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ТРАНСПОРТ

10.1. Залізничний транспорт

10.1.1. Характеристика галузі

Залізничний транспорт як галузь народного господарства включає в себе: 
залізничні колії, мости, тунелі, прилади електропостачання, тягові підстанції, 
вокзали, станції, депо, рухомий склад та ін.

Цей вид транспорту в нашій країні найбільш пристосований до масових 
перевезень вантажів. Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року й ат-
мосферних умов. Допомагає доставляти вантажі у важкодоступні райони. За об-
сягами вантажообігу займає друге місце. Залізничні шляхи мають високу пропу-
скну здатність. На залізничних коліях відносно невелика вартість перевезень та
висока швидкість доставки вантажів. За останні роки швидкість вантажних і па-
сажирських поїздів збільшилась від 80-106 км/год до 160-200 км/год (таку швид-
кість розвиває електропоїзд (ЕР200).

Залізничний транспорт є неповторним для будь-яких перевезень у міжра-
йонному і внутрірайонному сполученні. Однак будівництво залізничних шляхів 
вимагає великих капіталовкладень, що залежить від топографічних, кліматичних 
і економічних умов.

На залізничному транспорті висока частка витрат припадає на малозалежні 
від обсягів руху операції (ремонт будівель та інших споруд і пристроїв); вона 
складає більше половини загальних витрат з експлуатації залізничних шляхів. Все 
це визначає ефективність залізниць при значній концентрації вантажних потоків.

Перевезення вантажів по залізничних коліях на відносно великі відстані 
економічно більш вигідне, ніж на малі, що пояснюється високим рівнем питомих 
витрат. Сюди відносять витрати на початкові і кінцеві операції, враховуючи по-
дачу вагонів, завантаження і розвантаження, їх прибирання.

Залізничний транспорт у порівнянні з іншими видами транспорту меншою 
мірою впливає на навколишнє середовище і має меншу енергоємність перевізної 
роботи. 

Історично склалося, що на залізничних шляхах існує два типи тяги (рис. 
10.1.1). При одному з них на локомотивах знаходиться запас пального, води, 
необхідних для виробництва енергії, завдяки якій рухається поїзд. Запаси паль-
ного, води і мастильних матеріалів поповнюються у спеціальних екіпірувальних 
пунктах.
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Локомотиви іншого типу тяги не мають власного джерела енергії, а отриму-
ють її ценралізовано через контактну мережу від тягових підстанцій.

Звідси і назви цих видів тяги: автономна; неавтономна.
Локомотиви автономної тяги поділяються за найбільш характерними озна-

ками принципом дії їх теплових машин. Такими на паровозах є парові машини –
використовується пара, яка виробляється паровим котлом. На тепловозах вико-
ристовують дизелі – двигуни внутрішнього згоряння, робота яких грунтується на 
самоспалахуванні палива, що подається в циліндри, при стисненні повітря. На 
неелектрифікованих дільницях шляхів приміські і міські пасажирські перевезен-
ня виконуються дизельними поїздами. Два перші або останні вагони є моторни-
ми, частину пасажирського приміщення в них займають дизельні установки. В 
газотурбовозах джерелом енергії, вироблюваної для руху поїзда, є установка з 
газотурбінними двигунами. Газотурбовози поки що менш економічні, ніж дизе-
льні двигуни, і тому не мають широкого використання.

Локомотиви неавтономної, чи електричної, тяги класифікують також на основі 
її найбільш характерної ознаки – за родом струму і напруги у контактній мережі.

На сучасних дорогах використовують дві системи: постійного струму на-
пругою 3 кВ та змінного струму напругою 25 кВ і частотою 50 Гц.

Існує ще й комбінована система тяги, яка займає проміжне значення. До неї 
відносяться контактно-акумуляторна система та дизель-контактна, обидві мають 
електричні тягові двигуни. Цей вид тяги використовується для пасажирських пере-
везень на відносно невеликі відстані на дорогах, які мають електрифіковані шляхи. 
На таких дільницях електричні тягові двигуни мають отримувати енергію від кон-
тактної мережі. Після виходу за її межу енергія до тягових двигунів поступає від 
акумуляторів, розташованих на контактно-акумуляторному рухомому потязі.

Тягові двигуни дизель-контактного локомотиву отримують на неелектрифі-
кованих ділянках живлення (енергію) від генераторів, які приводяться в дію ди-
зельними двигунами потягу. На електричній тязі виконуються 70 % всіх паса-
жирських перевезень і близько 80 % приміських.

Типи локомотивів

Автономна
тяга

Неавтономна
тяга

Комбінована тяга

Парова

Дизельна

Газотурбінна

Контактно-
акумуляторна

Дизель-
контактна

Постійний 
струм 3000 В

Змінний струм 
25 кВ, 50 Гц

Постійний струм 
750 В

Електровози

Приміські 
електропоїзди

Електоропоїзди 
метроРис. 10.1.1. Типи локомотивів
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Електрифікація залізниць забезпечила збереження значної кількості дизель-
ного палива, необхідного в інших галузях народного господарства.

Характеристика рухомого складу

Електровози
Електрорухомий потяг прийнято класифікувати за такими ознаками:
 за родом живильного струму (змінного чи постійного);
 родом роботи (вантажні, пасажирські, маневрові);
 тягової передачі (індивідуальний чи груповий привід);
 шириною залізничної колії (широко- чи вузькоколійні);
 формами ходових частин (моторні чи безмоторні вісі).

Тепловози
За галуззю використання (магістральні, промислові); магістральні – це паса-

жирські, вантажні, вантажопасажирські, маневрові.
Типом передачі (електрична, гідравлічна, механічна).
Кількістю секцій (одно-, дво-, багатосекційні).
Шириною колії (широко- чи вузькоколійні). Залізниці бувають двох типів: 

вузькі (750-1100 мм) та ширококолійні (1524 мм).

Вагони 
Парк вагонів поділяється на вантажні та пасажирські вагони. 
Парк вантажних вагонів складається: з критих вагонів, піввагонів, плат-

форм, цистерн, ізотермічних вагонів, вагонів спеціального призначення.
Парк пасажирських вагонів складається: з м’яких і твердих вагонів, ваго-

нів-ресторанів, багажних, поштових та спеціального призначення.
Всі вагони класифікуються:
 за основою – 4-, 6-, 8- та багатоосні;
 місцем експлуатації – магістральні (загальномережні, магістральні), про-

мислові (що виходять на магістралі та внутрішньозаводські);
 шириною колії (див. вище);
 габаритом потяга (вагони ті, що ходять по всій мережі держави, та ті, що 

ходять тільки по рекомендованих коліях);
 матеріалом та технологією виготовлення кузова (суцільнометалеві, дере-

в’яні, клепані, зварені).

10.1.2. Головні показники

Залізничний транспорт сприяє розвитку регіонів та освоєнню нових земель 
з усіма їхніми природними багатствами. Всі види транспорту складають єдину 
транспортну систему. Для будь-якої галузі народного господарства головними 
показниками є ті, що характеризують її продукцію. Те ж саме становище і з тра-
нспортом. Головним продуктом транспорту, особливо залізничного, є перевезен-
ня вантажів та пасажирів. Для оцінки перевезень існує ряд показників, основний 
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з яких – обсяг перевезень вантажів за рік. Цей показник забезпечує кращу збала-
нсованість планів виробництва з планами перевезень єдиним виміром – тоннами
по відношенню до показників вантажообігу.

Вантажообіг – PL в тонно-кілометрах (т-км) являє собою суму добутків 
маси перевезень вантажів на відстань L.

Для зменшення витрат на перевезення, прискорення доставки вантажів 
план вантажообігу повинен виконуватись за рахунок росту кількості перевезень, 
а не дальності.

До числа головних показників відноситься і кількість перевезених пасажи-
рів А за рік.

Пасажирообіг – AL (пасажиро-км). Приведена продукція транспорту в наве-
дених т-км визначається:

де k – коефіцієнт переведення (пас-км) в (т-км). Вважалося, що він дорівнює 1, 
виходячи з вартості перевезення 1 пас-км та 1 т-км, які були рівні.

Тепер вартість 1 пас-км більша в декілька разів, ніж 1 т-км. Зараз прийнято 
вважати k = 2.

Вантажонапруженість залізниць Г характеризується середньою кількістю вико-
наних т-км або приведених, які припадають на 1 км експлуатаційної довжини Lекс.:

або

Під Lекс розуміється довжина залізниці між станціями, не враховуючи шля-
хи: другий головний та станційні.

Обіг вагона – час від початку завантаження до початку наступного заванта-
ження.

До основних економічних показників відносяться прибуток, собівартість, 
ККД праці.

ККД праці визначається обсягом виконуваної роботи в наведених т-км на 
одного робітника. Собівартість – відношення експлуатаційних витрат по переве-
зенню до обсягу роботи. 

Характеризуючи головні показники залізничного транспорту, треба сказати 
про головні показники вагонів.

Вантажопідйомність – величина найбільшої маси вантажу, на який розрахо-
вана конструкція вагона (табл. 10.1.1).

Службова маса – повна маса тепловоза чи електровоза з локомотивною бри-
гадою, запасом води та 2/3 палива для тепловоза, запасом піску та масла.
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Габаритом називають граничне поперечне окреслення, за межі якого не 
повинна виступати жодна з частин локомотива. Найбільш розповсюджений габа-
рит 1Т та Т з граничною шириною 3400 мм і висотою 5300 мм (табл. 10.1.2).

Згідно з ДСТУ “Маневрові та промислові тепловози” наведені розміри за 
габаритами у табл. 10.1.3. Габарити 01-Т, 02-Т, 03-Т є західними.

На сьогоднішній день мінімальний радіус кривих – 40 м.
Розміщення залізничного транспорту в Україні найбільше зосереджено у 

двох географо-економічних регіонах: Донецько-Придніпровський економічний 
регіон; Південно-Західний та Південний регіони.

Типи вагонів Кількість осей Вантажопідйомність, т Маса, т

Піввагон 8 125 168

Піввагон 6 94 126

Піввагон 4 60-93 82,5-85,2

Криті 4 60-63 82,7-84

Криті 4 50-52 73,4-75,3

Криті для худоби 4 20-30 45,6-55,4

Платформи 4 60-63 83,0-84,2

Платформи 4 50 68,4

Цистерни 8 125 168

Цистерни 4 55-60 77,4-83,3

Цистерни 4 50 72,0-75,4

Ізотермічні 4 49 80,7-83,3

Таблиця 10.1.1
Вантажопідйомність вагонів

Тип
Маса 

теплово-
за, т

Потуж-
ність, 
кВт

Кіль-
кість 
осей

Швидкість при режимі 
(км/год)

Мінімальний
радіус 

закруглення, 
м

Габарити 
поперечного 
окресленняТривалий Максимальний

I 176,5 2210 8 16 100 80 1-Т

II 117,7 884 6 11 100 80 01-Т

III 88,3 884 4 11,5 40/80 40 01-Т

IV 66,7 552 4 25/9,5 27/55 40 01-Т

V 43,2 294 3 8 30/60 40 02-Т

VI 27,5 169 2 6,5 30/60 50 03-Т

Таблиця 10.1.2
Габарити промислових тепловозів
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Кожний з цих регіонів має ще по 3 дороги (назви доріг залишилися з часів 
СРСР). В Донецько-Придніпровському: Донецька, Придніпровська та Південна 
залізниці. В Південно-Західному: Південно-Західна, Львівська, Одеська залізни-
ці. Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування – 22,8 
тис. км (за даними 1996 року), розгорнута довжина доріг підприємств і організа-
цій – 28,7 тис. км.

Донецько-Придніпровський економічний регіон

Загальна характеристика залізниць регіону
Східна Україна має двоколійні електрифіковані залізничні виходи в сторо-

ну Центру – Північного Заходу та південної частини України. Переважає ввезен-
ня різноманітних вантажів над вивезенням. Характеризується активним ванта-
жообігом. Залізничний транспорт – головний вид транспорту регіону. Його про-
тяжність 9 тис. км, а разом з під’їзними шляхами промислових підприємств – 18 
тис. км. Обслуговує важку промисловість (машинобудування, металургію та ін.).

Легку промисловість і сільське господарство цього регіону обслуговують 
Донецька, Придніпровська та Південна залізниці.

Донецька залізниця
Займає крайній південний схід цього регіону, охоплюючи найбільш індуст-

ріально розвинений регіон Донбас. Експлуатаційна довжина 2,9 тис. км. Всі на-
прямки дороги електрифіковані. Відправка вантажів перебільшує їх прибуття. 
53 % всіх вантажів – кам’яне вугілля. Близько 30 станцій в межах залізниці від-
вантажують 2 млн. т вугілля. Найбільшими вузлами є Маріупольський, Донець-
ко-Макіївський, Комунарський та Єнакієвський. Має велике транзитне значення. 
Дуже тісно взаємодіє з автомобільним транспортом.

Придніпровська залізниця
Обслуговує частину нижнього Придніпров’я і Кримський півострів, Дніп-

ропетровську, Запорізьку області та Автономну Республіку Крим. Експлуатацій-
на довжина 3,2 тис. км. Густота в 2,5-3 рази менша, ніж Донецької залізниці. З 
ввозом і вивозом та ж сама ситуація: ввозиться 2 млн. т вугілля. Великий вивіз 

Назва габариту Висота від головки рейки, мм Ширина, мм

Т 5300 3750

1-Т 5300 3400

0-Т 4700 3400

01-Т 4650 3250

02-Т 4650 3150

03-Т 4280 3150

Таблиця 10.1.3
Таблиця габаритів
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руди – до 10 млн. т на рік. Значна частка транзитних перевезень (хліба, лісу, ка-
м’яного вугілля та чорного металу).

Взаємодіє з водним та автомобільним транспортом.

Південна залізниця
Обслуговує частину Харківської, Полтавської, Чернігівської, Сумської та Лу-

ганської областей. Експлуатаційна довжина 3,6 тис. км. 3/5 всіх перевезень – тран-
зит. Має 3 основних напрямки: центральний, західний і східний. З відправки перше 
місце займає залізна руда, потім будівельні матеріали, нафтопродукти. Головне 
місце займає Харківський вузол, він має 8 магістральних напрямків, 4 з яких елект-
рифіковані. Найбільша станція – Індустріальна. Переважає прибуття вантажів над 
відправкою. Тісно взаємодіє з водним транспортом через Кременчуцький порт.

Південно-Західний та Південний регіони

Загальна характеристика залізниць регіону
Регіон має індустріально-аграрну спеціалізацію. Здійснюється переробка 

різних типів тваринної та рослинної сировини. Регіон вивозить продукти сільсь-
кого господарства та харчової промисловості. У ввозі переважає кам’яне вугілля, 
будівельні матеріали, нафтопродукти, чорні метали, хімічні добрива.

Тісно взаємодіє з морськими портами в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Рені, 
Іллічівську та Ізмаїлі. Прикордонні залізничні станції в Чопі та Бресті.

Південно-Західна залізниця
Обслуговує північні області України – Хмельницьку, Вінницьку, Житомир-

ську, Київську, Чернігівську і частину Сумської. Експлуатаційна довжина – 4,7 
тис. км. В загальному обсязі роботи 3/5 займає транзит. Головна лінія Михайлів-
ський хутор – Конотоп – Бахмач – Ніжин – Київ – Козятин – Вінниця – Жмерин-
ка – Хмельницький – Тернопіль являє собою частину Трансєвропейської заліз-
ничної магістралі – Москва – Київ – Львів – Прага. До Жмеринки вона електри-
фікована. Прибуття вантажів більше відправки. Головні вузли – Київський, Він-
ницький, Житомирський, Чернігівський, Білоцерківський. Характерний інтенси-
вний пасажирообіг. Широко взаємодіє з річковим транспортом та автомобіль-
ним, який використовується для вивозу сільгосппродукції до центрів переробки.

Львівська залізниця
Обслуговує частину Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Черні-

гівської, Закарпатської, Волинської, Рівненської областей. Експлуатаційна дов-
жина 4,5 тис. км. Головна магістраль – Рівне – Львів – Стрий – Чоп, вона елект-
рифікована. Велике значення мають експортні вантажі. Найбільші станції – Чоп 
та Мостиська. Найбільша пасажирська станція – Львів. Велике значення мають 
автомобільні шляхи, які є основним конкурентом Львівської залізниці.

Одеська залізниця
Обслуговує територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоград-

ської, Черкаської областей. Експлуатаційна довжина 4,2 тис. км. Головні вантажі 
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– нафтопродукти, вугілля, чорні метали. Частина їх осідає в Одесі. Трикратне 
перевищення прибуття над відправкою. Відправляє глинозем, хлібну продукцію, 
нафтовантажі. Приймає кам’яне вугілля, будівельні матеріали. Найбільші станції 
– Одеса, Рені, Миколаїв, Херсон, Іллічівськ. Головні пасажиропотоки спрямова-
ні в Одесу. Взаємодіє з морським, річковим та автомобільним видами транспор-
ту. У районі пролягання залізниці тече Дніпро, по ньому везуть вверх нафтован-
тажі, вниз зернові вантажі, мінерально-будівельні матеріали.

10.1.3. Робота транспорту

Вид і назва локомотива визначаються будовою і принциповою дією його 
силового пристрою, що перетворює енергію палива в механічну роботу обертан-
ня коліс.

Тепловоз
Тепловоз – це локомотив, силовим пристроєм якого є двигун внутрішнього 

згоряння (дизельний двигун). Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) являють 
собою теплові машини, в яких хімічна енергія палива перетворюється в теплову, 
а потім в механічну роботу.

В дизелях паливо запалюється за рахунок теплоти стиснення. Для того, щоб 
отримати достатньо високу температуру, необхідну для запалювання пального, 
потрібно довести повітря при стисненні до 2,5-4 МПа. Основною перевагою ви-
користання в дизелях відносно високих тисків є те, що це підвищує термічний 
ККД двигуна, чим зменшує витрати пального на одиницю виконуваної роботи. 
Високий тиск досягається шляхом стискання тільки повітря, а не паливної сумі-
ші повітря і парів пального, яка б запалювалася передчасно у період стискання.

Вприскування пального в сильно стиснене і нагріте повітря відбувається в 
період невеликої частини циклу, починаючись незадовго до кінця такту стиснен-
ня. Оскільки пальне вприскується в дуже нагріте повітря, що знаходиться під 
сильним тиском, і при цьому добре розпилюється, то йому не потрібна висока 
леткість, яку повинне мати пальне для карбюраторних (бензинових) двигунів. 
Пальне для дизелів дешевше, ніж для карбюраторних двигунів. Відсутність кар-
бюратора чи інжектора і запального пристрою спрощує конструкцію дизеля.

У порівнянні з іншими двигунами ДВЗ мають ряд переваг, що стимулюють 
їх удосконалення і впровадження в народне господарство: високий коефіцієнт 
корисної дії, компактність, легкість пуску, автономність роботи та багато іншо-
го. Розглянемо кілька типів двигунів для пояснення принципу їх дії. На рис. 10-
.1.2 подано конструкцію дизеля 6ЧН21/21. Такі двигуни називаються рядними. 
На рис. 10.1.3 зображено V-подібний тепловозний дизель 12ЧН26/26 з причіп-
ним шатуном. 

Основними складовими ДВЗ є кривошипно-шатунний механізм та цилінд-
ропоршньова група. 

На рис. 10.1.4 зображена схема роботи чотиритактного дизеля.
Тактом називають шлях, який проходить поршень з одного крайнього по-

ложення в інше. Сукупність тактів називається циклом. В 4-тактних двигунах 
цикл виконується за 2 оберти колінчастого вала або за 4 ходи поршня.
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1 такт – впуск або всмоктування. Заповнення робочої порожнини циліндра 
паливною сумішшю чи повітрям.

2 такт – стиснення. Повітря або горюча суміш стискається поршнем при 
його русі. Клапани чи вікна закриті.

3 такт – робочий хід. При згорянні палива утворюються гази, температура 
в циліндрі росте, гази розширюються, рухаючи поршень. Наприкінці робочого 
ходу тиск газів на поршень зменшується.

4 такт – випуск.

ДВЗ класифікуються: 
 за сумішоутворенням з внутрішнім паливоутворенням та зовнішнім;
 родом робочого циклу: карбюраторні та газові двигуни, компресорні 

дизелі, безкомпресорні дизелі;
 способом заповнення робочого циліндра: з наддуванням, без наддування;

Рис. 10.1.2. Конструкція дизеля 
6ЧН21/21

Рис. 10.1.3. Тепловозний дизель 
12ЧН26/26

Рис. 10.1.4. Схема роботи чотиритактного дизеля
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 частотою обертання колінчастого вала: малообертні 100-500 об/хв, сере-
дньообертні – 500-1000 об/хв, високообертні >1000 об/хв.

За середньою швидкістю поршня дизелі діляться:
 на тихохідні – 4-6 м/с;
 середньохідні – 6-9 м/с;
 швидкохідні – 9-13 м/с;
 підвищеної швидкохідності – понад 13 м/с.
Перевезення вантажів промислових підприємств виконується в основному 

тепловозами, причому їх конструктивні особливості повинні повністю відповідати 
режимам і умовам маневреної роботи. Умови роботи маневрово-промислових локо-
мотивів та технічні вимоги до них дуже відрізняються від магістральних локомотивів.

Магістральні і промислові тепловози широко використовують для переве-
зень на підприємствах міністерств чорної метелургії, вугільної, хімічної, енерге-
тичної промисловостей та ін. В металургійній промисловості залізничний транс-
порт виконує 90 % усіх перевезень. Тепловози на підприємствах переміщують 
потяги на невеликі відстані. В Україні по залізницях на відстань 5-10 км перемі-
щується до 40 млн. т вантажів за рік. Тепловози виконують перевезення рідкого 
металу від доменного цеху до міксерів, транспортування сталерозливних потя-
гів, перевезення шлаку тощо. Масові норми потягів також дуже відрізняються –
від 5000 т при вивізній роботі і до 100 т при розстановці вагонів по фронтах за-
вантаження й розвантаження.

Внутрізаводські шляхи мають уклін до 20 %. Для шляхів технологічних 
перевезень введені значно більші обмеження крутизни уклонів (рідкого чавуну –
до 5 %, рідкого шлаку – до 4 %, гарячих зливків – 4 %). Заводські шляхи, як пра-
вило, мають багато кривих малого радіуса (40 м). При вивізній роботі швидкість 
потяга допускається до 40-50 км/год.

Електровоз
У міжміському сполученні тепловози відіграють лише другу роль, перше 

місце займає електровоз. Це пояснюється тим, що електрична тяга забезпечує 
найбільш високу пропускну та провізну здатність.

На електропоїздах встановлюють тягові двигуни постійного струму з жив-
ленням від пульсуючого струму, живлячись через перетворювач від контактної 
мережі напругою 25000 В.

Тягові двигуни електровоза, як і всі двигуни постійного струму, мають такі ос-
новні частини: статор з полюсами, якір, щіткотримач, щітки та підшипникові щити.

Конструктивні відмінності тягового двигуна від інших електричних машин 
постійного струму передбачені умовами їх роботи. Розміри тягового двигуна пе-
редбачені габаритним окресленням локомотива. Двигуни піддаються важким на-
вантаженням та перевантаженням: трясінню, ударам, значним коливанням темпе-
ратури, від –40 до +50 °С, великим коливанням напруги у контактній мережі.

Електрична тяга має ряд переваг над іншими видами тяги. Електровози та 
електропотяги є тяговими засобами з більш високими техніко-економічними 
показниками. Не несуть на собі джерел енергії, мають меншу масу на одиницю 
потужності. Можуть розвивати швидкість понад 200 км/год та вести значно важ-
чий поїзд, ніж такий самий за масою тепловоз.

ККД загальний електровоза – 30 %, тоді як тепловоза не перебільшує 20 %, 
а паровоза – 3-5 %.

Недоліками електричної тяги є необхідність спорудження відносно дорогих 
пристроїв електропостачання, а також неавтономність електрорухомого складу 
та залежність від електропостачання.
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