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СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 

Залізничний транспорт за своєю природою є більш екологічно чистим порівняно з автомобільним та по-
вітряним. Проте не слід забувати про те, що розвиток залізничного транспорту слід реалізовувати з дотри-
манням екологічних вимог. Ця проблема також вельми актуальна і для України, оскільки вона за щільністю 
залізничної мережі і вантажонапруженістю перевищує багато інших країн Центральної Європи. Тому про-
блема екологізації залізничного транспорту є дуже важливою. 

Железнодорожный транспорт по своей природе является более экологически чистым по сравнению с ав-
томобильным и воздушным. Однако не следует забывать, развитие железнодорожного транспорта следует 
реализовать с соблюдением экологических требований. Эта проблема также весьма  актуальна и для Украи-
ны, т.к. она по плотности железнодорожной сети и грузонапряженности превышает много других стран 
Центральной Европы. Поэтому проблема экологизации железнодорожного транспорта очень важна. 

Railway transport on its nature is friendlier to the environment as compared to motor-car and air transport mod-
es. However it is necessary to not forget that the development of railway transport should be realized with the 
observance of ecological requirements. This problem is also very urgent for Ukraine, because it exceeds a lot of oth-
er countries of Central Europe on the density of railway system and its freight traffic volumes. That is why the prob-
lem of ecologization of railway transport is very important. 

Еволюція розвитку людства і створення ін-
дустріальних методів господарювання привели 
до утворення глобальної техносфери, одним з 
елементів якої є залізничний транспорт. При-
родне середовище при функціонуванні елемен-
тів техносфери є джерелом сировинних і енер-
гетичних ресурсів і простором для розміщення 
її інфраструктури [1]. 

Функціонування будь-якого елементу тех-
носфери, у тому числі й залізничного транспор-
ту, повинне ґрунтуватися на наступних прин-
ципах: проведення кількісної і якісної оцінки 
загального і локального споживання природних 
ресурсів, виходячи з місцевих регіональних 
можливостей; проведення кількісної і якісної 
оцінки впливу різних видів діяльності суспільс-
тва на стан екологічних систем, природних 
комплексів і природних ресурсів; нормування 
рівня антропогенних дій від різних видів діяль-
ності суспільства, у тому числі й об’єктів заліз-
ничного транспорту на природне середовище; 
забезпечення рівноваги в кругообігу речовин і 
енергії шляхом обмеження дії на природу, ви-
ходячи з її можливостей по самоочищенню і 
відтворенню; обмеження дії на природне сере-
довище за допомогою різних методів і засобів 
очищення викидів в атмосферу, стоків у водо-
ймища, відходів виробництва, фізичних випро-
мінювань; створення екологічно чистих вироб-
ництв, технологій, рухомого складу, устатку-

вання і транспортних систем; використання  
методів екологічної профілактики функціону-
вання галузей і об’єктів залізничного транспор-
ту шляхом виконання природоохоронних захо-
дів і впровадження технологічних засобів; без-
перервний контроль за станом навколишнього 
середовища; використання економічних мето-
дів в управлінні охороною навколишнього се-
редовища і раціональним природовикористан-
ням; невідворотність настання відповідальності 
за порушення правил, норм, законів з довкілля 
охорони [4].  

Залізничний транспорт за об’ємом вантаж-
них перевезень займає перше місце серед інших 
видів транспорту, за об’ємом перевезень паса-
жирів – друге місце після автомобільного тран-
спорту. Успішне функціонування і розвиток 
залізничного транспорту залежить від стану 
природних комплексів і наявності природних 
ресурсів, розвитку інфраструктури штучного 
середовища, соціально-економічного середо-
вища суспільства. Стан навколишнього середо-
вища при взаємодії з об’єктами залізничного 
транспорту залежить від інфраструктури по 
будівництву залізниць, виробництву рухомого 
складу, виробничого устаткування і інших при-
строїв, інтенсивності використання рухомого 
складу і інших об’єктів на залізницях, резуль-
татів наукових досліджень і їх впровадження на 
підприємствах та об’єктах галузі. Кожен еле-
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мент системи має прямі та зворотні зв’язки 
один з одним. При розвитку і функціонуванні 
об’єктів залізничного транспорту слід врахову-
вати властивості природних комплексів, бага-
тозв’язковість, стійкість, комутативність, ади-
тивність, інваріантність, а також багатофактор-
ну кореляцію. 

Багатозв’язковість виражається в різнохара-
ктерній дії транспорту на природу, яке може 
викликати в ній зміни, які складно врахувати. 
Адитивність – це можливість багатопараметри-
чного складання різних джерел техногенної і 
антропогенної дії на природу, що може привес-
ти до непередбачуваних змін у природі. Інварі-
антність є властивістю екосистем зберігати ста-
більність у межах регламентованих техноген-
них і антропогенних дій. Стійкість – це здат-
ність екосистем зберігати початкові параметри 
при природній, техногенній і антропогенній 
діях. Багатофакторна кореляція характеризує 
екосистеми з позицій їх зумовленості до випад-
кових і невипадкових подій з аналітичним 
зв’язком між ними [1]. 

Залізничний транспорт постійно впливає на 
природне середовище. Рівень дії може лежати в 
допустимих рівноважних і кризових межах [2].  

За характером впливу залізничного транс-
порту на стан середовища проблема має два 
аспекти: використання транспортом природних 
ресурсів і транспортне забруднення середови-
ща. 

Залізничний транспорт впливає на екологію 
як великий споживач паливних, лісових і земе-
льних ресурсів, мінеральних і будівельних ма-
теріалів. Хоча в порівнянні з іншими видами 
транспорту (особливо автомобільним), він за-
подіює менше екологічного збитку. 

Негативний вплив залізничного транспорту 
на середовище включає порушення стійкості 
природних ландшафтів транспортною інфра-
структурою шляхом розвитку ерозій і обвалів; 
забруднення атмосфери відпрацьованими газа-
ми; постійне зростання рівня забруднення землі 
нафтою, свинцем, продуктами видування і оси-
пання сипких вантажів (вугілля, руда, цемент). 
Особливо небезпечними є аварії на залізницях. 

Порушення стійкості природних ресурсів 
можна уникнути шляхом зміцнення земляного 
полотна, збільшення максимального наванта-
ження, яке здатне витримати земляне полотно, 
а також зниження навантаження від рухомого 
складу. Забруднення атмосфери можна уникну-
ти, якщо спробувати замінити частини рухомо-
го складу (в основному, тепловозів), що вики-

дають багато шкідливих речовин в атмосферу 
на такі, які унаслідок своєї експлуатації вики-
дають менше шкідливих речовин. Часто заміна 
таких частин означає зниження ефективності 
роботи даних частин. Забруднення ґрунту і ат-
мосфери з-за осипання або видування сипких 
вантажів можна уникнути, якщо спробувати 
підвищити герметичність вагонів і піввагонів, 
що знову ж таки досить дорого [3].  

Щоб уникнути подальших аварій на заліз-
ницях, треба враховувати правила поїзної робо-
ти, ступінь зношеності рухомого складу і колій, 
а також вчасно проводити планові і позапланові 
ремонти. Проте це лише наслідок проблеми, 
витоки якої лежать в дещо іншій площині. Річ у 
тім, що на сьогоднішній день в Україні залізни-
чні колії використовуються як пасажирськими, 
так і вантажними рухомими складами. Величе-
зні вантажні поїзди (50 вагонів і більше) кур-
сують коліями набагато частіше, ніж пасажир-
ські. Через це ті колії, по яких рухаються ван-
тажні поїзди, швидко стають непридатними до 
подальшої експлуатації, на відміну від тих ко-
лій, по яких рухаються пасажирські й інші по-
їзди. Вирішенням проблеми може бути спору-
дження додаткових колій, які будуть признача-
тися під пасажирські та інші поїзди, і рух по 
яких вантажних поїздів буде дозволений тільки 
в самих крайніх випадках. Зрозуміло, для спо-
рудження таких колій потрібні великі фінансові 
вкладення, а також виділення ділянок під буді-
вництво, робочої сили та інструментів. В умо-
вах дефіциту всього переліченого вище про-
блема зберігатиметься до тих пір, поки її не ви-
знають однією з найбільш важливих на сього-
днішній день.  

Основним джерелом забруднення атмосфе-
ри є відпрацьовані гази дизельних двигунів те-
пловозів. У них містяться оксид вуглецю, оксид 
і діоксид азоту, різні вуглеводні, сірчистий ан-
гідрид, сажа. Зміст сірчистого ангідриду зале-
жить від кількості сірки в дизельному паливі, а 
зміст інших домішок – від способу його спалю-
вання, а також способу наддуву і навантаження 
двигуна. Дослідження показали, що вміст у по-
вітряному середовищі оксиду вуглецю, оксидів 
азоту, сірчистого ангідриду перевищує гранич-
но допустимі максимально разові концентрації 
для атмосферного повітря. Це свідчить про зна-
чне забруднення повітря залізничних станцій 
відпрацьованими газами тепловозів. На відстані 
150 м від станції оксиди азоту виявляються в 
таких концентраціях, що й на станції. Такі ре-
човини, як акролеїн і оксид вуглецю, не були 
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виявлені. Проблема на сьогоднішній день ви-
рішується заміною тепловозів на електровози 
[5]. 

Щорічно з пасажирських вагонів на кожен 
кілометр шляху виливається до 200 м3 стічних 
вод, що містять патогенні мікроорганізми, і ви-
кидається до 12 тонн сухого сміття. Це призво-
дить до забруднення залізничного полотна і 
навколишнього природного середовища. Крім 
того, очищення колій від сміття пов’язане із 
значними матеріальними витратами. Вирішити 
проблему можна використовуючи в пасажирсь-
ких вагонах акумулюючі ємкості для збору сто-
ків і сміття або установлюючи в них спеціальні 
очисні споруди. При митті рухомого залізнич-
ного складу в ґрунт і водоймища переходять 
разом із стічними водами синтетичні поверхне-
во-активні речовини, нафтопродукти, феноли, 
шестивалентний хром, кислоти, луги, органічні 
та неорганічні зважені речовини. Вміст нафто-
продуктів у стічних водах при митті локомоти-
вів, фенолів при митті цистерн з-під нафти пе-
ревищують гранично допустимі концентрації 
(ГДК). Багато разів перевищуються ГДК шес-
тивалентного хрому при заміні охолоджуючої 
рідини дизелів тепловозів. Значно сильніше за 
стічні води забруднюється ґрунт на території і 
поблизу пунктів, де проводиться обмивання і 
промивка рухомого складу [6].  

Шум від поїздів викликає негативні наслід-
ки, що виражаються, перш за все, в порушенні 
сну, відчутті хворобливого стану, в зміні пове-
дінки, збільшенні споживання лікарських пре-
паратів і т. ін. Порушення сну може мати різні 
форми, як то: подовження періоду засипання, 
пробудження під час сну, погіршення якості 
сну (перехід від глибокого сну до більш легко-
го, поверхневого) і т.д. Миттєві переривання 
сну частішають зі збільшенням частоти і сили 
звуку. При рівному акустичному показнику 
шум від поїздів викликає втричі менше пору-
шень сну, ніж шум від автомобілів. На сон 
впливає не тільки рівень шуму, але й кількість 
його джерел. Сприйняття шуму поїздів зале-
жить від загального шумового фону. Так, на 
заводських околицях міст він сприймається 
менш хворобливо, ніж у житлових кварталах. 
Шум від вокзалів і особливо від сортувальних 
станцій викликає більш негативні наслідки, ніж 
шум від звичайного руху поїздів. Шум залізни-
ці заглушає людський голос, він заважає при 
перегляді і прослуховуванні телерадіопередач. 
Як показали результати анкетування, шум поїз-
дів більшою мірою перешкоджає сприйняттю 

мови, ніж шум від автомобільного руху. Це по-
яснюється, перш за все, тривалістю шумового 
ефекту, що викликається рухом поїзда. Шум 
може стати причиною порушень центральної і 
вегетативної нервових систем. Основним дже-
релом шуму від вагонів є удари коліс на стиках 
і нерівностях рейок, а також тертя поверхні ка-
тання і гребеня колеса об головку рейки. Ко-
чення коліс по зварній рейці без вибоїн і хвиле-
подібний знос призводять до утворення шуму в 
широкому спектрі частот. При цьому рівні і 
частотний спектр шуму залежать від стану рей-
кової колії та коліс, а також від коливань, що 
виникають у них. Істотне значення мають шу-
ми, що викликаються роботою двигунів локо-
мотивів. Шум, що створюється електровозом, 
зазвичай не перевищує рівень шуму, створюва-
ного вагонами. Найбільш шумлячими агрега-
тами є вентилятори. Тепловози, двигуни яких 
обладнані глушниками на впускних і випуск-
них колекторах і звукоізолюючими покриття-
ми, не створюють значних шумів. Шуми вини-
кають також від ударів в ходових частинах, від 
деренчання гальмівної тяги, колодок, автозчеп-
лення та інших частин рухомого складу [6]. 

Велика частина проблем, що викликаються 
шумом від експлуатації залізниці, вирішується 
використанням спеціальних глушників, що 
знижують рівень шумової дії, а також заміною 
найбільш «галасливих» частин залізниці на та-
кі, які при експлуатації створюють менше шу-
му. У цього методу є декілька недоліків, як то: 
висока вартість запасних частин і глушників, а 
також низька їх ефективність.  

Ще один спосіб вирішення шумових про-
блем, що є продовженням попереднього, поля-
гає в глобальній модернізації не окремих час-
тин залізничного полотна і рухомого складу, а 
всього комплексу в цілому шляхом впрова-
дження нових технологій, що мають менший 
ступінь шумової дії. Даний метод має велику 
ефективність, проте і вартість такого методу 
підвищується непропорційно до поліпшення 
стану проблеми. 

Спосіб віддалення основних частин залізни-
чного комплексу, що створюють найбільше 
шуму, від населених пунктів і великого скуп-
чення людей є достатньо суттєвою альтернати-
вою способу заміни, проте він не вирішує про-
блеми дії шумів на людей, що знаходяться без-
посередньо на станції і поблизу колій. Крім  
того, даний метод примушує розглядати додат-
кові параметри при проектуванні залізничної 
лінії, які ускладнюють вибір проектувальнико-
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ві. Крім того, існуючі станції і шляхи переноси-
ти не можна через малу економічну вигоду да-
ного способу [4]. 

Перехід залізничного транспорту з парової 
тяги на електричну і тепловозну, якими в даний 
час виконується практично вся поїзна робота, 
сприяв поліпшенню екологічної обстановки: 
виключений вплив вугільного пилу і шкідливих 
викидів паровозів у атмосферу. Подальша елек-
трифікація залізниць, тобто заміна тепловозів 
електровозами, дозволяє виключити забруд-
нення повітря відпрацьованими газами дизель-
них двигунів. Основний шлях зниження вики-
дів токсичних речовин тепловозами полягає в 
зменшенні їх накопичення в циліндрах двигу-
нів. Важливе значення мають знешкодження 
відпрацьованих газів і правильна експлуатація 
тепловозів. Принцип дії очисних пристроїв, 
заснований на рециркуляції газів, застосовуєть-
ся для зменшення концентрації оксидів азоту. 
Для захисту навколишнього природного сере-
довища необхідно також боротися з іскрами, 
джерелами яких є газовідвідні пристрої тепло-
возів, а також чавунні гальмівні колодки локо-
мотивів і вагонів. Іскри можуть бути причиною 
пожеж на територіях, що примикають до заліз-
ниць. Обмежити іскровиділення з газовідвідних 
пристроїв, що свідчить про неповне згорання 
палива, можна застосуванням заходів, направ-
лених на поліпшення теплотехнічного стану 
тепловозів, а також установкою іскрогасників. 
Застосування гальмівних колодок з синтетич-
них і композиційних матеріалів усуває іскріння 
і, крім того, скорочує витрату чавуну. Розроб-
лена нова конструкція тепловоза, в якому як 
паливо використовується газ. Експерименталь-
ний зразок газового локомотива створений на 
основі маневрового тепловоза. Перехід на сти-
снений газ дозволить економити дефіцитне ди-
зельне пальне. Ще одна перевага газового теп-
ловоза – його екологічна чистота. Тому на газ, 
перш за все, доцільно переводити маневрові 
тепловози на станціях, розташованих у межах 
міст [7]. 

До основних заходів щодо охорони водо-
ймищ від забруднення відносяться будівництво 
і реконструкція очисних споруд у вузлах, впро-
вадження оборотного водопостачання, норму-
вання витрати води і зменшення скидання не-
очищених стоків, створення досконаліших і 
економічніших засобів і методів очищення ви-
робничих і побутових стічних вод, скорочення 
втрат води, вдосконалення лабораторного кон-
тролю. Нескладні флотаційні установки успіш-

но експлуатуються на переважній більшості 
залізничних підприємств. Вони добре зареко-
мендували себе при очищенні стічних вод від 
найбільш поширеного виду забруднень – наф-
топродуктів. Ці установки забезпечують у 
5…10 разів кращий ефект очищення, ніж наф-
тові пастки, і дозволяють видаляти із стоків до 
95% забруднень. Впровадження флотаторів до-
зволило значно скоротити забруднення водо-
ймищ нафтопродуктами, поліпшити систему 
оборотного водокористування. На оборотне 
водокористування переводяться всі основні те-
хнологічні процеси з великим водоспоживан-
ням, а також процеси, що викликають сильне 
забруднення водоймищ на промивально-про-
парювальних станціях, ремонтних заводах і в 
депо. Крім того, по замкнутому циклу викорис-
товуються миючі розчини і промивальні води 
для обробки рухомого складу, його вузлів і де-
талей. Для очищення виробничих і побутових 
стічних вод споруджують також біологічні ста-
вки. Влаштування та експлуатація таких ставків 
не вимагає великих витрат, в той же час їх за-
стосування можливе в різноманітних кліматич-
них умовах [4]. 

Інтегральним критерієм екологічної ефекти-
вності виробничої діяльності об’єктів залізнич-
ного транспорту є ступінь порушення природ-
ного балансу в регіоні. Небезпека порушення 
природного балансу кількісно пов’язана з ан-
тропогенними чинниками виробничої і госпо-
дарської діяльності людей у регіоні. У випадку, 
якщо природне середовище не здатне справи-
тися з дією залізничного транспорту, необхідно 
передбачати очисні споруди або проводити ві-
дновлювальні роботи. Рівновага в природному 
середовищі забезпечується підтримкою енерге-
тичного, водного, біологічного, біогеохімічного 
балансів і їх зміною в певний проміжок часу. 
Кількісні характеристики перерахованих бала-
нсів залежать від географічного положення ре-
гіонів, кліматичних умов, величини викорис-
тання ресурсів, природних явищ і ступеня за-
бруднення навколишнього середовища [8]. 

Забезпечити рівновагу в природі можна  
за допомогою правових, соціально-економі-
чних, організаційних, технічних, санітарно-
гігієнічних і біологічних методів. Правові ме-
тоди регламентують норми і порядок природо-
використання, виходячи з умови збереження 
відносної рівноваги в навколишньому середо-
вищі. Соціальні методи засновані на відповіда-
льності всіх шарів суспільства за стан охорони 
навколишнього середовища. Економічні мето-

95



 
ди передбачають певні види витрат на збере-
ження рівноваги навколишнього середовища, 
раціональну плату за ресурси, відшкодування 
збитків. Організаційні методи засновані на нау-
ковій організації природокористування і вико-
нанні адміністративних і правоохоронних захо-
дів по запобіганню шкідливій дії на навколиш-
нє середовище. Технічні методи засновані на 
створенні нових технологій і виробничого 
устаткування, що зменшують шкідливу дію на 
природне середовище, впровадження ефектив-
них засобів очищення викидів в атмосферу й у 
водоймища. Санітарно-гігієнічні методи перед-
бачають обов’язковий контроль за станом на-
вколишнього середовища з метою своєчасного 
вживання заходів із запобігання шкідливому 
впливу забруднень на людей і природу [9]. 
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