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ВСТУП 

 

Метою дисципліни “Організація і технологія вантажних робіт 

на транспорті” є формування у студентів стійких знань про 

автотранспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби як 

елементів транспортно-технологічних систем доставки вантажів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

ознайомлення з організацією та технологією виконання вантажних 

робіт; ознайомлення з будовою та роботою вантажних пунктів та 

складів; визначення технічних та технологічних особливостей 

роботи навантажувально-розвантажувальних засобів, вивчення 

методів підбору транспортних вантажних засобів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: класифікацію, технічні характеристики і умови 

використання вантажних засобів, методи вибору вантажних засобів 

і їх раціональне використання, методи проектування та 

оптимізацію функціонування вантажних пунктів;  

вміти: самостійно орієнтуватися в виборі сучасних 

транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів для 

транспортного обслуговування, організовувати сумісну роботу 

транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів, 

проектувати транспортно-технологічні схеми. 

Реалізації зазначених вище завдань сприятиме виконання 

студентами спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами 

транспорту» практичних завдань з навчальної дисципліни 

«Організація і технологія вантажних робіт на транспорті».  

Мета практичних занять – закріплення теоретичних знань з 

даної дисципліни й придбання практичних навичок їхнього 

використання.  

Основна форма роботи для студентів заочної форми навчання 

– самостійне вивчення навчального матеріалу за тематичним 

планом дисципліни з використанням рекомендованої літератури.  

 

 При розв’язуванні задач значення величини n приймається по 

порядковому номеру студента в списку журналу групи. 

 

 



1. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. Механізація, особливості застосування та 

методи визначення її продуктивності. 

 

Практичне завдання №1 

ТЕМА: Визначення рівня простої та комплексної механізації 

 

Мета: навчитися визначати рівень простої та комплексної 

механізації на вантажних пунктах. 

Зміст роботи: визначення рівня простої та комплексної 

механізації на вантажних пунктах. 

 

Загальні положення 

Рівень простої механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт  визначається як відношення кількості 

вантажу навантаженого і розвантаженого механізованим способом 

 до загальної кількості навантаженого і розвантаженого 

вантажу :  

 
 Рівень комплексної механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт визначається як відношення кількості 

навантаженого і розвантаженого вантажу механізованим способом 

разом з виконанням об’єму допоміжних робіт, ( ) до 

загальної кількості навантаженого і розвантаженого вантажу 

( ). 

 
 

 

 

 

Задача №1. 



Визначити рівень простої механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт на навантажувально-розвантажувальному 

пункті, який працює в 3 зміни,  якщо на даному пункті за першу 

зміну було виконано навантажувально-розвантажувальних робіт 

механізованим способом 250+n тон, або 85% від загальної 

кількості, за другу 280+n тон, або 90% від загальної кількості, і за 

третю 150+n тон, або 95% від загальної кількості.  

Розв’язок 

 Кількість робіт виконаних механізованим способом складе: 

 
 Рівень простої механізації: 

 
 

Задача №2. 

Визначити рівень комплексної механізації 

навантажувально-розвантажувальних робіт на навантажувально-

розвантажувальному пункті, який працює в 3 зміни,  якщо на 

даному пункті за першу зміну було виконано навантажувально-

розвантажувальних робіт механізованим способом 120+n тон, або 

80% від загальної кількості, за другу 130+n тон, або 85% від 

загальної кількості, і за третю 140+n тон, або 90% від загальної 

кількості. Об’єм допоміжних робіт складає 20+n тон. 

Розв’язок 

 Визначаємо кількість робіт виконаних механізованим 

способом: 

 

 

 

Практичне заняття № 2 

ТЕМА: Визначення продуктивності засобів механізації 



 

Мета: навчитися визначати продуктивність засобів 

механізації перервної та безперервної дії. 

Зміст роботи: визначення продуктивності засобів 

механізації перервної та безперервної дії. 

 

Загальні положення 

Продуктивність навантажувально-розвантажувальних 

машин – це кількість вантажу, який може бути перероблений 

машиною за певний проміжок часу. 

Продуктивність механізмів перервної дії за одну год. 

визначають по формулі: 

 
Продуктивність конвеєрів безперервної дії визначають, 

виходячи із умови поділу її на чотири частини: 

1) продуктивність конвеєрів з транспортуючою стрічкою 
виходячи з того, що робочий орган конвеєра, виконаний 

в вигляді безкінцевої технотканої або пластинчатої 

стрічки: 

  

2) продуктивність конвеєрів з багатоковшовим ланцюгом: 

 
3) продуктивність конвеєрів з транспортуючою стрічкою 

визначається виходячи з того, що в даному випадку 

вантаж переміщується транспортуючою стрічкою 

конвеєра не окремими предметами, а суцільним 

потоком: 

 
4) продуктивність шнекових конвеєрів: 

 
Задача№1 



Визначити годинну продуктивність підйомно-

транспортного механізму перервної дії, зайнятого навантаженням 

вантажу, при середній вазі вантажу 0,5+0,1n тони, який 

переміщується за один цикл і загальній тривалості циклу 60+n сек. 

Розв’язок 

30
60

5,036003600





цt

m
W  т/год. 

 

Задача №2 

Визначити продуктивність конвеєра з багатоковшовим 

ланцюгом при навантаженні піску на 6 автомобілів 

вантажопідйомністю 12 тон, якщо відомо, швидкість конвеєра 

складає 0,3+0,1n м/с, об’єм одного ковша 0,25+0,01n м
3
, кількість 

ковшів – 18+n, відстань між ковшами 0,5+0,1n м. 

Розв’язок 

540
5,0

270

5,0

25,03,036003600// 



a

qV
W к

к  м
3
/год 

 

Задача №3 

Визначити продуктивність конвеєра з транспортуючою 

стрічкою за 1 год при навантаженні поштучних вантажів, якщо 

відомо: середня відстань між сусідніми одиницями вантажу на 

стрічці конвеєра складає 3+0,1n м; швидкість руху конвеєра 0,5 

м/с; середня вага одиниці вантажу складає 20+n кг; довжина 

конвеєра 40 м. 

Розв’язок 

12
3

02,05,036003600








a

mV
П к

т  т/год. 

 

Задача №4. 

Визначити тривалість звичайного робочого циклу 

механізму перервної дії (автокрану вантажопідйомністю 3 тони) 

якщо відомо: час захвату вантажу складає .; 

висота підйому-опускання ; швидкість підйому-



опускання ; довжина горизонтального шляху 

; швидкість руху механізму по горизонтальному 

шляху ; час звільнення робочого органу від вантажу 

 

 Тривалість звичайного робочого циклу знайдемо за 

формулою: 

опхолперпідзвопвперпідзахвц ttttttttt  ........ , звідки: 

495
1

5
2

5,0

3
41024 .

...

..
.  зв

рухоп

оп
захвц t

VV

H
tt


 с. 

 

Практичне завдання №3,4 

ТЕМА: Розрахунок продуктивності автомобіля з врахуванням 

часу простою при вантажних роботах та ритмічній роботі 

вантажного пункту 

 

Мета: навчитися визначати продуктивність транспортних 

засобів при різних режимах роботи вантажних пунктів. 

Зміст роботи: визначення тривалості знаходження 

транспортних засобів під навантаженням при різних умовах 

роботи. 

 

Загальні положення 

Залежність простою автомобілів від продуктивності 

навантажувально-розвантажувальних механізмів характеризується 

рівнянням, яке показує, що тривалість простою автомобіля під 

навантаженням (розвантаженням) обернено-пропорційна величині 

експлуатаційної продуктивності механізму: 

 
 Якщо на навантажувально-розвантажувальному пункті 

знаходиться всього один пост то умовою його ритмічної роботи є 

дотримання співвідношення: 

 



Пропускна здатність в тонах і одиницях рухомого складу 

одного поста, визначають за формулою: 

,
1

m

т
t

П   .
m

п

t

n
М   

 

Задача 1. 

Визначити тривалість знаходження автомобіля під 

навантаженням, якщо відомо, що вантажопідйомність автомобіля 

складає 8 тон, , експлуатаційна продуктивність підйомно-

транспортного механізму складає 30 тон/год, а робочий цикл – 80 

сек. 

Розв’язок 

25,0
30

95,08








е

а
н

П

q
t


год. 

 

Задача №2 

Яка кількість автомобілів зможе ритмічно працювати на 

одному н.-р. посту, якщо на маршруті працюють автомобілі 

вантажопідйомністю 12 тон, час знаходження автомобілів під 

навантаженням складає 30+n хв., інтервал руху автомобілів складає 

40 хвилин, а тривалість обороту одного автомобіля складає 3+0,1n 

години. 

Розв’язок 

.6
5,0

3
авт

t

t
N

н

об   

 

Здача №3 

 Визначити кількість автомобілів, які ритмічно можуть 

працювати на лінії і обслуговуватись навантажувально-

розвантажувальним пунктом, що складається з 6-ти постів, якщо 

тривалість обороту автомобіля складає 3+0,1n год., а інтервал руху 

складає між автомобілями 30+n хвилин. 

Розв’язок 



36
5,0

36





н

обn

t

tn
N авт. 

 

Задача 4 

Визначити пропускну здатність в тонах і одиницях рухомого 

складу одного поста, якщо на н-р. пункті є чотири пости, вантажі 

перевозять автомобілями вантажопідйомністю 6 т, час навантаження 1 

т вантажу 20+n хв., коефіцієнт нерівномірності подачі автомобілів 

складає 1,1+0,1n, а коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,95.  

Розв’язок 

03,3
1,13,0

11





m

т
t

П  тон/год,     

53,0
1,195,063,0

11





qt
П

m

а  12вт./год. 

 

12,12
1,13,0

4





m

п

t

n
М 12вт.., або 

13,2
1,195,063,0

4





qt

n
М

m

п 12вт.. 

 

Практичне завдання №5 

ТЕМА: Розрахунок схем розміщення транспортних засобів на 

навантажувально-розвантажувальних пунктах 

 

Мета: навчитися розрізняти та розраховувати різні схеми 

розміщення транспортних засобів на вантажних пунктах. 

Зміст роботи: визначення величини та ширини вантажного 

фронту при різних схемах розміщення автомобілів. 

 

 

 

 

Загальні положення 



Довжина фронту навантаження та необхідна ширина 

проїзду при потоковому (боковому) розміщенні рухомого складу 

визначається за формулами: 

 

 
Довжина фронту навантаження та необхідна ширина 

проїзду при торцевому розміщенні рухомого складу визначається 

за формулами: 

 

 
Довжина фронту навантаження та необхідна ширина 

проїзду при східчастому розміщенні рухомого складу визначається 

за формулами: 

 

 
 

Задача 1 

Визначити величину вантажного фронту а також мінімальну 

необхідну ширину проїзду автомобіля перед складом при боковому 

розташуванні автомобілів при 5-ти вантажних постах, якщо 

максимальний внутрішній радіус повороту автомобіля 10 м, а 

зовнішній – 12,5+0,1n м. Мінімальна відстань від автомобіля до 

складу 0,2+0,1n м, мінімальна відстань від автомобіля, що 

рухається до межі проїзду, або автомобіля, що стоїть в сусідньому 

ряду 0,5 м. Габаритна довжина автомобіля – 8 м, а ширина – 2,5 м. 

Розв’язок 

 Величина вантажного фронту складе: 

 
 Мінімальна необхідна ширина проїзду складе: 

 
 

Задача 2 

Визначити величину вантажного фронту  а також 

мінімальну необхідну ширину проїзду автомобіля перед складом 

при торцевому розташуванні автомобілів при 5-ти вантажних 



постах, якщо максимальний внутрішній радіус повороту автомобіля 

10 м, а зовнішній – 12,5+0,1n м. Мінімальна відстань від автомобіля 

до складу 0,2 м, мінімальна відстань від автомобіля, що рухається 

до межі проїзду, або автомобіля, що стоїть в сусідньому ряду 

0,5+0,1n м. Габаритна довжина автомобіля – 8 м, а ширина – 2,5 м. 

Розв’язок 

 Величина вантажного фронту складе: 

 
 Мінімальна необхідна ширина проїзду складе: 

 
 

Задача№3 

Визначити величину вантажного фронту а також мінімальну 

необхідну ширину проїзду автомобіля перед складом при 

східчастому розташуванні автомобілів при 5-ти вантажних постах, 

якщо максимальний внутрішній радіус повороту автомобіля 10 м, а 

зовнішній – 12,5+0,1n м. Мінімальна відстань від автомобіля до 

складу 0,2 м, мінімальна відстань від автомобіля, що рухається до 

межі проїзду, або автомобіля, що стоїть в сусідньому ряду 0,5+0,1n 

м. Кут, що утворюється автомобілями, які стоять на постах, з віссю 

проїзду складає 45
0
. Габаритна довжина автомобіля – 8 м, а ширина 

– 2,5 м. 

Розв’язок 

 Величина вантажного фронту складе: 

 
 Мінімальна необхідна ширина проїзду складе: 

 
 

Практичне завдання №6 

ТЕМА: Визначення сумарної пропускної здатності 

навантажувально-розвантажувальних пунктів 

Мета: навчитися визначати сумарну пропускну здатність 

вантажних пунктів при різних інтервалах руху транспортних 

засобів. 



Зміст роботи: визначення необхідної кількості вантажних 

постів. 

 

Загальні положення 

Для визначення сумарної пропускної здатності 

навантажувально-розвантажувальних пунктів необхідно 

розрахувати: 

Час оберту автомобіля: 

 
Інтервал руху автомобілів: 

 
Число постів навантаження: 

 
Число постів розвантаження: 

 
 

Задача 1 

Визначити необхідну кількість постів навантаження і 

розвантаження для безперебійної роботи 10 автомобілів-самоскидів 

КрАЗ, якщо відомо, що довжина їздки з вантажем 

, коефіцієнт використання пробігу , 

коефіцієнт використання вантажопідйомності γ=1, технічна 

швидкість , час навантажування 

., час розвантаження ; автомобілі 

прибувають у пункти навантаження і розвантаження рівномірно. 

 

Розв’язок 

Час оберту автомобіля складе: 

 
Інтервал руху автомобілів: 



 
Число постів навантаження: 

 
Число постів розвантаження: 

 
 

Задача 2. 

Визначити необхідну кількість постів навантаження на 

підприємстві і кількість автомобілів для виконання перевезень 

тарно-штучних вантажів, якщо відомо, що перевезення виконують 

автомобілі КрАЗ; ; ; час оберту 

автомобіля 1,07+0,1n год.; час на навантаження 1 т вантажу 

0,041+0,1n год.; коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів 

під навантаження – розвантаження , коефіцієнт 

використання вантажопідйомності автомобілів  

Розв’язок 

Пропускна здатність одного поста навантаження складе: 

 
Число постів навантаження: 

 
Необхідна кількість автомобілів: 

 
 

Практичне завдання №7 

ТЕМА: Розрахунок параметрів складу 

 

Мета: навчитися визначати основні показники роботи 

складу. 



Зміст роботи: визначення основних показників роботи 

складу. 

 

Загальні положення 

 Коефіцієнт використання місткості складу визначають за 

формулою: 

м

в
м

Е

Q
  

 Коефіцієнт використання площі складу визначають за 

формулою: 

с

в
п

F

F
  

Коефіцієнт обороту складу визначають за формулою: 

м

віднад
об

Е

QQ
k

2
.


  

 

Задача №1 

Визначити коефіцієнт використання площі, коефіцієнт 

використання місткості та коефіцієнт обороту трьохповерхового 

складу за місяць (30 днів), якщо відомо що загальна площа складу 

складає 300+n м
2
, а зайнята вантажем – 250+n м

2
. На даний момент 

на складі зберігається 9000+n тон вантажу, а максимальна 

вмістимість складу 11000+n тон. Навантаження на підлогу складає 

на першому поверсі 3,0 т/м
2
; другому – 1,8 т/м

2
; третьому – 1 т/м

2
. 

Кількість вантажу, яка прибула на склад за місяць складає 1500+n 

тон, а відправлена – 1300+n тон. 

Розв’язок 

Коефіцієнт використання місткості:  

82,0
11000

9000
м . 

 Коефіцієнт використання площі:  

83,0
300

250
п . 

 Коефіцієнт обороту складу:  



13,0
110002

13001500
. 




обk . 

 

Змістовий модуль 2. Організація та технологія роботи різних 

вантажних механізмів з рухомим складом. 

 

Практичне завдання №8 

ТЕМА: Розрахунок робочого циклу екскаваторів 

 

Мета: навчитися визначати основні показники роботи 

екскаваторів при різних умовах роботи. 

Зміст роботи: визначення основних показників роботи 

екскаваторів. 

 

Загальні положення 

 Технічну продуктивність екскаватора визначають по наступній 

формулі: 

 
 

Кількість ковшів екскаватора, які приходяться на повну 

ємність вантажної платформи автомобіля: 

 
 

Задача №1 

Визначити технічну продуктивність екскаватора при розробці 

грунту ІІІ групи, якщо геометрична ємність ковша екскаватора 

складає 0,5+0,1n м
3
. Грунт навантажується на автомобіль 

вантажопідйомністю 16 тон, тривалість одного циклу –  75+n сек. 

Розв’язок 

 
 

 

Задача №2. 



Визначити кількість ковшів екскаватора, які приходяться на 

повну ємність вантажної платформи автомобіля 

вантажопідйомністю 8 тон, якщо відомо, що геометрична ємність 

ковша екскаватора складає 1+0,1n м
3
 при навантаженні грунту ІV 

групи. Один м
3
 вантажу важить 1 тону. Коефіцієнт використання 

робочого часу екскаватора складає 0,80+0,1n. 

Розв’язок 

 
 

Практичне завдання №9 

ТЕМА: Розрахунок робочого циклу кранів 

 

Мета: навчитися визначати основні показники роботи 

кранів при різних умовах роботи. 

Зміст роботи: визначення основних показників роботи 

кранів. 

 

Загальні положення 

 Сумарний час, на протязі якого автокран не буде виконувати 

навантажувально-розвантажувальні роботи, так як буде 

знаходитися в дорозі між пунктами навантаження і розвантаження, 

визначають по наступній формулі: 

 
Коефіцієнт використання робочого часу автокрана на 

виконання навантажувально-розвантажувальних операцій знайдемо 

за формулою: 

 
Отже, експлуатаційна продуктивність автокрана за час 

знаходження в наряді складе: 

 
 

 

 



Задача 1. 

Визначити коефіцієнт використання робочого часу автокрана 

( ) при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт, 

якщо автокраном за 1 зміну було зроблено три переїзди, при 

середній відстані  і з середньою технічною 

швидкістю  На установку автокрану при 

прибутті його на місце навантаження затрачається . 

Розв’язок 

Коефіцієнт використання робочого часу автокрану знайдемо: 

 

 
Задача2. 

Визначити експлуатаційну продуктивність автокрана за час 

знаходження його в наряді 8 годин, а коефіцієнт  використання 

робочого часу 0,5+0,1n. Технічна продуктивність 24+n тони за 

годину. 

Розв’язок 

 Експлуатаційна продуктивність автокрана складе: 

 
 

Практичне завдання №10 

ТЕМА: Розрахунок робочого циклу автонавантажувачів 

 

Мета: навчитися визначати основні показники роботи 

автонавантажувачів при різних умовах роботи. 

Зміст роботи: визначення основних показників роботи 

автонавантажувачів. 

 

Загальні положення 

 Продуктивність автонавантажувача знаходимо за формулою: 

 



 Якщо в склад робочого циклу автонавантажувача входить 

переміщення вантажу на відстань, що перевищує 10м, то сумарний 

час циклу збільшується за рахунок додаткового часу, що 

витрачається на пробіг з вантажем і без вантажу і визначається по 

формулі: 

 
 

Задача №1 

Визначити продуктивність автонавантажувача 

ванажопідйомністю 1,5 тони, при тривалості робочого циклу 120+n 

сек, що використовується для навантаження автомобіля 

вантажопідйомністю 18 тон. Відстань від місця зберігання вантажу 

до автомобіля складає 60+n метрів, а швидкість руху 

автонавантажувача 20+0,1n км/год. 

Розв’язок 

Визначаємо продуктивність автонавантажувача: 

 
 Додатковий час на перевезення вантажу складе: 

 
 

Практичне завдання №11 

ТЕМА: Розрахунок ширини стрічки конвеєра 

 

Мета: навчитися визначати основні розміри ширини стрічки 

конвеєра при різних умовах роботи. 

Зміст роботи: визначення ширини стрічки конвеєра. 

 

Загальні положення 

Ширину стрічки при транспортування штучних вантажів 

визначають по косому положенні їх на стрічці. 

Ширина стрічки визначається за формулою: 

 



де  – довжина вантажу, м;  – ширина вантажу, м;  - відстань від 

краю стрічки до краю вантажу, мм, . 

Отриману при розрахунках ширину стрічки округлюють до 

ближчої більшої ширини із стандартного ряду, чи в рекомендаціях 

вибраного типу стрічки. 

 

Задача №1 

 Визначити ширину стрічки конвеєра при переміщенні 

штучних вантажів якщо відомо, що довжина вантажу 0,5+0,1n м., 

ширина 0,2+0,1n м. Відстань від краю стрічки до краю вантажу 

складає 30 мм. 

Розв’язок 

 
 Вибираємо стандартну ширину стрічки по таблиці  (лекція 

12, таблиця 12,1) яка найбільш відповідає знайденому розміру – це 

ширина 650 мм. 

 

Практичне завдання №12 

ТЕМА: Вибір оптимального варіанту механізації вантажних 

робіт 

 

Мета: навчитися вибирати оптимальний варіант 

механізації вантажних робіт. 

Зміст роботи: вибір оптимального варіанту механізації 

вантажних робіт. 

 

Загальні положення 

Оптимальний варіант механізації вибирають на основі 

детального техніко-економічного дослідження. 

Припустимо, що для порівняння прийнято два варіанти, причому 

перший з них характеризується сумою капітальних вкладень , а 

також величиною щорічної економії на транспортних витратах . 

Для другого варіанту капітальні вкладення визначені в розмірі , а 

щорічна економія – . Якщо більш дешевим по початковій 



вартості ( ) і більш кращим по перспективах експлуатації є 

перший варіант, то він дає і більш значну економію, тобто 

( ). В цьому випадку подальші розрахунки безперспективні, 

бо очевидно, що перший варіант є найбільш ефективним і 

найвигіднішим варіантом. 

 Набагато складніше проводити розрахунки в другому, більш 

розповсюдженому випадку, коли перший варіант, хоч і забезпечує 

більш значну економію на експлуатаційних витратах, тобто 

( ), але є більш дорогим варіантом, тобто . 

 В такому випадку необхідно визначити термін окупності як 

першого , так і другого  варіантів, і порівнявши дві 

отримані величини, тобто  і , можна зробити висновок, що 

оптимальним є перший варіант (при умові, якщо ), або 

другий варіант (при умові, якщо ). 

 При порівнянні більше двох варіантів, розрахунки по вибору 

оптимального варіанта ускладнюється. В цьому випадку 

використовують формулу, що дозволяє вибрати найкращий варіант 

по мінімуму суми реальних і приведених витрат:  

.. нірii ЕКQcY  , 

де .ріQс  – величина щорічних експлуатаційних витрат по даному 

варіанту, грн; 

іК   – капітальні вкладення по цьому ж варіанту. 

 

Задача №1 

Для виконання вантажних робіт на навантажувально-

розвантажувальний пункт необхідно підібрати найбільш 

оптимальний варіант навантажувально-розвантажувальних засобів, 

якщо відомо що вартість першого засобу складає 100+n тис. грн., 

другого – 120+n тис. грн. Згідно з розрахунками, перший варіант 

забезпечить економію на експлуатаційних витратах 30+n тис. грн. 

на рік, другий – 25+n тис. грн.  

Розв’язок 

 ;  



 Кращим буде 1-й варіант. 

 

 

Задача №2 

З наведених декількох варіантів вибрати оптимальний варіант 

використання навантажувально-розвантажувальних засобів на 

вантажному пункті при наступних вихідних даних:  

загальний обсяг вантажних робіт на протязі року складає 

185000+10n тон; вартість першого засобу складає 200+10n тис. 

грн., другого – 220+10n тис. грн., третього – 1800+10n тис. грн.; 

собівартість виконання робіт по першому варіанту складе 5+0,1n 

грн/т; 2-му 7+0,1n грн/т і 3-му 6+0,1n грн/т. Коефіцієнт 

використання ефективності капітальних вкладень протягом року 

складе 30%. 

Розв’язок 

 
  

 

 

 

 
 Виходячи з даних розрахунку найбільш оптимальним буде 1-

й варіант. 

 

Практичне завдання №13 

ТЕМА: Розрахунок показників ефективності комплексів 

механізації 

 

Мета: навчитися розраховувати оптимальні показники 

ефективності роботи комплексів механізації. 

Зміст роботи: визначення продуктивності та питомої 

собівартості роботи комплексів механізації. 

 

Загальні положення 

Продуктивність комплекту  визначається продуктивністю 

ведучої машини комплекту  Ведуча машина і відповідно весь 



комплект по своїй продуктивності повинні забезпечувати 

виконання об’ємів робіт на об’єкті в задані терміни і з необхідною 

інтенсивністю. Необхідна інтенсивність виконання робіт: 
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 Необхідна експлуатаційна продуктивність комплекту: 
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 Годинну продуктивність комплекту машин при умові 

узгодження продуктивностей ведучої і допоміжних машин 

комплекту можна визначати по загальній продуктивності 

самоскидів: 
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Визначимо критерії оцінки ефективності і оптимізації складу 

комплектів типу екскаватор-автосамоскид. Після певних 

перетворень отримаємо уточнене значення питомої собівартості 

роботи комплекту машин: 
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Задача №1. 

 Визначити необхідну експлуатаційну продуктивність 

комплекту машин при навантаженні 150+n тон вантажу на 

автомобілі вантажопідйомністю 12 тон, які працюють в дві зміни. 

Коефіцієнт організаційно-технічної надійності виконання робіт 

складає 1,1. На об’єкті працюють три однотипних комплекти 

машин (три екскаватори). 

Розв’язок 

;  

 

Задача №2. 



Визначити по продуктивності екскаватора, тривалість 

робочого циклу якого складає 82+n сек., а коефіцієнт розрихлення 

матеріалу – 0,85, годинну продуктивність комплекту самоскидів 

вантажопідйомністю 16 тон, при умові узгодження 

продуктивностей ведучої і допоміжних машин комплекту. 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності – 0,98, коефіцієнт 

нерівномірності завантаження самоскидів – 0,8+0,01n, коефіцієнт 

внутрізмінного використання комплекту машин по часу – 

0,75+0,01n. 

Розв’язок 

 

 
 

Задача №3. 

Визначити питому собівартість комплекту машин, якщо 

вартість машино-години роботи екскаватора складає 6,5+0,1n 

грн./год, годинна продуктивність екскаватора 120 +n м
3
/год, працює 

6 самоскидів вантажопідйомністю 16 тон, коефіцієнт використання 

вантажопідйомності складає 0,95 а коефіцієнт розрихлення 

матеріалу 0,90. Вартість машино-години роботи кожного з 

самоскидів складає 4,0+0,1n грн./год. Вантаж перевозиться на 

відстань 20+n км, питома вартість транспортування матеріалу на 1 

км – 8+0,1n грн. 

Розв’язок. 

3

.1.

....

..

..

/2,19
95,016

9,02082

120

46

120

5,6

2

мгрн

q

КLС

W

mС

W

С
C

c

рхкмтр

ке

года

ке

годмуточ

робє














 

  

 

Практичне завдання №14 

ТЕМА: Розрахунок економічних показників роботи вантажних 

пунктів 

 

Мета: навчитися розраховувати економічні показники 

засобів механізації на вантажних пунктах. 



Зміст роботи: визначення основних економічних показників 

засобів механізації. 

 

Загальні положення 

 Вартість палива (енергоресурсів) необхідних для роботи 

підйомно-транспортних механізмів, підраховують в залежності від 

типу двигуна, його потужності і тривалості роботи. Для механізмів 

внутрішнього згорання вартість палива визначають по формулі: 

 
 Для механізмів з електродвигунами вартість електроенергії 

визначають по одній з наступних формул: 

Для механізмів циклічної дії: 

 
Для механізмів безперервної дії: 

 
 

Задача 1  

 Визначити вартість палива необхідної для роботи підйомно-

транспортних механізмів на вантажному пункті, якщо відомо: що 

даний механізм протягом року працює 250 днів по вісім годин на 

день; вартість одної літри палива складає 30+0,1n грн., норма 

витрати палива на 1 годину роботи механізму 2+0,1n кг. 

Приймаємо, що 1 літр палива має вагу 0,82 кг. 

 

Розв’язок 

 
 

Задача №2 

 Визначити затрати на електроенергію для механізму 

циклічної дії на 1 рік при переміщенні 10000+10n тон вантажу 

якщо відомо: потужність двигуна складає 7 кВт; коефіцієнт 

використання потужності 0,7; тривалість роботи двигуна на протязі 

1 циклу складає 60+n сек.; вартість 1 кВт електроенергії складає 

30+n коп; за один цикл переміщується в середньому 5 тон вантажу. 

Розв’язок 



 Затрати на електроенергію знайдемо за формулою: 

49
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2. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Що називають варіантом перевантаження. 

2. Що називають варіантом механізації. 

3. Які варіанти механізації ви знаєте? 

4. Чим відрізняється рівень простої від рівня комплексної 

механізації? 

5. Наведіть основні принципи розміщення вантажу на 

транспортних засобах. 

6. Назвіть основні етапи виробничого процесу навантаження-

розвантаження. 

7. Назвіть, відповідно до класифікації, основні та допоміжні 

навантажувально-розвантажувальні засоби. 

8. Назвіть основні групи навантажувально-розвантажувальних 

механізмів за видом вантажу, що перевантажується. 

9. Наведіть класифікацію навантажувально-розвантажувальних 

механізмів періодичної дії. 

10. Назвіть основні силові параметри вантажної техніки. 

11. Назвіть основні базові параметри вантажної техніки. 

12. Назвіть основні кінематичні параметри вантажної техніки. 

13. Що таке стійкість. Коефіцієнт вантажної стійкості. 

14. Маневреність та її основні показники. 

15. Робочий цикл та його елементи. 

16. Визначення часу робочого циклу та додатковий час. 

17. Характеристика теоретичної, технічної та експлуатаційної 

продуктивності вантажних механізмів перервної дії. 

18. Характеристика теоретичної, технічної та експлуатаційної 

продуктивності вантажних механізмів безперервної дії. 

19. Назвіть визначення загального коефіцієнта завантаження, яким 

характеризуються класи використання конвеєра по продуктивності. 

20. Наведіть визначення кусковатості, міцності, щільності, 

вологості та абразивності насипних вантажів. 



21. В чому полягає зв’язок автомобіля і засобів механізації при 

здійсненні перевезень вантажів. 

22. Навантажувально-розвантажувальний пункт та його 

характеристика. 

23. В чому полягає пряма перевалка вантажів на вантажних 

пунктах. 

24. Що таке пропускна здатність навантажувально-

розвантажувального пункту. 

25. Навантажувально-розвантажувальний пост та його 

характеристика. 

26. Які елементи включає в себе комплекс устаткування постійно 

діючих навантажувально-розвантажувальних пунктів. 

27. Що є умовою ритмічної роботи навантажувально-

розвантажувального пункту при наявності одного поста. 

28. Навантажувально-розвантажувальний фронт та його 

характеристика. 

29. Потокове (бічне) розміщення рухомого складу в пунктах 

навантаження-розвантаження. 

30. Торцеве розміщення рухомого складу в пунктах навантаження-

розвантаження. 

31. Східчасте розміщення рухомого складу в пунктах 

навантаження-розвантаження. 

32. Назвіть основні функції складів. 

33. Які існують вимоги до системи зберігання вантажів на складі. 

34. В чому відмінність між такими способами зберігання вантажів 

як штабель і стелаж. 

35. Назвіть основні види на які поділяються універсальні склади. 

36. Назвіть основні техніко-експлуатаційні вимоги яким повинні 

відповідати склади при їх використанні. 

37. Назвіть основні показники роботи складу та дайте їх 

визначення. 

38. Вантажозахватні пристрої та їх типи. 

39. Канат та його характеристика. 

40. Зварні та пластинчасті ланцюги. Їх відмінності. 

41. Назвіть види вантажних гаків. 

42. Стропальні кільця та їх види. 

43. Траверси та підхвати. Їх відмінності. 



44. Кліщові, ексцентрикові та клинові захвати. Їх відмінності. 

45. Спеціалізовані вантажозахватні пристрої. Їх характеристика. 

46. Ківш та його види. 

47. Грейферні захвати та їх характеристика. 

48. Що таке захвати-спредери та де вони використовуються. 

49. Назвіть найпростіші навантажувально-розвантажувальні 

механізми. 

50. Що таке екскаватор та його призначення. 

51. Які бувають типи екскаваторів в залежності від призначення і 

конструктивних особливостей. 

52. Наведіть класифікацію ґрунтів в залежності від складності 

розробки їх екскаваторами. 

53. Назвіть особливості характеристики забою, де буде працювати 

екскаватор. 

54. Назвіть основні правила вибору виду робочого обладнання 

екскаватора в залежності від групи ґрунту і конфігурації забою. 

55. Як визначити кількість ковшів екскаватора які приходяться на 

повну ємність вантажної платформи автомобіля. 

56. Які крани відносяться до стрілових. 

57. Консольні крани та їх характеристика. 

58. Баштові крани та їх характеристика. 

59. Портальні крани та їх характеристика. 

60. Самохідні крани та їх характеристика. 

61. Мостові крани та їх характеристика. 

62. Козлові крани та їх характеристика. 

63. Назвіть основні види операцій що виконуються автокраном. 

64. Назвіть основні варіанти розташування крана при виконанні 

вантажних операцій. 

65. Експлуатаційна продуктивність автокрану та її визначення. 

66. Характеристика та призначення вилкових навантажувачів. 

67. Автонавантажувачі та їх характеристика. 

68.  Портальні навантажувачі-автоконтейнеровози та авто 

контейнеровози. 

69. За якими групами класифікуються автонавантажувачі. 

70. Які види вилкових навантажувачів ви знаєте. 

71. Які існують спеціальні пристрої для вилочних навантажувачів. 

72. Як визначається продуктивність автонавантажувача. 



73. Фронтальні ковшові навантажувачі та їх характеристика. 

74. Самохідні навантажувачі безперервної дії та їх характеристика. 

75. Способи захвату вантажу і основні типи живильників 

самонавантажувачів. 

76. Конвеєри та їх види. 

77. Як класифікуються стрічкові конвеєри. 

78. Які схеми завантажувальних пристроїв для роботи конвеєрів ви 

знаєте. 

79. Які схеми розвантажувальних пристроїв для роботи конвеєрів 

ви знаєте. 

80. Які основні переваги стрічкових конвеєрів. 

81. Пластинчасті конвеєри та їх характеристика. 

82. Які переваги пластинчастих конвеєрів ви знаєте. 

83. Скребкові конвеєри та їх характеристика. 

84. Ковшові конвеєри та їх характеристика. 

85. Підвісні конвеєри та їх типи. 

86. Особливості та переваги підвісних конвеєрів. 

87. Гвинтові конвеєри та їх характеристика.  

88. Роликові конвеєри та їх характеристика. 

89. Ковшові елеватори та їх характеристика. 

90. Люлечні і полочні елеватори та їх характеристика. 

91. Гравітаційний та пневматичний транспорт та його 

характеристика. 

92. Порядок оптимального вибору варіанту механізації. 

93. Основні форми організації навантажувально-

розвантажувальних робіт. 

94. Комплект машин та його структура. 

95. Основні принципи створення комплектів машин. 

96. Що характеризують капітальні затрати або капіталовкладення 

на вантажних пунктах. 

97. Як визначається собівартість механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт. 

98. За якими формулами визначається вартість палива для 

вантажних механізмів. 

99. Що називають тарифом на навантажувально-розвантажувальні 

роботи. 



100. Як визначають термін окупності капітальних вкладень, що 

заплановані на впровадження нової техніки. 
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