. 
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УДК 629.113  

 

В. А. Кашканов, О. В. Лавренюк 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

АВТОСЕРВІСУ 
 

Виконано аналіз діяльності підприємств автосервісу та складено структурно-функціональну 

схему технічної експлуатації автомобілів на підприємствах автосервісу у вигляді складових 

елементів, що показують взаємозв'язки всередині системи технічного обслуговування, і зовнішніх 

чинників, що впливають на ці процеси. Наведено рекомендації щодо шляхів удосконалення 

виробничої діяльності підприємств автосервісу. 

Ключові слова: технічне обслуговування, автосервіс, виробнича діяльність. 

The analysis of the activity of the car service enterprises is made and a structural and functional 

scheme of technical operation of cars at the car service enterprises in the form of constituent elements 

showing interconnections within the system of maintenance, and external factors influencing these 

processes is made. Recommendations on ways to improve the production activity of the car service 

enterprises are given. 

Key words: maintenance, car service, production activity. 

 

Досвід експлуатації легкових автомобілів показує, що основною причиною заїздів власників 

на станцію технічного обслуговування автомобілів (СТО) є потреба в заміні або ремонті відмовили 

деталей, вузлів, агрегатів. Для проведення такого ремонту СТО забезпечуються запасними 

частинами, мастильними, охолоджуючими та іншими матеріалами. Підтримка транспортних 

засобів, що належать громадянам, у технічно справному стані – головна мета діяльності СТО. Вона 

передбачає комплексний характер послуг, що включає і процеси, пов'язані з продажем автомобілів, 

запасних частин і приладдя. 

Діяльність підприємства автосервісу може бути представлена у вигляді складових елементів, 

що показують взаємозв'язки всередині системи техобслуговування, і зовнішніх чинників, що 

впливають на ці процеси. Внутрішня діяльність підприємств автосервісу полягає у виробництві 

технічного обслуговування (ТО) і ремонту автомобілів, забезпеченні кадрами, устаткуванням, 

інструментом і будівлями для виконання робіт. Результати розгляду діяльності підприємств з 

обслуговування автомобілів, що належать громадянам, дали можливість побудувати структурно-

функціональну схему технічної експлуатації автомобілів (рис. 1), яка відображає взаємозв'язок 

функціонально автономних підсистем, а також визначає коло завдань, що вирішуються в кожній з 

них. 

В якості одного з зовнішніх факторів, що впливають на роботу СТО, перш за все виступає 

власник транспортного засобу, який є для СТО замовником на виробництво ТО і ремонту. 

Своєчасне і якісне виконання робіт на СТО можливо лише при наявності запасних частин і 

матеріалів. Таким чином відсутність одного з зовнішніх чинників: замовника, запасних частин або 

матеріалів ускладнює, а в деяких випадках зупиняє роботу СТО, що призводить до простоїв 

робочих, устаткування, зниження рівня технічної готовності транспорту, створює передумови до 

утворення наднормативних запасів, виникнення підвищеного попиту на деякі деталі, сприяє 

утворенню в весняно-літній період черг замовників на ТО і ремонт. 

 


