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ВСТУП 

У комrтексі технічних засобів залізничного транспорту важливе 

м1сце займають пристрої автоматики 1 телемехаюки, які служать для 
організації та забезпечення безпеки руху поїздів. 

Важливе місце на залізниці займають переїзди- місця перетину на 

одному рівні залізничної колії та автомобільних доріг. Вони є місця

ми підвищеної небезпеки для руху як залізничною колією, так і авто

мобільною дорогою. 

Переїзди є проблемними об' єктами як для водіїв автодорожніх 

транспортних засобів (з точки зору витрат часу на пропуск поїздів), 

так і для залізничних підприємств (з точки зору витрат на їх безпечне 

утримання) не тільки у нашій країні. Високий ризик інцидентів, знач

ний для обох сторін, зумовлений розмірами руху через переїзди як 

залізничних так і автодорожніх транспортних засобів. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є облаштування пере

тинів на різних рівнях. Однак будівництво шляхопроводів обмежене 

і, у першу чергу, проводиться на лініях із особливо високими розмі

рами зашзничного та автодорожнього руху, на м1ських мапстралях та 

лініях із швидкісним рухом. При порівняно незначних та середніх ро

ЗМІрах руху заміна переїздів перетинами на різних рівнях недоцшьне 

як з економічної так і з технічної точок зору . Таким чином, залізничні 

переїзди іще тривалий час залишатимуться у використанні. 

У зв'язку із цим особливе значення набуває виконання вимог без

пеки руху на переїздах. Виконання цих вимог забезпечується систе

мами автоматичної переїзної сигнашзації, яю нерозривно пов' язаю 

з пристроями колійного блокування на перегонах і відповідними тех

нічними засобами на станціях. 

Залізничними переїздамн рухаються два різнорідні види транспо

ртних засоби руху, які відрізняються швидкостями, масою та ефекти

вністю гальмівних пристроїв. Гальмівний шлях залізничного поїзда 

більше ніж у 1 О разів перевищує гальмівний шлях транспортних за-
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собів, яю рухаються автомобільною дорогою. Тому на залізничних 

переїздах прюритет віддається заЛІзничному транспорту - у норма

льному режим1 експлуатації поїзд не повинен мати завад при русі че

рез переїзд. Тому учасник дорожнього руху повинен бути повідомле

ний про наближення поїзда та зобов'язаний зупинитися перед переїз

дом. Таке попередження може бути реалізоване одним із двох спосо

бів: за допомогою оптичних або акустичних сигналів, які подаються з 

поїзда, або за допомогою спеціальних сигналів, які встановлені перед 

переїздом. Якщо зупинка неможлива внаслідок того, що автомобіль 

наблизився до переїзду на відстань, яка менша за його гальмівний 

шлях, або вже в' їхав у межі переїзду, то він повинен мати можливість 

повністю покинути переїзд без створення аварійної ситуації . Якщо це 

неможливо, то в багатьох (але не в усіх) країнах обов'язково органі

зовується контроль вільного стану зони заЛІзничного переїзду. 

Світлофорна сигналізація на переїздах повинна відрізнятися від 

сигналізації на міських вулицях і автомобільних дорогах для того, 

щоб водій не міг прийняти залізничний переїзд за звичайне перехрес

тя чи перетин автомобільних доріг. Тому на залізничних переїздах 

застосовується особлива автоматична світлофорна сигналізація із 

двома миготливими червоними вогнями. У нормальному положенні 

вогні переїзного світлофора вимкнені, вони вмпкаються у випадку 

наближення поїзда до переїзду. Миготливі червоні вогні переїзного 

світлофора забороняють водіям в'їзд на переїзд і є сигналами особли

вої небезпеки. 

Технічні пристрої на переїздах повинні працювати безпечно , тобто 

їхні несправності не повинні спричиняти небезпечні наслідки. При 

відмовах технічних засобів повинен бути передбачений режим 

управління з обмеженою функціональністю, щоб не зупиняти руху 

через залізничний переїзд. 

Ще одна важлива вимога полягає в тому, що тривалість знахо

дження переїзду у закритому стані не повинна перевищувати межі, 

необхідні для забезпечення безпеки. Тривале закриття автомобільно

го руху на переїзді здатне стати фактором, який знижує рівень безпе

ки, оскшьки може спричинити порушення воДІями правил руху -
спробі проїхати через закритий переїзд. З іншого боку, затримки поїз

дш знижують пропускну здатність залізничної лінії та порушують 

виконання графіку руху . 
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Дана робота складається з трьох глав, в яких розглянуто стан без

пеки, акrуальні проблеми, експлуатаційно-технічні вимоги до заліз

ничних переїздів та схемна реалізація пристроїв переїзної автомати

ки. У першій главі монографії розглядається сучасний стан безпеки 

на залізничних переїздах, методи його оцшки, організаційні заходи та 

технічні методи та засоби щодо підвищення безпеки руху, економічні 

методи оцінки їх ефективності. Друга глава присвячена організації, 

улаштуванню та облаштуванню переїзної сигналізації, експлуатацій

но-технічним вимогам щодо її облаштування, особливостям огоро

дження переїздш у межах МІСТ і на станцІЯх, а також електроживлен

ню пристроїв переїзної сигналізації та їх захисту від перенапруг. 

У третій главі монографії висвітлено схеми та пристрої автоматики 

на залІзничних переїздах, а також перспективНІ мІкропроцесорні сис

теми автоматичної переїзної сигналізації. Крім зазначених глав до 

складу монографії додано глосарій, де зібрано та, згідно норматив

них документш, дано пояснення основним термшам, яю використо

вуються у системах залізничної переїзної автоматики. 

Системи переїзної сигналізації та ті чи інші загороджувальні при

строї застосовуються на залізницях з перших років їх існування. При

родно, що з удосконаленням систем автоматики, які забезпечують 

безпеку руху поїздів, змінювалися та вдосконалювалися і пристрої 

переїзної сигналізації. Системи, які описані нижче широко викорис

товуються на мережі залізниць, або підлягають впровадженню 

в найближчі роки. 

Істотну роль у доведенні рукопису до рівня монографії відіграли 

зауваження рецензентів - доктора технічних наук, професора 

А. Б. Бойніка, доктора технічних наук, професора А. М. Мухи, докто

ра фізико-математичних наук, професора О. В. Коваленка, яким авто

ри висловлюють глибоку вдячність . 

Ми врахували всі зауваження рецензентів і внесли необхідні коре

ктиви. Не можемо не висловити слів вдячності працівникам реклам

но-видавничого відділу Дніпропетровського національного універси

тету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, які разом з 

авторами доклали чимало праці, щоб зробити книгу сучасною, відпо

ВІДНО до ваших потреб. Читачу, ми вкрай зацІкавлені 

у ваших коментарях 1 пропозицІях. Надсилайте їх нам за електро

нною адресою: rvv@diit.edu.ua. 



ГЛАВА 1 

Безпека на залізничних переїздах 

1.1. Стан безпеки на залізничних переїздах 

Проблема забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах 

є досить актуальною внасшдок р Ізних, частково несумІсних характе

ристик залізничного та автомобільного транспортів (табл. 1.1). Аварії 

на зашзничних переїздах є причинами значних матеріальних та люд

ських втрат. Близько третини всіх подій зі смертельним наслідком на 

залізничному транспорті стаються на залізничних переїздах [ 12, 36, 
37, 63-65]. Переважна більшість таких аварій від-бувається через по

рушення правил руху через переїзд водіями автотранс портних засобів 

і неможливості моментальної зупинки поїзда локомотивною брига

дою при виявленні завади на шляху його руху (див. табл. 1.1 ). 
Таблиця 1.1 

Харакrерисrики руху залізничного та автомобільного транспортів 

Критерії Залізничний транспоrr 

Маса транспортного засобу Дуже велика 

Час розгону й гальмування Великий 

Гальмівний ІІШЯХ Довгий 

Автомобільний транспоrr 

Відносно мала 

Відносно малий 

Короткий 

Метод забезпечення безпе- Сиrnалізація на основі Візуальний контроль 
чної відстані між двома блокування зайнятих 

об'єктами ділянок 

Методика ведення транс- Відповідно до встанов- Індивідуальна у кож-

портного засобу лених норм perymo- ного воДІя 

вання швидкості 

Значне та неухильне зростання кількості транспортних засобів на 

мережі автомобільних доріг, підвищення їх вантажопідйомності, 
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швидкісних показників сприяє значному збільшенню інтенсивності 

руху на залізничних переїздах, що спричиняє збільшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Це, у свою чергу, висуває но

ві вимоги до облаштування місць перетину автомобільних доріг та 

залізничних колій, їх утримання, застосування додаткових заходш 

щодо підвищення безпеки руху, профілактичних заходів, направле

них на зміцнення дорожньої дисциrтіни водіїв. 

У табл. 1.2 наведено динаміку змін кількості транспортних засобів 

на автодорогах України, залізничних переїздів та розрахованих зна

чень транспортного навантаження (кількість транспортних засобів на 

один переїзд) згідно даних Державної служби статистики [98, 99], 
Міністерства Внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури [36, 37] 
та Державної адміністрації залізничного транспорту України [12, 63-
65]. Для зручності оцінки та аналізу дані табл. 1. 2 наведено також 
у вигляді графіків на рис. 1. 1. 

Таблиця 1.2 

Динаміка зміни транспортноrо навантаження на залізнtІчних переїздах 
за роками 

Кількісний параметр 2007 2008 2009 2010 20 11 

Автотранспортні з асо-

би, тис. од. 7 215,0 7 771,4 7 866,0 8 127,5 8 561,1 

Залізничні переїзди, од. 5 816 5 742 5 735 5 661 5 574 

Транспортне нав анта-

ження 1 240,54 1 353,43 1 371,58 1 435,70 1 535,90 

З аналізу даних табл. 1.2 та рис . 1.1 видно, що за п'ять років кіль

кість транспортних засобів збільшюшся на 1 346,1 тис. од. (18,66 %), 
а кількість залізничних переїздів скоротилася на 155 од. (2,67 % ), що 
спричинило зростання транспортного навантаження на один переїзд 

на 271,75 автомобілів (21,91 %). 
У свою черrу, кількість (ДТП) на залізничних переїздах завжди 

була високою. У табл. 1.3 наведено кількість дорожньо-транспортних 

пригод та їх наслідки за сім останніх років. У табл. 1.4 наведено 
розподіл ДТП за типами залізничних переїздів і за цими даними 

побу до ван о діаграму розподілу ДТП відповідно до типу переїздів за 

сім останніх років (рис. 1.2). У табл. 1.5 наведено загальну кількість 
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переїздів та розрахунок коефіцієнту аварійності (який дорівнює кіль

кості аварій на 100 переїздів). 

10000 

7 771 А 7 9.F.F. () 8.127_ <: .А 

711 ~ J~~,~ 8000 

r-'""1 ~Кількість а тотранспорт ~их засобів, т СОД 
6000 

5 816 5 742 5 735 5 661 5- 574 

4000 -t ~Кількість з лізничних пе реїздів,од 

2000 1.240 54 .,jC,j,'!; j .::> / ~'!: 

-~Транспорт е навантаже ~ня на переї"'і" 
о 

2007 2008 2009 2010 2011 

Рис. 1. 1. Динаміказмін кі;n,кості транспорших засобів, 
переїздів та транспоршого навантаження 

Таблиця 1.3 

Стан аварійності на залізничних переїздах УЗ за рокамн 

Параме1р 2007 2008 2009 2010 201 1 20 12 2013 

Всього ДТП 189 137 108 101 80 89 94 

Загинуло осіб 48 37 34 73 14 12 23 

Травмовано осіб 75 50 50 46 22 38 27 

Всього постраждалих 123 87 84 119 Зб 50 50 

Таблиця 1.4 

Розподіл ДТП за типами переїздів за рокамн 

Тшr переїзду 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 Всього за 

7 років 

Без чергового із сиг-
нашзацtєю 124 90 71 67 42 62 62 518 

Без чергового без си-

гнатзації 22 10 9 9 8 9 12 79 

!О 



Тип nереїзду 2007 2008 2009 

З чергов~r із сиrна-
лізацjєю зо 23 17 

З черговим без сиr-

налізації о о о 

Позаnереїзда:ми 13 14 11 

Всього ДТП 189 137 108 

518; бS% 

1; 

2010 2011 

17 16 

1 о 

7 14 

101 80 

Зctкilf.ЧЄIOfJ/, табл. 1. 4 

2012 2013 

8 10 

о о 

10 10 

89 94 

= Без чeproooro із 
сиnмлізаціЕю 

~· Без чeproeoro 

без сІtrнаІІі3іІціі 

~,.,, Зчерrови•лта із 

СІtІНаІІі3іІЦіЕЮ 

8 Зчерrов11мбез 
О1п-4алізаціі 

Всюrоза 

7 PJIOB 

121 

1 

79 

798 

Рис. 1.2. Розnоділдm за тІШами nереїздів 
Таблиця 1.5 

Коефіці;кr аварійності на залізюfЧКИХ переїздах за рокам11 

2010 2011 2012 2013 
Тип nереїзду 

nереїз- nереї3- nереїз- nереїз-

zхі:в 
коеф. 

zхі:в 
коеф. 

zхі:в 
коеф. 

zхі:в 
коеф. 

Без чергового із сиr -
2 827 2,37 2781 1,51 2755 2,25 2 699 2,30 

налізаці єю 

Без чергового без си- 1 383 0,65 1 352 0,59 1279 0,70 1 226 0,98 
гналізації 

З черговим із сиrна- 1415 1,20 1410 1,13 1412 0,57 1468 0,68 
лізацjєю 

З черговим без сиr- 36 2,78 31 0,00 31 0,00 29 0,00 
налізації 

Всього 5 661 1,78 5 574 1,44 5477 1,62 5 432 1,73 
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Із даних, наведених у табл. 1.4, 1. 5 та на рис. 1. 2, можна зробити 
висновок, що найбільша кількість ДТП (понад 60 %) відбувається на 
залізничних переїздах без чергового працівника обладнаних сигналі

зацією. Зменшення ДТП на переїздах, особливо без чергового пра

цівника, потребують додаткових засобів контролю перетину залізни

чного переїзду автодорожнім транспортом. 

Проблема безпеки на залізничних переїздах актуальна у цілому 

світі. У Швейцарії в Женевському офісі Об'єднаних націй (UNOG) 
20 січня 2014 року представниками країн-членів UNECE (Євро

пейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй), а також 

країн - не членів UNECE - Австралії, Індії, Нової Зеландії, Респуб

ліки Південної Африки була проведена Перша сесія групи експертів 

UNECE (у подальшому сес ії проводяться регулярно 3 рази на рік) [6, 
55]. На сесії були присутні голова міжнародного співтовариства залі
зниць (UIC), представники Європейської залізничної асоціації (ERA), 
різні науковці та незалежні дослідники. Обговорювались питання 

щодо забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах . Зокрема, 

на Першій сесії була окреслена робоча програма групи експертів, ос

новні напрями та принципи якої базуються на «системі безпеки» руху 

на залізницях. Ця система безпеки, як було визначено на сесії, пови

нна містити п'ять основних елементів : інженерні рішення та забезпе

чення, взаємодію автомобільного та залізничного транспортів, освіт

ньо-виховну роботу, законодавчо-виконавчу діяль-ність та економіч

ну складову . 

На рис. 1.3 наведено інформацію про стан аварійності на залізни

чних переїздах Сполучених штатів дані Федеральної адміністрації за

лізничного транспорту FRA [7]. На рис. 1.4 наведено стан аварійності 
на залізничних переїздах Німеччини, на рис . 1.5 - Великобританії, 

а на рис. 1.6 - зведені дані за країнами Європи EU-28, (дані Євро

пейської асоціації залізничного транспорту ERA) [5]. На рис. 1. 7 на
ведено стан аварійності на залізничних переїздах Федерального залі

зничного транспорту Російської Федерації за даними Управління ко

лії та споруд Центральної дирекції інфраструК1ури філіалу ВАТ 

«РЖД» [11] та згідно доповіді на Першій сес ії групи експертів 

UNECE [55]. 
З метою покращення зручності при використанні даних, наведе

них на рис. 1.3-1.7, усереднені значення за період 2009-2013 рр. зве
дено у табл. 1.6. 
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о 
2009 

- КількістьДТП 19ЗЗ 

-Загинуло осіб 248 

Травмовано 74З 

-Коеф аварійності 0,92 15 

2010 
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261 

888 

0,9782 

2011 

2061 

250 

1045 

0,9825 
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971 

0,946З 

Рис. 1.3. Стан аварійності на залізющях США 

- КількістьДТП 

-Загинуло осіб 

Травмовс:~но 

-Коеф аварійності 
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41 
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2010 
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З7 
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28 
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0,55З4 
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Рис. 1.4. Стан аварійності на залізницях Німеччини 
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16 
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u 

10 

8 

б 

4 

о 
2009 2010 2011 20 12 2013 

- КількістьДТП 1б 11 10 12 

-Загинуло ос іб 13 4 б 7 9 

Травмов<)НО 2 б 4 2 

--коеф аварійності 0,2352 0,1053 0,1б55 0,1511 0,1834 

Рис. 1.5. Стан аварійності на залізницях Ве1П1Кобританії 
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-Кількість ДТП 656 608 528 584 528 
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Рис. 1.6. Стан аварійності на залізницях Європейських країн EU-28 (ERA) 
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2009 

-Кількість ДТП 202 

-Загинуло осіб 48 

Травмовано 106 

-коеф аварійності 1,7935 

2010 

260 

72 

158 

2,3115 

2011 

228 

49 

142 

2,0463 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 
2012 2013 

256 273 

57 64 

126 145 

2,3065 2,4748 

Рис. 1. 7. Стан аварійності на залізницях Російської Федерації 

Країна 

США 

Німеччина 

Стан аварійності на залізнІІчних переїздах у США, 

країнах Європи, Росіі, Україні 

Кількість Кількісrь Загинуло 

переїздів дтп Коеф. ава- осіб 

( середне ( середне рійності ( середне 
значення) значення) значення) 

209 771,0 1 914,0 0,9124 244,0 

15 758,4 66,2 0,4201 38,2 

Великобританія 6 651,0 11,2 0,1684 7,8 

EU-28 115 384,2 580,8 0,5034 361,6 

Росія 11 156,6 243,8 2,1853 58,0 

Україна 5 575,8 94,4 1,6930 31,2 

Примітка: Середні значення у таблиці обчислені за період 2009- 2013 рр. 

ТаблшрІ 1.6 

Травмовано 

осіб 

( середне 
значення) 

923,6 

35,0 

3,0 

339,6 

135,4 

36,6 
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Із наведених рисунків та табл. 1.5 можна зробити висновок, що 
реальний стан у сфері забезпечення безпеки руху на залізничних пе

реїздах постійно вимагає нових шдходш та рішень, адже статистика 

показує, що хоча на залізничних переїздах Україні відбувається тіль

ки біля 4,5 % від загальної кількості ДТП на мережі автодоріг 

(у світі ця кількість менше 1 % ), однак їх наслідки, як людські, так 
і матеріальні, значно важчі, аніж при аваріях інших типів. Як видно із 

таблиці, в Україні у середньому кожна третя-п'ята ДТП на заліз

ничних переїздах з летальним наслідком (на мережі автодоріг 1 заги
блий на ЗО ДТП). Небезпеки зазнають водії та пасажири автотранс

порту, а також пасажири поїздів, члени локомотивних бригад, прові

дники та інший персонал, який перебуває як в поїздах, так і поза їх 

межами. Загроза суттєво збільшується під час перевезення небезпеч

них вантажів через можливі катастрофічні наслідки. 

1.2. Методи оцінки безпеки руху 

На даний час в Україні відсутні затверджені нормативні методики 

визначення рівня безпеки на залізничних переїздах. Однак, оцінка 

ступеня безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах з метою її 

шдвищення є одним ІЗ головних завдань як дорожньо-експлуата

ційної служби, так і служб залізничного транспорту. Вона необхідна 

для виявлення небезпечних ділянок і розробки заходів щодо поліп

шення умов руху на них. Тому нижче наведемо аналіз методів оцінки 

безпеки, які використовуються на автомобільних дорогах. 

Практично усі методи виявлення та оцінки небезпечних місць ба

зуються на статистичних даних кількості ДТП. Основними методами, 

які використовуються на практиці, є [41 , 46, 54, 57, 68]: 
метод оцінки за допомогою балів; 

метод конфліктних ситуацій; 

метод коефіцієнтів пригод; 

метод коефіцієнтів аварійності; 

метод аналізу статистичних даних на основІ теорії ймовірносТІ. 

Комплексна оцінка за допомогою балів є одним з найдавніших ме

тодів [57]. За цим методом умови безпеки оцінюються сумою балів, 
які враховують характеристики доріг та інфраструктури, - ширину 
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ГЛОСАРІЙ 

А 
Аварія на залізничному транспорті 

- транспортна подія, що призвела 
до зіткнення пасажирських або ва
нтажних поїздів з іншими поїздами 

або рухомим складом залізничного 
транспорту, сходження рухомого 

складу в поїздах на перегонах і 

станціях, унаслідок ЯJ<ИХ від однієї 
до п'яти осіб травмовано і (або) 

пошкоджено рухомий склад заліз

ничного транспорту до ступеня 

викточення його з інвентарного 

парку. 

Автодорожні транспортні засоби -
всі види автомобільного та гужо

вого транспорту, а також інші ма

шини й самохідні механізми, які 
рухаються автомобільною доро

гою. 

Авто~1атична лоtrомотивна СІІrналі

зація як самостійний засіб сш
налізаціі та зв'язку (АЛСО) або 

ЦАБ АЛСО - система, за якої рух 

поїзда на перегоні здійснюється за 
сигналами локомотивних світло

форів, а роздільними пунктами 

блок-ділянок є сигнальні знаки 
«межа блок-діляикю>. 

Автоматична світлофорна сиrналі
зація - система, що складається 

з переїзних світлофорів звукової 

сигналізації, електричних рейко

вих кіл і апаратури управління 
і яка забезпечує автоматичне 

включення сповіщення про набли

ження поїзда до переїзду та вклю

чення світлофорної і звукової сиг

налізації. Після проходження поїз

да за переїзд і звільнення переїзду 
хвостом поїзда сигналізація вими

кається автоматично. На окремих 

переїздах з автобусним рухом пе

реїзна сигналізація доповнюється 
прозоро-білими мигаючими вог

нями на переїзних світлофорах. 

На переїздах, що обслуговуються 
черговим працівником, автоматич

на еві тлофорна сигналізація засто

совується спільно з автоматични
ми (напівавтоматичними) шлаг

баумами чи іншими засобами ого
родження переїзду. 

Автоматична світлофорна снгналі

зація - система, яка складається з 

переїзних світлофорів, акустичних 
сигналів, електричних рейкових 

кіл (ділянка наближення) і апара

тури керування, яка забезпечує під 
час заняття поїздом ділянки на

бmо~ення автоматичну подачу 
сповіЩення на переїзд та автома-
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тичне вмикання звукової та свІТ

лофорної сигналізації. 

Автоматичне блокування (АБ) -
технічний засіб інтервапьного ре

гутовання руху поїздів на міжста
ІЩійних перегонах за сигналами 

прохідних і локомотивних світло

форів. 

Б 
Байпас - режим живлення наванта

ження від джерела змінного стру

му в обхід пристроїв безперебійно
го живлення або інвертора. 

Безпека - відсутнісп, загрози життю, 

здоров'ю тодей, майну, тваринам, 
рослинам 1 довюлто, що переви
щує граничний ризик. 

Безпека руху - стан захищеності ру

ху ЗалlЗНИЧНОГО рухОМОГО СКладУ, 

який характеризуєп,ся вщсутністю 

граничного ризику виникнення 

транспортних подій і їх наслідків, 
як1 можуп, запоДІяти шкоду життю 

та здоров'ю громадян, навколиш

ньому середовищу, майну фізич
них або юридичних осіб . 

Безпечність - властнвісп, не стано

вити й не створювати небезпеки . 
Блок-ділянка - частина міжстаІЩіЙ

ного перегону за умови автоблоку

вання або автоматичної локомоти

вної сигналізації , застосованого як 

самостійний засіб сигналізації та 

зв'язку, обмежена прохідними сві

тлофорами (покажчиками меж 

блок-ділянок) або прохідним світ

лофорам (покажчиком межі блок
ділянки) і станцією. 

в 
ВантажнІІЙ поїзд - поїзд, призначе

ний перевозити вантажі, маса та 

довжина якого не перевищує мак

симапьну норму, встановлену гра-
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фіком руху поїздів на ділянці пря
мування цього поїзда. 

Ведення поїзда з особливою пильні

стю - постійна, підвищена увага 

локомотивної бригади до умов ру
ху поїзда. 

Вимоги безпеки - вимоги, встанов

лені нормативними документами 
та нормативно-правовими актами, 

виконання яких забезпечує належ

ний рівень безпеки. 
Вікно -час, протягом якого призупи

няють рух поїздів на перегоні, 

окремих коліях перегону або стан
ції для проведення ремонтно

будівельних робіт. 

г 
Головні коліі - колії перегонів, а та

кож колії стащій, які є безпосере

днім продовженням колій сум1ж

них перегонів і, як правило, не ма

юп, відхилень на стрілочних пере

водах. 

Головні коліі - колії стаІЩіЙ, а також 

колії перегонів, що є безпосеред
нім продовженням колій суміжних 

перегоюв 1 не маюп, вщхилень на 
стрілочних переводах. 

Господарчий поїзд - поїзд, сформо

ваний: із тягового локомотива або 

спеціапьного самохідного рухомо
го складу, який використовуюп, як 

. . . 
локомотив; вагонrn, що виДІлею 

для спеціапьних і технічних потреб 
. . . 

ЗалlЗНИЦЬ; СПеЦ1аJІЬНОГО СамОХlД-

НОГО й несамоХlдного рухомого 

складу, призначеного для викону

вання робіт з утримування, обслу

говування й ремонту споруд 1 при
строїв залізниць. 

Графік руху поїздів - нормативно

технолопчний документ, що рег

ламентує роботу усіх підрозділів 



залізничного транспорrу з оргаю
зації руху поїздів . 

д 
Диспетчерська централізація (ДЦ) 

- комплекс пристроїв, що включає 

апараrуру телеуправління з одного 
диспетчерського пункrу прист

роями електричної централізації 

(ЕЦ) ряду лінійних станцій діль

ниці залізниці та засоби контроmо 

за станом пристроїв ЕЦ і систем 

інтервального регуmования руху 
поїздів на прилеглих до цих стан

цій перегонах. 

Ділянка наближення - розташована 

перед переїздом ДІлянка колії, до

вжина якої визначається розрахун-
. . . 

ком у залежносn вщ швидкосn 

руху поїздів та довжини проїжджої 

частини переїзду, і обладнана рей

ковими колами для завчасного ав

томатичного сповіщення на пере
їзд про наближення до нього поїз

да 1 автоматичного управтння пе
реїзною сигналізацією і шлагбау
мами, якщо переїзд ними обладна

ний. 

Ділянка наближення до переїзду -
ділянка колії , обладнана рейкови

ми колами, розташована перед пе

реїздом, довжину якої визначають 

розрахунком у залежносn вщ 

швидкості руху поїздів і довжини 

проїзної частини переїзду, для зав

часного автоматичного споВlщен

ня на переїзд про наближення до 

нього поїзда, автоматичного керу

вания переїзною сигналізацією 

й шлагбаумами, якщо переїзд ни

ми обладнаний. 
Додатковий ІІLJІаrбаум - автоматич

ний (напівавтоматичний) шлаг

баум, який разом з основним по

вністю перекриває проїжджу час-

тину автодороги. Опускання бру
сів додаткових шлагбаумів повин

но здійснюватися з розрахунковою 

витримкою часу (відраховується 

з моменrу початку опускання бру
сів основних шлагбаумів), що за

безпечує звільнення переїзду авто

транспортом, який почав рух до 
вкmочения автоматичної світло

форної сигналізації. Підйом брусів 

додаткових шлагбаумів здійсню
ється після проходження поїзда за 

переїзд. Підйом брусів основних 

шлагбаумів здійснюється з конт
ролем в1дкриття В1ДПОВ1дних дода

ткових шлагбаумів у напрямку ру

ху транспортних засобів. 

Е 

Елекrрична централізація стрілок 
і снrналів (ЕЦ) - станційний ком

плекс пристроїв залізничної авто

матики, що забезпечує централізо
ване управmння стршками 1 свІТ
лофорами та автоматичний конт

роль на апараті управління за 
. . 

положенням центратзованих стр1-

лок, станом еві тлофорів та рейко

вих кіл. 

з 
Загороджувальна бар'єрна устано

вка - пристрій для запобігання 

в'їзду транспортних засобів на пе
реїзд при закритих автоматичних 

(напівавтоматичних) шлагбаумах 

і вкmочених червоних мигаючих 
вогнях на переїзних еві тлофорах. 

Заrородя..-увальна сигналізація 

1. Загороджувальні (для поїздів 
і маневрових составів) світлофори, 

яю встановлені перед переїздом та 

керовані черговим по переїзду. 

2. Загороджувальні світлофори 
(для поїздів і маневрових составів), 

встановлені перед переїздом та 
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керовані черговим по переїзду. 
Допускається як загороджувальні 

світлофори використовувати вхід

ні , вихідні, маршрутні, маневрові 

світлофори, а у діючих пристроях 
автоблокування і прохідні, перед

вхідні світлофори за умови облад

нання їх необхідними залежностя
ми, забезпечення видимості пере

їзду локомотивною бригадою з мі

сця встановлення цих світлофорів 
та необхідної відстані від краю пе

реїзного настилу. На переїздах 

двоколійних дільниць, обладнаних 
автоматичною еві тлофорною сиг

налізацією з прозоро-білими ми

гаючими вогнями, можуть устано

влюватись загороджувальНІ свІТ

лофори, що постійно горять для 

поїздів, які рухаються по неправи
льній колії. Загороджувальні світ

лофори можуть також встановлю

ватися на переїздах без чергового, 
що знаходяться на ДІльницях з ди

спетчерською центратзад1єю. 

ЗалізнІІчна колія - дві рейкові нит

ки, що укладені одна від одної на 
визначеній відстанІ 1 прикршлею 

до шпал (брусів). 

ЗалізюІчний переїзд - МІсце пере

хрещення дороги ІЗ затзничними 

коліями в одному рівні, обладнане 

потрібними пристроями, які забез
печують безпеку руху, поліпшу

ють умови пропускання поїздів 

1 транспортних засобів, прохо
дження ПІшохоДІв, а також прога

няння худоби. 

ЗалізюІчний транспортний засіб -
технічний засіб, який приводиться 

в рух джерелом енергії (несамохі

дний), призначений для руху рей
ковими дорогами (залізницями) 

і використовується, щоб перемі-
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щувати в просторі людей, вантажі 
і обладнання, призначене для ви

конання спеціальних функцій. 

ЗалізюІчні транспортні подіі- події, 

що трапилися на залізничному 
транспорті та призвели до загибелі 

або травмування людей, пошко

дження технічних засобів, ванта

жу, об' єктів залізничного транспо

рту, дезорганізації руху чи завдали 

шкоди довкіллю. Залежно від нас

лідків залізничні транспортні події 

класифікують таким чином: катас

трофи, аварії, серйозні шциденти 
та Інциденти. 

І 
Інструкція з технічного обслугову

вання переїзду - Інструкція для 

обслуговування переїзду з черго

вим працІВником, що складається 

власником залізничної колії та за

тверджується для кожного окремо

го переїзду. 

ІнтенсІІвний рух поїздів - розміри 

(частота) руху пасажирських та 
вантажних поїздів (у сумі) за гра

фіком на двоколійних ділянках 

більше ніж 50 пар і одноколійних -
більше ніж 24 пари на добу. 

Інцидент на залізничному транспо

рті - транспортна подія, що вини

кла ПІД час руху рухомого складу 

затзничного транспорту, але не за

кінчилася серйозним інцидентом. 

к 

Катастрофа на залізничному транс
порті - транспортна подія з тяж

кими наслідками, що призвела до 
зіткнення пасажирських або ван

тажних поїздів з іншими поїздами 

або рухомим складом залізничного 

транспорту, сходження рухомого 

складу в пасажирських або ванта

жних поїздах на перегонах і стан-



ціях, унаслідок яких одна або біль
ше осіб загинули чи шість або 

більше осіб травмовано і (або) по

шкоджено рухомий склад залізни

•rnого транспорту до ступеня ви

кmочеІШя його з інвентарного пар

ку в обсязі від трьох одиющь. 

Керівник маневрів - працівник, кот
рий безпосередньо керує діями 

усіх осіб, які беруть участь у мане

врах, без вказівки котрого маши

ніст локомотива, який проводить 

маневри, не має права приводити 

у рух локомотив. 

Кола rарантованоrо ЖІІвлення -
об'єднані вихідні кола незалежних 

джерел живлення зміІШого струму 

та дизель-генератора. У цих колах 

не викточаються перерви напруги 

живлення апаратури при переми

канні з одного джерела живлення 

на інше. 
КоліЇІні пристрої електроживлення 

- пристрої електроживлеІШя затз

ничної автоматики й телемеханіки, 

які розташовуються в шафах, ящи

ках і інших конструктивах зовюш

ньої установки зі споживаною по

тужністю, як правило, не більше 

З кВА. 
КОНТJJОЛЬ - функція управліІШя, яка 

полягає в перевірці виконання за

вдань об'єктами управління з ме
тою отримання інформації щодо 

виконання завдань та вжиття своє

часних заходів для досяrнення ре

зультату. 

л 
Локомотив - тяrова самоюдна ма

шина, призначена для пересування 

будь-якого залізюrчного рухомого 

складу. 

м 
Малодіяльні ділянки ділянки 

з розмірами руху пасажирських 
і вантажних поїздів (у сумі) за гра

фіком не більше 8 пар на добу. 
МетоДІІ управління - сукупність 

способів та засобів впливу керів

них суб'єктів на об' єкти управлін
ня для досягнення визначеної 

мети. 

МіжпостовІІЙ переrін - перегін, об
межений колійними постами або 
колійним постом і станцією . 

Міжстанційний переrін - перегін, 

обмежений станціями, роз'їздами 

та обгінними пунктами. 
Модернізація переїздів - обладнання 

нерегульованих переїздів система
ми переїзної сигналізації або замі

на фізично зношених і морально 

застарілих пристроїв переїзної си

гналізації; переобладнання переїз
ду у зв'язку з переведеІШям його 

з категорії «без чергового» у кате

горію «з черговим», запроваджен
ня на переїзді сучасних технічних 

засобів для покращання стану без
пеки руху. 

н 
Наrляд - спостережеІШя за дотри

манням об'єктами управління ви

мог чинного законодавства із пи
тань безпеки руху в процесі їх 

діяльності . 
Надзвичайна с1пуація - І . Пору

шення нормальних умов життя 

і діяльності то дей на об'єкті або 

території, спричинене аварією, ка
тастрофою, стихійним лихом або 

іншими чинниками, що призвели 

(можуть призвести) до загибелі 
людей, тварин і рослин, значних 
матеріальних збитків та (або) зав

дали шкоди довкіллю. 2. Ситуація, 
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яку характеризує поруrиення нotr 

мальних умов життя й діяльносn 

mодей на об'єкті або території, 

спри'ШНена аварією, катастрофою, 

стихійним лихом або іншими чин

никами, що призвели (можуть при

звести) до загибелі mодей, тварин 

і рослин, значних матеріальних 
збитків та (або) завдали (можуть 

завдати) шкоди довкіJUІЮ. 

Напівавто~tатичне блокування 
(ПАБ)~ система інтервального ре

rуmовання руху поїздів, при якій 

функції з відправлення і прийман
ня поїздів виконуються як вручну, 

так 1 автоматично. 

Незалежне джерело живлення -
джерело живлення, на якому збері

гається регламентована напруга 

при зникненні його на інших дже
релах живлення електроприймачів. 

Нереrульований переїзд ~ переїзд, 

не обладнаний пристроями переїз
ної сигналізації і його не обслуго

вує черговий працівник. 

о 
Об'єкти управління елементи 

структури системи управління та 
виробничі процеси, на які спрямо

вано вплив суб'єктів функцій 

управління. 
Обов'язки - нормативно закріплене 

коло дій, покладених на органи 

управління або працівників, які 
слід безумовно виконувати. 

Оперативне реаrування на транс

портну подію - комплекс заходів, 

яю здійснюють на р1зних ршнях 
. . 

управтння - вщ Мlюстерства до 

підприємства, після отримання ін
формації про виникнення події 

з метою оперативної ліквідації та 

мінімізації їі наслідків, об'єктив

ного розслідування обставин та 

270 

при'ШН, розроблення та вжиття за
ходів щодо запобігання їм у по

дальшому та контрото за вико

нанням таких заходів. 

п 
Пасажирський поїзд - поїзд, призна

чений перевозити пасажирів, ба

гаж і пошту, сформований з паса

жирських вагою в. 

Переrін - частина залізничної лінії, 

обмежена суміжними станціями, 

роз 'їздами, обгінними пунктами 
або колійними постами. 

Переїзна сиrналізація - загальна на

зва різних типів сигналізації, які 
застосовуються на переїздах затз

ниць, ~ автоматична світлофорна 

сигналізація з автоматичними (на

півавтоматичними) шлагбаумами, 

автоматична світлофорна сигналі

зація. Переїзна сигналізація скла

дається із світлофорної і звукової 
сигналізації, апаратури електрич

них рейкових кіл та апаратури 

управління сигналізацією, а на пе
реїздах із черговим, кр1м того, -
апаратури і пристроїв управління 

111Лагбаумами. 
Під'їзна колія - колія, призначена 

для обслуговування окремих під

приємств, організацій, установ (за
водів, фабрик, шахт, кар'єрів, лі

со-, торфорозробок, електричних 

станцій, тягових підстанцій тощо), 

пов'язана із загальною мережею 

залізниць безперервною рейковою 

колією і належить залізниці чи під

приємству, організації, установі. 

Під'їзні колїі - колії, призначені 

для транспортиого обслуговування 
одного або кількох підприємств, 

організацій, установ, зв'язані із за

гальною мережею залізниць безпе

рервною рейковою колією і нале-



жать залізниці чи підприємству, 
організації, установі. 

Поїзд - 1. Сформований і зчеплений 
состав вагонів з одним або кілько

ма діючими локомотивами чи мо

торними вагонами, що мають 

установлені сигнали. Локомотиви 

без вагонів, моторні вагони та спе
ціальний самоХІдний рухомий 

склад, що відправляються на пере

гін, вважаються поїздом. 2. Сфор
мований й зчеплений склад вагонів 

з одним або кількома дієвими ло

комотивами чи моторвагонними 

вагонами, що мають ветановлею 

сигнали. 

Поїзний диспетчер (ДНЦ) - змінний 

працівник, який одноособово ке

рує рухом поїздів на підпорядко

ваній йому залізничній дільниці. 
Поїзний радіозв'язок- зв'язок, при

значений для управління перевіз

ним процесом шляхом ведення те

лефонних переговорів між посадо

вими особами, що пов' язані з ру

хом поїздів, а також обміну диск

ретною інформацією між об' єкта
ми. Цим зв'язком користуються 

машиністи, помічники машиністів, 

поїзні-, локомотивні- та енергоди

спетчери, чергові станцій, локомо

тивних депо та приймально-від

правних парків, а також чергові на 
переїздах. 

Поїзні сиrнали - 1. Сигнали, засто

совані для позначення поїздів, ло

комотивів та інших рухомих оди

ниць залізничного транспорту. 

2. Сигнали, які застосовуються для 
означення поїздів, локомотивів та 

інших рухомих одиниць залізнич

ного транспорту. 

Покажчик колійноrо заrО(ІОдження 
- сигнальний покажчик, що огоро

джує небезпечне місце. 

Посrові прнсrрої елекrроошвлення 

- пристрої електроживлення заліз

ничної автоматики, телемехан1ки 

й зв'язку, яю розташовуються 

в опалюваних службово-технічних 
приміщеннях (будинках, транс

портабельних модулях і контейне

рах) . 
Принципи управління - правила, 

якими керуються суб'єкти управ

ління. Принципи управління ви
значають вимоги до системи, про

цесу та механізму управління. 

Причини - дії, недогляд, події або 

умови чи їх поєднання, які призве

ли до аварії або інциденту. 

р 

РеrульованІІЙ залізничний переїзд -
переїзд, обладнаний пристроями 
переїзної сигнатзацй для во,д1ів 

транспортних засобів та пішохо

дів, або такий, що обладнаний 
шлагбаумами і його обслуговує 

черговий працівник. До регульо

ваних не належать переїзди, на 

яких установлена система вщео

нагляду, але відсутні пристрої пе

реїзної сигналізації . 
Реrульований переїзд - переїзд, об

ладнаний пристроями переїзної 

сигналізації, для водіїв транспорт
них засобів або такий, що облад

наний шлагбаумом, і його обслу

говує черговий працівник. 
Ризик- кількісна міра небезпеки, що 

враховує ймовірність виникнення 

негативних наслідків від здійснен

ня господарської діяльності та мо

жливий розмір втрат від них. 

Ризик прийнятнІІЙ - соціально, еко-

номічно, технічно політично 
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обrрунтований ризик, що не пе
ревиrцує граничнодопусткмого 

ршня. 

РІІЗІІК транспортної події - імовір

ність виникнення потенційно мож

mmої транспортної події й пов'я

заних з нею збитків під час вико

нання поїзної або маневрової ро
боти чи під час стоянки/відсто

ювання поїздів/вагонів. 

Розслідування - комrшекс заходів, 

який проводяп, з метою встанов

лення причин транспортних подій, 

що включає збір та аналіз інфор
мації, шдготовку висновків, уста

новлення винних та розробляння 

рекомендацій щодо убезпечення 
руху поїздів. 

Рухомий склад залізничноrо транс

порту - сукупнісn, усіх незнімних 

рухомих затзничних одиниць. 

с 
Світлофор - оптичний прилад заліз

ничної СИГНалізації, за ДОПОМОГОЮ 

якого у будь-який час доби кольо
ром передаюп, на вщстань накази, 

ЩО прямо ВlДНОСЯТhСЯ ДО руху ПО

ЇЗДІВ . 

Світлофорна сиrналізація - 1. При
строї залежності між переїзною 

сигналізацією і маневровими світ
лофорами. 2. Система переїзної 

сигналізації, яка може застосову

ватись на під'їзних та ін111ИХ коліях 

з маневровим характером переМІ

щень рухомого складу при немож

mmості обладнання рейковими ко
лами розрахункової довжини. Для 

огородження переїзду з боку заліз

ничної колії ВСТанОВЛЮЮТhСЯ ма
неврові світлофори з червоним та 

прозоро-білим сигнальними вог

нями, управління якими здійсню

єn,ся складачами поїздів або ло-
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комотивними бригадами, чергови
ми по переїзду чи автоматично за 

допомогою короткого рейкового 

кола. 

Серйозний інцидент на залізнично

му транспорті - транспортна по

дія, що виникла під час руху рухо

мого складу залізничного транспо
рту, яка могла призвести до аварії 

та (або) унаслідок якої рухомий 

склад залізничного транспорту 
пошкоджено до ступеня кашталь

ного ремонту. 

Сиrнал - умовний видимий чи зву

ковий ЗНак, за ДОПОМОГОЮ ЯКОГО 

подаєn,ся певний наказ. 

Сиrналізація, централізація і бло

кування (СЦБ) - комплекс техні

чних засобів, за допомогою яких 

забезпечуєn,ся необхідна пропус

кна спроможюсn, ДІлянок затз

ниць та безпечний рух поїздів. За 

допомогою пристроїв СЦБ вико
нують автоматичний контроль 

стану ДІлянок затзнидь з метою 

передачі усієї інформації локомо

тивним бригадам та іншим праців
никам затзниць. За допомогою 

пристроїв СЦБ можливі автомати

чне регулювания руху поїздів та 
дистанційне керування об'єктами 

залізничної автоматики на стан

ціях та перегонах. 
Сиrнальний знак - умовний види

мий знак, за допомогою якого по

даюп, наказ або вказівку певній 

категорії працівників. До сигналь

них знаюв належаn, граничю сто

впчики, знаки, що означаюn, межі 

станції, подавання свистка, вими

кання й умикання струму тощо. 

Сиrиальні прилади - засоби візуа

льного та слухавого спошщення, 



призначенні для передавання сиг
нашв. 

Система безперебійного живлення

сукупність установок (устаткуван

ня) електроживлення, яке має 
у своєму складі резервні пристрої 

живлення, вихідні виводи якого 

з'єднані із вхідними виводами на

вантаження, що викmочає перерви 

напруги живлення на цих виводах. 

Система відео-нагляду - система на

гляду і реєстрації, як складова ком

плексу технічних засобів для за

безпечення безпеки руху на пере
їзді без чергового з автоматичними 

шлагбаумами, призначена для по

передження і фіксацій аварійних 
ситуацій на переїзді. 

Система живлення з повним аку

муляторним резервом - система 

електроживлення, до складу якої 

входнТh акумуляторна батарея, яка 

використовуєТhСя у якості резерв
ного джерела електроживлення 

всього навантаження при Вlдкто

ченні джерел змінного струму. 

Система живлення із частковим 
акумуляторним резервом - сис

тема електроживлення, до складу 

якої входиТh акумуляторна бата
рея, яка використовуєТhся у якосn 

резервного джерела електрожив

лення частини навантаження при 

ВІДКJПQЧеННl джерел ЗМlННОГО 

струму. 

Система управління - сукупність 

взаємопов'язаних або взаємоДІю

чих елеменnв, яка дає змогу вста

новJООвати та виконувати їх. 

Система управління безпекою руху 
поїздів - комплекс заходів, як1 да

ють змогу персоналу Укрзалізниці, 
залізниць, підприємств та їх струк

турних підрозділів ефективно про-

водити роботу у сфері убезпечення 
руху поїздів. 

Складач поїздів - змінний праців

ник, який керує маневрами відпо

відно до розпоряджень тільки од
ного з працшниюв - чергового по 

станції, маневрового диспетчера, 

чергового сортувальної гірки або 
парку, а на ділянках, що обладнан

ні диспетчерською централізацією, 

- поїзного диспетчера. 

Службове розслідування - комплекс 

заходів, які здійснююТhся у межах 

компетенції з метою уточнення 
причин 1 умов, що сприяли виник
ненню транспортної події, та вияв

лення винних у цьому осіб . 
Спеціальний рухомий склад - суку-

. . 
пюсть незюмних рухомих одиниць 

на залізничному ходу, призначе
них для будівельних, ремонтних і 

обслуговуючих робіт (снігоочис

ники, снігоприбиральні та щеб
неочисні машини, баластери, ко

лієукладачі, вантажопідйомиі кра

ни, дрезини тощо). 

Сиовіщальна сигналізація - 1. Сис
тема сигнашзації, що складаєТhся з 

пристроїв подачі сповіщення на 

переїзд, щитка управління та зву
кових сигналів на переїзді. Допов

нюєТhся електричними шлаг

баумами та переїзними світлофо
рами. 2. Система, яка складається 
з електричних рейкових кіл (.ділян

ки наближення), пристрою пода
вання сповіщення на переїзд (кно

пки на пульn управmння у черго

вого по станції), щитка управління 
переїзною сигнашзацією. 

Станційні колїі - 1. Колії у межах 

станції. 2. Колії у межах станцій, 
. . 

що визначею техюко-розпоДІль-

чими актами цих станцій. 
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Станція -роздільний пуюсr з колій

ним розвиrком, що дозволяє про

водити операції з приймання, від
правлення, схрещення й обгону 

поїздів, операції з приймання , ви
дачі ванrажів та обслуговування 
пасажирів, а за умови розвинених 

колійних пристроїв - маневрову 

роботу з розформування та форму
вання поїздів і технічні операції 

з поїздами. 

Суміщений рух поїздів - рух на од
ній лінії поїздів різних категорій: 

пасажирських і ванrажиих. 
у 

У11равління безпекою руху - підго
товка, прийняття та реалізація 
управлінсьІ<Их рішень щодо здійс

нення організаційних, технічних 
заходів, спрямованих на убезпе
чення руху, збереження здоров'я 

людей, майна та довЮлля. 
У11равліисьхе рішення- акт цілесп

рямованого впливу на об'єкт 

управління, що характеризує конк

ретну управлінську сиrуацію і міс
тиrь заходи, програму досягнення 

мети. 

ф 

Фідер - лінія, яка підводиrь змінний 

струм до пристроїв живлення залі 
зничної автоматики і телемеханіІ<И 
від пристроїв електропостачання. 

Функції уnравління - конкретні дії 
або сукупність дій, які забезпечу

ють досягнення поставленої мети 

(завдань). 

х 
Хибна заfаuпість рейкових хіл -

відмова в роботі рейкових кіл вна
слідок обриву або відсутності сти
кових з' єднувачів, порушення ізо

ляції стрілочної гарнітури, пору
шення ізоляції ізолюючого етика, 
порушення регулювального режи

му обслуговування персоналом та 

інші відмови. 

ч 
Черговий станції (ДСП) - змінний 

помічник начальника станції, ЯІ<ИЙ 

одноособово розпоряджається при
йманням, відправленням і пропус
канням поїздів, а також іШІІИМ пе

реміщенням рухомого складу на 

головних та приймшьно-відправ
них І<Dліях станції (а де немає ІУВ

неврового диспетчера - і на інших 

коліях). 

ш 
Швндхісна лінія- ділянка залізющі, 

по якій рухаються швидкісні по

їзди. 

Швндхісний рух пасажнрсьхих по

їздів - рух пасажирських поїздів зі 

швидкостями в інтервалах, км/год: 
141-160 (присІ<Dрений рух), 160-
200 (швидкісний рух) і понад 200 
(високошвидЮсний рух). 

Шлагбаум - пристрій, який переJ<ри
ває проїжджу частину автомобіль

ної дороги для припинення руху 

транспортних засобів через заліз
ничний переїзд. 

Шунrова чутливість - вmстивість 

рейкового кола забезпечувати ІФН
троль зайнятого стану колійної ді
лянки у разі шунтування рейкової 

лінії . 
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