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Вступ 
 

 

Перевезення вантажів зв'язане з необхідністю виконання навантажува-

льно-розвантажувальних робіт, що є невід’ємною і найбільш трудомісткою 

частиною транспортного процесу. Цілком очевидно, що при величезному 

обсязі автомобільних перевезень вантажів тільки при механізованому способі 

виконання цих робіт можливо нормальне функціонування автомобільного 

транспорту. Навіть при відносно високому рівні механізації навантажуваль-

но-розвантажувальних робіт при перевезеннях вантажів автомобільним тран-

спортом на виконанні цих робіт зайнята велика кількість вантажників і меха-

нізаторів. Задача ліквідації в країні важкої ручної праці у всіх галузях народ-

ного господарства, у тому числі і на транспорті, має, як відомо, не тільки 

економічне, але і соціальне значення. 

Вирішувати зазначену задачу повинні не тільки відправники вантажу і 

вантажоодержувачі, але й автотранспортні підприємства й організації. Пра-

цівники автомобільного транспорту широко впроваджують контейнерні і 

пакетні перевезення вантажів, що сприяють реалізації комплексної механіза-

ції навантажувально-розвантажувальних робіт, створюють у своїй системі 

спеціалізовані підприємства з механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт (бази і колони механізації), використовують авто-

мобілі й автопоїзди, оснащені пристроями для самонавантаження і самороз-

вантаження, організують комплексні механізовані бригади і т.п. Однак біль-

шість відправників вантажу і вантажоодержувачів повинні розпоряджатися 

власними навантажувально-розвантажувальними машинами, тому їхня робо-

та повинна строго координуватися з роботою автомобілів на маршрутах. 

У сучасних умовах інженерно-технічні працівники, зайняті організаці-

єю перевезень і управлінням на транспорті, повинні мати професійну підго-

товку з предмету, зміст якого орієнтовано на вивчення питань, що складають 

основи організації і механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Без знання цих основ не можна грамотно й ефективно організувати переве-

зення вантажів, тому при підготовці фахівців з організації перевезень і 

управління на транспорті питанням вивчення основ організації і механізації 

навантажувально-розвантажувальних робіт приділяється серйозна увага. 

 

 

Порядок підготовки і виконання практичних робіт 
 

 

Завчасно перед практичною роботою студенти повинні ознайомитися з 

нею, вивчити основні формули, необхідні для рішення задач, розібрати прик-

лади і зробити заготовку на практичне заняття, законспектувавши формули і 

приклади рішення задач. Варіанти задач для самостійного рішення вибира-
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ються студентами у таблиці 1 відповідно до номера студента за списком у 

журналі обліку контролю навчально-виховного процесу. 

 

Таблиця 1 – Номера задач для самостійного рішення студентами 

Варіант 

Практична робота 

№1 №2 
№3 №4 №5 

№6 
№7 №8 

Ч.1 Ч.2 Ч.1 Ч.2 Ч.1 Ч.2 

1 1;14 1 1;7 14;1 1;13;14 1;14 1;14 1 7 1;14 1;7 

2 2;13 2 2;7 13;2 2;12;14 2;13 2;13 2 6 2;13 2;6 

3 3;12 3 3;7 12;3 3;11;14 3;12 3;12 3 5 3;12 3;5 

4 4;11 4 4;7 11;4 4;10;14 4;11 4;11 4 4 4;11 4;3 

5 5;10 5 5;7 10;5 5;9;14 5;10 5;10 5 3 5;10 5;4 

6 6;9 6 6;7 9;6 6;8;14 6;9 6;9 6 2 6;9 6;2 

7 7;8 7 1;7 8;7 7;7;14 7;8 7;8 7 1 7;8 7;1 

8 8;7 1 2;7 7;8 8;6;14 8;7 8;7 1 1 8;7 1;5 

9 9;6 2 3;7 6;9 9;5;14 9;6 9;6 2 2 9;6 2;4 

10 10;5 3 4;7 5;10 10;4;14 10;5 10;5 3 3 10;5 3;7 

11 11;4 4 5;7 4;11 11;3;14 11;4 11;4 4 4 11;4 4;6 

12 12;3 5 6;7 3;12 12;2;14 12;3 12;3 5 5 12;3 5;3 

13 13;2 6 1;7 2;13 13;1;14 13;2 13;2 6 6 13;2 6;2 

14 14;1 7 2;7 1;14 1;10;14 14;1 14;1 7  14;1 7;1 

15 1;13 1 3;7 14;1 2;9;14 1;5 1;11 1 6 1;10 1;6 

16 2;12 2 4;7 13;2 3;8;14 2; 2;10 2 5 2;9 2;5 

17 3;11 3 5;7 12;3 4;7;14 3;3 3;9 3 4 3;8 3;1 

18 4;10 4 6;7 11;4 5;6;14 4;2 4;8 4 3 4;7 4;2 

19 5;9 5 1;7 10;5 6;5;14 5;1 5;7 5 2 5;6 5;3 

20 6;8 6 2;7 9;6 7;4;14 6;14 6;14 6 1 6;5 6;7 

21 7;7 7 3;7 8;7 8;3;14 7;13 7;13 7 2 7;4 7;3 

22 8;6 1 4;7 7;8 9;2;14 8;12 8;12 1 4 8;3 1;2 

23 9;5  5;7 6;9 10;1;14 9;11 9;5 2 3 9;2 2;1 

24 10;4 3 6;7 5;10 11;13;14 10;9 10;4 3 7 10;1 3;4 

25 11;3 4 1;7 4;11 12;11;14 11;10 11;3 4 6 11;14 4;5 

26 12;2 5 2;7 3;12 13;12;14 12;8 12;2 5 1 12;13 5;6 

27 13;1 6 3;7 2;13 1;10;14 13;7 13;1 6 5 13;12 6;7 

28 14;2 7 4;7 1;14 2;9;14 14;6 14;13 7 1 14;11 7;1 

29 1;14 1 5;7 14;1 3;8;14 1;5 1;12 1 7 1;8 1;7 

30 2;13 2 6;7 13;2 4;7;14 2;4 2;11 2 6 2;10 2;6 

 

Після кожної задачі і наприкінці кожної роботи студенти повинні зро-

бити висновки про те, робота яких навантажуваьно-розвантажувальних ма-

шин і пристроїв вивчена, що розраховано в роботі, які результати отримані і 

про що вони говорять. 

Після самостійного рішення задач студенти повинні захистити практи-

чні роботи. 
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Практична робота № 1 
 

Тема: Елементи навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Навантажувально-розвантажувальні пункти і склади (2 год) 
 

 

1. Елементи навантажувально-розвантажувальних робіт 
 

 

Великим резервом підвищення ефективності роботи автомобільного 

транспорту є зниження часу простоїв при здійсненні навантажувально-

розвантажувальних робіт. При виконанні перевезень у залежності від виду 

вантажу, вантажопідйомності рухомого складу, способу виконання наванта-

жувально-розвантажувальних робіт, а також додаткових операцій установле-

ні єдині норми простоїв автомобілів. 

 

Таблиця 1.1 – Норми часу простою рухомого складу в пунктах наван-

таження та розвантаження, хв 

Вантажопідйомність автомобі-

ля (автопоїзду), т 

Для накидних вантажів, 

у тому числі і в’язких та 

полув’язких, хв. 

Для інших вантажів, у 

тому числі будівничих 

розчинів, хв.. 

навантаж розвантаж навантаж розвантаж 

1 2 3 4 5 

а) механізований спосіб виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, хв 

(крім автоцистерн та самоскидів, робота яких оплачується за виключними тарифа-

ми) 

В пунктах навантаження – розвантаження, крім автомобілів-самоскидів 

До 1,5 т включно 4 4 9 9 

Більше 1,5 до 2,5 включно 5 5 10 10 

Більше 2,5 до 4,0 включно 6 6 12 12 

Більше 4,0 до 7,0 включно 7 7 15 15 

Більше 7,0 до 10,0 включно 8 8 20 20 

Більше 10,0 до 15,0 включно 10 10 25 25 

Більше 15,0 до 20,0 включно 14 13 35 32 

Більше 20,0 до 30,0 включно 19 15 45 40 

Більше 30,0 до 40,0 включно 26 20 63 49 

Більше 40 38 25 90 60 

В пунктах розвантаження для автомобілів-самоскидів 

До 7,0 т включно - 4 - 4 

Більше 7,0 до 10,0 включно - 6 - 8 

Більше 10,0 до 15,0 включно - 9 - 12 

Більше 15,0 до 20,0 включно - 16 - 14 

Більше 20,0 - 24 - 27 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 5 

б) немеханізований засіб навантаження – розвантаження 

До 1,5 т включно 14 8 19 13 

Більше 1,5 до 2,5 включно 15 10 20 15 

Більше 2,5 до 4,0 включно 18 12 24 18 

Більше 4,0 до 7,0 включно 21 14 29 22 

Більше 7,0 до 10,0 включно 25 16 37 28 

Більше 10,0 до 15,0 включно 30 19 45 34 

Більше 15,0 до 20,0 включно 35 21 56 40 

Більше 20,0 до 30,0 включно 50 27 76 52 

Більше 30,0 до 40,0 включно 61 35 98 64 

Більше 40 78 45 130 80 

 

Таблиця 1.2 – Норми часу простою автомобілів-самоскидів (автопоїз-

дів), думперів, хв (робота оплачується за винятковими тарифами) 

Вантажопідйомність автомобіля-самоскида 

(автопоїзда), т 

Навантаження Розвантаження 

До 3,5 включно 2 1 

Понад 3,5 до 5,0 включно 2,2 1,8 

Понад 5,0 до 10,0 включно 3 2 

Понад 10,0 до 25,0 включно 3,2 2,8 

Понад 25,0 до 30,0 включно 5 3 

Понад 30,0 до 40,0 включно 7 4 

Понад 40,0 10 5 

 

Таблиця 1.3 – Норми часу простою автомобілів-цистерн при наливі або 

зливі самопливом, хв 

Вантажопідйомність автомобіля, на шасі 

якого змонтована автоцистерна, т 

(номінальна експлуатаційна місткість цис-

терни, тис. л) 

Налив або злив вантажів 

рідких в’язких асеніза-

ційних 

До 1,5 включно 7 10 11 

Понад 1,5 до 3,0 включно 11 14 17 

Понад 3,0 до 5,0 включно 15 19 23 

Понад 5,0 до 7,0 включно 18 23 28 

Понад 7,0 до 10,0 включно 22 28 33 

Понад 10,0 до 15,0 включно 26 33 38 

Понад 15,0 до 20,0 включно 28 37 43 

Понад 20,0 до 25,0 включно 32 42 50 

Понад 25,0 39 49 60 
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Таблиця 1.4 – Норми часу простою автомобілів-цистерн при наливі і 

зливі наливних вантажів 

Експлуатацій-

ний об’єм цис-

терни, м
3
, л 

Норма часу на експлуатаційний об’єм цистерни, хв. 

Самопливом 
За допомогою на-

сосу 

Налив за допомо-

гою насосів, злив 

самопливом, і на-

впаки 

Вантажі 

харчові 

і світлі 

нафтоп-

родукти 

Темні 

нафтоп-

родукти 

Вантажі 

харчові 

і світлі 

нафтоп-

родукти 

Темні 

нафтоп-

родукти 

Вантажі 

харчові 

і світлі 

нафтоп-

родукти 

Темні 

нафтоп-

родукти 

До 1,5 14 19 13 16 13,5 17,5 

Понад 1,5 до 

3,0 
22 28 18 22 20 25 

Понад 3,0 до 

5,0 
30 37 24 30 27 33,5 

Понад 5,0 до 

7,0 
36 46 29 37 32 41,5 

Понад 7,0 до 

10,0 включно 
44 56 36 45 40 50,5 

Понад 10,0 до 

15,0 включно 
50 65 47 58 48,5 61,5 

Понад 15,0 до 

20,0 включно 
58 74 52 67 55 70,5 

Понад 20,0 65 84 59 75 62 79,5 

Таблиця 1.5 – Норми часу простою автомобілів-цистерн при наванта-

женні через верхні люки і розвантаженні гравітаційним і пневматичним спо-

собами 

Експлуатаційний об’єм 

цистерни, м
3
, тис. л 

Норми часу на експлуатаційний об’єм цистерни, хв. 

Борошниста сировина Будівельні матеріали 

До 3 15 14 

Понад 3,0 до 5,0 21 19 

Понад 5,0 до 7,0 26 24 

Понад 7,0 до 10,0 включно 36 33 

Понад 10,0 до 15,0 включ-

но 

46 41 

Понад 15,0 до 20,0 включ-

но 

54 49 

Понад 20,0 64 58 
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Таблиця 1.6 – Норми часу на виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт під час перевезення вантажів у контейнерах 

Маса (брутто) 

контейнера 

Механізоване на-

вантаження одно-

го навантаженого 

або порожнього 

контейнера на ав-

томобіль або роз-

вантаження його з 

автомобіля, хв 

Навантаження вантажів у контейнер 

або вивантаження з нього без зняття 

з автомобіля, хв. 

Перший 

Другий і кожен 

наступний у да-

ній їздці 

0,63 4 10 7 

1,25 4 15 10 

2,5 – 3,0 7 25 20 

5,0 7 31 25 

10,0 10 51 41 

20,0 10 82 70 

25,0 12 97 - 

30,0 12 115 - 

 

Таблиця 1.7 – Норми часу на виконання додаткових операцій у процесі 

виконання навантаження – розвантаження вантажів 

№ 

пп 
Найменування додаткових операцій Хв. 

1 2 3 

1 Зважування вантажу на автомобільних вагах: 

 на кожне визначення ваги вантажу в кожнім ав-

томобілі, напівпричепі або причепі незалежно 

від класу вантажу і вантажопідйомності авто-

мобіля, напівпричепа, причепа (зважування по-

рожнього і навантаженого автомобіля, причепа, 

напівпричепа); 

 на кожне визначення ваги вантажу в автопоїзді 

(при одночасному зважуванні навантаженого 

або порожнього автомобіля разом із причепом 

або напівпричепом) незалежно від класу ванта-

жу і вантажопідйомності автомобіля 

 

4 

 

 

 

 

4 

2 Зважування або переваження вантажу на десяткових або 

сотенних вагах на автомобіль (автопоїзд) вантажопід-

йомністю: 

 До 4 вкл. 

 Понад 4 до 7 вкл. 

 Понад 7 

 

 

 

9 

13 

18 
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Продовження таблиці 1.7 

1 2 3 

3 Перерахування вантажних місць на кожнім автомобілі, 

причепі або напівпричепі незалежно від класу вантажу і 

вантажопідйомності 

4 

4 Заїзд у кожен проміжний пункт навантаження або роз-

вантаження незалежно від вантажопідйомності автомо-

біля (автопоїзда) 

9 

5 Навантаження і розвантаження промислових і продово-

льчих вантажів, що вимагають особливої обережності 

(стекли, порцелянові і фаянсові вироби, рідина різна в 

скляній тарі, музичні інструменти, телевізори, радіото-

вари, прилади, меблі), а також маленьких вантажів, пе-

ревезених навалом або в дрібному упакуванні і потре-

буючому перерахуванні (білизна, взуття, головні убори, 

одяг, галантерея, трикотаж, тканини різної, паперові 

приналежності, книги, іграшки, хліб, маленькі хлібобу-

лочні і кондитерські вироби, баштанні культури, овочі, 

фрукти, ягоди, зелень городня, м'ясо і м'ясопродукти, 

риба і рибопродукти, молочні продукти, яйця) 

25% від 

основної 

норми 

6 Лабораторний аналіз зерна, буряка цукрової, овочів, 

картоплі, плодів, винограду, баштанних культур, проду-

кції льна і коноплі 

За згодою 

сторін у 

залежності 

від конкре-

тних умов 

7 Аналіз молока на кислотність і жирність Те ж 

8 Промивання, дезінфекція і пропарювання автомобілів 

(причепів, напівпричепів) 

Те ж 

9 Заповнення цистерн наливним вантажем і зливши з них 

за допомогою насосів або вручну 

Те ж 

10 Навантаження пилоподібних накидних вантажів (боро-

шно, цемент і т.д.) у цистерни і розвантаження їх з ав-

тоцистерн за допомогою пневмосистеми 

Те ж 

11 Розвантаження деталей і конструкцій будинків і спору-

джень, коли будівництво здійснюється методом монта-

жу безпосередньо з транспортних засобів 

Те ж 

12 Навантаження і розвантаження вантажів, що вимагають 

під час перевезення спеціальних пристроїв для їхнього 

кріплення 

Те ж 

 

Час навантаження – розвантаження вантажів розрахуємо за формулою: 
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хв
ttt

t
додрн

нр ,
60


 . (1.1) 

 

 

Типова задача № 1 
 

 

Автомобіль ЗІЛ-130 перевозить насінне зерно з елеватора в зерносхо-

вище КСГ. За чотири їздки автомобіль простояв під навантаженням і розван-

таженням і при визначенні маси зерна tнрфакт=4 год. Розрахувати нормативний 

основний і додатковий час простою автомобіля за день, а також наднормати-

вний простій, з огляду на те, що за одну їздку автомобіль зважується 4 рази. 

Навантаження зерна на елеваторі здійснюється механізованим способом, роз-

вантаження зерна в радгоспі – вручну. 

 

 

Рішення 
 

 

Час навантаження автомобіля ЗІЛ-130 вантажопідйомністю 6 т складає 

7 хвилин, а розвантаження 14 хвилин за нормами (таблиця 1.1). 

Додатковий час на визначення маси зерна 4 хв. на одне зважування 

(таблиця 1.7). 

Загальний час навантаження-розвантаження визначаємо за форму-

лою (1.1): 

 

.47,2148
60

44441447

60
годхв

ttt
t

додрн

нрнорм 





  

 

Наднормативний простій склав 

 

.53,192148240 годхвttt нрнормнрфакт   

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. Хлібобулочні вироби розвозять на торговельні точки на автомобілях-

фургонах ГЗСА-892 вантажопідйомністю 2240 кг. Визначити час прос-

тою автомобіля згідно існуючих норм за один оберт при ручному наван-
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таженні і розвантаженні, якщо вантаж доставляється у п'ять торговель-

них точок. 

2. Перевезення зерна на елеватор здійснюються за допомогою автомобілів 

ЗІЛ-133М1 вантажопідйомністю 8 т. Навантаження і розвантаження зер-

на виконують механізованим способом. За один оберт автомобіль зважу-

ється 4 рази. На елеваторі робиться аналіз зерна. Час, витрачений на ана-

ліз зерна, складає 6 хв. Розрахувати час простою автомобіля за дві їздки 

згідно існуючих норм. 

3. Автомобіль Урал-375Н з причепом за один оберт перевозить вісім 3-х 

тонних контейнерів. Навантаження і розвантаження контейнерів здійс-

нюють механізованим способом. Визначити час навантаження - розван-

таження контейнерів за п'ять обертів згідно існуючих норм. 

4. Автомобіль ЗІЛ-130 із причепом перевозить контейнери з контейнерної 

станції в магазин спорттоварів. Навантаження двох п'ятитонних контей-

нерів на станції здійснюють козловим краном, розвантаження виконують 

у магазині вручну без зняття контейнерів з автомобіля. Розрахувати час 

навантаження - розвантаження автопоїзда за один оберт згідно існуючих 

норм. 

5. Силосну масу з-під силосозбирального комбайна перевозять автопоїзда-

ми, що складаються з автомобілів ЗІЛ-130 із двома причепами загальною 

вантажопідйомністю 15 т. Розвантажують силос волокушею. Визначити 

час навантаження - розвантаження автопоїзда за одну їздку згідно існую-

чих норм. 

6. Визначити час на завантаження і злив бензину самозливом під час пере-

везення на автомобілі вантажопідйомністю 12 т, користуючись існуючи-

ми нормами. 

7. Автомобіль-фургон ГЗСА-3713 вантажопідйомністю 1550 кг возить ме-

дикаменти зі складу аптекоуправління в 4 аптеки міста в дрібному упа-

куванні, поступово розвантажуючи в дорозі. Немеханізований спосіб ви-

конання навантажувально-розвантажувальних робіт. Визначити загаль-

ний час простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням згідно 

існуючих норм. 

8. Автомобіль-фургон ГЗСА-891 вантажопідйомністю 2 т розвозить книги в 

4 магазини. Визначити загальний час простою під навантаженням і роз-

вантаженням з урахуванням додаткових операцій , а також з урахуванням 

часу на перерахування книг при навантаженні і розвантаженні, користу-

ючись існуючими нормами. Спосіб виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт немеханізований. 

9. П'ять автомобілів-самоскидів КамАЗ-5511 вантажопідйомністю qн= 10 т 

вивозили пісок з кар'єру на бетонний завод. Навантаження піску у кар'єрі 

здійснювалися екскаватором. Визначити час простою одного і всіх авто-

мобілів за одну їздку згідно існуючих норм. 

10. Розрахувати планову кількість їздок автомобіля-самоскида МАЗ-503-Б 

вантажопідйомністю 8 т на семигодинну зміну при оплаті праці за відря-
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дними і за винятковими тарифами, якщо довжина їздки з вантажем lїв=3,8 

км, технічна швидкість Vт=30 км/год, коефіцієнт використання пробігу 

βї=0,5. 

11. Автомобіль-самоскид КамАЗ-55102 (qн=7 т) протягом 14 год. перевозив 

вугілля з паливного складу в котельню. Вугілля на складі завантажують 

одноківшевим навантажувачем; довжина їздки з вантажем lїв=6 км; тех-

нічна швидкість Vт = 30 км/год; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5. 

Відповідно до подорожніх листів за день виконано 18 їздок. Розрахувати 

наднормативний простій при навантаженні -розвантаженні. 

12. Автомобіль ГАЗ-53А (qн=4 т) перевозить овочі з поля КСГ у торговельні 

точки міста; довжина їздки з вантажем lїв=12 км; технічна швидкість Vт=-

24 км/год; час на маршруті Tм=11 год.; коефіцієнт використання пробігу 

βї=0,5; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1.Навантаження - 

розвантаження немеханізоване. За одну їздку автомобіль зважують 4 рази 

на автомобільних вагах. Овочі розвозять у п'ять овочевих ларьків. Розра-

хувати денну продуктивність автомобіля, прийнявши норму часу прос-

тою під навантаженням - розвантаженням. 

13. Норма часу на навантаження і розвантаження автомобіля-самоскида 

МАЗ-503Б (qн=7 т) під час перевезення накидних вантажів та при засто-

суванні відрядних тарифів 13 хв., при застосуванні виключних тарифів 

— 5 хв. на одну їздку. Розрахувати, на скільки відсотків зросте добова 

продуктивність автомобіля (у т), якщо час на маршруті Тм=14 год., дов-

жина їздки з вантажем lїв=3 км, технічна швидкість Vт = 30 км/год, кое-

фіцієнт використання пробігу βї = 0,5; коефіцієнт використання вантажо-

підйомності γст=1. 

14. Скільки автомобілів-самоскидів МАЗ-503Б вантажопідйомністю 7 т за-

мінять два автомобіля-вуглевоза БілАЗ-7420 вантажопідйомності 120 т, 

якщо час роботи Тр=1 год, довжина їздки з вантажем lїв=6 км, технічна 

швидкість Vт автомобіля МАЗ – 30 км/год, БілАЗ-24 км/год; час наван-

таження – розвантаження tнр дорівнює 6 і 9 хв.; коефіцієнт використання 

пробігу βї = 0,5; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1? 

 

 

2. Навантажувально-розвантажувальні пункти і склади 
 

 

Продуктивність автомобілів залежить від організації роботи і від нава-

нтажувально-розвантажувальних пунктів і складів. Для швидкості прийому 

і відправлення вантажів необхідно мати достатню кількість високопродук-

тивних навантажувально-розвантажувальних машин і пристроїв, упоря-

джені площадки для маневрування автомобілів, вагове господарство, 

складські приміщення. 

 

 



 14 

Основні формули для рішення задач 
 

 

Фронт (довжина) навантаження або розвантаження автомобілів (м): 

при торцевому розміщенні автомобілів 

 

Lф = Nн(p)*(Bа+b)+b; (1.2) 

 

при бічному розміщенні 

 

Lф = Nн(p)*(La+a)+a, (1.3) 

 

де Nп(p) – кількість постів навантаження – розвантаження; 

Bа, La – відповідно ширина та довжина автомобіля, м; 

b, а – відповідно відстань між автомобілями при торцевій та бічній схемах їх 

розміщення, м. 

Пропускна здатність посту (т/год або авт./год) 

 

Мт = 1/(tт*ηн) або Ма=1/(tт*qн*γ*ηн), (1.4) 

 

де tт – час навантаження чи розвантаження 1 тони вантажу, хв.; 

ηн – коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів під навантаження; 

qн – номінальна вантажопідйомність автомобіля, т; 

γ – статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності 

Добова продуктивність посту (т/добу або авт./добу) 

 

Q
п

т=Мт*Тм або Q
п

а=Ма*Тм, (1.5) 

 

де Тм – час роботи механізмів, год. 

Пропускна здатність пункту (т/год або авт./год) 

 

Пт=Мт*Nн(p) або Па=Ма*Nн(p). (1.6) 

 

Кількість постів навантаження або розвантаження: 

якщо задано добовий обсяг робіт 

 

Nн(p) =Qдоб*γ*tт*ηн / Тм; (1.7) 

 

де Qдоб - добовий обсяг робіт, т; 

якщо задано кількість автомобілів 

 

Nн(p) =Адоб*qн*γ*tт*ηн. (1.8) 
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де Адоб - добова кількість обслуговуємих автомобілів, од. 

Кількість постів навантаження або розвантаження, необхідна для безпе-

ребійної роботи заданої кількості автомобілів 

 

Nн(p) =Ах*tн(р)*ηн / tоб або Nн(p) =tн(р)*ηн / І. (1.9) 

 

де Ах - кількість автомобілів, що необхідна для безперебійної роботи пункту, 

од. 

tн(р) – час навантаження або розвантаження автомобіля, хв.; 

tоб – час оберту автомобіля, хв.; 

І – інтервал руху автомобілів, хв. 

Кількість автомобілів, що необхідна для забезпечення безперебійної 

(ритмічної) роботи навантажувально- розвантажувального пункту (од.) 

 

Ах =Nн(p)*tоб / (tн(р)*ηн) або Ах =tоб / R, (1.10) 

де R - ритм роботи пункту, хв. 

Необхідна кількість автомобілів для освоєння добового обсягу переве-

зень (од.) 

 

Ах =Qдоб*tоб / (Тм*qн*γ) або Ах =Qдоб / (Zоб*qн*γ), (1.11) 

 

де Zоб – кількість обертів автомобілів, од. 

Коефіцієнт місткості складу 

 

Ψскл=Еф/Ескл, (1.12) 

 

де Еф – фактична кількість вантажу на складі, т; 

Ескл – місткість складу, т. 

Коефіцієнт використання площі складу 

Ψп=Fгр/Fскл, (1.13) 

 

де Fгр – площа складу, де знаходиться вантаж, м
2
; 

Fскл – загальна площа складу, м
2
. 

Пропускна здатність складу (т/добу) 

Пскл=Fскл*ε / (Т*φ*ηн). (1.14) 

 

де ε – розрахункове навантаження на 1 м
2
 підлоги складу, т/м

2
; 

Т – термін зберігання вантажу, діб; 

φ – коефіцієнт, що враховує розміри складської площі, необхідної для про-

ходів, проїздів, вагових пристроїв и т.д. 
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Типова задача №2 
 

 

На цукровому заводі після реконструкції території і побудови рампи 

з'явилася можливість торцевого встановлення автомобілів на пости наванта-

ження. На завод прибувають щодня 7 автомобілів КамАЗ-5320 вантажопід-

йомністю 8 т, обладнані тентами. Відстань між автомобілями, встановленими 

в рампи, 2,5 м. Ширина автомобіля Ва=2,5 м. Визначити довжину фронту на-

вантаження на заводі, а також число постів, що забезпечують безперебійну 

роботу автомобілів. Коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів під 

навантаження ηн=1,2. 

Показники роботи автомобілів: 

Довжина їздки з вантажем lїв=10 км; коефіцієнт використання пробігу на ма-

ршруті βї=0,5; технічна швидкість Vт=25 км/год; час навантажування автомо-

біля tн=24 хв.; розвантаження tр=30 хв. 

 

 

Рішення 
 

 

Довжина фронту навантаження при торцевому розміщенні 

 

Lф=А*(Ва+в)+в=7*(2,5+2,5)+2,5=37,5 м. 

 

Час оберту автомобіля 

 

.7,19,0
25*5,0

10

*
годt

V

l
t нр

т

їв
о 


 

 

Число постів навантаження 

 

.2
7,1

2,1*4,0*7**
поста

t

tА
N

о

нпф

п 


 

 

 

Типова задача №3 
 

 

Визначити годинну пропускну здатність пункту в тоннах Пт і в одини-

цях рухомого складу Па, якщо в пункті є 4 поста, вантажі перевозять автомо-
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білі ЗІЛ-130, час на навантаження однієї тонни вантажу 6 хв., автомобілі на 

пости навантаження прибувають рівномірно (ηн=1), γ=1. 

 

 

Рішення 
 

 

Пропускна здатність пункту 

 

./40
0,1*1,0

4

*
* годт

t

N
NМП

нт

тт 


 

 

./8
0,1*0,1*5*1,0

4

***
* годавт

qt

N
NМП

нт

аа 


 

 

 

Типова задача №4 
 

 

Визначити необхідну кількість постів навантаження і розвантаження 

для безперебійної роботи 10 автомобілів-самоскидів ЗІЛ-ММЗ-555, якщо 

відомо, що довжина їздки з вантажем lїв=2,8 км, коефіцієнт використання 

пробігу βї=0,5, коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1, технічна 

швидкість Vт=26 км/год, час навантажування tн=7 хв., час розвантаження tр=4 

хв.; автомобілі прибувають у пункти навантаження і розвантаження рівномі-

рно. 

 

 

Рішення 
 

 

Час оберту автомобіля 

 

.4,0066,0117,0
5,0*26

8,2

*
годt

V

l
t нр

ївт

їв
об 


 

 

Інтервал руху автомобілів 
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.04,0
10

4,0
год

А

t
І

м

об
а   

 

Число постів навантаження 

 

.35,2
04,0

1,0
поста

I

t
N

а

н
н   

 

Число постів розвантаження 

 

.125,1
04,0

05,0
пост

I

t
N

а

р

р   

 

 

Типова задача №5 
 

 

Визначити необхідну кількість постів навантаження на підприємстві і 

кількість автомобілів для виконання перевезень тарно-штучних вантажів, 

якщо відомо, що перевезення виконують автомобілі КамАЗ-5320; Qдоб=500 т; 

Тм=10 год.; час оберту автомобіля 1, 07 год.; час на навантаження 1 т вантажу 

0,041 год.; коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів під навантажен-

ня – розвантаження ηн=1,2. 

 

 

Рішення 
 

 

Пропускна здатність одного поста навантаження 

 

./20
2,1*041,0

1

*

1
годт

t
М

нт

т 


 

 

Число постів навантаження 

 

.35,2
10*20

500

*
постапоста

ТМ

Q
N

т

доб
н   

 

Необхідна кількість автомобілів 
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.77,6
1*8*10

07,1*500

**

*
авт

qТ

tQ
А

м

обдоб

х 


 

 
 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. Розрахувати довжину фронту Lф навантаження для автопоїздів, що скла-

даються з автомобілів ЗІЛ-130 із причепом при бічному розміщенні ав-

томобілів, якщо довжина автомобіля LA=13,4 м, відстань між автомобі-

лями а = 5 м; інтервал руху I = 5 хв.; час навантаження tн = 20 хв.; коефі-

цієнт нерівномірності прибуття автомобілів під навантаження ηн = 1,25. 

2.  Добовий обсяг переробки вантажу Qдоб на навантажувальному пункті 

750 т; час роботи Тм — 10 год.; час навантаження tт 1 т вантажу дорівнює 

4 хв.; коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів під навантаження 

ηн =l; довжина Lф навантаження 24,5 м; ширина автомобіля Ва = 2,5 м. 

Розрахувати відстань b між двома автомобілями. 

3. Тік КСГ обладнаний чотирма зернонавантажувачами ЗПС-100. Час нава-

нтажування автомобіля ГАЗ-53А вантажопідйомністю 4 т складає 12 хв.; 

коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів під навантаження ηн — 

1,25. Розрахувати годинну пропускну здатність пункту Пт і Па, якщо ван-

тажопідйомність автомобіля використовується цілком. 

4. Перевезення піску з кар'єру здійснюють автомобілі-самоскиди ЗІЛ-ММЗ-

555 (qн = 4,5 т); час роботи в кар'єрі 14 год.; час навантажування 1 т піску 

1,2 хв.; автомобілі надходять під навантаження за графіком рівномірно; 

вантажопідйомність автомобіля використовується цілком. Розрахувати 

добову продуктивність кар'єру і кількість завантажених автомобілів. У 

кар'єрі працює один екскаватор. 

5. Визначити необхідну кількість автомобілів-самоскидів БілАЗ-7510 для 

безперебійного обслуговування двох екскаваторів з ємністю ковша 5 м
3
; 

час навантаження tн = 3 хв; час розвантаження tр = 3 хв.; довжина їздки з 

вантажем lїв = 4 км; технічна швидкість Vт = 24 км/год; коефіцієнт вико-

ристання пробігу βї=0,5; коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобі-

лів під навантаження ηн = 1,24. 

6. Місячний обсяг перевезень цегли складає 13250 т. Перевезення здійс-

нюються автомобілями-тягачами КАЗ-608Б (qн=11,5 т); довжина їздки з 

вантажем lїв=39 км; технічна швидкість Vт.= 36 км/год; час роботи Tм = 

12 год.; час навантаження tн автомобіля-тягача 25 хв.; час розвантаження 

tр = 25 хв.; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5; коефіцієнт викорис-

тання вантажопідйомності γ=1; коефіцієнт випуску рухомого складу на 

лінію αв=0,8. Розрахувати інтервал І, ритм R і кількість постів наванта-
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ження - розвантаження Nн(р), якщо коефіцієнт нерівномірності прибуття 

автомобілів під навантаження (розвантаження) ηн 1,2. 

7. Середньодобова пропускна здатність одноповерхового складу 400 т; кое-

фіцієнт, що враховує проходи і проїзди, 1,4; розрахункове навантаження 

на підлогу складу 3,6 тс/м
2
 (3,6*10

4
 МПа); коефіцієнт нерівномірності 

прибуття автомобілів під навантаження (розвантаження) ηн =1,2. Вантажі 

зберігаються на складі протягом 3 доб. Знайти площу складу Fскл. 

 

 

 

 

 

Практична робота №2 
 

Тема: Організація і планування навантажувально-

розвантажувальних робіт. Продуктивність навантажувально-

розвантажувальних машин і пристроїв (4 год) 
 

 

1. Організація і планування навантажувально-

розвантажувальних робіт 
 

 

Правильна організація і планування навантажувально-

розвантажувальних робіт повинні забезпечити максимальне завантаження 

навантажувально-розвантажувальних машин, полегшити працю вантажників, 

замінити ручну роботу механізованою, сприяти підвищенню продуктивності 

рухомого складу і знизити транспортні витрати. 

 

 

Основні формули для рішення задач 
 

 

Норма виробки одного робітника (т/год) 

 

Нвир=1 / Нгод, (2.1) 

 

де Нгод – норма часу на навантаження 1 т вантажу, год./т. 

Змінна виробка одного робітника (т/добу) 

 

Qзм р=Тзм / Нгод, (2.2) 
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де Тзм – час зміни, год. 

Кількість робітників (чол.) 

 

Nр=Qдоб / Qзм р*k, (2.3) 

 

де Qдоб – норма виробки за добу, т/добу. 

 

Qдоб = qн*γ*Ах, (2.4) 

 

k – коефіцієнт, що враховує перевиконання норм виробки. 

 

 

Типова задача №1 
 

 

Навантаження ящиків масою 28 кг на автомобіль ГАЗ-53А вантажопі-

дйомністю 4 т здійснюється вручну. Час циклу Тц подачі ящиків — 49 с. При 

спорудженні естакади і роликового похилого жолоба Тц зменшилося до 24 с; 

за зміну необхідно завантажити 50 автомобілів; γ=1. Розрахувати, скільки 

вивільниться вантажників після впровадження найпростіших пристроїв при 

7-годинній зміні. 

 

 

Рішення 
 

 

Загальний обсяг робіт з навантаження за зміну 

 

Qдоб = qн*γ*Ах = 4*1*50=200 т. 

 

Змінна виробка на одного робітника до впровадження найпростіших 

пристроїв 

 

Qзм.p = (3,6*gц*Тн)/Тц = 3,6*28*7/49= 14,3 т, 

 

а необхідна кількість вантажників 

 

Np = Qдоб/Qзмp = 200:14,3= 14. 

 

Змінна виробка одного робітника після впровадження найпростіших 

пристроїв 
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Qзмр = (3,6*gц*Тн)/Тц = 3,6*28*7/24 = 29,2 т 

 

і необхідна кількість вантажників 

 

Nр = Qдоб/Qзмp = 200:29,2 = 7. 

 

Таким чином, застосування найпростіших пристроїв дозволило визво-

лити сім вантажників і значно полегшити їхню фізичну працю. 

 

 

Типова задача №2 
 

 

На макаронній фабриці ящики з макаронними виробами в автомобілі – 

фургони ГЗСА-891 вантажопідйомністю qн=2 т вантажники вантажили вруч-

ну. Норма часу на навантаження однієї тонни вантажу Нгод складає 16 хвилин 

(k=1). Після застосування ручних візків вантажопідйомністю 630 кг із гідрав-

лічним підйомом вил цей час скоротився в 2 рази, тобто k став дорівнювати 

2. Розрахувати, скільки вивільнитися вантажників, якщо денний обсяг пере-

робки вантажів складає 120 т за зміну (Тзм=8 год.). 

 

 

Рішення 
 

 

Змінна виробка одного робітника до застосування візків з гідравлічним 

підйомом вил 

 

Qзм р = Тзм/Нвр = 8/0,267 = 30 т. 

 

Необхідна кількість робітників до застосування візків 

 

Nр = Q/Qзм р*k = 120/30*1 = 4 чол. 

 

Змінна виробка одного робітника після застосування візків 

 

Qзм р = Тзм/Нгод = 8/0,133 = 60 т. 

 

Необхідна кількість робітників після застосування візків 

 

Nр = Q/Qзм р*k = 120/30*2 = 2 чол. 
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Таким чином, застосування гідравлічних візків дозволить визволити 

два вантажника і значно полегшить їхню фізичну працю. 

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. Безалкогольні напої завантажують на автомобілі в ящиках масою 25 кг за 

допомогою пластинчастого транспортера НТ-1 продуктивністю 30 т/год. 

Чому дорівнює кількість робітників NP, якщо час циклу Нчас подачі ящи-

ків на транспортер складає  18 с? 

2. Норма виробки робітника Нвир при ручному навантаженні вантажів у мі-

шках масою 70 кг складає 19,4 т за семигодинну зміну. Знайти час на на-

вантаження одного мішка на автомобіль ГАЗ-5203. 

3. На автомобіль ГАЗ-53А (q=4 т) вручну завантажують бочки масою 80 кг; 

норма часу простою автомобіля при ручному навантаженні 24 хв.; норма 

виробки робітника Нвир за семигодинну зміну 23,3 т. Скільки вантажників 

варто закріпити за автомобілем, щоб його простій під навантаженням не 

перевищував установленої норми? Вантажопідйомність автомобіля вико-

ристовується повністю. 

4. Рівень механізації навантажувально-розвантажувальних робіт Uмех при 

переробці сільськогосподарських вантажів складає 58%. Річний обсяг 

переробки вантажів Qрік 250000 т; кількість днів роботи на рік Др=305; 

норма виробки робітників за день Нр=12 т. Скільки вивільниться робіт-

ників при впровадженні механізованої переробки вантажів і доведенні 

рівня механізації Uмex до 76%. 

5. Комплексна бригада у складі 10 автомобілів-самоскидів МАЗ-503Б ван-

тажопідйомністю 8 т кожен і одного екскаватора Е-1251 продуктивністю 

140 т/год обслуговує будівельні організації. Розрахувати місячне завдан-

ня бригаді (т), якщо довжина їздки з вантажем lїв=5 км, технічна швид-

кість Vт = 25 км/год, час розвантаження tp=3 хв., час роботи Tм = 14 год., 

коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5, коефіцієнт використання ван-

тажопідйомності γ=1, коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію 

αв=0,8. 

6. П'ять автонавантажувачів 4043 обслуговують навантажувальний пункт. 

Вантажі вивозять автомобілі-тягачі МАЗ-504 з напівпричепами МАЗ-

5245 вантажопідйомністю 14 т. Скільки автомобілів-тягачів буде потрі-

бно для забезпечення ритмічної роботи навантажувального пункту, як-

що довжина їздки з вантажем lїв.= 30 км, технічна швидкість Vт=30 

км/год, час розвантаження tp=20 хв., коефіцієнт використання пробігу βї 

= 0,5, коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=0,84, Тм=14 год., а 

середня експлуатаційна норма виробітки автонавантажувача за семиго-

динну зміну 70 т? 
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7. Розрахувати річний обсяг переробки вантажів механізованого загону за 

показниками табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Склад механізова-

ного загону 

Кіль-

кість, 

шт. 

Експлуатаційні показники 

Вантажі 

Норма виро-

бітки на 7-

годинну ро-

бочу зміну, т 

Коефі-

цієнт 

випус-

ку на 

лінію αв 

Час в 

наряді 

Тн, год 

Автокрани 

ЛАЗ-690 
5 

Штучні (по-

над 500 кг) 
75 0,85 10 

Автонавантажувачі 

4046 
4 Ліс круглий 60 0,82 9,8 

Екскаватори 

Е-625Б 
2 Глина суха 320 0,84 12 

Одноківшеві 

навантажувачі 

Д-443 

4 
Пісок буді-

вельний 
110 0,88 8,5 

 

 

2. Продуктивність навантажувально-розвантажувальних 

машин і пристроїв 
 

 

Продуктивність навантажувально-розвантажувальних машин і при-

строїв показує, яку кількість вантажу може бути перероблена протягом ви-

значеного проміжку часу (звичайно за I рік роботи машини). Цей важливий 

параметр необхідно враховувати при виборі типу машин і визначенні їхньої 

кількості в конкретних умовах експлуатації. У паспорті машини вказують її 

технічну продуктивність за 1 год. безперервної роботи при оптимальних умо-

вах, а на практиці при виконанні розрахунків виробничої програми викорис-

товують експлуатаційну продуктивність, що враховує використання машини 

за одну гоидну і вантажопідйомність в даних умовах роботи. 

 

 

Основні формули для рішення задач 
 

 

Продуктивність машин з робочим органом циклічної дії (т/год) 

 

Wе = 3600*q*ηі/Тц, (2.5) 
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де 3600 – кількість секунд у 1 годині; 

g – вантажопідйомність машини, т; 

Тц – тривалість одного циклу роботи, с. 

Тривалість одного циклу роботи машини (с): 

при горизонтальному переміщенні вантажу 

 

Тц = tз+tв+l1/V1+l2/V2, (2.6) 

 

де tз+tв – час на захоплення та вивільнення вантажу, с; 

l1, l2 – довжина переміщення робочого органу або машини з вантажем та без 

нього, м; 

V1, V2 – швидкості переміщення робочого органу або машини з вантажем і 

без нього, м/с. 

 

при вертикальному переміщенні вантажу 

 

Тц = tз+tв+2*h/V, (2.7) 

 

де h – висота підйому вантажу, м; 

V – швидкість підойму робочого органу або машини, м/с. 

 

при змішаному переміщенні вантажу 

 

Тц = tз+tв+4*h/V+l1/V1+l2/V2. (2.8) 

 

Продуктивність машин з робочим органом циклічної дії, виконаним у 

виді ковша або грейфера (т/год) 

 

Wе = 3600*V*ρ*j*ηі/Тц, (2.9) 

 

де 3600 – кількість секунд у 1 годині; 

V – ємність ковша чи грейфера, м
3
; 

ρ – щільність вантажу, т/м
3
; 

j – коефіцієнт заповнення ковша чи грейфера; 

ηі – коефіцієнт інтенсивності роботи машини; 

Тц – тривалість одного циклу роботи, с. 

Продуктивність машин з робочим органом безперервної дії (т/год або 

шт./год) 

 

Wе = 3600*v*qв*ηі / а, (2.10) 

 

де 3600 – кількість секунд у 1 годині; 

v – швидкість переміщення робочого органу машини, м/с; 

qв – маса одиниці вантажу, т; 
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ηі – коефіцієнт інтенсивності роботи машини; 

а – відстань між одиницями вантажу на робочому органі машини, м. 

Продуктивність машин безперервної дії з робочим органом у виді не-

скінченної стрічки або ланцюга з ковшами (багатоківшеві навантажувачі, 

норії) (т/год) 

 

Wе = 3600*v*V*ρ*j*ηі/а, (2.11) 

 

де 3600 – кількість секунд в 1 годині; 

v – швидкість переміщення робочого органу машини, м/с; 

V – ємність ковша чи грейфера, м
3
; 

ρ – щільність вантажу, т/м
3
; 

j – коефіцієнт заповнення ковша чи грейфера; 

ηі – коефіцієнт інтенсивності роботи машини; 

а – відстань між одиницями вантажу на робочому органі машини, м. 

 

Продуктивність пневматичних установок і гідравлічних пристроїв 

(т/год) 

 

Wе = 3,6*γв*μ*Uв, (2.12) 

 

де γв – щільність атмосферного повітря чи води, кг/м
3
; 

μ – масова концентрація суміші матеріалу з повітрям чи водою, що дорівнює 

відношенню маси матеріалу, який переміщується в одиницю часу, до маси 

повітря чи води, що витрачається за той же час; 

Uв – витрата води або повітря (м
3
/с); 

Витрата води або повітря (м
3
/с) 

 

Uв = vв*π*d
2
/4. (2.13) 

 

де vв – робоча швидкість повітря чи води, м/с; 

d – внутрішній діаметр трубопроводу, м. 

 

 

Типова задача №3 
 

 

Навантаження і розвантаження універсальних автомобільних контей-

нерів масою брутто 5 т на контейнерній станції здійснюють козловим кра-

ном KK-6 вантажопідйомністю 6т. 

Визначити, на скільки відсотків технічна продуктивність крана більше 

експлуатаційної при наступних умовах роботи: висота підйому вантажу h = 6 

м;  
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швидкість підойму робочого органу або машини V=8 м/хв; довжина перемі-

щення візка—10 м, крана — 15 м; швидкість переміщення візка Vвіз =30 м/хв; 

швидкість переміщення крана Vкр = 50 м/хв; час на захоплення вантажу  tз=15 

с; час на вивільнення вантажу tв=18 с; коефіцієнт інтенсивності роботи крана 

ηі = 0,75. 

 

 

Рішення 
 

 

Час одного циклу роботи при змішаному переміщенні вантажу 

 

Тц = tз+tу+4*h/V+l1/V1+l2/V2=15+18+4*6*60/8+2*10*60/30+2*15*60/50 = 

= 289 с. 

 

Технічна продуктивність крана 

 

Wт = 3600*qкр/Тц = 3600*6/289 = 76 т/год. 

 

Експлуатаційна продуктивність 

 

Wе = 3600*qкр*ηн/Тц = 3600*5*0,75/289 = 46,7 т/год. 

 

Різниця продуктивностей у відсотках 

 

∆W=(Wт-Wе)/Wе*100% = = (75—46,7) / 46,7*100% =60,5%. 

 

 

Типова задача №4 
 

 

Потрібно визначити годинну технічну продуктивність зайнятого нава-

нтаженням підйомно-транспортного механізму циклічного дії; відома серед-

ня маса вантажу, що переміщується за один цикл, 0, 5 т і сумарна тривалість 

циклу 60 с. 

 

 

Рішення 
 

 

./30
60

5,0*3600*3600
годт

Т

q
W

ц

т   
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Типова задача №5 
 

 

Потрібно визначити технічну продуктивність норії (вертикальний кон-

веєр з багатоківшевим ланцюгом), кожен ківш якої ємністю 0,011 м
3
, утворює 

нескінченний ланцюг, що рухається зі швидкістю 0,6 м/с. Відстань між ков-

шами дорівнює 0,3 м. 

 

 

Рішення 
 

 

./2,79
3,0

011,0*6,0*3600**3600 3 годм
a

vV
Wт   

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. За умовами типової задачі 3 розрахувати добову продуктивність Wе коз-

лового крана. Вихідні дані: час роботи Тм=10,5 год.; довжина переміщен-

ня візка крана, lкр=6 м; швидкість переміщення крана Vкр=45 м/хв; маса 

брутто контейнера gк=0,625 т. 

2. Розрахувати технічну продуктивність Wт автомобільного крана ЛАЗ-690 

при мінімальному і максимальному вильоті стріли; максимальна ванта-

жопідйомність Qкрmах = 3 т; мінімальна вантажопідйомність Qкpmin=l т; ви-

сота підйому вантажу h = 5 м; швидкість підйому v=10 м/хв. Час горизо-

нтального переміщення вантажу — 20 с; час захоплення та вивільнення 

вантажу tз + tв=15 с. 

3. Розрахувати час циклу Тц електронавантажувача ЕПВ-1 при експлуата-

ційній продуктивності Wе = 70 т за семигодинну зміну; за один цикл ван-

тажопідйомність машини g=0,8 т; коефіцієнт інтенсивності роботи ма-

шини ηі = 0,85. 

4. Розрахувати експлуатаційну продуктивність Wе електронавантажувача 

4004 вантажопідйомністю 0,75 т, якщо висота підйому вантажу h=1,5 м; 

швидкість підйому v=10 м/хв; довжина переміщення вантажу l=20 м; 

швидкість переміщення вантажу v = 5 км/год; вантажопідйомність елект-

ронавантажувача q = 0,5 т; коефіцієнт інтенсивності роботи машини 

ηі = 0,81; час захоплення і вивільнення вантажу tз+tв = 50 с. 

5. Вугілля на паливному складі завантажують одноківшевим колісним на-

півповоротним навантажувачем Д-451, місткість ковша 0,6 м
3
; коефіцієнт 

наповнення ковша j=l,l; щільність вантажу ρвугілля = 0,9 т/м
3
; коефіцієнт 
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інтенсивності роботи машини ηі дорівнює 0,8; час одного циклу роботи 

складає 1,5 хв. Визначити кількість вугілля, завантаженого за 10 год. ро-

боти навантажувача. 

6. Перевезення вапняку здійснюють автомобілі-тягачі КамАЗ-55102 із при-

чепом-самоскидом ГКБ-8557 загальною вантажопідйомністю 14 т; дов-

жина їздки з вантажем lїв=6 км; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5; 

технічна швидкість vт = 30 км/год; коефіцієнт використання вантажопід-

йомності γ=1; навантаження автопоїзда здійснюється екскаваторами Е-

1251Б; ємність ковша V=1,5 м
3
; коефіцієнт наповнення ковша j =l,2; 

щільність вантажу ρвапняку= 1,2 т/м
3
; тривалість одного циклу роботи екс-

каватора складає 45 с; коефіцієнт інтенсивності роботи машини ηі =0,85; 

час розвантаження tр = 9 хв. 

Скільки буде потрібно автопоїздів для забезпечення ритмічної роботи 

екскаватора. 

7. За умовами задачі 6 розрахувати необхідну кількість автопоїздів, що за-

безпечують ритмічну роботу екскаватора за показниками табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Показники Варіанти 

Відстань перевезень lїв, км 

Коефіцієнт наповнення ковша j 

Час одного циклу роботи Тц, с 

10 

0,9 

65 

8. Експлуатаційна продуктивність Wе екскаватора Е-302Б дорівнює 

42 м
3
/год; ємність ковша V = 0,35 м

3
; коефіцієнт наповнення ковша j = 1; 

коефіцієнт інтенсивності роботи машини ηі = 0,9. Розрахувати час одного 

циклу роботи екскаватора. 

9. Розрахувати експлуатаційну продуктивність Wе автокрана, обладнаного 

грейферним захопленням, якщо маса вантажу, що переміщується за один 

цикл роботи, дорівнює 0,8 т, коефіцієнт інтенсивності роботи машини ηі 

= 0,75, час одного циклу роботи крана складає 36 с. 

10. Завантаження бункера зерном здійснюється стрічковим конвеєром; шви-

дкість стрічки vстр=1,2 м/с; площа поперечного шару вантажу Fп=0,012 

м
2
; щільність зерна ρзерна = 0,9 т/м

3
; коефіцієнт інтенсивності роботи ма-

шини ηі = 0,8. Розрахувати: 1) час заповнення бункера зерном ємністю 

20 т; 2) добову продуктивність конвеєра за показниками табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Показники Значення 

Площа поперечного шару вантажу Fп, м
2
 

Коефіцієнт інтенсивності роботи машини ηі 

Час в наряді Тн, год. 

0,01 

0,75 

12 
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11. Навантаження картоплі у сітках масою 40 кг на автомобіль здійснюються 

за допомогою стрічкового конвеєра; швидкість стрічки vстр=1,2 м/с; відс-

тань між двома сітками картоплі на стрічці а=2 м; коефіцієнт інтенсивно-

сті роботи машини ηі = 0,7. Розрахувати час навантаження tн автомобіля 

ЗІЛ-130 (qн = 6 т) при повному використанні вантажопідйомності qн. 

12. Розрахувати технічну продуктивність Wе пластинчастого транспортера 

при навантаженні взуття в ящиках. Швидкість стрічки Vстр = 0,8 м/с, від-

стань між ящиками а=2 м; коефіцієнт інтенсивності роботи машини ηі = 

0,75. 

13. Навантаження снігу на автомобілі ЗІЛ-ММЗ-4502 вантажопідйомністю 

5,8 т здійснюються за допомогою скребкового навантажувача Д-566, тех-

нічна продуктивність Wе=150 м
3
/год; довжина їздки з вантажем lїв = 6 км; 

технічна швидкість vт = 24 км/год; коефіцієнт використання пробігу βї = 

0,5; час розвантаження вантажу tp = 3 хв; коефіцієнт інтенсивності робо-

ти машини ηі =1.25, щільність снігу ρснігу = 0,6 т/м
3
. 

Розрахувати необхідну кількість автомобілів-самоскидів, що забезпечу-

ють ритмічну роботу навантажувачів. 

14. Перевантаження цементу з вагона у автомобілі здійснюються стаціонар-

ною пневматичною установкою; внутрішній діаметр трубопроводу d=180 

мм; масова концентрація суміші повітря з цементом 10; щільність повіт-

ря рповітря = 1,243 кг/м
3
; робоча швидкість повітря 25 м/с; коефіцієнт інте-

нсивності роботи ηі установки 0,8. Розрахувати час розвантаження tр ва-

гона вантажопідйомністю 62 т. 

 

 

 

 

 

Практична робота №3 
 

Тема: Найпростіші й універсальні навантажувально-

розвантажувальні пристрої і машини (2 год) 
 

 

На навантажувально-розвантажувальних об'єктах з порівняно невели-

ким обсягом робіт широке застосування знайшли найпростіші механізми і 

пристрої, що значно прискорюють процес навантаження-розвантаження і 

полегшують ручну працю. При значних обсягах робіт з переробкою як штуч-

них, так і накидних вантажів застосовуються універсальні навантажувально-

розвантажувальні механізми — різні крани, автонавантажувачі і т.п. Для рі-

шення задач даної практичної роботи потрібно використовувати формули, 

наведені у практичній роботі №2. 
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Типова задача №1 
 

 

Перевезення контейнерів масою брутто 5 т здійснюють маршрутом 

контейнерна станція — універсальний магазин і назад. Контейнери перево-

зять на автомобілях ЗІЛ-130 вантажопідйомністю 5 т. Добовий обсяг переве-

зень складає 112 шт.; lїв = 15 км; Vт = 25 км/год. На станції контейнери заван-

тажують і розвантажують козловим краном; завантаження одного контейнера 

(tн) відбувається протягом 15 хв.; розвантажують контейнери у магазині без 

зняття з автомобіля; tр = 1,5 год. Скільки автомобілів вивільниться на марш-

руті за день (11,8 год.) при установці в магазині електричної талі, якщо t'р = 

45 хв? 

 

 

Рішення 
 

 

При ручному розвантаженні контейнерів у магазині: 

час оберту автомобіля 

 

tоб1 = 2*lїв/Vт+tн+tр = 2*15/25+0,25+1,5 = 2,95 год.; 

 

кількість обертів і їздок за день 

 

Zо61 = Тм/tоб= 11,8/2,95 = 4, 

 

Zї1 = 2*Zоб = 2*4 = 8; 

 

кількість перевезених контейнерів одним автомобілем за день 

 

Хка1=nк*Zї=1*8=8; 

 

необхідна кількість автомобілів 

 

А1 = Хкпл/Хка1=112/8=14 од. 

 

При механізованому розвантаженні контейнерів у магазині: 

час оберту 

 

tоб2 = 2*lїв/Vт+tн+t'р = 2*15:25+0,25+0,75= 2,2 год.; 

 

кількість обертів і їздок за день 
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Zоб2 = Тм/tоб2 = 11,8/2,2 = 5,5; 

 

Zї2 = 2*Zоб2 = 2*5,5=11; 

 

кількість перевезених контейнерів за день 

 

Хка2 = nк*Zї2==1*11 = 11; 

 

необхідна кількість автомобілів 

 

А2 = Хкпл/Хка2= = 112:11 = 10 од. 

 

Таким чином, при установці в магазині електричної талі вивільня-

ються чотири автомобілі ЗІЛ-130. 

 

 

Типова задача №2 
 

 

За даними табл. 3.1 визначити добову продуктивність автомобільного 

крану. 

 

Таблиця 3.1 

 

Показники ЛАЗ-690 

Базова модель 

Час на захоплення і звільнення вантажу, с 

Середня маса вантажу, що піднімається, кг 

Висота підйому вантажу, м  

Швидкість підйому вантажу, м/хв 

Частота обертання платформи, об/хв 

Кут повороту платформи, градус 

Коефіцієнт інтенсивності роботи крана 

Час роботи Тм, год 

ЗІЛ-130 

45 

1500 

3 

12 

2 

90 

0,9 

10,5 

 

 

Рішення 
 

 

Час циклу автокрану 
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,120
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де α –кут повороту у горизонтальній площині, градус; 

ω - частота обертання платформи, об/хв. 

Добова продуктивність автокрану 

 

./420
120

5,10*9,0*5,1*3600***3600
добут

Т

Тg
W

ц

мі

е 


 

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. Навантаження важких вантажів на автомобіль здійснюють фактично 

протягом 0,75 год. на 1 т вантажу. Застосування засобів малої механізації 

у вигляді роликових ломів дозволяє скоротити час навантажування до 0,4 

год. Яка кількість вантажу може бути завантажена додатково за 7-

годинну зміну у випадку використання засобів малої механізації? 

2. Норма виробки на семигодинну зміну при навантаженні меблів до 80 кг 

вручну складає 16,6 т. На скільки відсотків збільшилася продуктивність 

праці робітника в результаті застосування роликових візків, якщо при 

цьому фактично було завантажено 25 т? 

3. Навантаження на автомобіль важких вантажів за допомогою роликових 

ланцюгів дозволило підвищити продуктивність праці робітників на 25%. 

Норма виробітки на одного робітника при навантаженні вантажів масою 

до 2000 кг за семигодинну зміну складає 8,9 т. Скільки важких вантажів 

може завантажити бригада робітників з 4 чол. із застосуванням ролико-

вих ланцюгів? 

4. Застосування роликових конвеєрів при ручному навантаженні вантажів у 

ящиках на автомобіль ГАЗ-53А (qн=4 т) дозволило скоротити час наван-

таження – розвантаження tнp за їздку з 45 до 28 хв. Розрахувати, на скіль-

ки відсотків підвищиться обсяг перевезень Q автомобіля, якщо Tм=10 

год., lїв=3,5 км, Vт = 28 км/год, βї= 0,5, γ = 1. 

5. За умовами задачі 4 розрахувати відсоток підвищення обсягу перевезень 

Q автомобіля Урал-375Н (qн=7 т) при показниках його роботи, зазначе-

них у табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Показники Значення 

Відстань перевезень lїв, км  6 

Коефіцієнт використання пробігу, βї 

Час роботи Тм, год 

0,8 

11,5 Час на маршруті Тм, год. 11,5 

6. Автомобіль ЗІЛ-130 (qн=6 т) перевозить вантажі у мішках, покладених на 

піддони, масою брутто 200 кг. Розвантаження здійснюють на естакаду, 

розташовану на одному рівні з підлогою кузова автомобіля. Час одного 

циклу роботи 67 с. Скільки автомобілів може бути розвантажено протя-

гом семигодинної зміни при повному використанні вантажопідйомності 

qн автомобіля? 

7. При навантаженні бочок на автомобілі застосовують ручні виделкові на-

вантажувачі; маса бочок складає 250 кг; час одного циклу роботи 2,5 хв.; 

ηн=1,2; час роботи навантажувального пункту 12 год. Чому дорівнює до-

бова пропускна здатність пункту Пт, якщо на пункті використовують три 

навантажувача? 

8. Автомобільні двигуни (маса двигуна m = 200 кг) вивантажують ручною 

талю; час циклу розвантаження Тц=6 хв. Скільки автомобілів ГАЗ-53А 

(номінальна вантажопідйомність qн = 4 т) буде розвантажено за 12 год. 

при повному використанні вантажопідйомності автомобіля? 

9. У скільки разів збільшиться продуктивність праці робітників при заміні 

ручної талі електричною (використовувати дані задачі 7), якщо час циклу 

Тц=2 хв., коефіцієнт інтенсивності роботи талі ηі = 0,8? 

10. Добова експлуатаційна продуктивність Wе бункера - 930 т; час роботи - 

12 год.; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі = 0,7; швидкість витікання 

вантажу — 0,7 м/с; щільність вантажу ρ = 0,9 т/м.
3
 Розрахувати діаметр 

d розвантажувального вікна бункера. 

11. Навантаження добрив зі складу на автомобіль здійснюють електричною 

талю, обладнаною грейферним захоплювачем; місткість грейфера скла-

дає 0,5 м
3
; час одного циклу роботи — 3 хв.; коефіцієнт наповнення 

грейфера — 0,8; ρдобрив=1,47 т/м
3
; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі = 

0,75. 

Скільки автомобілів-самоскидів ГАЗ-САЗ-53Б вантажопідйомністю 3,5 т 

може бути завантажено при повному використанні їхньої вантажопідйо-

мності за 10 год? 

12. Листове залізо завантажують козловим краном, обладнаним електромаг-

нітним захоплювачем; вантажопідйомність крана m = 2 т; висота підйо-

му h = 3 м; швидкість підйому 10 м/хв; довжина пересування візка 15 м; 

швидкість пересування його — 40 м/хв; довжина пересування крану —- 

25 м; швидкість його — 30 м/хв; час на захоплення і вивільнення ванта-

жу — 15 с, час роботи крана 14 год. 

Чому дорівнює добова продуктивність крана при коефіцієнті інтенсивно-

сті роботи крана ηі=0,8? 
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13. Будівельні плити з заводу будівельних виробів перевозять на автомобі-

лях-тягачах КамАЗ-54102 з напівпричепами вантажопідйомністю 20 т; 

маса однієї плити 4 т; навантаження плит на заводі здійснюють мостови-

ми кранами; час одного циклу роботи крана 3 хв.; на будівельному май-

данчику плити розвантажують за допомогою баштових кранів КБ-16; час 

одного циклу розвантаження 6 хв.; довжина їздки з вантажем lїв=30 км; 

технічна швидкість Vт = 30 км/год; коефіцієнт використання пробігу 

βї=0,5; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1; інтервал руху I 

= 18 хв.; коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів під наванта-

ження – розвантаження ηн=1,2. 

Розрахувати необхідну кількість мостових і баштових кранів і автомобі-

лів-тягачів, що забезпечують ритмічну роботу. 

14. За даними табл. 3.3 визначити місячну продуктивність автомобільних 

кранів, використовуючи показники табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.3 

Показники 
ЛАЗ-

690 

КС-

1562 
4056 К-67 АК-75 К-104 К-162 

Базова модель 

 

Час на захоплен-

ня і звільнення 

вантажу, с 

Середня маса 

вантажу, що під-

німається, кг 

Висота підйому 

вантажу, м  

Швидкість під-

йому вантажу, 

м/хв 

Частота обертан-

ня платформи, 

об/хв  

Кут прворота 

платформи, гра-

дус  

Коефіцієнт інтен-

сивності роботи 

крана  

ЗІЛ- 

130 

 

 

45 

 

 

1500 

 

3 

 

12 

 

2 

 

90 

 

 

0,9 

ГАЗ-

53А 

 

 

30 

 

 

2300 

 

2,5 

 

8 

 

1 

 

120 

 

 

0,72 

ЗІЛ- 

130 

 

 

50 

 

 

3500 

 

5 

 

6 

 

2 

 

180 

 

 

0,8 

МАЗ-

500 

 

 

35 

 

 

4000 

 

3,2 

 

15 

 

1 

 

180 

 

 

0,75 

ЗІЛ-

130 

 

 

60 

 

 

4200 

 

4 

 

15 

 

2 

 

120 

 

 

0,84 

КрАЗ-

219 

 

 

120 

 

 

6000 

 

6 

 

6 

 

1 

 

180 

 

 

0,85 

КрАЗ-

257 

 

 

50 

 

 

9500 

 

5 

 

6 

 

1 

 

120 

 

 

0,78 
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Таблиця 3.4 

 

Показники 
ЛАЗ-

690 

КС-

1562 
4056 К-67 АК-75 К-104 К-162 

Коефіцієнт випуску αв 

Час роботи Тм, год 

0,75 

10,5 

0,82 

12 

0,86 

12,4 

0,8 

11,6 

0,9 

10 

1,0 

12,5 

1,0 

9 

 

 

 

 

 

Практична робота №4 
 

Тема: Машини і пристрої для навантаження і розвантаження 

накидних вантажів (2 год) 
 

 

Для навантаження або розвантаження накидних вантажів (ґрунт, руда, 

вугілля, глина, пісок і ін.) широко застосовують екскаватори, одноківшеві 

навантажувачі, скребкові навантажувачі, стаціонарні і самохідні автомобілі-

розвантажники, бункерні пристрої й інші машини. Для рішення задач даної 

практичної роботи потрібно використовувати формули, наведені у практич-

ній роботі №2. 

 

 

Типова задача №1 
 

 

Під час перевезення глини з кар'єру комплексна бригада використовує 

екскаватор Е-1252 з ковшем місткістю 1,5 м
3
 і 10 автомобілів-самоскидів Ка-

мАЗ-5510 із самоскидними причепами загальною вантажопідйомністю 14 т; 

довжина їздки з вантажем lїв=6 км; технічна швидкість Vт =25 км/год; коефі-

цієнт використання пробігу βї = 0,5; коефіцієнт використання вантажопідйо-

мності γ=l; час розвантаження tр автопоїзда — 5 хв.; коефіцієнт випуску ру-

хомого складу на лінію αв=0,85; коефіцієнт наповнення ковша j=1; щільність 

вантажу ρ=1,2 т/м
3
; час циклу Tц екскаватору — 60 с; коефіцієнт інтенсивно-

сті роботи ηі = 0,8; бригада працює в дві зміни, всього 14 год. у добу. Розра-

хувати місячний обсяг перевезень глини. 
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Рішення 
 

 

Експлуатаційна продуктивність екскаватору 

 

Wе=3600*V*j*ρ*ηі/Тц=3600*1,5*1*1,2*0,78/60= 84,2 т/год. 

 

Час навантажування автопоїзда 

 

tн=qн*γ/Wе=14*1*60/84=10 хв. 

 

Добовий обсяг перевезень одного автомобіля 

 

Qдоб=qн*γ*Тм*Vт*βї/(lїв+Vт*βї*tнр)=14*1*14*25*0,5/(6+25*0,5*0,25)=270 т. 

 

Місячний обсяг перевезень глини 

 

Qміс=Qдоб*Ді*αв*А=270*30*0,85*10=68850 т. 

 

 

Типова задача №2 
 

 

Визначити необхідну кількість екскаваторів Е 1251 Б для виїмки ґрун-

ту з котловану й автомобілів-самоскидів КамАЗ-5511 вантажопідйомністю 

qн=10 т для їх сумісної роботи, при наступних даних: довжина їздки з ванта-

жем lїв=4 км; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=l; коефіцієнт 

використання пробігу βї = 0,5; час розвантаження tр автомобіля-самоскида — 

3 хв=0,05 год.; технічна швидкість Vт =20 км/год; ; час циклу Tц екскаватору 

Е 1251 Б — 42 с; об’єм ковша V=1,5 м
3
; коефіцієнт інтенсивності викорис-

тання екскаватора ηі = 0,8; щільність ґрунту ρ=1,2 т/м
3
; час роботи екскавато-

ра 10 год. на добу. Щоденний обсяг виїмки ґрунту Qдоб у кубометрах з котло-

вану 5000 м
3
, коефіцієнт наповнення ковша j=1. Автомобілі надходять під 

навантаження рівномірно, ηн = 1. 

 

 

Рішення 
 

 

Продуктивність екскаватора 

за годину 
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Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. Експлуатаційна продуктивність Wе екскаватора 52 м
3
/год; час циклу 

Тц=45 с; коефіцієнт наповнення ковша j=1,25; коефіцієнт інтенсивності 

роботи ηі=0,8. Визначити місткість ковша екскаватора. 
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2. Розробку і навантаження піску на автомобіль-самоскид ЗІЛ-ММЗ-555 

вантажопідйомністю 4,5 т здійснюють екскаватором Е-302Б; середня 

експлуатаційна норма виробки на 7-годинну зміну при навантаженні бу-

дівельного піску складає 170 т. Скільки їздок Zї виконає автомобіль за 

зміну, якщо довжина їздки з вантажем lїв=6 км, технічна швидкість Vт= 

25 км/год; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5, коефіцієнт викорис-

тання вантажопідйомності γ=1; час розвантаження tр=3 хв. 

3. При переробці сланців середня експлуатаційна норма виробки екскава-

тора ЕО-4121 з ковшем місткістю 1 м
3
 складає 420 т на 7-годинну зміну. 

Яку кількість автомобілів-самоскидів МАЗ-503Б (qн = 8 т) необхідно ви-

ділити для забезпечення безперебійної роботи чотирьох екскаваторів, 

якщо довжина їздки з вантажем lїв=12 км, технічна швидкість Vт = 

30 км/год, час розвантаження tр = 3 хв., коефіцієнт використання пробігу 

βї = 0,5, коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=0,98? 

4. Добовий обсягу перевезень ґрунту — 2 400 т; перевезення здійснюють 

автомобілі-тягачі КамАЗ-5410 із двохосьовим самоскидним причепом 

ГКБ-9575 вантажопідйомністю 13,5 т. Розрахувати інтервал І руху авто-

мобілів-тягачів і кількість постів навантаження, якщо час роботи Тм=12 

год., час навантаження tн однієї тонни вантажу 1 хв., коефіцієнт нерівно-

мірності прибуття автомобілів під навантаження – розвантаження ηн= 

1,2, коефіцієнт використання вантажопідйомності γ = 1. 

5. Щебінь завантажують на автомобіль за допомогою одноківшевого наван-

тажувача Д-660, змонтованого на колісному тракторі ДО-702; об’єм ков-

ша V = 2 м
3
; коефіцієнт наповнення ковша j = 0,8; щільність ρщебня = 

1,8 т/м
3
; час циклу Tц=2 хв.; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі=0,9. 

Скільки буде потрібно навантажувачів для навантаження 1555 т щебеню 

протягом 10 год? 

6. Параметри й умови роботи навантажувальних машин наведені у та-

лиці 4.2: 

 

Таблиця 4.2 

Характеристики Екскаватор 
Одноківшевий 

навантажувач 

Місткість ковша V, м
3 

0,75 2,7 

Коефіцієнт наповнення ковша j 1,12 0,8 

Щільність вантажу ρ, т/м
3 

1,5 1,5 

Коефіцієнт інтенсивність роботи ηі 0,8 0,8 

Час циклу Tц, с 36 120 

Вибрати найбільш продуктивну машину для навантаження шлаку в ав-

томобіль-самоскид ЗІЛ-ММЗ-555 вантажопідйомністю 4,5 т. 

7. За умовами роботи і параметрами навантажувача, приведеними у табл. 

4.3, розрахувати сумарну продуктивність навантажувача при двозмінній 

роботі (14 год.) 
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Таблиця 4.3 

Показники Значення 

Дні роботи Д 

Коефіцієнт інтенсивності роботи ηі 

Щільність вантажу ρ, т/м
3
 

Місткість ковша V, м
3
 

Коефіцієнт наповнення ковша j 

Коефіцієнт інтенсивність роботи ηі 

Час циклу Tц, с 

12 

0,7 

0,8 

2,7 

0,8 

0,8 

120 

8. Навантаження накидних вантажів у автомобілі-самоскиди ЗІЛ-ММЗ-555 

вантажопідйомністю 4,5 здійснюється багатоківшевим навантажувачем 

Д-565; технічна продуктивність Wт навантажувача — 160 м
3
/год; щіль-

ність вантажу ρ=1,2 т/м
3
; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі =0,7; коефі-

цієнт використання вантажопідйомності γ автомобіля — 1; довжина їзд-

ки з вантажем lїв=14 км; технічна швидкість Vт = 28 км/год; коефіцієнт 

використання пробігу βї = 0,5. За скільки годин п'ять автомобілів переве-

зуть 135 т вантажу, якщо час розвантаження tp = 3 хв? 

9. Розрахувати виробку багатоківшевого навантажувача Д-565 за 7- годин-

ну зміну, якщо об’єм V одного ковша навантажувача — 15 л, відстань 

між ковшами — 300 мм, швидкість руху ковшового ланцюга — 0,7 м/с, 

коефіцієнт наповнення ковша j=0,9, коефіцієнт інтенсивності роботи ηі 

=0,68. 

10. Автомобілі ГАЗ-53А (номінальна вантажопідйомність qн = 4 т) перево-

зять зерно з току КСГ на елеватор. Розвантаження автомобілів на елева-

торі здійснюють автомобілями-розвантажувачами ГУАР-15П; час циклу 

Тц=3 хв. Скільки автомобілів може бути розвантажено протягом 14 год., 

якщо коефіцієнт інтенсивності роботи ηі = 0,9? 

11. Перевезення буряка з полів КСГ на цукровий завод здійснюють за допо-

могою автомобілів ЗІЛ-130 із причепами загальної вантажопідйомності 

— 10 т; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ автопоїзда — 1; 

довжина їздки з вантажем lїв=60 км; технічна швидкість Vт = 30 км/год; 

коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5; час навантаження tн — 18 хв.; 

розвантаження виконують автомобілем-розвантажувачем ПГА-25; екс-

плуатаційна продуктивність Wе якого 200 т/год. Скільки їздок зробить 

автопоїзд за 13 год. роботи? 

12. Сніг на автомобілі-самоскиди ЗІЛ-ММЗ-555 (qн = 5,25 т) завантажують 

скребковим навантажувачем Д-566 на пневмоколісному ходу; 

Wе = 120 м
3
/год; місткість кузова автомобіля-самоскида з нарощеними 

бортами 5 м
3
; довжина їздки з вантажем lїв=15 км; технічна швидкість Vт 

= 36 км/год; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5; час розвантаження 

tp = 2,5 хв.; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі = 1,0. 

Скільки автомобілів необхідно виділити для забезпечення безперервної 

роботи двох навантажувачів? 
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13. Кам'яне вугілля перевозять із шахти на навантажувальний майданчик 

річкового порту за допомогою автомобілів-самоскидів КрАЗ-256Б; ван-

тажопідйомність автомобілів qн = 12 т; коефіцієнт використання ванта-

жопідйомності γ=l,2; довжина їздки з вантажем lїв=13 км; технічна шви-

дкість Vт = 26 км/год; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5; час ро-

боти Тм=13,2 год.; коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію αв = 0,8; 

навантаження вугілля на шахті здійснюють бункерною установкою; час 

навантаження tн = 2,5 хв.; час розвантаження tр = 3,5 хв. 

Розрахувати необхідну кількість автомобілів А, якщо річний обсяг пере-

везень Qрік= 1850 112 т. 

14. 1. За умовами задачі 13 визначити облікову кількість автомобілів-

самоскидів КрАЗ-256Б, використовуючи показники табл. 4.4. 

2. Скільки буде потрібно облікових автомобілів-самоскидів БілАЗ-540 

вантажопідйомністю 27 т для виконання того ж обсягу робіт, якщо tнр = 9 

хв? 

 

Таблиця 4.4 

Показники Значення 

Відстань перевезень lїв, км 

Річний обсяг перевезень Qрік, тис. т 

Коефіцієнт випуску αв  

12 

800 

0,82 

 

 

 

 

 

Практична робота №5 
 

Тема: Спеціалізовані машини для навантаження і 

розвантаження сільськогосподарських вантажів (2 год) 
 

 

На збільшення продуктивності автомобільного транспорту в період 

збирання врожаю великий вплив має раціональна організація наваната-

жувально-розвантажувальних робіт. Правильний підбор навантажувально-

розвантажувальних машин, відповідність їхньої кількості виділеному на зби-

рання врожаю рухомому складу автомобільного транспорту є основними фа-

кторами, що забезпечують високу ефективність рухомого складу і своєчасне 

збирання врожаю сільськогосподарських культур. Сільське господарство 

оснащене великою кількістю сучасних високопродуктивних машин різного 

призначення, у тому числі і навантажувально-розвантажувальних, а також 

комбайнів для механізованого збирання зерна, силосу, бавовни, картоплі, 

буряка. Крім того, автомобільна промисловість випускає для навантаження і 
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розвантаження зерна навантажувачі, буряконавантажувачі, автомобілі-

розвантажувачі, бункерні установки і т.п. Для рішення задач даної практич-

ної роботи потрібно використовувати формули, наведені у практичній роботі 

№2. 

 

 

Типова задача №1 
 

 

Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт 

при збиранні зерна здійснюється на сільськогосподарському току зернонава-

нтажувачами ЗПС-60 продуктивністю Wе=60 т/год, а на елеваторі – автомобі-

леперекидачами типу БУМ-У4М-2 продуктивністю 130 т/год. Зерно перево-

зять автомобілі КамАЗ-5320 вантажопідйомністю qн=8 т. Коефіцієнт викори-

стання вантажопідйомності γ=1. Добовий обсяг перевезень зерна Qдоб=2600 т, 

коефіцієнт використання пробігу на маршруті βї=0,5, технічна швидкість ав-

томобілів Vт=28 км/год. Час роботи автомобілів на маршруті Тм=10 год., до-

вжина їздки з вантажем lїв=14 км. 

Визначити число необхідних зернонавантажувачів, автомобілів і авто-

мобілеперекидачів. 

 

 

Рішення 
 

 

Необхідна кількість зернонавантажувачів 
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Час простою автомобіля під розвантаженням 
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Загальний час простою під навантаженням – розвантаженням 

 

.2,01248 годхвtнр   

 

Час їздки 
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Необхідна кількість автомобілів 
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Типова задача №2 
 

 

Комплексне збирання врожаю пшениці здійснюють за допомогою са-

мохідних комбайнів СК-6 і автомобілів ГАЗ-53А вантажопідйомністю 4 т: 

годинна продуктивність комбайна 8,5 т; врожайність зерна 27 ц/га; довжина 

їздки з вантажем lїв = 8 км; технічна швидкість Vт=32 км/год; коефіцієнт ви-

користання пробігу βї = 0,5; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ = 

1; час простою автомобіля під навантаженням, розвантаженням і зважуван-

ням — 12 хв. за їздку. 

Скільки комбайнів і автомобілів буде потрібно для забезпечення без-

перебійної роботи комплексу протягом 15,8 год. роботи для збирання зерна з 

200 га? 

 

 

Рішення 
 

 

Добовий обсяг збирання зерна 

 

Qдоб = В*S = 27*200 = 540 т, 
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де В – врожайність зерна, ц/га; 

S – площа поля, га. 

Добова продуктивність комбайна 

 

Wк = Wгод*Тр = 8,5*15,8 = 134 т. 

 

Необхідна кількість комбайнів 

 

Nк = Qдоб/Wк = 540/134 = 4. 

 

Добова продуктивність одного автомобіля 

 

Qa = qн*γ*Тр*Vт*β/(lїв+Vт*β*tнр) = 4*1 * 15,8*32*0,5/(8+32*0,5*0,2) = 90 т. 

 

Необхідна кількість автомобілів 

 

А = Qдоб/Qа = 540/90 = 6 од. 

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. За умовами типової задачі розрахувати необхідну кількість комбайнів і 

автомобілів для збирання зерна, використовуючи показники табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Показники Значення 

Врожайність зерна, ц/га 

Відстань перевезень lїв, км 

Площа поля, га  

35 

12 

600 

2. За умовами задачі 1 розрахувати необхідну кількість самохідних ком-

байнів СК-5 «Нива» з годинною продуктивністю 7,2 т/год і кількість авто-

мобілів-самоскидів ГАЗ-53Б вантажопідйомністю 3,5 т, використовуючи 

показники табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Показники Значення 

Добовий план збирання, га 

Врожайність зерна, ц/га 

Час роботи, год 

500 

25 

18 

3. Експлуатаційна продуктивність Wе зернонавантажувача ЗПС-60 — 

60 т/год; площа поперечного шару вантажу на стрічці — 0,033 м
2
; щіль-
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ність вантажу ρ = 0,9 т/м
3
; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі =0,7. Знай-

діть швидкість стрічки VСТР навантажувача. 

4. Навантаження автомобілів ЗІЛ-130 вантажопідйомністю 6 т здійснюють 

зернонавантажувачами ЗПС-60, технічна продуктивність яких 60т/год; до-

вжина їздки з вантажем lїв= 18 км; технічна швидкість Vт = 30 км/год; кое-

фіцієнт використання пробігу βї = 0,5; коефіцієнт нерівномірності прибуття 

автомобілів під навантаження – розвантаження ηн = 1,2; час розвантаження 

tр=7 хв.; вантажопідйомність автомобіля використовується повністю. Роз-

рахувати інтервал І руху автомобілів на маршруті. 

5. Три автомобілі-самоскиди ЗІЛ-ММЗ-555 вантажопідйомністю 5,25 т об-

слуговують два комбайни. Скільки таких автомобілів-самоскидів буде 

потрібно для обслуговування 10 зернозбиральних самохідних комбайнів 

СК-6? 

6. Зернозбиральний комбайн СК-5 «Нива» обслуговує автомобілі-самоскиди 

ГАЗ-53Б вантажопідйомністю 3,5 т; продуктивність розвантажувального 

механізму комбайна 30 т/год. Скільки їздок зробить автомобіль за 

14 год. роботи, якщо довжина їздки з вантажем l їв=9 км, технічна 

швидкість Vт = 24 км/год, коефіцієнт використання вантажопідйомності 

γ=1, коефіцієнт використання пробігу βї=0,5, час розвантаження автомобі-

ля з урахуванням зважування 8 хв? 

7. Два силосозбиральних комбайна обслуговуються автомобілями ГАЗ-53А 
вантажопідйомністю 4 т; автомобіль завантажується під час роботи 
комбайна; час завантаження автомобіля 12 хв.; коефіцієнт використан-

ня вантажопідйомності γ = 0,8; розвантаження автомобіля здійснюють 
волокушею; час розвантаження tр = 3 хв.; довжина їздки з вантажем lїв= 
14 км; технічна швидкість Vт = 28 км/год; коефіцієнт використання пробі-
гу βї

=
0,5; час роботи збирального комплексу 10 год. на добу. Яку кількість 

автомобілів необхідно виділити для обслуговування комбайнів і скільки днів 
буде потрібно для заготівлі 5200 т силосної маси? 

8. За умовами задачі 7 визначити, скільки автомобілів буде потрібно для 

обслуговування комбайнів і скільки може бути заготовлене силосної 

маси за показниками табл. 5.3. 

 

Таблиця 5.3 

Показники Значення 

Кількість днів роботи Д 

Час розвантаження автомобіля за їздку tр, хв 

Кількість комбайнів Ак, од  

26 

14 

4 

9. Добовий обсяг перевезень зерна з току на елеватор складає 560 т; переве-

зення здійснюють автопоїзда в складі автомобілів ЗІЛ-130 із причепом 

загальною вантажопідйомністю 10 т; коефіцієнт використання вантажо-

підйомності γ автопоїзда 1; довжина їздки з вантажем lїв=50 км; технічна 

швидкість Vт=30 км/год; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5; час 
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роботи Тм=14 год.; зерно на току завантажують самохідним транспорте-

ром СРТ-2 продуктивністю 100 т/год; розвантаження автопоїзда на еле-

ваторі здійснюють автомобілем-розвантажувачем БПШФ-2М; час циклу 

Тц=3 хв. 

Скільки автопоїздів буде потрібно для виконання добового обсягу пере-

везень? 

10. Завантаження бункера зерном здійснюють норією НЦГ-20; об’єм ковша 

V = 3 л; коефіцієнт наповнення ковша j = 0,8; щільність вантажу ρзерна = 

0,75 т/м
3
; швидкість руху приводного ланцюга 1,2 м/с; крок ковшів 260 

мм; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі =0,9. Скільки часу буде потрібно 

для навантаження бункера місткістю 5 т? 

11. Цукровий буряк перевозять з полів на підприємство за допомогою авто-

мобілів КамАЗ-5320 вантажопідйомністю 8 т; коефіцієнт використання 

вантажопідйомності γ=1; довжина їздки з вантажем lїв = 40 км; технічна 

швидкість Vт = 35 км/год; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5; час 

роботи Тм=14 год.; навантаження буряка на поле здійснюють бурякона-

вантажувачами ГРС-50; продуктивність навантажувача 50 т/год; коефіці-

єнт інтенсивності роботи ηі1 = 0,6; розвантаження здійснюють буртоук-

ладчиком продуктивністю 120 т/год; коефіцієнт інтенсивності роботи 

ηі2=1. 

Яка кількість навантажувачів, розвантажувачів і автомобілів буде необ-

хідна для вивозу 25000 т буряка протягом 15 діб? 

12. За умовами задачі 11 визначити за скільки днів буде виконаний обсяг 

перевезень буряка тією ж кількістю автомобілів за показниками 

табл. 5.4? 

 

Таблиця 5.4 

Показники Значення 

Відстань перевезень lїв, км 

Технічна швидкість VТ, км/год 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності γ 

80 

28 

0,8 

13. Навантаження мінеральних добрив на автомобілі-самоскиди ЗІЛ-ММЗ-

555 вантажопідйомністю 5,25 т здійснюють за допомогою двох наванта-

жувачів ПМГ-2 вантажопідйомністю 200 кг; час циклу Тц=36 с; коефіці-

єнт інтенсивності роботи ηі =0,96; коефіцієнт нерівномірності прибуття 

автомобілів під навантаження – розвантаження ηн = 1; вантажопідйом-

ність автомобіля повністю використовується. Знайти інтервал руху І ав-

томобілів на маршруті. 

14. Навантажувачем-стогокладом протягом 12 год. перероблено 288 т со-

ломи; маса соломи, що піднімається за один цикл роботи наванта-

жувача, дорівнює 500 кг; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі = 0,8. 

Розрахувати час циклу Тц навантажувача. 
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Практичне заняття № 6 
 

Тема. Пневматичні і гідравлічні навантажувально-

розвантажувальні установки. 

Автомобілі-самонавантажувачі (2 год) 
 

1. Пневматичні і гідравлічні навантажувально-розвантажувальні 

установки 
 

 

Пневматичні навантажувально-розвантажувальні установки застосо-

вують для навантаження і розвантаження пилоподібних вантажів (борошна, 

цементу, алебастру) і сипучих вантажів (зернових). Установки можуть бути 

стаціонарного типу, пересувні і змонтовані на спеціалізованому рухомому 

складі (цементовози, муковози й ін.). Гідрозмивні установки застосовують 

при перевантаженні буряка і картоплі на переробних підприємствах. Для рі-

шення задач даної частини практичної роботи потрібно використовувати фо-

рмули, наведені у практичній роботі №2. 

 

 

Типова задача №1 
 

 

Для вивантаження зерна з вагонів на автомобілі-тягачі КамАЗ-53102 із 

причепами загальною вантажопідйомністю 16 т застосовують стаціонарну 

пневматичну установку: внутрішній діаметр трубопроводу d=180 мм; масова 

концентрація суміші матеріалу з повітрям μ = 20; щільність повітря γп = 1,243 

кг/м
3
; швидкість повітря vп = 25 м/с; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі = 

0,95; довжина їздки з вантажем lїв = 70 км; технічна швидкість Vт = 40 км/год; 

коефіцієнт використання пробігу βї=0,5; коефіцієнт використання вантажопі-

дйомності γ = l; час роботи установки 17 год.; час розвантаження tp автопоїз-

да — 12 хв.; додатковий час на аналіз зерна і визначення маси — 15 хв. Роз-

рахувати необхідну кількість автопоїздів для вивозу 30 тис. т. зерна протягом 

18 днів. 

 

 

Рішення 
 

 

Витрата повітря 

 

Uв = π*d
2
*v / 4 = 3,14*0,180

2
*25/4 = 0,636 м

3
/с. 
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Експлуатаційна продуктивність установки 

 

Wе = Wе = 3,6*γв*μ*Uв*ηі = 3,6*1,243*20*0,636*0,95 = 54 т/год. 

 

Час завантаження автопоїзда 

 

tн = qн*γ*60/Wе = 16*1*60:54=18 хв. 

 

Час оберту автопоїзда 

 

tо = (lїв/Vт*β)+tн+tр+tдод = 70/(40*0,5)+(12+15+18)/60=4,25 год. 

 

Число обертів 

 

zоб = Тр/tо = 17:4,25 = 4. 

 

Обсяг перевезень автомобіля-тягача за 18 днів роботи 

 

Q = qн*zоб*Д = 16*4*18=1152 т. 

 

Необхідна кількість автомобілів-тягачів 

 

А = Qпл/Q = 30000/1152 = 26 од. 

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. За умовами типової задачі розрахувати експлуатаційну продуктивність 

Wе пневматичної установки, використовуючи показники табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 

Показники Значення 

Масова концентрація суміші μ 15 

Діаметр трубопроводу d, мм 150 

Коефіцієнт інтенсивності роботи ηі  0,7 

2. На перевезенні цементу працюють 10 автомобілів-цементовозів С-853 

вантажопідйомністю 8т; коефіцієнт використання вантажопідйомності 

γ=1; цементовоз завантажують з бункера через верхній люк; час заванта-

ження tн=5 хв.; навантаження здійснюється за допомогою пневматичної 

установки цементовоза; час розвантаження tр=20 хв.; довжина їздки з ва-

нтажем lїв=120 км; технічна швидкість Vт = 40 км/год; коефіцієнт вико-

ристання пробігу βї = 0,5; час роботи Тм = 12,8 год. 
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За скільки днів автомобілі вивезуть 1 920 т цементу? 

3. Цемент вивозять за допомогою п'яти автомобілів-цементовозів С-927 на 

базі автомобіля-тягача ЗІЛ-130В вантажопідйомністю 8 т; довжина їздки 

з вантажем lїв= 18 км; технічна швидкість Vт=25 км/год; коефіцієнт вико-

ристання пробігу βї = 0,5; коефіцієнт використання вантажопідйомності 

γ=1; час самонавантаження автомобіля — 18 хв.; саморозвантаження — 

20 хв. За скільки годин буде звільнений вагон цементу масою 62 т? 

4. Цукровий буряк перевозять на цукровий завод за допомогою 24 автомо-

білів ЗІЛ-133Г1 вантажопідйомністю 8 т; коефіцієнт використання ван-

тажопідйомності γ=1; час оберту tоб=1,6 год.; час розвантаження tр авто-

мобіля з гідрозмивною установкою 6 хв.; коефіцієнт нерівномірності 

прибуття автомобілів під навантаження – розвантаження ηн =1,33. Скіль-

ки гідрозмивних установок буде потрібно для забезпечення безперебій-

ної роботи автомобілів?  

5. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт при 

транспортуванні цементу здійснюється за схемою вагон - пневматичний 

перевантажувач С-559 – бункер - автомобіль-цементовоз С-972; ванта-

жопідйомність цементовоза на базі автомобіля-тягача МАЗ-504 13,5 т; 

продуктивність перевантажувача 90 т/год; ємність бункера 54 т; час на-

вантаження tн автомобіля 4 хв. Розрахувати інтервал І подачі автомобілів 

під бункер. 

6. Автомобіль-муковоз ЗІЛ-130В з напівпричепом К-1040Е вантажопідйом-

ністю 7 т перевозить борошно з оптової бази на хлібозавод; муковоз за-

вантажується з бункера, а саморозвантаження здійснюється через шланг 

під дією стиснутого повітря від компресора, що приводиться в дію елек-

тродвигуном, який працює від зовнішньої мережі перемінного струму 

напругою 380/220 B; час навантаження – розвантаження tнp муковоза за 

їздку складає 0,5 год.; час роботи Тм=12 год.; довжина їздки з вантажем 

lїв=40 км; технічна швидкість VТ = 32 км/год; коефіцієнт використання 

пробігу βї = 0,5; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1. 

Чому дорівнює місячна продуктивність муковоза, якщо коефіцієнт випу-

ску рухомого складу на лінію αв = 0,85? 

7. За умовами задачі 6 розрахувати місячну продуктивність муковозов ви-

користовуючи показники табл. 6.2. 

 

Таблиця 6.2 

Показники Значення 

Відстань перевезень lїв, км 

Кількість муковозов А, од 

Коефіцієнт випуску αв  

60 

4 

0,8 
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2. Автомобілі-самонавантажувачі 
 

 

Автомобілі-самонавантажувачі – це рухомий склад, обладнаний різними 

навантажувально-розвантажувальними пристроями. Застосування автомобілів-

самонавантажувачів найбільше ефективно при невеликих обсягах перевезень 

вантажів, розсереджуваності пунктів навантаження і розвантаження, невеликих 

відстанях перевезень. Продуктивність навантажувально-розвантажувальних 

автомобілів-самонавантажувачів залежить від їхніх технічних параметрів і 

визначається, як правило, за формулами для машин циклічної дії. Оскільки 

вантажопідйомність автомобілів-самонавантажувачів знижується в порів-

нянні з базовою моделлю на величину маси вантажопідйомного пристрою, 

то порівнювати продуктивність автомобілів у конкретних умовах можна за 

формулою рівноцінної відстані (км) 

 

,
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(6.1) 

 

де qc, qа – вантажопідйомність відповідно автомобіля-самонавантажувача та 

звичайного бортового автомобіля, т; 

tс, tа – час простою автомобіля-самнавантажувача та звичайного бортового 

автомобіля під навантаженням – розвантаженням, год.; 

Vт – технічна швидкість автомобіля, км/год; 

β – коефіцієнт використання пробігу. 

 

 

Типова задача №2 
 

 

Перевезення вантажів у контейнерах масою брутто 1250 кг здійсню-

ють автомобілі ГАЗ-53А. За один оберт автомобіль перевозить шість контей-

нерів. Навантажені контейнери переміщають стаціонарним козловим краном. 

Розвантажують вантажі вручну без зняття контейнерів з автомобіля. Норма 

часу простою при цьому складає 59 хв. за один оберт. При застосуванні ав-

томобілів-самонавантажувачів НІІАТ-104 на базі автомобіля ГАЗ-53А час 

навантаження – розвантаження tнр за оберт дорівнює 27 хв., довжина їздки з 

вантажем lїв = 9 км; технічна швидкість Vт=24 км/год. 

Скільки контейнерів перевезено автомобілем ГАЗ-53А та самонаван-

тажувачем НІІАТ-104 за 12 год. роботи. 
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Рішення 
 

 

Для звичайного автомобіля ГАЗ-53А 

 

tоб1 = 2*lїв/Vт+tнр1 = 2*9*60/24+59 = 104 хв. 

 

Кількість обертів за день 

 

Zоб1 = Тр/tоб1 = 12*60/104 = 7. 

 

Кількість перевезених контейнерів у день 

 

Хка1=nк*Zоб1 = 6*7 = 42. 

 

Для автомобіля-самонавантажувача П-104 

 

tоб2 = 2*lїв/Vт+tнр2 = 2*9*60:24 + 27 =72 хв. або 1,2 год. 

 

Кількість обертів за день 

 

Zоб2 = Тр/tоб2 = 12:1,2= 10. 

 

Кількість перевезених контейнерів за день 

 

Хка2=nк*Zоб2 =6*10=60. 

 

Таким чином, у даних умовах доцільніше застосовувати автомобіль-

самонавантажувач П-104. 

 

 

Типова задача №3 
 

 

Визначити раціональний тип рухомого складу (по рівноцінній відста-

ні) для перевезень мінеральної води (автомобіль ГАЗ-53, номінальна ванта-

жопідйомність qн=4 т, або автомобіль-фургон ГЗСА-3751 з вантажопідйом-

ним бортом, qн=3 т). 

Умови перевезень: 

 

технічна швидкість Vт=25 км/год, коефіцієнт використання пробігу β=0,5. 

При перевезеннях на автомобілі ГАЗ-53 мінеральна вода перевозиться в ящи-

ках, навантаження і розвантаження здійснюються немеханізованим спосо-
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бом, tа=52,5 хв=0,87 год. Навантаження мінеральної води на складі в автомо-

біль з вантажопідйомним бортом здійснюються в малотоннажних контейне-

рах, розвантаження в магазинах – зі зняттям контейнера з автомобіля, tс=24 

хв=0,4 год. 

 

 

Рішення 
 

 

Гранична відстань раціонального використання автомобіля-

самонавантажувача 

 

lр=(3*0,87-4*0,4)*25*0,5/(4-3)=13 км. 

 

Отриманий результат свідчить про те, що продуктивність автомобіля-

самонавантажувача вище бортового автомобіля в межах до 13 км. 

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. При перевезеннях продовольчих товарів у магазини упроваджені піддон, 

а автомобілі ГАЗ-53А (qн=4 т) замінені автомобілями-

самонавантажувачами А-122 на базі тієї ж моделі. Вантажопідйомність 

автомобіля-самонавантажувача 3,4 т; довжина їздки з вантажем lїв=6 км; 

технічна швидкість Vт = 30 км/год; коефіцієнт використання пробігу 

βї=0,5 і коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1; час наванта-

ження – розвантаження tнр автомобіля — 0,75 год., самонавантажувача — 

0,4 год. На скільки відсотків підвищилася добова продуктивність само-

навантажувача, якщо час роботи Тм=11,5 год? 

2. Промтовари перевозять у торговельну мережу за допомогою автомобілів 

ГАЗ-53А. Навантаження і розвантаження автомобілів здійснюють вруч-

ну, для чого за кожним автомобілем закріплено по два вантажника; час 

навантаження – розвантаження  tнр = 48 хв. за їздку. Упровадження паке-

тованих перевезень і автомобілів самонавантажувачів А-277 вантажопід-

йомністю 3,5 т дозволило відмовитися від вантажників. Скільки вивіль-

нилося автомобілів ГАЗ-53А і вантажників, якщо добовий обсяг переве-

зень 640 т, довжина їздки з вантажем lїв=12 км; технічна швидкість Vт = 

30 км/год, коефіцієнт використання пробігу βї=0,5 і коефіцієнт викорис-

тання вантажопідйомності γ=0,8; час навантаження – розвантаження tнp 

автомобіля-самонавантажувача за їздку 28 хв., час роботи Тм=12,8 год? 

3. Розрахувати рівноцінну відстань перевезень lр і визначити, який автомо-

біль доцільніше використовувати під час перевезення фруктових напоїв у 
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пляшковій тарі, якщо довжина їздки з вантажем lїв=13 км, технічна шви-

дкість Vт = 30 км/год, коефіцієнт використання пробігу βї=0.5 і коефіці-

єнт використання вантажопідйомності γ=1; час навантаження – розван-

таження tнр за їздку і вантажопідйомність автомобілів відповідно рівні 

для ГАЗ-53А 45 хв. і 4 т, для автомобіля-самонавантажувача 15 хв. і 3 т? 

4. Перевезення сміття до місць утилізації здійснюють за допомогою авто-

мобілів-самонавантажувачів М-30. При цьому на автомобіль установлю-

ють вісім контейнерів. Час одного циклу роботи крана 30 с; у кожнім 

об'єкті збору сміття встановлений один контейнер; час на заїзд — 3 хв.; 

час розвантаження сміття з контейнерів — 4 хв.; довжина їздки з ванта-

жем lїв=14 км; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5; технічна швид-

кість Vт = 28 км/год. Скільки контейнерів сміття вивезуть 15 автомобілів 

за 14,4 год? 

5. Добовий обсяг перевезень Qдоб сміття складає 560 контейнерів; довжина 

їздки з вантажем lїв=20 км; експлуатаційна швидкість Vе=16 км/год; кое-

фіцієнт використання пробігу βї = 0,5; час роботи Тм=12,5 год. Розраху-

вати необхідну кількість автомобілів-самонавантажувачів М-30 для ви-

конання добового обсягу. На автомобілі установлюють вісім контейне-

рів. 

6. Річний обсяг перевезень пакетованих вантажів на піддонах складає 

89352 т. На перевезеннях пакетів впроваджені автомобілі-

самонавантажувачі А-227 вантажопідйомністю 3,4 т; довжина їздки з ван-

тажем lїв = 18 км, технічна швидкість Vт = 30 км/год; коефіцієнт використан-

ня пробігу βї=0,5 і коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1; час на-

вантаження – розвантаження tнp =0,2 год.; час роботи на маршруті 

Тм=12 год.; коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію αв = 0,75. Розраху-

вати річний економічний ефект від впровадження автомобілів-

самонавантажувачів, якщо умовна річна економія складає 3100 грн. на 

один автомобіль. 

7. Перевезення малотоннажних контейнерів масою брутто 0,625 т здійснює 

автомобіль-самонавантажувач на базі ЗІЛ-130Г з крановою установкою 

4903. На автомобіль установлюють п'ять контейнерів; час навантажен-

ня – розвантаження tнр за їздку 0,4 год.; довжина їздки з вантажем 

lїв=15 км; технічна швидкість Vт = 30 км/год; коефіцієнт використання 

пробігу βї = 0,5; коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1; час 

роботи на маршруті Тм=10,5 год. Визначити добовий обсяг переве-

зень. 
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Практична робота № 7 
 

Тема. Механізація навантажувально-розвантажувальних робіт 

під час перевезення різних видів вантажів (2 год) 
 

 

Автомобільний транспорт виконує перевезення практично усіх ванта-

жів різних галузей народного господарства. При виконанні цих перевезень 

зайнята величезна кількість автомобілів і автопоїздів, навантажувально-

розвантажувальної техніки і робітників (водіїв автомобілів і навантажуваль-

но-розвантажувальних машин, вантажників і ін.) 

Сумарні транспортні витрати з урахуванням витрат на виконання на-

вантажувально-розвантажувальних робіт при автомобільних перевезеннях 

вантажів складають значні суми в порівнянні з іншими видами транспорту. 

Тому правильна взаємодія в роботі автомобілів і навантажувально-

розвантажувальних машин, яка забезпечує скорочення транспортних витрат, 

має першорядне значення при вирішенні питань організації і механізації на-

вантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті. 

Для забезпечення повного і рівномірного завантаження вантажопідйо-

мних машин, зайнятих на виконанні навантажувальних і розвантажувальних 

операцій при перевезеннях вантажів автомобілями, необхідно не тільки пра-

вильно визначити необхідну кількість автомобілів, що виділяються кожній 

вантажопідйомній машині, але і чітко організувати спільну їх роботу. 

Для рішення задач даної частини практичної роботи потрібно викорис-

товувати формули, наведені у практичній роботі №2. 

 

 

Типова задача №1 
 

 

Вивіз руди з кар'єру при розробці відкритим способом здійснюють ав-

томобілі-самоскиди БілАЗ-540 вантажопідйомністю 27т. Вантажать руду ек-

скаватори ЕКГ-5; обсяг ковша V=5 м
3
; коефіцієнт наповнення ковша j = 0,91; 

час циклу Tц = 85 с; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі = 0,85; щільність ван-

тажу ρ=1,4 т/м
3
; обсяг робіт Qдоб=l2880 т; довжина їздки з вантажем lїв=6 км; 

технічна швидкість Vт = 24 км/год; коефіцієнт використання пробігу βї = 0,5 і 

коефіцієнт використання вантажопідйомності γ = 1; час навантаження – роз-

вантаження tнр = 0,2 год. Розрахувати необхідну кількість екскаваторів і са-

москидів, що забезпечують ритмічну роботу протягом 14 год. 
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Рішення 
 

 

Годинна продуктивність екскаватора 

 

Wе = 3600*V*ρ*j*ηі/Тц = 3600*5*1,4*0,91*0,85/86 = 230 т/год. 

 

Добова продуктивність екскаватора 

 

Wедоб = Wе*Тр = 14*230 = 3220 т. 

 

Необхідна кількість екскаваторів 

 

Nн= Qдоб/Wедоб = 12880:3220=4. 

 

Час їздки 

 

tї = lїв/Vт*β = 6/(24*0,6)+0,2 = 0,7 год. 

 

Добова продуктивність автомобіля 

 

Qдоб1 = qн*γ*Тр/tї = 27*1*14/0,7 = 540 т. 

 

Необхідна кількість автомобілів 

 

А = Qдоб/Qдоб1 = 12880:540=24 од. 

 

 

Типова задача №2 
 

 

Довгомірні лісоматеріали перевозять за схемою вагон-автомобіль без 

проміжного складування на площадках залізниці. Комплексна механізація 

передбачає найбільш ефективний спосіб організації перевезень автомобіля-

ми-тягачами КамАЗ-5410 зі змінними напівпричепами вантажопідйомністю 

14,5 т. За скільки годин буде розвантажено 50 вагонів вантажопідйомністю 

62 т 20 тягачами, якщо довжина їздки з вантажем lїв=18 км, технічна швид-

кість Vт = 36 км/год, час навантажування напівпричепа 0,4 год., розвантажен-

ня — 0,25 год., час причеплення - відчеплення tпв = 0,1 год., коефіцієнт вико-

ристання вантажопідйомності γ=1? 
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Рішення 
 

 

Загальний обсяг вантажу, який необхідно розвантажити 

 

Q=62*50=3100 т. 

 

Час навантажування – розвантаження 

 

tпр=0,4+0,25+0,1=0,75 год. 

 

Годинна продуктивність 20 автомобілів 

 

Q1=(14,5*1*36*1*20)/(18+36*0,75*1)=232 т/год. 

 

Час розвантаження 50 вагонів 

 

Т=3100*1/232=13,36 год. 

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. За умовами типової задачі 2 розрахувати необхідну кількість козлових 

кранів (для розвантаження вагонів і навантаження автомобілів) і автомо-

більних кранів (для розвантаження автомобілів). Експлуатаційна продук-

тивність козлового крана 120 т/год, автомобільного 60 т/год. 

2. Перевезення щебеню з механізованого кар'єру на навантажувальну стін-

ку залізниці здійснюють за допомогою автомобілів-самоскидів КамАЗ-

5510 вантажопідйомністю 7 т. Щебінь завантажують з бункера. Діаметр 

люка бункера 300 мм; швидкість витікання вантажу V = 0,8 м/с, щіль-

ність вантажу ρ=1,4 т/м
3
; коефіцієнт інтенсивності роботи ηі = 0,75; дов-

жина їздки з вантажем lїв=12,6 км; технічна швидкість Vт = 36 км/год; ко-

ефіцієнт використання пробігу βї=0,5 і коефіцієнт використання ванта-

жопідйомності γ=1; час роботи Tм=12 год.; час розвантаження tр=4 хв.; 

коефіцієнт випуску автомобіля на лінію αв = 0,8. Місячний обсяг переве-

зень 30240 т. Розрахувати інтервал I на маршруті. 

3. Перевезення цементу у мішках з торговельної бази у магазини здійсню-

ють на 15 автомобілях ГАЗ-53А. Скільки вивільниться автомобілів при 

впровадженні пакетованого способу перевезень, якщо навантаження і ро-

звантаження пакетів здійснюють електронавантажувачем 4015М, час ци-

клу Тц=1,5 хв., вантажопідйомність q = 0,5 т, коефіцієнт інтенсивності 

роботи ηі = 0,9, коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1, авто-



 57 

мобілі надходять під навантаження і розвантаження рівномірно, час обе-

рту to6 =2 год? 

4. Цеглу перевозять на піддонах централізованим способом на автомобілях 

ЗІЛ-130. Навантаження автомобілів виконують козловим краном, розван-

таження на будівництві — баштовим. На скільки відсотків підвищиться 

годинна продуктивність при заміні автомобілів ЗІЛ-130 на тягачі КАЗ-

608 з напівпричепом КАЗ-717 вантажопідйомністю 11,5 т, якщо ванта-

жопідйомність автомобілів використовується повністю, час оберту скла-

дає 3 год. для ЗІЛ-130 і 4,2 год. для автомобіля-тягача КАЗ-608? 

5. Перевезення цегли здійснюють на автомобілях-тягачах КамАЗ-5410 ван-

тажопідйомністю 14,5 т. Цеглу завантажують козловим краном, розван-

тажують автокраном; час навантаження – розвантаження tнр = 52 хв.; до-

вжина їздки з вантажем lїв = 32 км; технічна швидкість Vт = 30 км/год; 

коефіцієнт використання пробігу βї=0,5 і коефіцієнт використання ван-

тажопідйомності γ=1; час роботи Тм=14 год.; коефіцієнт випуску автомо-

білів на лінію αв = 0,8. Місячний обсяг перевезень 13920т. Розрахувати 

інтервал I руху автомобілів. 

6. Розрахувати продуктивність Wдоб багатоківшевого навантажувача Д-

452А за зміну (за 8 год.), що працює на вугільному складі, якщо відомо, 

що швидкість руху ковшового ланцюга v=0,2 м/с, місткість кожного ко-

вша V=0,15 м
3
, коефіцієнт наповнення ковша j=0,75, щільність вугілля 

ρ=0,8 т/м
3
, відстань між ковшами а=300 мм, коефіцієнт інтенсивності ви-

користання навантажувача ηі=0,6. Визначити необхідну кількість наван-

тажувачів, якщо денний обсяг переробки вугілля на складі Qдоб складає 

2000 т. 

7. Добовий обсяг перевезень Qдоб капусти з полів складає 480 т. Капусту 

завантажують на автомобілі начіпним конвеєром ТН-12 продуктивністю 

12,8 т. Перевозять капусту автомобілями ЗІЛ-130 (qн=6 т); коефіцієнт ви-

користання вантажопідйомності γ = 0,82; час роботи Тм=12,5 год. Авто-

мобілі надходять під навантаження рівномірно; час оберту tоб= 3 год. 

Скільки буде потрібно конвеєрів і автомобілів для забезпечення ритміч-

ної роботи комплексу? 

8. Під час перевезення картоплі з поля в овочесховище застосовують стоїч-

ні піддони моделі НІІАТ-А533 масою брутто 600 кг. Піддони переміща-

ють за допомогою навантажувачів ПГ-0,8 продуктивністю 24 т/год. Пе-

ревезення картоплі здійснюють на автомобілях ЗІЛ-133ГЯ вантажопід-

йомністю 10 т. Розрахувати час одного циклу роботи навантажувача і час 

навантажування автомобіля, якщо на автомобіль установлюють 12 під-

донів. 

9. Для перевезення цукрового буряка з полів збирання на завод комплексна 

бригада використовує 12 автопоїздів КамАЗ-5320 вантажопідйомністю 

16 т і буряконавантажувачі ГРС-50 продуктивністю 48т/год. Плановий 

обсяг перевезень складає 16128т; час роботи Тм = 15 год.; довжина їздки з 

вантажем lїв = 28 км; технічна швидкість Vт = 30 км/год; коефіцієнт вико-
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ристання пробігу βї =0,5 і коефіцієнт використання вантажопідйомності 

γ=1; час розвантаження tp= 18 хв. 

За скільки днів комплексна бригада виконає планове завдання? 

10. За даними задачі 9 і показниками табл. 7.1 розрахувати добове завдання 

комплексної бригади з урахуванням перевиконання норм на 25%. 

 

Таблиця 7.1 

Показники Значення 

Середня довжина їздки з вантажем lїв, км 60 

Час розвантаження автопоїзда tp, год 0,4 

Час роботи на маршруті Тм, год 12,8 

11. Яка кількість автомобілів КамАЗ-53212 вантажопідйомністю qн=10 т 

буде потрібна для вивозу зерна від двох комбайнів «Дон» на ток, якщо 

час навантажування tн автомобіля з бункера комбайна під час його руху 

складає 12 хв., а час розвантаження tp зерна з автомобіля на колгоспному 

току з урахуванням зважування, також складає 12 хв. Автомобілі прибу-

вають під навантаження – розвантаження рівномірно; довжина їздки з 

вантажем lїв=5 км; технічна швидкість Vт = 20 км/год; коефіцієнт вико-

ристання пробігу βї=0,5; коефіцієнт використання вантажопідйомності 

γ=1. Визначити інтервал І руху автомобілів на маршруті. 

12. Автомобілі ЗИЛ-130 вантажопідйомністю 6 т (γ=1, βї=0,5) перевозять 

цукровий буряк із полів на переробний завод. Вантажать буряк у полі на 

автомобілі буряконавантажувачами ГРС-50, експлуатаційна продуктив-

ність якого Wе=50 т/год, а розвантажують на заводі розвантажувачі-

буртоукладчики БУМ-У4М продуктивністю Wе=120 т/год. Добовий об-

сяг перевезень складає 1600 т, довжина їздки з вантажем lїв=25 км; час 

роботи Тм=11 год.; технічна швидкість Vт=32 км/год. Визначити число 

навантажувачів, розвантажувачів і автомобілів ЗИЛ-130, необхідних для 

вивозу буряка. 

13. Картопля в місцях первинного її збереження на автомобілі вантажать за 

допомогою стрічкового конвеєра. Навантаження на погонний метр стрі-

чки конвеєра qм=50 кг, швидкість руху стрічки Vстр = 1,5 м/с, коефіцієнт 

інтенсивності роботи конвеєра ηі1=0,75. Перевозять картоплю на автопої-

здах, що складаються з автомобіля-тягача МАЗ-5429 і напівпричепа 

МАЗ-93801 вантажопідйомністю qн=13,5 т, γ=1. Розвантажують картоп-

лю в овочесховищах автомобілерозвантажувачем ПСА-25М. Час розван-

таження автопоїзду tp=8 хв., ηі2=1. Добовий обсяг перевезень 

Qдоб=2500 т; довжина їздки з вантажем lїв=43 км; час роботи Тм=14 год.; 

технічна швидкість Vт=41 км/год; коефіцієнт використання пробігу 

βї=0,5. Скільки необхідно стрічкових конвеєрів, автомобілерозвантажу-

вачів і автопоїздів для комплексної механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт і ритмічної роботи автомобілів? 
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14. Навантаження ящиків з бакалійними товарами, покладеними на піддони 

у автомобілі, на складі бази здійснюють електронавантажувачі 4004 ван-

тажопідйомністю 0,75 т. Маса брутто піддона 500 кг. Час циклу наван-

тажувача Тц=130 с, коефіцієнт інтенсивності роботи ηі=0,9. У магазинах 

піддони розвантажують за допомогою ручних візків МП-73/1167, що 

з'єднують рампу зі днищем кузова автомобіля, що знаходяться на різних 

рівнях. Час зняття піддона у магазині зазначеним способом 180 с. Ден-

ний обсяг перевезень Qдоб=650 т. Визначити необхідну кількість елект-

ронавантажувачів, необхідних для роботи на складі, і обладнання складу 

механізацією, якщо на складі є 3 електронавантажувача. 

 

 

 

 

 

Практична робота №8 
 

Розрахунок основних економічних показників роботи 

і вибір варіанта механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт (2 год) 
 

 

Вибір варіантів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт 

залежить від багатьох факторів, однак основним з них є собівартість транс-

портування 1 т вантажу. 

 

 

Основні формули для рішення задач 
 

 

Собівартість транспортування (грн) 

 

Sтр=S1т+Sпер+Sт-о, (8.1) 

 

де S1т – собівартість перевезення 1 тонни вантажу, грн; 

Sпер – собівартість пересування до місця продажу, грн; 

Sт-о – собівартість однієї тонно-операції вантажу, грн. 

Рівноцінна продуктивність за годину (т/год) 

 

Wр=Смг / Сто, (8.2) 

 

де Смг – вартість машино-години, грн./маш-год; 

Сто – вартість тонно-операції, грн./т-оп. 
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Економія у робочій силі (роб) 

 

Ер=(1/Нвир1-Нвир2)*Qр / Фр, (8.3) 

 

де Нвир1, Нвир1 – норма виробітки до і після комплексної механізації, т/год; 

Qр – річний обсяг робіт, т; 

Фр – річний фонд робочого часу робітника, год. 

Собівартість тонно-операції (грн/т) 

 

Sт-о=Р / Qдоб, (8.4) 

 

де Р – витрати, зв'язані з експлуатацією механізму, грн; 

Qдоб – добовий обсяг робіт, т. 

Для рішення задач необхідно використовувати тарифи на навантажу-

вально-розвантажувальні роботи (таблиця 8.1, 8.2, 8.3) 

 

Таблиця 8.1 – Тарифи на навантажувально-розвантажувальні роботи, 

що виконуються під час перевезення вантажів 

Найменування вантажів 

Тариф за 1 

тонно-

операцію, 

коп 

1 2 

Вантажі в мішках, бочках, рулонах, пакетовані вантажі на 

піддонах 

38 

Вантажі в ящиках, стосах, тюках 44 

Ті ж, що вимагають підвищеної обережності 50 

Хімічно шкідливі вантажі 60 

Вантажі легковагі 70 

Вантажі великовагові 39 

Автомобілі, трактори, сільськогосподарські машини на коле-

сах 

40 

Елементи збірного залізобетону 50 

Лісоматеріали довгомірні 38 

Лісоматеріали інші 65 

Метал у пацях 24 

Метал сортової і листовий 30 

Труби сталеві, чавунні, асбоцементні 34 

Металобрухт 44 

Пісок, камінь бутовий, гравій, щебінь 18 

Вугілля кам'яний, руда, мінеральні добрива 24 

Кокс, торф, брикети паливні, сіль 30 

Глина шамотна, вапно 37 
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Продовження таблиці 8.1 

1 2 

Алебастр, обпилювання дерев’яне 46 

Цемент 58 

Утиль навалом 70 

Жито, пшениця, ячмінь, кукурудза в зерні 26 

Соняшник, овес, кукурудза в початках 34 

Картопля, буряк і інші коренеплоди навалом 43 

Наливні вантажі (крім, що розвантажуються з автоцистерн 

самопливом) 

21 

 

Таблиця 8.2 – Тарифи за користування навантажувально-

розвантажувальними механізмами 

Найменування і вантажопідйомність, т (обсяг ковша, м
3
) ме-

ханізму 

Тариф за 1 

тонно-

операцію, грн 

Автомобільні крани 

Вантажопідйомністю до 3 т включно 1,90 

Вантажопідйомністю понад 3 т до 5 т включно 2,3 

Вантажопідйомністю понад 5 т до 10 т включно 3,3 

Вантажопідйомністю понад 10 т до 15 т включно 3,5 

Вантажопідйомністю понад 15 т до 25 т включно 4,0 

Автокранові поїзди 

Вантажопідйомністю до 2,5 т включно 3,5 

Вантажопідйомністю понад 2,5 т до 5 т включно 3,7 

Вантажопідйомністю понад 5 т 4,3 

Автонавантажувачі 

Вантажопідйомністю до 3 т включно 1,9 

Вантажопідйомністю понад 3 т до 5 т включно 2,0 

Акумуляторні електронавантажувачі 

Вантажопідйомністю до 0,75 т включно 1,9 

Вантажопідйомністю понад 0,75 т до 1,5 т включно 2,2 

Навантажувачі одноківшеві 2,4 

Навантажувачі багатоківшеві 2,2 

Екскаватори 

Об’єм ковша до 0,15 м
3
 включно 2,0 

Об’єм ковша понад 0,15 м
3
 до 0,3 м

3
 включно 2,4 

Об’єм ковша понад 0,3 м
3
 до 0,5 м

3
 включно 3,0 

Об’єм ковша понад 0,5 м
3
 до 0,65 м

3
 включно 3,5 

Об’єм ковша понад 0,65 м
3
 до 1,0 м

3
 включно 4,5 

Об’єм ковша понад 1,0 м
3
 до 1,25 м

3
 включно 5,0 
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Таблиця 8.3 – Плата за механізоване навантаження (розвантаження) 

універсального чи спеціалізованого контейнера за одну контейнеро – опера-

цію 

Вид та номінальна маса (брутто) контейнера, т Плата, грн 

Універсальний  

0,625 0,25 

1,25 0,30 

3,0 (2,5) 0,35 

5,0 0,50 

10,0 0,80 

20,0 2,00 

30,0 3,00 

Спеціалізований – незалежно від масі (брутто) 0,30 

 

 

Типова задача 
 

 

Автомобільний кран 4056 на базі автомобіля ЗІЛ-130 вантажопідйом-

ністю 6,3 т протягом місяця переробив на будівництві 950 т великовагових 

вантажів (залізобетонні плити). Визначити вид оплати за рівноцінною проду-

ктивністю і вид оплати за роботу автокрана за відрядними і за погодинними 

тарифами, якщо Тм=7 год., коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію 

αв=0,8. 

 

 

Рішення 
 

 

Вартість тонно-операції за відрядними тарифами 50 к., вартість маши-

но-години — 3,3 грн. 

Рівноцінна продуктивність 

 

Wp = Смг/Сто = 3,3/0,5=6,6 т/год. 

 

Фактична годинна продуктивність 

 

Wф = Qміс/Д*αв*Тр = Qміс/Чр = 950 / (30*0,8*7) =5,65 т/год, 

 

де Qміс – місячний обсяг переробки вантажу, т; 

Д – кількість днів у місяці, дн.; 

αв – коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію; 

Тр – час роботи за добу, год.; 
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Чр – час роботи рухомого складу за місяць, год. 

Оскільки фактична продуктивність нижче рівноцінної, оплату варто 

визначати за погодинними тарифами: 

 

Sмг =Cмг*Чр = 3,3*168 = 554 грн., 

Sто = Qміс*Сто = 950*0,5 = 475 грн. 

 

 

Задачі для самостійного рішення 
 

 

1. На навантаженні вугілля зайнято чотири екскаватори Е-302Б; об’єм ков-

ша V=0,4 м
3
; час циклу Тц=45 с; коефіцієнт наповнення ковша j=0,9; ко-

ефіцієнт інтенсивності роботи ηі=0,8; щільність вантажу ρ=1 т/м
3
; час ро-

боти Тм=10,5 год. Розрахувати тарифну плату за відрядним і за погодин-

ним тарифами за 10 днів роботи. 

2. Визначити тарифну плату за виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт у наступному обсязі (у т): 

 

Таблиця 8.4 

Показники Завантажено Розвантажено 

Пиломатеріали 200 200 

Столярні вироби 50 50 

Труби сталеві 120 - 

Метал листовий 140 140 

3. Двома акумуляторними електронавантажувачами ЕП-202 протягом міся-

ця  перероблено 1600 т пакетованих вантажів на піддонах; час роботи 

Тм=7 год.; коефіцієнт випуску на лінію αв=0,8; вартість навантаження або 

розвантаження 1 тонни вантажу 38 коп.; вартість однієї машино-години 

2,9 грн. 

Розрахувати рівноцінну і фактичну продуктивності навантажувачів за 1 

год. роботи й оплату за місяць за відповідними тарифами. 

4. Щебінь на будівництво автомобільної дороги перевозять на автомобілях 

ГАЗ-53А (qн=4 т); коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1; ав-

томобілі розвантажують розвантажувчем-перекидачем ЦКТБ-А-120 на 

базі гусеничного трактора ЛТ-75; час циклу Тц=3 хв.; постійні витрати на 

семигодинну зміну 8 грн., перемінні витрати — 15 грн.; коефіцієнт інте-

нсивності роботи ηі=0,8. Чому дорівнює вартість однієї тонно-операції? 

5. Середня експлуатаційна норма виробки на семигодинну зміну для авто-

мобільного крана вантажопідйомністю 5 т складає 85 т. Собівартість ма-

шино-години 1,8 грн. Визначити собівартість тонно-операції при переро-

бці штучних вантажів. 
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6. Розрахувати економію робочої сили при заміні ручного навантаження 

вантажів у мішках навантаженням виделковим електронавантажувачем. 

Річний обсяг робіт —72 тис. т. Річний фонд робочого часу вантажника — 

1800 год. Середня норма виробки вантажника за семигодинну зміну — 

17,5 т, електронавантажувача — 70 т. 

7. Торф завантажують на автомобілі за допомогою чотирьох екскаваторів 

Е-652. Собівартість тонно-операції 22 коп.; середня експлуатаційна нор-

ма виробітки на семигодинну зміну 200 т на екскаватор. Вартість наван-

таження однієї тонни торфу – 30 коп. Розрахувати річний прибуток при 

коефіцієнті використання парку машин 0,85. 
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