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Токсикологічна характеристика дисперсних частинок, що містяться у
відпрацьованих газах дизелів

Різноманітними експериментами було доведено, що вплив дизельних
частинок на організм людини носить негативний характер, у тому числі і
канцерогенного типу.

З цієї причини актуальною задачею є проведення різноманітних
досліджень складу цих частинок і роботи з удосконалення визначення їх
масових викидів.

Під частками в області екології транспорту прийнято розуміти всі
речовини твердої і рідкої консистенції, що викидаються двигунами
внутрішнього згоряння в атмосферу, за винятком води.

В стандартах на викиди нормованих токсичних речовин уточнені умови
отримання представницьких проб частинок, що дозволяють уникнути
конденсації водяної пари, зокрема, в Правилах № 49-02 ЄЕК ООН зазначено,
що «частки – це весь матеріал, що відбирається на фільтр з охолоджених до
52 ºС і нижче відпрацьованих газів за рахунок розбавлення їх повітрям» [1].

Температура повітря при цьому повинна бути в межах 25±5 ºС. В проекті
нових Всесвітніх Технічних Правил ЄЕК ООН вказується, що розбавлення
відпрацьованих газів повинно дозволяти отримати температуру безпосередньо
перед фільтрами для відбору проб частинок в межах між 42 ºС і 52 ºС [2].

Види частинок, що викидаються дизельними двигунами в навколишнє
середовище, можуть бути розділені на дві великі групи, а саме:

- частки органічного походження, тобто утворюються з органічних
речовин палива і моторного масла;

- частки неорганічного походження.
В цілому дизельні частинки являють собою комплекс речовин:
- органічної та неорганічної природи,
- твердої та рідкої консистенції,

що утворюються в результаті неповного згоряння палива і моторного масла,
зносу і корозії двигуна, а також в результаті процесів, що відбуваються з
відпрацьованими газами в випускній системі, пристроях для зменшення викидів
(сажевих фільтрах, окислювальних нейтралізаторах), і при змішуванні з
атмосферним повітрям.

Природа дизельних частинок різноманітна, як різноманітні склад палива і
моторного масла і різноманітні умови їх утворення.

Діапазон розмірів дизельних частинок в цілому охоплює п'ять порядків -
від 100 мкм до 0,001 мкм.

При цьому:
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- 98 % маси дизельних частинок складають частинки діаметром менше
10 мкм;

- 94 %  менше 2,5 мкм;
- 92 %  менше 1 мкм [4].
Грунтуючись на результатах досліджень на тваринах, Агентство з охорони

навколишнього середовища США в 1993 році визначило значення ГДК
відпрацьованих газів, яке при тривалому впливі не викликає канцерогенних
змін. Це значення становить 5 мкг/м3 і є безпечним рівнем тривалого впливу
відпрацьованих газів навіть для найбільш чутливих осіб [5].

Імунологічний вплив дизельних частинок виражається в посиленні
відповідної реакції організму на дію специфічних агентів, що викликають астму
та інші алергічні респіраторні захворювання.

Генотоксичні ефекти знайдені як для дизельних частинок, так і для їх
екстрактів.

Дизельні частинки викликають:
- нагромадження в тканинах пероксидних і супероксидних радикалів;
- чинять інгібуючу дію на антиокислювальні ензими, відповідальні за

знищення останніх.
Канцерогенна активність дизельних частинок в даний час знаходить все

більше підтвердження. В результаті більш ніж 30 дослідницьких робіт,
виконаних Інститутом охорони здоров'я США в різних регіонах, для різних
професійних груп, для людей, що палять і не палять, встановлено, що
довготривалий професійний вплив дизельних відпрацьованих газів на людину
веде до збільшення відносного ризику виникнення раку легких на 40% [6].
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