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Машинобудівний комплекс України займається випуском величезної 

кількості різноманітної продукції. , На проблеми екологічного характеру 

впливає не стільки виробничий профіль заводів, скільки технічний рівень 

виробництва. 

В машинобудуванні ливарне виробництво вважається одним з 

найнебезпечніших виробництв. При виробництві чавуну виділяються такі 

речовини як оксид вуглецю, пил, оксиди азоту та сірки. Так само в водостічні 

води викидаються формувальні суміші. Зварювальне виробництво згубно 

впливає на атмосферу, при цьому технологічному процесі виробляються 

шкідливі пари зварювальної аерозолі, марганець, мідь і сірка, а також 

шестивалентний хром. Найбільш екологічно небезпечним залишається 

гальванічне виробництво. В даному виробництві застосовуються кислоти, солі 

важких металів. При гальванічному процесі застосовуються такі процеси, як 

нікелювання, цинкування, хромування. В даному процесі бере участь велика 

кількість рідини, при цьому робочі розчини (електроліти), скидаються із 

стічними водами в річки. В навколишнє середовище потрапляють такі шкідливі 

речовини, як ртуть, свинець, кадмій і ін. 

При викиданні всіх цих шкідливих речовин страждає не тільки екологія в 

цілому, але і населення. Всі відходи дуже токсичні і можуть викликати 

злоякісні захворювання, можуть викликати мутації, народження хворих дітей, 

алергічні реакції та ін.  

Таким чином підприємства машинобудування разом зі стічними водами 

викидаються такі шкідливі речовини, як сульфати, хлориди, нафтопродукти, 

ціаніди, солі, фосфор і багато іншого; в атмосферу такі шкідливі речовини, як 

діоксид сірки і оксид вуглецю, а також безліч інших шкідливих домішок. 

Забруднення ґрунту відбувається шляхом викиду таких відходів, як стружка, 

зола, тирсу, шлаки, опади.  

На де яких машинобудівних підприємствах України по поліпшенню 

екологічної ситуації ведуться роботи з впровадження сучасних технологій, які 

можуть зменшити шкідливі відходи виробництва; поліпшення системи 

фільтрації стічних вод підприємства; переробка та утилізація шкідливих 

речовин підприємств; введення систем моніторингу і контролю екології 

місцевості. 

Але, багато підприємств не дотримуються вимог екологічної безпеки, 

тому заходи щодо забезпечення екологічної безпеки України, що нині 

вживаються державою, є переважно некоординованими і далеко не завжди 

матеріально та фінансово забезпеченими. І, як наслідок, не дають бажаного 

результату в оздоровленні навколишнього середовища. 


