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КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ МІКРОЗАБРУДЮВАЧІВ ЯК СКЛАДОВИХ ЗАБРУДНЕННЯ
ПОВЕРХНЕВИХ ДОРОЖНІХ СТОКІВ
Анотація
Вступ. Сучасний стан і розвиток дорожнього будівництва та інфраструктури є причиною
збільшення забруднення навколишнього середовища, особливо в безпосередній близькості від
автомобільних доріг.
Проблематика. Поверхневий стік з автомобільних доріг уявляє собою значні об’єми
забруднених вод, які частіше за все без очищення, потрапляють до водних об’єктів та на прилеглу
територію, що суперечить природоохоронним вимогам. Не тільки аварійні витоки нафтопродуктів
і залишки хлоридів присутні в стічних водах, але і досить значна кількість завислих речовин, що
частіше всього має властивість осідати і накопичуватись та несе не будь-яку небезпеку для довкілля
та здоров’я населення. Для того, щоб передбачити заходи або запобігти такому забрудненню та
накопиченню необхідно визначити джерела утворення завислих речовин, якісні характеристики,
фізичні та хімічні властивості забруднюючих речовин.
Мета. Метою роботи є визначення забруднювачів завислих речовин (мікрозабруднювачів),
їх складових, розробити класифікацію джерел та їх утворення.
Матеріали та методи. Для написання статті використовувались аналітичні, інформаційнопошукові методи.
Результати. В результаті роботи була розроблена класифікація, в якій представлені
потенційно можливі види мікрозабруднювачів, що є складовими завислих речовин, виявлених в
січних поверхневих водах від автомобільних доріг.
Висновки. Розроблена класифікація джерел утворення мікрозабруднюваічв є початковим
етапом для дослідження такого забруднення, для вивчення міграції в довкіллі, наслідків
накопичення та продуктів розкладу, а також для розробки заходів щодо зменшення утворення і
розповсюдження мікрозабруднювачів в довкіллі.
Ключові слова: дорожнє покриття, мікрозабруднювачі, склад, частинки.
Вступ
Автомобільна дорога та автомобільний транспорт є джерелом забруднення навколишнього
середовища нафтопродуктами, важкими металами, завислими речовинами, пилом, який
утворюється при зносі автомобільних шин або покриття, протиожеледними матеріалами тощо [1].
Поверхневий стік з автомобільних доріг не містить специфічних речовин з токсичними
властивостями і характеризується підвищеним вмістом зважених речовин і нафтопродуктів.
У чинному нормативному документі [2] вміст завислих речовин у поверхневих стічних
водах з автодоріг визначено: до 1 300 мг/л ― в дощовому стоці і до 2 700 мг/л ― в талому стоці,
нафтопродуктів ― до 24 мг/л і 26 мг/л відповідно.
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З огляду на те, що нафтопродукти, як забруднювач дорожнього поверхневого стоку вже
відомі [3], але, що являють собою завислі речовини та їх вплив на довкілля, почали вивчати
нещодавно. Проблеми забруднення водних об’єктів мікрозабруднювачами широко висвітлено
в наукових працях закордонних [4–6] і вітчизняних вчених [7, 8]. Визначено, що деякі
мікрозабруднювачі, наприклад, метали, мають токсичний, мутагенний і канцерогенний вплив
на живі організми. Вони також мають здатність накопичуватися у донних відкладеннях і живих
тканинах [9]. У [10] наведено класифікація мікрозабруднювачів у поверхневих водах.
Проте, питання забруднення поверхневих дорожніх стоків мікрозабруднювачами вивчено
недостатньо. У даній статті проаналізуємо якісний склад таких мікрочастинок для класифікації їх
за джерелами утворення.
Основна частина
Дрібні частки (розміром не більше ніж 5 мкм), які утворюються при русі та взаємодії
транспортних засобів з покриттям автомобільної дороги, є нерозчинними, повільно розкладаються
та призводять до негативних наслідків як для здоров’я людини, так і для функціонування
екосистеми називаються мікрозабруднювачами [11].
Дорожнє покриття
Звичайно, перше, що спадає на думку, це те, що завислі речовини складаються з
дорожнього пилу, який спричинений безпосередньою взаємодією будь-якого транспортного
засобу з покриттям автомобільної дороги. Найпоширеніші автомобільні дороги будуються з
асфальтобетонним і цементобетонним покриттям. Для поліпшення якостей в дорожнє покриття
добавляють різноманітні полімери, які в подальшому стають складовими мікрозабруднівачів.

Дорожнє покриття
Асфальтобетон

Цементобетон

▫ пластоміри
▫ еластоміри
▫ частинка бітуму

▫ пластифікатори

Рисунок 1 ― Орієнтовний склад мікрозабруднювачів від дорожнього покриття
Автомобільні шини
Знос шин автомобільного транспорту вважається найбільшим джерелом утворення
Полімери
мікрозабруднювачів
Активатори при взаємодії автомобільної дороги та транспортних засобів, тоді як
мікрозабруднювачі від дорожньої розмітки, гальм та асфальтобетону
оцінюються у 10 разів менше

вулканізації
ніж від шин. Частки шин також переносять з собою інші забруднюючі речовини з навколишнього
середовища, наприклад, ПАР, бензотіазоли та аміни (рис. 2) [12].
Масла
Наповнювачі
Гальмівні колодки
технологічні
(для армування)
Під час гальмування автомобільного транспорту також утворюються мікрозабрудювачі від
гальмівних накладок.
Засоби для
Прискорювачі
Гальмівні накладки містять абразивні волокна, наповнювачі, фрикційні добавки або
обробки
вулканізації
мастила, а також в’яжучі речовини (рис. 3). Зв’язуючими є полімери різних модифікованих
фенолформальдегідних смол. Знос гальмівних накладок утворює мікрозабруднювачі, які містять
полімерні в’яжучі.

В’яжучі речовини
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технологічні
Масла
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обробки
Засоби для
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Рисунок 2 — Типовий склад протектора шини легкового автомобіля
Мастильні матеріали

В’яжучі речовини
В’яжучі речовини
Домішки
(мідь, сталь, латунь)
Домішки
(мідь, сталь, латунь)
Наповнювачі

Мастильні матеріали
Контрагенти (чавун
та іноді латунь)
Контрагенти (чавун
та інодіречовини
латунь)
Абразивні
Абразивні речовини

Наповнювачі

Бензотріазол

Рисунок 3 ― Орієнтовний склад речовин гальмівних колодок

Бензотріазол

Дорожня розмітка
Меркаптобензотіазол
Існують різні типи дорожньої розмітки: дорожня фарба, розмітка(МБТ)
із гарячого та холодного
Меркаптобензотіазол
пластику, термопластмаса в готовому вигляді, полімерна стрічка
в готовому вигляді та епоксидні
(МБТ)
смоли.
Силікатні
Частина дорожніх фарб та розмітки з гарячого та холодного
пластику складається з
стабілізатори
Силікатні
полімерів, тому продукти її зносу при вивільненні розглядаються як мікрозабруднювачі (рис. 4).
стабілізатори
Толітріазол
Дорожня фарба

Епоксидна смола

Толітріазол

етон

катори

Термопластмаса в
готовому вигляді

Розмітка з гарячого
пластику

МІКРОЗАБРУДНЮВАЧІ

Полімерна стрічка
в готовому вигляді

Розмітка з холодного
МІКРОЗАБРУДНЮВАЧІ
пластику

Наповнювач

Полімери
Діоксид титану

Автомобільні

Смола

Покриття корпусу
автомобілів
Автомобільні
Дорожнє
Покриття корпусу
шини
покриття
автомобілів
Фталати
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Рисунок 4 ― Орієнтовні
продукти зносупокриття
дорожньої розмітки
шини

Алкіл феноли
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Мономери лаків
Гальмівна рідина
Поліциклічні ароматичні
вуглеводні від гальмівної рідини. Гальмівні
Також до мікрозабруднювачів віднесено і частинки
рідини складаються з розчинника, полігліколетерів, мастильної основи, олігліколів та добавок
інгібіторів корозії та антиоксидантів (рис. 5). Полігліколі мають високу в’язкість, а тому їх
необхідно розбавляти продуктом із низькою в’язкістю (ефіри полігліколю). Інгібітори корозії
додаються для захисту металів гальмівної системи від корозії, а антиоксиданти необхідні для
зменшення окислювального розпаду органічних компонентів та для уповільнення утворення
кислих продуктів розпаду та смол.
Розчинник

Полігліколі

Полігліколетери мастильної
основи

Інгібітори корозії

Епоксидна смола
Термопластмаса в
готовому вигляді

вні рідини

Дорожня фарба
Антиоксиданти

Розмітка з гарячого
пластику

Гільмівні

колодки
Полімерна
стрічка
Розмітка з холодного
Рисунок
які входять до складу гальмівних рідин
в готовому
вигляді5 ― Орієнтовний перелік компонентів,
пластику

Покриття корпусу автомобільного транспорту
Наповнювач
Покриття автомобілів складаються з поліуретанових або акрилових лаків, пластифікаторів
та пігментів, які зношуються, а потім потрапляють як мікрозабруднювачі в навколишнє
Діоксид
Смола утворення мікрозабруднювачів від цього джерела
середовище (рис.
6). Натитану
даний час оцінювання
не виконувалось, але передбачається, що це джерело утворення значно нижче, ніж викиди
мікрозабруднювачів від шин [13].
Полімери

Фталати

Алкіл феноли
Етоксилати
Мономери лаків

Поліциклічні ароматичні
вуглеводні

Рисунок 6 ― Потенційний склад речовин від покриття та фарби/лаку транспортних засобів
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вулканізації
Наповнювачі
ТЕХНОЛОГІЇ
(для армування)

В’яжучі речовини

Масла

ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
технологічні
Мастильні матеріали

Засоби для
обробки

Прискорювачі
Охолоджуючі
вулканізації
Домішки

рідини автомобілів
Контрагенти (чавун
Здебільшого
охолоджуюча
рідина складається з етиленгліколю
або пропіленгліколю та
(мідь, сталь, латунь)
та іноді латунь)
деяких домішок (комбінація неорганічних та органічних речовин) (рис. 7).
У навколишньому середовищі тріазоли часто виявляються
у досить високих концентраціях.
Абразивні речовини
Наповнювачі
Це обумовлено тим, що скиди охолоджуючих рідин при русі автомобілів є потенційними
Мастильні матеріали
В’яжучі речовини
забруднювачами дорожнього стоку.
Домішки
(мідь, сталь, латунь)

Контрагенти (чавун
та
іноді латунь)
Бензотріазол
Абразивні речовини

Наповнювачі

Меркаптобензотіазол
(МБТ)
Бензотріазол

Силікатні
стабілізатори

Меркаптобензотіазол
(МБТ) Толітріазол
Силікатні

Рисунок 7 ― Складові охолоджуючих рідин,
що найчастіше зустрічаються у стоках
стабілізатори
МІКРОЗАБРУДНЮВАЧІ
Висновки
Толітріазол

З вищенаведеного можна виділити основні джерела мікрозабруднювачів, що безпосередньо
утворюються від руху автомобільного транспорту на дорогах, вони представлені на рис. 8.
МІКРОЗАБРУДНЮВАЧІ

Автомобільні
шини

Автомобільні
шини

Дорожнє
покриття

Дорожнє
покриття

Охолоджуючі рідини

Охолоджуючі рідини

Гільмівні
колодки

Покриття корпусу
автомобілів

Гільмівні
колодки

Покриття корпусу
автомобілів

Дорожня розмітка

Дорожня розмітка

Гільмівні рідини

Гільмівні рідини

Рисунок 8 ― Основні мікрозабруднювачі, які утворюються при русі та взаємодії
транспортних засобів з покриттям автомобільної дороги
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Виходячи з класифікації джерел утворення мікрозабруднювачів, можна визначити
фактори, які впливають на утворення мікрозабруднювачів: інтенсивність руху транспортного
потоку, склад транспортного потоку, рельєф місцевості, тип дорожнього покриття, стан дорожньої
розмітки тощо. Розроблена класифікація дає можливість для подальших досліджень з виявленням
кількісних і якісних властивостей кожного компонента, шляхів розповсюдження та наслідків
накопичення в довкіллі.
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Аbstract
Introduction. The current state and the development of road construction and infrastructure is the
cause of increasing the environmental pollution, especially in close proximity to the roads.
Problem Statement. Surface runoff from the roads is a significant volume of polluted water
which most often enters water bodies and the surrounding area without treatment, which is contrary to
environmental requirements. Not only accidental leaks of oil and chloride residues present in runoff,
but also a significant volume of suspended solids, which are often settled and accumulated and are
dangerous for the environment and public health. In order to predict measures or prevent such pollution
and accumulation, it is necessary to determine the sources of suspended solids, qualitative characteristics,
physical and chemical properties of pollutants.
Purpose. The purpose of the work is to determine of suspended solids pollutants (micropollutants),
their components, to develop a classification of sources and their formation.
Materials and methods. Analytical, information retrieval methods were used for this study.
Results. As a result of the work, classification, which presents potentially possible types of
micropollutants which are the components of suspended solids found in road surface runoff, was developed.
Conclusions. The developed classification of micropollutants sources is the initial stage to study
such kind of pollution, migration in the environment, the impacts of accumulation and decomposition
products, as well as to develop measures for reducing the formation and dissemination of micropollutants
in the environment.
Keywords: road pavement, micropollutants, composition, particles.
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