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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1 Дисципліни  «Інформаційні технології  в екології» та «Геоінформаційні технології 

екологічного моніторингу» належать до циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки. 

       1.2. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки  фахівця.  

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства 

з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила 

сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні 

ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої 

організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично 

використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини 

властивості, а 12 тис. є токсичними. 

До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними 

водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального 

господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної 

катастрофи. Втручання людини у природні процеси різко зростає і може спричиняти зміну 

режиму ґрунтових і підземних вод у цілих регіонах, поверхневого стоку, структури   ґрунтів, 

інтенсифікацію ерозійних процесів, активізацію геохімічних та хімічних процесів у 

атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни мікроклімату тощо. Сучасна діяльність, наприклад, 

будівництво гідротехнічних споруд, шахт, рудників, доріг, свердловин, водойм, дамб, 

деформація суші ядерними вибухами, будівництво гігантських міст, обводнення і озеленення 

пустель, та інші повсякденні аспекти діяльності людини, вже викликали значні видимі і 

приховані зміни довкілля. 

Ефективний контроль за викидами та розповсюдженням шкідливих речовин неможливо 

уявити без аналітичних вимірювань, які здійснюються за допомогою обчислювальної техніки 

та  спеціальних приладів, і вимагають відповідної фахової підготовки. 

Інформаційні технології  в екології як сукупність методів та засобів постійного контролю 

стану довкілля -  це головне джерело достовірної інформації про стан довкілля.  

Інформаційним технологіям  екологічного моніторингу належить основна роль у 

визначенні антропогенного впливу на довкілля.  
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2. ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Дані методичні вказівки містять п’ять лабораторних робіт. 

1. Вивчення будови та роботи газоаналізатору «Infralyt smart». 

2. Вимірювання вмісту діоксиду вуглецю (СО) у відпрацьованих газах автомобіля. 

3. Вимірювання вмісту оксиду вуглецю (СО2) у відпрацьованих газах автомобіля. 

4. Вимірювання вмісту суми вуглеводнів (HC) у відпрацьованих газах автомобіля. 

5. Схеми побудови автоматизованих засобів для дослідження забруднення атмосфери 

складовими димових газів та відпрацьованими газами. 

 

Методичні вказівки охоплюють основні аспекти дослідження забруднення атмосфери 

складовими димових газів та відпрацьованими газами за допомогою автоматизованих 

засобів. 

Опис кожної лабораторної роботи містить короткі теоретичні відомості і перелік 

питань, які слід вивчити самостійно, користуючись конспектом лекцій або спеціальною 

літературою.  

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, що продемонстрували 

знання відповідей на контрольні питання і способів виконання завдань, наведених в описі 

роботи. 

Виконання роботи зараховується студентам, що успішно справилися з усіма без 

винятку пунктами завдань і дали вичерпні пояснення про хід виконання роботи та повні 

відповіді на контрольні питання. 
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Лабораторна робота №1 

 Вивчення будови та роботи газоаналізатору «Infralyt smart» 

Мета: Ознайомитися з будовою, принципом роботи та можливостями газоаналізатору 

«Infralyt Smart».  

Теоретичні відомості 

Газоаналізатор «Infralyt smart» застосовується для контролю вмісту оксиду вуглецю, 

діоксиду вуглецю, суми вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів [1]: 

 

1. На підприємствах які експлуатують та обслуговують автомобілі. 

2. На підприємствах технічного обслуговування і ремонту автомобілів. 

3. На підприємствах які виготовляють двигуни і автомобілі. 

4. Під час сертифікації випробовувань та технічного нагляду за 

сертифікованою продукцією. 

5. Під час державних технічних оглядів автомобілів. 

6. Під час перевіряння автомобілів у дорожніх умовах. 

 

Газоаналізатор «Infralyt  smart» характеризується високим користувацьким, сервісним 

та технічним обслуговуванням, дозволяє підключатися до принтеру та комп’ютеру. Також 

інформацію можна передавати через бездротовий канал Bluetooth. 

«Infralyt smart» дає можливість підключати лічильник обертів двигуна і вимірювальний 

пристрій температури мастила які можуть бути використанні разом із вимірювальною 

схемою для: 

 Точного моніторингу рівня СО, ,  і співвідношення паливо/повітря (). 

 Проведення експрес-діагностики несправності двигунів.  

 Аналізу паливної суміші. 

 При регулюванні клапанів при випередженому запалюванні. 

 Для вимірювання обертів двигуна і температури мастила на 2 - ох та 4 - ох тактних 

двигунах. 

Конструкція газоаналізатора 

«Infralyt smart» розміщується в міцному металевому корпусі з ручкою для перенесення 

розташованою на верхній панелі. 

Дисплей та органи управління (рис.1.1)  енергоємні, розташовані на передній панелі. 

Пробовідбірник простий у користуванні і під’єднаний до фільтра води,  представляє 

собою довгий гнучкий шланг. 

Фільтр води з вбудованим фільтром  грубого очищення видаляє частинки бруду і 

конденсату з проб вихлопних газів. 

Фільтр у вигляді диска тонкої очистки розташований на передній панелі (рис.1.1. - 3), 

який видаляє незначні частки бруду які впливають на систему вимірювання, а отже результат 

тесту. 

DIN порти розташовані на задній панелі для підключення різних датчиків таких як 

датчика обертів двигуна і датчика температури мастила. 

Додатково може бути підключений принтер з бездротовим зв’язком (рис.1.1 - 2). 

Також газоаналізатор може бути підключений до ПК за допомогою Bluetooth, USB, 

LAN, або послідовного інтерфейсу RS 232. 
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Рис.1.1.  Передня панель газоаналізатору  «Infralyt  Smart» [2] 

 

1 – LCD дисплей; 

2 – принтер (опційно); 

3 – дисковий фільтр тонкої очистки. 

Кнопки керування: 

4 – вгору; 

5 – скидання; 

6 – вниз; 

7 – запам’ятати; 

8 – кнопка живлення (вімк./вимк.). 

 

 
 

Рис.1.2. Задня панель газоаналізатору  «Infralyt  Smart» 

1 – вхід під’єднання пробовідбірника;  

2 – вихід відпрацьованих газів;  

3 – вихід конденсату;  

4 – блок живлення. 

Порти: 

6 - LAN (під’єднання до локальної мережі); 

7 - USB; 

8 - OBD; 

9 - вхід для підключення температурного датчика; 

10 - вхід для підключення датчика вимірювання обертів двигуна; 
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11 - послідовний порт для підключення ПК або HG 600; 

12 - послідовний порт для підключення ПК. 

 

Внутрішня будова 

Пневматичний блок відокремлений від електронного відсіку. Сепаратор конденсату 

складається з колектора конденсату, фільтру грубої очистки і насосного агрегату. 

 
Рис. 1.3. Внутрішня будова газоаналізатору «Infralyt  Smart» 

 

1 – вхід для введення проби газу;  

2 – сепаратор конденсату;  

3 – паперовий фільтр;  

4 – фільтр тонкої очистки;  

5 – вугільний фільтр;  

6 – вхід нульового газу;  

7 – електрохімічна  вимірювальна комірка; 

8 – вихід конденсату;  

9 – вхід калібрувального газу. 

Принципова схема 

 

Інфрачервоне світло випромінюється через вимірювальну камеру і реєструється за 

допомогою датчиків які працюють через кореляційні фільтри. Сигнали від датчиків 

оброблюються безпосередньо мікроконтролером. Кисень вимірюються за допомогою 

електрохімічного датчика. 
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Рис.1.4.  Принципова схема роботи газоаналізатору  «Infralyt  Smart» 

 

Функціональні вимоги 

 

Вимірюванні компоненти і діапазони: 

   –  10.00 % за об'ємом; 

   –  (0 - 20.00 %) за об'ємом; 

   –  (0 - 2500) ppm (C6H14); 

   –  (0 - 22.00 %) за об'ємом. 

 

Поглинання вуглекислим газом інфрачервоного випромінювання 

 

При проходженні оптичного випромінювання через газову кювету молекули газу, 

поглинаючи кванти випромінювання, що відповідають певним частотам, збуджуються, тобто 

збільшують запас своєї енергії. Якщо поглинається ультрафіолетове та видиме 

випромінювання або випромінювання короткохвильової частини спектра інфрачервоного, то 

підвищується запас енергії електронів, енергії, відповідної коливання ядер атомів, і енергії 

обертання молекули навколо центру ваги. Якщо поглинаються кванти, відповідні більш 

довгохвильовій області спектра оптичного випромінювання (від декількох мікрометрів до 

сотень мікрометрів), то порушуються коливально-обертальні і, відповідно, чисто обертальні 

ступені свободи. У результаті цього спектри поглинання молекул складаються з ряду смуг, 

що мають дуже складну структуру. На рис. 2.5.  показана частина спектру, знятого при 
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товщині шару газу 100 мм, тиск 10 000 ррm і температурі 20 . Добре видно смуги 

коливально - обертального спектра поглинання вуглекислого газу. 

 

 
Рис. 1.5. Коливально – обертальні смуги поглинання вуглекислого газу 

 

Інфрачервону радіацію поглинають всі гази, за винятком одноатомних газів. Спектр 

поглинання одноатомних газів або парів металів відрізняється від інфрачервоних спектрів 

поглинання молекул своєю відносною простотою і складається не з смуг, а з окремих ліній, у 

багатьох випадках розташованих тільки в ультрафіолетовій області спектра [3]. 

 

Як інфрачервоні, так і ультрафіолетові спектри поглинання, залежно від природи даної 

речовини, мають індивідуальний характер, що і дозволяє ідентифікувати ці речовини [4]. 

 

Завдання на лабораторну роботу 

 

1. Ознайомитися з будовою, принципом роботи та можливостями газоаналізатору 

«Infralyt Smart». 

 

        Проведення лабораторної роботи 

1. Ознайомитися з інструкцією з експлуатації газоаналізатора «Infralyt Smart». 

2. Ввімкнути в мережу газоаналізатор «Infralyt Smart». 

3. Ознайомитися з функціональними можливостями газоаналізатору. 

4. Вимкнути газоаналізатор. 

 

Звіт про лабораторну роботу 

 

1. Опис роботи газоаналізатора Infralyt Smart. 

2. Висновки. 

 

Контрольні питання 

 

1. Для яких цілей в першу чергу призначений газоаналізатор «Infralyt Smart»? 

2. На чому базується робота даного газоаналізатора (принцип роботи)? 

3. Які компоненти дозволяє виміряти газоаналізатор «Infralyt Smart»? 
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4. Внутрішня будова газоаналізатора? 

5. Як реєструється вміст вуглекислого газу газоаналізатором «Infralyt Smart»? 

6. Розкажіть про принципову схему роботи газоаналізатора? 

 

 

 

 

Література 

 

1. ДСТУ 4277:2004. 

2. User manual «Infralyt Smart». 

3. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Е. С. 

Кузнецова. М.: Транспорт, 1991. С. 191-192. 

4. Методические указания к лабораторным работам по разделу «Оптико-

электронные газоанализаторы» курса «Экологический мониторинг» / Под общей 

редакцией д.т.н., профессора Г.Г. Ишанина, М.А. Кустикова, М.Н. Мешалкина, 

В.Л. Мусяков, А.Н. Тимофеев: Санкт-Петербург, 2003. 
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Лабораторна робота №2  

Вимірювання вмісту оксиду вуглецю (СО) у відпрацьованих газах автомобіля 

 

Мета: Навчитися вимірювати вміст СО у відпрацьованих газах автомобіля на 

відповідність встановленим ДСТУ 4277:2004 «Норми і методи вимірювання  вмісту оксиду 

вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля з двигунами, що працюють на 

бензині або газовому паливі» 

Прилади і устаткування: газоаналізатор «Infralyt smart», автомобіль з бензиновим 

двигуном. 

Призначення приладу: 

Газоаналізатор «Infralyt  smart» призначений для вимірювання об'ємної частки оксиду 

вуглецю (СО), діоксиду вуглецю , кисню , суми вуглеводнів (СН) у 

відпрацьованих газах, вимірювання частоти обертання колінчастого вала, вимірювання 

температури мастила автомобіля з бензиновим двигуном. 

Газоаналізатор застосовується  при роботах пов'язаних з розробкою, виробництвом, 

ремонтом та регулюванням двигунів на відповідність встановленим ДСТУ 4277:2004 нормам 

викиду оксиду вуглецю та вуглеводнів. 

Робочі умови застосування приладу: 

1) Живлення приладу: 

  - від бортової мережі автомобіля напругою 12 ± (1,2 - 2,8) В; 

  - від мережі змінного струму напругою від 85 до 220 В і частотою від 47 до 440 Гц; 

2) потужність, що розсіюється: максимальна 40 ВА;  

3) вимоги до навколишнього середовища: 

 Температура навколишнього середовища: ; 

 Повітряний тиск: ; 

 Максимальне співвідношення температура / вологість: 35 / 95 ; 

4) діапазон вимірювання газоаналізатора: 

 CO – (0 - 10.00 %) за об’ємом; 

5) вимоги до відбору проби:  

 потік газової проби ; 

 температура проби газу на вході газоаналізатора:   [1]. 

 

Підготовка до проведення роботи: 

1. Ознайомитися з призначенням, технічними характеристиками, пристроєм, принципом 

дії та порядком підготовки приладу до роботи. 

2. Під час випробування автомобіля для живлення двигуна треба застосовувати бензин 

або газове паливо і мастильні матеріали, що передбачені документами з експлуатації 

автомобіля і відповідають вимогам чинних нормативних документів на їх 

виготовлення. 

3. Зовнішнім огляданням необхідно перевірити комплектність, задовільність стану і 

відсутність нещільностей у з’єднаннях випускної системи автомобіля. 

4. За наявності бортової системи діагностики необхідно переконатися, що діагностичний 

індикатор не сигналізує про несправну роботу двигуна і його систем. 
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5. Перед вимірюванням двигун має бути прогрітим так, щоб температура 

охолоджувальної рідини чи моторної оливи була в межах діапазону робочих 

температур за рекомендаціями підприємства виробника. 

Якщо дані відсутні температура має бути не менша ніж  під час 

випробування. 

6. Контролюють температурний режим за штатними покажчиками автомобіля або з 

використанням додаткових засобів вимірювання. 

 

Порядок проведення роботи: 

1. Встановіть важіль перемикання передач (вибирач швидкості для автомобілів з 

автоматичною коробкою передач) у нейтральне положення; 

2. Загальмувати автомобіль стоянковим гальмом; 

3. Підкласти під колеса автомобіля упорні колодки; 

4. Занурити пробовідбірний зонд газоаналізатора у випускну трубу автомобіля на 

глибину не менше ніж 300 мм від зрізу; 

5. Повністю відкрити повітряну заслінку; 

6. Запустити двигун; 

7. Збільшити частоту обертання вала двигуна до  і витримати цей режим протягом 

не менше ніж 30 с (у разі випробовування автомобіля з нейтралізатором необхідно 

витримати цей режим протягом 2-3 хв. За температури атмосферного повітря вище 

ніж  ); 

8. Якщо значення частот обертання не встановлено підприємством-виробником у 

технічних умовах чи документах з експлуатації автомобіля, то перевіряють за 

. 

9. Встановити мінімальну частоту обертання   вала двигуна і після стабілізування 

показів газоаналізатора, але не пізніше ніж через 60 с, виміряти оксид вуглецю (за 

результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення між максимальним і 

мінімальним показами приладу за інтервал вимірювання); 

10. Встановити підвищену частоту обертання вала двигуна  і після стабілізування 

показів газоаналізатора, але не пізніше ніж через 60 с., виміряти оксид вуглецю (за 

результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення між максимальним і 

мінімальним показами приладу за інтервал вимірювання); 

11. За результатами вимірювання вмісту оксиду вуглецю заповнюють протокол 

випробування; 

12. Автомобіль, для якого вміст вуглецю у відпрацьованих газах не перевищує гранично 

допустимих значень вважають таким, що пройшов випробування [2]. 

Протокол випробування 

  

Марка і модель автомобіля__________________________________________________ 

Номер шасі (кузова), державний номер автомобіля____________________________ 

Наявність нейтралізатора і його тип: окиснювальний/трикомпонентний__________ 

Відповідність автомобіля вимогам 5.1.2 - 5.1.3 ДСТУ 4277:2004_________________ 

Температура охолоджувальної рідини (моторної оливи)________________________ 
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Марка, модель, заводський номер, рік випуску газоаналізатора, дата     

повірки______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Таблиця № 2.1. Результати вимірювання вмісту оксиду вуглецю 

 

Частота обертання Результати вимірювання 

вмісту 

Гранично допустимий вміст 

Оксиду вуглецю, % Оксиду вуглецю, % 

   

 
  

 

Висновок про відповідність вимогам ДСТУ: 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Контрольні питання 

   

1. Призначення і принцип роботи газоаналізатора «Infralyt smart»?  

2. Підготовка до випробування? 

3. Порядок вимірювання об'ємної частки оксиду вуглецю (СО) у відпрацьованих газах 

автомобіля? 

 

 

Література 

 

5. User manual «Infralyt Smart». 

6. ДСТУ 4277:2004 
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Лабораторна робота №3 

Вимірювання вмісту діоксиду вуглецю ( ) у відпрацьованих газах автомобіля 

 

Мета: Навчитися вимірювати вміст  у відпрацьованих газах автомобіля на 

відповідність встановленим ДСТУ 4277:2004 «Норми і методи вимірювання  вмісту оксиду 

вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля з двигунами, що працюють на 

бензині або газовому паливі» 

Прилади і устаткування: газоаналізатор «Infralyt smart», автомобіль з бензиновим 

двигуном. 

 

Призначення приладу: 

Газоаналізатор «Infralyt  smart» призначений для вимірювання об'ємної частки оксиду 

вуглецю (СО), діоксиду вуглецю , кисню , суми вуглеводнів (СН) у 

відпрацьованих газах, вимірювання частоти обертання колінчастого вала, вимірювання 

температури мастила автомобіля з бензиновим двигуном. 

Газоаналізатор застосовується  при роботах пов'язаних з розробкою, виробництвом, 

ремонтом та регулюванням двигунів на відповідність встановленим ДСТУ 4277:2004 нормам 

викиду оксиду вуглецю та вуглеводнів. 

Робочі умови застосування приладу: 

1) Живлення приладу: 

  - від бортової мережі автомобіля напругою 12 ± (1,2 - 2,8) В; 

  - від мережі змінного струму напругою від 85 до 220 В і частотою від 47 до 440 Гц; 

2) потужність, що розсіюється: максимальна 40 ВА;  

3) вимоги до навколишнього середовища: 

 Температура навколишнього середовища: ; 

 Повітряний тиск: ; 

 Максимальне співвідношення температура / вологість: 35 / 95 ; 

4) діапазон вимірювання газоаналізатора: 

   –  (0 - 20.00 %) за об'ємом; 

5) вимоги до відбору проби:  

 потік   з використанням внутрішнього насоса; 

 температура на вході газоаналізатора: . 

 

Підготовка до проведення роботи: 

7. Ознайомитися з призначенням, технічними характеристиками, пристроєм, принципом 

дії та порядком підготовки приладу до роботи. 

8. Під час випробування автомобіля для живлення двигуна треба застосовувати бензин 

або газове паливо і мастильні матеріали, що передбачені документами з експлуатації 

автомобіля і відповідають вимогам чинних нормативних документів на їх 

виготовлення. 

9. Зовнішнім огляданням необхідно перевірити комплектність, задовільність стану і 

відсутність нещільностей у з’єднаннях випускної системи автомобіля. 
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10. За наявності бортової системи діагностики необхідно переконатися, що діагностичний 

індикатор не сигналізує про несправну роботу двигуна і його систем. 

11. Перед вимірюванням двигун має бути прогрітим так, щоб температура 

охолоджувальної рідини чи моторної оливи була в межах діапазону робочих 

температур за рекомендаціями підприємства виробника. 

Якщо дані відсутні температура має бути не менша ніж  під час 

випробування. 

12. Контролюють температурний режим за штатними покажчиками автомобіля або з 

використанням додаткових засобів вимірювання. 

 

Порядок проведення роботи: 

13. Встановіть важіль перемикання передач (вибирач швидкості для автомобілів з 

автоматичною коробкою передач) у нейтральне положення; 

14. Загальмувати автомобіль стоянковим гальмом; 

15. Підкласти під колеса автомобіля упорні колодки; 

16. Занурити пробовідбірний зонд газоаналізатора у випускну трубу автомобіля на 

глибину не менше ніж 300 мм від зрізу; 

17. Повністю відкрити повітряну заслінку; 

18. Запустити двигун; 

19. Збільшити частоту обертання вала двигуна до  і витримати цей режим протягом 

не менше ніж 30 с (у разі випробовування автомобіля з нейтралізатором необхідно 

витримати цей режим протягом 2-3 хв. За температури атмосферного повітря вище 

ніж  ); 

20. Якщо значення частот обертання не встановлено підприємством-виробником у 

технічних умовах чи документах з експлуатації автомобіля, то перевіряють за 

. 

21. Встановити мінімальну частоту обертання вала двигуна і після стабілізування показів 

газоаналізатора, але не пізніше ніж через 60 с, виміряти оксид вуглецю (за результат 

вимірювання беруть середнє арифметичне значення між максимальним і мінімальним 

показами приладу за інтервал вимірювання); 

22. Встановити підвищену частоту обертання вала двигуна  і після стабілізування 

показів газоаналізатора, але не пізніше ніж через 60 с., виміряти діоксид вуглецю (за 

результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення між максимальним і 

мінімальним показами приладу за інтервал вимірювання); 

23. За результатами вимірювання вмісту діоксиду вуглецю заповнюють протокол 

випробування; 

24. Автомобіль, для якого вміст діоксиду вуглецю у відпрацьованих газах не перевищує 

гранично допустимих значень вважають таким, що пройшов випробування [2]. 

 

Протокол випробування 

 Марка і модель автомобіля__________________________________________________ 

Номер шасі (кузова), державний номер автомобіля____________________________ 

Наявність нейтралізатора і його тип: окиснювальний/трикомпонентний__________ 



17 

 

Відповідність автомобіля вимогам 5.1.2 - 5.1.3 ДСТУ 4277:2004_________________ 

Температура охолоджувальної рідини (моторної оливи)________________________ 

Марка, модель, заводський номер, рік випуску газоаналізатора, дата     

повірки______________________________________________________________________ 

 

 

Таблиця № 3.1.  Результати вимірювання вмісту оксиду вуглецю 

 

Частота обертання Результати вимірювання 

вмісту 

Гранично допустимий вміст 

Діоксиду вуглецю, % Діоксиду вуглецю, % 

   

 
  

 

Висновок про відповідність вимогам ДСТУ: 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контрольні питання 

  Призначення і принцип роботи газоаналізатора «Infralyt smart»?  

4. Підготовка до випробування? 

5. Порядок вимірювання об'ємної частки діоксиду вуглецю ( ) у відпрацьованих газах 

автомобіля? 

 

Література 

 

7. User manual «Infralyt Smart». 

8. ДСТУ 4277:2004 
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Лабораторна робота № 4 

Вимірювання вмісту суми вуглеводнів (HC) у відпрацьованих газах автомобіля 

 

Мета: Вивчити роботу приладу «Infralyt_smart» і навчитися проводити вимірювання  на 

відповідність встановленим ДСТУ 4277:2004 «Норми і методи вимірювання  вмісту оксиду 

вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля з двигунами, що працюють на 

бензині або газовому паливі», а також вимогам Директиви Європейського Союзу 96/96/ЄС 

«On the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor 

vehicles and their trailers». 

Прилади і устаткування: газоаналізатор Infralyt smart, автомобіль з бензиновим 

двигуном. 

Призначення приладу: 

Газоаналізатор «Infralyt  smart» призначений для вимірювання об'ємної частки оксиду 

вуглецю (СО), діоксиду вуглецю , кисню , суми вуглеводнів (СН) у 

відпрацьованих газах, вимірювання частоти обертання колінчастого вала, вимірювання 

температури мастила автомобіля з бензиновим двигуном. 

Газоаналізатор застосовується при роботах пов'язаних з розробкою, виробництвом, 

ремонтом та регулюванням двигунів на відповідність встановленим ДСТУ 4277:2004 нормам 

викиду оксиду вуглецю та вуглеводнів. 

Робочі умови застосування приладу: 

1) Живлення приладу: 

  - від бортової мережі автомобіля напругою 12 ± (1,2 - 2,8) В; 

  - від мережі змінного струму напругою від 85 до 220 В і частотою від 47 до 440 Гц; 

2) потужність, що розсіюється: максимальна 40 ВА;  

3) вимоги до навколишнього середовища: 

 Температура навколишнього середовища: ; 

 Повітряний тиск: ; 

 Максимальне співвідношення температура / вологість: 35 / 95 ; 

4) діапазон вимірювання газоаналізатора: 

 HC  –  (0 - 2500) ppm (C6H14); 

5) вимоги до відбору проби:  

 потік   з використанням внутрішнього насоса; 

 температура на вході газоаналізатора: . 

 

Підготовка до проведення роботи: 

13. Ознайомитися з призначенням, технічними характеристиками, пристроєм, принципом 

дії та порядком підготовки приладу до роботи. 

14. Під час випробування автомобіля для живлення двигуна треба застосовувати бензин 

або газове паливо і мастильні матеріали, що передбачені документами з експлуатації 

автомобіля і відповідають вимогам чинних нормативних документів на їх 

виготовлення. 

15. Зовнішнім огляданням необхідно перевірити комплектність, задовільність стану і 

відсутність нещільностей у з’єднаннях випускної системи автомобіля. 
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16. За наявності бортової системи діагностики необхідно переконатися, що діагностичний 

індикатор не сигналізує про несправну роботу двигуна і його систем. 

17. Перед вимірюванням двигун має бути прогрітим так, щоб температура 

охолоджувальної рідини чи моторної оливи була в межах діапазону робочих 

температур за рекомендаціями підприємства виробника. 

Якщо дані відсутні температура має бути не менша ніж  під час 

випробування. 

18. Контролюють температурний режим за штатними покажчиками автомобіля або з 

використанням додаткових засобів вимірювання. 

 

Порядок проведення роботи: 

25. Встановіть важіль перемикання передач (вибирач швидкості для автомобілів з 

автоматичною коробкою передач) у нейтральне положення; 

26. Загальмувати автомобіль стоянковим гальмом; 

27. Підкласти під колеса автомобіля упорні колодки; 

28. Занурити пробовідбірний зонд газоаналізатора у випускну трубу автомобіля на 

глибину не менше ніж 300 мм від зрізу; 

29. Повністю відкрити повітряну заслінку; 

30. Запустити двигун; 

31. Збільшити частоту обертання вала двигуна до  і витримати цей режим протягом 

не менше ніж 30 с (у разі випробовування автомобіля з нейтралізатором необхідно 

витримати цей режим протягом 2-3 хв. За температури атмосферного повітря вище 

ніж  ); 

32. Якщо значення частот обертання не встановлено підприємством-виробником у 

технічних умовах чи документах з експлуатації автомобіля, то перевіряють за 

. 

33. Встановити мінімальну частоту обертання вала двигуна і після стабілізування показів 

газоаналізатора, але не пізніше ніж через 60 с, виміряти вміст суми вуглеводнів (за 

результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення між максимальним і 

мінімальним показами приладу за інтервал вимірювання); 

34. Встановити підвищену частоту обертання вала двигуна  і після стабілізування 

показів газоаналізатора, але не пізніше ніж через 60 с., виміряти вміст суми 

вуглеводнів (за результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення між 

максимальним і мінімальним показами приладу за інтервал вимірювання); 

35. За результатами вимірювання вмісту суми вуглеводнів заповнюють протокол 

випробування; 

36. Автомобіль, для якого вміст суми вуглеводнів у відпрацьованих газах не перевищує 

гранично допустимих значень вважають таким, що пройшов випробування [2]. 

Протокол випробування 

  

Марка і модель автомобіля__________________________________________________ 

Номер шасі (кузова), державний номер автомобіля____________________________ 

Наявність нейтралізатора і його тип: окиснювальний/трикомпонентний__________ 

Відповідність автомобіля вимогам 5.1.2 - 5.1.3 ДСТУ 4277:2004_________________ 
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Температура охолоджувальної рідини (моторної оливи)________________________ 

Марка, модель, заводський номер, рік випуску газоаналізатора, 

 дата  повірки____________________________________________________ 

 

 

 

Таблиця № 4.1.  Результати вимірювання вмісту оксиду вуглецю 

 

Частота обертання Результати вимірювання 

вмісту 

Гранично допустимий вміст 

Суми вуглеводнів, ppm Суми вуглеводнів, ppm 

   

 
  

 

Висновок про відповідність вимогам ДСТУ: 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Контрольні питання 

   

6. Призначення і принцип роботи газоаналізатора «Infralyt smart»?  

7. Підготовка до випробування? 

8. Порядок вимірювання об'ємної частки суми вуглеводнів (НС) у відпрацьованих газах 

автомобіля? 

 

Література 

 

1. User manual «Infralyt Smart». 

2. ДСТУ 4277:2004 


