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ВСТУП 

 

 

Найважливішим елементом розробки технології перевезень вантажів є 

розробка транспортно-технологічної системи. 

Кожна транспортно-технологічна система (ТТС) може бути представлена 

у вигляді набору типових операцій, сформованих в блоки. З цих блоків 

формується весь технологічний ланцюжок. Головними чинниками, що 

визначають розробку ТТС, є вид вантажу, що перевозиться, та умови його 

зберігання, навантаження-розвантаження, транспортування. 

Розширення кооперації та ступеня спеціалізації підприємств призводить 

до збільшення в загальному обсязі виробництва деталей, виробів та 

напівфабрикатів, що надходять ззовні. Зі збільшенням ступеня спеціалізації 

виробництва зростає роль транспортного процесу як складової частини 

виробничого циклу; його технологія й організація стають невід’ємною 

частиною єдиного виробничого процесу. 

Прямі автомобільні перевезення вантажів у пакетах створюють єдину 

технологію доставки від підприємства-постачальника до споживача. 

Тара, яка є частиною технологічного оснащення виробництва, 

застосовується також для транспортування, накопичення та складування 

матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів на всіх стадіях виробництва як 

всередині виробництва, так і між підприємствами-постачальниками і 

споживачами. При організації перевезень між підприємствами комплексно 

вирішуються питання вибору тари, що застосовується та організації 

переміщень, починаючи від останньої технологічної операції підприємства-

постачальника до першої технологічної операції підприємства-споживача. 

Здійснення комплексної механізації і автоматизації є одним з основних 

напрямків технічного прогресу в системах доставки вантажів, що відрізняються 

в даний час недостатнім рівнем механізації.  

Істотно підвищити рівень механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт дозволяє обладнання підприємств-споживачів 

спеціальними рампами або використання автомобілів-самонавантажувачів в 

поєднанні з малогабаритними контейнерами на колесах. 

Проектуванню схеми механізації повинна передувати розробка 

технологічних карт вантажопотоків з урахуванням їх спеціалізації, а також 

наявних вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів. 

Технологічні карти вантажопотоків повинні передбачати скорочення 

шляхів руху вантажів, усунення непродуктивних витрат праці на 

транспортування вантажів, максимальну механізацію трудомістких процесів 

при навантаженні та розвантаженні товарів. 

Впровадження комплексної механізації навантажувально-

розвантажувальних і транспортних робіт вимагає вирішення цілої низки 

взаємопов’язаних питань: застосування раціональної технології складської 
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переробки вантажів, нових форм обробки вантажів; уніфікації тари; масового 

застосування стандартних піддонів і контейнерів; створення відповідного 

підйомно-транспортного обладнання для навантаження, розвантаження та 

транспортування вантажів; застосування автомобілів зі спеціально 

пристосованими кузовами для контейнерних і пакетних перевезень, а також з 

вантажопідйомними бортами; виробництва перехідних містків і зрівняльних 

площадок; проектування будівель складів і магазинів з відповідною висотою 

приміщень, шириною проходів, висотою і шириною рамп. 

Скороченню сукупного запасу вантажу сприяє чітка, без збоїв організація 

транспортного обслуговування. Така організація може бути забезпечена в 

результаті розробки і застосування карт технологічного процесу доставки 

вантажів. 

Навчальна дисципліна «Проектування транспортно-технологічних систем 

вантажних перевезень» входить до нормативних дисциплін циклу професійної 

та практичної підготовки магістра зі спеціальності 275 Транспортні технології 

(за видами). 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування транспортно-

технологічних систем вантажних перевезень» є формування у магістрантів, які 

вивчають транспортні технології, систему теоретичних знань щодо 

транспортно-технологічних систем (ТТС) доставки вантажів, ознайомити з 

особливостями улаштування сучасної ТТС, технологією робіт з основними 

типами вантажів, характеристикою і класифікацією основного підйомно-

транспортного обладнання, обладнання та пристроїв, які використовуються в 

ТТС, аспектами загальної методології проектування ТТС і оцінкою їх 

економічної ефективності, а також практичними методиками проектування 

транспортно-технологічних систем доставки вантажів з використанням 

автомобільного транспорту. 

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо принципів 

проектування транспортно-технологічних систем; ознайомити студентів з 

формами і методами визначення основних параметрів транспортно-

технологічних систем; виробити у студентів уміння застосовувати необхідні 

знання в прикладній сфері. 

Інтегральна компетентність: 

Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної 

галузі у сфері професійної (наукової) діяльності за певним видом транспортних 

систем і технологій та у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК-1 Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані 

рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел. 

ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК-05 Здатність розробляти проекти та управляти ними. 
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ЗК 07 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові, предментні) компетентності: 

ФК 01. Здатність до дослідження і управління функціонуванням 

транспортних систем та технологій. 

ФК 02. Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків 

моделювання транспортних процесів. 

ФК 05. Здатність до управління вантажними перевезеннями за видами 

транспорту. 

ФК 08. Здатність до управління надійністю та ефективністю 

транспортних систем і технологій. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

– особливості функціонування транспортно-технологічних систем 

доставки вантажів з використанням автомобільного транспорту як складових 

транспортного процесу із застосуванням автомобільного транспорту; 

– структуру та облаштування транспортно-технологічних систем 

доставки вантажів з використанням автомобільного транспорту для 

доставлення основних типів вантажів; 

– обладнання, технічні засоби, що використовуються при 

навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських роботах в 

транспортно-технологічних системах; 

– способи і технології механізованого і автоматизованого навантаження 

та розвантаження основних типів вантажів з рухомого складу на складах і 

вантажних терміналах; 

– загальну методологію проектування та оцінки економічної ефективності 

транспортно-технологічних систем в транспортних мережах, а також 

оптимізації технологічних рішень; 

– стандарти і нормативно-технічну літературу з предмету; 

вміти: 

– розробляти підготовчі технологічні операції складування для 

транспортно-технологічної системи – упаковування вантажів в тару, 

штабелювання штучних вантажів, а також операцій зважування, маркування, 

додаткової технологічної обробки;  

– розробляти операції пакетування вантажів, а саме обґрунтовувати 

характеристики транспортного пакета для даного типу вантажу, вибір засобів 

пакетування та пакетоформувальної техніки, скласти схему пакету;  

– розробляти операції контейнерування вантажів, а саме обґрунтовувати 

характеристики контейнеру для даного типу вантажу, вибір засобів 

контейнерізації та відповідної техніки, скласти схему завантаження контейнеру;  

– розробляти операції вантаження рухомого складу, обґрунтовувати вибір 

вантажно-розвантажувальних засобів, вантажозахоплювальних пристроїв та 

виконувати їх кодування;  
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– розробляти операції транспортування вантажів у відповідних 

транспортно-технологічних системах, зокрема обґрунтовувати вибір рухомого 

складу автомобільного транспорту та його кодування, проводити розрахунки, 

пов’язані з оптимальним розміщенням вантажу в кузові автомобіля, визначати 

умови транспортування вантажів; 

– підбирати технічні засоби і обладнання для ефективного використання 

при складській переробці основних типів вантажів і вантажних контейнерів на  

складах основних типів вантажів і вантажних терміналах; 

– розробляти узагальнені технологічні процеси навантажувально-

розвантажувальних, транспортних і складських робіт з основними типами 

вантажів і вантажних контейнерів на складах і вантажних терміналах із 

застосуванням високопродуктивних машин і пристроїв, засобів автоматизації і 

комп’ютерної технікі. 

Навчальна дисципліна тісно пов’язана з навчальними дисциплінами 

«Логістика», «Вантажні перевезення», «Логістичні системи», «Транспортно-

експедиційне обслуговування», «Інтермодальні транспортні технології», знання 

та навички, отримані під час вивчення яких вона використовує. 

З дисципліни «Проектування транспортно-технологічних систем 

вантажних перевезень» за освітньо-професійною програмою підготовки 

перебачений курсовий проект. 

Тематика питань, що пов’язані з розробкою складських систем, може бути 

використана при виконанні магістерської роботи.  

Крім того, складська логістика, аспекти проектування транспортно-

технологічних систем вантажних перевезень, сучасні машини і обладнання 

галузі, інформаційні технології на складах можуть слугувати темами науково-

дослідних робіт студентів. 

Курсивом виділені слова та словосполучення, які є ключовими при 

вивченні матеріалу, а також визначення. 

Довідковий матеріал (таблиці, схеми), взятий з літературних джерел, має 

посилання на ці джерела. 

Пояснення термінів, характеристики обладнання, устаткування, засобів 

даються з максимальним використанням діючої нормативної документації – 

ДСТУ, а за їх відсутності, міждержавних стандартів ГОСТ або діючих ГОСТ 

радянського часу. 

Довідковий матеріал дається обмежено, в зв’язку з завданням навчальної 

дисципліни, що має ознайомити студентів із загальною методикою 

проектування ТТС різних типів, різноманіттям обладнання, пристроїв, засобів, 

що використовуються. Параметри обладнання, устаткування, засобів даються у 

відповідних стандартах, що наводяться, а також у посиланнях по тексту на 

літературні джерела з переліку, наведеному в кінці посібника, в яких ці 

параметри разом з описами та іншою необхідною інформацією даються 

детально. 
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І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1 Транспортно-технологічні системи як фактор підвищення 

ефективності роботи транспорту 

 

1.1.1 Визначення транспортно-технологічної системи (ТТС), їх місце в 

транспортному процесі. Класифікація транспортно-технологічних систем 

 

Транспортно-технологічна система (ТТС) – якісно нова форма 

організації транспортного процесу, коли у всіх її ланках на основі ефективного 

використання спеціалізованих транспортних засобів, перевантажувального та 

догляд за садом, а також комп’ютерної техніки забезпечується максимально 

можлива швидка безперевантажувальна доставка вантажу в цілісності від 

вантажовідправника до вантажоодержувача, автоматизація та комплексна 

механізація вантажно-розвантажувальних і складських робіт, зниження 

питомих транспортних витрат. 

Визначення ТТС як форми організації транспортного процесу суттєво, так 

як характеризує ТТС як історичну форму транспортного процесу, яка 

відповідає сучасному рівню розвитку суспільних продуктивних сил і тим самим 

підкреслює діалектичний характер самої ТТС як форми транспортного процесу.  

По мірі розвитку продуктивних сил, поглиблення розподілу праці як 

всередині країн, так і в міжнародному масштабі роль транспорту невпинно 

зростає, появляються нові його види, змінюються сфери дії існуючих видів 

транспорту, удосконалюються підходи до організації доставки вантажів.  

Новий етап у розвитку транспорту характеризується перш за все тим, що 

розробляється новий комплекс спеціалізованих перевантажувальних, 

транспортних і складських засобів, мета якого – задовольнити потреби 

виробництва у все зростаючих внаслідок поглиблення спеціалізації обсягах 

перевезень вантажів і зменшити суспільно необхідні транспортні витрати.  

Якісна зміна технічних транспортних засобів приводить до появи нових 

видів транспорту (наприклад, трубопровідного), зміни сфер дії існуючих. До 

30х років ХХ ст. залізничний транспорт відігравав у промислово розвинутих 

країнах пріоритетну роль. У наступний період у таких країнах, як наприклад, 

США, Великобританія, він став уступати автомобільному транспорту.  

Морський транспорт став швидко розвиватись у 50і роки ХХ ст. У зв’язку 

із поглибленням міжнародного розподілу праці.  

Енергетична криза початку 70-х років ХХ ст. також внесла корективи у 

розвиток транспорту, його структуру: була скорочена сфера дії автомобільного 

транспорту, розширена – залізничного, понизились швидкості на морському 

транспорті.  

З кінці 70-х років ХХ ст. для перевезення дорогоцінних і швидкопсувних 

вантажів почав широко застосовуватись повітряний транспорт. Для 

забезпечення зростаючих обсягів повітряних перевезень прискорено 

розвиваються парки вантажних літаків, освоюються перевезення у контейнерах 

і на піддонах, удосконалюються засоби механізації навантажувально-
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розвантажувальних робіт і обробки вантажів у аеропортах, що дозволяє 

забезпечувати регулярність сполучень, швидкість доставки і зберігання 

вантажів.  

У кінці ХХ ст. доставку вантажів можна охарактеризувати як 

інтермодальний процес, тобто процес, у якому беруть участь кілька видів 

транспорту, збільшується число перевалочних пунктів, ускладнюються 

організація і комерційно-правове забезпечення перевезень. У процесі доставки 

вантажі можуть до 10-12 разів передаватись із одного виду транспорту на 

інший. При цьому вартість і час перевалки вантажів з одного виду транспорту 

на інший у 2 рази і більше перебільшує відповідні сумарні показники всіх видів 

транспорту, які беруть участь у перевезеннях «від дверей до дверей». Це 

обумовлено тим, що при кожній перевалці вантаж не тільки завантажується і 

розвантажується, але і під час зберігання зважується, перевіряється, підлягає 

аналізу на можливість забруднення навколишнього середовища та ін.  

В комплексі все це приводить до необхідності раціональної організації 

інтермодальних перевезень, системному підходу до аналізу їх ефективності, 

плануванню, управлінню і контролю на основі утворення та забезпечення 

ефективного функціонування і удосконалення нової форми транспортного 

обслуговування виробництва – транспортно-технологічних систем. Останні 

відповідають якісно новій матеріально-технічній базі доставки вантажів і 

забезпечують підвищення ефективності як транспорту, так і суспільного 

виробництва в цілому. Цим визначається роль ТТС у транспортному комплексі 

і суспільному виробництві.  

Підхід до ТТС як системи взаємодіючих ланок по доставці вантажів від 

відправника одержувачу реалізований в схемі ТТС (рис. 1.1), яка відображає 

такі риси транспортного процесу, як замкнутість, взаємозамінність окремих 

ланок ТТС, безпосередній вплив кожного із них на ефективне функціонування 

ТТС у цілому. 

Крім того, дана схема дозволяє ураховувати практично всі реальні 

варіанти проходження вантажів від відправника до одержувача, визначати 

оптимальне число пунктів перевалки при доставці вантажів «від дверей до 

дверей». Використання як базової запропонованої схеми доцільно при 

проектуванні конкретних ТТС, а також при економічному аналізі їх 

функціонування. 
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Рис. 1.1 – Схема транспортно-технологічної системи [42] 

 

Схема ТТС певною міpою відображає і місце ТТС на транспорті та у 

виробництві. Так, ТТС не виходить за рамки транспортної системи, а 

представляє собою її підсистему.  

Введення в схему ТТС складових «вантажовідправник» і 

«вантажоодержувач», які фактично є складовими, що характеризують 

зовнішньо-транспортний аспект ТТС, обумовлено тим, що при зростанні 

партіонності відправок, використанні спеціалізованого перевізного і 

перевантажувального обладнання, вихідним у ТТС стає момент передачі 

вантажів транспорту, тобто початок навантажувальних робіт у відправника 

вантажів і відповідно закінчення розвантажувальних робіт у 

вантажоодержувача. При цьому час простою спеціалізованих перевізних 

засобів під навантажувально-розвантажувальними операціями може 

збільшуватись і за рахунок проведення рівночисельного обміну порожніх 

засобів укрупнення вантажів на укрупнені вантажні одиниці у 

вантажовідправників і вантажоодержувачів.  

Під ланкою ТТС прийнято розуміти вид транспорту (автомобільний, 

залізничний, морський, річковий, повітряний), що виконує перевезення в 

рамках ТТС, під елементами ТТС будемо розуміти окреме (госпрозрахункове 

чи фінансове) транспортне підприємство (спеціалізований підрозділ 

транспортного підприємства) цього виду транспорту.  

ТТС – це складні підсистеми транспортного комплексу. 

Класифікація транспортно-технологічних систем. Вантажі, що 

перевозяться транспортними засобами, діляться на масові та генеральні 

(табл. 1.1). 

 

Вантажовідправник 

Залізничний 

транспорт 

Автомобільний 

транспорт 

Морський 

транспорт 

Повітряний 

транспорт 
Річковий 

транспорт 

Пункт 

перевантаження 

Вантажоотримувач 

Пункт 

перевантаження 
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Таблиця 1.1 – Класифікація вантажів за укрупненою транспортною 

номенклатурою [42] 

Тип 

вантажу 

Укрупнена 

номенклатура 
Найменування вантажу 

Macoвi 

Навальнi 
Залізна руда, вугілля, боксити, глинозем, 

фосфати 

Сипкi  Пшениця, кукурудза, рис, боби, соєвi  

Наливнi Нафта, газ, хiмiчнi та нафтопродукти  

Генеральнi 

Металопродукцiя 

Прокатний профіль, листовий i прутковий 

метал, чушки, проволока в бухтах, злитки, 

блюмси, заготовки, сляби, виливниця, 

труби різного діаметру, стрiчковий метал у 

рулонах, метал у виробах, металобрухт, 

рейки, шпунти, балки, металоконструкції  

Рухома тeхнікa на 

гусеничному i 

колісному ходу 

 

Залiзобетоннi вироби i 

конcтpyкцiї 

Балки, шпали, ригель, колони, палi (сваї), 

плити, панелi, блоки, стояки, фундаменти, 

напiрнi труби i кiльця, азбестоцементнi 

труби, площадки, сходовi маршi 

Тарно-штучнi вантажi 
Kapтoннi коробки, ящики, вантажi в 

гратчастiй тapi, мiшки, тюки, кiпи  

Kотнi вантажi 
Бочки, барабани, автопокришки у в’язках i 

окремо, мотки i бухти упаковaнi, рулони 

Великогабаритнi 

вантажі та ваговите 

обладнання 

 

Лiснi вантажi  

Круглий лiс, пиломатерiали, фанера, 

дерев’яна плита, колоди сopтoвoгo лiсу, 

пилобрус 

 

Згідно з цим в основу класифікації ТТС покладено поділ ТТС на ТТС 

доставки масових вантажів і ТТС доставки генеральних вантажів.  

Масові вантажі складають у світових перевезеннях за обсягом близько 

80%, а за вартістю  близько 25%, що свідчіть про їх відносно низьку вартість. 

ТТС доставки масових вантажів згідно із поділом масових вантажів на 

навальні, сипкі та наливні діляться на ТТС доставки навальних вантажів, ТТС 

доставки сипких вантажів і ТТС доставки наливних вантажів.  

Кожна із цих систем характеризується спеціалізованим комплексом 

технічних перевізних і перевантажувальних засобів, налагодженою технологією 

доставки вантажів, системою організаційних і комерційно-правових угод. У 

сукупності це визначає ТТС доставки масових вантажів, як в основному уже 

складені системи. Процесу швидкого формування цих систем сприяло те, що 
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внаслідок однорідності вантажів, абсолютного зростання обсягів їх перевезень 

і, як правило, їх великої партіонності впровадження спеціалізованих засобів 

економічно ефективно, так як дозволяє підвищити продуктивність праці на 

перевантажувальних роботах у 40-60 разів, комплексно механізувати і 

автоматизувати навантажувально-розвантажувальні та складські операції, 

скоротити час знаходження транспортних засобів під навантажувально-

розвантажувальними операціями і тим самим скоротити час доставки вантажу, 

зменшити потребу в транспортних засобах і трудомісткість їх технічного 

обслуговування, ліквідувати витрати на тару і упаковку. Все це в комплексі 

обумовлює високий рівень ефективності ТТС доставки масових вантажів.  

Основна вимога при формуванні і функціонуванні систем цього типу – 

ув’язка і узгодження технічних параметрів і пропускних спроможностей 

суміжних видів транспорту. Основні напрямки удосконалення роботи цих 

систем зводяться до прискорення доставки вантажу за рахунок покращення 

координації взаємодії суміжних видів транспорту, швидкого виконання 

допоміжних операцій та всестоpоннього скорочення проведення.  

Генеральні вантажі на відміну від масових характеризуються широкою 

номенклатурою, різноманітністю маси, форм, габаритів, видів упаковки, 

трудомісткістю обробки при навантажувально-розвантажувальних роботах і 

складських операціях.  

Суспільна потреба у скороченні питомих витрат праці на виробництво 

кінцевої продукції обумовлює тенденції до скорочення частки масових 

вантажів і зростанню готової продукції та напівфабрикатів у загальних обсягах 

перевезень при абсолютному зростанні загальних обсягів перевезень. 

Висока вартість генеральних вантажів і, отже, необхідність прискорення 

строків їх доставки і забезпечення зберігання при перевезенні, перевантаженні 

та зберіганні об’єктивно вимагали впровадження нових способів доставки 

вантажів. Вирішення цих проблем стало можливим на основі уніфікації та 

укрупнення вантажних одиниць із використанням при цьому засобів 

укрупнення – контейнерів, трейлерів, фрейджерів, ліхтерів, засобів 

пакетування. Утворення для доставки укрупнених вантажних місць 

спеціалізованого транспортного, перевантажувального і складського 

обладнання служить поряд із самими засобами укрупнення матеріальною базою 

для формування відповідних транспортно-технологічних систем: контейнерної, 

пакетної, трейлерної, фрейджерної, ліхтерної.  

Інтенсивне формування цих систем визначається не тільки зростанням 

обсягів перевезень напівфабрикатів і готової продукції, але і використанням 

засобів укрупнення для перевезення масових вантажів, які пред’являються 

вантажовідправниками до перевезення невеликими партіями.  

Поширеною в дослідженнях з проблем ТТС є така система найменувань 

ТТС:  

– контейнерна (контейнер – тип засобу укрупнення вантажу);  

– пакетна (пакет – тип засобу укрупнення вантажу);  

– поромна (пором – тип мoрського (річкового) транспортного судна);  

– ролкерна (ролкер – тип мopськoгo (річкового) транспортнoгo судна;  
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– ліхтерна (ліхтеровозна) (ліхтеровоз – тип мopськoгo транспортного 

судна). 

Різниця між поромною і ролкерною ТТС полягає в тому, що на поромах 

перевозять, як правило, залізничні вагони на короткі морські чи річкові відстані 

за чітко відпрацьованим розкладом, а на ролкерах  переважно трейлери і 

колісну техніку на лініях, що мають більш довге плече.  

Система найменувань, що склалась, не є класифікаційною, оскільки в ній 

порушено основне правило утворення класифікації:  поділ на одній ступені по 

одній основі. Разом з тим ця система найменувань ТТС відображає той факт, 

що піонером у розвитку масових перевезень вантажів спеціалізованими 

транспортними засобами став морський транспорт, тому укрупнення вантажів 

відбувалось на початку в основному в морській ланці.  

Для ТТС в основі не може лежати тип перевізного засобу, що 

використовується в одній із ланок ТТС, оскільки під ТТС розуміємо 

використання двох видів транспорту. В основу класифікації ТТС доставки 

генеральних вантажів повинна бути покладена ознака, загальна для всіх видів 

транспорту – тип засобу укрупнення вантажів.  

Згідно із викладеним, класифікація ТТС має дворівневу структуру 

(рис. 1.2): на першому рівні розподіл за типом вантажів, а на другому – за 

типом засобів укрупнення вантажів.  

 

 
Рис. 1.2 – Класифікація транспортно-технологічних систем [42] 

 

ТТС доставки генеральних вантажів: 
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– лixтерна. 

ТТС доставки масових вантажів: 

– навальна; 

– сипка; 

– наливна. 

Потрібно зупинитись на проблемі визначення типу ТТС відповідно з 

указаною класифікацією, якщо в процесі доставки використовуються два 

засоби укрупнення вантажів. Якщо, наприклад, контейнери завантажуються у 

вантажовідправника пакетованою продукцією, то в цьому випадку слід вести 

мову не про контейнерно-пакетну ТТС, а про контейнерну ТТС, оскільки 

пакети в даному випадку виступають не як самостійні пред’явлені до 

перевезення укрупнені вантажні місця, а як вид вантажів, для доставки яких 

використовуються контейнери.  

Якщо контейнер стає у вантажовідправника на трейлер чи фрейджер і цей 

трейлер чи фрейджер доставляється вантажоодержувачу без перевантаження 

контейнера в процесі доставки, то розглядається трейлерна чи фрейджерна 

система відповідно.  

Якщо ж трейлер чи фрейджер використовуються тільки в одній 

транспортній ланці ТТС, то вантажі доставляються контейнерною ТТС та ін.  

Існуюча практика укрупнення вантажних місць не у вантажовідправника, 

а в одній із транспортних ланок не дає права говорити про змішані (наприклад, 

контейнерно-пакетні) ТТС, оскільки в даному випадку порушується принцип 

безперевантажуванoсті доставки вантажів, необхідним атрибутом якої служить 

єдиний документ із зазначенням вихідних характеристик укрупненoгo 

вантажного місця.  

На відміну від ТТС доставки масових вантажів, ТТС доставки 

генеральних вантажів формуються повільно і з великими труднощами. При 

цьому факторами, що уповільнюють розвиток цих ТТС, є недостатня в ряді 

регіонів потужність вантажопотоків генеральних вантажів, частіше всього 

одностороння спрямованість цих вантажопотоків, дрібнопартіонність 

відправок, неповне використання вантажності транспортних засобів, витрати на 

утворення парків засобів укрупнення, їх ремонт і повернення.  

Разом з тим, оскільки генеральні вантажі мають високу відносну вартість, 

відбувається абсолютне і відносне їх зростання у загальних обсягах вантажних 

перевезень, то забезпечення максимального збереження і швидкої доставки цих 

вантажів, зниження суспільно необхідних транспортних витрат є об’єктивною 

необхідністю суспільного виробництва. Задоволенню останньої повинні 

служити поряд із розвитком транспортної мережі, поновленням і створенням 

принципово нових транспортних засобів створення і удосконалення 

організаційних форм доставки вантажів «від дверей до дверей» на основі 

формування і розвитку ТТС доставки генеральних вантажів.  
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1.1.2 Огляд ТТС: пакетна ТТС, контейнерна ТТС, трейлерна ТТС, 

фрейджерна ТТС, ліхтерна (ліхтеровозна) ТТС, ТТС доставки масових 

вантажів. Перевантажувальне і складське обладнання, яке 

використовується в ТТС. Класифікація засобів укрупнення вантажів у 

ТТС. Фактори, які забезпечують основні переваги і можливості 

транспортно-технологічних систем 

 

Тип ТТС, яка формується (пакетна, контейнерна, трейлерна, фрейджерна, 

ліхтерна), визначається у відповідності із можливостями вантажовідправників, 

вантажоодержувачів, перевізників, особливостями вантажопотоків специфікою 

транспортної мережі, перевагами і недоліками, які є у кожній із ТТС.  

Контейнерна ТТС – ТТС доставки вантажів укрупненими місцями – 

контейнерами – основана на суворій стандартизації та уніфікації технічних 

засобів, що обумовило її швидкий вихід за межі окремих країн.  

В основу міжнародної стандартизації уніфікації технічних засобів 

покладена модульна система, що встановлює взаємоув’язку розмірів 

контейнерів і рухомого складу. При цьому ураховуються приєднувальні 

розміри, основні параметри і розміри перевантажувальної техніки і рухомого 

складу на всіх основних видах транспорту, нормативи їх завантаження.  

Одиницею укрупнення вантажних місць у контейнерній системі ТТС є 

контейнер. По визначенню міжнародної організації стандартизації, контейнер – 

це елемент транспортного обладнання із постійними технічними 

характеристиками; достатньо міцний для багатократного використання; 

спеціальної конструкції, яка забезпечує зручне перевезення товарів одним чи 

кількома видами транспорту без проміжного їх перевантаження; який має 

пристосування для швидкого виконання навантажувально-розвантажувальних 

робіт, особливо при передачі із одного виду транспорту на інший; 

сконструйований так, що його просто завантажити і розвантажити; який має 

внутрішній об’єм 1 м3 і більше.  

Контейнери класифікуються за наступними основними ознаками: видами 

сполучення, матеріалом виготовлення, призначенням, масою брутто i 

розмірами, строками використання (табл. 1.2).  
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Таблиця 1.2 – Засоби укрупнення вантажів в ТТС [42] 
Ознака Тип засобiв укрупнення вантaжiв 

контейнер пакет трейлер фрейджер ліхтер 

за видами 

сполучень 

мiжконтинен-

тальні, 

континентальні, 

технологiчнi  

мiжконтинен-

тальнi, 

континентальні, 

технологiчнi 

мiжконтинен-

тальнi, 

континен-

тальні, 

технологiчнi  

континен-

тальнi 

мiжконтинен-

тальні 

за способом 

формування 

тарно-штучні 

вантажи, пакети 

на піддоні, без 

піддону 

тарно-штучні 

вантажи, 

пакети 

тарно-штучні 

вантажи, 

пакети, 

контейнери, 

трейлери 

тарно-штучні 

вантажи, 

пакети 

за стpокaми 

одноразового 

використання 

багaторазового 

використання 

багaторазового 

використання, 

одноразового 

використання 

багaторазового 

використання 

багaторазового 

використання 

багaто-

разового 

використання 

за 

призначенням  

універсальні, 

спеціалізовані 

універсальні, 

спеціалізовані 

універсальні, 

спеціалізовані 

універсальні, 

спеціалізовані 

універсальні 

 

Основний парк у світі (близько 80%) складає унiверсальнi 

великотоннажнi контейнери. Разом з тим у зв’язку з бурхливим розвитком 

хімічної промисловості розширюється сфера застосування спеціалізованих 

контейнерів – танк-контейнерів, які застосовуються для перевезення рідких, 

порошкових і газоподібних вантажів, особливо у міжнародних сполученнях, 

внаслідок технологічної безпеки і економічної ефективності танк-контейнерних 

перевезень. 

Для перевезення великотоннажних контейнерів на всіх видах транспорту 

застосовується спеціалізований рухомий склад, що дозволяє забезпечити 

максимальне завантаження транспортного засобу, скорочення часу простою під 

навантажувально-розвантажувальними операціями (табл. 1.3).  

 

Таблиця 1.3 – Спеціализированный рухомий склад ТТС [42] 
ТТС Вид транспорту 

автомобiльний залiзничний морський рiчковий повiтряний 

Контейнерна автопоїзд: тягaч 

iз причепом 

довгобазова 

платформа 

контейнеровiз контейнеровiз вантажний 

лiтак 

Пакетна автомобіль-

пакетовiз 

вaгoн, 

напіввагон, 

платформа 

пакетовiз пакетовiз вантажний 

лiтак 

Трейлерна автомобiльний 

тягач 

платформа ролкер ролкер вантажний 

лiтак 

Фрейджерна - локомотив пором пором вантажний 

лiтак 

Лixтерна - - лiхтеровiз буксир – 

 

Для вантажних операцій у пунктах перевалки призначені спеціальні 

райони – контейнерні термінали. На залізничному транспорті контейнерні 
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термінали представляють собою спеціалізовані станції, на морському і 

річковому транспорті – комплекси пристроїв, що включають відкриті 

майданчики для накопичення і підгрупування дрібних відправок контейнерів, 

сортувальні майданчики, залізничні під’їзні шляхи, автопроїзди, склади 

комплектування і розкомплектування контейнерів, вагові пристрої.  

Для виконання перевантажувальних і складських операцій із 

контейнерами використовується комплекс спеціалізованого обладнання 

(табл. 1.4).  

 

Таблиця 1.4 – Перевантажувальне і складське обладнання в ТТС [42] 

ТТС Перевантажувальне 

обладнання 

Складське обладнання 

Контейнерна мостовi, козловi, портальнi 

крани перевантажувачi на 

пристанях, контейнеровози-

штабелери на пневмоходу, 

aвто- і електронавантажувачi iз 

боковим i фронтальним 

захватом 

складськi площi вiдкритого 

зберiгання, контейнеровози-

штабелери на пневмоходу, авто- i 

електронавантажувачi iз боковим 

i фронтальним захватом, закритi 

склади, мостовi крани, складськi 

машини напольного типу 

Пакетна козловi, автомобiльнi, cyднові 

крани, авто- i 

електронавантажувачi iз 

боковим i фронтальним 

захватами  

закриті склади зі спецiальними 

стелажами, авто- i 

електронавантажувачi з боковим 

i фронтальним захватами, крани-

штабелери 

Трейлерна мостові, козловi, портальнi 

крани, тягачi  

вiдкритi i закритi складськi 

площi, тягачi, мостові та козловi 

крани 

Фрейджерна локомотиви, мостові, козловi, 

портальнi крани  

вiдкритi нагpомаджувачi, 

локомотиви-тягачi 

Лixтерна козловi крани, пiдйомники, 

гiдрaвлiчнi домкрати, зaглибнi 

понтони, ваговитi стрiли 

акваторiї-нагpомаджувачi 

 

Завантаження і розвантаження контейнерів виконується із використанням 

вилочних авто- і електронавантажувачів, вантажністю до 2 вилочних візків, 

пристроїв на повітряній подушці. 

Для забезпечення контейнерних перевезень широко застосовуються 

засоби обчислювальної техніки, розробляються і впроваджуються 

автоматизовані системи управління типу «Контейнер», які на базі широкої 

мережі обчислювальних центрів дозволяють виконувати контроль за 

переміщенням контейнерів, оперативне планування і облік контейнерних 

перевезень, оформлення документів, обслуговування перевантажувальних 

систем. Функції АСУ цього типу постійно розширюються і ускладнюються. 

Недоліки контейнерної TTC: вимагає значних капітальних вкладень на 

формування і розвиток; до цього часу не забезпечується повне використання 
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вантажомісткості рухомого складу і контейнерів; необхідні витрати на 

повернення порожніх контейнерів; складність обліку руху контейнерів і вся 

система організації цих перевезень поки що дуже складні. Але все-таки 

контейнерні транспортно-технологічні системи є високоефективними 

системами на напрямках із стійкими вантажопотоками генеральних вантажів. 

Перевезення 1 млн. т продукції в контейнерах від вантажовідправників до 

вантажоодержувачів дає можливість вивільнити від важких ручних робіт до 1,5 

тисячі осіб. 

Пакетна TTC – TTC доставки вантажів укрупненими місцями – пакетами, 

тобто вантажними одиницями, сформованими із поштучних вантажів у тарі чи 

без неї із застосуванням різних засобів пакетування, які зберігають форму і 

забезпечують можливість комплексної механізації навантажувально-

розвантажувальних і складських операцій. Пакети класифікуються: за видами 

сполучень, призначенням, способами пакетування, масою і розмірами, 

матеріалом виготовлення (табл. 1.2). 

Доставка пакетованих вантажів у пакетній TTC виконується 

спеціалізованими транспортними засобами (табл. 1.3), чим забезпечують більш 

повне використання вантажності та вантажомісткості транспортних засобів, 

комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт, 

скорочення строків обробки транспортних засобів. Навантажувально-

розвантажувальні та складські операції в пунктах перевалки та у відправників і 

одержувачів пакетованих вантажів виконується із використанням спеціального 

обладнання (табл. 1.4). 

Для виробництва пакетів використовуються пакетоформувальні та 

стрічкообв’язуючі машини, універсальні машини, пристрої та промислові 

роботи для натягування плівок. 

Відмінна риса пакетних TTC – їх відносно низька капіталоємність: 

пакетні перевезення вимагають у 8–10 разів менше капітальних витрат 

порівняно із контейнерними. До інших переваг пакетної системи належать: 

здатність охоплення широкої номенклатури вантажів, що перевозяться, 

можливість комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних 

робіт, що забезпечує високу ефективність цієї системи. 

Продуктивність праці при пакетному способі доставки вантажу 

підвищується в 3–4 рази. Можливість багатоярусного штабелювання пакетів 

збільшує в 5–7 разів коефіцієнт використання складських приміщень, за 

рахунок цього відбувається зниження витрат на складську переробку в 2,5–3 

рази та зниження витрат на зберігання – в 1,5–2 рази. Пакетування дозволяє 

скоротити використання ручної праці в 2–3 рази та вивільнити 800–900 осіб на 

кожен мільйон тонн вантажу, що пакетується. Час на доставку при пакетному 

способі перевезення знижується на 8–11%. 

Трейлерна ТТС – ТТС доставки вантажів укрупненими місцями – 

трейлерами, тобто автомобільними причепами чи напівпричепами із критими 

кузовами.  
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Трейлери класифікуються: за видами сполучень, способам їх формування, 

строками використання, матеріалом виготовлення, призначенням, масою і 

розмірами.  

Базовим вантажопотоком для ТТС цьoгo типу є, кpім трейлерів, такі 

вантажі, як автомашини, самoхідна техніка, габаритні та ваговиті вантажі. 

Габаритні та ваговиті вантажі (труби, металоконструкції тощо) 

розміщуються на засобах укрупнення: трейлерах, роллтрейлерах, флетах, 

великовантажних шасі, що виключає необхідність розбирання агpегатів і 

обладнання на окремі вузли для іх перевезення від вантажовідправника 

вантажоодержувачу.  

Роллтрейлери вимагають обов’язкового завантаження-розвантаження в 

пунктах перевалки, тому використовуються вони тільки для перевезення 

вантажів у морській і річковій ланках трейлерної ТТС. Інші засоби укрупнення 

використовують при континентальних перевезеннях із залученням сухопутних 

видів транспорту – автомобільного і залізничного. При перевантажувальних і 

складських операціях використовуються як вертикальні кpанoві схеми 

навантаження-вивантаження, так і горизонтальні  за допомогою різних тягачів.  

Недоліками трейлерної ТТС є низький pівень використання вантажності 

рухомого складу  залізничних платформ, морських і річкових суден, що 

обумовлено конструктивними особливостями цих транспортних засобів, 

призначених для перевезення трейлерів; висока вартість трейлерів, тягачів, 

різного роду пристроїв, а також суден-ролкерів, яка в 2-3 рази більше ваpтoсті 

комірчастих контейнеровозів такої місткості.  

Основні переваги трейлерної ТТС такі: менша в цілому капіталоємність 

порівняно із контейнерною ТТС; свобода вантажовідправників і перевізників у 

виборі способів перевезення вантажів і варіантів укрупнення в залежності від 

виду вантажу, можливостей суміжних видів транспорту, які є в даному pегіoні, 

зазначених стpоків доставки вантажів. Особливо ефективна трейлерна ТТС при 

наявності морської та річкової ланок. Так, у портах не потрібно створення 

коштовних спеціалізованих терміналів, що значно здешевлює обслуговування 

ролкерів у портах. Крім того, при вивантаженні однієї і тієї ж кількості 

вантажів потрібно тільки 1/8 робітників і 1/5 пристаней, потрібних для 

розвантаження універсальних суден, продуктивність розвантажувальних робіт 

може зрости в цьому випадку в 15 разів.  

Фрейджерна ТТС – ТТС доставки вантажів укрупненими місцями  

фрейджерами, товарними вагонами. Одиницею укрупнення в ТТС цього типу є 

вагoн, напіввагон, платформа, які завантажуються у вантажовідправника і без 

формування доставляються залізничним, морським і річковим транспортом 

вантажоодержувачу.  

Ця ТТС характеризується відсутністю автодорожньої складової при 

транспортуванні вантажів «від дверей до дверей»; неефективністю 

використання повітряних транспортних суден для перевезення вантажів у 

фрейджерах із-за великої питомої ваги тари; універсальністю залізничної ланки 

і суворою спеціалізацією в морській і річковій ланках, де для перевезення 

фрейджерів застосовуються спеціалізовані судна-пороми.  
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ТТС цього типу створюються на напрямках, де функціонують переправи 

прибережних районів через протоки, затоки мopів, на внутрішніх водяних 

шляхах і водоймах. До складу фрейджерної ТТС входять також технічні засоби, 

які обслуговують перевалочні та складські операції.  

Ефективність систем цього типу визначається ефективністю організації 

перевезень на водній ділянці доставки вантажів, ос кільки вантажність суден-

поромів у 2 рази менша, ніж yнівеpсального суховантажного судна, і в 1,6 рази 

менша, ніж контейнеровозів. У результаті собівартість перевезення на поромі 1 

т вантажу збільшується в 5 разів порівняно із іншими суднами. Однак час 

завантаження поромів за рахунок ліквідації перевантажувальних робіт 

зменшується більше, ніж у 20 разів порівняно із перевантаженням такої ж 

кількості вантажів при звичайних перевезеннях, а собівартість по берегових 

витратах зменшується в 3 рази і більше, Вартість же вантажних робіт 

зменшується до рівня 7-8% до вартості вантажних робіт при звичайному 

завантаженні суден. Ефективність водної ланки ТТС, а отже, і всієї 

фрейджерної ТТС визначається і тим, що будівельна вартість і зміст поромних 

комплексів не залежать від числа поромів, які ними обслуговуються, в 

результаті чого питомі витрати на 1 т вантажу із збільшенням обсягів 

перевезень скорочуються, а фондовіддача збільшується. Це дозволяє особливо 

ефективно використовувати фрейджерну систему в умовах достатньо великого 

вантажопотоку.  

Ліхтерна ТТС – ТТС доставки вантажів укрупненими місцями – 

ліхтерами. Згідно з цим, одиницями укрупнення місць в системах цього типу є 

ліхтери – плавучі контейнери, які класифікуються за наступними основними 

ознаками: видами сполучень, способами формування, розмірами.  

Ліхтерна ТТС в процесі доставки вантажів інтегpyє два види транспорту – 

морський і річковий – і обслуговує напрямки, де вантажопотоки зосереджені по 

множині мілководних пристаней.  

В морській ланці ліхтери перевозяться суднами-ліхтеровозами, в 

річковому – буксирами. Для перевантаження ліхтерів використовується 

спеціальне обладнання.  

Ліхтерна ТТС застосовується для перевезення перш за все металів, 

металовиробів, довгомірних і ваговитих вантажів, колісної техніки. Ліхтери 

знайшли також широке застосування при перевезенні масових вантажів: 

добрив, сировини для целюлозо-паперової промисловості, зерна та ін.  

Основна мета впровадження ліхтерної системи полягала в прискоренні 

обороту судна-носія за рахунок різкого скорочення часу стоянки і в отриманні 

додаткових доходів від перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами. 

Передбачалось, що це буде гнучка система, яка дозволяє обслуговувати 

клієнтуру, яка тяготіє до річкових шляхів, і приймає тим самим на себе частину 

вантажів. Однак на практиці стало неможливим повністю використовувати 

переваги перевезень генеральних вантажів у ліхтерах за схемою «pічка-мopе-

pічка», так як великий розмір ліхтерів робить майже неможливим їх повне 

завантаження від вантажовідправника до вантажоодержувача; в безпосередній 

близкості від судноплавних шляхів розміщено лише незначне число заводів-
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виробників готoвoї продукції та їх оптових споживачів; внаслідок низької 

швидкості барже-буксирних складів ліхтерна система характеризується 

повільною швидкістю доставки вантажів вантажоодержувачу; ліхтер на відміну 

від контейнера не є надійною поворотною тарою, в зв’язку з чим необхідна 

подвійна упаковка цінних вантажів.  

Ліхтерну ТТС відрізняє висока капіталоємність: ліхтеровози коштують 

дорожче порівняно із контейнеровозами такої ж місткості приблизно на 1/3, 

експлуатаційні витрати у ліхтеровозів у 2-3 рази більші, ніж у контейнеровозів.  

Ліхтерна система має наступні переваги: можливість обробки 

ліхтеровозів на рейді, що виключає простої суден в очікуванні пристаней і не 

потребує капіталовкладень у будівництво глибинноводних терміналів; завдяки 

відносно низькій вартості ліхтери можуть використовуватись як плавучі 

склади, що дозволяє opганізовувати перевантаження по прямому варіанту і тим 

самим скорочувати витрати по перевалці та зберіганню вантажів у портах; один 

ліхтеровіз із командою 29 осіб може замінити по перевізній здатності 5-6 

звичайних суден із екіпажами по 35 осіб. Kpім того, ліхтерна система дозволяє 

значно скоротити час перевезення вантажів за рахунок скорочення часу стоянки 

суден-ліхтеровозів у портах під вантажними операціями. Так, час стоянки 

ліхтеровозів скорочується в 10 разів порівняно із часом стоянки yнівеpсального 

судна, в 4-5 разів порівняно із часом стоянки контейнеровозів відповідної 

вантажності, що забезпечує ліхтеровозам ходовий час у 80-90% від 

експлуатаційного і скорочення стpоків доставки вантажів на певних напрямках 

до 70%.  

Таким чином, загальні основні переваги і можливості ТТС на сучасному 

етапі їх розвитку забезпечують:  

1. Скорочення стpoків доставки вантажів від відправника oдеpжувачу за 

рахунок скорочення часу на виконання навантажувально-розвантажувальних 

операцій у пунктах перевалки укрупнених вантажних місць.  

2. Регyлярність доставки вантажів на основі впровадження сyчасних 

телекомунікаційних і автоматизованих систем слідкування за переміщенням 

укрупнених вантажних місць і порожніх засобів укрупнення вантажів та 

виконання координації роботи всіх ланок ТТС.  

3. Підвищення рівня зберігання вантажів, що перевозяться на основі  

використання засобів укрупнення вантажів і виконання безперевантажувальної 

доставки вантажів.  

4. Зниження витрат різних видів транспорту, що виконують дoставку 

вантажів «від дверей до дверей», раціональне використання пропускної 

здатності портів, станцій, терміналів зав дяки спеціалізованому перевізному, 

перевантажувальному і складському обладнанню.  

5. Скорочення адміністративно-управлінських витрат, включаючи 

витрати на інформацію і зв’язок.  

6. Автоматизацію і комплексну механізацію навантажувально-

розвантажувальних робіт і ліквідацію на цій основі  важкої ручної праці.  
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7. Економію лісоматеріалів, металу, тканин та інших матеріалів за 

рахунок використання засобів укрупнення вантажів різноманітнoгo 

використання.  

8. 3начне скорочення кількості документації та фінансових операцій, що 

дозволяє економити 50-70% загальних витрат на оформлення, передачу та інші 

операції з транспортною документацією.  

 

1.2 Розвиток транспортно-технологічних систем 

 

1.2.1 Розвиток перевезень вантажів укрупненими місцями. Поняття 

про iнтермодальну систему перевезень. Поняття про мультимодальну 

систему перевезень. Перевезення вантажiв за системами ТОFС i СОFС. 

Перевезення вантажiв за системами лендбрiдж, мiнiбрiдж, мiкробрiдж. 

 

Переважний розвиток до початку 50-х років XX ст. автомобільного 

транспорту призвів до зменшення частин залізничного транспорту в загальних 

обсягах перевезень. У зв’язку з цим залізничні компанії почали пошук способів 

ефективної конкуренції з автомобільним транспортом на дальніх відстанях. Ці 

пошуки привели до створення інтегрованих транспортних автомобільно-

залізничних систем, спочатку трейлерних, а потім і контейнерних. 

Американська трейлерна система TOFC (trailer on flet car – грейлер на 

платформі) була створена в 1955 р., а контейнерна система COFC (container on 

flet car - контейнер на платформі) – в 1958 р. Суть систем TOFC і COFC (їх 

називають також методами TOFC і COFC) полягає в наступному. 

Автомобільний транспорт доставляє трейлер чи контейнер від відправника на 

залізнич-ну станцію, яка обладнана спеціалізованою навантажу вал ьно-роз 

вантажувальною технікою, де закріплені вантажні одиниці перевантажуються 

на залізничну платформу складу, який прямує до станції призначення. 

Трейлерні чи контейнерні поїзди це є маршрутні поїзди постійного обороту. Ці 

поїзди повинні прямувати у навантаженому стані (порожній пробіг не повинен 

бути більшим 10%) до станції призначення без переформування на шляху 

прямування, прибувати за розкладом не рідше одного разу на добу.  

При цьому перевезення за системами TOFC і COFC можуть виконуватись 

за двома схемами.  

За першою схемою трейлери чи контейнери перевозяться за єдиними 

тарифами і перевізними документами із однаковими правами всіх видів 

транспорту, що застосовується, взаємно узгоджених на договірних умовах.  

За другою схемою, залізниці виступають у ролі перевізника, а 

взаємодіючі види транспорту – як клієнти, що платять за послуги.  

Першій схемі відповідає поняття інтермодальних систем перевезення 

вантажів, другій – мільтимодальних систем. 

У країнах Західної Європи інтер- і мільтимодальні системи почали 

формуватись в основному із середини 60-х років XX ст. і отримали переважний 

розвиток в Англії, Франції, Німеччині. 
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Трейлерна система Hickle Pack, організована за методом TOFC, була 

створена у Німеччині в 1959 р. для перевезення вантажів у трейлерах на короткі 

відстані. Із утворенням союзу фірм, який об’єднує 7 залізничних, 

автомобільних і транспортно-експедиторських підприємств Західної Європи 

(Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії та Швейцарії), перевезення трейлерів 

за системою Hickle Pack здійснюються на відстані до 1 тис. км. 

Нарівні з Hickle Pack у Німеччині з 1969 р. отримала широке поширення 

контейнерна система Pa (Porter Amenge), яка функціонує за методом COFC. 

Контейнери, які застосовуються в системі Ра, як правило спеціалізовані, 

призначені для перевезення харчових продуктів, сипких і рідких вантажів. 

Особливістю Pa-контейнерів є наявність роликів, за допомогою яких 

контейнери перекочуються по спеціальних рейках на залізничну платформу і 

назад. Доставка вантажів за системою Ра виконується неперервним процесом 

«від дверей до дверей» на окремих економічно вигідних напрямках. 

У Франції функціонують дві трейлерні системи, організовані за типом 

TOFC, – Kengourou і МС-22. Система Kengourou використовує спеціальні 

залізничні платформи, у підлозі яких є заглиблення, куди опускаються колеса 

трейлерів. Система МС-22 переважно використовується для перевезення рідких 

вантажів і трейлерів-цистерн. 

Перша мультимодальна морська залізнична система доставки контейнерів 

була організована в Канаді в 1972 р. Перевезення за такими системами 

поділяються за типами: лендбрідж, мінібрідж, мікробрідж. Причому якщо 

лендбрідж і мікробрідж, на думку американських фахівців, економічно вигідні 

тільки при доставці контейнерів, то мінібрідж є більш універсальною системою, 

за видом вантажу, що перевозиться. 

Перевезення за типом мінібрідж (mini bridge – малий міст) полягають у 

доставці вантажу морем у порт, звідки він сухопутними видами транспорту 

доставляється споживачу на протилежному узбережжі. Класичним напрямком 

мінібріджа вважається напрямок між Східним і Західним узбережжями США. 

Переваги використання системи мінібрідж порівняно із чисто морським 

способом доставки виражається у скороченні загального обсягу перевезень до 7 

діб і зниженні вартості перевезення 1 т контей- неризованого вантажу на 43%. 

Нарівні із американським варіантом мінібріджу ефективно функціонують 

мільтимодальні контейнерні та трейлерні лінії, які організовані суднохідними 

компаніями Англії та країн Північної Європи в країни Середнього Сходу через 

порти східного побережжя Середземного моря. Із цих портів укрупнені 

вантажні одиниці вивозяться автомобільним транспортом. Ці мультимо- дальні 

системи характеризуються різноманітністю маршрутів, шириною охоплення 

ринку, залученням спеціалізованого флоту різних типів, високим рівнем 

організації системи управління і обслуговування. 

Перевезення за системою лендбрідж (land bridge – сухопутний міст) 

здійснюються за наступною схемою: із порту якоїсь країни контейнери 

перевозяться морським шляхом у порт іншої країни, де перевантажуються на 

наземні види транспорту та доставляються на протилежне побережжя, звідки 

знову переправляються морем у пункти третьої країни. 
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За системою лендбрідж здійснюється доставка контейнерів із Європи 

через Північно-Американський континент в Австралію, із Японії та країн 

Південно-Східної Азії по Транссибірській магістралі через СНД в Англію і 

Скандинавські країни. Застосування лендбріджа дозволяє значно скоротити час 

доставки вантажів за рахунок скорочення дальності його перевезення. Так, 

лендбрідж між Японією і європейськими країнами дозволяє скоротити відстань 

перевезення морським шляхом на 7 тис. км. 

Система мікробрідж полягає в доставці вантажів морським шляхом із 

іноземного порту в порт призначення, звідки вантаж доставляється залізничним 

чи автомобільним транспортом у внутрішні пункти країни. 

Загальним в організації перевезень за системами брідж є те, що наскрізні 

перевезення виконуються за єдиним тарифом, вантажі перевозяться за єдиним 

коносаментом чи іншим документом, а розділення доходів між морськими 

перевізниками, які беруть на себе обов’язки по доставці вантажів «від дверей до 

дверей», і сухопутними перевізниками, які виступають клієнтами морських 

перевізників, оговорюються в тарифі. 

Отже, переваги систем, що розглядаються, полягають у зниженні 

транспортних витрат вантажовідправників; скороченні строків доставки 

товарів, що зменшує розмір капіталу, обмертвілого в них на час перебування 

вантажів у процесі доставки, та відповідно витрати по виплаті відсотків на цей 

капітал; у значному збільшенні перевізної здатності флоту за рахунок 

скорочення дальності перевезень та отриманні на цій основі додаткових 

прибутків суднохідними і сухопутними транспортними компаніями. 

 

1.2.2 Передумови виникнення мультимодальних перевезень та їх 

роль в сучасній логістиці. Моделі інтермодальних перевезень. Світова 

контейнерна система. Контрейлери, знімні кузови і континентальні 

контейнери. Оператори і правове регулювання інтермодальних 

перевезень. 

 

В цілому по мірі розвитку мультимодальних систем та удосконалення 

управління ними на базі широченного застосування засобів обчислювальної 

техніки відбувається поступове витіснення із ринків транспортних послуг чисто 

сухопутних і чисто морських перевізників, стає жорсткішою конкурентна 

боротьба між ними і мультимодальними перевізниками за залучення 

вантажопотоків, що веде до подальшої монополізації транспорту в 

національному та інтернаціональному масштабах, що виражається у створенні 

консорциумів. 

Таким чином, об’єктивна необхідність посилення взаємодії різних видів 

транспорту реалізується на сучасному етапі через створення мультимодальних 

автомобільно-залізничних систем і систем, які інтегрують морський транспорт 

із сухопутним і повітряним. Високий рівень ефективності цих систем 

забезпечується за рахунок широкого застосування телекомунікаційних 

технологій для управління процесом доставки вантажів, максимальної 

автоматизації перевізних і перевантажувальних операцій. При цьому значною 
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характерною рисою цих мультимодальних систем є наявність генерального 

перевізника (оператора перевезень), який несе відповідальність за доставку 

вантажів «від дверей до дверей» і внаслідок цього здійснює контроль за 

проходженням вантажів по всьому транспортному ланцюгу. Такий підхід до 

організації перевізного процесу сприяє підвищенню його ефективності. 

Виконання перевезень вантажів одним видом транспорту називається 

доставкою в прямому сполученні. За участі в перевезеннях декількох видів 

транспорту, система має назву доставки в змішаному сполученні. 

Різновидністю цієї системи є доставка в прямому змішаному сполученні, при 

якій перевезення виконуються різними видами транспорту за єдиним 

транспортним документом. При передачі вантажу в пунктах перевалки з одного 

виду транспорту на інший разом з вантажною місткістю, в яку вантаж був 

улаштований у пункті відправлення, сполучення називається 

безперевантажувальним. 

Змішані перевезення вантажів часто визначають, як вид вантажних 

перевезень з транспортним ланцюгом, що організований послідовно різними 

видами транспорту між відправником і одержувачем вантажів, але з 

обов’язковим збереженням транспортного упакування в процесі 

перевантаження з одного транспортного засобу на інший. Є також визначення 

змішаних перевезень, як планомірної взаємодії або систематичної кооперації 

різних видів транспорту в організації транспортних ланцюгів. 

У європейських країнах найчастіше пов’язують перспективу розвитку 

змішаних перевезень у напрямку передачі вантажних перевезень, на значній 

частині відстані доставки, з автомобільного транспорту на більш 

ресурсозберігаючий і екологічно безпечний залізничний транспорт. Однак, для 

окремих транспортних зв’язків, економічних центрів і регіонів, раціональним 

учасником змішаних перевезень може бути водний транспорт. 

При перевезеннях на великі відстані часто використовують послідовно 

декілька видів транспорту, що потребує узгодження класифікації вантажу та 

його упакування. Основною метою пакування є збереження вантажу. На 

вантаж, під час транспортування, діють значні поздовжні, вертикальні та бокові 

сили. Ці сили значно більші за величиною на залізничному транспорті, ніж на 

автомобільному. Так, при переформуванні поїздів на сортувальних гірках 

негайна зупинка викликає сили більші у 3–8 разів за силу тяжіння. Але 

найбільші сили за величиною та розмаїттям характерні для морських 

перевезень (під час штормів тощо). То му узгодження конструкції та параметрів 

транспортної тари, при змішаних перевезеннях, має важливе значення. 

Розробка раціональної тари пов’язана ще з різницею між видами транспорту по 

вантажопідйомності та геометричним розміром вантажних просторів рухомого 

складу (різниця сягає 5–10 разів і більше). Крім цього, транспортна тара 

потребує узгодження з конструкцією навантажувально-розвантажувальних 

засобів. 

Технологія безперевантажувальних перевезень дозволяє в 2,0 –2,5 рази 

скоротити витрати коштів за рахунок механізації операцій, збільшити 
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швидкість доставки, зменшити імовірність пошкодження вантажу. Недолік цієї 

технології – велика маса тари. 

Класичними системами безперевантажувальних сполучень є пакетні і 

контейнерні перевезення. 

Пакетний спосіб перевезень ґрунтується на укрупненні наборів 

поштучних та довгомірних вантажів. Для транспортування поштучні вантажі 

пакетують шляхом їх скріплення або укладання в тару. Необхідною умовою 

використання пакетних перевезень є використання універсальної та 

спеціалізованої тари і піддонів. Параметри та конструкція піддонів 

стандартизовані, а тари – вибираються з урахуванням вимог до перевезень 

вантажу, можливостей рухомого складу та навантажувально-

розвантажувальних механізмів. 

При виборі виду тари вантажовідправники часто керуються не 

забезпеченням цілості вантажу, а скороченням витрат на упакування. 

При вирішенні питання про вибір виду упаковки, яка відповідає умовам 

перевезення і перевантаження, необхідно враховувати: напрямок перевезення, 

тривалість, умови, транспортні та перевантажувальні засоби, що 

використовуються, кількість перевантажень. 

Транспортна упаковка повинна виконувати три основні функції: захист, 

забезпечення зручності у поведінці з вантажем, інформативність. 

Захисна функція упаковки полягає в забезпеченні збереження споживчої 

якості вантажу за умов зміни навколишнього середовища і в попереджені втрат, 

пошкоджень або порчі вантажу. Тара повинна попереджати пошкодження 

вантажу, які виникають у процесі перевезень, перевантаження і збереження від 

ударів, тиску і коливань. 

Для зручності у поведінці з вантажем транспортна упаковка повинна мати 

форму і розміри, які сприяють ефективному пере вантаженню, збереженню на 

складах і розміщенню на кораблях. Форма і міцність транспортної тари повинні 

забезпечити щільне прилягання один до одного поряд розташованих вантажних 

місць та їх безпечне укладання одне на одне. 

Інформаційна функція реалізується шляхом маркування тари для 

індентифікації вантажів, їх належності до визначеної партії вантажу, 

позначення маси, розмірів, обсягу, реквізитів відправника і адресата. Наносять 

також умовні знаки для зазначення особливостей у поведінці з вантажем, його 

захисту і наявності небезпечних вантажів. 

При розташуванні вантажів у трюмах тиск на вантажі, що розташовані в 

нижніх ярусах, досягає 50 кН/м2. У носовій і кормовій частинах суден 

прискорення при вертикальних переміщеннях досягають 15 м/с2, при бортовій 

качці з нахилом до 40– 50 напрямок навантажень часто змінюється. 

Найбільшого поширення в світі отримав контейнерний спосіб перевезень. 

Незважаючи на те, що перші контейнери були використані в 20-х роках XX 

століття, тільки із запуском першої регулярної лінії в 1963 році, почався 

бурхливий розвиток контейнерних перевезень. їх виконання пов’язано з 

організацією відповідних терміналів та проміжних пунктів перевалки. 
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Ідея використання контейнера передбачає: об’єднання багатьох упаковок 

в одне відправлення, швидке виконання перевантажень, послаблення вимог до 

упаковки, зменшення крадіжок, спрощення оформлення документів, зниження 

вартості перевезень. Втілення цієї ідеї в життя потребує визначення конструкції 

контейнера, що представляє собою металеву коробку, яка повинна забезпечити 

відповідність вантажності та внутрішнього об’єму характеристикам вантажів, 

що транспортуються, узгодженість своїх параметрів з габаритними та ваговими 

обмеженнями рухомого складу, максимальне використання 

вантажопідйомності та площі вантажної платформи транспортних засобів, 

мінімальну власну вагу, збереження вантажів, безпеку руху транспортних 

засобів, можливість механізованого виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт. 

Завдяки роботі міжнародної організації зі стандартизації (ІSО), сьогодні в 

більшості випадків використовуються стандартизовані контейнери. Вирішення 

технічної проблеми – стандартизації контейнерів – тривало 10 років. Основним 

результатом розробок стали – міжнародні угоди по стандартах міцності та 

розмірах контейнерів, конструкції спеціалізованого рухомого складу та 

навантажувально-розвантажувальних засобів. 

Контейнери ІSО мають поперечний переріз 2,5x2,5 м із шкалою довжин 3, 

6, 9 і 12 м. Контейнери бувають тонкостінними (без теплоізоляційного ефекту), 

ізолюючі (не мають системи регулювання температури) та контейнери-

рефрижератори. 

В Україні і країнах СНД найбільше розповсюдження мають 

середньотоннажні контейнери вантажністю 3 та 5 т, а в розвинених країнах 

Європи, Америки та в Японії – великотоннажні контейнери довжиною 6,1 та 

12,2 м. їх використання сприяє швидкому розвитку внутрішніх і міжнародних 

перевезень дрібних партій вантажів за безперевантажувальною технологією. На 

базі стандартних універсальних контейнерів, розроблені також спеціальні 

варіанти: рефрижераторні контейнери, контейнери-цистер- ни, контейнери для 

небезпечних вантажів. 

Виконані науково-дослідні роботи свідчать, що при перевезеннях 

середньотоннажних контейнерів залізницею, площа підлоги рухомого складу 

використовується на 80–93%, а вантажність на 30–40%. При автомобільних 

перевезеннях цих контейнерів, використання вантажності досягає 60–100%, а 

площі кузовів – 45–70%. Неузгодженість розмірів упаковки вантажів габаритам 

автомобільних кузовів, приміщень кораблів і контейнерів призводить до того, 

що місткість останніх використовується на 70-90%. 

Досвід використання контейнерних систем свідчить про наявність двох 

основних проблем. 

Перша проблема пов’язана з інформаційним потоком, який супроводжує 

перевезення. Якщо документи не будуть встигати за переміщенням 

контейнерів, або рухомий склад буде довго чекати на виконання 

формальностей, або виникнуть затримки пов’язані з пошуком контейнера, то 

всі переваги контейнерних перевезень будуть зведені нанівець. Тому, 
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запровадження контейнерної системи без підсистеми її інформаційної 

підтримки – недоцільне. 

Друга проблема пов’язана з відсутністю балансу прямих і зворотних 

перевезень, коли в одному напрямку є вантаж, а в зворотному – немає, виникає 

проблема порожніх пробігів. 

Близькою до системи контейнерних перевезень є система перевезень із 

застосуванням змінних кузовів. Вони мають розміри, що припускають 

розміщення 12 або 18 вантажних одиниць на європіддонах. Їх довжина 

знаходиться в межах від 7,15 до 7,82 м. Перевагою цього виду технічних 

засобів є зведення до мінімуму маси тари та оптимальне використання 

вантажності рухомого складу. При цьому використовуються також відносно 

легкі залізничні платформи і не виникає проблем з габаритними залізничними 

обмеженнями. Тому на частку перевезень у змінних кузовах у Європі припадає 

майже 0,5 загального обсягу змішаних перевезень. 

Так при повній масі змінного сталевого кузова 18,0 т маса тари кузова 

складає всього 2,55 т. При встановленні на кузов сталевої бокової двері 

товщиною 2 мм, обшивці внутрішніх стін листами з нержавіючої сталі 

товщиною 1 мм і теплоізоляції даху, маса тари збільшується всього на 810 кг. 

У Західній Європі змішані сполучення, при яких на залізничних 

платформах перевозяться вантажні модулі (автомобілі, причепи, напівпричепи, 

змінні кузови) отримали об’єднану назву контрейлерних перевезень. 

Контрейлерні перевезення полягають у транспортуванні автомобільних 

вантажних модулів залізницею. При цьому, від складу відправника вантажний 

модуль доставляється на залізничну платформу. Залізниця транспортує його до 

станції призначення, де відбувається доставка до складу адресата. 

Перевезення на залізничному етапі доставки вантажів здійснюються за 

розкладом, переважно у нічний час. Поїзди рухаються зі швидкістю до 100 

км/год. і користуються пріоритетом при організації залізничного руху. 

Завантаження поїздів здійснюється, як правило, в інтервалі з 1800 до 2200. 

Автотранспортне підприємство, що бажає відправити свій вантаж вечірнім 

поїздом, зобов’язане повідомити про це компанію-перевізника до полудня. 

Звичайно безпосередньо на терміналах здійснюються і митні формальності, а 

також ветеринарний контроль. Частіше за все такі перевезення здійснюються 

маршрутними поїздами прямого сполучення до визначеного пункту 

(термінала), на якому формуються такі ж поїзди до нового місця призначення. 

При контрейлерних перевезеннях на терміналах використовуються як 

вертикальний, так і горизонтальний способи завантаження Бандажних модулів 

на залізничні платформи. 

Вертикальний спосіб вимагає використання портальних кранів зі 

спеціальними захватами або спеціально сконструйованих пневматичних 

стрілових навантажувачів великої вантажності. Вантажний модуль повинен 

мати спеціальні фітінги або канти для захоплення їх при завантаженні, а його 

конструкція повинна бу ти посилена. Час вертикального перевантаження не 

перевищує 4 –5 хвилин. 
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Горизонтальне завантаження (накочуванням) здійснюється двома 

основними варіантами. У першому варіанті, вантажні модулі насувають з 

торцевої рампи на спеціальну залізничну платформу, де закріплюються 

ланцюгами або спеціальними захватами. Термін завантаження одного 

вантажного модуля складає біля 20 хвилин. Платформа може, як і у разі 

вертикального завантаження, мати заглиблення для коліс модуля («кишені»). 

У другому варіанті застосовуються залізничні вагони з поворотною 

платформою. Платформу повертають електродвигуном під кутом 40°–50° до 

перевантажувального майданчика. Потім на платформу в’їжджає автопоїзд. 

Залишивши на ній вантажний модуль, тягач з’їжджає з іншого боку платформи 

на майданчик. Платформа повертається у пряме положення і надійно 

фіксується. На неповоротній частині вагона змонтовано опорно-зчіпний 

пристрій, за допомогою якого відбувається автоматичне стопоріння і фіксація 

вантажного модуля через шкворень. Напівпричіпи повного масою до 34 т, 

можуть транспортуватись без додаткової опори знизу, більш як 34 т – з 

додатковою опорою. Весь процес завантаження займає 10 хвилин. Вагони 

можуть завантажуватись незалежно один від одного. За потребою можна 

завантажувати не весь залізничний склад, а тільки окремі потрібні платформи. 

При контрейлерних перевезеннях використовуються залізничні 

платформи, що мають колеса звичайного розміру (діаметром 950 мм), або 

зменшеного (діаметром 330–360 мм) і відповідно зниженої навантажувальної 

висоти. Вагони у підлозі мають ніші (кишені) для коліс напівпричепа, щоб 

знизити верхній габарит напівпричепа. 

Нове покоління вагонів з низькою навантажувальною площадкою 

включає в себе восьмиосну платформу довжиною 18,6 м для вантажних 

автомобілів з причепами або шестиосну платформу довжиною 14,5 м – для 

напівпричепів. 

Виконані наукові дослідження вказують, що мінімальний обсяг 

перевезень вантажів, при якому раціонально виконувати контрейлерний спосіб 

доставки вантажів з застосуванням маршрутних поїздів, складає 40–50 тис. т на 

рік. 

За кордоном, контрейлерні перевезення розвиваються інтенсивними 

темпами. Збільшення обсягів таких перевезень у Європі, складає у середньому 

20% на рік. Великий обсяг контрейлерних перевезень виконується в Німеччині 

(біля 50% від загального їх обсягу у Європі). В інших країнах Західної Європи, 

США і Канаді контрейлерні перевезення складають до 15–25% загального 

обсягу перевезень залізничного транспорту. 

Недоліком цієї системи є необхідність перевозити залізницею достатньо 

велику масу вантажного модуля, а також необхідність створення та утримання 

парку спеціалізованих залізничних платформ для можливості вписування 

вантажних модулів у габарити рухомого складу залізниці. 

Відома система трейлерних перевезень, які уявляють собою систему 

переміщення залізничних вагонів на трейлерних возах (автомобільних 

причепах) по автомобільних шляхах від залізничної станції до складу адресата. 

Такі перевезення не мають широкого поширення і використовуються тоді, коли 
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у адресатів вантажів не має під’їзних колій залізниці. В цьому випадку на 

трейлерний візок укладають рейки для накочування вагону із звичайної 

залізничної колії. Трейлерні перевезення потребують створення потужних 

тягачів та конструктивно складних важких трейлерів, а також обладнання для 

скочування вагонів із залізничних колій на причепи та назад. Крім цього, 

переміщення вагонів по вулицях та дорогах потребує особливих умов 

перевезень, бо не витримуються габаритні розміри, зменшується пропускна 

спроможність (здатність) дороги, порушуються правила дорожнього руху. 

Основна перевага трейлерних та контрейлерних перевезень полягає в 

ліквідації проміжних навантажувально-розвантажувальних робіт, що 

забезпечує збереження вантажу, швидку доставку, відносно малі витрати. 

Подальшим розвитком трейлерних та контрейлерних систем є 

роудлейдерні. Роудлейдер – контрейлер з комбінованою або змінною ходовою 

часиною для руху по автомобільних шляхах та залізничних коліях. При 

використанні простих пристосувань за короткий проміжок часу залізничний 

вагон перетворюється в автомобільний причіп. Нове технічне рішення знімає 

проблему «мертвої ваги» та коштовного підйомного обладнання. Роудлейдер 

має на обох кінцях стандартні залізничні та автомобільні вузли для з’єднання з 

автомобілем та локомотивом. У порожньому стані роудлейдер має вагу 18 т. 

Його вантажність – 20 т. Це відповідає співвідношенню корисного вантажу та 

ваги конструкції найбільших 38 т вантажних дирижаблів. 

При роудрейлерних перевезеннях використовуються модернізовані 

напівпричепи, під які підкочують спеціальні двовісні залізничні візки. 

Залізничні візки мають звичайні зчіпки і буферні пристрої. На рейковому 

шляху напівпричепи через візки з’єднуються у поїзд. Сила тяги і гальмівна 

сили від візка передаються напівпричепу, потім наступному візку і 

напівпричепу і так далі. В зв’язку з цим, рами напівпричепів повинні бути 

посилені, що призводить до збільшення власної маси напівпричепів і 

зменшенню їх вантажності приблизно на 1 т. Встановлення одного 

напівпричепа на залізничні візки займає не більше 5 хвилин. 

У межах одного виду транспорту існують наступні види 

безперевантажувальних перевезень: 

– перестановка залізничних вагонів з візка однієї ширини колії на візок 

іншої ширини, при русі по коліях з різною шириною; 

– перевезення вантажів судами типу «ріка–море» в прямому річково-

морському сполученні. 

В останні роки широко стали застосовуватись контейнеровози, 

ліхтеровози, судна з горизонтальним навантаженням та інший спеціалізований 

рухомий склад. 

Ліхтер представляє собою несамохідне морське судно для перевезення 

вантажів, а також для безпричальних вантажних операцій при навантаженні або 

розвантаженні на рейді суден з великим осадом, які не можуть увійти в порт. 

Використовуються судна-ліхтеровози трьох типів:  

а) ліхтери на судно піднімають і знімають потужним судновим краном;  
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б) ліхтери буксиром заводять на опущену у воду кормову платформу, яка 

ліфтом піднімається на відповідну палубу;  

в) судно представляє собою самохідний плавучий док, у який ліхтери 

заводять всередину по воді. 

Інша різновидність суден – це ролкери, які забезпечують навантаження 

самохідних або рухомих вантажів горизонтальним способом. До них 

відносяться залізничні та автомобільні поромні переправи. 

 

1.3 Організація управління транспортно-технологічними системами 

 

1.3.1 Характеристика технологiчного процесу функцiонування 

транспортно-технологiчних систем. Рiзновиди функцiонування ТТС 

 

Матеріальні цінності, які доставляються споживачам, утворюють 

вантажопотоки, освоювання яких виконується одною чи кількома 

функціонуючими TTC. Функціонування TTC відбувається в умовах коли 

безперервно змінюються обсяги і структури вантажопотоків, експлуатаційно-

економічних характеристик доставки укрупнених вантажних місць (УВМ). Під 

функціонуванням TTC мається на увазі комплексний виробничий процес 

роботи технічних (перевізних і перевантажувальних) засобів різних видів 

транспорту, а також короткочасного технологічного зберігання, який 

направлений на створення найбільш сприятливих умов для доставки УВМ від 

відправника до одержувача. Таким чином, суть функціонування TTC зводиться 

до сукупності операцій, направлених на забезпечення неперервного процесу 

доставки УВМ. 

Функціонування TTC передбачає переміщення вантажів, тобто рух 

матеріальних потоків у сфері обороту і роботу суден (флоту), автомобілів, 

портів, станцій та ін. (на окремих видах транспорту ці процеси об’єднуються). 

Функціонування TTC нерозривно пов’язано із процесом управління. 

Управління TTC передбачає оптимізацію основних параметрів виробничого 

процесу. При цьому технічні засоби, які використовуються, визначаються 

раніше відомими показниками і параметрами (типи, техніко-експлуатаційні 

характеристики і продуктивність), а вантажі, що перевозяться, – 

номенклатурою, транспортними характеристиками, пунктами відправлення і 

призначення, відстанню перевезення, загальним обсягом, партіонністю й 

інтенсивністю відправок. Але такі показники, як строк доставки УВМ, 

збереження, транспортні витрати та ін. визначаються типом і якістю управління 

TTC. Таким чином, управління процесом функціонування TTC передбачає не 

тільки покращення доставки УВМ, але і оптимізацію показників використання 

технічних засобів при існуючій географії, структурі й обсягах вантажопотоків. 

Оскільки УВМ і технічні засоби на окремих ділянках переходу, в пунктах 

відправлення, перевалки і призначення мають певні техніко-експлуатаційні 

параметри і характеристики, допоміжні технологічні процеси й операції 

фактично виступають в якості об’єкта управління. 
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TTC складається із множини взаємопов’язаних елементів. Кожен елемент 

TTC, взаємодіючи із іншими, здійснює суттєвий вплив на загальний режим 

функціонування. Вихід із експлуатації хоча б одного елемента погіршує якість 

функціонування TTC (простої транспортних засобів, пошкодження і псування 

вантажів та ін.). 

Характерною особливістю доставки УВМ «від дверей до дверей» є те, що 

функціонування TTC об’єднує в єдине ціле технологічні процеси роботи 

промислового і магістрального транспорту. 

В пункті відправлення продукція (сировина) після однієї операції 

переміщується на інші за допомогою внутрішньозаводського транспорту, який 

є елементом технології промислового і сільськогосподарського виробництва. 

Цим же транспортом окремі вантажі передаються на спеціальні 

пакетоформуючі чи інші типи машин, де за допомогою засобів укрупнення 

вантажних місць (ЗУВМ) виконується їх укрупнення. Сформовані УВМ 

доставляються технологічним транспортом до вантажних рамп, із яких 

виконується їх навантаження в судна, вагони чи на автомобілі зовнішнього 

промислового чи магістрального транспорту. 

Зовнішній промисловий транспорт відправника доставляє УВМ із пункту 

відправлення в транспортний вузол (порт, станцію чи перевалочний пункт). У 

окремих випадках на короткі відстані цей транспорт може доставляти УВМ на 

вантажну рампу одержувача. При необхідності доставки УВМ у зворотному 

напрямку, також використовується зовнішній промисловий транспорт. 

Виробнича функція цього виду транспорту відокремлена від безпосереднього 

виробництва готової продукції. У транспорному вузлі УВМ перевантажуються 

на магістральний чи зовнішній промисловий транспорт чи тимчасово 

складуються. Як виняток інколи виконується укрупнення вантажів. 

Магістральний транспорт функціонує як самостійна галузь матеріального 

виробництва, виступаючи складовою сфери обороту. Передаючи УВМ із 

одного виду транспорту на інший, магістральний транспорт доставляє їх на 

вантажну рампу одержувача чи у стикові пункти перевантаження. 

Незавантажений магістральний транспорт у баласті (тобто порожній) 

переходить у черговий пункт навантаження УВМ. 

У стиковому пункті перевантаження УВМ також передаються із одного 

виду транспорту на інший, у тому числі і на зовнішній промисловий. Зовнішній 

промисловий транспорт одержувача доставляє прийняті УВМ в пункт 

призначення. В пункті призначення на вантажній рампі УВМ вивантажують і за 

допомогою технологічного транспорту доставляють споживачу безпосередньо 

чи розформовують на складах, а потім використовують за призначенням. 

Транспортну схему проходження УВМ від відправника до одержувача, 

яка визначає технологічні процеси TTC, можна представити як сукупність 

транспортних комунікацій: пункт відправлення (вантажна рампа) – зовнішній 

промисловий транспорт – транспортний вузол – магістральний транспорт – 

стиковий пункт – зовнішній промисловий транспорт – пункт призначення 

(вантажна рампа). Потоки УВМ, сформовані в пункті відправлення у 

транспортних вузлах із промислового транспорту передаються на 
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магістральний. Можливі різні схеми доставки УВМ промисловим транспортом 

на вантажну рампу одержувача. Центральне місце у транспортних схемах руху 

УВМ займає флот і порти. 

TTC забезпечує зв’язок між пунктами формування і розформування УВМ. 

Такий структурний зв’язок служить вихідною причиною при встановленні меж 

функціонування TTC. Знаючи ці межі, можна визначити склад її матеріально-

технічної бази (перевізні чи перевантажувальні засоби зовнішнього 

промислового і магістрального транспорту, перевізне обладнання пунктів 

відправлення, перевалки і призначення, склади тощо). 

Слід підкреслити, що ефективність функціонування TTC залежить від 

своєчасності прийняття оперативних рішень, направлених на усунення відмов у 

роботі кожної ділянки транспортного процесу і досягнення неперервності 

технологічного процесу. Модель технологічного процесу функціонування TTC 

показує, що основними технологічними процесами є навантаження, 

перевантаження, вивантаження, вивіз, перевезення, баластний (порожній) 

пробіг і вивіз. Процес функціонування передбачає взаємодію, з однієї сторони, 

сфери виробництва, транспорту і сфери споживання, а з іншої – окремих видів 

транспорту. Результат взаємодії – послідовна зміна технологічних процесів 

доставки УВМ. При цьому у всіх учасників транспортного процесу виникають 

системні зв’язки і відносини (зовнішні – між транспортом і відправником УВМ, 

системами доставки масових, генеральних вантажів і одержувачем УВМ; 

внутрішні – між окремими видами магістрального і промислового транспорту, 

тобто всередині самої системи), а між окремими технологічними процесами 

спостерігається часткова чи повна синхронність. 

Технологічні процеси TTC зазнають кількісні та якісні зміни. Зміна стану 

будь-якого елемента технологічного процесу впливає на загальний стан інших, 

а також у цілому на функціонування TTC, яка знаходиться ще під 

безперервною дією зовнішнього середовища. Всі системні зв’язки і відносини 

формуються і проявляються раніше за все в транспортних вузлах чи стикових 

пунктах. Відлагоджена система функціонування TTC свідчить про 

встановлення раціональних системних зв’язків і відносин. 

Різновиди функціонування TTC. Застосування різних типів технічних і 

технологічних засобів, а також різні умови їх експлуатації визначають 

ефективність і якість функціонування TTC, які, в свою чергу, залежать від 

технічних, технологічних, організаційних, економічних, правових і соціальних 

факторів. У залежності від режиму роботи складових елементів TTC 

розрізняють: 

– стабільне функціонування TTC: всі технологічні процеси і операції 

виконуються із сталим інтервалом. Відхилення від сталого значення не 

перебільшує наперед заданої величини. При стабільному функціонуванні TTC 

працює стало, тобто рух всіх транспортних засобів відбувається, як правило, за 

розкладом, а підходи суден, вагонів і автомобілів у порти, на станції чи пункти 

перевалки вантажів скоординовані за часом-і обсягом. Стабільне 

функціонування TTC відрізняється високою ефективністю і сталістю; 
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– адаптивне функціонування TTC: при зміні зовнішніх і комерційних 

умов експлуатації транспорту виконується упорядкування використання 

технічних і технологічних засобів, робочої сили; неперервно коригуються 

послідовність, число і тривалість виконання технологічних процесів і операцій; 

змінюються кіль кість і типи працюючих транспортних засобів, їх вантажність, 

транспортні схеми, режим роботи, загальна продуктивність, кількість 

працівників та ін. Адаптивне функціонування TTC може бути повним і 

частковим. При повному адаптивному функціонуванні досягається рівність 

між необхідною і фактичною продуктивністю транспортних засобів, 

чисельністю робітників та ін., а при частковому така відповідність 

порушується. Адаптивне функціонування забезпечує створення сприятливих 

умов для виконання державного плану перевезень вантажів; раціонального 

використання транспортних засобів і робочої сили, підвищення ефективності 

доставки вантажів «від дверей до дверей». Показники ефективності 

адаптивного функціонування нижчі, ніж у стабільного, і залежать від змін в 

умовах роботи окремих видів транспорту і клієнтури; 

– слаборегульоване функціонування TTC: умови експлуатації транспорту 

чи клієнтури, які змінюються, мало відображаються на перебудові роботи TTC. 

Кількість транспортних засобів перебільшує їх потребу, транспорт 

використовується нераціонально, простоює під вантажними операціями, форми 

і методи організації та управління не відповідають потрібному рівню, 

продуктивність праці низька, транспортні витрати зростають. Причиною такого 

функціонування є збої в роботі на окремих видах транспорту чи у клієнтури, а 

також при передачі вантажу від одного учасника транспортного процесу 

іншому. Все це обумовлює необхідність проведення комплексного аналізу 

доставки вантажів від відправника до одержувача та розробки на його основі 

заходів по переведенню від слаборегульованого функціонування TTC до 

адаптивного. 

В залежності від характеру проходження технологічного процесу 

виділяють: 

– детерміноване (динамічне) функціонування: будь-які кількісні та якісні 

зміни в часі вантажопотоків (обсяг, номенклатура вантажів, сезонність, спосіб 

укрупнення тощо) у відправника є причиною приведення у відповідність складу 

і техніко-експлуатаційних параметрів технічних і технологічних засобів, 

технології перевезень і перевантажувальних робіт, організації і управління 

процесом доставки УВМ до одержувача. При цьому функціонування TTC 

розглядається в динаміці – (якщо відомі стан функціонування TTC на даний 

момент і заплановані етапи робіт на майбутнє, то завжди можна визначити 

очікувані результати на кінець періоду);  

– імовірнісне (стохастичне) функціонування: обумовлено значним 

впливом соціально-політичних, економічних, природно-кліматичних і інших 

факторів. Результатом такого впливу можуть бути простої транспортних 

засобів, відсутність завантаження та ін. В цих умовах покращення 

функціонування TTC виконується за рахунок підвищення ролі організаційної та 
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управлінської функцій. При стохастичному функціонуванні кожен 

технологічний процес доставки УВМ протікає із певною мірою імовірності; 

– імовірнісно-детерміноване функціонування: характеризується 

протіканням одних технологічних процесів TTC як динамічних явищ, а інших – 

як стохастичних. Аналіз характеру протікання технологічних процесів показує, 

що функціонування TTC, як правило, імовірнісно-детерміноване. 

В залежності від досягнутого кінцевого результату виділяють: 

– нормальне (ефективне) функціонування: робота всіх складових ланок і 

елементів TTC виконується в оптимальному режимі, взаємодія між ними 

узгоджена за обсягом, у часі і в просторі, а передача УВМ на всьому шляху 

прямування від відправника до одержувача виконується в повній синхронності, 

із обумовленою швидкістю і мінімальними транспортними видатками. 

Нормальне функціонування відповідає стабільному і в певних межах повному 

адаптивному режиму роботи TTC; при цьому, як правило, досягаються проектні 

(оптимальні) режими функціонування системи; 

– малоефективне функціонування: ланки і елементи TTC (окремі види 

транспорту, а також клієнтура) не працює в оптимальному режимі, 

порушується координація, погіршується якість доставки вантажів. Таке 

функціонування TTC притаманне частково адаптивному і слаборегульованому 

режимам роботи; 

– неефективне функціонування – результат поганої організації і 

управління роботою окремих учасників транспортного процесу (характерно для 

слаборегульованого функціонування TTC). 

Створення високоефективних TTC потребує нарівні із розвитком 

матеріально-технічної бази транспортного виробництва узгодженої взаємодії 

всіх її учасників. Така взаємодія досягається шляхом розробки і використання: 

– єдиного комплексу технічних засобів, який включає: ЗУВМ, 

спеціалізовані типи суден, засоби механізації перевантажувальних робіт, 

спеціалізовані складські приміщення і бази приймання плавучих ЗУВМ, 

пристаневі споруди та ін.; 

– єдиного модуля, прийнятого при проектуванні та створенні технічних 

засобів. Цей модуль повинен забезпечити кратність при розміщенні пакетів у 

контейнерах, контейнерів у ліхтерах та ін.; 

– єдиної технології транспортного процесу, в тому числі 

навантажувально-розвантажувальних та інших допоміжних операцій, яка 

об’єднує роботу всіх служб різних видів транспорту і клієнтури в транспортних 

вузлах (суміщена технологія, єдині технологічні процеси та ін.); 

– організації перевезень контейнерів, трейлерів, ліхтерів та ін. за графіком 

роботи суміжних видів транспорту і клієнтури; 

– єдиної організації транспортного процесу, основаної на принципі 

ведучої ланки TTC – магістрального транспортного засобу: пакетовоза, 

контейнеровоза, ліхтеровоза та ін. Така організація включає лінійну форму 

роботи ведучого елемента системи, упорядкованість руху пакето-, контейнеро-, 

трейлеро-, ліхтеропотоків із урахуванням їх накопичення в пунктах перевалки, 
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наявності порожніх ЗУВМ та ін., регулювання руху порожніх парків ЗУВМ та 

ін.; 

– єдиної системи взаємоузгоджених експлуатаційно-економічних 

показників роботи магістрального та інших видів транспорту і клієнтури, 

транспортних вузлів, ЗУВМ та ін.; 

– єдиного комерційно-правового регулювання перевізного процесу, яке 

включає єдині правила перевезень, технічні умови навантаження і кріплення, 

систему обороту ЗУВМ, уніфікацію вантажних документів та ін.; 

– єдиного рівня кваліфікації спеціалістів, які обслуговують технічні і 

технологічні засоби TTC, які забезпечують організацію доставки УВМ «від 

дверей до дверей» і управління перевізним процесом; 

– єдиного рівня технологічної та трудової дисципліни працівників, що 

забезпечують оптимальну організацію перевізного процесу і високоефективне 

управління функціонуванням TTC. 

Реалізація указаних умов забезпечує взаємну ув’язку параметрів і 

характеристик технічних засобів, ритмічність функціонування TTC, їх високу 

економічну ефективність. 

 

1.3.2 Основнi параметри функцiонування ТТС. Основні 

експлуатацiйнi показники функцiонування ТТС. Основнi економiчнi 

показники функцiонування ТТС. Умови нормального функцiонування 

ТТС 

 

Параметри – характеристики, які визначають експлуатаційно-економічні 

умови ефективного функціонування TTC, за якими дається кількісна та якісна 

оцінка режимів використання системи. Вони враховуються при розрахунку 

технологічних процесів, використовуються для побудови моделі 

функціонування TTC та повинні відображати специфічний характер протікання 

не тільки її окремих ланок і елементів, але і процесу в цілому. 

Вибір параметрів виконується шляхом аналізу особливостей 

функціонування окремих ланок і елементів TTC, характерних технологічних 

процесів.  

На основі результатів аналізу установлюється ряд параметрів 

функціонування TTC: 

• зона дії (визначається по пунктах відправлення і призначення УВМ); 

• радіус дії (відстань, яка обмежує зону); 

• кількість і склад учасників доставки УВМ; 

• період дії – час роботи TTC; 

• техніко-експлуатаційні характеристики транспортних засобів, вузлів і 

стикових пунктів; 

• види УВМ (сформовані на основі різних типів ЗУВМ), які можуть 

застосовуватись в TTC; 

• цикл (сукупність технологічних операцій, які пов’язані із доставкою 

УВМ «від дверей до дверей»); 
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• ритмічність (спроможність всіх ланок і елементів TTC за певний період 

часу забезпечити доставку установленої кількості УВМ. Аритмічність 

функціонування TTC призводить до порушення строків доставки УВМ, 

простоїв транспортних засобів у портах і стикових пунктах); 

• стійкість (спроможність TTC зберігати заданий режим роботи в умовах 

впливу факторів зовнішнього середовища. В процесі експлуатації важливо не 

тільки визначити стійкість TTC для різних параметрів, але і вказати обмеження, 

після яких її функціонування є нестійким). 

У реальних умовах функціонування TTC указані ланки можуть містити 

такі технологічні операції: 

• у відправника – формування УВМ із окремих вантажних місць, 

складування УВМ, підвіз із складу на вантажну рампу, об’єднання УВМ в 

блоки, навантаження блоків на промисловий транспорт, передача блоків у 

стиковому пункті; 

• на магістральному транспорті – навантаження блоків на 

магістральний транспортний засіб, перевезення, вивантаження блоків, 

складування, навантаження їх на промисловий транспорт; 

• у одержувача – перевезення блоків промисловим транспортом, їх 

вивантаження, складування, роз’єднання блоків на УВМ, розформування УВМ 

на окремі вантажні місця. 

Для забезпечення нормального функціонування TTC потрібно знати 

граничні значення параметрів: максимально допустимі (перевищення їх 

призводить до порушення режиму роботи системи, наприклад, мінімальні 

значення техніко-економічних характеристик перевізних і перевантажувальних 

засобів). Прийнятті параметри і установлені для них раціональні границі зміни 

служать вихідною базою для визначення системи показників якості 

функціонування TTC. 

В основу формування і функціонування TTC покладені технологічні 

відносини між окремими ланками, елементами і в системі в цілому. В зв’язку з 

цим TTC має властивості економічних систем (дослідження ролі TTC в ЄТС, 

зв’язків із сферою виробництва, обороту і споживання; великі розміри і 

цілісність як наслідок розвитку ЄТС); технічних систем (вивчення техніко- 

експлуатаційних характеристик перевізних засобів і перевантажувальної 

техніки, ЗУВМ, організації технологічного процесу доставки УВМ від 

відправника до одержувача та ін.); кібернетичних систем (дослідження 

керованості, децентралізованості – відомчого уособлення, здатності 

взаємодіяти із зовнішнім оточуючим середовищем, наявності каналів 

інформації, зворотних зв’язків, імовірнісного прояву технологічних процесів). 

Система показників якості функціонування TTC повинна задовольняти 

наступним загальним вимогам: простота, наглядність, порівнюваність, 

відображення найбільш суттєвих властивостей системи, швидкість і можливість 

обчислення показників розрахунковим шляхом чи експериментально, 

еквівалентність часткового розв’язку кінцевим цілям, чіткий розподіл 

показників за сферами застосування, який дозволяє виконувати їх агрегування. 

В зв’язку з тим, що функціонування TTC відбувається при наявності великої 
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кількості випадкових факторів, показники якості повинні розглядатись як 

випадкові величини. Для оцінки функціонування TTC зручно застосовувати не 

імовірності відповідних подій (обсяг перевезень УВМ, своєчасність доставки 

УВМ та ін.), а середні значення (математичні очікування) і дисперсію. 

Слід мати на увазі, що умови функціонування TTC змінюються в часі, 

тому значення показників якості, які наводяться відносяться тільки до 

указаного періоду функціонування системи. Від пріоритету, який віддається 

тому чи тому показнику якості, залежать інтерпретація властивостей TTC і 

оцінка результатів, які досягаються.  

Основні показники якості функціонування TTC можна поділити на 2 

групи: ефективності і надійності. 

Показники ефективності. До них відносяться характеристики, які 

дозволяють оцінити ступінь пристосованості TTC до виконання поставленої 

мети. Так як в її реалізації приймають участь всі елементи системи, то 

очевидно, що кожному учаснику транспортного процесу повинна бути 

поставлена локальна мета. Заключною стадією формулювання мети і задач TTC 

є вибір показників ефективності. Показники ефективності залежать від процесу 

функціонування TTC і поділяються на експлуатаційні та економічні. До 

основних експлуатаційних поксшшів відносяться: 

• тривалість технологічного циклу – час доставки УВМ від моменту 

пред’явлення їх відправником до моменту видачі одержувачу.  

Тривалість технологічного циклу може бути максимальною, середньою і 

мінімальною. В зв’язку з тим, що тривалість технологічного циклу залежить від 

ряду випадкових факторів, вичерпним математичним описанням є закон його 

розподілу.  

• швидкість доставки УВМ визначається відношенням тонно-кілометрів 

до тонно-діб, які виконують транспортні засоби 

• спроможність доставки – найбільша величина вантажопотоку, який 

може бути освоєний TTC за певний період часу в заданих умовах експлуатації 

(вимірюється в тоннах чи в кількості УВМ). Для розрахунку спроможності 

доставки TTC потрібно установити перевізну спроможність окремих видів 

транспорту і пропускну спроможність транспортного вузла, станції, стикового 

пункту, вантажної рампи відправника і одержувача УВМ. Кінцевою величиною 

спроможності доставки є найменше значення пропускної чи перевізної 

спроможності складового елемента TTC. 

• потужність – спроможність TTC за одиницю часу виконувати 

певну роботу по доставці УВМ. Потужність характеризує потенційні 

можливості TTC по доставці УВМ і залежить від спроможності доставки, 

проектних: відстані перевезень і часу доставки; 

• результат функціонування TTC – це обсяги перевезень чи 

вантажообіг у системі доставки «від дверей до дверей» (ЕР, EW). Натуральне 

вимірювання результату функціонування TTC означає, якщо в доставці, 

наприклад, 500 контейнерів приймали участь 3 види транспорту, то 

результатом роботи кожного із них у своїй зоні є те ж число контейнерів; 
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• продуктивність функціонування представляє собою фактичну 

роботу, яка виконується TTC за одиницю часу (виражається в тоннах чи тонно-

кілометрах за добу. Потрібно прагнути до того, щоб продуктивність 

функціонування відповідала потужності TTC. 

До основних економічних показників відносяться: 

1) доходи, які отримують від доставки вантажів; 

• експлуатаційні витрати на доставку вантажів (складаються із 

витрат за перевезення і перевантаження; 

При розрахунку показника експлуатаційних витрат потрібно забезпечити 

облік і приведення до одного рівня (для різних періодів) всіх складових статей, 

виключити можливий подвійний облік, не допускати включення окремих 

статей, які представляють частину повного результату функціонування.  

• прибуток від доставки УВМ; 

Для всесторонньої оцінки функціонування TTC використовуються 

підсумкові показники ефективності. 

Ефективність функціонування TTC (показник, в якому повний результат 

порівнюється із узагальненою величиною витрат, що виникають у 

технологічному процесі доставки вантажів). Можна виділити 2 типи показників 

ефективності функціонування TTC: 

• ресурсний; 

•  витратний. 

Ресурсний і витратний типи показників функціонування 

використовуються для узагальненої характеристики рівнів розвитку TTC, 

обгрунтованого вибору кращих варіантів, визначення оптимальних шляхів 

розвитку прогресивної технології доставки вантажів. 

Система експлуатаційно-економічних показників дозволяє узгодити цілі 

використання TTC і дати загальну оцінку ефективності їх функціонування. 

Наприклад, при виборі системи і режимів доставки швидкопсувних вантажів на 

стадії експлуатації TTC – цей же показник, тільки витратного типу, тобто при 

використанні системи показників оцінки ефективності функціонування TTC 

потрібно ураховувати конкретні умови експлуатаційної задачі. 

Загальна оцінка ефективності функціонування TTC виконується по 

досягнутому рівню показників, які розглядаються: 

• рівень ефективності функціонування TTC є абсолютною порівняльною 

оцінкою режимів доставки УВМ, показує, як ефективність функціонування 

змінюється під впливом факторів зовнішнього середовища.  

Показники надійності. Досвід експлуатації TTC свідчить про те, що 

ефективність функціонування залежить від надійності системи в цілому і 

окремих ланок, із яких складається. При цьому потрібно, щоб збільшення 

складності TTC не зменшувало її надійності, що досягається шляхом розробки 

оптимальних транспортних схем руху вантажопотоків. 

В процесі функціонування TTC можуть бути відмови в роботі окремих 

ланок і елементів. Під відмовою ланки чи елемента розуміємо вихід основних 

його параметрів і характеристик за межі допустимих значень. Найбільше число 

відмов у роботі (непродуктивні простої, псування і пошкодження УВМ та ін.) 
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звичайно виникає в транспортних вузлах і стикових пунктах. Підвищення 

надійності функціонування вимагає подальшого розвитку матеріально-

технічної бази, удосконалення планування, організації та управління 

транспортним процесом, що пов’язано із додатковою витратою матеріальних 

ресурсів, які оправдані лише за умови прискорення доставки УВМ «від дверей 

до дверей». При цьому важливо швидко установити причину і місце збою 

технологічного процесу доставки УВМ. Тільки тоді наслідки збоїв і витрати, 

що пов’язані з ними будуть мінімальними. 

Існує певний оптимум надійності TTC, який, з однієї сторони, вимагає 

підвищення ефективності функціонування, а з іншої – додаткових витрат на 

впровадження нових технологічних процесів. Якщо за період функціонування, 

що розглядається відбулась якась кількість відмов, які визвали збільшення 

експлуатаційних витрат на певну величину, то економічно оправдана сума 

витрат на підвищення рівня надійності не повинна бути більше цих втрат. 

Надійність функціонування TTC – це імовірність забезпечення швидкості 

доставки, збереження в цілісності вантажів і того, що в них міститься, 

відсутності порушень графіка і розкладу роботи транспортних систем за певний 

час у заданих зовнішніх, комерційних і експлуатаційно-економічних умовах. 

Нормальне функціонування TTC можливе в умовах, коли надійність 

переважає над відмовами, тобто стан роботи відносно стійкий, а 

непрацездатний стан – відносно нестійкий. Слід відмітити, що створити 

абсолютну надійність TTC практично неможливо, внаслідок того, що процес 

управління таким режимом роботи достатньо складний і трудомісткий: великі 

потоки інформації, гострий дефіцит часу, невизначеність окремих ситуацій, 

висока особиста відповідальність керуючого транспортним процесом тощо 

призводять до зниження надійності функціонування TTC. 

Надійність TTC оцінюється за допомогою показників, вибір яких 

представляє велику складність. Такі показники, які широко використовуються в 

теорії надійності, як «середній час безвідмовної роботи» чи «середня 

інтенсивність відмов» та ін., не мають змісту, тому що фіксують лише факт 

відмовлення TTC, а не його вплив на ефективність функціонування. 

Особливістю TTC є те, що відмова призводить не до зупинки, а до зниження 

ефективності функціонування. Так, при виході із експлуатації одного чи 

кількох одиниць рухомого складу TTC може виконувати свої основні функції за 

рахунок того, що в транспортному підприємстві завжди можна підібрати 

аналогічний транспортний засіб. Отже, основним при оцінці надійності є 

правильний облік наслідків, до яких призводить порушення режиму (відмов) 

функціонування окремих ланок чи елементів TTC. 

У будь-якій TTC ланки (елементи), які виконують окремі технологічні 

процеси і операції, поєднуються між собою послідовно. Кожен елемент TTC 

знаходиться в стані працездатності чи відмови. Для забезпечення 

функціонування TTC потрібно, щоб всі складові її елементи працювали 

безвідмовно.  

Імовірність. Відмова в роботі хоча б одного із елементів призводить до 

зниження ефективності функціонування TTC. Аналіз порушення режиму 
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функціонування ланок і елементів TTC показує, що відмови, як правило, не 

залежать одна від одної. 

 

1.4 Ефективність розвитку і функціонування транспортно-

технологічних систем 

 

1.4.1 Критерії оценки економiчної ефективностi ТТС. Класифiкацiя 

факторiв, якi впливають на економiчну ефективнiсть функцiонування 

ТТС 

 

Основними соціально-економічними особливостями функціонування ТТС 

є: відокремлення і роздробленість транспортного потенціалу на ринку 

транспортних послуг, дефіцит перевізної спроможності перевізних засобів і 

пропускної спроможності транспортних вузлів, станцій, портів та ін., широка 

взаємозамінюваність не тільки окремих видів транспорту, але і технологій 

виконання перевізного процесу, його висока фондо-, трудо- і енергоємність, 

тривалість освоєння капітальних вкладень, сезонність перевезень, збільшення 

середньої дальності перевезень УВМ і вплив на оточення. 

Перевагу мають ТТС, які забезпечують досягнення максимального 

соціально-економічного ефекту. Цей ефект полягає в зниженні загальних затрат 

часу на доставку вантажу «від дверей до дверей», зменшенні втрат, псування і 

пошкодження вантажів, полегшенні умов праці та покращенні техніки безпеки, 

зниженні впливу на оточуюче середовище. Під ефективністю розвитку і 

функціонування ТТС слід розуміти досягнення найбільшого ефекту в процесі 

доставки вантажів «від дверей до дверей» при найменших сукупних витратах, 

найбільш повному і якісному задоволенні в транспортному обслуговуванні 

відправників і одержувачів продукції. При цьому ефективність виражає не всі 

економічні відносини в зв’язку з витратами і результатами розвитку і 

функціонування ТТС, а тільки пов’язані із покращенням використання ресурсів 

і зниженням витрат. Виходячи з цього ефективність оцінюється 

співвідношенням результатів виробництва і ресурсів (витрат: поточних і 

разових). Як результати, так і ресурси на використання ТТС вимірюються 

різними експлуатаційно- економічними показниками. Економічна ефективність 

ТТС розраховується на всіх стадіях процесу її створення і впровадження. Для 

визначення ефективності будь-якого організаційного чи тех нологічного 

рішення потрібно установити єдиний критерій і розробити методику його 

розрахунку. 

Критерій ефективності – це узагальнений показник, який відображає 

зв’язок між факторами суспільного виробництва і отриманим продуктом праці, 

який використовується на споживання і накопичення. Критерій ефективності 

розвитку і функціонування ТТС дає кількісну характеристику і оцінку її типу в 

поєднанні із якісною визначеністю. Цей критеріальний показник повинен 

задовольняти наступним вимогам: адекватність основної мети, яка стоїть перед 

ТТС, – своєчасна доставка вантажів і в цілісності від відправника з 

мінімальними витратами; представництво – чітка ієрархія цілей, задач і місця, 



43 

яке займає ТТС у складі напрямків НТП на магістральному транспорті; 

зручність – можливість подання в формі, зручній для проведення аналізу різних 

організаційно-технологічних варіантів доставки вантажів; порівнюваність у 

динаміці удосконалення і розвитку ТТС на різних видах транспорту. 

Оскільки ТТС охоплюють різні види транспорту, промислові 

підприємства, бази та ін., при визначенні економічної ефективності їх 

функціонування є всі основи використовувати існуючі методи вирішення цих 

задач. Економічність нового організаційно-технологічного варіанту перевезень 

простіше оцінити за комплексним критерієм, який ураховує економію, 

отриману від зниження собівартості доставки вантажу, чи приріст прибутку. 

Слід відрізняти поняття «економічний ефект» і «економічна 

ефективність». Економічний ефект – це абсолютна економія у вигляді 

зниження собівартості, приросту прибутку, полегшення умов праці та ін., яка 

отримується від використання даного типу ТТС за період чи рік, що 

розглядається. Економічна ефективність – це категорія, яка відображає 

співвідношення економічного ефекту і сукупних разових (капітальних) і 

поточних (експлуатаційних) витрат на розвиток і функціонування нового типу 

ТТС за певний період часу. 

Класифікація факторів, що впливають на економічну ефективність TTC. 

Технічні: 

• тип засобу укрупнення вантажного місця; 

• тип рухомого складу; 

• тип навантажувально-розвантажувальних механізмів; 

• тип і технічна оснащеність складів; 

• технічний стан доріг, пристаней, шляхів, злітних смуг.  

Технологічні: 

• номенклатура вантажів, які перевозяться; 

• розмір партії вантажу; 

• час доставки вантажів; 

• тривалість оборотного рейсу рухомого складу; 

• використання вантажності та вантажомісткості рухомого складу; 

• коефіцієнти пробігу, простою під вантажними операціями; 

• схеми перевантажувальних робіт у пунктах перевалки; 

• інтенсивність вантажних робіт; 

• коефіцієнти використання робочого часу перевантажувального і 

складського обладнання; 

• час обороту ЗУВМ багаторазового використання; 

• використання вантажності та вантажомісткості ЗУВМ; 

• схеми завантаження і розвантаження ЗУВМ; 

• інтенсивність перевантажувальних робіт у вантажовідправників і 

вантажоодержувачів. 

Економічні: 

• тарифи на перевезення, перевантаження, зберігання вантажів і 

порожніх ЗУВМ; 
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• експлуатаційні витрати на перевезення, перевантаження, зберігання 

вантажів і ЗУВМ; 

• вартість основних виробничих фондів; 

• вартість оборотних засобів, заключених у вантажах; 

• премії за дострокову обробку рухомого складу; 

• штрафи за несвоєчасну обробку рухомого складу і за незберігаючу 

доставку вантажів і ЗУВМ; 

• матеріальне стимулювання розвитку перевезень ЗУВМ. 

• Організаційні: 

• рівень наукової організації праці, управління і виробництва; 

• впровадження АСУ; 

• оперативне планування, аналіз, облік руху вантажів і ЗУВМ; 

• моральне стимулювання розвитку перевезень УВМ; 

• укріплення трудової дисципліни; 

• організація перспективного планування розвитку TTC; 

проведення режиму економії. 

Комерційно-правові: 

• порядок взаєморозрахунків при незберігаючій доставці вантажів і 

ЗУВМ; 

• порядок взаєморозрахунків при порушенні строків доставки 

вантажів і ЗУВМ; 

• порядок взаєморозрахунків при недопоставці вантажів до 

перевезення; 

• наявність Єдиних технологічних норм доставки вантажів і ЗУВМ, 

обов’язкових для всіх учасників доставки «від дверей до дверей»; 

• відомча надійність доставки. 

 

1.4.2 Показники економiчної ефективностi ТТС. Ефективність 

функцiонування ТТС 

 

Узагальнюючі: 

• обсяг доставленого вантажу, т, од. УВМ; 

• доходи на 1 т, на 1 од. УВМ; 

• прибуток на 1 т, на 1 од. УВМ; 

• рентабельність; 

• собівартість доставки 1 т, 1 од. УВМ. 

Часткові: 

• виробка на 1 людину виробничого персоналу.  

Ефективності використання живої праці: 

• трудомісткість доставки 1 т, 1 од. УВМ; 

• частина приросту обсягів (доходів від) доставки вантажів за 

рахунок збільшення продуктивності праці; 

• абсолютне і відносне вивільнення виробничого персоналу за 

рахунок збільшення продуктивності праці; 

• абсолютна і відносна економія фонду заробітної плати.  
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Ефективності використання основних виробничих фондів і КВ: 

• фондовіддача; 

• фондоємність доставки 1 т вантажу, 1 од. УВМ; 

• величина прибутку на 1 гри. КВ; 

• строк окупності КВ. 

Ефективності використання палива і електроенергії: 

• витрата палива і електроенергії на доставку 1 т, 1 од. УВМ; 

• коефіцієнт корисного використання палива. 

Ефективності якості продукції: 

• частина вантажів, строки доставки яких не перевищили середні 

ринкові; 

• частина вантажів, доставлених вцілості; 

• частина ЗУВМ, доставлених вцілості; 

• частина ЗУВМ, строки обороту яких не перевищили середні 

ринкові; 

• доходи (збитки) із-за скорочення (продовження) строків обороту 

ЗУВМ на 1 грн доходів (витрат); 

• доходи (збитки) із-за скорочення (подовження строків доставки 

вантажів на 1 грн доходів (витрат); 

• збитки із-за незберігаючої доставки вантажів на 1 грн витрат; 

• відносні збитки із-за виведення із експлуатації засобів ЗУВМ на 

1 грн витрат. 
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Питання для самоперевірки до розділу І 

 

Наведіть класифікацію транспортно-технологічних систем. 

У чому полягають основні переваги і можливості транспортно-

технологічних систем? 

Наведіть класифікацію засобів укрупнення вантажів у транспортно-

технологічних системах. 

Дайте характеристику контейнерній транспортно-технологічній системі. 

Охарактеризуйте пакетну транспортно-технологічну систему. 

Дайте характеристику трейлерній транспортно-технологічній системі. 

Охарактеризуйте фрейджерну транспортно-технологічну систему. 

Дайте характеристику ліхтерній (ліхтеровозній) транспортно-

технологічній системі. 

Охарактеризуйте транспортно-технологічні системи доставлення масових 

вантажів. 

Назвіть основне перевантажувальне і складське обладнання, яке 

використовується в транспортно-технологічних системах. 

Дайте визначення, що таке інтермодальна система перевезень. 

Дайте визначення, що таке мультимодальна систему перевезень. 

Охарактеризуйте перевезення вантажів за системами ТОРС і СОРС. 

Дайте характеристику перевезенням вантажів за системами лендбрідж, 

мінібрідж, мікробрідж. 

У чому полягають умови нормального функціонування TTC? 

Які основні параметри функціонування TTC? 

Назвіть основні експлуатаційні показники функціонування TTC. 

Які основні економічні показники функціонування TTC? 

Які ви знаєте критерії оцінки економічної ефективності TTC? 

Назвіть основні вимоги до критеріальних показників ефективності ТТС. 

Дайте визначення економічного ефекту і економічної ефективності ТТС. 

Наведіть класифікацію факторів, які впливають на економічну 

ефективність функціонування TTC. 

У чому полягає сутність методики визначення економічної ефективності 

функціонування різних транспортно-технологічних систем доставки вантажів? 
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ІІ. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

2.1 Пакетна транспортно-технологічна система 

 

2.1.1 Тарно-штучні вантажі. Характеристики вантажів. Тара і 

упаковка вантажів. Маркування вантажів. Технології транспортування 

 

Відомо, що зараз у загальному обсязі перевезень, що виконуються всіма 

видами транспорту, питома вага тарно-штучних вантажів (ТШВ) складає 

близько 20% [123]. Разом з тим витрати, пов’язані з їх навантаженням, 

розвантаженням, сортуванням і складськими операціями, досягають близько 

50% сумарних витрат на вантажно-розвантажувальні роботи. Так, у Російській 

Федерації виконанням навантажувально-розвантажувальних операцій з ТШВ 

зайнято близько 4 млн. чоловік [123]. Вантажопереробка складами ТВШ 

досягає 2 млрд. т, а одноразові запаси на складах – 170 млн. т, тому проблема 

модернізації складів ТШВ є вельми актуальним завданням. 

Штучні вантажі, які можна пакетувати з метою створення укрупненої 

вантажної одиниці, можна умовно розділити на дві групи [123]: 

1) штучні без упаковки (або штучно-масові); 

2) тарно-штучні (або тарно-пакувальні, рос. «тарно-упаковочные»), що 

перевозяться в жорсткій, напівжорсткій або м’якій тарі (наприклад, в 

дерев’яних, фанерних, пластмасових, картонних ящиках, бочках, мішках). 

До штучно-масових вантажів відносять, наприклад, цеглу, штамповки, 

поковки, комплектувальні вироби, запасні частини до машин та ін. (за винятком 

металів і лісових вантажів), які перевозяться поштучно або зв’язками. 

Номенклатура ТШВ перевищує 15 тис. найменувань. 

Штучні вантажі можуть бути класифіковані за такими ознаками [56]: 

– за способами транспортування (перевозяться в критому і відкритому 

рухомому складі); 

– за призначенням і галузям народного господарства (метали, обладнання 

та прилади, електротехнічні товари, папір і целюлоза, будівельні матеріали, 

каучук та гумові вироби, пластмаси та хімічних матеріалів, тарні 

нафтопродукти, пеньки-джутові вироби, вироби легкої промисловості, 

промислові товари широкого споживання і т. д.); 

– за способами складування і переробки: вантажі відкритого і закритого 

зберігання, тарно-штучні (генеральні – за термінологією морського 

транспорту), довгомірні, великогабаритні та великовагові, самохідні машини; 

– за типом і параметрами упаковки і транспортної тари: без упаковки і 

тари; в жорсткій, м’якій, напівжорсткій упаковці; в ящиках, обрешітки, 

картонних коробках, мішках, бочках, флягах, бідонах і т. д .; 

– за типом і параметрами вантажних транспортних одиниць: в зв’язках, 

пачках, окремими штучними місцями в транспортній тарі, в транспортних 

пакетах на піддонах 1200×800 мм або 1200×1000 мм. 

Як вже зазначалося, сипучі, рідкі та газоподібні вантажі, затарені у 

відповідну тару (мішки, бочки, барабани, балони і т. д.), розглядаються як 
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тарно-штучні вантажі з точки зору їх транспортування, перевантажень і 

складування. 

Тарно-штучні вантажі перевозяться в стандартній або уніфікованій тарі, 

параметри якої регламентовані державними стандартами. Така тара може бути 

жорсткою, напівжорсткою або м’якою. Для сипучих та інших вантажів, 

деформація яких не веде до їхнього пошкодження, використовують м’яку тару 

(мішки, сітки, тюки).  

М’яка тара найдешевша та легка. Напівжорсткою тарою вважають 

коробки, решітки, кошики та ін. Жорстка тара охороняє вантаж від тиску 

ззовні. До неї відносяться: ящики, бочки, бідони та інші ємності, здатні 

сприймати тиск на вантаж з усіх боків; ящики, що сприймають тиск тільки в 

одному напрямку. 

Приблизне співвідношення, %, видів транспортної тари для ТШВ з 

урахуванням зміни економічної ситуації наведено в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Приблизне співвідношення, %, видів транспортної тари 

[123] 

Вид тари Відсоток у загальному обсязі 

дерев’яні, пластмасові, фанерні і картонні 

ящики 

55–60 

паперові, поліетиленові, поліпропіленові, 

льняні, напівльняні, льно-джуто-кенафні 

мішки 

28–32 

кипи і тюки 5–8 

бочки і барабани 4–6 

інші 2–3 

 

Згідно Єдиним нормам вироблення і часу на вагонні, автотранспортні та 

складські навантажувально-розвантажувальні роботи [49], тарно-пакувальні й 

штучні вантажі повинні мати масу одного місця до 250 кг. 

Оцінка сучасного стану НРТС-робіт з ТШВ, проблеми впровадження 

пакетних транспортно-технологічних систем, особливості формування пакетів, 

найбільш повно висвітлені в роботі [123]. 

Більшість ТШВ доставляється від постачальників до споживачів 

головним чином в критих залізничних вагонах і автомобільним транспортом 

[123].  

При застосуванні беспакетного способу доставки ТШВ є такі істотні 

недоліки [123]: 

– доставка ТШВ у непакетованому вигляді призводить до великих витрат 

на тару та упаковку. Високий коефіцієнт власної маси тари, в основному 

дерев’яною, погіршує використання транспортних засобів; 

– недосконалі способи транспортування у вигляді невеликих вантажних 

одиниць масою до 80-100 кг ускладнюють механізацію вантажно-

розвантажувальних і складських робіт, тому НРТС-роботи з цими вантажами 
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проводяться в основному поштучно вручну, що зумовлює низьку 

продуктивність праці, тривалі простої рухомого складу під вантажними 

операціями.  

Штучні вантажі характеризуються такими основними параметрами [98]: 

– розміри окремих місць вантажів (довжина, ширина, висота), мм, 

– маса окремих місць вантажів, кг; 

– об’ємна маса вантажів, т/м3; 

– форма вантажу (найбільш часто зустрічаються різновиди: прямокутний 

паралелепіпед, циліндр, кільце, лист, складна або неправильна форма); 

– характер і властивості тари і упаковки (жорстка, тверда або м’яка, 

пружна, податлива, така, що мнеться і т. д.); 

– кількість найменувань вантажів (в упаковці, вантажний транспортної 

одиниці, транспортній партії). 

– кількість місць у транспортній партії і загальна її маса, кг. 

Зазначені характеристики можуть мати самі вантажі, транспортна тара 

або упаковка, вантажні транспортні одиниці (транспортні пакети, контейнери).  

Упаковка – виріб, призначений для розміщення, захисту, переміщення, 

доставки, зберігання, транспортування та демонстрації продукції (сировини і 

готової продукції), що використовується як виробником, користувачем або 

споживачем, так і переробником, збирачем або іншим посередником.  

Тут і далі визначення термінів – відповідно до міждержавного стандарту 

ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) Упаковка. Термины и определения.  

Деякі терміни також містить ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. 

Терміни та визначення. В цьому випадку визначення термінів буде даватися за 

ДСТУ 2890-94. 

Тара – основний елемент пакування, що с виробом для розміщення 

продукції (ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення). 

Споживацька упаковка – упаковка, призначена для первинного 

пакування і реалізації продукції кінцевому споживачеві. 

Транспортна упаковка – упаковка, призначена для зберігання і 

транспортування продукції з метою захисту її від пошкоджень при 

переміщенні та яка утворює самостійну транспортну одиницю. 

Промислова упаковка – упаковка для сировинних матеріалів, деталей і 

напівфабрикатів або готової продукції для доставки від виробника до 

споживача та/або інших посередників, таких як підприємства з переробки або 

збирання. 

Види упаковки (тари) можна розділити на дві групи: 

1) споживацька упаковка (тара): 

Банка: споживча тара переважно з циліндричним корпусом, горловиною, 

діаметр якої дорівнює діаметру корпусу чи дещо менший від нього, з плоским 

дном, місткістю від 0,025 до 10,0 дм3 (за ДСТУ 2890-94). 

Пляшка: споживча тара переважно з циліндричним корпусом, який 

переходить у вузьку горловину, передбачену для закупорювання, з плоским чи 

увігнутим дном (за ДСТУ 2890-94). 
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Коробка: разова споживча тара з корпусом різноманітної форми, з 

плоским дном, що закривається кришкою знімною чи на шарнірі (за ДСТУ 

2890-94). 

Пачка: разова споживча тара з корпусом у формі паралелепіпеда, яка 

закривається клапаном (за ДСТУ 2890-94). Примітка: у подарункових пачках 

форма корпусу може бути різноманітною. 

Пакет: разова споживча м’яка тара з корпусом у формі рукава, з дном і 

відкритою горловиною, місткістю до 20,0 дм3 (за ДСТУ 2890-94)). 

Туба: разова споживча тара з корпусом, що забезпечує видавлювання 

вмісту, з вузькою горловиною, яка закупорюється бушоном, і дном, яке 

закривається після наповнення продукцією (за ДСТУ 2890-94). 

Флакон: споживча тара з плоским або увігнутим дном, з корпусом 

різноманітної форми, що різко переходить до горловини, діаметр вінця якої 

значно менший за діаметр описаного кола корпусу і передбачає закупорювання 

кришкою, корком (за ДСТУ 2890-94). 

2) транспортна упаковка (тара): 

Ящик: транспортна тара з корпусом, що має у перерізі, паралельному дну, 

переважно форму прямокутника з дном, двома торцевими і бічними стінками, з 

кришкою чи без неї (за ДСТУ 2890-94). 

Контейнер: спеціальна герметична споживча тара для консервації 

виробів, до яких ставляться особливі вимоги щодо зберігання (за ДСТУ 2890-

94). 

Мішок: транспортна м’яка тара з корпусом у формі рукава, з дном і 

горловиною (за ДСТУ 2890-94). Примітка: горловина мішка відкрита чи 

закрита клапаном. 

Кипа, тюк: пакувальна одиниця, яка містить підпресовані вироби або 

матеріали, обв’язані дротом, стрічкою або металевими стяжками, яка може бути 

обгорнута або обшита (за ГОСТ 17527-2014). 

Бочка: транспортна тара з корпусом циліндричної або параболічної 

форми, з обручами чи зигами катання, з днищами (за ДСТУ 2890-94). 

Бочонок (кег): металева упаковка (зазвичай із сталі), яка використовується 

для зберігання, транспортування й розливу пива та інших алкогольних і 

безалкогольних напоїв, газованих чи негазованих, як правило під тиском 

(за ГОСТ 17527-2014). 

Барабан: транспортна тара з гладеньким чи гофрованим корпусом 

циліндричної форми, без обручів чи зигів катання, з плоским дном (за 

ДСТУ 2890-94). 

Каністра: тара з корпусом, шо має у паралельному до дна перерізі форму, 

близьку до прямокутної, з пристосуванням для перенесення, зливною 

горловиною і кришкою із затвором (за ДСТУ 2890-94). 

Фляга: транспортна багатооборотна тара з корпусом циліндричної форми 

і циліндричною горловиною, діаметр якої менший за діаметр корпусу, з 

пристосуванням для перенесення і кришкою із затвором (за ДСТУ 2890-94). 

Балон: транспортна тара з корпусом, що мас форму краплі, кулі чи 

циліндра з сферичним дном, вузькою горловиною (за ДСТУ 2890-94). 
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Піддон: транспортна і (або) групова упаковка, яка має жорстку 

горизонтальну платформу, площа якої достатня для формування укрупненої 

вантажний одиниці (за ГОСТ 17527-2014). 

Таким чином, упаковку складають споживацька упаковка (раніше мала 

назву споживацька тара) і транспортна упаковка (раніше транспортна 

тара), а також допоміжні пакувальні засоби, в тому числі прокладочні та 

амортизуючі матеріали, допоміжні пакувальні матеріали [98]. 

Споживча упаковка: банки, пляшки, коробки, пачки, пакети, туби, 

флакони. 

Транспортна упаковка: ящики, бочки, барабани, каністри, фляги, балони, 

мішки). До неї також відносяться засоби пакетування (піддони, строп-

контейнери, стрічка, дріт, плівка), контейнери (універсальні, спеціальні, м’які). 

Допоміжний пакувальний засіб – елемент упаковки, який в комплекті з 

тарою виконує функцію упаковки. 

До допоміжних матеріалів відносяться: прокладки, папір, картон, вата, 

тканини, пінопласт, бруски, стружка, вкладиші, решітки, перегородки, 

амортизуючі матеріали, ув’язувальні матеріали. 

До допоміжних пакувальних засобів за ГОСТ 17527-2014 відносяться:  

Закупорювальний засіб: виріб, призначений для закупорювання упаковки 

для збереження її вмісту. Визначення типів закупорювальних засобів та інші 

терміни – за міждержавним стандартом ГОСТ 32180-2013 Средства 

укупорочные. Термины и определения. 

Обв’язувальний засіб: смуга матеріалу плоскої або циліндричної форми, 

яка використовується для скріплення упаковки або виробів разом або для 

скріплення тарно-штучних вантажів на піддоні. 

Скоба: U-подібний або плоский зажим (кріплення) з дроту, який може 

бути загнутий або не зігнутий, для закупорювання упаковки або скріплення 

елементів упаковки. 

Липка стрічка: гнучкий матеріал з однієї або двома постійно липкими 

поверхнями. 

Клей: композиція на основі речовин, здатних з’єднувати (склеювати) 

матеріали за рахунок сил адгезії. 

Затискач; кріплення: пристосування, яке служить для скріплення частин 

упаковки. 

Котушка: допоміжний пакувальний засіб, що має циліндричну форму, 

для намотування ниток або гнучких матеріалів. 

Бобіна: допоміжний пакувальний засіб, що має форму котушки або 

валика для намотування ниток або матеріалів. 

Гільза: допоміжний пакувальний засіб, що має форму трубки, для 

намотування паперу або гнучких матеріалів. 

Фіксатор: засіб, що обмежує положення продукції і закріплює її від 

переміщення. 

Амортизатор: допоміжний пакувальний засіб, що охороняє продукцію 

від механічних впливів. 
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Вкладиш: допоміжний пакувальний засіб, що поміщається всередині 

упаковки, що охороняє продукцію від переміщення, стикання і ударів. 

Прокладка: плоский прямокутний або фігурний вкладиш з листових 

матеріалів, що поміщається між окремими рядами або шарами продукції для 

запобігання від переміщень або для зміцнення упаковки. 

Горбиста (рос. «бугорчатая») прокладка: об’ємний горбистий або 

пористий вкладиш з паперового лиття або полімерних матеріалів. 

Коррекс: об’ємний горбистий або пористий художньо оформлений 

вкладиш, що поміщається в споживчу упаковку. 

Підкладка; лоток: пакувальний засіб, що має корпус різноманітної форми 

з плоским дном і низькими бортиками, призначений для упаковування 

продукції із застосуванням плівкових матеріалів. 

Мішок-вкладиш: пакувальний засіб, що поміщається всередині упаковки, 

що забезпечує збереження і якість упакованої продукції, в тому числі захист від 

атмосферного впливу. 

Решітка: пакувальний засіб, що ділить внутрішній обсяг упаковки на 

осередки, відповідні зовнішнім розмірам упаковуваної продукції. 

Транспортну тару класифікують [98]: 

– за сферою обігу (разова і багатоообігова); 

– за конструкцією (нерозбірна, складна, розбірна, відкрита, закрита, 

щільна, решітчаста і т. д.); 

– за збереженням певної форми при перевантаженні (жорстка, 

напівжорстка, м’яка); 

– за матеріалом (з деревини, металу, пластмаси, фанери, картону, паперу, 

тканин, полімерних тканин, композитна). 

У поєднанні з транспортною тарою використовують різні прокладочні та 

амортизуючі матеріали: дерев’яні бруски, папір, картон, стружку, вату, 

пінопласт, тканини і т. д. 

При проектуванні та виборі тари необхідно враховувати наступні види 

можливих впливів на вантаж, від яких тара повинна його охороняти при 

транспортуванні, перевантаженнях, складуванні, сортування та інших 

операціях: 

– механічні дії (удари, поштовхи, вібрація, навантаження, тертя, 

струшування); 

– кліматичні впливи (опади, вологість, температура); 

– біологічні впливи (мікроорганізми, комахи, гризуни); 

– хімічні впливи (від хімічних матеріалів, газів, рідин). 

Вимоги до тари: міцність, надійний захист вантажу, стійкість до впливів, 

мала вага, витрата матеріалів і вартість, універсальність за вантажами (за 

можливістю), стандартні розміри, можливість штабелювання і захоплення 

перевантажувальними механізмами і пристосуваннями. 

Розміри транспортної тари уніфіковані міждержавним стандартом 

ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров, який встановлює єдину систему 

розмірів, виходячи з модулів 800×1200 мм і 1000×1200 мм. 
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Кращі зовнішні розміри тари прямокутного перерізу, що дозволяють 

використовувати на 100% площі піддона, такі: довжина – 1200,800,600,400, 300, 

240, 200 мм; ширина, висота – 1000, 800, 600, 400, 300, 200, 150 мм.  

Кращі зовнішні діаметри транспортної тари круглого перерізу: 800, 600, 

484, 435, 400, 370, 351, 320, 294, 77, 266, 246, 226, 219, 200 мм. 

ГОСТ 21140-88 визначає також і зовнішні розміри споживацької 

упаковки (тари), які повинні вписуватися у внутрішні розміри транспортної 

упаковки (тари). 

Стандартні розміри транспортної тари включають 66 величин від 100 до 

1200 мм. 

Основні стандартні розміри ящикової тари наступні (в дужках 

допускаються, але не рекомендовані): 

– довжина, мм: 200, 240, (250), 266, 300, 316, (333), 400, (500), 600, 800, 

(1000), 1200; 

– ширина, мм: 100, 120, 133, 142, 150, 160, 171, 200, 240, (250), 266, 300, 

316, (333), 400, (500), 600, 800, (1000), 1200; 

– висота, мм: 100, 120, 133, 135, 142, 160, 200, 266, 300, 316, 400, 500, 600, 

800, 1000. 

Кращі розміри ящикової тари: 200×133, 200×200, 240×200, 300×133, 

300×200, 400×150, 400×200, 400×300, 600×200, 600×400, 800×600, 1200×200, 

1200×400, 1200×800. 

Основні види ящикової тари: ящики дощаті дерев’яні, ящики з 

гофрованого картону і ящики з тарного плоского склеєного картону, ящики 

полімерні. Всі ці види ящиків мають не тільки різноманітні розміри, але також 

різне призначення і конструкцію. 

Міждержавний стандарт ГОСТ 20767-75 Ящики из древесины и 

древесных материалов. Термины и определения дає визначення видів ящиків з 

деревини і деревних матеріалів: 

Дощаний ящик: ящик, виготовлений з пиломатеріалу.  

Пиломатеріали – пилопродукція встановлених розмірів і якості, що має, 

як мінімум, дві плоскопаралельні пласті (ГОСТ 18288-87 Производство 

лесопильное. Термины и определения). Пилопродукція – продукція з деревини, 

отримана в результаті поздовжнього поділу колод і поздовжнього і 

поперечного ділення отриманих частин. Пласть пиломатеріалу – будь-яка з 

двох протилежних більш широких поздовжніх поверхонь пиломатеріалу, а 

також будь-яка поздовжня поверхня пиломатеріалу з квадратним перетином. 

Тонкостінний дощаний ящик: ящик, виготовлений з тонких дощечок. 

Ящик з листового деревного матеріалу: ящик з обшивкою з листового 

деревного матеріалу і планками з пиломатеріалу. 

До листових деревних матеріалів відносяться: фанера, деревно-

волокниста плита, деревно-стружкові плити і т. д. 

Основні види дерев’яних ящиків визначають наступні стандарти: 

ГОСТ 9396-88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические 

условия (15 типів, маса брутто 20–75 кг). 
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ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные 

для грузов массой до 200 кг (7 типів). 

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. 

Общие технические условия (8 типів). 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. 

Общие технические условия (6 типів). 

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов 

многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и 

сельского хозяйства. Технические условия (35 номерів – 1, 2,…, 35; маса 

вантажу в ящику 15–40 кг). 

ГОСТ 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. 

Технические условия (4 номери – 21, 22, 23, 24, гранична маса вантажу в ящику 

відповідно 30, 18, 15, 10 кг). 

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной 

промышленности. Технические условия (19 номерів ящиків – 1, 2,…, 19;  

гранична маса вантажу в ящику 25–75 кг). 

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (23 

номери ящиків – 1, 2,…, 23; маса вантажу в ящику 20–35 кг). Наведено 

рекомендовані додатки, в яких зазначено кількість і розміщення металевих і 

комбінованих банок, а також скляних банок і пляшок в ящиках. 

ГОСТ 15841-88 Ящики деревянные для продукции 

сельскохозяйственного и тракторного машиностроения. Технические условия 

(більше ста номерів ящиків; ящики повинні виготовлятися типів I, II-1, II-2, III-

1, III-2, V-1, VI-1 і VI-2 за ГОСТ 2991, типу I-1 і III за ГОСТ 10198; типів III і VI 

за ГОСТ 5959). 

ГОСТ 16536-90 Ящики деревянные для продукции автомобильной 

промышленности. Технические условия (більше ста номерів ящиків; ящики 

повинні виготовлятися типів I, II-1, III-1, III-2, V-1, VI-1, VI-2 за ГОСТ 2991, 

типів IV и VI – за ГОСТ 5959, типу III-1 – за ГОСТ 10198). 

ГОСТ 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической 

промышленности. Технические условия (39 номерів ящиків – 1, 2,…, 39;  

ящики повинні виготовлятися типів II-1, III-1, V-1 за ГОСТ 2991 і типу VI 

за ГОСТ 5959). 

ГОСТ 22638-89 Ящики дощатые и из листовых древесных материалов для 

изделий электронной техники. Технические условия (70 номерів ящиків – 1, 

2,…, 70; ящики повинні виготовлятися типів II-1 и III-1 за ГОСТ 2991, типів I, 

II-1, II-2, III, IV, VI за ГОСТ 5959). 

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической 

промышленности. Технические условия (87 номерів ящиків; гранична маса 

вантажу в ящику 25–100 кг; ящики повинні виготовлятися типів II-I, III-I, V-I 

за ГОСТ 2991 і типів I і VI за ГОСТ 5959 і креслення ГОСТ 18573). 

ГОСТ 4295-80 Ящики дощатые для листового стекла. Технические 

условия (6 типів, маса скла в ящику – від 80 до 2000 кг). 

ГОСТ 10350-81 Ящики деревянные для продукции легкой 

промышленности. Технические условия (19 номерів ящиків, гранична маса 
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вантажу в ящику 35–75 кг; ящики повинні виготовлятися типів II-1, III-1 

за ГОСТ 2991 і типу VI за ГОСТ 5959 відповідно до вимог ГОСТ 10350). 

Ящики з гофрованого картону виготовляють чотирьох типів: 

– складні з чотирьохклапанний дном і кришкою; 

– телескопічні – з двох частин, що телескопічно вставляються одна в 

одну; 

– обгорткові; 

– ящики-лотки відкриті. 

Відношення довжини картонної коробки до її ширині рекомендується 

приймати не більше 2,5: 1, а висоти до ширини – в межах від 0,5: 1 до 2: 1. 

Міждержавні стандарти, за якими повинні виготовлятися ящики з 

гофрованого картону: 

ГОСТ 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические 

условия. 

ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых 

продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия 

(53 номери ящиків – 1, 2, …, 53; гранична маса упакованої продукції в ящику – 

10…25 кг). 

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских 

изделий. Технические условия (31 номер ящиків – 1, 2,…, 31; гранична маса 

упакованої продукції в ящику – 10…25 кг). 

ГОСТ 13514-93 Ящики из гофрированного картона для продукции легкой 

промышленности. Технические условия (22 номера ящиків – 1, 2,…, 22; 

гранична маса упакованої продукції в ящику – 10…40 кг). 

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для 

сливочного масла и маргарина. Технические условия (6 номерів ящиків – 1, 

2,…, 6, гранична маса вантажу – 10…25 кг). 

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, 

пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (74 номери ящиків – 1, 

2,…, 74, гранична маса вантажу – 7,5…25 кг). 

ГОСТ 16535-95 Ящики из гофрированного картона для мороженого. 

Технические условия (7 номерів ящиків – 1, 2,…, 7, гранична маса упакованої 

продукції в ящику – 7,5…10 кг). 

ГОСТ 22637-77 Ящики из гофрированного картона для изделий 

электронной техники. Технические условия (153 номери ящиків – 1, 2,…, 153, 

гранична маса вантажу – 10…125 кг). 

ГОСТ 22852-77 Ящики из гофрированного картона для продукции 

приборостроительной промышленности. Технические условия (49 номерів 

ящиков – 1, 2,…, 49, гранична маса вантажу – 10…40 кг). 

ГОСТ 5884-86 Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания. 

Технические условия (36 позначень ящиків, гранична маса упакованої 

продукції в ящику – 8…15 кг). 

Ящики полімерні багатооборотні виготовляють за ГОСТ Р 51675-2000 

Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями. 
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Технические условия (взамін ГОСТ 17358-80 Ящики полимерные 

многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями. Технические условия). 

Вони нерозбірні, мають гнізда для пляшок і призначені для 

транспортування пляшок з харчовими рідинами (мінеральна вода, 

безалкогольні напої, соки, пиво, вина, лікеро-горілчані вироби, коньяк, 

шампанське та ігристі вина). Ящики можуть мати власну масу 1,5–2 кг і 

параметри згідно табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Розміри і маса упакованої продукції для ящиків полімерних 

багатооборотних за ГОСТ Р 51675-2000 

Номер 

ящика 

Зовнішні розміри ящиків, мм Гранична маса упакованої в ящик 

продукції, кг Довжина  Ширина  Висота  

1 450 380 279 25 

2 420 340 368 25 

3 420 340 345 20 

4 420 340 317 20 

5 420 340 282 20 

 

Барабани, застосовувані для перевезень різних сипучих, пастоподібних і 

рідких хімічних матеріалів, за матеріалом, з якого вони виготовлені, та 

конструкції, можуть бути чотирьох основних видів. 

Барабани картонні виготовляють за міждержавним стандартом ГОСТ 

17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия. Вони можуть 

бути шести типів в залежності від конструкції днища і кришок і мають діаметр 

зовнішній 266…435 мм, висоту 200…695 мм, товщину стінок корпусу 2,5…4 

мм, місткість 10…66 дм3. 

Барабани фанерні виготовляють за міждержавним стандартом ГОСТ 

9338-80Е Барабаны фанерные. Технические условия. Вони можуть бути двох 

типів (з одинарним і подвійним корпусом і днищами) і чотирьох виконань (з 

днищами різних конструкцій з дощок і фанери). Мають діаметр зовнішній 

326…466 мм, діаметр внутрішній 310…450 мм, висоту зовнішню 558…728 мм, 

висоту внутрішню 520…690 мм, місткість 40…110 дм3. 

Ці барабани призначені для транспортування фарб, пластичних сипучих 

матеріалів, сухих пігментів, барвників, лікарсько-технічної сировини, інший 

сипучої і пастоподібної хімічної продукції. 

Барабани сталеві тонкостінні для хімічних продуктів виготовляють за 

діючим ГОСТ 5044-79 Барабаны стальные тонкостенные для химических 

продуктов. Технические условия. Вони бувають трьох типів, що відрізняються 

конструкцією сполучних швів і багатьма виконаннями за конструкціями днищ і 

горловин. Ці барабани мають зовнішній діаметр 200…600 мм, зовнішню висоту 

165…960 мм, місткість номінальну 10…250 дм3. 

Барабани сталеві товстостінні для хімічних продуктів виготовляють за 

діючим ГОСТ 18896-73 Барабаны стальные толстостенные для химических 

продуктов. Технические условия. Вони бувають двох типів, що відрізняються 

способом кріплення днищ і конструкцією горловини. Ці барабани мають 
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зовнішній діаметр 484 мм, внутрішній діаметр 445 мм, зовнішню висоту 800 

мм, товщину стінок 1,5…3 мм, масу 20,2…36 кг. 

Бочки дерев’яні заливні і сухотарні виготовляють за міждержавним 

стандартом ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. 

Технические условия, місткістю 5, 8, 15, 25, 50, 100, 120, 140, 150, 200, 225, 

250 дм3. Вони можуть мати зовнішній діаметр 210...740 мм, внутрішній діаметр 

185...702 мм, висоту зовнішню 252...770 мм, внутрішню між днищами 

208...685 мм. 

Бочки зі сталі зварні та закатні з гофрами на обичайці виготовляють за 

міждержавним стандартом ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные 

с гофрами на корпусе. Технические условия. Вони можуть бути двох типів: з 

незнімним верхнім дном і зі знімним верхнім дном. Вони можуть мати висоту 

зовнішню 609…860 мм, діаметр зовнішній 468…590 мм, внутрішній 432…564 

мм, місткість 85…200 дм3. 

Бочки алюмінієві для хімічних продуктів за міждержавним стандартом 

ГОСТ 21029-75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические 

условия виготовляють двох типів – вузькогорлі та широкогорлі номінальною 

місткістю 110 и 275 дм3. Їх застосовують для транспортування рідких, 

пастоподібних та сипучих хімічних матеріалів, які не діють активно на 

алюміній. 

Бочки з корозійностійкої сталі за діючим стандартом ГОСТ 26155-84 

Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия виготовляють трьох 

типів за місткістю (100, 150 і 250 дм3) і за конструкцією днищ. Вони можуть 

мати зовнішній діаметр 484 і 600 мм, внутрішній 468...545 мм, зовнішню висоту 

748...1200 мм, товщину стінок 2...3 мм. 

Бочки зі сталі зварні товстостінні для хімічних матеріалів за діючим 

стандартом ГОСТ 17366-80 Бочки стальные сварные толстостенные для 

химических продуктов. Технические условия виготовляють двох типів, що 

відрізняються конструкцією зливно-наливних пристроїв (різьбовий і 

фланцевий). Вони можуть мати місткість 110…275 дм3, зовнішній діаметр 484 і 

600 мм, внутрішній діаметр 448 і 560 мм, висоту зовнішню 780 і 1235 мм, 

товщину стінок 2...5 мм, власну масу 29...118 кг. 

Бочки стальні зварні з обручами катання на обичайці за діючим 

стандартом ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на 

корпусе. Технические условия випускають двох типів – з повітряної 

горловиною на днище і без неї. У обох типів є сливно-наливна горловина на 

одному днище. Бочки бувають місткістю 100, 250 і 275 дм3 і мають зовнішній 

діаметр 496...680 мм, внутрішній діаметр 442...626 мм, зовнішню висоту 

709...950 мм, внутрішню висоту 654...894 мм, власну масу 26...58 кг. 

Бочки фанерно-штамповані випускають згідно ТУ 10.10.739-88 Бочки 

фанерно-штампованные для пищевой продукции (взамін ГОСТ 5958-79) 

вместимостью 50 дм3, які призначені для упакування, транспортування і 

зберігання згущеного молока, вершкового масла, желатину, маргарину, сухого 

молока, яєчного порошку [123]. 
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Бочки виготовляють двох типів: I – з клітками остова і днищ з п’яти 

склеєних шарів шпону; II – з клепками остова з трьох склеєних шарів шпону. 

Висота бочок 500 мм, діаметр 400 їм (тип I) і 397 мм (тип II). 

Бочки для коньяку, вин, соків і морсів згідно ТУ 10.24.15-90 Бочки 

деревянные для вин и коньяка (взамін ГОСТ 248-75) виробляють місткістю 50, 

100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 550 і 600 дм3. Бочки скріплюються обручами. 

Залежно від призначення вони випускаються трьох типів: І, II и III. 

Бочки дерев’яні для пива виготовляють за ТУ 63.102.112-90 Бочки 

деревянные для пива (взамін ГОСТ 4972-75) місткістю 50 і 100 дм3, 

скріплюються вони сталевими обручами. Бочки місткістю 50 дм3 мають діаметр 

455мм, висоту – 560 мм; місткістю 100 дм3 – відповідно 570 мм і 650 мм. 

Бочки полімерні за ОСТ 6-19-500-78 Бочки полиэтиленовые для 

химической продукции. Технические условия, ОСТ 6-15-68-78, а також за 

російським стандартом ГОСТ Р 52620-2006 Тара транспортная полимерная. 

Общие технические условия (взамін ГОСТ 24463-80) виготовляють з 

поліетилену (ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические 

условия і ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия). 

Вони призначені для упаковки, транспортування і зберігання рідких, в’язких і 

порошкоподібних продуктів, за винятком легкозаймистих. 

Бочки місткістю 30 дм3 мають діаметр 320 мм, висоту 500 мм; місткістю 

40 дм3 – відповідно 400 і 333 мм; 50 дм3 – 400 і 560 мм, 60 дм3 – 400 і 600 мм. 

Для транспортування різних рідких продуктів використовують також 

фляги (бідони). 

Фляги металеві для молока і молочних продуктів (міждержавний 

стандарт ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных 

продуктов. Технические условия) виготовляють двох типів: ФА - цільнотянуті 

алюмінієві; ФО – зварні сталеві з подальшим лудінням. Вони можуть мати 

місткість 25, 35, 38, 40 дм3, зовнішній діаметр 320 і 370 мм, внутрішній діаметр 

корпусу 284...340 мм, внутрішній діаметр горловини 170...220 мм, зовнішню 

висоту 465...600 мм, товщину стінок 1,5...2 мм, власну масу 8...10 кг. Запірний 

пристрій фляги забезпечує можливість її пломбування. 

Фляги багатооборотні металеві відповідно до діючого стандарту 

ГОСТ 5799-78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия, 

випускаються місткістю 40 дм3 для упакування, транспортування і зберігання 

лакофарбових матеріалів. Зовнішній діаметр фляг 400 мм, висота 495 мм. 

Для транспортування рідкої хімічної продукції використовують бутлі 

скляні за галузевим стандартом ОСТ 6-09-108-85 Тара стеклянная для 

химических реактивов и особо чистых веществ. Технические условия (взамін 

ГОСТ 14182-82), які в залежності від форми горловини випускають двох типів: 

II – з віночком горловини з гвинтовою різьбою; II – без гвинтової різьби. 

Діаметр бутлі місткістю 10 дм3 дорівнює 236 мм, зовнішня висота – 417 

мм, власна маса – 2,7 кг; діаметр бутлі місткістю 20 дм3 – 280 мм, зовнішня 

висота – 542 мм, власна маса – 4,3 кг. 

Для транспортування молока і молочних продуктів застосовують пляшки 

і банки скляні за міждержавним стандартом ГОСТ 15844-2014 Упаковка 
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стеклянная для молока и молочных продуктов. Общие технические условия. 

Пляшки випускають чотирьох типів номінальної місткістю 250, 500 и 1000 см3 

(табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 – Розміри і маса пляшок скляних за ГОСТ 15844-2014 

Номінальна 

місткість, 

см3 

Висота, мм Діаметр зовнішній, 

мм 

Маса 100 пляшок, кг, 

що рекомендується 

для типу 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1000 263 294 - 263 91 90 - 91 67 73 - 57 

500 210 234 173 210 72,5 75 82 73,5 41 43 45 35 

250 152 165 105 111 63 63 66 73,5 24 24 20 24 

 

На мішки для продуктів і мішки технічного призначення, також на 

тканини, які застосовуються для їх виготовлення розповсюджується 

міждержавний стандарт ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие 

технические условия [56].  

ГОСТ 30090-93 передбачає наступні розміри (довжина×ширина): для 

продуктових мішків 950×660; 1040×530; 1090×610 мм; для мішків технічного 

призначення 650×469; 800×460; 1112×740 мм. 

Цей стандарт розроблений замість: 

ГОСТ 8516-78 Мешки тканевые для сахара. Технические условия,  

ГОСТ 18225-72 Мешки тканевые технические. Технические условия,  

ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия, 

ГОСТ 19298-73 Ткани мешочные. Технические условия. 

Мішки для продуктів виготовляють з пряжі луб’яних волокон: льняного, 

джутового, кенафного, конопляного і суміші з цих волокон в різних 

поєднаннях, мішки технічного призначення – з пряжі луб’яних волокон в 

суміші з хімічними волокнами: віскозними, поліефірними, поліамідними, а 

також хімічних ниток: віскозних, поліамідних, поліпропіленових. 

Тара м’яка включає в себе [98]: 

– мішки паперові за міждержавним стандартом ГОСТ 2226-2013 Мешки 

из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия, 

– мішки льно-джуто-кенафні за міждержавним стандартом ГОСТ 30090-

93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия (взамін ГОСТ 

18225-72),  

– мішки тканинні для сипучих продуктів харчування за ГОСТ 30090-93 

Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия (взамін ГОСТ 19317-

73),  

– мішки для цукру за ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие 

технические условия (взамін ГОСТ 8516-78),  

– мішки поліетиленові для хімічної продукції за міждержавним 

стандартом ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической 

продукции. Технические условия,  
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– мішки-вкладиші плівкові за міждержавним стандартом ГОСТ 19360-74 

Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия.  

Мішки паперові випускають зшиті та склеєні, з відкритою або із 

закритою (з клапаном) горловиною. Маса вантажу в мішку може бути до 30 кг – 

у тришарових мішків і до 50 кг – у мішків з чотирьох-шести шарів паперу. 

Довжина мішків може бути 600...1000 мм, ширина 420...600 мм, ширина дна 

80...215 мм. Мішки виготовляють зі спеціального мішкового паперу за 

міждержавним стандартом ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические 

условия, непросоченого або просоченого різними матеріалами, ламінованого 

або бітумірованого. У них можна транспортувати різні дрібноштучні та сипучі 

вантажі, харчові продукти, агресивні хімікати, вантажі з підвищеною вологістю 

і гігроскопічністю. 

Мішки з льно-джуто-кенафних тканин можуть мати довжину 650...1440 

мм, ширину 460 і 740 мм, масу 0,4...1 кг. 

Мішки тканинні для продуктів харчування шиють з лляних і напівлляних 

тканин. Вони можуть мати довжину 1040...1090 мм, ширину 5300 і 610 мм, 

масу 0,5...0,6 кг. 

Мішки для хімічних матеріалів виготовляють з поліетиленової плівки, з 

відкритою і закритою (з клапаном) горловиною. Ці мішки можуть мати 

місткість 10...50 дм3, довжину 550...1400 мм, ширину 380...600 мм. Маса 

вантажу в мішку може бути 20...50 кг при товщині плівки відповідно 0,15...0,22 

мм. 

Мішки-вкладиші роблять відкритими з поліетиленової, 

полівінілхлоридної (ПВХ) і поліетиленово-целофанової плівки. Їх розміри 

встановлюють залежно від внутрішніх розмірів тари, в поєднанні з якою 

використовують ці вкладиші. 

Способи транспортної упаковки всіх вантажів регламентовані 

державними стандартами. 

Маркування штучних вантажів – це нанесення на них написів, знаків, 

символів різними способами. Воно виконується відповідно до міждержавного 

стандарту ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов, і має наступні призначення: 

– забезпечення схоронності вантажів при перевантаженнях, 

транспортуванні, зберіганні (нанесення маніпуляційних знаків, 

попереджувальних написів); 

– встановлення взаємозв’язків між вантажами і супровідними 

документами; 

– вказування на особливі умови транспортування і зберігання. 

Порядок розташування транспортного маркування вантажів, відповідно 

до ГОСТ 14292-96 Маркировка грузов, наведений на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1 – Порядок розташування транспортного маркування вантажів за 

ГОСТ 14172-96 (суцільні лінії – обов’язкові написи, штрихпунктирні лінії – 

допустимі написи):  

1 – манiпуляцiйнi знаки (попереджувальні написи); 2 – допустимі 

попереджувальні написи; 3 – кількість мiсць в партії, порядковий номер 

всередині партії; 4 – найменування вантажоотримувача і пункту призначення; 5 

– найменування пункту перевантаження; 6 – написи транспортних організацій; 

7 – об’єм вантажного місця (для вантажів, призначених для експорту); 8 – 

габаритні розміри вантажного місця; 9 – маса брутто; 10 – маса нетто; 11 – 

кpaїна-виготівник і (або) постачальник; 12 – найменування пункту 

відправлення; 13 –найменування вантажовідправника 

 

Транспортне маркування повинне містити (рис. 2.1): 

1) маніпуляційні знаки (позначення 1 на рис. 2.1) – зображення, які 

вказують на способи поводження з вантажем; 

2) основні надписи, які включають в себе: 

– повне або умовне зареєстроване в установленому порядку 

найменування вантажоодержувача і найменування пункту призначення 

(позначено 4 на рис. 2.1) із зазначенням, при необхідності, станції або порту 

перевантаження (позначено 5 на рис. 2.1). Якщо пунктом призначення є 

залізнична станція (порт), має бути вказано повне найменування станції (порту) 

та скорочене найменування дороги (пароплавства) призначення; 

– кількість вантажних місць у партії і порядковий номер місця всередині 

партії вказують дробом (позначено 3 на рис. 2.1): в чисельнику – порядковий 

номер місця в партії, в знаменнику – кількість місць в партії. 

Кількість вантажних місць і порядковий номер місця слід вказувати при 

перевезенні таких вантажів: 

– різнорідних або різносортних вантажів в однотипній тарі (наприклад, 

різні сорти бавовни в стосах); 

– однорідних вантажів у різнотипній тарі; 

– однорідних вантажів, коли неприпустимо змішування сортів у партії; 

– комплектів обладнання; 

– вантажів в одному вагоні дрібними відправками. 
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3) додаткові надписи, які повинні містити: 

– повне або умовне зареєстроване в установленому порядку 

найменування вантажовідправника (позначено 13 на рис. 2.1); 

– найменування пункту відправлення із зазначенням залізничної станції 

відправлення і скорочене найменування дороги відправлення (позначено 12 на 

рис. 1.3); 

– надписи транспортних організацій (зміст надписів і порядок нанесення 

встановлюються правилами транспортних міністерств) (позначено 6 на 

рис. 2.1). 

4) інформаційні надписи, які повинні містити: 

– маси брутто (позначено 9 на рис. 2.1) і нетто (позначено 10 на рис. 2.1) 

вантажного місця в кілограмах. Допускається замість маси нетто вказувати 

кількість виробів у штуках, а також не завдавати масу брутто і нетто або 

кількість виробів у штуках, якщо вони вказані у маркуванні, що характеризує 

упаковану продукцію; 

– габаритні розміри вантажного місця в сантиметрах (довжина, ширина і 

висота або діаметр і висота) (позначено 8 на рис. 2.1). 

Габаритні розміри не вказують, якщо жоден з габаритних розмірів не 

перевищує 1 м при транспортуванні вантажу на відкритому рухомому складі, 

1,2 м - в критому і 0,7 м при транспортуванні повітряним транспортом. 

Основні, додаткові та інформаційні написи розташовують: 

– на ящиках – на одному з боків. У випадку рельєфних ящиків і ящиків, 

що мають зовнішні планки, повинна бути забезпечена можливість розміщення 

маркування (прикріплення планок, закриття просвітів між дощечками і ін.). При 

транспортуванні в відкритому залізничному рухомому складі дрібними 

відправками вантажів, на які нанесено знак, що має значення "Верх", 

транспортна маркування (крім найменування вантажовідправника і пункту 

відправлення) повинна бути нанесена додатково на верхній стороні (кришці) 

упаковки; 

– на бочках і барабанах – на одному з днищ. Допускається наносити 

маркування на корпусі; 

– на мішках – у верхній частині у шва; 

– на тюках – на одній з бічних поверхонь; 

– на стосах – на торцевій поверхні. Допускається наносити маркування на 

бічну поверхню; 

– на інших видах тари і вантажах, що не упакованих в транспортну тару, - 

в найбільш зручних добре переглядаються місцях. 

– на транспортні пакети, сформовані без піддонів або на четирехзаходних 

піддонах, маркування наносять на сусідні бічну і торцеву поверхні; 

– на транспортні пакети, сформовані на двухзаходная піддонах, 

маркування наносять на двох захватних сторонах. 

Основні маніпуляційні знаки, що наносяться на штучні вантажі, 

відповідно до ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо 

поводження з товарами, показані в табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4 – Знаки спеціального маркування за ДСТУ ISO 780-2001 
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Способи нанесення маркування: 

– на ярлики (паперові, картонні, фанерні, металеві); 

– фарбою безпосередньо на вантаж (застосовують водо-, світло-, соле- і 

температуростійкі фарби). 

Маркування наносять друкарським, літографічним, електролітичним 

способами, забарвленням за трафаретом, штемпелюванням, випалюванням, 

штампуванням, продавлювання, друкуванням на машинці, маркувальними 

машинками. 

Ярлики прикріплюють до упаковки (вантажу) клеєм, болтами, шурупами, 

дротом, шпагатом і іншими матеріалами, які забезпечують збереження вантажу 

і маркування. 

Маніпуляційні знаки, написи, екологічні знаки повинні бути чорного 

кольору. Якщо колір поверхні тари (упаковки) такий, що чорний колір не 

видно, доцільно застосовувати світлий фон, переважно білий. При розмірах 

вантажного місця 500-1500 мм висота букв маркувальних написів повинна бути 

відповідно в межах 30...100 мм. Всі зазначені способи маркування 

передбачають візуальне зчитування інформації. Останнім часом, у зв’язку з 

розвитком систем автоматичного розпізнавання, сортування, адресування і 
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обліку вантажів в поточно-транспортних системах стали застосовувати 

спеціальні ярлики і методи кодування вантажів, які дозволяють автоматично 

зчитувати інформацію про вантажі при проходженні їх по транспортній системі 

та приймати рішення за технологією їх переробки за допомогою керуючих 

комп’ютерів, що працюють в режимі реального часу. 

Одним з найбільш поширених способів такого кодування вантажів, 

особливо продовольчих і промислових товарів широкого застосування, є 

штриховий код, схема якого показана на рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2 – Структура коду EAN-13 [17] 

 

Штриховий код призначений для автоматизованої ідентифікації товару та 

іншої інформації, є сукупністю послідовно розташованих паралельних штрихів 

та проміжків між ними. 

Для маркування більшості споживчих товарів використовується 

штриховий код EAN-13, що складається з 13 знаків (13 цифр під штрихами і 

пробілами) і має таку структуру (рис. 2.2): 

– перші 2 (3) знаки – код країни, що позначає, членом якої національної 

організації товарної нумерації є виробник (або інша організація); 

– наступні 5 (4) знаків – номер, який присвоюється виробнику або іншій 

організації, що реалізує товар. Дані про ці номерах містяться в базах даних 

національних організацій товарної нумерації. При цьому слід мати на увазі, що 

єдиної міжнародної бази в даний момент не існує, а відомості деяких 

національних організацій можна запросити шляхом звернення до відповідної 

організації. 

– далі 5 знаків – код товару, який присвоюється підприємством, з 

урахуванням його споживчих властивостей товару, упаковки, маси і т. п. 

Підприємство може, на свій розсуд, використовувати номери товару для 

внутрішньої класифікації продукції. Класифікація не є обов’язковою, її правила 

встановлює саме підприємство, без узгодження з національними організаціями. 

– 13-й знак (останній) – великі червоні літери. Служить для перевірки 

правильності присвоєння номера і зчитування символу. 

Штриховий код товару наноситься на його упаковку виробником, а потім 

в різних логістичної системи він автоматично зчитується оптико-електронними 

пістолетами або олівцями (наприклад, на складах при комплектації вантажів по 

замовленнях) або стаціонарними зчитують пристроями (наприклад, в 

конвеєрних системах в автоматичним адресуванням вантажів). 
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2.1.2 Транспортно-технологічні схеми доставлення тарно-штучних 

вантажів 

 

Транспортні потоки тарно-штучних вантажів зароджуються, як правило, 

на підприємствах промисловості, будівельної індустрії, сільського 

господарства. Рідше джерелом цих потоків є самі види транспорту. 

Перевізний процес складається з операцій підготовки вантажу до 

транспортування, навантаження-розвантаження, складських і власне 

транспортних (перевізних) операцій. Обсяг і характер цих операцій залежать у 

вузькому сенсі від виду транспорту, а в більш широкому – від задіяння тієї чи 

іншої транспортно-технологічної схеми доставлення (ТТСД). 

Розглянуті вантажі відносяться до категорії найбільш масових, оскільки в 

обсязі вантажообігу тільки магістрального залізничного транспорту вони 

становлять майже 10%. Для цих вантажів характерна висока трудомісткість 

навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт, що в 

конкретній формі виражається в зайнятості на їх виконання 45-50% всіх 

працівників, пов’язаних з вантажною сферою. 

У практичному сенсі розгляд різних ТТСД тарно-штучних вантажів має 

на меті встановлення кількості навантажувально-розвантажувальних операцій. 

Дане завдання розглядається в двох аспектах. 

Перший обумовлює розгляд даного питання при підготовці вантажів до 

відправлення. Так, число операцій багато в чому залежить від розмірів 

вантажних місць. Їх укрупнення шляхом пакетування, контейнеризації, 

ущільнення та ін. дає істотне скорочення навантажувально-розвантажувальних 

операцій. Наприклад, якщо у вагоні вантажопідйомністю 60 т укласти вантажні 

місця масою 10 кг кожне, то для цього буде потрібно виконати 6 тисяч 

операцій. Формування ж з них транспортних пакетів масою 1 т скорочує число 

операцій в 100 разів, а якщо вантаж перевозиться в 20-тонних контейнерах, то у 

одержувача необхідно виконати тільки три операції. Наведений приклад наочно 

демонструє переваги розвитку таких прогресивних способів транспортування 

тарно-штучних вантажів, як пакетами і в контейнерах, і виражається воно, 

головним чином, в істотному скороченні витрат трудових і матеріальних 

ресурсів, ліквідації важкої ручної праці на НРТС-роботах. 

Другий аспект передбачає встановлення кількості навантажувально-

розвантажувальних операцій, що здійснюються з ТШВ при їх доставленні. 

При розгляді ТТСД тарно-штучних вантажів у контейнерах і пакетах 

виходимо з того, що в «освоєнні» первинних відправлень тарно-штучних 

вантажів основну роль відіграють залізничний і автомобільний транспорт. 

Види перевезень на їх базі: пряме повагонне; змішане залізнично-водне; 

пряме автомобільне; змішане автомобільно-водне. 

Виходячи з існуючих видів перевезення, виділені можливі варіанти 

ТТСД. Так, при прямому залізничному перевезенні найбільш характерні схеми 

«під’їзна колія – під’їзна колія» (П – П); «під’їзна колія – вантажний двір» (П –

 ВД); «вантажний двір – вантажний двір» (ВД – ВД); «вантажний двір – під’їзна 

колія» (ВД – П). 
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Для змішаного залізнично-водного перевезення характерні наступні 

схеми: «під’їзна колія – порт – порт – під’їзна колія» (ПП – ПП); «вантажний 

двір – порт – порт – вантажний двір» (ВДП – ПВД); «порт – порт – вантажний 

двір» (ПП – ВД). 

Прямі автомобільні перевезення включають в себе наступні ТТСД: 

«відправник - одержувач» (В – О); «відправник – вантажна автостанція – 

одержувач» (ВА – О); «відправник – вантажна автостанція – вантажна 

автостанція – одержувач» (ВА – АО). 

Для змішаних автомобільно-водних перевезень найбільш характерна 

наступна ТТСД: «відправник – порт – порт – одержувач» (ВП – ПО). 

Перераховані варіанти ТТСД в даному випадку оцінюються за одним 

критерієм: числу вантажно-розвантажувальних (перевантажувальних) операцій, 

що припадають на одну схему. Природно, що найбільш раціональна ТТСД з 

мінімальним числом зазначених операцій. 

Для порівнянності результатів такого аналізу ТТСД на прикладі 

можливих варіантів приймаємо, що в пунктах відправлення і у одержувачів 

виконуються відповідно дві навантажувальні й дві розвантажувальні операції. 

Таке число операцій встановлено виходячи з таких міркувань. У пунктах 

відправлення тарно-штучних вантажів у контейнерах виконуються дві операції: 

одна по установці останніх на склад після завантаження й інша – по установці 

їх на транспортний засіб. У зворотному порядку і з збереженням кількості 

операцій їх виконують у одержувача вантажів. 

З вантажами в транспортних пакетах також прийняті дві навантажувальні 

й дві розвантажувальні операції, але їм супутні, на відміну від контейнерних 

перевезень, операції відповідно по формуванню і розбиранню пакетів. У 

пунктах перевантаження (на стиках транспорту) прийняті три операції: 

розвантажувальна, складська та навантажувальна. 

Таким чином, мінімальне число навантажувально-розвантажувальних 

(перевантажувальних) операцій забезпечують такі ТТСД, в яких 

використовується один вид транспорту. Наприклад, в схемах П – П, В – О воно 

дорівнює чотирьом, в іншому випадку – 7; 10 і навіть 14. Виходячи з цього 

можна зробити висновок, що відповідно до прийнятого критерієм найбільш 

раціональні ТТСД, що включають один вид транспорту при доставці 

розглянутих вантажів. 

Практика показує, що майже 90% обсягу первинного відправлення ТШВ 

у контейнерах здійснюється через вантажні двори (схема ВД – ВД), а 88-90% 

обсягів первинного відправлення пакетованих ТШВ «освоюються» за схемою П 

– П. «Освоєння» інших пакетованих вантажів (чорних металів, лісових, 

будівельних та ін.) відбувається майже повністю за схемою П – П. 

Автомобільні перевезення тарно-штучних вантажів реалізуються в 

основному за схемою В – О. По схемам ВА – О, ВА – АО відправляється 

приблизно 15% всього обсягу ТШВ у контейнерах (переважно малотоннажних). 

Питома вага ТТСД на основі змішаних залізнично-водних перевезень 

відносно невеликий. Так, при доставці тарно-штучних вантажів контейнерами в 

прямому залізнично-морському сполученні частка даної ТТСД становила в 
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кращі роки трохи більше 2%. Тому при визначенні кількості відповідних 

навантажувально-розвантажувальних (перевантажувальних) операцій у таких 

ТТСД необхідно диференціювати їх на залізничну і водну складові, що 

дозволить більш об’єктивно оцінити характер і обсяги здійснюваних з 

розглянутими вантажами навантажувально-розвантажувальних робіт. 

 

2.1.3 Транспортні пакети 

 

Більшість тарно-штучних вантажів доцільно перевозити пакетами. 

Загальні вимоги щодо пакетування вантажів для транспортування 

встановлені міждержавними стандартами ГОСТ 21391-84 Средства 

пакетирования. Термины и определения, ГОСТ 26653-2015 Подготовка 

генеральных грузов к транспортированию. Общие требования, ГОСТ 26663-85 

Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. 

Общие технические требования. 

Міждержавний стандарт ГОСТ 21391-84 Cpeдства пакетирования. 

Термины и определения дає наступні визначення: 

Пакетування – формування та скріплення вантажів в укрупнену вантажну 

одиницю, що забезпечують при доставці у встановлених умовах їхню 

цілісність, збереження і дозволяють механізувати НРТС-роботи. 

Вантажна одиниця, вантажне місце – вантаж, підготовлений для 

виконання НРТС-робіт. 

Транспортний пакет – укрупнена вантажна одиниця, сформована з 

декількох вантажних одиниць в результаті застосування засобів пакетування. 

Параметри і розміри пакетів тарно-штучних вантажів визначені 

діючим стандартом ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные 

параметры и размеры (табл. 2.5).  

Вони мають бути уніфіковані за розмірами в плані на базі модуля 

600×400 мм. 

 

Таблиця 2.5 – Параметри і розміри пакетів тарно-штучних вантажів за 

ГОСТ 24597-81 
Габаритний розмір мм  

не більше 

Маса брутто т 

не більше 

Застосування 

Довжина Ширина Висота   

620 420 950 1,0 Для обігу на всіх видах транспорту по країні 

переважно для внутрішньозаводських і 

міжзаводських перевезень 

840 620 1150 1,0 Те ж саме 

1240 840 1350 1,25 Для внутрішніх і зовнішньоторговельних 

перевезень на всіх видах транспорту 

1240 1040 1350 1,25 Те ж саме 

1680 1240 1700 3,2 Для внутрішніх і зовнішньоторговельних 

перевезень переважно на водному транспорті 

1880 1240 1700 3,2 Для внутрішніх і зовнішньоторговельних 

перевезень морським транспортом 
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Вантаж, сформований на піддоні, не повинен виступати за його межі 

більш ніж на 20 мм з кожного боку. Максимальні розміру пакета, сформованого 

на піддоні розмірами в плані 800×1200 або 1000×1200 мм, не повинні 

перевищувати відповідно 840×1240 і 1040×1240 мм. 

Схеми укладання і кріплення тарно-штучних вантажів на плоских 

піддонах, порядок формування пакетів з використанням засобів скріплення 

встановлюють діючий междержавний стандарт ГОСТ 21650-76 Средства 

скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах, міждержавні 

стандарти ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и 

стеклянной тары. Технические условия і ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. 

Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические 

требования. 

Вимоги до способів пакетування, параметрам і розмірам транспортних 

пакетів повинні встановлюватися в нормативно-технічної документації на 

конкретний вид продукції і пакети, сформовані з цієї продукції. 

Тарно-штучні вантажі в пакет слід укладати так, щоб, не розбираючи 

його, можна було легко підрахувати число місць в пакеті. Крім того, повинно 

бути видно маркування, нанесене на кожне місце. Готовий пакет 

транспортують, перевантажують і зберігають, чи не розформовуючи, на всьому 

шляху проходження від відправника до одержувача. 

Засіб пакетування – засіб для формування і скріплення вантажів в 

укрупнену вантажну одиницю, за винятком пакетоформувальної і 

пакетоскріплювальної техніки, в результаті застосування якого забезпечується 

пакетування. 

 

2.1.4 Засоби пакетування, що несуть 

 

Засіб пакетування, що несе – засіб пакетування, конструкція якого 

дозволяє при проведенні навантажувально-розвантажувальних і складських 

робіт виконувати за нього стропування або захоплення пристосуваннями 

підйомно-транспортних машин. 

До засобів пакетування, що несуть, відносяться плоскі піддони, стійкові 

та ящикові піддони, одноразові піддони і багатооборотні стропи. 

Пакетування тарно-штучних вантажів найчастіше виконуюють на 

піддонах. 

Піддон – засіб пакетування, що має настил (настили) і, при необхідності, 

надбудову для розміщення та кріплення вантажу (вантажів). 

Піддони можна класифікувати за наступними ознаками: 

– за родом вантажів, що транспортуються: універсальні (для вантажів 

широкої номенклатури) і спеціалізовані (для вантажів обмеженої номенклатури 

або вантажів окремих видів); 

– за конструктивним виконанням (плоскі, з виступаючим настилом, 

гребінчасті, ящикові, стійкові, ящиковий піддон-резервуар); 
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– за матеріалом (дерев’яні, пластмасові, металеві – зі сталі або легких 

сплавів, картонні, композитні із застосуванням деревостружкових плит та 

інших матеріалів); 

– за тривалістю використання (одноразові, багатооборотні); 

– за областю застосування (внутрішньоскладські піддони, для 

внутрішньозаводських перевезень, для зовнішніх магістральних перевезень). 

Плоский піддон – піддон з настилом без надбудов. 

Піддон з виступаючим настилом – піддон, у якого крайки настилу або 

настилів виступають за опорні елементи. 

Гребінчастий піддон – піддон, настил якого виконаний у вигляді гофрів, 

які забезпечують введення в них строп або робочих органів 

вантажозахоплювальних пристроїв машини. 

Ящиковий піддон – піддон з надбудовою з суцільних, ґратчастих або 

сітчастих стінок. 

Стійковий піддон – піддон з надбудовою з вільних або скріплених стійок. 

Ящиковий піддон-резервуар – піддон, виконаний у формі резервуара з 

пристроями для завантаження-вивантаження сипучих, порошкоподібних, 

рідких і газоподібних вантажів, внутрішнім об’ємом до 1 м3. 

Стійкові піддони відрізняються від плоских тим, що вони по кутах мають 

постійні або знімні стійки для того, щоб на піддон можна було ставити 

наступний (можна робити багатоярусне укладання піддонів). Таким чином 

споруджують багатоярусні конструкції, які при необхідності можуть замінити 

стелажі. 

Ящикові піддони виготовляють у формі ящика, основа якого – плоске дно. 

Стінки таких піддонів можуть бути знімними і незнімними (нерозбірними). 

За діючим стандартом ГОСТ 19848-74 Транспортирование грузов в 

ящичных и стоечных поддонах. Общие требования, стійкові піддони 

використовують для вантажів неправильної форми, складної конфігурації і 

схильних до зминання (деформації) у полегшеній тарі або первинній упаковці. 

Ящикові піддони використовують для тарно-пакувальних і штучних вантажів 

без упаковки або в первинній упаковці, що вимагають захисту від впливів 

зовнішнього середовища. 

Стійкові піддони призначені для пакетування і зберігання штучних 

вантажів, що легко пошкоджуються (товари в картонних коробках, фользі, 

папері і т. д.). Стійкові піддони застосовують для пакетування вантажів, що не 

допускають стиснення під час штабелювання (крихкі, в не досить міцній тарі та 

ін.), вантажів неправильної форми (наприклад, електродвигуни, генератори, 

акумуляторні батареї і т. п.) [166]. 

Ящикові піддони використовуються для дрібноштучних і товарів, що 

легко пошкоджуються, які не можуть бути покладені на плоскі або стійкові 

піддони (згортки, зв’язки і т. п.). В ящикові піддони укладають дрібноштучні 

вантажі без упаковки або в цеховій (первинній) упаковці (дрібні вироби 

машинобудівної, парфумерної, гумотехнічної промисловості тощо). 
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Типи, основні параметри і розміри, технічні вимоги до стійкових і 

ящикових піддонів встановлює міждержавний стандарт ГОСТ 9570-2016 

Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия. 

 

Таблиця 2.6 – Стандарти на піддони залежно від типу тари [98] 

Тип тари Піддони 

Ящики, мішки, коробки, тюки, кипи, 

бочки 

Піддони плоскі за ГОСТ 9078-84 

Коробки, зв’язки, пачки, 

мілкоштучні упаковки 

Піддони ящикові за ГОСТ 9570-2016 

М’які упаковки, різновелика тара Піддони стійкові за ГОСТ 9570-2016 

 

Таблиця 2.7 – Основні параметри і розміри стандартних ящикових і 

стійкових піддонів (ГОСТ 9570-2016) 

Габаритні розміри, мм Довжина між 

опорами, мм 

Ширина між 

опорами, мм 

Висота 

опори, мм 

Маса 

брутто, т Довжина 

L 

Ширина 

W 

Висота 

H 

1240 835 970 760 590 

100 

1,0; 1,25 
1240 840 970 760 590 

1240 840 1150 760 590 

1240 1040 1150 760 710 

1640 1240 1300 800 760 
2,0; 3,2 

1840 1240 1300 800 760 

 

Найбільш широке застосування знаходять плоскі піддони. 

Плоскі піддони застосовують для перевезень: 

– вантажів правильної форми у вигляді прямокутного паралелепіпеда 

(ящиків, коробок) або у вигляді прямого циліндра (бочок, барабанів), що 

встановлюються вертикально; 

– інших вантажів, які можуть бути покладені стійко (рос. устойчиво) на 

піддон (наприклад, мішків). 

Переваги плоских дерев’яних піддонів: низька вартість, невелика витрата 

металу і вага, малий займаний обсяг в порожньому стані. 

Недоліки плоских піддонів: неможливість укладання вантажів 

неправильної форми, необхідність в додаткових пристроях для стабілізації 

пакета, тиск верхніх вантажів на нижні при установці пакетів в штабель один на 

одного. Через останній недолік пакети вантажів на плоских піддонах 

встановлюють в штабель на висоту не більше двох-трьох ярусів. 

Типи, основні параметри, розміри і призначення багатооборотних 

плоских піддонів регламентує міждержавній стандарт ГОСТ 9078-84 Поддоны 

плоские. Общие технические условия (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 – Характеристики плоских піддонів за ГОСТ 9078-84 

Тип піддону і 

найменування 

Основний розмір 

ширина×довжину, 

мм 

Призначення 

П2 – однонастильний 

двохзахідний 

П4 – однонастильний 

чотирихзахідний 

2П4 – 

двохнастильний 

чотиризахідний 

800×1200; 

1000×1200 

Для обігу на всіх видах транспорту і 

зовнішньоторговельних перевезень, 

переважно для транспортування і 

складської вантажопереробки в 

загальнодержавній системі 

матеріально-технічного постачання 

2ПО4 - 

двохнастильний 

чотиризахідний з 

вікнами в нижньому 

настилі 

2ПВ2 – 

двохнастильний 

двохзахідний з 

виступами 

Для обігу на всіх видах транспорту і 

зовнішньоторговельних перевезень 

2ПВ2 – 

двохнастильний 

двохзахідний з 

виступами 

1200×1600; 

1200×1800 

Для обігу на водному транспорті, 

залізничному транспорті на 

відкритому рухомому складі та 

автомобільному транспорті та 

зовнішньоторговельних перевезень 

 

Двухнастільний піддон – піддон з верхнім і нижнім настилами, кожен з 

яких може бути використаний для розміщення вантажу. 

Число заходів – число сторін, з яких можна захопити піддон вилковим 

захватом навантажувача. 

Двохзахідний піддон – піддон, конструкція якого забезпечує можливість 

введення захоплення тільки з двох протилежних сторін. 

Чотиризахідний піддон – піддон, конструкція якого забезпечує 

можливість введення захоплення з чотирьох сторін. 

Універсальні піддони мають певні умовні позначення: 

– перша цифра: число настилів, для стійкових і ящикових – число 

постійних стійок (стінок);  

– наступна буква: П – піддон плоский; С – стійковий; Я – ящиковий; 

– наступна буква О – для плоского с вікнами, В – з виступами; 

– остання цифра – кількість заходів. 

В умовне позначення піддону повинні входити: тип, маса брутто в 

тоннах, матеріали, з яких виконані основні частини (Д – з дерева, С – з сталі, Л 

– з легких сплавів, СН – з синтетичних матеріалів, ДС – з дерева і сталі, ДЛ – з 

дерева і легких металів, СНЛ – з легких металів і синтетичних матеріалів, СНС 

– з стали і синтетичних матеріалів) і номер ГOCTу. 
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Для плоских піддонів П2, П4, 2П4, 2ПО4, 2ПВ2 при розмірах в плане 

800×1200 мм маса брутто – не більше 1 т, при розмірах в плані 1000×1200 мм 

маса брутто – не більше 1,25 т. 

Для плоских піддонів 2ПВ2 при розмірах в плані 1200×1600 мм маса 

брутто – не більше 2 т, при розмірах в плані 1200×1800 мм маса брутто – не 

більше 3,2 т. 

Приклад умовного позначення піддону: 

2ПО4 – l,25Д ГOCT 9078-84. 

Це двухнастільний плоский піддон з вікнами в нижньому настилі 

четирехзаходний масою брутто 1,25 т, дерев’яний, за ГОСТ 9078-84. 

У нашій країні найбільшого поширення для пакетування тарно-штучних 

вантажів отримали плоскі дерев’яні піддони з розмірами в плані 800×1200 мм, 

вантажопідйомністю 1 т за міждержавними стандартами ГОСТ 9078-74 

Поддоны плоские. Общие технические условия і ГОСТ 9557-73 Поддон 

плоский деревянный размером 800×1200 мм. Технические условия (за 

класифікацію загального ГОСТ 9078-84 це піддон 2ПО4, вантажопідйомністю 

1 т). 

 

2.1.5 Скріплення пакетів сталевими і пластмасовими стрічками, 

клеєм. Скріплення пакетів термоусадковими плівками. Скріплення 

пакетів плівками, що розтягуються. Пакетоформувальні машини. 

Технологія і обладнання для формування пакетів 

 

В якості засобів скріплення використовують стропи багатооборотні 

(ремені з гумотканинного матеріалу), дріт, стрічку (металеву, синтетичну, що 

склеює), плівку полімерну, клей, металеві пояси (стяжки) і касети, які повинні 

відповідати вимогам ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных 

грузов в транспортных пакетах. 

При обв’язці пакетів допускається встановлювати шини у вигляді 

куточків з металу, деревини, картону, полімерів та інших матеріалів або їх 

комбінацій. 

Пакетувальний строп – засіб пакетування, що складається з жорстких і 

(або) гнучких елементів з запірним пристроєм. 

Пакетувальне обв’язування – гнучкий засіб пакетування у вигляді 

обв’язки. У якості пакетувального обв’язування можуть бути використані 

стрічка, дріт, сітка, плівка і т. д. 

Пакетувальна стяжка – напівжорсткий засіб пакетування з 

пристосуванням, що стягує. 

Пакетувальна касета – засіб пакетування, що складається з рам, стійок і 

сполучних елементів. 

Згідно з діючими нормативними документами (ГОСТ 21650-76 Средства 

скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах) засоби скріплення 

одно- і багаторазового використання повинні забезпечувати: 

http://docs.cntd.ru/document/1200023529
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– можливість механізованого навантаження і вивантаження пакетів 

вилковими навантажувачами, кранами та іншими вантажно-

розвантажувальними та підйомно-транспортними машинами; 

– стабільність форми пакетів на всьому шляху проходження при 

транспортуванні одним або декількома видами транспорту і виконанні 

навантажувальних, підйомно-транспортних і складських операцій; збереження 

вантажу в транспортній тарі. 

Порівняльний аналіз засобів скріплення показує, що багаторазові засоби 

(металеві стяжки, напівтверді металеві та гнучкі пакетуючі стропи, касети і т. 

д.) більш дорогі і трудомісткі у виготовленні, вимагають повернення і ремонту. 

При використанні багаторазових засобів скріплення не вирішене ще питання 

механізованого та автоматизованого скріплення тарно-штучних вантажів. Все 

це значно знижує ефективність застосування багаторазових засобів скріплення, 

особливо при великосерійному і масовому їх виробництві. 

З одноразових засобів скріплення (сталева та пластмасова стрічки, клей, 

дріт, термоусадкова плівка і плівка, що розтягується) найбільше застосування в 

пострадянському просторі отримав спосіб скріплення пакетів сталевою 

стрічкою. 

У вітчизняній практиці для обв’язки пакетів використовується сталева 

холоднокатана низьковуглецева пакувальна стрічка (міждержавний стандарт 

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия) товщиною 

0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0 і шириною 15; 20; 30 мм. За станом матеріалу стрічка 

підрозділяється на м’яку (М), напівнагартовану (ПН) і загартовану (Н), а по 

точності виготовлення – нормальної точності по товщині і ширині, підвищеної 

точності по товщині (Т) і ширині (111). 

На практиці, як правило, використовується стрічка марки ПН або Н 

шириною 20 мм і товщиною 0,3-0,7 мм. Для автоматичних стрічкообв’язуючих 

машин перевага повинна віддаватися стрічка з підвищеною точністю 

виготовлення. 

Кінці сталевої стрічки з’єднують просіченням або за допомогою пломб. 

На автоматичних скріплюючих машинах використовується також точкове 

зварювання, більш надійне і таке, що забезпечує більшу безпеку поверхонь 

вантажу від пошкоджень при складуванні. Однак цей спосіб висуває певні 

вимоги до поверхні стрічки. 

При з’єднанні просіченням утворюється замок шляхом вирубки стрічки 

по осьовій лінії. Такий замок знижує на 20-30% міцність скріплення. Крім 

цього, при транспортуванні пакетів не виключена можливість зсуву кінців 

стрічки і саморозцеплення замкового з’єднання, що може привести до 

порушення цілісності пакету. Цей недолік виключається при використанні 

пломбового з’єднання, яке представляє собою спільну вирубку на крайках 

стрічки пломби і вушка, відгинають вниз-вгору. 

Для обв’язки пакетів стрічкою застосовують ручні та напівавтоматичні 

машинки і обв’язувальні автомати. 

Технологію процесу обв’язки пакетів можна розділити на три операції: 

подача стрічки навколо пакету, натягування і скріплення її кінців. 
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Як показує практика, доцільно сталевою стрічкою скріплювати вантажі з 

пружними властивостями (тюки бавовни, вовни, картонні ящики, автомашини і 

т. д.). 

Намітилася тенденція заміни сталевих стрічок на пластмасові, які за 

міцністю не поступаються сталевим і в той же час не схильні до корозії. Кінці 

стрічки з’єднують точковим зварюванням або зварюванням тертям. 

Найбільш простим способом скріплення пакетів тарно-штучних вантажів, 

що забезпечує повну автоматизацію цього процесу, є їх склеювання. Ця 

операція здійснюється з застосуванням пристроїв, що наносять клей, 

вбудованих в пакетоформувальні машини. 

Для склеювання паперових мішків, картонних ящиків застосовують 20%-

ний декстриновий клей, полівінілацетатний (ПВА) або силікатний; для 

поліетиленових мішків – клей постійної клейкості № 109 та термоклей на 

основі церезину. 

Недоліки цього способу скріплення – відносно низька міцність пакетів і 

можливість пошкодження тари в процесі розбирання пакетів. Використовують 

його спільно з іншими способами скріплення. За кордоном (США, Німеччина) 

створені спеціальні клеї, які не допускають зсув вантажу навіть при значних 

поздовжніх силах, але забезпечують надалі легке розбирання пакета при впливі 

на вантаж невеликих вертикальних зусиль. 

Скріплювати в пакет дрібні вантажні одиниці можна з використанням 

полімерних плівок – термоусадкової і що розтягується. Полімерні плівки є не 

тільки засобом скріплення, а й виконують захисні функції. Застосування 

полімерних плівок при пакетування дозволяє скоротити втрати вантажу, 

зберегти його якість, а в разі використання термоусадкових плівок додатково 

забезпечує захист від пилу, бруду, вологи, допускає зберігання пакетів на 

відкритих майданчиках, забезпечує можливість візуального контролю вантажу. 

Полімерними плівками можна скріплювати різні тарно-штучні вантажі в 

пакетах: мішки з сипучої продукцією, вогнетривкі вироби, склотару, будівельні 

деталі, різну продукцію в картонних ящиках, тканини в рулонах і т. д. 

Застосування плівки дозволяє забезпечити монолітність пакета і міцне 

з’єднання його з піддоном. Процес скріплення може бути повністю 

механізований. 

Даний спосіб пакетування тарно-штучних вантажів є прогресивним і 

перспективним ще й тому, що дозволяє для ряду вантажів виключити 

необхідність застосування піддонів. Безпіддонний спосіб пакетування з 

використанням термоусадкової плівки знайшов широке застосування, 

наприклад, для відвантаження цементу в мішках, вогнетривких виробів і т. д. 

Контейнерні та пакетні перевезення вантажів передбачають використання 

полегшеної тари і упаковки. Вирішення цього завдання в значній мірі 

забезпечується також застосуванням полімерних плівок як засіб скріплення. 

Витрати на упаковку в цьому випадку можуть бути знижені на 20–70%. Ось 

чому, починаючи з 60-х років, полімерні плівки стали широко застосовуватися 

у всьому світі в самих різних галузях господарства як засоби скріплення. 
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Термоусадкова плівка дозволяє захищати вантажі від радіоактивних 

опадів і проводити дегазацію і дезактивацію, а в разі необхідності вона 

знімається з пакета і знищується, що обумовлює їх застосування в армії США і 

інших країн. 

Термоусадкові плівки – це плівки, здатні зменшуватися у розмірах під 

впливом температури, яка повинна бути вище температури розм’якшення 

полімеру. На властивості плівок давати усадку при нагріванні і грунтується 

використання їх в якості засобу скріплення вантажів в пакетах. Тому відмінною 

рисою їх застосування є необхідність теплової обробки пакета для отримання 

щільної оболонки за формою вантажу, що пакується. Властивість плівки давати 

усадку закладено в процесі її виробництва – полімери в високоеластичному 

стані здатні під впливом прикладених сил розвивати великі деформації, 

наслідком чого є орієнтація молекулярних ланцюгів полімеру і виникнення 

напружень в плівці. При подальшому охолодженні й затвердінні ці деформації 

фіксуються в полімері через протікання процесів склування і кристалізації. При 

цьому макромолекули залишаються в напруженому стані. 

При нагріванні плівки виникли напруження вивільняються, 

макромолекули прагнуть зайняти своє початкове положення, результатом чого 

є усадка плівки, тобто оборотна деформація. 

Скріплення покладених в пакет вантажів термоусадковою плівкою – 

абсолютно новий спосіб і полягає він в наступному: вантаж, покладений в 

пакет, обертається плівкою, після чого плівка на пакеті вантажу піддається 

термічній обробці і подальшого охолодження. Охолоджена плівка вмощується і 

щільно обтягує вантаж. 

Відомі два способи скріплення пакетів вантажів, сформованих на 

піддонах: бандеролюванням – обгортанням з чотирьох сторін і повним 

обгортанням, точніше, обгортанням з п’яти сторін. Спосіб скріплення 

вибирається залежно від вимог до пакетування вантажу і умов його зберігання. 

При необхідності захисту вантажу від впливу зовнішнього середовища (пилу, 

бруду, вологи) він повинен бути обгорнутий з п’яти сторін. У разі необхідності 

плівкою може бути захищена і нижня сторона пакета. 

Останнім часом велике значення в якості упаковки набуває пакування в 

плівки, що розтягуються (стретч-плівки), використання яких розширює 

можливості застосування полімерних матеріалів. 

Плівки, що розтягуються, виробляють з модифікованого поліетилену 

низької щільності, лінійного поліетилену, полівінілхлориду, сополімерів 

вініліденхлориду та іономерів. Головна перевага цього типу плівок полягає в 

тому, що вони не вимагають теплової обробки. 

Плівки, що розтягуються, в основному застосовуються в наступних 

випадках: 

– скріплення пакетів вантажів правильної форми; 

– пакування продукції, чутливої до нагрівання; 

– пакування продукції, яка в процесі зберігання і транспортування може 

ущільнюватися. 
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Переваги упаковки в плівку, що розтягується, в порівнянні з упаковкою в 

термоусадкову плівку полягає в наступному: 

– економія енергії (відсутність операції в усадочною камері); 

– економія матеріалу (застосування більш тонких плівок); 

– економія виробничої площі; 

– використання плівки стандартної ширини; 

– використання подвійної плівки (можливість загортання піддонів з 

вантажем, попередньо упакованими в термоусадочну плівку, уникаючи при 

цьому можливого зварювання або ламінування плівок окремих упаковок). 

На практиці ці два способи не тільки конкурують, а й доповнюють один 

одного. У тому випадку, коли упаковки піддонів з приблизно однаковими 

вантажами надходять з досить великими інтервалами, краща розтягується 

плівка. Коли важлива швидкість, а розміри вантажів дуже різні, краща упаковка 

в термоусадкову плівку. 

Пакетні перевезення вантажів – один з важливих напрямків організації 

ефективних вантажопотоків на основі методології ділової логістики. При цьому 

найбільший економічний ефект від пакетних перевезень вантажів досягається в 

разі механізації і автоматизації первинної операції – укладання вантажів на 

піддони. Для цього на сучасних складах застосовують пакетоформувальні 

машини (ПФМ). 

Пакетоформувальні машини класифікують: 

– за способом укладання вантажів на піддони (машини з горизонтальним 

формуванням шарів – власне ПФМ и пакетоформувальні автомати з верхнім 

укладанням вантажів – ПФА); 

– за родом вантажів, що укладаються на піддони – універсальні ПФМ 

(для різних вантажів) і спеціалізовані (для укладання певних вантажів – ящиків, 

коробок або мішків); 

– за ступенем автоматизації – автоматичні та напівавтоматичні. 

Пакетоформувальні машини на складі слід встановлювати в залежності 

(НТП-АПК 1.10.17.001-03): 

– від величини вантажообігу (менше 20 тис т на рік - з ручним 

управлінням, від 20 до 50 тис т на рік - напівавтоматичні, понад 50 тис т на рік - 

автоматичні); 

– від схеми технологічного процесу вантажопереробки у напрямку видачі 

сформованих пакетів (прохідні, зі зворотним видачею, з перпендикулярної 

видачею). 

За способом формування пакетів пакетоформувальні машини (ПФМ) 

ділять на чотири групи: горизонтального, вертикального, комбінованого 

формування та формування пучком [17]. 
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2.1.6 Технологія навантажувально-розвантажувальних і 

транспортно-складських робіт з пакетами. Засоби механізації 

 

Технологія навантажувально-розвантажувальних і транспортно-

складських (НРТС) робіт в складах визначає порядок і послідовність виконання 

операцій по навантаженню, вивантаженню, транспортуванню і складуванню 

пакетів, технічні засоби, що використовуються, а також встановлює вимоги по 

охороні праці. 

Розглянемо технологію НРТС-робіт на прикладі пакетів (рис. 2.3), 

сформованих на стандартних плоских піддонах розмірами 800×1200 мм, що 

виготовляються за ГОСТ 9078-85. Вимоги до пакетів сформульовані в 

ГОСТ 24597-81. 

 

 

Рис. 2.3 Схеми пакетів різних вантажів на стандартних піддонах:  

а – скріплення клеєм, стрічкою, куточками; б – скріплення термоусадковою 

плівкою; в – скріплення клейкою стрічкою; г – скріплення клеєм і крафт–

папером; д – скріплення дротом із застосуванням картонних прокладок;  

е – скріплення плівкою, що розтягується: ж – скріплення барабанів на піддоні 

стрічкою 
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Рис. 2.4 Багатооборотні засоби скріплення тарно-штучних вантажів у пакеті:  

а – скріплення за допомогою строп УСК; б – скріплення за допомогою строп 

СПО-4; в, д – гнучкі пакетуючі стропи; г – металічна стяжка; е – касета 

 

Приблизна технологія пакетування вантажів наведена на рис. 2.5, 2.6. 

 

 

Рис. 2.5 Структурна схема механізованого формування та скріплення пакетів з 

картонних, пластикових і дерев’яних багатооборотних ящиків [123] 

 

Пакувальна операція (укладання вантажів в ящики) 

Формування пакета (пакетоформувальна машина) 

Транспортування пакетів на склад (вилковий навантажувач) 

Скріплення пакета 

(тунель для теплової обробки) 

Механізоване скріплення пакетів 

Надягання чохла 

 з термоусадкової плівки на пакет 

Скріплення пакетів плівкою, що 

розтягується (установка типу 

МТ67 або МТ71) 

І варіант (для вантажів, що 

потребують захисту від вологи) 

ІІ варіант (для вантажів, що не 

потребують захисту від вологи) 
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Рис. 2.6 Структурна схема механізованого формування та скріплення пакетів з 

блоків груповий упаковки (скляних банок, пляшок, металевих банок та ін.) 

[123] 

 

Пакетуванню на піддонах підлягають вантажі в транспортній тарі або без 

неї, що мають стабільну правильну геометричну форму, що не змінюється в 

процесі пакетування, складування і транспортування. Засоби скріплення 

вантажів на плоских піддонах забезпечують необхідну міцність обв’язування 

пакета. Це пакувальна сталева і полімерна стрічка, сталева проволока, 

термоусадкова плівка і плівка, що розтягується, клей і т. д. 

Перевезення вантажів пакетами виконується засобами залізничного і 

автомобільного транспорту відповідно до правил, що діють на відповідному 

виді транспорту, та іншої документації, затвердженої у встановленому порядку. 

Способи кріплення пакетів у залізничних вагонах повинні відповідати 

міждержавному стандарту ГОСТ 22477–77 Средства крепления транспортных 

пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования.  

При двоярусному розміщенні пакетів в критих вагонах рекомендується 

формувати пакет з наступними параметрами: при одноярусному розміщенні – 

висота, включаючи піддон, 1350 мм, маса не більше 1 т; при триярусному 

розміщенні – висота 900 мм, маса не більше 700 кг. 

При проведенні НРТС-робіт застосовують:  

– для критих вагонів – електронавантажувачі вантажопідйомністю 

1,0...1,6 т і автонавантажувачі тієї ж вантажопідйомності з каталітичними 

нейтралізаторами відпрацьованих газів;  

– для завантаження критих автомобілів вантажопідйомністю 8,0 т і 

більше – авто- і електронавантажувачі вантажопідйомністю не більше 1,0 т;  

– на вантажних операціях в складі при укладанні пакетів в штабель 

висотою більше 3,3 м – авто- і електронавантажувачі вантажопідйомністю до 

2,0 т з максимальною висотою підйому вантажу 4500 мм.  

Навантажувачі обладнають штатними вилами, пристосуванням для 

бічного переміщення, наприклад КПП-1,0 або КПП-1,6, а при необхідності і 

Пакувальна операція (заповнення банок, пляшок) 

Формування блоків групової упаковки із 

застосуванням термоусадкової плівки 

Формування пакетів з блоків групової упаковки  

(пакетоформувальна машина) 

Скріплення пакетів плівкою, що розтягується 

(установка типу МТ67 або МТ71) 

Транспортування пакетів на склад  

(вилковий навантажувач) 
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спеціальними вантажозахватними пристроями (для операцій з рулонами, 

бочками і т. п.).  

На завантаженні автофургонів довжиною понад 4,0 м і 

вантажопідйомністю до 8,0 т додатково використовують ручні гідравлічні 

(наприклад, «Rocla») або електричні самохідні візки, штабелери. 

Щоб забезпечити можливість в’їзду навантажувача в автофургон або 

вагон при розбіжності висоти рампи складу з рівнем підлоги кузова (або 

вагона), може використовуватися перехідною трап (пандус). З допоміжного 

обладнання використовують лом, молоток, засоби для кріплення пакетів у 

вагонах, що відповідають вимогам ГОСТ 22477–77 Средства крепления 

транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования. 

Засоби механізації є важливим елементом всього технічного комплексу 

пакетних перевезень. Як показує практика, вони застосовуються не тільки для 

завантаження-розвантаження вагонів, автофургонів та іншого рухомого складу 

автомобільного транспорту, а й для виконання аналогічних робіт з 

контейнерами. У зв’язку з інтенсивним зростанням контейнерних перевезень в 

нашій країні і за кордоном розвитку цих засобів механізації приділяється 

велика увага. 

На зазначених роботах застосовуються в основному два види підйомно-

транспортних машин [52]:  

– машини циклічної дії (авто- і електронавантажувачі, вантажні візки і 

кранові засоби);  

– машини безперервної дії (стрічкові, ланцюгові й роликові неприводні 

конвеєри). 

Підйомно-транспортні машини працюють в специфічних умовах, які 

визначаються відносно невисокою міцністю підлог і невеликими розмірами 

рухомого складу і контейнерів, многотіпность тари вантажів, технологічними 

особливостями складування і зберігання продукції. У зв’язку з цим до машин 

циклічної дії пред’являються додаткові вимоги: 

– будівельна висота машин (по вантажопідйомнику) не повинна 

перевищувати аналогічний параметр дверей вагонів, внутрішнього розміру 

автотранспортних засобів і контейнерів; 

– максимальне навантаження від коліс машин з вантажем не повинне 

перевищувати розумних меж міцності підлог, регламентованих для 

транспортних засобів і кожного типу контейнерів; 

– колеса машин повинні виготовлятися з пружними шинами, що 

забезпечують при навантаженні необхідну площу зіткнення коліс з підлогою; 

– вантажозахватні пристрої машин повинні мати велику висоту вільного 

підйому, необхідне зміщення в поперечному напрямку і регульовану відстань 

між захоплюючими елементами; 

– двигуни внутрішнього згоряння автонавантажувачів, що працюють 

всередині транспортних засобів і критих контейнерів, повинні оснащуватися 

нейтралізаторами вихлопних газів. 
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Відповідно до ГОСТ 18501-73 Оборудование подъемно-транспортное. 

Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения:  

– навантажувач – машина, обладнана робочими органами для 

навантаження, розвантаження й штабелювання вантажів. Робочі органи – вила 

для підхоплення штучних вантажів; ківш для зачерпування і висипання сипучих 

вантажів і т. п. 

– автонавантажувач – навантажувач з приводом від двигуна 

внутрішнього згоряння; 

– електронавантажувач – навантажувач з електричним приводом; 

– штабелер – пересувна машина, обладнана пристроєм для 

штабелювання штучних вантажів. 

Найбільшого поширення на складах тарно-пакувальних і штучних 

вантажів отримали електронавантажувачі, автонавантажувачі, 

електроштабелери і електровізки, які відносять до машин підлогового 

транспорту. Незважаючи на те, що навантажувачі розглянутого типу можyть 

оснащуватися різними вантажозахоплювальними пристроями, їх дуже часто 

називають вилковими, так як вила є їх основним вантажозахоплювальним 

opгaном. 

Підлогові (рус. «напольные») (вилочные) навантажувачі – універсальні 

самохідні підйомно-транспортні машини на колісному ходу з приводом від 

двигунів різного типу, обладнані жорсткою вертикальною стійкою з кареткою, 

що пересувається по ній, яка несе вантажозахоплювальний пристрій. 

Основними перевагами підлогових навантажувачів є мобільність і 

універсальність, що визначається великою кількістю змінних 

вантажозахоплювальних пристроїв і пристосувань, здатність до 

самонавантаження, саморозвантаження і штабелювання вантажів, а також 

висока маневреність. 

За призначенням навантажувачі бувають: універсальні (загального 

призначення – призначені для роботи з великою номенклатурою вантажів); 

спеціальні (для виконання навантажувально-розвантажувальних операцій з 

однією гpупою вантажів). 

За вантажопідйомністю виділяють три типи навантажувачів: легкі 

(малогабаритні) вантажопідйомністю до 2 т; середні – до 5 т; важкі – до 40 т. 

За типом силової установки (приводу) розрізняють дві основні гpупи 

навантажувачів:  

– електронавантажувачі (з приводом від електродвигуна, які отримують 

живлення від власних акумуляторних батарей або від зовнішнього джерела за 

допомогою кабелю або по тролеям);  

– автонавантажувачі (з приводом від двигуна внутрішнього згоряння – від 

бензинового двигуна (бензинові); від дизеля (дизельні); від двигуна, що працює 

на зрідженому газі (газові)). 

За розташуванням робочого обладнання щодо самохідного шасі (за 

місцем розташування вантажопідйомника) навантажувачі діляться: на 

фронтальні (вантажопідйомник знаходиться в поздовжньої осі навантажувача); 

бічні (вантажопідйомник розташований перпендикулярно поздовжньої осі 
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навантажувача); портальні (вантажопідйомник розташований у вертикальній 

площині навантажувача). 

Універсальні електро- і автонавантажувачі виконуються в основному 

фронтальними, навантажувачі спеціального призначення – бічними і 

портальними. 

У нашій країні поряд з вітчизняними використовуються навантажувачі 

різних іноземних фірм. Великого поширення (ще з часів СРСР) отримали 

навантажувачі болгарської фірми «Балканкар» серій ЕВ (електричні) і ДВ 

(дизельні). На жаль, якість цих навантажувачів залишає бажати кращого, а ціна 

акумуляторних батарей, якими вони комплектуються, становить близько 

третини вартості самих навантажувачів. Крім того, в комплект поставки 

болгарських навантажувачів не входять зарядні пристрої та індикатори 

розрядки батарей. 

Вілкові електронавантажувачі. Універсальні електронавантажувачі 

виготовляють російські підприємства, а також компанії BT Industries (Швеція), 

Clark (Clark Equipment) (Австралія), Crown (Crown Equipment Corporation) 

(США), Hyster (США), Jungheinrich (Юнгхайнрих) (Німеччина), Linde (Linde 

Material Handling GmbH) (Німеччина), Raymond (Raymond Corporation) (США), 

Toyota (Toyota Motor Corporation) (Японія), Балканкар (АО «Балканкар 

Рекорд») (Болгарія) та інші. 

На пострадянському просторі електронавантажувачі маркуються буквами 

ЭП, а автонавантажувачі буквами АП. Після букв через тире пишуться три або 

чотири цифри, дві перших з яких можуть вказувати вантажопідйомність 

навантажувача в тонах, збільшену в десять разів, а наступні цифри – номер 

модифікації. Для визначення дійсної вантажопідйомності навантажувача 

необхідно подумки поставити кому між першою і другою цифрою індексу. 

Наприклад, запис ЭП-103 означає: електронавантажувач, вантажопідйомністю 

1,0 т, третьої моделі. Однак існує й інше маркування навантажувачів: 

наприклад, ДП – дизельний навантажувач; ВП – вилочний навантажувач. 

Вартість закордонних урівноважених електронавантажувачів складає 20–

30 тисяч доларів. Вони обладнані бортовим мікрокомп’ютером, дисплеєм, 

засобами автоматизації та радіозв’язку. Дисплей і засоби радіозв’язку слугують 

для передачі команд водію електронавантажувача. 

Компанії Raymond, Crown, Yale (США), BT (Швеція), Jungheinrich, Linde 

(Німеччина) та інші випускають також електронавантажувачі різних 

конструкцій з винесеними опорами, які мають висоту підйому до 12 м, можуть 

працювати у вузьких проходах (1,6–2,5 м) і призначені спеціально для 

обслуговування зон складування в складах тарно-штучних вантажів. 

 

 

 

 

 

 

https://www.stroyteh.ru/company/Balkankar
https://www.stroyteh.ru/company/Balkankar


85 

Таблиця 2.9 – Основні параметри універсальних електронавантажувачів 

[98] 

Вантажопідйомність:  

триколісних електронавантажувачів: 0,6 т; 0,8 т; 1,2 т 

чотириколісних електронавантажувачів: 1 т; 2 т; 3,2 т; 5 т 

Номінальна висота підйому вил 1,8 м; 2 м; 2,8 м; 3 м; 3,3 м 

Ширина проходу для штабелювання 3–4,6 м 

Габаритні розміри:  

довжина 2,2–3,9 м 

ширина 0,93–1,55 м 

висота 1,6–3,1 м 

Швидкість руху 1,5–3 м/с 

 

Недоліки універсальних електронавантажувачів – низька висота підйому 

вантажозахоплювача та широкі проходи для штабелювання.  

Електронавантажувачі призначені для механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт, з тарно-пакувальними і штучними вантажами, в тому 

числі згрупованими у вигляді пакетів на піддонах або в контейнерах. 

Використання в якості силового aгpeгaту на електронавантажувачах 

електричних двигунів дозволяє експлуатувати їх переважно в закритих 

приміщеннях (закриті склади, цехи, вагони, трюми судів та ін.), а також на 

відкритих майданчиках з твердим і рівним покриттям при температурі 

навколишнього повітря від –30 до +40 °С. 

Значні переваги вилкових електронавантажувачів – висока маневреність, 

відносна безшумність, відсутність вихлопних газів в умовах їх застосування на 

закритих складах, простота управління і обслуговування. 

У світовій практиці широке застосування знайшли трьох-і чотириколісні 

вилкові електронавантажувачі. Триколісні електронавантажувачі в залежності 

від типу приводу механізму пересування виготовляються з задніми або 

передніми ведучими колесами. Номенклатура їх досить широка і включає в 

себе уніфікований ряд за вантажопідйомністю (0,8-1,65 т) і модифікований за 

висотою підйому. 

Як свідчить досвід, триколісні електронавантажувачі з заднім ведучим 

колесом (одиночним або спареним) мають більшу маневреність і меншу 

енергоємність. Однак на похилих ділянках колії ці електронавантажувачі 

схильні до буксування. Тому навантажувачі з приводом на заднє колесо 

рекомендується застосовувати при ухилах не більше 30%. Іншим характерним 

властивістю цих машин є те, що при виборі типу приводу механізмів 

пересування необхідно враховувати їх вантажопідйомність. Зокрема, при 

вантажопідйомності до 1 т доцільно застосовувати електронавантажувачі з 

заднім ведучим колесом, а при вантажопідйомності більше 1 т – з приводом на 

передні колеса. Привід на передні колеса може бути загальним або роздільним 

на кожне колесо. Роздільний привід вважається більш прогресивним. 
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Незважаючи на наявні рекомендації, конструктори і виробники 

продовжують приділяти багато уваги питанням стійкості триколісних 

навантажувачів. Так, в Німеччині розроблено триколісні вилочні 

електронавантажувачі зі змінною базою і приводом на заднє колесо. База 

навантажувача змінюється похилій передньої рамою, верхня частина якої на 

рівні панелі управління шарнірно пов’язана з основною рамою машини. За 

допомогою гідроциліндра передня рама може міняти нахил, що призводить до 

переміщення нижньої її частини разом з передніми колесами. При цьому 

стійкість навантажувача підвищується в результаті збільшення його бази і 

деякого зниження центру ваги. Однак зі збільшенням бази кілька погіршуються 

маневрові властивості навантажувача. 

Випускаються дві серії таких навантажувачів. Перша серія має масивні 

шини і вантажопідйомність ряду: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 і 1,6 т, друга – пневмошіни і 

вантажопідйомність 1,0 і 1,2 т. Навантажувачі знайшли застосування на 

залізницях Німеччини для перевантаження штучних вантажів, що перевозяться 

в контейнерах і критих вагонах. 

Незважаючи на проведені роботи по вдосконаленню триколісних 

навантажувачів найбільш широко застосовуються чотириколісні малогабаритні 

навантажувачі. Провідні фірми Великобританії, Німеччини, Італії та інших 

країн у великій кількості виготовляють чотириколісні малогабаритні авто-і 

електронавантажувачі спеціального і загального призначення. 

Чотириколісні навантажувачі в порівнянні з триколісними менш 

маневрені, але більш швидкісні і продуктивні. У зв’язку з цим, а також з-за 

кращої поздовжньої і поперечної стійкості чотириколісні навантажувачі 

можуть застосовуватися не тільки на роботах з транспортними засобами і 

контейнерами, а й на складах у разі штабелювання вантажів, де робота 

триколісні навантажувачів, як правило, пов’язана з прийняттям підвищених 

заходів обережності проти їх перекидання. 

Електроштабелери – спеціалізовані акумуляторні електронавантажувачі, 

призначені для виконання НРТС-робіт з пакетованими вантажами, укладеними 

на стелажах або в штабелях, а також їх транспортування на відстань 20–30 м в 

закритих складах з поверхнею підлог, що мають асфальто- або цементобетонне 

покриття [166]. Вони найефективніші для складів з вузькими проходами і 

проїздами), де потрібна висока маневреність. 

Електроштабелер за будовою нагадує електронавантажувач, відмінність 

полягає в тому, що все обладнання стиснуто в довжину і витягнуто вгору. 

Основні параметри і розміри електронавантажувачів й електроштабелерів 

визначають міждержавний стандарт ГОСТ 18962-97 «Машины напольного 

безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические 

условия», перевидання 2004 року і міждержавний стандарт ГОСТ 25939-83 

«Машины напольного транспорта. Ряды основных параметров», перевидання 

2004 року. 

Основні параметри електроштабелерів [166]: вантажопідйомність 0,8-2,0 

т; висота підйому вил 3-4,5 м; ширина проходу для штабелювання 2,3-2,8 м; 

довжина вил 0,8-1 м. 
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Автонавантажувачі представляють собою самохідні навантажувально-

розвантажувальні та транспортувальні машини на пневмоколісному ходу, 

оснащені двигуном внутрішнього згоряння. Вони призначені для виконання 

навантажувально-розвантажувальних операцій (навантаження, розвантаження, 

укладання в штабелі, виїмка з штабелів) і переміщення на відстані до 200 м 

різних видів вантажів в ocновному на відкритих складах і майданчиках. 

При використанні автонавантажувачів в закритих вантажних 

приміщеннях (крім тих, в яких по санітарним нормам можна застосовувати 

тільки електронавантажувачі: наприклад, склади з продуктами харчування, 

медикаментами і т. п.) Їх обладнують каталітичними нейтралізаторами або 

допалювачами вихлопних газів, проте в закритих складах їх краще не 

використовувати. 

Автонавантажувачі характеризуються високою продуктивністю, 

мобільністю, універсальністю і здатністю виконати навантажувально-

розвантажувальні роботи в різних експлуатаційних умовах з контейнерами і 

іншими штучними важкими і довгомірними вантажами, а тaкож з сипучими 

матеріалами. Для цього автонавантажувачі обладнуються різними 

швидкознімними вантажозахоплювальними пристроями: вилочним 

захоплювачем, безблочною стрілою, ківшом, rpейфером, кантовачем та ін. 

Спеціальні засоби. Поряд з навантажувачами для завантаження і 

розвантаження транспортних засобів і контейнерів застосовуються вантажні 

візки, які в масовій кількості випускаються в Росії, фірмами Німеччини, Швеції, 

Великобританії та інших країн в різних варіантах: з ручним і 

електрогідравлічним приводом, зі звичайним і дистанційним керуванням, з 

вилковим захопленням. У Росії налагоджений випуск ручних візків. У 

порівнянні з навантажувачами вантажні візки мають простий пристрій, 

дешевше у виробництві, експлуатації та зручні в роботі. 

Основні параметри візків: вантажопідйомність від 0,6 до 2,0 т, маса 200-

900 кг, напруга електрообладнання 12 або 24 В, ємність батарей 100-300 А-год., 

швидкість пересування 4-6 км/год. Розміри візка залежать від 

вантажопідйомності. Так, візки вантажопідйомністю 1,5-2 т мають довжину 

1200-1500 мм, ширину 700-800 мм і будівельну висоту до 1500 мм. При 

вантажопідйомності вище 1 т вантажні візки, як правило, оснащуються 

електрогідравлічними приводами пересування і підйому вантажу. 

За призначенням вантажні візки можна розділити на дві групи. Візки 

першої групи в процесі виконання вантажно-розвантажувальних робіт 

використовуються тільки як перевізні засоби. Другу групу складають візки з 

вилковим захватом, які можуть виконувати перевозочную і перевантажувальну 

роботу. 

Візки другої групи застосовуються в основному для транспортування і 

перевантаження пакетованих вантажів на піддонах. Вила візків можуть вільно 

входити в отвори піддонів, внаслідок чого забезпечується надійне захоплення 

пакетів. Візки мають меншу масу, ніж навантажувачі. Використання вантажних 

візків при завантаженні та розвантаженні контейнерів і транспортних засобів 
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нерідко пов’язане із застосуванням ручної праці по перевантаженню, укладанні 

і кріплення вантажу. 

Електровізки відрізняються від звичайних електронавантажувачів 

меншими габаритами і масою. Завдяки цьому їх використовують на складах із 

стисненими умовами, аеропортах, річкових і морських портах, залізничних 

вокзалах, територіях заводів, фабрик, баз і т. д. Візки можуть заїжджати в 

вагони і кузова автотранспортних засобів. 

За конструкцією розрізняють електровізки: з нерухомою платформою; з 

нерухомою платформою, обладнані краном з безблочною стрілою або 

навантажувальним маніпулятором, укомплектовані гаком; з підйомною 

платформою або вилами; зі самоскидними кузовами. 

Вилочні електровізки мають вантажопідйомність до 3 т, власну масу 0,6–

0,8 т в виготовляються вищенаведеними та іншими закордонними компаніями. 

Вартість таких електровізків складає 3,5–6,5 тисяч доларів. 

Кранові засоби для даних цілей застосовуються порівняно рідко. Підвісні 

кранові засоби використовуються тільки для завантаження і розвантаження 

контейнерів зі знімним дахом, контейнерів-платформ і відкритих кузовів 

автотранспорту. Для завантаження закритих контейнерів і автофургонів 

застосовуються спеціальні стрілові крани вантажопідйомністю 0,3-1,5 т з 

максимальним вильотом стріли до 5,3 м. Стріла такого крану має захоплення 

вилки і монтується на рамі. Рама спирається на три або чотири колеса і має 

електропривод для пересування крана та управління стрілою. 

Відповідно до ГОСТ 27555-87 Краны грузоподъемные. Термины и 

определения, кран стрілового типу – кран, у якого вантажозахватний орган 

підвішений до стріли або візку, що переміщується по стрілі. 

До кранів стрілового типу відносяться такі види кранів: консольні 

(стаціонарні та пересувні); залізничні; портальні; баштові; мобільні (самохідні) 

[166]. 

Кран консольний – кран стрілового типу, вантажозахватний орган якого 

підвішений до жорстко закріпленої консолі (стрілі) або візку, що переміщається 

по консолі (стрілі). 

Стрілові консольні поворотні крани – порівняно невеликі, найбільш 

прості стрілові крани. У консольних кранах у якості вантажопідйомного 

механізму використовують стандартні електроталі. 

Стріла крана може повертатися за допомогою електромеханічного 

приводу або вручну. Розміри робочої зони, що обслуговується консольним 

краном, визначаються максимальним вильотом вантажозахоплювача від осі 

повороту і кутом повороту стріли, який може досягати 360° (у 

повноповоротних кранів). 

Консольний поворотний кран має три напрями руху: поворот стріли, 

переміщення вантажної каретки по стрілі, підйом і опускання 

вантажозахоплювача. 

Консольні крани можуть бути стаціонарними і пересувними 

(переміщаються по підкрановим коліям, встановленим на стіні складу). 
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Область застосування консольних поворотних кранів: для механізації 

перевантажувальних робіт з тарно-штучними вантажами на обмежених 

ділянках і окремих робочих місцях (наприклад, для навантаження і 

розвантаження бортових автомобілів і електровізків при невеликих 

вантажопотоках, при сортувальних і комплектувальних роботах на складах, 

укладанні вантажів на піддони і т. д.). 

Основні параметри консольних поворотних кранів: вантажопідйомність 

250–5000 кг; виліт стріли 2–3 м; висота підйому вантажозахоплювача 2–5 м; 

швидкість пересування електроталі 0,33–0,53 м/с; швидкість підйому 

вантажозахоплювача 0,13 м/с. 

Переваги консольних поворотних кранів: простота конструкції, 

надійність роботи, низька вартість. 

Недоліки консольних поворотних кранів: невелика зона обслуговування, 

низька продуктивність. 

Виробляють за стандартами: ГОСТ 19494-74 Краны консольные 

стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры; 

ГОСТ 19811-90 Краны консольные электрические стационарные. Типы; 

ГОСТ 28448-90 Краны консольные электрические передвижные. Типы. 

Кран залізничний – кран стрілового типу, змонтований на платформі, яка 

пересувається залізничною колією. 

Сучасні стрілові залізничні крани – дизель-електричні. Встановлений на 

крані двигун внутрішнього згоряння пускає в хід генераторну установку, що 

виробляє струм, що живить все електроприводи крана. 

Стріловий залізничний кран має чотири напрями руху (ступені 

рухливості): поворот кабіни зі стрілою навколо вертикальної осі, зміна кута 

нахилу (качання стріли), підйом і опускання вантажу, пересування крана по 

залізничній колії. 

Стрілові залізничні крани для переробки різних вантажів можуть 

оснащуватися різноманітними вантажозахоплювальними пристроями: 

вантажним гаком, грейфером, вантажопідйомним електромагнітом, траверсою 

для довгомірних вантажів. 

Область застосування: для перевантаження різних сипучих і штучних 

вантажів при невеликих вантажопотоках на залізничних станціях і під’їзних 

коліях підприємств на відкритих складських майданчиках. 

Основні параметри: вантажопідйомність 5–16 т; виліт стріли 3–12 м; 

висота підйому вантажозахоплювача 8 м; швидкість пересування 18 км/год., 

швидкість підйому вантажозахоплювача 0,2–0,3 м/с.  

Переваги: можливість обслуговування різних, віддалених один від одного 

складських майданчиків і навантажувально-розвантажувальних ділянок; 

можливість переробки різних вантажів із застосуванням різних 

вантажозахоплювальних пристроїв. 

Недоліки: необхідність наявності залізничної колії на ділянці виконання 

навантажувально-розвантажувальних робіт; зменшення вантажопідйомності 

при великих вильотах стріли; низька продуктивність; відсутність автоматизації. 
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Кран портальний – кран стрілового типу пересувний, поворотний на 

порталі, призначеному для пропуску залізничного або автомобільного 

транспорту. 

Між опорами порталу можуть бути введені один, два або три залізничних 

навантажувально-розвантажувальних шляхи. Портальний кран має п’ять 

напрямів руху (ступенів рухливості): поворот кабіни і стріли навколо 

вертикальної осі, зміна нахилу (качання) стріли і зміна вильоту стріли, качання 

хобота, підйом і опускання вантажозахоплювача, переміщення крана по 

підкрановим коліям. 

Портальні крани можуть бути оснащені різними 

вантажозахоплювальними пристроями для перевантаження сипучих і 

різноманітних штучних вантажів: вантажними гаками, траверсами, стропами, 

мішками-сітками, спеціальними захватами для контейнерів, грейферами і т. д. 

Область застосування: найчастіше в річкових і морських портах для 

перевантаження різних сипучих і штучних вантажів із залізничного на водний 

транспорт і з водного на автомобільний і залізничний транспорт, із 

застосуванням різноманітних вантажозахватних пристроїв. 

Основні параметри: вантажопідйомність 5–25 т; проліт порталу 5,5–15,3 

м; виліт стріли 30 м; висота підйому вантажозахоплювача 15–20 м; швидкість 

пересування 0,55 м/с, швидкість підйому та опускання вантажозахоплювача 1–

1,33 м/с.  

Переваги: велика зона обслуговування (до 60 м шириною), велика висота 

підйому; однакова вантажопідйомність на різних вильотах стріли. 

Недоліки: громіздкість, велика маса (до 200 т і більше) і складність, 

висока вартість, порівняно невелика продуктивність. 

Кран баштовий – кран стрілового типу поворотний зі стрілою, 

закріпленою у верхній частині вертикально розташованої башти. 

Деякі з стрілових баштових кранів застосовують при перевантаженнях 

різних вантажів з одного виду транспорту на інший (баштові крани-

навантажувачі) на складах виробничо-технічної комплектації. 

Баштовий кран має чотири напрями руху (ступені рухливості): поворот 

башти зі стрілою навколо вертикальної осі, радіальне пересування вантажного 

візка по стрілі, підйом і опускання вантажозахоплювача, пересування порталу і 

всього крана по підкрановим коліям. 

Область застосування баштових кранів-навантажувачів: на відкритих 

складських майданчиках для перевантаження будівельних вантажів, 

залізобетонних виробів, металопрокату, середньотонажних контейнерів – 

особливо при невеликих вантажопотоках і великих термінах зберігання 

вантажів. 

Основні параметри: вантажопідйомність 5,6 т; проліт порталу 6 м; виліт 

стріли 30 м; висота підйому вантажозахоплювача 15 м; швидкість пересування 

крана 0,5 м/с, швидкість пересування вантажного візка 0,53 м/с, швидкість 

підйому та опускання вантажозахоплювача 0,5 м/с. 

Переваги баштових кранів-навантажувачів: простота і надійність роботи 

механізмів; велика ширина робочої зони, що обслуговується краном (60 м). 
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Недоліки: невеликі швидкості пересування та повороту, продуктивність і 

вантажопідйомність. 

Кран самохідний – кран пересувний, обладнаний механізмом для 

пересування при роботі та транспортуванні. 

До групи самохідних безрейкових стрілових кранів належать 

автомобільні, пневмоколісні та гусеничні самохідні пересувні стрілові крани. 

Автомобільні крани змонтовані на стандартному шасі вантажних 

автомобілів: крани вантажопідйомністю 4 т – на шасі автомобіля ЗИЛ-130; 6,3 т 

– ЗИЛ-130 або МАЗ-500; 10 т – МАЗ-500; 16 т – КрАЗ-357 і КамАЗ-5320. 

Автомобільні крани мають ступені рухливості: пересування крана, 

качання (зміна вильоту) стріли, поворот стріли навколо вертикальної осі, 

підйом і опускання вантажу. 

Основні параметри: вантажопідйомність 4–16 т; виліт стріли 5–10 м; 

висота підйому вантажозахоплювача 5 м; швидкість пересування крана до 70 

км/ч, швидкість підйому та опускання вантажозахоплювача 0,13–0,25 м/с.  

Стрілові пневмоколісні крани відрізняються від автомобільних тим, що 

змонтовані на спеціальному самохідному шасі на пневмоколісному ходу. 

Завдяки цьому вони мають більші вантажопідйомності (16-25 т) і довшу стрілу 

(виліт стріли до 14 м, висота підйому вантажозахоплювача до 8 м). Швидкість 

їхнього пересування менше, ніж у автомобільних кранів. 

Стрілові гусеничні крани мають ходову частину у вигляді самохідної 

гусеничного (тракторного) візка. Їх параметри приблизно такі ж, як у 

пневмоколісних кранів. Але вони більш важки і пересуваються ще повільніше, 

тому при переміщенні з одного навантажувально-розвантажувального 

майданчика на інший їх перевозять на трейлерах – важких і потужних 

автомобільних причепах. 

Область застосування самохідних безрейкових стрілових кранів 

(автомобільних, пневмоколісних, гусеничних): для переробки різних штучних і 

сипучих вантажів (в поєднанні з різними вантажозахватними пристроями) при 

невеликих вантажопотоках на відкритих складських майданчиках, віддалених 

один від одного, що не мають стаціонарних кранів з підкрановими шляхами, на 

яких навантажувально-розвантажувальні роботи виконуються рідко, а запаси і 

терміни зберігання вантажів великі. 

Переваги: можливість застосування на різних складських майданчиках, 

віддалених один від одного, універсальність за родом вантажів, що 

переробляються, надійність в роботі, відсутність підкранових колій. 

Недоліки: невисока продуктивність, складність конструкції, невелика 

зона обслуговування, порівняно висока вартість. 

Виробляють за стандартами: ГОСТ 27552-87 Краны стреловые 

самоходные. Термины и определения; ГОСТ 22827-85 Краны стреловые 

самоходные общего назначения. Технические условия. 

Конвеєри з тяговим елементом. Елеватори. 

Тяговим органом в конвеєрах цього типу можуть служити ланцюг, 

стрічка, канат. Основними представниками таких конвеєрів є стрічкові, 
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пластинчасті, скребкові, ланцюгові, підвісні, візкові (горизонтальні і 

вертикально-замкнуті) конвеєри та елеватори [98]. 

Відповідно до ГОСТ 18501-73 Оборудование подъемно-транспортное. 

Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения: 

– конвеєр – машина для безперервного транспортування вантажів; 

– стрічковий конвеєр – конвеєр, вантажонесучим і тяговим елементом 

якого є замкнута стрічка; 

– пластинчастий конвеєр – конвеєр, вантажонесучий елемент якого 

складається з окремих пластин, прикріплених до замкнутого тягового елемента; 

– візковий конвеєр (рос. «тележечный») – конвеєр, вантажонесучим 

елементом якого є візки-платформи, що пов’язані з тяговим елементом і 

рухаються по напрямних; 

–  скребковий конвеєр – конвеєр, в якому вантаж транспортується по 

жолобу або іншому напрямному пристрою скребками, що рухаються, 

прикріпленими до тягового елемента. 

Області застосування скребкових конвеєрів: роздавальні та прийомні 

конвеєри в силосних складах, в навантажувально-розвантажувальних машинах 

безперервної дії. 

Підвісний конвеєр – конвеєр з тяговим елементом у вигляді ланцюга або 

каната, на якому укріплені каретки з підвісками для транспортування вантажу, 

що рухаються по підвішеному жорсткого шляху. 

Ланцюговий підвісний конвеєр – підвісний конвеєр, тяговим елементом 

якого є ланцюг.  

Області застосування підвісних конвеєрів: внутрішньоскладський, 

внутрішньоцеховий і внутрішньозаводський транспорт (особливо при 

великосерійному, потоковому виробництві), підвісний транспорт і склади в 

автоматичних виробництвах, комплектувальні склади. 

Елеватор – конвеєр для транспортування вантажів в вертикальному або 

крутопохилому (під кутом нахилу 60…90°) напрямку. 

Тяговим елементом у елеваторів служить стрічка або ланцюг. 

Розрізняють два основних типи елеваторів: для сипучих вантажів 

(ковшові елеватори) і для штучних вантажів (люлькові (рос. «люлечные») 

елеватори).  

Сипучий вантаж переміщається в ковшах елеватора, а штучні вантажі 

переміщаються на вантажних підвісках (люльках) люлькового елеватора. 

Ковшові елеватори застосовують при розвантаженні сипучих вантажів з 

відкритого рухомого складу, в силосних складах – для завантаження силосних 

ємностей. 

Люлькові елеватори застосовують в якості високопродуктивних 

міжповерхових підйомників в багатоповерхових виробничих будівлях, в 

елеваторних стелажах в цехових і комплектувальних складах. 

Стрічковий конвеєр (транспортер) стаціонарний і пересувний – машина 

безперервної дії, що несе, тяговим органом якої є гнучка стрічка [18]. 

Стрічкові конвеєри призначені для горизонтального і плоско-похилого 

переміщення штучних, сипучих і кускових вантажів на короткі, середні та 
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дальні відстані. Штучні вантажі подають на стрічковий конвеєр за допомогою 

різних направляючих спусків або укладають на конвеєр вручну, а також за 

допомогою транспортних роботів-маніпуляторів. 

Основні параметри стрічкових конвеєрів, що визначає ГОСТ 22644-77 

«Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры»: ширина стрічки 0,3-

3 м; номінальна швідкість стрічки 0,25-10 м/с. 

Пересувні пластинчасті конвеєри використовують на складах, 

навантажувально-розвантажувальних, сортувальних і пакувальних пунктах для 

переміщення ТШВ. У пластинчатого конвеєру тяговим органом є ланцюг (одна 

або дві), а органом, що несе вантаж – жорсткий металевий або, рідше, 

дерев’яний, пластмасовий, гумотканинний настил (полотно), що складається з 

окремих пластин, які закріплені на ланцюгах, що рухається по напрямних 

шляхах [166].  

Основні параметри пластинчастих конвеєрів загального призначення 

встановлені ГОСТ 22281-92 «Конвейеры пластинчатые стационарные общего 

назначения. Технические условия»: ширина настилу: 0,4-1,6 м; швидкість руху: 

0,01-1,0 м/с. Кут нахилу полотна пластинчастого конвеєра зазвичай становить 

35-60 і залежить від характеристики вантажу та типу настилу.  

Пластинчастий полегшений конвеєр КП-55, який використовується для 

механізації переміщення тарно-штучних вантажів на складах в різних рівнях 

при навантаженні або вивантаженні їх з транспортних засобів, має такі технічні 

характеристики: 

Продуктивність, т/год.   55 

Маса одиниці вантажу, кг  200 

Найбільша маса вантажів, що одночасно знаходяться на конвеєрі, кг 400 

Ширина настилу, мм   500 

Швидкість руху тягових ланцюгів, м/с 0,29 

Найбільша різниця рівнів, мм 2900 або 3600 

Встановлена потужність, кВт  1,5 

Маса, кг  580 или 660. 

З машин безперервної дії найбільшого поширення набули стрічкові 

конвеєри з робочим органом з профільованої гуми. Такі конвеєри 

використовуються для завантаження і розвантаження невеликих за розмірами і 

легких вантажів. Вантаж переміщається стрілою, яка регулюється конвеєра, яка 

забезпечена гідроприводом для додання їй нахилу. Довжина стріли дозволяє 

завантажувати контейнери довжиною 12,2 м. Іноді подібні конвеєри 

доповнюють секціями гравітаційних роликових доріжок. 

Важкі вантажі, для переміщення яких стрічкові конвеєри непридатні, 

завантажують і розвантажують за допомогою роликових секцій. 

Один з варіантів є ролікова доріжка, яка дозволяє одному робітникові 

пересувати вантажопакет до передньої стінки транспортного засобу (вагон, 

фургон) і контейнера. У міру завантаження роликова доріжка забирається. 

Інший різновид подібного пристрою – установка з наступним принципом 

дії. На підлогу контейнера укладаються жолоби напрямні, а над ними 

встановлюються роликові секції з гідро- або пневмоприводом. За допомогою 
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приводу секції піднімають над напрямними і по ним прокочується вантаж. 

Вантаж сідає на напрямні, і секції прибираються. 

За кордоном для завантаження контейнерів застосовують автоматичні 

установки безперервної дії на основі ланцюгових конвеєрів. Контейнери 

відрізняються від звичайних наявністю в підлогах пазів або виїмок. Розкоси 

підлог служать опорами для піддонів. Установка відрізняється економічністю, 

так як вимагає незначних витрат на управління і обслуговування. Вона має 

високу продуктивність: якщо при завантаженні одного контейнера 24 пакетами 

на піддонах вилковим навантажувачем потрібно 2,5 години, то на конвеєрній 

установці цей процес виконується за 15 хв. 

Можуть одночасно застосовуватися машини циклічного і безперервної 

дії. Наприклад, в Німеччині подібна система включає в себе роликовий настил і 

навантажувач. На роликовому настилі навантажувачем формується пакет, який 

потім разом з настилом доставляється навантажувачем і стикається на підлогу 

транспортного засобу. Після витягування настилу операції повторюються. 

Накопичений досвід використання транспортувальних машин для 

завантаження і розвантаження транспортних засобів і контейнерів показує, що 

конвеєрні установки в значній мірі підвищують продуктивність праці. 

Установка таких машин особливо вигідна на промислових підприємствах, де 

виробляються масові завантаження і розвантаження транспортних засобів 

однорідними за розмірами і типом тари вантажами. 

 

2.1.7 Транспортні засоби. Автомобільний транспорт. Залізничний 

транспорт 

 

Найкращі умови збереження при доставці тарно-пакувальних і штучних 

вантажів забезпечують автомобілі-фургони, що потребують захисту від впливу 

факторів навколишнього середовища при мінімальних витратах на транспортну 

тару і упаковку. Ці автомобілі займають друге місце за чисельністю (після 

автомобілів-самоскидів) в автомобільному парку спеціалізованих 

автотранспортних засобів нашій країни. 

Автомобілі-фургони – спеціалізовані вантажні автомобілі з кузовом типу 

фургон (закритий кузов вантажного автомобіля, причепа або напівпричепа). 

Останнє свідчить на користь широкого використання фургонів, так як 

витрати на тару і упаковку складають значну частку в загальній вартості 

вантажів, що перевозяться. Наприклад, в США ці витрати досягають 20% від 

роздрібної вартості товарів. 

Для перевезення основної частини вантажів торгівлі та побуту 

використовують в основному автомобілі-фургони різних конструкцій, які за 

своїм призначенням можна поділити на дві основні групи в середині. 

В першу групу входять універсальні фургони (фургони загального 

призначення), призначені для перевезення вантажів, що не потребують 

спеціальних умов при транспортуванні. До них відносяться і фургони з дахами, 

що піднімаються і зрушуються для перевезення тарних вантажів при 

механізованих процесах навантажувально-розвантажувальних робіт. 
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Другу групу становлять спеціалізовані фургони, використовувані для 

перевезення швидкопсувних вантажів, а також перевезень хлібобулочних і 

кондитерських виробів, меблів, одягу тощо. У цих випадках кузова фургонів 

дообладнуються додатковими пристроями і установками, необхідними для 

перевезення конкретного специфічного вантажу. 

Пакетовані вантажі перевозять автомобілями і автопоїздами загального 

призначення або спеціалізованим рухомим складом (автомобілі- та автопоїзди-

пакетовози, автомобілі-самонавантажувачі) [166].  

Для перевезення вантажів у пакетах, котрі не мають потреби в захисті 

від атмосферних впливів, застосовують бортові автомобілі та автопоїзди різних 

моделей, а при необхідності виконання операцій з самонавантаження і 

саморозвантаження таких вантажів – бортові автомобілі та автопоїзди- 

самонавантажувачі з кранами консольного і портального типу, 

вантажопідйомними бортами та ін. 

Якщо пакетовані вантажі необхідно перевозити в автофургонax, то 

найбільш переважними з них є спеціалізовані автомобілі та автопоїзди-

пакетовози, відмінною рисою яких є наявність критого кузова з бічними 

розсувними стінками, що забезпечують можливість навантаження і 

вивантаження пакетів вантажу вилковим навантажувачем без заїзду всередину 

кузова. Деякі автофургони для перевезення пакетованих вантажів обладнують 

рухомою підлогою і вантажопідйомним пристроєм. 

Транспортні засоби, що використовуються для перевезення пакетів тарно-

штучних вантажів різними видами транспорту, характеризуються певною 

різноманітністю [123]. Перш за все, воно полягає в використанні парку досить 

різноманітних транспортних засобів універсального призначення. 

Автомобільні транспортні засоби можна умовно розділити на три групи.  

До першої групи входять транспортні засоби, оснащені власними 

пристроями для механізації підйому (опускання) і переміщення по кузову 

транспортних пакетів (тарно-штучних вантажів). 

У другу входять транспортні засоби, оснащені тільки механізмами 

підйому (опускання) вантажів. Вантажі по кузову переміщаються на складських 

візках або вручну. 

До третьої групи відносяться транспортні засоби, в тому числі 

спеціалізовані пакетовози, завантаження-розвантаження яких здійснюється 

авто- або електронавантажувачами. При цьому навантажувачі маніпулюють з 

вантажем, перебуваючи поза транспортним засобом (збоку, ззаду). 

Технічні характеристики автомобільних транспортних засобів першої і 

другої групи наведені в табл. 2.10. 
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Таблиця 2.10 – Технічні характеристики автомобільних транспортних 

засобів першої і другої групи [123] 

Тип і модель транспортного засобу 

Базовий 

автомобіль 

Вантажо-

підйом-

ність, т 

Вантажо-

підйомність 

механізму 

підйому, т 

Автомобіль-пакетовоз моделі 3715 з 

кузовом-фургоном, вантажопідйомним 

заднім вілочным бортом і двома 

роліковыми візками 

ГАЗ-53 3,0 1,0 

Автомобіль-фургон ГЭСА-893А з 

вантажопідйомним бортом моделі 

ЦПКТБ-А133 

ГАЗ-53 1,65 0,4 

Автомобіль-самонавантажувач 3721 ГАЗ-53 3,0 1,0 

Автомобіль-фургон ЦПКТБ-А243 ГАЗ-53 3,0 – 

Автомобіль-фургон ЦПКТБ-А244 ГАЗ-53 2,0 – 

Напівпричип-фургон ЦКТБ-А470 ЗИЛ-442100, 

КамАЗ-3310 

6,4 – 

 

З табл. 2.10 випливає, що до першої групи належить автомобіль-

пакетовоз моделі 3715 з кузовом-фургоном, оснащеним вантажопідйомним 

вилковим заднім бортом і двома роликовими візками, на яких вантажі 

переміщаються по кузову. В якості останніх можуть бути пакетовані вантажі 

(мішки, ящики та ін.) на плоских, ящикових або стійкових піддонах. 

Вантажопідйомність механізму підйому 1,0 т забезпечується гідросистемою 

автомобіля при видаленні центра ваги вантажу від основи вилочного 

захоплювача на 600 мм. 

Автомобілі-фургони моделей 3721 і ЦПКТБ-А133 оснащені заднім 

вантажопідйомним бортом, який також наводиться в дію гідроприводом 

автомобіля. Вантажопідйомність 1,0 т досягається при розташуванні центра 

ваги вантажу на відстані 850 мм від основи борту. Швидкість підйому 

(опускання) вантажу 0,135 м/с. Оскільки ці засоби не мають власних механізмів 

(візків) для переміщення вантажів по кузову, то їх відносять до другої групи. 

Для перевезення вантажів, які не потребують захисту від атмосферних 

опадів, застосовують автомобілі з гідравлічним краном-самонавантажувачем 

консольного типу моделей 4030П, 4950, 5943, 3963.  

Представниками третьої групи є автомобілі-фургони та напівпричепи, з 

універсальних – бортові автомобілі, напівпричепи і причепи з відкритим 

верхом. Автомобілі-фургони, 1-вісні напівпричепи-фургони мають бічні зсувні 

двері та задні двері, що розчиняються, через які навантажувачі, перебуваючи 

поза цих коштів, встановлюють вантажі. Поряд з напівпричепами-фургонами 

останнім часом знаходять застосування 1-, 2- і 3-вісні напівпричепи. Їх короткі 

технічні характеристики наведені в табл. 2.11. 
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Таблиця 2.11 – Короткі технічні характеристики 1-, 2- і 3-вісних 

напівпричепів [123] 

Марка напів-

причепу 

Тягач, що 

рекомендується 

Маса 

вантажу, 

т 

Вантажна платформа Примітка 

розміри, 

м 

місткість, 

м3 

 

1-вісні 

ПП-8Д ЗИЛ 8,0 10,8×2,44 – 

бортовий з 

відкидними 

стійками 

ПП-8Д-01 ЗИЛ 11,0 8,0×2,44 – бортовий 

МАЗ-9380 
МАЗ, 

КамАЗ-5410 
15,0 8,8×2,5 48,0 

бортовий, 

тентований 

СЗАП-9329 КамАЗ, ЗИЛ 11,0 7,82×2,5 – бортовий 

2-вісні 

ЧМЗАП-93072 Урал 13,2 10,0×2,5 – бортовий 

КЗАП-9370 КамАЗ 14,5 9,4×2,5 40,4 
бортовий, 

тентований 

СЗАП-9340 КамАЗ 14,5 9,3×2,5 43,3 те ж саме 

СЗАП 9327 КамАЗ-54112 20,0 12,5×2,5 70 те ж саме 

КЗАП 9385 КамАЗ-54112 20,5 10,4×2,5 45,8 те ж саме 

МАЗ-939740, 

МАЗ-939741 
МАЗ, КамАЗ 20,9 11,5×2,5 62,5 те ж саме 

MA3-933001 МАЗ 21,0 13,7×2,5 82 тентований 

MA3-933004 МАЗ 21,9 13,7×2,5 – бортовий 

 

Короткі характеристики застосовуваного при доставці пакетованих тарно-

пакувальних і штучних вантажів рухомого складу автомобільного транспорту 

наведені в табл. 2.12. 

 

Таблиця 2.12 – Коротка характеристика вантажних автомобілів для 

доставки пакетованих вантажів [123] 
Марка Вантажо-

підйомність, т 

Внутрішні 

розміри 

кузова, мм 

Марка Вантажо-

підйомність, т 

Внутрішні 

розміри 

кузова, мм 

УАЗ-451Д 1,0 2600×1870×42

0 

Урал-355М 3,5 3540×2069×57

8 ГАЗ-51А 2,5 3070×2070×61

0 

Урал-377 7,5 4500×2330×71

5 ГАЗ-53 3,0 3740×2170×68

0 

МАЗ-200 7,0 4500×2480×60

0 ГАЗ-53А 4,0 3740×2180×61

0 

МАЗ-500 7,5 4810×2450×64

5 ЗИЛ-164А 4,0 3540×2250×58

5 

КамАЗ-

5320 

8,0 5200×2320×50

0 ЗИЛ-130 5,0 3752×2326×68

5 

КрАЗ-219Б 12,0 5770×2480×82

5  
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Таблиця 2.13 – Технічна характеристика критих вагонів [136] 

Параметри 

Місткість 

кузова, м3 

120 106 

Вантажопідйомність, т 68 64 

Довжина кузова всередині, мм 13800 13430 

Ширина між незнімним обладнанням, мм 2660 2654 

Висота бічної стінки, мм 2790 2402 

Навантажувальна висота підлоги (над рівнем головки 

рейок), мм 

1286 1257 

Розміри дверного отвору, мм: 

ширина 

 

2000 (3825)* 

 

1830 

висота 2300 2130 

* 3825 – для вагонів з розширеним дверним прорізом. 

 

Таблиця 2.14 – Характеристика вантажного приміщення 

рефрижераторних вагонів [136] 

Тип вагона (або секції) 

Розміри вантажного 

приміщення вагона, мм 
Ширина* 

двері, мм 
Довжина Ширина Висота 

Автономний, вантажопідйомністю 39 т 17520 2600 2200 2200 

Автономний, вантажопідйомністю 42 т 15400 2600 2200 2200 

Секція з 21 вагона 15340 2590 2150 2200 

Секція з 4 вагонів (заводу Дессау) 17520 2600 2200 2700 

Секція з 5 вагонів (Брянського заводу) 17650 2500 2454 2200 

* Висота завантажувальних дверей 2000 мм. 

 

Короткі характеристики залізничних платформ і піввагонів наведені в 

табл. 2.15.  

 

Таблиця 2.15 – Коротка характеристика залізничних платформ і 

піввагонів [136] 

Параметри 

Платформы чотиривісні 

Напіввагони з дерев’яними 

бортами 

з металевими 

бортами 

Вантажопідйомність, т 62 66 69 

Внутрішні розміри, мм:  

довжина 13300 13300 12700 

ширина 2770 2770 2850 

висота бокового борту (стінки) 455 500 2060 

висота торцевого борту (стінки) 305 305 2060 
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2.1.8 Розміщення і кріплення пакетів у транспортних засобах 

 

Відомо, що однією з умов, що визначають параметри пакетів тарно-

штучних вантажів (незалежно від застосовуваних засобів пакетування), є 

взаємопов’язаність зі стандартами на тару і упаковку і забезпечення 

раціонального завантаження транспортних засобів різних видів транспорту і 

контейнерів [123]. 

Параметри пакетів тарно-штучних вантажів, сформованих на стандартних 

піддонах розмірами 800×1200 мм и 1000×1200 мм, внутрішні розміри критих 

вагонів і кузовів автомобілів, а також універсальних контейнерів, внаслідок 

історичних умов їх розвитку, не кратні між собою і не мають загального модуля 

(табл. 2.16). 
 

Таблиця 2.16 – Внутрішні розміри критих вагонів, кузовів автомобілів і 

контейнерів [123] 

Рухомий склад і контейнер Ширина, мм Довжина, мм 

Критий вагон об’ємом 120 м3 2660 13800 

Автомобільний рухомий склад 2000-2325 3070-6070 

Універсальний контейнер масою брутто:   

30 т 2330 12 000 

24 т 2330 5900 

5 т 1950 2515 

3 т 1225 1980 

Використання площі підлоги рухомого складу при завантаженні 

зазначеними пакетами приведено в табл. 2.15. 

 

Таблиця 2.17 – Використання площі підлоги рухомого складу [123] 

Рухомий склад і контейнер 

Використання площі,%, при 

завантаженні пакетами 

800×1200 мм 1000×1200 мм 

Критий вагон об’ємом 120 м3 83,7 84,3 

Автомобільний рухомий склад 74,0-83,0 80,0-87,0 

Універсальний контейнер масою брутто:   

30 т 82,0 90,0 

24 т 76,5 87,0 

У зв’язку з різною внутрішньою висотою транспортних засобів і 

контейнерів з метою максимального використання їх місткості та, як наслідок, 

зниження витрат на перевезення, найбільш раціональні розміри пакетів тарно-

штучних вантажів по висоті при двох’ярусному завантаженні вагонів наведені в 

табл. 2.18. 
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Таблиця 2.18 – Раціональні розміри пакетів тарно-штучних вантажів [123] 

Тип вагона і контейнера 
Внутрішня висота  

(у бокової стінки) пакета, мм 

Габаритна висота 

пакета, мм 

Критий вагон об’ємом 120 м3 2800 1350 

Великотоннажний контейнер 2200 (2350) 1050 (1125) 

Середньотоннажний 

контейнер 

2130 (2310) 1000 (1100) 

 

Способи розміщення і кріплення пакетів у транспортних засобах 

(вагонах, автомобілях) визначаються, головним чином, умовами безпеки руху і 

поліпшення використання їх вантажопідйомності і місткості. При проведенні 

вантажно-розвантажувальних робіт вручну дотримання цих вимог не викликає 

особливих труднощів, крім максимального використання висоти вантажного 

приміщення. 

При пакетної перевантаження тарно-штучних (ящикових) вантажів за 

допомогою механізмів неминучі, так звані, маніпуляційні зазори. Згідно ГОСТ 

19434-74 Основные присоединительные размеры на базе модуля 800 × 1200 мм 

– для тари і транспортних засобів ці зазори не повинні перевищувати 60 мм. 

Мінімальна ж їх величина не повинна ускладнювати навантажувальні роботи і 

знижувати продуктивність підйомно-транспортних машин. При певних умовах 

сума маніпуляційних зазорів може перевищити допустиму величину. Тоді 

пакети, якщо вони не закріплені, можуть зрушити, а транспортний засіб може 

перекинутися. Тому при пакетної постачання кріпленню вантажів слід 

приділяти особливу увагу. 

Вимоги до розміщення і кріплення вантажів, в тому числі пакетованих, 

викладені в технічних умовах, збірнику правил перевезень і тарифів та інших 

документах МПС. Відповідно до них візки вагонів повинні бути завантажені 

рівномірно. Допускається зміщення загального центру мас вантажів від 

вертикальній площині, в якій знаходиться поперечна вісь вагона, не більше ніж 

на 1/8 довжини бази ваго на. При цьому різниця в завантаженні візків 

чотиривісного вагона не повинна перевищувати 100 кН. Одночасно необхідно, 

щоб навантаження, що передається на кожен візок, не перевищувала половини 

вантажопідйомності даного типу вагона. 

Пакетний спосіб перевезення викликає і інші специфічні вимоги до 

розміщення і кріплення вантажів як, наприклад, відповідність габаритів і маси 

пакетів внутрішніми розмірами вантажних приміщень транспорту, їх 

вантажопідйомності; можливість механізованого навантаження-вивантаження, 

виходячи з маневреності навантажувачів; оптимальне розміщення пакетів для 

забезпечення їх стійкості від перекидання і ін. 

На залізничному транспорті найбільшу кількість пакетованих тарно-

пакувальних і штучних вантажів перевозять в критих та ізотермічних вагонах. 

Більшість вантажів може бути сформовано в пакети оптимальних 

розмірів для розміщення в вагонах. Пакет беруть електронавантажувачем, 

обладнаним штатним вилковим захватом і пристосуванням для бокового 

переміщення вантажу типу НП-107. Пакет встановлюють довгою стороною по 
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ширині вагона в два ряди. Внутрішні розміри вагона дозволяють збільшити 

розміри пакету до 1240 x 840 мм. При цьому витримуються приєднувальні 

розміри, встановлені ГОСТ 19434-74. 

Найбільш раціональна завантаження пакетів в вагон в два яруси. 

Максимальна висота пакета 1150 мм (для вагона місткістю кузова 106 м3) и 

1350 мм (для вагона місткістю кузова 120 м3). При завантаженні міждверного 

простору необхідно забезпечити можливість вивантаження пакетів з будь-якого 

боку вагона. Тому висота встановлюються в ньому пакетів не повинна 

перевищувати 1 м, оскільки мінімальна висота дверного отвору 2,13 м. У 

міждверному просторі пакети можна встановлювати довгою стороною як по 

ширині, так і по довжині вагона.  

Схеми завантаження вагонів представлені на рис. 2.7. Цифрами 

позначений порядок установки пакетів у вагоні. Причому в чисельнику вказані 

пакети 1-го ярусу, в знаменнику-2-го. 

 

 
Рис. 2.7 Схема розміщення пакетів в критих вагонах місткістю 106 м3 (а) і 120 

м3 (б, в) [136] 

 

У ізотермічного рухомого складу розміри дверного отвору істотно 

відрізняються від критих вагонів. Тому схеми розміщення в них пакетів інші 

(рис. 2.8). 
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Рис. 2.8 Схема розміщення пакетів в ізотермічних вагонах вантажопідйомністю 

39 т (а) і 42 т (б) [136] 

 

Кріплення пакетів вантажу в вітчизняних критих вагонах визначає 

ГОСТ 22477-77 Устройства для крепления пакетов в крытых вагонах. Общие 

технические требования.  

Кріпильні пристрої ділять на жорсткі та пружні, разового застосування і 

багатооборотні. Як жорстких пристроїв служать дерев’яні і металеві упори, а 

пружних-металеві пружини, стрічки, еластичні ємності, заповнені повітрям, та 

ін. Конструкція кріпильних пристроїв повинна запобігати поздовжні 

переміщення і зрушення пакетів до дверей вагона для забезпечення їх вільного 

відкриття на станціях вивантаження; передбачати механічну зв’язок пакетів з 

елементами конструкції вагона і між собою, а також швидку збірку і 

розбирання реквізитів кріплення і можливість механізованого розвантаження 

пакетів після їх зняття. Для кріплення пакетів використовують стійки, розкоси, 

підлогу і незнімне обладнання вагона. Не допускається використовувати цвяхи, 

скоби та інші подібні до них засоби для зв’язку кріпильних пристроїв з 

елементами конструкції вагона. Кріпильні пристрою не мають псувати 

товарний вид вантажів і елементів конструкції вагона. Найбільші інерційні сили 

діють на вантажі в поздовжньому напрямку і виникають в момент зіткнення 

вагонів при сортуванні складів. Тому міцність кріпильних пристроїв слід 

розраховувати на поздовжні інерційні навантаження при швидкості вантажного 

поїзда 100 км/год. і швидкості рухомих вагонів перед зіткненням 6 км/год. На 

вантажні місця, центр мас яких розташований у вертикальній площині, що 

проходить через поперечну вісь вагона або дверну стійку, діє поперечна 

інерційна сила. Як дверне огородження можна застосовувати дошки, кількість і 

розмір яких залежить від величини поперечної інерційної сили. 

За кордоном внутрішньовагонне кріплення пакетів вантажу, як правило 

багатооборотне. У ряді випадків воно є штатним устаткуванням вагонів 

(надувні ємності, розтяжки з амортизаторами, розпірки, щити та ін.). 

Транспортні пакети ящиків вантажів у вагоні встановлюють по ширині і 

висоті вагона в два ряди, по довжині по 7 пакетів з кожного боку вагона і в 

міждверному просторі 8 пакетів (причому 4 пакети меншої висоти). 
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З метою повної механізації вантажних операцій, максимального 

використання вантажопідйомності і місткості вагона допускається їх 

дозавантаження в міждверному просторі окремими пакетами з меншою 

кількістю ящиків з урахуванням можливості вивантаження пакетів з обох 

сторін вагона. 

Всього у вагоні вантажопідйомністю 62 т, ємністю 120 м3 розміщують 

64 пакети загальною масою 48 т. 

На автомобільному транспорті розміщення і кріплення пакетів 

здійснюються відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним 

транспортом, діючими з 1972 р. (Наказ Міністерства транспорту України № 363 

від 14.10.97 р. Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним 

транспортом в Україні) [130].  

Пакети розміщуються в кузовах бортових вантажних автомобілів, як 

правило, в один ярус. Перевищення пакету над бортом автомобіля не повинно 

бути більше 1/3 висоти першого. Можливе розміщення пакетів в два яруси і 

більше (в залежності від їх висоти) в автомобілях, напівпричепах-фургонах 

типу ALKA (АЛКА). 

Рекомендовані схеми розміщення пакетів розмірами в плані 800×1200 мм 

і 1000×1200 мм в в кузовах автомобілів і причепів різних марок наведені в 

додатку 5 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні 

[65] – Схеми розміщення пакетів 840×1240 мм у причепах, напівпричепах та 

автомобілях на піддонах: I – 800×1200 мм; II – 1000×1200 мм (рис. 2.9). 

 

   

а) КамАз-5320 б) ГКБ-8350 в) ГКБ-817 

  

 

г) ОдАЗ-858 д) ОдАЗ-794  

Рис. 2.9 – Схема розміщення пакетів 840 × 1240 мм в кузовах автомобілів (а), 

причепів (б, в) і напівпричепів (г, д) [65]: I – на піддонах 800 × 1200 мм; II – 

1000 × 1200 мм 
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Кріплення пакетів в кузовах автомобілів має виключити їх переміщення і 

перекидання в процесі перевезення. Пакети повинні бути укриті вологоміцним 

матеріалом (брезентом) для захисту їх від атмосферних опадів під час 

перевезення. 

 
Рис. 2.10 Схеми укладання штабелів: 

а – прямої кладки; б – з уступами; в – зі зміщенням 

 

Вивантаження пакетів з транспортних засобів. Вивантаження пакетів з 

вагонів і формування штабеля проводить бригада в складі двох-трьох чоловік: 

двох водіїв-навантажувачів і при необхідності одного робочого для виконання 

допоміжних операцій. Вагон подають до місця проведення вантажних операцій 

і загальмовують черевиками. Для в’їзду навантажувача всередину вагона 

укладають трап. Після відкриття дверей вагона робочий видаляє кошти 

кріплення і при заповненні вільного об’єму в міждверному просторі окремими 

штучними вантажами формує з них пакети на порожніх піддонах за схемами 

укладання вантажу. 

Пакети вивантажують в такій послідовності: зорієнтувавши вила 

навантажувача (при необхідності за допомогою пристосувань), слід ввести їх в 

отвори піддону і плавно під’їхати до пакету до упору в його торець; підняти 

пакет і нахилити вантажопідйомну раму назад; транспортувати взятий на вила 

пакет в склад на висоті не більше 300 мм над підлогою складу. 

Під час штабелювання пакетів всередині приміщення на підлогу 

необхідно дотримуватися таких вимог: 

– пакети укладають в штабель прямий кладки до трьох ярусів по висоті, з 

уступами і зміщенням до центру штабеля - при висоті більше трьох ярусів (рис. 

2); укладка пакетів повинна бути по можливості більш щільною, паралельними 

рядами без перекосів (виняток становлять зазори, передбачені вимогами 

технології зберігання продуктів); 
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– допускається використання дерев’яних прокладок для вирівнювання 

пакетів; 

– ширина штабеля не повинна перевищувати 6,0 м. Довжина штабеля 

визначається місцевими умовами; 

– укладання в штабель деформованих пакетів не допускається (в 

залежності від ступеня деформації пакети необхідно виправляти або 

переформовувати); 

– висота штабеля визначається виходячи з умов максимального 

використання висоти секції складу, технології зберігання, з урахуванням 

міцності тари та допустимого навантаження на підлогу складу; 

– відстань від верху штабеля до світильників на складі повинна складати 

не менше 500 мм. 

Пакети на складі розміщують по заздалегідь розробленими схемами 

складування з урахуванням найбільш раціонального використання складської 

площі, зручності використання засобів механізації при виконанні складських 

операцій відповідно до вимог діючих стандартів і місцевих (галузевих) 

нормативних актів. 

Автофургони розвантажують із заїздом в них по перехідному трапу 

навантажувача, візки або штабелера. Пакетований вантаж, що надійшов в 

великотоннажних контейнерах, розвантажують за допомогою ручних 

гідравлічних або електричних візків або зі столу-платформи. Знятий з 

контейнеровоза контейнер розвантажується з заїздом навантажувача всередину 

контейнера або за допомогою візка. 

Порядок розбирання штабеля і відвантаження продукції споживачеві. 

Розбирання штабеля і навантаження пакетів в транспортні засоби виконує 

бригада з двох-трьох чоловік: двох водіїв-навантажувачів і при необхідності 

одного робочого для виконання допоміжних операцій. 

При відвантаженні пакетів залізничним транспортом режим перевезення 

встановлюється згідно з Правилами перевезення вантажів у залежності від виду 

вантажу, тривалості перебування його в шляху проходження і пори року. Вагон 

подають до місця проведення вантажних операцій, загальмовують черевиками, 

для в’їзду навантажувача укладають трап. Вагони, що подаються під 

навантаження, повинні бути технічно справними і очищеними всередині і зовні. 

Під час навантаження в критий вагон об’ємом 120 м3 пакети 

встановлюють симетрично поздовжній осі в два ряди по ширині і, як правило, в 

два-три ряди по висоті. У міждверному просторі вагона пакети розміщують з 

відступом від дверей не менше 250 мм, щоб забезпечувалася можливість 

механізованого розвантаження з обох сторін вагона. У разі завантаження 

міждверного простору вагона пакетами різної висоти пакети меншої висоти 

встановлюють в нижній ярус. Навантаження пакетів в рефрижераторні вагони 

проводять при опущених підлогових решітках. Число для завантаження 

залежить від вантажопідйомності, навантажувального обсягу 

рефрижераторного вагона і маси пакетів.  

Пакети в вагонах кріплять таким чином, щоб запобігти їх зміщення і 

падіння при транспортуванні. Для цього засоби кріплення пакетів у вагонах 
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повинні відповідати вимогам ГОСТ 22477-77 Средства крепления 

транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования. 

Для максимального використання вантажопідйомності вагонів і 

забезпечення стійкості штабелів вільний обсяг в міждверному просторі вагона 

допускається заповнювати окремими одиницями вантажу в кількості, кратному 

числу окремих місць в пакеті. 

При перевезенні пакетів автомобільним транспортом використовують 

універсальні бортові автомобілі та спеціалізовані: автомобілі-

самонавантажувачі, автофургони, автопоїзди.  

При відвантаженні пакетів в контейнерах використовують напівпричепи-

контейнеровози відповідної вантажопідйомності. Пакети в кузові автомобіля і 

контейнерах встановлюють, як правило, в один ярус. Пакети з легкими 

вантажами можуть бути встановлені в два яруси за умови забезпечення їх 

охорони в процесі перевезення. До перевезення їх слід приймати після 

зовнішнього огляду, без їх розбирання. 

Універсальні бортові автомобілі та автопоїзди зазвичай завантажують з 

боку бортів, що не викликає особливих складнощів, якщо висота рампи 

знаходиться нижче або на рівні настилу кузова. Пакети встановлюють 

навантажувачем з рампи безпосередньо в кузов, при цьому завантаження 

проводиться з перестановкою автомобіля завантажується стороною кузова до 

фронту робіт. Кузови критих автомобілів вантажопідйомністю 8,0 т і більше, а 

також великотоннажні контейнери завантажують з в’їздом навантажувача у 

кузов або контейнер. Для забезпечення можливості в’їзду навантажувача в 

фургон або контейнер з рампи можна використовувати перехідною трап за 

умови, що його ухил не перевищує 7°. 

Фургон або контейнер завантажують, як правило, в два етапи. За 

допомогою одного навантажувача пакети встановлюють на край столу-

платформи. Іншим навантажувачем, що переміщається по рампі або 

перекидному пандусу, пакети перевантажують в кузов або контейнер. 

Допускається підйом навантажувача на рампу іншим вантажопідйомним 

засобом. Для завантаження автофургонів вантажопідйомністю до 8,0 т або 

великотоннажних контейнерів рекомендується використовувати гідравлічні або 

електричні візки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

2.2 Контейнерна транспортно-технологічна система 

 

2.2.1 Класифікація технічних засобів контейнерної ТТС 

 

Відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 20231-83 (СТ СЭВ 2472-

80) Контейнеры грузовые. Термины и определения, вантажний контейнер 

(контейнер) – одиниця транспортного обладнання багаторазового застосування, 

призначена для перевезення і тимчасового зберігання вантажів без проміжних 

перевантажень, зручна для механізованого завантаження і розвантаження, 

навантаження і вивантаження, внутрішнім об’ємом, рівним 1 м3 і більше. 

Контейнером, за визначенням міжнародної організації зі стандартизації 

(ISO) називається одиниця транспортного обладнання, що має [166]:  

– постійну технічну характеристику і достатню міцність для 

багаторазового використання; 

– спеціальну конструкцію, що забезпечує перевезення вантажів одним або 

декількома видами транспорту без проміжних перевантажувальних операцій; 

– пристрої, що забезпечують швидке завантаження, розвантаження і 

перевантаження з одного виду транспорту на інший; 

– таку конструкцією, яка дозволяє легко завантажувати його; 

– внутрішній об’єм, рівний 1 м3 і більше. 

Контейнери уніфіковані та стандартизовані. Це дозволяє уніфікувати 

рухомий склад, розміри навантажувально-розвантажувальних пунктів, деталі 

кріплення контейнерів до автомобілів та інших транспортних засобів. 

Закритий контейнер – вантажний контейнер, конструкція якого включає 

всі основні елементи в суцільному виконанні з дверима або люками, що щільно 

закриваються, і забезпечує захист внутрішнього простору від впливу 

зовнішнього середовища. Закритий контейнер може мати знімну кришку або 

стінки, що розкривається. 

Відкритий контейнер – вантажний контейнер, в конструкції якого не 

передбачені один або кілька основних елементів: дах, торцеві або бічні стінки 

або їх частини. Відкриті місця в такому контейнері, при необхідності, 

допускається закривати брезентом, синтетичною плівкою або іншими 

матеріалами. 

Основними розмірами контейнерів є: габаритні розміри (довжина, 

ширина, висота), внутрішні розміри, розміри дверного отвору (у деяких типів 

спеціалізованих контейнерів можуть бути розміри кришки або люка та ін.). 

Габаритні розміри вантажного контейнера – це найбільші зовнішні 

розміри вантажного контейнера з урахуванням будь-яких постійних 

пристосувань. 

Внутрішні розміри вантажного контейнера: 

– внутрішня довжина вантажного контейнера – це відстань, що 

вимірюється в найвужчому місці вантажного контейнера між внутрішніми 

поверхнями торцевих стін або елементами конструкції, за винятком кутових 

фітингів або римних вузлів; 
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– внутрішня ширина вантажного контейнера – відстань, що вимірюється в 

найвужчому місці вантажного контейнера між внутрішніми поверхнями бічних 

стінок або елементами конструкції, за винятком кутових фітингів або римних 

вузлів; 

– внутрішня висота закритого контейнера – це відстань, що вимірюється 

між площиною підлоги і нижньою площиною даху закритого контейнера, за 

винятком кутових фітингів або римних вузлів; 

– внутрішня висота відкритого контейнера – відстань, що вимірюється 

між верхньою площиною підлоги і верхньою кромкою верхньої балки 

відкритого контейнера. 

Зовнішній об’єм вантажного контейнера – об’єм, що займає вантажний 

контейнер в межах його габаритних розмірів. 

Внутрішній об’єм вантажного контейнера – об’єм вантажного 

контейнера, обмежений його внутрішніми поверхнями. 

Корисний внутрішній обсяг вантажного контейнера – внутрішній об’єм 

вантажного контейнера, який може бути заповнений вантажем. 

Головним параметром контейнера є максимальна маса брутто 

вантажного контейнера (маса брутто контейнера) Г – сума власної маси 

вантажного контейнера T і максимально допустимої маси вантажу P, яка 

може бути завантажена у вантажний контейнер (Г = T+P). 

Власна маса вантажного контейнера – маса порожнього вантажного 

контейнера разом з його постійним обладнанням та максимальним постачанням 

в нормальному робочому стані. У маркуванні вантажного контейнера 

допускається власну масу вантажного контейнера іменувати «тара». 

До основних параметрів контейнерів, крім маси брyтто, відносять і 

складові частини цієї величини – власну масу контейнера (масу тари 

контейнера), і йогo вантажопідйомність, а також внутрішній об’єм (ємність) 

контейнера. 

Вантажопідйомність вантажного контейнера (Р) – максимально 

допустима маса вантажу у вантажному контейнері (P = Г-T). 

Внутрішній об’єм контейнера – це об’єм, обмежений йогo внутрішніми 

поверхнями. 

Дійсне завантаження вантажного контейнера – це фактична маса вантажу, 

завантаженого у вантажний контейнер. 

Пакетомісткість вантажного контейнера – це кількість транспортних 

пакетів певних розмірів, що розміщуються в вантажному контейнері. 

За масою брутто контейнери класифікують (міждержавний стандарт 

ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и 

размеры) на: 

– великотоннажні – масою брутто 10 т і вище; 

– середньотоннажні – масою брутто от 3 до 10 т; 

– малотоннажні – масою брутто до 3 т. 

Великотоннажні контейнери призначені в основному для змішаних 

залізнично-водно-автомобільних, водно-автомобільних і залізнично-

автомобільних перевезень та мoжyть бути використані також в прямому 
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автомобільному сполученні для перевезень вантажів, що поставляються 

великими партіями, середньотоннажні широко використовують в змішаному 

автомобільно-залізничному сполученні, а також і в прямому автомобільному), 

малотоннажні експлуатуються переважно на автомобільному транспорті в 

прямому автомобільному сполученні для перевезень гpузов дрібними партіями. 

Для вимірювання контейнеропотоків і місткості вантажних терміналів в 

міжнародній практиці прийнята одиниця «двадцятифутовий еквівалент» – ДФЕ 

(в англійській інтерпретації TEU – Twenty-Feet Equivalent-Unit) и 

«сорокофутовий еквівалент» – СФЭ (FEU – Foгty-Feet Equivalent-Unit). Обсяги 

перевезень і зберігання контейнерів розраховуються в ДФЕ, 40-футовий 

контейнер вважається за 2 ДФЕ. 

Габаритно-вагові параметри великотоннажних і середньотоннажних 

контейнерів (табл. 2.19) рекомендовані стандартом ISO-668 Контейнеры 

грузовые серии 1. Классификация, размеры и номинальные характеристики 

(стандарт ISO, що описує і класифікує серію 1 ISO-контейнерів за їх 

зовнішніми розмірами) і узгоджуються з міждержавним стандартом ГОСТ 

18477-73 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры. 

 

Таблиця 2.19 – Номінальна довжина контейнерів (стандарт ISO-668) 

Типи вантажних контейнерів 
Номінальна довжина 

мм фут 

1ЕЕЕ; 1ЕЕ 13716 45 

1ААА; 1АА; 1А; 1АХ 12192 40 

1ВВВ; 1ВВ; 1В; 1ВХ 9125 30 

1СС; 1С; 1СХ 6058 20 

1D; 1DX 2991 10 
 

Великотоннажні контейнери за стандартом ISO 668 Контейнеры 

грузовые серии 1. Классификация, размеры и номинальные характеристики 

мають зовнішні розміри (довжина×ширина×висота): 

– 20-футові (маса брутто 20,3 т, об’єм 30,3 м3): 6058 (20 футів)×2438×2438 

(2591) мм; 

– 40-футовые (маса брутто 30,5 т, об’єм 61,5 м3): 12192 (40 

футів)×2438×2438 (2591) мм. 

За конструкцією контейнери можуть бути з жорстким каркасом, збірно-

розбірні (або ті, що складаються), гратчасті та м’які (еластичні або напівтверді, 

тобто виготовлені з м’яких або еластичних матеріалів, наприклад, гумокордні 

або з нeопрена, поліетилену і т. д.), відкриті та закриті (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Основні типи контейнерів [166]: а, в – великотоннажний; б – 

відкритий контейнер з торцевими дверями и тентом; г –  контейнер-платформа 

половинної висоти; д – контейнер-рефрижератор; е – контейнер-цистерна; ж, з 

– середньотоннажні контейнери 

 

Контейнери оснащуються фітингами – деталями спеціальної конструкції, 

що забезпечують приєднання контейнерів до вантажозахватних пристроїв 

навантажувально-розвантажувальних машин, рухомого складу залізничного та 

автомобільного транспорту, а також кріплення контейнерів при складуванні їх 

на майданчиках і під час перевезення морським транспортом. 

Незалежно від типорозміру і спеціалізації конструкція контейнерів з 

жорстким каркасом включає в себе кутові стійки, поздовжні та торцеві верхні та 

нижні балки, в кутах яких розташовані фітинги, що представляють собою 

деталі спеціальної конструкції, що забезпечують приєднання контейнерів до 

вантажозахватних пристроїв навантажувально-розвантажувальних машин, 

рухомого складу залізничного та автомобільного транспорту, а також кріплення 

контейнерів при складуванні їх на майданчиках і під час перевезення морським 

транспортом. 

За формою контейнери виготовляють в більшості випадків прямокутного 

перетину, однак широко відомі також контейнери у вигляді усіченого конуса 

або усіченої піраміди (з кришкою або без), кулясті контейнери, контейнери-

цистерни та ін. 

Залежно від застосовуваного матеріалу контейнери можуть бути 

металеві (сталеві, алюмінієві або з поєднання цих металів), дерево-металеві, з 

синтетичних матеріалів (пластмаси, неопрену та інших полімерних матеріалів). 

За родом перевезених вантажів контейнери класифікують на універсальні 

– для різних вантажів, спеціалізовані – для певних вантажів. 
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Значний розвиток контейнерних перевезень обумовлений тим, що вони 

мають ряд переваг: 

– застосування контейнерів прискорює і здешевлює вантажно-

розвантажувальні роботи; 

– підвищується збереження вантажів (вантажі вживають запобіжних 

засобів від псування, вологи, розпилення, бою, розкрадань і т. д.);  

– істотно полегшуються операції з обліку;  

– доставка вантажів походить від складу до складу без проміжного 

зберігання; 

– є можливість розміщення реклами на бічних стінках контейнера. 

Недоліками контейнерних перевезень є:  

– зниження використання вантажопідйомності;  

– витрати на виготовлення і ремонт контейнерів;  

– організація зворотного доставки порожніх контейнерів;  

– не виключена можливість безповоротної втрати контейнера.  

Всі контейнери в залежності від виду перевезень поділяються на 

транзитні, які беруть участь в змішаних перевезеннях (різними видами 

транспорту), і місцеві, які застосовуються тільки на автомобільному транспорті. 

У змішаних, інтермодальних та комбінованих перевезеннях 

використовуються стандартні 20- і 40-футові контейнери, розміри яких 

регламентовані ISO.  

Для обліку парку контейнерів та контейнерних перевезень прийнята так 

звана умовна облікова одиниця – ДФЕ – двадцятифутовий еквівалент (twenty-

foot equivalent unit – TEU), за яку взято інтермодальний контейнер ISO 

розмірами 20×8×8 футів (6058×2438×2438 мм) типу 1СС.  

У ДФЕ розраховуються показники вантажообігу контейнерних 

перевезень і переробки вантажів на контейнерних терміналах, вантажомісткості 

транспортних засобів і т. п.  

У статистиці перевезень вантажів контейнер ISO типу 1А приймається за 

2 ДФЕ, 1D – за 0,5 ДФЕ і т. д. 

 

2.2.2 Універсальні контейнери. Класифікація, призначення і сфери 

застосування. Типи, основні параметри, розміри і конструкції. Технічні 

вимоги 

 

Універсальні контейнери набули найбільшого поширення. Вони являють 

собою каркас, захищений з усіх боків гофрованим або листовим металом, в 

торцеву або бічну стінку якого вмонтований дверний блок, з запірними 

механізмами. Торцева і бічні стінки контейнера, а також дах не є несучими 

елементами, в зв’язку з чим, до них пред’являються мінімальні вимоги по 

жорсткості. 

Універсальні контейнери призначені для перевезення багатьох видів 

вантажів в тарі або упаковці або пакетованому вигляді. У цих контейнерах 

транспортують найрізноманітніші вантажі (в основному споживчі товари): 

тканини, одяг, взуття, керамічні вироби, книги, меблі і т. п. У зв’язку з тим, що 
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більшість цих товарів відносяться до категорії цінних, основною вимогою до 

конструкції універсальних контейнерів є забезпечення схоронності вантажів, 

що перевозяться в них. 

За видом транспорту, який їх перевозить, універсальні контейнери 

класифікують: уніфіковані (рис. 2.12) – для перевезень будь-яким транспортом, 

позначаються УУК (універсальний уніфікований контейнер), неуніфіковані – 

для перевезень на певному виді транспорту, мають абревіатуру АУК 

(автомобільний універсальний контейнер). 

Після абревіатури через тире вказується маса контейнера брутто в тоннах. 

Наприклад, запис УУК-5 розшифровується так: універсальний уніфікований 

контейнер, масою брутто 5 т. 

 

 
Рис. 2.12 Універсальні уніфіковані контейнери: а, б – середньотоннажні типу 

УУК-2,5 і УУК-5 відповідно; в – великотоннажний 1СС [166] 

 

Якщо після цифри 5 стоїть буква У, то це означає, що контейнер 

посиленої конструкції. 

Всі універсальні контейнери незалежно від типорозміру стандартизовані 

за такими параметрами: масою брутто, габаритам і приєднувальним розмірам, 

по конструкції запірних і приєднувальних пристроїв до рухомого складу 

залізничного та автомобільного транспорту і до вантажозахватних пристроїв 

вантажно-розвантажувальних машин. Це дозволяє використовувати 

універсальні контейнери в змішаних перевезеннях вантажів різними видами 
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транспорту, реалізуючи принцип «від дверей до дверей», при мінімальних 

витратах часу і праці. 

Основні типи, параметри і розміри універсальних контейнерів, відповідно 

до міждержавного стандарту ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. 

Типы, основные параметры и размеры, наведені в табл. 2.20. 

 

Таблиця 2.20 – Основні характеристики універсальних контейнерів 
Позначення 

типоразміру 

Маса 

брутто, 

номінал 

Зовнішні розміри, мм Розміри 

дверного 

пройому, мм 

Внутрішні розміри, мм Внутріш-

ний об’єм, 

м3 

Площа 

під-

логи, 

м2 

довжина ширина висота ширина висота довжина ширина висота   

Контейнери ISO серії 1 

1АА 30 12192 2438 2591 2286 2261 11988 2330 2350 65,6 27,93 

1А 30 12192 2438 3638 2288 2134 1988 2330 2197 61,3 21,93 

1ВВ 25 9125 2438 2591 2288 2281 5831 2330 2350 48,9 20,6 

1В 25 9125 2438 2438 2288 2134 5831 2330 2197 45,7 20,8 

1СС 24 6058 2438 2591 2286 2281 5867 2330 2350 32,1 13,67 

1C 24 6058 2438 2438 2286 2134 5867 2330 2197 30,0 13,67 

1D 10 2991 2438 2438 2288 2134 2830 2330 2197 14,3 6,53 

Середньотонажні контейнери 

УУКА-5(6) 5(6) 2100 2650 2591 1950 2280 1950 2515 2310 11,3 5,05 

УУК-5(6) 5(6) 2100 2650 2400 1950 2100 1950 2515 2128 10,4 5,05 

УУКП-5 5 2100 2650 2591 1950 2280 1950 2515 2310 11,3 5,05 

УУК-5 5 2100 2650 2400 1950 2100 1950 2515 2128 10,4 5,05 

УУК-5У 5 2100 1325 2400 1216 2080 1980 1216 2128 5,1 2,4 

УУКП-3(5) 3(5) 2100 1325 2591 1225 2300 1980 1225 2380 5,7 2,26 

УУК-3(5) 3(5) 2100 1325 2591 1225 2080 1980 1225 2128 5,1 2,26 

Малотонажні контейнеры 

АУК-1,25 1,25 1800 1050 2000 1020 1780 1720 960 1820 2,9 1,55 

АУК-0,25 0,625 1150 1050 1700 1070 1500 1070 910 1520 1,46 0,93 

 

2.2.3 Розміщення і кріплення вантажів в універсальних контейнерах. 

Загальні вимоги 

 

Розміщення і кріплення вантажів у контейнерах повинно проводитися 

відповідно до Правил перевезень вантажів в універсальних контейнерах (Наказ 

Міністерства транспорту України № 542 від 20.08.2001).  

Керуючись ними, вантажовідправники зобов’язані завантажувати 

контейнери до повного використання їх вантажопідйомності або місткості без 

перевищення вантажопідйомності. При некратний внутрішніх розмірів 

контейнерів і зовнішніх розмірів вантажних «місць» відстань між вантажами і 

дверима контейнера приймається не більше 200 мм, або 30% того розміру 

вантажу, яким він укладається по довжині контейнера. Якщо дана вимога не 

дотримується, то під час перевезення у великотоннажних контейнерах виникає 

необхідність в кріпленні вантажів (установці щита дверного загородження), 

щоб запобігти розвалу штабеля, виключити падіння окремих «місць» вантажів і 

пошкоджень стінок контейнерів. Необхідність в установці загороджувальних 

щитів виникає, як правило, в процесі навантаження вантажів вручну в 
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контейнери, що знаходяться на автонапівпричепах, при відсутності у складів 

високих рамп. 

Навантаження вантажів виробляють в контейнери, встановлені на 

майданчику або знаходяться на автомобілях, причепах або напівпричепах-

контейнеровозах, зчеплених з автотягачами. Навантаження вантажів у 

контейнери на напівпричепах-контейнеровозах у відсутності автотягачів 

виробляють тільки при вживанні заходів безпеки проти перекидання і 

самооткочування напівпричепів. Розвантаження вантажів з контейнерів 

виробляють з дотриманням цих же умов. 

До початку навантаження або вивантаження вантажів попередньо 

відкриті двері контейнерів притуляють до бічних стінок контейнерів і 

закріплюють в цьому положенні. 

При використанні навантажувачів і візків встановлюють і надійно 

закріплюють перехідні містки. Навантаження вантажів у контейнери на 

напівпричепах-контейнеровозах і вивантаження з них з використанням 

навантажувачів виробляють без заїзду їх в контейнери. 

Можна застосовувати для роботи всередині контейнерів універсальні 

електронавантажувачі та автонавантажувачі (з нейтралізаторами вихлопних 

газів) вантажопідйомністю до 1,5 т з двома передніми колесами, 

вантажопідйомністю до 2 т включно з чотирма передніми колесами, переднім 

вантажопідйомником. При цьому мають на увазі, що навантаження на підлогу 

від будь-якого колеса навантажувача з вантажем або від кожних двох спарених 

передніх коліс (на мосту з чотирма колесами) не повинна перевищувати 

27,3 кН.  

За міждержавним стандартом ГОСТ 20259-80 Контейнеры 

универсальные. Общие технические условия, ширина шини колеса повинна 

бути не менше 180 мм, відстань між центрами двох коліс одного моста (якщо 

міст містить тільки два колеса) не менше 760 мм при площі контакту шини 

кожного колеса з підлогою контейнера не менше 142 см2. Можна 

використовувати для навантаження і розвантаження вантажів з заїздом 

всередину контейнерів електровізки та інші візки з дотриманням зазначених 

вище умов. Забороняється переміщати будь-які вантажі волоком або 

кантуванням по підлозі контейнера як при навантаженні, так і під час 

вивантаження. 

Після закінчення навантаження вантажів дверні стулки контейнера 

закривають так, щоб всі чотири рукоятки запорів були закріплені фіксуючими 

пристроями (запірними скобами) в горизонтальному положенні. Пломбування 

завантажених контейнерів є обов’язковим. 

Завантаження контейнерів тарно-штучними вантажами повинне 

проводитися переважно пакетами, сформованими на піддонах (плоских, 

ящикових і стійкових) або без них. 

При відсутності засобів пакетування допускається проводити вантаження 

окремими «місцями». При застосуванні плоских і стійкових піддонів, а також 

без них пакети повинні бути міцно скріплені обв’язками, термоусадочною 

плівкою або іншими засобами, щоб виключити при транспортуванні зміщення 
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вантажу, в тому числі і щодо піддонів. Для кращого використання 

вантажопідйомності та місткості контейнерів переважно застосування пакетів з 

номінальними розмірами в плані 1000 × 1200 мм і висотою при двоярусному 

розміщенні в контейнерах 1А, 1 В, 1C, 1Д не більше 1060 мм, а в контейнерах 

1АА, 1ВВ, 1СС–- не більше 1140 мм. 

Вантажовідправники зобов’язані завантажувати контейнери відповідно до 

встановлених мережевими або місцевими технічними нормами завантаження 

універсальних контейнерів. 

Вантажі в контейнері повинні розміщуватися симетрично щодо його 

поздовжньої і поперечної осей. Висота загального центру маси покладених 

вантажів повинна бути в контейнерах типорозмірів 1А, 1 В, 1C, 1Д не більше 

1100 мм і в контейнерах типорозмірів 1АА, 1ВВ, 1СС – не більше 1180 мм. 

Навантаження від вантажу повинна розподілятися рівномірно по площі 

підлоги контейнера. Рекомендується завантажувати контейнери однорідними 

вантажами. При необхідності завантаження контейнера неоднорідними 

вантажами важчі з них розміщують в середній частині на підлозі контейнера 

або рівномірно по всій площі підлоги, легші - відповідно з боку торцевої двері і 

торцевої стінки або поверх важких вантажів, якщо це можливо за умовами їх 

схоронності. 

У разі завантаження контейнера вантажами в різних упаковках «місця» в 

більш жорсткою і міцною упаковці укладають на підлогу, а поверх них-вантажі 

в м’якій упаковці, фанерних ящиках і картонних коробах. Вантажі з 

виступаючими, особливо металевими, частинами, гострими крайками і кутами 

необхідно відокремлювати від інших вантажів і обшивки контейнера 

прокладками з деревино-шаруватих матеріалу (твердого оргаліту) або дерева, 

щоб запобігти їх можливі пошкодження. 

Відповідальність за правильність упаковки, навантаження і кріплення 

вантажу, за перевантаження і пошкодження контейнерів при навантажувальних 

роботах несе відповідальність вантажовідправник, а за пошкодження 

контейнерів при вивантаженні - вантажоодержувач. 

У всіх випадках вантажовідправники повинні розміщувати вантажні 

«місця» так, щоб питоме навантаження, що припадає в середньому на 1 см2 

площі статі контейнера, не перевищувала 5 Н. 

З метою зниження питомого навантаження на підлогу контейнера повинні 

застосовуватися підкладки. Підкладки повинні бути міцно з’єднані з вантажем, 

щоб останній при перевезенні не міг переміститися щодо підкладок. 

Вантажі повинні завантажуватись в контейнери в стані, що забезпечує їх 

повне збереження. Якщо для цього необхідна їх перевезення в тарі, то вимоги 

до неї, коли вони не встановлені стандартом, визначаються 

вантажовідправником. Найважливішим вимогою до тари є її міцність. У 

випадках коли через зіткнення вантажу (що є, особливо металевими, частинами 

або кутовими крайками) зі стінкою контейнера вона при ударах може отримати 

пробоїни, місцеві вм’ятини, загальний вигин і потертості забарвлення, 

затарювання (упаковка) вантажу є обов’язковим. 
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2.2.4 Спеціалізовані контейнери і технологія їх застосування. 

Класифікація, типи і розміри 

 

Спеціалізовані контейнери, в конструктивному відношенні відрізняються 

від універсальних тим, що у них всередині каркаса розміщені або цистерни для 

перевезення рідких (скраплених та ін.) вантажів, або холодильні камери (з 

агрегатами) для перевезення швидкопсувних вантажів, або бункера для сипучих 

вантажів та інші ємності для розміщення всіляких видів вантажів (див. рис. 2.3, 

д, е). Ці контейнери призначені для перевезення певних видів вантажів і мають 

розподіл на індивідуальні та групові. 

Індивідуальні контейнери використовують для перевезення одного виду 

вантажу. 

У групових контейнерах перевозять матеріали та вироби однорідні за 

своїми фізико-механічними, фізико-хімічними та біологічними властивостями 

(табл. 2.19). 

Ізотермічний контейнер – спеціалізований контейнер, стінки, підлогу, дах 

і двері якого покриті або виготовлені з теплоізоляційного матеріалу, що 

обмежує теплообмін між внутрішнім об’ємом контейнера і навколишнім 

середовищем. 

Теплоізольований контейнер – ізотермічний контейнер, який не має 

засобів охолодження і (або) опалення. 

Рефрижераторний контейнер з холодоносієм, що витрачається – 

ізотермічний контейнер з використанням в якості джерела холоду льоду, сухого 

льоду або зріджених газів. 

Рефрижераторний контейнер з машинним охолодженням – ізотермічний 

контейнер, що має холодильну установку компресорного або абсорбційного 

типу. 

Опалювальний контейнер – ізотермічний контейнер, що має опалювальну 

установку. 

Контейнер-цистерна – спеціалізований контейнер для рідких вантажів, 

газів або сипучих вантажів. 

Індивідуальний контейнер – спеціалізований контейнер для окремих видів 

вантажів, що мають специфічні властивості. 

Контейнер-платформа – вантажна платформа з розмірами і 

конструктивними особливостями основи контейнера. 

Технологічний контейнер – спеціалізований контейнер для перевезення 

вантажів в межах одного підприємства або певного району між технологічно 

пов’язаними виробництвами або підприємствами. 
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Таблиця 2.21 – Вантажі, що перевозяться в групових спеціалізованих 

контейнерах, і конструктивні особливості цих контейнерів 

Група Вантажі, що доставляються Конструктивні особливості 

СК-1 Сипучі вантажі, що не злежуються і 

злежуються слабо, що вимагають 

захисту від атмосферних опадів у 

вигляді порошків, гранул або зерен 

(наприклад, кальцинована сода) 

Водонепроникний контейнер у 

формі паралелепіпеда з люками 

в даху і днище 

СК-2 Сипучі, що злежуються сильно і 

змерзаються, важкі вантажі з 

щільністю більше 1,8 т/м3 (цемент, 

крейда, гіпс, суха штукатурка та ін.) 

Відкритий що пакетується або 

закритий (водонепроникний) 

контейнер у формі усіченого 

конуса 

СК-3 Штучні вантажі (готова продукція 

машинобудування) і сипучі вантажи в 

тарі, що вимагають захисту від 

атмосферних опадів і механічних 

пошкоджень 

Контейнер що не пакетується у 

формі паралелепіпеда, 

закритий, з дахом, що 

розкривається або знімним 

дахом, з дверними отворами в 

одній або обох торцевих 

стінках, а також з бічною 

стінкою, що розкривається 

СК-4 Рідкі й в’язкі вантажі, в основному 

продукція хімічної та нафтохімічної 

промисловості (рідкий аміак, перекис 

водню, фенол, рідкий хлор та ін.) 

Контейнер що не пакетується 

циліндричної, еліптичної або 

іншої форми з люками в даху, 

днище або бічних стінках, 

поміщений в каркас у вигляді 

паралелепіпеда 

СК-5 Швидкопсувні харчові продукти, що 

вимагають при перевезеннях 

дотримання певного температурного 

режиму 

Контейнер що не пакетується 

закритий ізотермічний, в формі 

паралелепіпеда, з дверима на 

одній торцевій стінці і з 

холодильною установкою – на 

іншій (контейнер-

рефрижератор) 

 

Основні типи, параметри і розміри спеціалізованих групових контейнерів 

встановлені ГОСТ 20231-74 (табл. 2.22). Відповідно до цього стандарту 

типорозмірний ряд спеціалізованих групових контейнерів ділиться на п’ять 

груп (від СК-1 до СК-5). Букви СК в маркуванні контейнера вказують на його 

спеціалізацію ( "спеціалізований контейнер"), цифра після букв - на його 

приналежність до тієї чи іншої групи. Крім того після першої цифри через 

дефіс зазвичай вказується маса брутто контейнера в тоннах. Наприклад, запис 

СК-2-10 означатиме: спеціалізований контейнер, другої групи, масою брутто - 

10 тонн. 



118 

Таблиця 2.22 – Основні типорозміри спеціалізованих контейнерів 

Група 
Тип і 

позначення 

Маса 

брутто, т 

Внутрішній 

об’єм, м3 

Внутрішні розміри, мм 

Довжина Ширина Висота 

СК-1 СК-1-20 20,32 16,0 6058 2438 2438 

 СК-1-15 15,5 8,0 2991 2438 2438 

 СК-1-10 10,0 6,0 2650 2100 1420 

 СК-1-5 5,0 5,0 2100 1325 2400 

 СК-1-3,2 3,4 1,6 1350 1300 1275 

 СК-1-2,5 2,5 1,5 1350 1050 1420 

 СК-1-1,25 1,25 1,5 1350 1050 1420 

СК-2 СК-2-15 15,5 8,0 2800/1840 2800/1840 1900 

 СК-2-10 10,0 4,0 2800/2180 1960/1440 1500 

 СК-2-5 5,0 2,0 1630 1500/1145 1900 

 СК-2-3 3,2 1,2 1630 1500/1145 1395 

СК-3 СК-3-30 30,4 30,0 6058 2438 2438 

 СК-3-20 20,3 29,0 6058 2438 2438 

 СК-3-15 10,1 14,0 2991 2438 2438 

 СК-3-5 5,0 5,0 2100 1325 2400 

СК-4 СК-4-30 30,4 16,0 6058 2438 2438 

 СК-4-20 20,3 20,0 6038 2438 2438 

 СК-4-10 10,1 8,0 2991 2438 2438 

 СК-4-5 5,0 4,0 2100 1325 2400 

 СК-4-1,25 1,25 1,5 1340 1050 1420 

СК-5 СК-5-30 30,4 48,0 12192 2438 2438 

 СК-5-20 20,3 22,0 6058 2438 2438 

 СК-5-10 10,1 9,0 2991 2438 2438 

 

До спеціалізованих контейнерів, що застосовуються на автомобільному 

транспорті, відносяться наступні (рис. 2.13–2.14). 

 
Рис. 2.13 Спеціалізовані жорсткі контейнери, призначені для транспортування і 

тимчасового зберігання: а – овочів і фруктів; б – запасних частин; в – молочних 

продуктів, соків в пакетах 

 

Контейнери, що складаються для овочевих культур (наприклад, 

картоплі), що виготовляються з п’яти щитів, з’єднаних між собою петлями і 

затворами. Каркас щитів металевий зі сталевих куточків, обшивка ґратчаста з 

дерева. Маса брутто контейнерів не перевищує 0,5 т. 
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Саморозвантажні контейнери для сипучих матеріалів, виконані з одним 

або двома бічними розвантажувальними люками, закриваються кришками, і 

похилим днищем. При відкритті бічних люків сипучі матеріали висипаються з 

контейнера, що забезпечує самовивантаження контейнера без зняття з 

автомобілів. Маса брутто саморозвантажних контейнерів не перевищує 5 т. 

Контейнери для хліба і хлібобулочних виробів, що випускаються 

вантажопідйомністю 0,3-0,5 т. Усередині ці контейнери обладнають 

пристроями для завантаження літаків. Деякі контейнери мають подвійні стінки, 

простір між якими заповнено теплоізоляційним матеріалом. У цих контейнерах 

також роблять вентиляційні отвори для зменшення конденсату теплових парів 

при доставці гарячого хліба і хлібобулочних виробів. Застосовуються також 

контейнери каркасного типу (без суцільних стінок), що використовуються для 

доставки хлібобулочних виробів тільки спеціалізованими автомобілями з 

критим кузовом. Габаритні розміри контейнерів (довжина і ширина по 1050 мм, 

висота 1150 мм), дозволяють розміщувати в них 16 стандартних лотків. У 

більшості випадків такі контейнери обладнають колесами діаметром до 120 мм. 

Контейнери для перевезень поштових посилок, обладнані ходовим 

пристроєм, виконаним у вигляді візки з гальмівним пристроєм, зблокованих з 

фіксатором керма, при перекладі якого в вертикальне положення відбувається 

загальмування передніх коліс, яке гарантуватиме стійкість контейнерів при русі 

автомобілів. Контейнер вміщує 60-80 посилок. Маса брутто контейнера 650 кг. 

Габаритні розміри: довжина 1850 мм, ширина 940 мм, висота 1760 мм. 

Ізотермічні контейнери випускають з термоізоляцією і використовують 

для перевезення швидкопсувних продуктів (фасоване м’ясо, м’ясні і молочні 

вироби та ін.) В системі торгівлі та мережі громадського харчування. У 

прямому автомобільному сполученні застосовують малотоннажні ізотермічні 

контейнери масою брутто 0,5 т, які в більшості випадків обладнають 

коліщатами. Одна з таких конструкцій (модель КІ-0,5) виконана з 

термоізоляцією і металевою обшивкою з охолодженням міститься в контейнері 

вантажу за допомогою твердої вуглекислоти, що завантажується в спеціальний 

стельовий резервуар. Всередині контейнера передбачено шість ґратчастих 

полиць. 

Еластичні і напівтверді контейнери, що застосовуються для 

транспортування порошкоподібних і пилоподібних вантажів, а також різних 

рідин. Їх виготовляють з неопрену, поліетилену, нейлонової тканини та інших 

синтетичних матеріалів. Переваги еластичних контейнерів - незначна власна 

маса (коефіцієнт тари - відношення власної маси контейнера до його 

вантажопідйомності - у них в 6-8 разів менше, ніж у звичайних контейнерів, і 

становить 3-5% від маси брутто); здатність до складання в порожньому стані в 

компактний пакет, завдяки чому значно спрощується і здешевлюється їх 

повернення. Контейнери завантажують через отвір, розташоване в їх верхній 

частині. Вивантаження матеріалів з контейнерів проводиться через отвір, що 

знаходиться внизу і закривається спеціальним пристроєм. Для підйому кранами 

контейнери обладнуються вантажозахватним кільцем, що прикріплюється до 

міцного тяговому поясу. Маса брутто становить 1,5-2 т. 
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Рис. 2.14 Спеціалізовані еластичні напівжорсткі (а, г) і м’які (б, в) контейнери 

 

Напівжорсткі контейнери являють собою конструкції, що складаються з 

твердих частинок (кришки і днища) і м’яких (бічних стінок). Наприклад, 

напівтвердий контейнер (масою брутто 2,0 т з внутрішнім об’ємом 1,5 м3, 

діаметром 1200 мм і висотою в навантаженому стані 1500 мм, в порожньому 

300 мм) складається з двох металевих дисків, з’єднаних оболонкою у вигляді 

циліндра. На верхньому диску є завантажувальний люк і чотири кільця для 

стропування. У нижньому диску передбачені два розвантажувальних люка з 

прогумованими рукавами. Власна маса контейнера 100 кг. 

Спеціальні контейнери призначені для перевезень строго одного виду 

вантажу, що має специфічні властивості. 

 

2.2.5 Засоби транспортування контейнерів. Автомобільний рухомий 

склад. Залізничний рухомий склад. Судна-контейнеровози. Літаки 

 

Для перевезення контейнерів можуть використовуватися одиночні 

бортові та спеціалізовані автомобілі та автопоїзда. 

Найбільш поширеними автотранспортними засобами для перевезень 

контейнерів є спеціалізовані напівпричепи-контейнеровози і автомобілі-

самонавантажувачі. Для мало- і середньотоннажних контейнерів, крім 

напівпричепів-контейнеровозів, вантажопідйомністю 5-10 т і 

самонавантажувачів використовують також бортові автомобілі та автопоїзда 

загального призначення. 

Для перевезень мало- і середньотоннажних контейнерів були розроблені і 

набули широкого застосування низькорамні напівпричепи-контейнеровози 

моделей А-402, А-402М і А441.  

Напівпричіп-контейнеровоз моделі А-402 має вантажопідйомність 5 т, 

призначений для роботи з сідельним тягачем ГАЗ-52-06. На його низькорамній 

платформі розмірами 3700×2180 мм можуть розміщуватися 4 контейнери 

масою брутто 1,25 т або 2 контейнери масою брутто 3 (2,5) т або 1 контейнер 

масою брутто 5 т.  

Напівпричіп-контейнеровоз А-402М відрізняється від А-402 наявністю 

металевих бортів, що відкидаються у низькорамної платформи і додаткового 

майданчика над одновісним візком для розміщення контейнера масою брутто 

3 т. Завдяки наявності бортів у основної платформи напівпричіп може бути 

використаний не тільки для перевезення мало- і середньотоннажних 

контейнерів, а й різних тарно-штучних вантажів, а передбачена площадка над 

одновісним візком дозволяє поліпшити використання напівпричепа при 
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перевезенні порожніх контейнерів. У якості сідельного тягача також 

рекомендований ГАЗ-52-06. 

Напівпричіп-контейнеровоз А-441 вантажопідйомністю 10 т має три 

вантажні майданчики і призначений для роботи з сідельним тягачем ЗИЛ-130 

(ЗИЛ-441510). Передній і задній майданчики мають розміри 1880×2200 мм, а 

середній – 3700×2200 мм. На цій моделі напівпричепа-контейнеровоза можна 

перевозити такі типи контейнерів: 1 шт. УКК-5 (або УУК-5У) + 2 шт. УУК-2,5; 

1 шт. УУК-5 + 4 шт. АУК-1,25; 2 шт. УУК- 2,5 + 4 шт. АУК-1,25. 

Для перевезень середньотоннажних контейнерів на міжміських 

маршрутах був створений напівпричіп-контейнеровоз моделі А-493 

вантажопідйомністю 14,5 т. Він виконаний з двохвісним візком і розрахований 

на роботу з сідельним тягачем КамАЗ-5410. 

Для перевезень великотоннажних контейнерів розроблені і успішно 

експлуатуються різні типи причепів-контейнеровозів. Найбільшого поширення 

в нашій країні отримали причепи марок ЧМЗАП і МАЗ. 

Напівпричіп-контейнеровоз моделі ЧМЗАП-9985 вантажопідйомністю 

20,32 т призначений для перевезення контейнерів масою брутто 20 т. Рама 

напівпричепа без настилу з консольними поперечно розташованими балками. 

На кінцях балок змонтовані поворотні кулачки для фіксації і кріплення 

контейнерів за нижні кутові фітинги. Візок напівпричепа - двовісний з 

ресорною підвіскою балансирного типу. Даний контейнеровоз розрахований на 

роботу з сідельним тягачем МАЗ-504ВП. 

Аналогічний напівпричіп-контейнеровоз ЧМЗАП-99858 такої ж 

вантажопідйомності, але з вантажною висотою приблизно на 130 мм нижче, 

ніж у напівпричепа ЧМЗАП-9985, дозволяє використовувати його для 

стандартних контейнерів типу 1C або з підвищеною висотою типу 1СС, 

використовуваних в даний час в змішаних перевезеннях. 

Для перевезення двох контейнерів типу 1C або 1СС або одного 

контейнера типу 1А (1АА) використовуються напівпричепи-контейнеровози 

ЧМЗАП-9991 і ЧМЗАП-99589 і МАЗ-93892.  

Вантажопідйомність напівпричепа ЧМЗАП-9991 27 т (його можна 

встановити тільки при перевезенні контейнерів типу 1А або 1АА з фактичною 

масою брутто кожного контейнера не більше 13,5 т), власна маса 4700 кг, 

довжина 12500 мм, ширина 2500 мм і вантажна висота 1500 мм. Рама його 

пряма без настилу, візок двовісна з відстанню між осями 2000 мм.  

Напівпричіп ЧМЗАП-99589 має вантажопідйомність 30,2 т, власну масу - 

4500 кг, вантажну висоту 1400 мм, габаритні розміри в мм (12460×2500×1470). 

Вантажопідйомність напівпричепа МАЗ-93892 33 т, власна маса 6000 кг, 

довжина 12325 мм, ширина 2500 мм і висота завантаження 1415 мм. 

Для перевезення контейнерів типу 1А, 1АА, 1B, 1ВВ, 1C, 1СС в складі 

автопоїзда використовується автомобільний тривісний напівпричіп-

контейнеровоз МАЗ-9919. 

Розглянуті напівпричепи можуть бути використані тільки з тягачами, які 

мають колісну формулу 6×4 (типу МАЗ-64229 або МАЗ-64221) або 6×2 і двигун 

потужністю не менше 300 к. с. 



122 

Відмінною рисою напівпричепів-контейнеровозів, що беруть участь в 

доставці великотоннажних контейнерів зі збільшеною висотою типу 1АА або 

1СС, є їх знижена висота завантаження. Розробка таких причепів викликана, з 

одного боку, широким використанням великотоннажних контейнерів, що 

мають більший внутрішній об’єм, за рахунок збільшення висоти (сприяє їх 

кращої завантаженні при доставці легковагих вантажів), а з іншого – 

обмеженнями дорожнього габариту по висоті (4 м). Зниження вантажної висоти 

напівпричепа-контейнеровоза підвищує також стійкість автопоїзда з 

контейнерами під час руху. 

Особливу категорію спеціалізованого рухомого складу для контейнерних 

перевезень становлять автомобілі та автопоїзда-самонавантажувачі, що 

забезпечують механізоване самонавантаження і самовивантаження контейнерів. 

Поряд зі спеціалізованими напівпричепами і самонавантажувачами для 

перевезень мало- і середньотоннажних контейнерів використовують рухомий 

склад загального призначення або бортові автомобілі та автопоїзда. Практично 

всі вітчизняні моделі бортових автомобілів і автопоїздів можуть бути 

застосовані для перевезення зазначених контейнерів. 

Вибір автомобіля або автопоїзда відповідної вантажопідйомності при 

контейнерних перевезеннях роблять в залежності від партії контейнерів, що 

перевозяться, типу контейнера, умов навантаження і розвантаження, відстані 

перевезення та інших експлуатаційних умов. 

Автомобільні контейнерні перевезення особливо ефективні при роботі 

автомобілів-тягачів зі змінними напівпричепами-контейнеровозами. В цьому 

випадку можна домогтися найменших простоїв тягачів на обмінних 

контейнерних пунктах, контейнерних майданчиках, терміналах і майданчиках 

митного огляду. 

У змішаних автомобільно-залізничних та автомобільно-водних 

перевезеннях набувають поширення перевезення вантажів в напівпричепах 

контейнерах, конструктивно представляють собою контейнер, змонтований як 

єдине ціле на шасі АТС. Такі напівпричепи-контейнери прийнято називати 

контрейлерами, а перевезення - контрейлерними. Особливість цього виду 

перевезень полягає в тому, що автомобілі-тягачі доставляють напівпричіп з 

вантажем на контейнерні пункти і термінали і залишають його там. Потім 

автомобілі-тягачі забирають вже прибули (на інших видах транспорту) в ці 

місця напівпричепи-контейнери і везуть їх до місця призначення. Таким чином, 

напівпричепи служать контейнерами на колесах, які беруть участь в 

залізнично-автомобільних або водно-автомобільних перевезеннях. Крім шасі 

АТС, контрейлер можуть мати комбіновану ходову частину, що дозволяє 

переміщати їх своїм ходом не тільки по автомобільним дорогам, а й по 

залізничних коліях. Контрейлер з комбінованою ходовою частиною мають 

назву роудрейлеров. 

Залізничні перевезення середньотоннажних контейнерів здійснюється в 

основному в універсальних напіввагонах і на платформах. Для перевезення цих 

контейнерів застосовують також вагони-контейнеровози, переобладнані з 
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старотипних напіввагонів і критих вагонів, що відслужили свій термін і 

непридатних для подальшого використання за прямим призначенням. 

Великотоннажні контейнери перевозяться на універсальних платформах 

(рис. 2.15), на платформах, переобладнаних з універсальних в спеціалізовані, 

або на серійно виготовляються довгобазних платформах-контейнеровозах. 

 

 

Рис. 2.15 Універсальна платформа: а – бортова, серійної побудови для двох 

способів перевезення контейнерів: з кріпленням без розтяжок і з розтяжками;  

б – старотипна, переобладнана з кріпленням за нижні кутові фітинги 

контейнерів: 1 – стійка; 2 – поперечний брус; 3 – розпірний брусок; 4 – упорний 

брусок; 5 – поперечний брус; 6 – розтяжка; 7 – фітінг; 8 – контейнер; 9 – рама 

платформи; 10 – упорна головка 

 

Переобладнані платформи відрізняються від універсальних головним 

чином тим, що забезпечуються спеціальними штирьовими упорами для 

кріплення великотоннажних контейнерів в момент установки їх нижніми 

кутовими фітингами на раму. 

Серійно виготовлені спеціалізовані платформи відрізняються від 

переобладнаних більшою довжиною і конструкцією упорів. Розміщення упорів 

на платформах обох типів дає можливість перевозити на них контейнери різних 

типорозмірів. 

Розміщення і кріплення контейнерів. Безпека перевезень вантажів в 

контейнерах залежить від способів їх перевезення та схем розміщення на 

вагонах. 

Средньотоннажні контейнери масою брутто 3 т (УУК-3), 5 т (УУК-5, 

УУКП-5), а також з номінальною 3 т і максимальною масою брутто 5 т [УУК-3 
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(5), УУКП-3 (5) ] і відповідно 5 і 6т [УУК-5 (6) і УУКП-3 (5)] повинні 

перевозитися повними комплектами за схемами, наведеними в Технічних умов 

навантаження і кріплення вантажів, затвердженими Державною адміністрацією 

залізничного транспорту. 

Для збереження вантажів контейнери на вагонах розміщують дверима 

один до одного або таким чином, щоб доступ до дверей контейнерів під час 

перевезення виключався. 

Залежно від використовуваних вагонів розміщення на них контейнерів 

по-різному. Навантаження середньотонажних контейнерів в напіввагонах-

контейнеровозах показано на рис. 2.16. 

 

 

Рис. 2.16 Схеми розміщення середньотоннажних контейнерів в спеціалізованих 

вагонах-контейнеровозах, переобладнаних з напіввагонів: а) розміщення 

контейнерів масою 3 т; б) розміщення контейнерів масою 5 т; в), г), д), е) – 

змішане розміщення контейнерів масою 3 і 5 т 

 

Схеми завантаження у вагони цього типу залежать від складу комплекту 

контейнерів. Якщо він складається з одних 3-тонних контейнерів, то 

завантаження здійснюється за схемою рис. 2.16, а, одних 5-тонних-за схемою 

рис. 2.16, б. Коли ж комплект складається з 3 і 5-тонних контейнерів, то 

навантаження його виконують за схемами рис. 2.16, в, г, д. 

Морські та річкові судна. Судна-контейнеровози спеціально пристосовані 

для перевезення стандартних великотоннажних контейнерів. Вони широко 
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поширені в світі. Розрізняються вони за конструктивними особливостями, 

технічними характеристиками та місткості від 200 до 4500 контейнерів в 20-

футовому еквіваленті (1С, 1СС, 1СХ довжиною 6058 мм). 

Серед показників сучасного суховантажного судна, призначеного для 

перевезення тарно-штучних вантажів, пристосованість його для перевезення 

контейнерів є дуже істотною. Це говорить про значення, надавало контейнерної 

технології перевезення вантажів, що передбачає безперевантажувальну 

доставку вантажів водним і сухопутними видами транспорту. 

Найбільш загальну класифікацію судів можна дати в залежності від виду 

перевантажувальної системи: вертикальна, горизонтальна та змішана. У зв’язку 

з цим виділяються три головних типи суден. 

Судна, на які контейнери завантажуються вертикальним способом за 

допомогою суднового або причального кранів. Цей тип суден у свою чергу 

підрозділяється на наступні групи: 

– спеціалізовані (повні) контейнеровози зі спеціальними контейнерними 

камерами; 

– комбіновані (часткові) контейнеровози, в яких один або кілька трюмів 

оснащені контейнерними камерами, а решта використовуються для перевезення 

інших вантажів. У цій групі виділяються контейнеровози-поддоновози і 

контейнеровози з розбірними направляючими (оборотні контейнеровози); 

– напівконтейнеровози, спеціально пристосовані або побудовані для 

перевезення контейнерів. Розміри люків у таких суден розраховані на 

вертикальну перевантаження контейнерів. Трюми контейнеровозів оснащені 

напрямними для установки контейнерів; 

– контейнеровози-піддоновози, пристосовані для перевезення вантажів у 

контейнерах і в трюмах на піддонах; 

– оборотні контейнеровози, в яких окремі або всі трюми оснащені 

розбірними напрямними; останні встановлюються або прибираються у міру 

необхідності. При відсутності контейнерів трюмні ємності використовуються 

для перевезення інших вантажів. 

Судна, на які контейнери завантажуються з причалу горизонтальним 

способом. Цей тип суден поділяється на дві підгрупи: 

– трейлерні контейнеровози спеціальної конструкції для перевезення 

трейлерів і контейнерів на напівпричепах, що завантажуються і 

вивантажуються по системі «ро-ро». Судна цього типу можуть також 

перевозити автомобілі, напівпричепи, автотягачі та інші засоби автодорожнього 

транспорту; 

– контейнерні пороми з декількома палубами, що дозволяють 

встановлювати по всій довжині палуби залізничні вагони з контейнерами; на 

деяких з них можна перевозити контейнери в два або три яруси на низьких 

напівпричепах. 

Також є судна комбіновані, на які контейнери завантажуються як 

горизонтальним, так і вертикальним способом. Обробка цих судів може 

проводитися по системам «ро-ро» і «ло-ло». 
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У США і Японії є досвід транспортування літаками контейнерів, розміри 

яких відповідають серії 1 ІSО, відрізняються меншою масою брутто і мають ряд 

специфічних конструктивних відмінностей від звичайних контейнерів. 

Літаки типу Боїнг-747 в вантажному варіанті мають вантажопідйомність 

120 т при дальності польоту 4000 км і 70 т при дальності польоту 7000 км. 

У літаках контейнери перевозяться тільки у внутрішніх приміщеннях. На 

вертольотах вони можуть розміщуватися всередині або підвішуватися зовні під 

фюзеляжем. 

Літаки піддаються впливам змінних прискорень при русі по землі і в 

повітрі, які необхідно враховувати при проектуванні контейнерів і пристроїв 

для їх навантаження і кріплення в літаку. Прискорення, що діють на землі, 

залежать від нерівностей злітно-посадкової смуги, впливу ударопоглинаючого 

пристроїв, пружності конструкції, сили тяжіння, сил тяги, гальмування і 

відносної швидкості вітру. У повітрі на рух літака впливають, крім того, 

фактори зміни висоти і швидкості польоту. 

У порівнянні з наземними видами транспорту час транспортування в 

літаку відносно короткий і контейнери при цьому захищені. Найбільш 

важливими факторами навколишнього середовища, що впливають на 

конструкцію контейнерів, є температура і тиск. 
 

2.2.6 Механізація навантажувально-розвантажувальних робіт з 

контейнерами 

 

Для переробки контейнерів використовується досить широкий 

типорозмір машин і механізмів, що розрізняються технічними 

характеристиками. У загальному випадку їх можна класифікувати на: 

– крани: козлові (двоконсольні, одноконсольні, безконсольні); мостові; 

стрілові; портальні; 

– навантажувачі: дизельні (бічні, фронтальні); 

– портальні контейнеровози; 

– підйомники; 

– автокрани; 

– автоконтейнеровози. 

Найбільшого поширення набула переробка контейнерів з використанням 

козлових кранів і дизельних навантажувачів. Мостові та стрілові крани 

застосовуються рідко. Портальні крани, портальні контейнеровози і 

автоконтейнеровози в основному застосовуються в морських і річкових портах, 

а автокрани – на контейнерних пунктах з незначним обсягом переробки 

контейнерів. 

Крани можна класифікувати в залежності від типів контейнерів, що 

перевантажуються: 

– для середньотоннажних контейнерів масою брутто 3 та 5 т; 

– універсальні для контейнерів масою брутто 3, 5, 10, 20 т; 

– для великотоннажних контейнерів масою брутто 10, 20, 30 т. 



127 

На контейнерних пунктах залізничного транспорту для роботи з 

контейнерами застосовуються двоконсольні козлові крани, прольотом 16 м, 

вантажопідйомністю на канатах 6 т (КК-5 і КК-6) і на автоматичному 

захопленні 6,3 т (КК-6,3). Поряд з цими кранами, робоча довжина консолей 

яких становить по 4,5 м, на ряді пунктів використовуються двоконсольні 

козлові крани з тим же прольотом, але зі зменшеною робочою довжиною 

консолей (4,2 м) і з підвищеною вантажопідйомністю на канатах. 

Габаритні розміри кранів КК-5, КК-6, КК-6, 3 і КДКК-10 дозволяють 

переміщати середньотоннажні контейнери всіх типорозмірів по всій довжині 

мосту при будь-якому положенні їх у просторі. При цьому конструкцією кранів 

забезпечується поєднання операції пересування з підйомом-опусканням 

контейнерів в будь-яких варіантах, що поєднуються в процесі перевантаження і 

сортування контейнерів. 

Козлові контейнерні крани для виконання перевантажувальних операцій з 

великотоннажними контейнерами є спеціальними машинами і в даний час 

виготовляються двоконсольними (використовуються також безконсольні 

козлові крани прогоном 32 м з канатним приводом вантажопідйомністю на 

канатах 32 т – К-305Н). Вони обладнуються захоплювальними пристроями, 

здебільшого механізованими універсальними (спредером) або змінними рамами 

для переробки різних типорозмірів. Робочі швидкості всіх пересувань високі. 

Контейнерні крани відрізняються від аналогічних кранів загального 

призначення збільшеною шириною колії вантажного візку та збільшеною 

базою, що дозволяє виносити контейнери із зони прольоту на консолі та назад 

по всій висоті підйому без розвороту останніх. 

Всі козлові крани для переробки великотоннажних контейнерів 

оснащуються механізованими захватами (спредером), змінними рамами для 

переробки різних типорозмірів контейнерів або траверсами з канатними 

стропами для перевантаження деформованих контейнерів. 

Автонавантажувачі мають меншу продуктивність у порівнянні з 

козловими кранами і, як основний засіб механізації, використовуються на 

малодіяльних контейнерних пунктах. Крім того, автонавантажувачі, 

застосовувані для перевантаження середньотоннажних контейнерів, 

відносяться до універсальних підйомно-транспортних машин, оскільки можуть 

використовуватися і для роботи з іншими вантажами. 

Для роботи зі середньотоннажними контейнерами використовуються 

автонавантажувачі 4016 з безблоковою стрілою, до гака якої підвішуються 

стропи або напівавтоматичні або автоматичні захвати. Якщо контейнери знизу 

мають прорізи для введення вил, то можна використовувати автонавантажувачі 

з вилковим захватом. 

Автонавантажувачі 4013 і 4014 вантажопідйомністю відповідно 3,2 і 5 т 

для роботи з контейнерами обладнуються безблоковою стрілою. 

Більш досконалою моделлю є автонавантажувач 4016. 

Вантажопідйомність його при мінімальному вильоті гака на безблоковій стрілі 

становить 4,5 т, а при максимальному – 3,0 т. 
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Автонавантажувачі для великотоннажних контейнерів призначені для 

роботи на контейнерних майданчиках великих промислових підприємств, в 

портах, з універсальними і спеціалізованими контейнерами масою брутто 20 і 

30 т. Такі автонавантажувачі обладнані бічним висувним вантажопідйомником, 

оснащеним спеціальним швидкознімним захопленням. Захват (спредер) 

зазвичай має гідравлічний привід поворотних кулачків. Деякі моделі таких 

автонавантажувачів обладнані пересувний (в поперечному напрямку) кабіною 

водія для поліпшення огляду місця роботи. У зв’язку із значним навантаженням 

від коліс розглядаються автонавантажувачі повинні застосовуватися на 

майданчиках з міцним бетонованим покриттям. 

Як допоміжний засіб переміщення контейнерів всередині терміналів 

автонавантажувачі широко використовуються в морських і річкових портах, де 

в якості основного перевантажувального кошти за схемою «судно-берег» 

(«судно-вагон») і назад застосовуються портальні крюкові крани і причальні 

берегові перевантажувачі. 

На малодіяльних контейнерних пунктах для перевантаження 

середньотоннажних контейнерів застосовуються автокрани багатоцільового 

призначення. Вони монтуються на шасі вантажних автомобілів, що серійно 

випускаються і мають вантажопідйомність 4...16 т з електричним, гідравлічним 

або електрогідравлічним приводом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

2.3 Трейлерна ТТС 

 

Трейлерна транспортно-технологічна система використовується в 

основному на морському транспорті для перевезення пакетованих і 

непакетованих тарно-штучних вантажів, покладених в трейлери (вантажні 

майданчики на колісному ходу) і рол-трейлери (спеціальні платформи на 

колісному ходу), що буксируються тягачами або автонавантажувачами [86]. 

Навантаження морського судна здійснюється горизонтальним способом 

через бортові, носові або кормові отвори по спеціальним аппарелям 

(перехідним пристроям).  

Типи рол-трейлерів, що використовуються у практиці роботи морського 

транспорту наведені в табл. 2.23. 

 

Таблиця 2.23 – Типи, габаритні розміри і вантажопідйомність рол-

трейлерів [86] 
Тип рол-трейлера Габаритні розміри, мм Вантажопідйомність, т 

Одновісні 6100 × 2500 × 600 25 

1С 12250 × 2500 × 820 60 
1D 12250 × 2600 × 900 100 

 

Укладання вантажів на рол-трейлери здійснюється на складах порту 

перед приходом судна в порт. Для завантаження і перевезення 

великовантажних (великотоннажних) контейнерів до причалу в портах 

застосовуються спеціальні вантажні майданчики на колісному ходу – 

семітрейлери. Використовуються кілька моделей семітрейлеров. В 

пострадянському просторі найбільшого поширення набула модель ЧМЗАП-

9985 для одного контейнера з вантажем типу 1C або двох контейнерів типу 1D. 

Розмір цього семітрейлера 6435 × 2500 × 1495 мм, вантажопідйомність – 20 т. 

Всього налічується 13 типів трейлерів вантажопідйомністю від 5,5 до 

120 т і 18 типів семітрейлеров вантажопідйомністю від 5 до 22 т. 

Великотоннажні контейнери з вантажами іноді перевозяться на суднах на 

трейлерах і семітрейлерах. Для такого перевезення використовуються невеликі 

судна-ролкери, які укомплектовані спеціальними вантажними засобами: 

вилковими навантажувачами, контейнерними навантажувачами і автотягами. 

До трейлерної ТТС відносяться перевезення вантажів автомобілями зі 

змінними напівпричепами (причепами). Цей спосіб перевезення вважається 

доцільним, якщо навантаження і вивантаження вантажів вимагають значних 

витрат часу. У пунктах вивезення формується автопоїзд з автомобіля-тягача і 

завантаженого напівпричепа, який від’єднується в пункті вивантаження для 

подальшого розвантаження. У цьому ж пункті до автопоїзду чіпляється вже 

завантажений напівпричіп для його доставки в зворотному напрямку. 

Трейлерна ТТС, таким чином, включає: 

– судна-ролкери з горизонтальною системою навантаження або 

вивантаження, пристосовані для доставки вантажів укрупненими вантажними 
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місцями, великотоннажних контейнерів, трейлерів, рол-трейлерів, 

семітрейлеров, вантажів в пакетах, різноманітної колісної техніки; 

– автомобілі-тягачі; 

– засоби укрупнення вантажних одиниць – трейлери, рол-трейлери, 

семітрейлери, флети, контейнери, автопричепи і напівпричепи; 

– перевантажувальні машини і механізми, що включають різного роду 

автотягачі, навантажувачі та інше перевантажувальне обладнання; 

– склади і пристрої для формування і розформування укрупнених 

вантажних одиниць, які прибувають або відправляються на ролкерних суднах; 

– систему інформаційного забезпечення перевантажувальних операцій в 

портах. 

 

2.4 Контрейлерні перевезення 

 

Контрейлерні перевезення – комбіновані залізнично-автомобільні 

перевезення рухомого складу автомобільного транспорту – причепів, 

напівпричепів, трейлерів або знімних кузовів, що виконують транспортування 

вантажу на залізничному вагоні [34]. 

Контрейлер – двох- або тривісний вантажний напівпричіп з критим або 

відкритим кузовом, обладнаний колесами з пневматичними шинами, 

пристосований для буксирування його автотягачами по автомобільній дорозі та 

для безпечного перевезення залізницею на спеціальній низькорамній платформі 

[34]. Він, зазвичай, має місткість до 65 м3 і масу брутто від 6 до 30 тонн. Такий 

рухомий склад дозволяє створити інтермодальну залізнично-автомобільну 

систему, що має назву контрейлерної.  

На рис. 2.17 наведена платформа моделі 13-9004 виробництва 

«Дніпровагонмаш» для контрейлерних перевезень. 

 

 
Рис. 2.17 Платформа моделі 13-9004 «Днепровагонмаш» для контрейлерних 

перевезень 
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Фітингова платформа моделі 13-9004 призначена для перевезення 

універсальних великотоннажних контейнерів масою брутто 10, 20 і 30 тонн в 

різному поєднанні. Також дані платформи застосовуються для перевезення 

колісної техніки та інших негабаритних вантажів. Вантажопідйомність 

платформи становить 68 тонн, довжина по осях автозчепів – 19,62 м, підлога 

дерев’яна. 

Контрейлерні перевезення дозволяють оптимально використовувати 

переваги автомобільного та залізничного транспорту [34]. Автомобільний 

транспорт здійснює доставлення вантажу не тільки від відправника до 

залізничної станції, але і до місця призначення без перевантаження вантажу, а 

залізничний транспорт дає перевагу в економічності та безпеці перевезення, він 

екологічно чистіший і дозволяє зв’язати транспортні вузли, розташовані на 

значній відстані один від одного. 

Переваги контрейлерних перевезень: 

– висока швидкість і гарантія доставки відповідно до графіка руху 

поїздів,  

– значне скорочення часу проходження митних процедур без участі водія,  

– збереження моторесурсу автотранспортного засобу та економія більш 

дорогого автомобільного палива,  

– скорочення витрат при транзитному сполученні,  

– економія витрат на оформлення товаросупровідних документів, 

– скорочення завантаження автомобільних доріг. 

У таблиці 2.24 представлені трансальпійські контрейлерні маршрути. 

 

Таблиця 2.24 – Трансальпійські контрейлерні маршрути [34] 

№ 

з/п 
Маршрут 

Довжина, 

км 

Кількість 

поїздів в 

день 

Оператор 

1 Вьоргль (Австрія) - Тренто (Італія) 240 5 Oekombi 

2 Вьоргль (Австрія) - Бреннер (Австрія) 95 14 Oekombi 

3 Зальцбург (Австрія) - Триєст (Італія) 430 3 Oekombi 

4 Зальцбург (Австрія) - Виллах (Австрія) 190 2 Oekombi 

5 Вельс (Австрія) - Сзегед (Угорщина) 640 3 Oekombi 

6 Вельс (Австрія) - Марибор (Словенія) 320 6 Oekombi 

7 Ліон (Франція) - Турин (Італія) 175 2 Lohr/SNCF 

8 Бале (Хорватія) - Лугано (Швейцарія) 290 1 Hupac 

9 Фрайбург (Німеччина) - Новара (Італія) 430 10 Ralpin 

 

Недолік контрейлерної технології – необхідність будувати спеціалізовані 

контрейлерні термінали, а також зменшення коефіцієнта використання 

вантажопідйомності залізничного вагона, зниження продуктивності автомобіля 

(при його перевезенні на вагоні). Також необхідно відзначити, що при 

контрейлерних перевезеннях необхідно будівництво спеціалізованих 

залізничних платформ зі зниженою підлогою. 
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Контрейлерні технології широко використовуються в країнах Північної 

Америки і Європі. 

На рис. 2.18 наведена технологія контрейлерних перевезень. 

 

 
Рис. 2.18 Технологія контрейлерних перевезень [34] 

 

2.5 Роудрейлерні перевезення 

 

Роудрейлер – це комбінація автомобільного причепа з залізничною 

платформою, обладнана пристроями приєднання такої конструкції до 

автозчіпної і автогальмової системі залізничного складу [34]. 

При цій технології напівпричіп з посиленою рамою ставиться на 

залізничні візки з послідовним з’єднанням опорних елементів напівпричепа з 

візком вагона [34]. Колеса напівпричепа піднімаються при русі по залізниці, а 

при русі по автомобільній дорозі піднімаються залізничні візки. Така 

конструкція має автозчеплення і забезпечена пневмоприводом для підняття і 

опускання коліс автопричепу. 

З 1986 року такі перевезення стали використовувати в Німеччині, а потім 

і в інших країнах Західної Європи (Італія, Іспанія, Великобританія, Франція та 

ін.). У США в таких вагонах-причепах перевозять пошту, їх приєднують до 

пасажирських поїздів. В останні роки розроблені модифікації роудрейлерних 

перевезень, які відрізняються в основному пристроями з’єднання напівпричепів 

з візками. На рис. 2.19 наведено роудрейлер. 
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Рис. 2.19 Роудрейлер [34] 

 

Допустимі швидкості руху за даною технологією 120-150 км/год. 

Обслуговування такого рухомого складу не вимагає спеціальної механізації при 

навантажувально-розвантажувальних роботах. Перевантажувальні пункти 

розміщуються безпосередньо у клієнта. Завдяки відсутності перевантаження 

практично відсутні втрати і пошкодження вантажів. Капіталовкладення в таку 

технологію на 25% нижче порівняно з контейнерними технологіями, тому що 

не потрібно будувати дорогі термінали. Разом з тим при таких технологіях 

знижується вантажопідйомність залізничного рухомого складу, а автомобільні 

дороги ряду країн, в тому числі пострадянського простору, не допускають 

подібних навантажень на вісь. 

Такий вид перевезень в Північній Америці та Західній Європі 

організовують великі автомобільні транспортні компанії з добре налагодженою 

системою зворотного завантаження. 

 

2.6 Автомобільний транспорт в мультимодальних перевезеннях 

 

За типом кузова автомобілі можуть бути бортові, тягачі, самоскиди, 

цистерни, фургони і спеціальні (медичні, пожежні, прибиральні та ін.) [34]. Тип 

кузова дозволяє при необхідності захистити вантаж від впливу зовнішнього 

середовища і перевозити різні вантажі, наприклад рідкі вантажі у цистернах. 

Розділення автомобіля на тягач та напівпричіп дає велику економію часу 

при перевантажувальних роботах у разі застосування на один тягач 2–

3 напівпричепів: один стоїть під навантаженням, другий знаходиться в дорозі 

або під розвантаженням (рис. 2.20). 
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Рис. 2.20 Автомобільні транспортні засоби [34]: а – причіп; б – напівпричіп 

 

Особливу групу складають автомобілі-самонавантажувачі, які є 

незалежними при обслуговуванні на початково-кінцевих етапах транспортного 

процесу, оскільки обладнані власними кранами, навантажувачами та іншими 

пристроями для полегшення перевантажувальних робіт. Також можна 

відзначити і автомобілі-самоскиди, пристосовані для автоматизації 

розвантаження масових навалочних вантажів. 

Компонування вантажних автомобілів, причепів і напівпричепів 

пов’язано в основному з числом осей, залежить від повної маси і дозволеного 

навантаження від окремої осі на дорогу, що має законодавче обмеження. Як 

зазначалося раніше, такі обмеження повної маси і осьового навантаження в 

різних країнах різні. Чим більшу масу вантажу треба перевезти, тим більше 

повинно бути осей. Ці обмеження важливо знати при формуванні 

інтермодальних систем, особливо трейлерної і контрейлерної, тобто при 

взаємодії автомобільного та залізничного транспорту. 

У трейлерній технології застосовують автомобілі-ваговози, звані також 

трейлерами. Їх конструкція повинна передбачати допустимі дорожні 

навантаження. 

Для перевезення вантажів у контейнерах застосовують автомобілі 

загального призначення, спеціалізовані автомобілі-контейнеровози (рис. 2.21) і 

автомобілі-самонавантажувачі (рис. 2.22). 
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Рис. 2.21 Автомобіль-контейнеровоз [34] 

 

 
Рис. 2.22 Автомобіль-контейнеровоз-самонавантажувач [34] 

 

Контейнеровоз – це спеціалізований напівпричіп з низько розташованою 

рамою для забезпечення стійкості при перевезенні контейнера і 

пристосуванням для їх закріплення. Низьке розташування рами пояснюється 

обмеженням по висоті автотранспортного засобу з вантажем у всіх країнах, що 

становить 4,0 м через висоту штучних дорожніх споруд. 

Довжина сідельного автопоїзда, який використовується для перевезення 

контейнерів по Європі, – 15,0 і 16,5 м. Максимальна довжина напівпричепа 

13,6 м, ширина напівпричепа 2,55 м (у виняткових випадках 2,6 м). 

Максимальна повна маса 44,0 т. 

 

2.7 Технології перевезення при різній ширині залізниць 

 

Перевезення по залізницях у міжнародному сполученні часто стикаються 

з проблемою втрати часу при різній ширині колії [34].  

У більшості європейських країн, Китаї, Північній Америці ширина 

залізничної колії 1435 мм (стефенсоновская колія), в Україні, Росії, країнах 

колишнього СРСР, Прибалтиці, Монголії, Фінляндії, – колія 1520 мм (російська 

колія), в окремих країнах Південної Америки, Ірландії, Індії та країнах Африки 

– – 1600 мм (ірландська колія) та 1676 мм (індійська колія), в Іспанії 1670 мм 
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(іберійська колія), в Японії – від 900 мм до 1435 мм, буває і вузька колія 750 

мм. 

Довгий час вантажі, що прямують залізницею з однієї країни в іншу, 

перевантажували з вагонів однієї колії у вагони іншої колії, потім була 

організована технологія заміни візків у вагонів, особливо в пасажирському 

сполученні. 

На прикордонних станціях будують шляхи різної колії, які розташовані 

один всередині іншого. Вагони з допомогою підйомних механізмів знімають з 

колісних пар однієї колії і ставлять на колісні пари іншої колії. 

Така технологія займає 2-2,5 години на 16-18 вагонів пасажирського 

поїзда. 

В даний час розроблена нова технологія. Вона полягає в тому, що 

створений спеціальний рухомий склад з автоматичною зміною ширини 

колісних пар на ходу поїзда. На ділянці переходу з однієї колії на іншу 

встановлюють «спеціальний горбок», при наїзді на який кожна вісь 

піднімається, а колеса автоматично розсуваються (або зсуваються) по ширині 

наступної колії. Ця технологія дозволяє ліквідувати втрати часу при проїзді 

через кордон. В даний час вона працює в пасажирських поїздах між Іспанією і 

Францією. Заплановано впровадження такої системи перевезення пасажирів на 

експресі Берлін–Санкт-Петербург з використанням європейського рухомого 

складу. 

 

2.8 Ліхтерна (ліхтеровозна) ТТС  

 

Ліхтерна (ліхтеровозна) транспортно-технологічна система призначена 

для перевезення навалювальних, насипних і генеральних вантажів, 

завантажених в несамохідні баржі – ліхтери [86].  

Завантаження ліхтерів проводиться на мілководді, біля причалів річкових 

портів. Потім із завантажених ліхтерів формують поїзди (рос. «составы»), які 

буксири-штовхачі приводять до морського порту. У порту ліхтери за 

допомогою ліфтової системи піднімають на борт судна, що має назву 

ліхтеровоза, який доставляє їх в порт призначення, а там по річках і озерах 

ліхтери доставляються одержувачу вантажів. Вантажопідйомність ліхтерів від 

140 до 1000 т і більше. 

У світовій практиці для перевезення ліхтерів використовують судна-

ліхтеровози трьох типів: LASH (Lighten Aboard Ship); «Sea bee» (Sea Bargo 

Carrier); BACAT (Barge Aboard Catamaran).  

На судна типу LASH завантажується 48-89 ліхтерів з середньою 

вантажопідйомністю ліхтерів 302-370 т, типу «Sea bee» – 26-39 ліхтерів з їх 

середньою вантажопідйомністю 800-1100 т, типу ВАСАТ – 12-79 ліхтерів з 

середньою вантажопідйомністю ліхтерів 140-370 т. 

До ліхтерної ТТС входять [86]: 

– спеціалізований флот суден-ліхтеровозів, пристосованих для 

перевезення ліхтерів в трюмах і на палубі. Ліхтеровози обладнані власними 
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перевантажувальними пристроями, що дозволяють завантажувати і 

розвантажувати ліхтери на плаву в умовах акваторії порту; 

– комплект несамохідних ліхтерів-барж, які мають герметичні люкові 

закриття і пристрої кріплення на ліхтеровозах; 

– бази відстоювання і накопичення ліхтерів; 

– буксири-кантувальники і буксири-штовхачі для прийому ліхтерів від 

ліхтеровоза і доставки їх до одержувача; 

– інформаційна система для контролю і спостереження за рухом ліхтерів. 

Ліхтеровоз – спеціалізоване судно для перевезення певних видів вантажів 

в так званих ліхтерах (баржах), які іноді називають плавучими контейнерами 

[34].  

За родом вантажів, що перевозяться, ліхтеровози бувають 

суховантажними і наливними, а за районом плавання – океанічні, морські, 

рейдові (прибережне плавання), внутрішнє плавання [34]. 

Ліхтеровоз не входить в порт перевантаження. Вивантаження ліхтерів 

(барж) здійснюють на рейді. Ліхтер (баржа) – це несамоходне судно. Такі судна 

використовувалося і раніше для розвантаження океанічних суден на рейді. 

Ліхтеровози почали використовувати для перевезення багатьох ліхтерів і 

контейнерів, їх ділять на два види: океанічні – для великих вантажопотоків між 

великими портами і фідерні – для перевезення між мілководними і слабко 

обладнаними портами. 

Ліхтеровози бувають з крановим навантаженням (масою до 450 т) і з 

горизонтальною вантажопереробкою (масою до 100 т). 

Ліхтери повинні мати основні лінійні розміри судна, відповідні таким у 

річкових барж в районах, що обслуговуються. 

Габаритні параметри судна (довжина, ширина і висота) визначають 

можливість плавання суден в обмежених умовах (канали, шлюзи, мілководдя, 

стоянки біля причалів і т. п.). Ширина ліхтера дорівнює ширині відповідної 

річкової баржі, а довжина становить половину або четверту частину її довжини. 

Ліхтери LASH побудовані за розмірами європейських і рейнських барж; 

Sea Bee – розраховані на американські баржі та баржі Дунай-Майн (ДМ); 

ВАСО – використовуються на узбережжі Африки; ВАСАТ – побудовані для 

внутрішніх вод Англії. 

Ліхтеровози LASH мають порожнисту конструкцію трюмів і пересувний 

козловий кран вантажопідйомністю 500 т, перевозять ліхтери 

вантажопідйомністю близько 450 т розміром 18,7×9,5×3,9×2,5 м. 

На рис. 2.23 представлена обробка вантажу ліхтеровози докового типу, а 

на рис. 2.24 ліхтеровоз. 

 



138 

 
Рис. 2.23 Обробка вантажу ліхтеровозом докового типу [34] 

 

 
Рис. 2.24 Ліхтеровоз [34] 

 

Ліхтеровози Sea Bee мають сінхроліфт-підйомник вантажопідйомністю 

2000 т, трюм без поперечних перегородок. Вантажопідйомність ліхтера 1000 

(1100) т, розміри 29,7×10,7×3,8×3,2 м (38,25×11,0×3,3 м). Ліхтеровоз має 

пристрій, що дозволяє піднімати одночасно два ліхтера. 

Ліхтеровози ВАСО («Баколайнер») перевозять 12 ліхтерів ВАСО 

розміром 24,0×9,5×5Д×4,06 м вантажопідйомністю 800 т, можуть перевозити 

500 20-тонних контейнерів, в тому числі 78 рефрижераторних. Вантажні трюми 
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типу камер. Система ВАСО створена спеціально для портів Західної Африки, 

але придатна для обслуговування будь-яких портів, розташованих в гирлах 

судноплавних річок. Судно довжиною 144 м, шириною 9,5 м, з осадкою 9,5 м. 

До кожного судну приписані три групи ліхтерів: одна знаходиться в порту 

навантаження; інша – в порту вивантаження, а третя – на борту. Перевезення по 

цій системі не залежать від завантаженості портів і не очікують початку 

перевантажувальних робіт. Крім ліхтерів можна підняти на борт 652 

контейнери (TEU) при розміщенні їх в чотири яруси на палубі. Система 

контролю гарантує безперервне спостереження за 78 рефрижераторними 

контейнерами. Бортовий комп’ютер покликаний забезпечити оптимальне 

розміщення ліхтерів і контейнерів при завантаженні. 

Ліхтеровози типу ВАСАТ напівкатамаранного типу з двома корпусами, 

закритими в носовій частині, забезпечені платформою-підйомником 

вантажопідйомністю 400 т; перевозять ліхтери LASH при фідерному 

обслуговуванні і ліхтери ВАСАТ вантажопідйомністю 148 т розміром 

16,8×4,6×2,75×2,58 м. Працює така система між європейськими портами 

Північного моря і портами Великобританії. 

Фідерні ліхтеровози FLASH – несамохідні судна, перевозять вісім 

ліхтерів методом докування «фі-фо» (FIFO (англ. First In, First Out – «Першим 

прийшов – першим пішов»)) і самохідні фідерні ліхтеровози відкритого 

докового типу, які перевозять 12 ліхтерів ДМ (типу «Дунай – море») або 513 

20-тонних контейнерів, труби, ліс і ряд інших генеральних вантажів. При 

перевезенні колісної і колісно-гусеничної техніки завантаження виконують 

методом накату через кормову апарель (полога платформа для підйому і спуску 

техніки, вантажів). 

У світі працювали і експлуатують інші за технічним принципом 

ліхтеровозні системи: так, до складу лінії Tikes Lines входить плавбаза типу Sea 

Bee і 246 ліхтерів. Плавбаза довжиною 266 м, шириною 32 м, має систему 

заспокоєння качки, обладнана гідропідйомником на 2000 т, що дозволяє 

одночасно піднімати або опускати два ліхтери. На трьох палубах розміщуються 

38 ліхтерів по 832 т кожен. Плавбаза піднімає ліхтери зі швидкістю 2500 т/год. 

Ліхтери двокорпусної конструкції (система ВАСАТ) з водонепроникними 

відсіками і кришками люків, які після видалення води повністю розкривають 

всі вантажні відсіки. Ліхтери можуть приймати піддони, контейнери з 

попередньо закріпленими вантажами, причому закріплення входить в обов’язки 

вантажовідправника. 

Ліхтеровози, особливо для океанського плавання, вміщають по кілька 

десятків ліхтерів. Характеристики ліхтеровозов, які використовуються, 

представлені в таблиці 2.25. 
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Таблиця 2.25 – Характеристики ліхтеровозов, які використовуються [34] 

Показник 
«Борис 

Полевой» 

«Анатолий 

Железняков» 

«Алексей 

Косыгин» 

«Юлиус 

Фучик» 

Бако-

лайнер 

Японський 

ліхтеровоз 

Довжина, м 158,9 154,0 262,8 265,5 204,0 262,0 

Ширина, м 31,0 29,0 32,2 35,0 28,5 32,0 

Висота борта, м 5,3 5,3 18,3 – – – 

Осадка по вантажну 

марку, м 

4,3 4,3 11,65 10,0 6,65 11,2 

Осадка при прийманні 

вантажу, м 

9,3 9,3 – – 7,7 – 

Дедвейт, т 8770 8420 33 980 36000 21100 27010 

Потужність двигуна, 

кВт 

5000 4120 24700 – – – 

Швидкість, вузлів 13,4 12,5 18,5 20,0 15,0 19,3 

Число контейнерів × 

вантажопідйомність, т 

6 × 1300 

(12 × 500) 

6 × 1300 

(12 × 500) 

82 × 375 26×1100 

(52×500) 

12×800 73 × 370 

 

При цьому навантаження може здійснюватися різними способами: 

докування, вертикально або горизонтально через апарель. Незважаючи на 

хороші результати випробувань, через великий коефіцієнт парусності і 

можливу втрату швидкості, в штормову погоду ліхтеровозу призначений 

обмежений район плавання. Ліхтеровоз «Анатолій Железняков» 

вузькоспеціалізований, перевозить 6 ліхтерів ДМ або 12 LASH. Навантаження в 

основному горизонтальним способом і методом докування. 

Атомний ліхтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», що обслуговує 

арктичні райони, – це криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною 

установкою, побудоване на Керченському суднобудівному заводі. Судно 

спроектовано і експлуатується з урахуванням вітчизняних та міжнародних 

правил, конвенцій і норм, воно перевезло 1,5 млн. т вантажів, виконавши 

загальний шлях в 302 тис. миль з одним перезарядженням ядерного реактора. 

Для порівняння: судам типу СА-15, що працюють на Дудинській лінії Крайньої 

Півночі, для такої роботи довелося б зробити 100 рейсів при витраті палива 

100 тис. т. За один рейс судно забезпечує на рік продовольством, одягом і 

обладнанням всі поселення Крайньої Півночі. 

Контейнеровоз «Севморпуть» призначений для перевезення 74 ліхтерів 

LASH вантажопідйомністю по 300 т в трюмах, на верхній палубі з 

навантаженням-розвантаженням судновим ліхтерних краном. Може перевозити 

тисячі триста двадцять вісім 20-футових контейнерів ISO без переобладнання 

судна, але з навантаженням-розвантаженням береговими засобами. Деяке число 

контейнерів може бути перевантажено за допомогою контейнерних приставок 

ліхтерного крана. Міцність люків дозволяє завантажувати на палубу ліхтери по 

450 т, встановлені в два яруси, або 20 і 40-футові контейнери, встановлені в три 

яруси. Особливо міцний корпус розділений 11 поперечними водонепроникними 

перегородками на 12 відсіків, в числі яких 6 вантажних трюмів. Довжина судна 

260,1 м; ширина 32,2 м; висота борта 18,3 м. Водотоннажність судна при осадці 

по літню вантажну марку 61 880 т; дедвейт 33980 т; швидкість ходу 20,8 вузлів; 
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потужність двигуна 29420 кВт (44 тис. л. с.). Вантажні люки довжиною 20,6 м, 

шириною 19,05 м. Судно здатне рухатися в крижаних полях товщиною до 1 м зі 

швидкістю близько двох вузлів. 

Район плавання не обмежений тривалістю і дальністю. На судні є 

установка для спалювання суднових відходів продуктивністю 50 кг/год. (екіпаж 

200 чол.), п’ять установок очистки та знезараження стічних вод. Необхідно 

нагадати, що пар з сопла атомної установки має температуру 300 °С. 

Великою перевагою даного судна є можливість плавання за ним 

незахищених судів «річка–море» (ще один приклад взаємодії в 

мультимодальному сполученні з інтермодальною технологією). Варіант 

взаємодопомоги був випробуваний на напрямку Владивосток – Тіксі (Східний 

сектор Арктики). Як видно з цього прикладу, одна інтермодальна технологія 

здатна забезпечити краще застосування іншої інтермодальної технології. 

Також «Севморпуть» використовують в мультимодальній системі 

«морський – залізничний транспорт» для перевезення продукції «Норільський 

нікель» між портами Дудінка (морські ворота Таймиру) і Мурманськ, звідки 

залізницею продукцію відправляють на Кольський гірничо-металургійний 

комбінат. Відстань 2740 км або понад 1400 морських миль караван судів 

проходить за 5 діб. 

Ліхтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» представлено на рис. 2.25. 

 

 
Рис. 2.25 Ліхтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» [34] 

 

Наливні ліхтери, особливо для нафтових вантажів через імовірність 

забруднення навколишнього середовища, будують з подвійними бортами і 

подвійним або одинарним дном. Пристрій подвійного дна створює кращі умови 

для вивантаження нафти і зачистки танків (ємностей), але ускладнює очистку. 

Співвідношення головних розміреним у наливних ліхтерів 4,2-7,2 м. 
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Перевагами ліхтерних перевезень вантажів є: 

– доставка ліхтерів у важкодоступні райони по малих річках; 

– можливість вивантаження на рейді без використання причалів; 

– район плавання ліхтеровозів не обмежений тривалістю і дальністю. 

До недоліків можна віднести: 

– низький коефіцієнт використання вантажопідйомності судна; 

– більш висока, ніж у балкерів, вартість судна. 

 

2.9 Перевезення суднами типу «річка-море» 

 

Для здійснення перевезень такими судами можуть використовуватися 

різні технології: з перевалкою вантажів в гирлових портах або 

безперевантажувальна або інтермодальна технологія з проходом суден по 

акваторії морського ділянки без перевалки вантажів на маршруті слідування 

(технологія змішаного плавання) [34]. 

Перші такі судна з’явилися в 30-х роках 20-го століття на маршрутах: 

порти Великобританії – порти Європи і порти Німеччини – порти Швеції. 

Переваги технології плавання «річка - море»: 

– скорочення часу доставки вантажів внаслідок зменшення числа 

перевантажувальних операцій; 

– використання суден у міжнавігаційний період. 

До недоліків можна віднести: 

– більша ніж у річкових суден осадка вимагає утримання фарватеру 

певної глибини; 

– обмежене пересування в морських басейнах в зв’язку з погодними 

умовами; 

– значно менша, ніж у морських судів, вантажопідйомність, яка 

обмежується габаритами внутрішніх водних шляхів. 

На рис. 2.26 наведено суховантажне судно змішаного типу «річка-море». 

 

 
Рис. 2.26 Суховантажне судно змішаного типу «річка-море» [34] 
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Судна «річка-море» заходять майже в 600 портів 35 країн Балтії, 

Північного, Чорного, Середземного морів, а також на Далекому Сході при 

перевезеннях в Китай, Японію, Корею та ін. Деякі суду мають план морського 

регістра з правом виконання рейсів навколо Європи. 

Технологія перевезень судами «річка-море» працює на Каспійській 

Волго-Балтійській лінії (довжина понад 6500 км), на середземноморській 

Волго-Донській лінії, на шляху Карелія-Фінляндія, на лінії Ростов-Варна і 

Бургас (Болгарія). 

Перевезення суднами «річка-море» вельми ефективні в порівнянні з 

трамповим судноплавством (нерегулярні рейси морських суден без чіткого 

розкладу, які здійснюються на основі угоди між судновласником і суб’єктом 

зовнішньо-економічної діяльності. Трампові судна перевозять масові вантажі 

(ліс, руду, вугілля, зерно), генеральні вантажі – упаковані та не упаковані 

товари, штучні вантажі (устаткування, хімікати, автомобілі), готову промислову 

продукцію, напівфабрикати, продукти харчування), їх рентабельність близько 

70%. Термін експлуатації таких суден при якісному обслуговуванні 30 років. 

 

2.10 Перевезення суднами типу «ро-ро» 

 

З метою скорочення часу на навантажувально-розвантажувальні операції 

водних видів транспорту та спрощенням проблеми механізації 

перевантажувальних робіт створені технології перевезення вантажів на судах як 

річкового, так і морського плавання, що дозволяють забезпечувати 

горизонтальну навантаження і вивантаження вантажів розміщених в різних 

транспортних засобах [34]. Ця система перевезення має назву ролкерної. 

Перевезення здійснюють судна типу «ро-ро» (від англ. roll-on/roll-off, 

букв. «вкочувати-викочувати»), спеціально побудовані для вантажів на 

транспортних засобах, найчастіше колісних. Вантаж завозять на судно за 

допомогою спеціальних тягачів або своїм ходом і закріплюють спеціальними 

кріпильними пристроями. Автомобілі в’їжджають на палубу судна через ніс або 

корму судна. На ролкерах перевозять також контейнери і пакетовані вантажі 

розширеної номенклатури, що укладаються на спеціальні стелажі. Вони 

завантажуються і вивантажуються спеціальними навантажувачами. 

Використовують судна типу «ро-ро» в різних видах плавання від місцевого до 

міжконтинентального. При перевезенні швидкопсувних вантажів на ролкер 

встановлені спеціальні системи живлення двигунів рефрижераторів, а також 

системи повітрообміну і подачі холодоагенту. 

На рис. 2.27 представлено судно типу «ро-ро». 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Рис. 2.27 Судно типу «ро-ро» [34] 

 

На рис. 2.28 показано завантаження ролкера в порту Гетеборг. 

 

 
Рис. 2.28 Завантаження ролкера в порту Гьотеборг (Швеція) [34] 
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Перевагою цієї системи є: 

– висока швидкість доставки вантажів; 

– зменшення часу навантажувально-розвантажувальних робіт; 

– здійснення навантаження-вивантаження на будь-якому причалі; 

– безпечні умови перевезення, мінімальний вплив погодних умов; 

– можливість перевезення будь-яких автомобілів та іншої 

великогабаритної техніки; 

– простій суден під вантажними операціями значно скорочений. 

До недоліків відносять: 

– неповне використання вантажопідйомності та вантажомісткості суден. 

 

2.11 Поромні переправи 

 

Вони є найбільш відомими інтермодальними системами перевезення, так 

як використовувалися раніше інших видів транспорту при подоланні 

внутрішніх водних і морських переправ [34]. 

Поромні переправи ділять на три групи в залежності від взаємодії з ними 

видами транспорту: залізничні, автомобільні та комбіновані, а також на 

вантажні, пасажирські та вантажопасажирські. 

Поромна залізнична переправа – складна інженерна споруда з 

підйомними пристроями для опускання вагонів на нижні палуби при їх 

навантаженні і підйому вгору при розвантаженні. Ця система включає в себе 

пов’язані берегові та суднові пристрої у вигляді мостів і рухомих залізничних 

консольних шляхів, що з’єднують рейкову колію на поромі зі стаціонарними 

шляхами, а також шляхи і майданчики для накопичення вагонів і автомобілів, 

інформаційну систему для організації всього процесу навантаження або 

розвантаження. 

Перша в Європі поромна лінія була організована в 1883 р. через протоку 

Малий Бельт в Данії, її довжина становила 35 км. У Росії в 1896 р. була 

організована поромна переправа через р. Волга у Саратова. У 1903 р. був 

пущений паром на Байкалі, який пов’язав залізничні станції Байкал і Танхой. 

Він поєднав Транссиб і вміщував 27 двовісних вагона і 150 пасажирів. 

У 1955 році відкрили поромну переправу через Керченську протоку між 

станціями Крим і Кавказ, це дозволило скоротити відстань між Північним 

Кавказом і Кримом більш ніж на 1000 км. У 1963 році була побудована 

поромна переправа між Баку і Красноводском на Каспії, а в 1973 р Ваніно-

Холмськ, що з’єднала материк і острів Сахалін через Татарську протоку. На цій 

лінії працюю цілодобово кілька поромів льодового класу, із загальною 

довжиною залізничних колій 420 м. 

У 1978 р була побудована поромна переправа Іллічівськ-Варна довжиною 

518 км, місткістю 208 вагонів зі швидкістю руху 33 км / год. 

У 1986 році пущена в експлуатацію лінія Мукран (Німеччина) – Клайпеда 

(Литва) довжиною 540 км. 

Найпротяжнішою є поромна переправа Канада-Аляска довжиною понад 

2000 км, відкрита в 1964 році. Найбільша кількість поромних переправ в 
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Європі. Між континентальною Європою і Скандинавією обертаються понад 400 

маршрутів. 

Між портами Любек (Німеччина) і Мальме (Швеція) з 1987 р працює 

комбінований паром, на одній палубі якого розміщуються 50 залізничних 

вагонів, а на двох інших вантажні автомобілі і пасажири. 

В даний час більшість транспортних потоків автомобільного та 

залізничного транспорту із Західної та Центральної Європи сходяться в 

Датському протоці, де перевантажуються на пороми. 

На Сході існує поромне сполучення між островами Суматра і Ява. В 

Японії крім поромних переправ між островами існують підводні залізничні 

тунелі. Тунель під протокою Ла-Манш з’єднує острівну Великобританію з 

континентальною Європою. Існують проекти будівництва залізничних тунелів, 

що з’єднують Японію з островом Сахалін і далі з континентальної територією і 

тунель між Аляскою і Чукотським півостровом. Тунель через Босфор в 

Туреччині представлений на рис 2.29. 

 

 
Рис. 2.29 Тунель через Босфор в Турції [34] 

 

На річках застосовують самохідні пороми з підйомними містками для 

вивантаження (навантаження) на берег. Пропускна здатність річкової поромної 

переправи залежить від вантажопідйомності і вантажомісткості порома і часу 

руху між берегами. Час перевезення залежить від характеристик, що 

перевозяться на поромі транспортних одиниць, конструкції порома і пристаней. 
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Таблиця 2.26 – Основні характеристики окремих поромних переправ [34] 

Поромна переправа 
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Баку –Туркменбаші (Туркменістан) 5 160 28-30 1 30..32 3,7 

Ваніно (Хабаровський край) –  

Холмськ (о. Сахалін) 
11 144 26 1 24..25 3,6 

Черноморськ (Одеська обл.) –  

Варна (Болгарія) 
4 250 103 3 48 4,5 

Клайпеда (Латвія) – Мукран (Німеччина) 6 260 108 2 48 5,3 

 

Перевагами поромних переправ є: 

– скорочення часу доставки вантажів внаслідок скорочення загального 

відстані перевезення; 

– скорочення простоїв суден і вагонів при обробці судів в портах; 

– зниження вартості перевантаження вантажів з одного виду транспорту 

на інший у зв’язку з ліквідацією перевантажувальних операцій; 

– підвищення рівня збереження вантажів; 

– спрощення комерційних операцій при передачі вантажів з одного виду 

транспорту на інший. 

До недоліків можна віднести: 

– не повне використання вантажопідйомності судна; 

– висока вартість будівництва поромних переправ, особливо для 

перевезення залізничних вагонів; 

– обладнання причалів з підйомно-сполучуючими пристроями досить 

складно, в ряді випадків потрібно побудувати шлюзові басейни, парки для 

накопичення і підбирання вагонів і т. п. 

Разом з тим використання поромних переправ ефективно і залежить від 

дальності перевезення вантажів на поромі і стабільності вантажопотоку. 

Ефективним вважається стабільне перевезення вантажів поромом на відстань 

до 1 тис. км. 
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2.12 Перевезення вантажів повітряним транспортом 

 

Повітряний транспорт використовують з метою забезпечення 

прискорених перевезень і доставки вантажів у важкодоступні регіони в 

мультимодальному сполученні [34]. 

Для цих цілей використовують літаки АН-124-100 вантажопідйомністю 

120 т, ИЛ-76ТД вантажопідйомністю 92 т, а також літаки «Руслан» і «Мрія» 

вантажопідйомністю відповідно 150 т і 250 т. Більш важкі літаки 

використовують на далекі відстані, а менш важкі для фідерних перевезень. 

На рис. 2.30 представлений транспортний літак «Мрія». 

 

 
Рис. 2.30 Транспортний літак «Мрія» [34] 

 

Літак АН-124-100 має два вантажних люка – в носовій і хвостовій 

частинах – з розкладними вантажними рампами і універсальне вантажне 

устаткування. Завдяки 24-колісному шасі літак «присідає» носовою частиною 

фюзеляжу для зручності навантаження-вивантаження, а також працює на 

аеродромах з різним типом покриття злітно-посадкової смуги.  

Вантажний літак ИЛ-76ТД вантажопідйомністю 40 т може перевозити 

вантажі завдовжки до 20,4 м, висотою до 3,25 м і шириною до 3,15 м при 

габаритних розмірах вантажної кабіни 3,45×3,4 м. Причому максимальна маса 

моновантажу, що завантажується тельферами, – 10 т, а що завантажується 

лебідками через рампу – 20 т.  

Літак Як-42Д вантажопідйомністю 13,5 т (з контейнерами 12,82 т) має дві 

вантажні кабіни розмірами по 1,5 х 2,43 м; максимальна маса кожного 

моновантажу не більше 300 кг. 
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Вантажний варіант літака Як-40К може бути завантажений не більше ніж 

3,2 т вантажу, параметри якого не перевищують по довжині 5,0 м, висотою 

1,5 м і шириною 1,5 м. 

Літак Ан-12 може перевозити вантажі до 13 м завдовжки, 2,3 м заввишки 

і шириною до 2,1 м. 

Вантажопасажирський літак Ту-134А вміщує 48 чоловік (3,6 т) і вантаж 

масою 4,6 т, а Ту-154Б може бути завантажений 18,0 т вантажу. 

Літак «Аеробус А-306» із середньою вантажопідйомністю 12,0 т вміщує 

22 контейнера LD3, а мелкопартіонного вантажу 2,8 т.  

Аеробус А340В вантажопідйомністю 23,0 т вміщує 32 контейнера LD3; 

«Боїнг 747-200 Ф» вантажопідйомністю 100 т вміщує на верхній палубі 29 

місць з габаритними розмірами 244х 318x244 см і два спеціальних піддону 

(палети) або 12 20-футових палетів, а на нижній палубі п’ять місць з 

габаритними розмірами 244x318x163 см або 16 контейнерів LD3, на задньому 

відділенні контейнерної завантаження поміщається чотири місця з габаритними 

розмірами 244×318×163 см або 14 контейнерів LD3. 

Літаки використовують в якості палива авіаційний гас через специфічні 

вимоги до процесу згоряння палива в камері. 

Зарубіжні мультимодальні системи із застосуванням повітряного 

транспорту почали ширше поширюватися з появою широкофюзеляжного літака 

типу «Боїнг-747», що перевозить великотоннажні контейнери на магістральних 

маршрутах. Причому, крім стандартних 20-футових контейнерів, що 

застосовуються на різних видах транспорту, створені авіаційні контейнери того 

ж розміру, але маса їх в 2 рази нижче, а також спеціальні контейнери «Іглу» 

різних типів (рис. 2.31), що відповідають міжнародним стандартам ІАТА 

(Міжнародна асоціація повітряного транспорту). Сконструйовані вони 

спеціально для верхньої, головною або нижньої палуби літаків, що дає 

можливість максимального використання габаритів конкретного літака. 

Виробництво спеціальних авіаційних контейнерів викликано тією обставиною, 

що в повному обсязі використовувалася місткість вантажного відсіку літака, а 

стандартні контейнери мали підвищену масу тари, наприклад 2,27 т у 20-

футових морських. 
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Рис. 2.31 Авіаційні контейнери «Іглу» [34] 

 

Широко застосовуються перевезення вантажу на піддонах (палетах), що 

мають масу значно меншу в порівнянні з масою контейнера, але дозволяють 

консолідувати (об’єднувати) вантажі і спрощувати перевантажувальні роботи 

[34]. 

 

Питання для самоперевірки до розділу ІІ 

 

За якими ознаками класифікують вантажі? 

Назвіть основні об’ємно-масові характеристики вантажів. 

Назвіть основні ознаки класифікації тари. 

У чому полягає відмінність між тарою і упаковкою? 

Які основні логістичні вимоги до тари і упаковки вантажів? 

Які є основні види випробувань упаковки? 

Назвіть основні типи тари для тарно-штучних вантажів. 

Назвіть основні види упаковки для харчових продуктів. 

Назвіть способи маркування транспортної тари. 

Вкажіть основні принципи штрихового кодування товарів. 

В чому полягає сутність голографічних і термоіндикаторних зображень? 

Дайте визначення терміну «укрупнена вантажна одиниця». 

Яку вантажну одиницю називають «транспортним пакетом»? 

Назвіть основні види піддонів і контейнерів. 
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У чому полягають переваги пакетних перевезень? 

Опишіть види підйомно-транспортних машин за способом дії і 

переміщення вантажів. 

Опишіть класифікацію підйомно-транспортних машин за призначенням, 

конструкції і принципу дії. 

Якими основними параметрами характеризуються підйомно-транспортні 

машини? 

Що таке вантажопідйомні машини? Вкажіть їх види, особливості, сферу 

застосування. 

Що розуміється за номінальною вантажопідйомністю? 

У чому відмінність технічної та експлуатаційної продуктивності? 

Які особливості мають транспортувальні машин? Вкажіть їх види, 

основні області застосування. 

Вкажіть переваги і недоліки транспортувальних машин. 

Наведіть порівняльну характеристику транспортувальних машин і 

вантажопідіймальних машин циклічної дії. 

Вкажіть основні види навантажувально-розвантажувальних машин і 

пристроїв. 

Дайте характеристику найпростіших вантажопідйомних машин. 

Які є переваги і недоліки кранів-штабелерів? 

Які основні параметри козлових кранів? 

У чому відмінність портальних кранів від інших типів кранів? 

На які групи діляться навантажувально-розвантажувальні машини за 

принципом дії робочого органу? 

Чим визначається властивість універсальності підлогових безрейкових 

навантажувачів і штабелерів? 

Як класифікуються транспортуючі машини? 

Яка може бути дальність транспортування у стрічкових конвеєрів? 

Чим відрізняються гвинтові та роликові конвеєри? 

Які характерні особливості у підвісних конвеєрів? 

Що відноситься до універсальних, а що до спеціалізованих 

вантажозахватних пристроїв? 

Що таке допоміжні пристрої? 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

підвісний однобалочний кран. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

двобалочний кран. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

козловий кран. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

мостовий кран-штабелер. 
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Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

стелажний кран-штабелер. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

стріловий консольний поворотний кран. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

стріловий залізничний кран. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

портальний кран. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

перевантажувальний маніпулятор. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

перевантажувальний робот. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

стрічковий конвеєр. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

пластинчастий конвеєр. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

ланцюговий скребковий конвеєр. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

підвісний конвеєр. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

елеватор. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

гвинтовий конвеєр. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

електровізок. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

врівноважений електронавантажувач. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

електронавантажувач з винесеними опорами. 
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Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

фронтальний електроштабелер. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

вузькопрохідний електроштабелер. 

Опишіть сферу застосування, основні технічні характеристики, переваги і 

недоліки такого виду складського підйомно-транспортного устаткування: 

автонавантажувач. 

Опишіть області економічно ефективного застосування для 

внутрискладских транспортувань вантажів електронавантажувачів і приводних 

роликових конвеєрів. 

Чим відрізняються універсальні контейнери від спеціалізованих? 

Як маркують контейнери? 

Назвіть принципи контейнерних перевезень. 

Що розуміється під терміном «контрейлерні перевезення»? 

Класифікація та призначення контейнерних терміналів.  

Основні вимоги до розміщення та будови контейнерних терміналів. 

Розміщення вантажів на контейнерних терміналах, прийом, зберігання та 

видача вантажів. 

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних 

процесів на контейнерних терміналах. 
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ІІІ ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Організація процесу написання курсового проекту 

 

Технологічні процеси доставки вантажів транспортом, в першу чергу 

автомобільним, їх обробки та зберігання в Україні на даний момент мають 

величезні резерви для вдосконалення, тому дослідження цих процесів та їх 

оптимізація набувають особливої актуальності. Ці процеси носять 

міжгалузевий характер, тому будь-які роботи, спрямовані на їх вдосконалення, 

повинні враховувати специфіку об’єктів, що обслуговуються та виходити з 

вимог, що пред’являються до якості транспортного обслуговування. 

У зв’язку з цим навчальна дисципліна охоплює методику проектування 

транспортно-технологічних систем вантажних перевезень, що передбачає вибір 

їх технічного оснащення, розрахунки технологічних режимів роботи 

транспорту та розробку карт технологічного процесу доставки вантажів 

транспортом для їх автоматизованої обробки. 

Курсовий проект – це узагальнення, закріплення та розширення 

теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань підвищення 

ефективності функціонування транспортно-технологічних систем у процесі 

перевезення вантажів, їх обробки та зберігання.  

Курсовий проект повинен відображати рівень теоретичної та практичної 

підготовки студентів, ступінь опанування та уміння творчого використання 

матеріалу дисципліни. Задача полягає в тому, щоб допомогти студентам 

оволодіти методами та формами рішення практичних завдань з метою 

підвищення ефективної роботи транспортних підприємств в сучасних умовах та 

умовах ринкових відносин. 

Виконання курсового проекту є формою контролю засвоєних студентами 

знань, яка дозволяє систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо 

застосувати їх у розв’язані конкретних завдань, розвинути навички самостійної 

роботи. Методичні рекомендації мають на меті надання допомоги студентам у 

виконанні самостійної роботи і містять основні вимоги, які висуваються до 

змісту та оформлення курсового проекту, організації виконання, порядку 

захисту та критеріїв оцінювання. 

Основні етапи виконання курсового проекту: 

1. Вибір теми і об’єкта дослідження. 

2. Опрацювання літературних джерел і складання плану. 

3. Узгодження плану з керівником роботи і оформлення завдання. 

4. Збір і обробка фактичного матеріалу на базі реально діючого 

підприємства автомобільного транспорту (під час обробки використання 

комп’ютерної техніки є обов’язковим). 

5. Написання тексту, оформлення курсового проекту. 

6. Подання та захист курсового проекту. 

 

 



155 

3.1.1 Вибір теми, визначення мети і об’єкта дослідження. Визначення 

завдань курсового проекту. Пошук і обробка необхідного матеріалу 

 

Вибір теми, визначення мети і об’єкта дослідження. Темою курсового 

проекту (предметом вивчення) є проектування та технологічні розрахунки 

транспортно-технологічної системи перевезення для визначеного виду товару 

(вантажу). 

Тему курсового проекту студент вибирає згідно з переліком тем, даними 

автотранспортного підприємства та узгоджує її з керівником. Приклади 

вихідних даних до курсового проекту містяться в додатку А. 

Визначення мети й об’єкта курсового проекту зосереджує студента на 

вирішенні конкретних питань, сприяє збиранню необхідної інформації, яка 

стосується теми, застерігаючи від зайвої. Оскільки курсовий проект повинен 

мати практичне значення, він виконується за фактичними вихідними даними 

автотранспортного підприємства. Виходячи з досвіду та набутих навичок 

студента, аналізу останніх пропозицій та сучасної практики транспортно-

технологічних систем, в проекті може бути наведена модернізована технологія 

порівняно з існуючою на автотранспортному підприємстві. 

Об’єктом курсового проекту можуть бути технології процесу доставки 

автомобільним транспортом різних видів вантажів, для яких розробляється 

карта технологічного процесу доставки визначеного вантажу автомобільним 

транспортом, насамперед тарно-штучних вантажів: мішків, ящиків, кип та ін. 

Визначення завдань курсового проекту. Після вивчення мети курсового 

проекту виникає необхідність окреслити завдання, які ведуть до розкриття суті 

поставленого питання і мають бути розв’язанні при виконанні роботи. 

Курсовий проект виконують на підставі зібраних і проаналізованих 

матеріалів. 

Основні завдання курсового проекту: 

– засвоєння та закріплення теоретичних знань студента; 

– виявлення здатності студентів поєднувати набуті теоретичні знання під 

час розв’язання конкретних завдань організації діяльності автотранспортних 

підприємств; 

– уміння упроваджувати результати наукових узагальнень у практику 

роботи підприємств автомобільного транспорту. 

Крім того, рівень написання курсового проекту є підставою для 

об’єктивної характеристики підготовки студента для самостійної роботи після 

закінчення вищого навчального закладу. 

Пошук і обробка матеріалу, необхідного для написання курсового проекту. 

Одним із розділів роботи є огляд спеціальної літератури та підготовка 

теоретичної частини курсового проекту. Для ознайомлення з літературою та 

складання її огляду необхідно скористуватися списком рекомендованої 

літератури, зазначеної в кінці методичних вказівок, та оглядом бібліографічних 

вказівок у вибраній темі та на основі бібліографічних видань експрес-інформації з 

економіки, управління, журнали «Автошляховик України» за останні один-два 

роки, а також журнали «Автомобильный транспорт», «Промышленный 
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транспорт», «Подъемно-транспортная техника и склады», «Логистика», 

«Складские технологии» та ін. 

Рекомендується для пошуку літератури та нової вітчизняної і закордонної 

інформації використовувати каталоги та фонди Українського науково-

дослідницького інституту технічної інформації. 

Наступний етап у роботі над літературними джерелами – складання 

бібліографії за алфавітним, предметним та системним каталогами, одночасно з 

вивченням літературних джерел необхідно групувати матеріал. 

Збирання і опрацювання фактичного матеріалу проводиться студентом 

безпосередньо щодо конкретного підприємства, в якому ще необхідно вивчити 

його виробничу структуру, стан техніки, технології і організації транспортного 

виробництва та праці в цілому по підприємству та його підрозділах. 

Після досконального вивчення питання за літературними джерелами, 

збирання та опрацювання фактичного матеріалу, усвідомлюючи основні задачі з 

теми, необхідно обґрунтувати метод дослідження (спосіб розв’язання 

поставленої задачі). 

 

3.1.2 Оформлення курсового проекту. Захист курсового проекту. 

Критерії оцінювання виконання курсового проекту 

 

Курсовий проект друкується на комп’ютері на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 через півтора міжрядкових інтервали, шрифт – Times New 

Roman, розмір – 14. За необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати 

на аркушах формату А3. Поля аркуша мають бути таких розмірів: ліве поле – не 

менше як 20 мм, праве – не менше як 10 мм, верхнє – не менше як 20 мм, нижнє 

– не менше як 20 мм. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, 

формул і т. п. подають арабськими цифрами без знака №. Таблиці та 

ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом «Рис. » і 

нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують 

порядковим номером ілюстрації (наприклад, «Рис. 2.1»). 

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею 

симетрично до тексту. Слово «Таблиця» та її назва починаються з великої 

літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, 

підзаголовки – з маленьких (якщо останні становлять єдине ціле). 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю 

з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не 

повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл.» 

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово 

«Таблиця» пишуть скорочено (наприклад, «Табл. 2.3»). У повторних 

посиланнях на таблиці у тексті треба зазначити «див. табл. 2.3». 
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Текст необхідно ділити на абзаци, при цьому не перевантажуючи його 

цифрами, цитатами та ілюстраціями. Допоміжний матеріал рекомендується 

подавати в додатку. 

У роботі потрібно витримувати єдині умовні позначення та скорочення, 

дотримуючись співвідношення поміж частинами, розділами, параграфами 

відповідно до їх шифру, що надає логічного вигляду структурі роботи. Цитати, а 

також узяті у друкованих виданнях дані, повинні мати зноску на джерело. Зноски 

подають в квадратних дужках після викладеного виразу. У дужках зазначають 

номер джерела згідно зі списком використаної літератури, наприклад, [1, 4]. 

Літературу бажано розміщувати в порядку згадування в тексті або в 

алфавітному порядку. 

Робота починається з титульної сторінки (зразок оформлення якої 

наведений у додатку Б), підписаної студентом та керівником роботи. Далі ідуть 

листи завдання на курсовий проект (зразок оформлення листів наведений в 

додатку В), також підписані студентом та керівником роботи. 

Далі повинен бути зміст, який відповідає заголовкам розділів та параграфів 

у тексті пояснювальної записки. Нумерація параграфів ведеться в кожному 

розділі окремо. На таблиці, рисунки та діаграми за текстом подаються зноски. 

Заголовок таблиці, графіка або діаграми повинен відображати основний зміст 

ілюстрованого матеріалу. Рядки і стовпці в таблиці необхідно нумерувати. 

Таблиці повинні містити в собі назву одиниць виміру величини, а графічні 

схеми – розміри. 

Захист курсового проекту. Перед захистом курсового проекту студент 

повинен уважно ознайомитись із зауваженнями керівника та підготувати 

змістовні відповіді на них. Доповідь студента при захисті курсового проекту, за 

основними його положеннями, повинна тривати не більше ніж 10–15 хвилин. 

Студент у своїй доповіді повинен повідомити назву теми, перелік висвітлених у 

ній питань, подати основні результати проведеної у проекті роботи та загальні 

висновки. Оцінку, на яку заслуговує студент за виконану та викладену роботу, 

повідомляють одразу після захисту. 

Критерії оцінювання виконання курсового проекту. Оцінювання виконання 

курсового проекту проводять за 100-бальною рейтинговою системою, яка 

доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-

трансферною системою – ESTS. 

Критерії оцінювання знань з дисципліни, формою семестрового контролю 

якої є курсовий проект (на виконання відводиться 36 годин, один кредит) із 

загального обсягу кредитів, запланованих на вивчення дисципліни в семестрі: 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Виконання курсового проекту (роботи), 

наповнюваність змісту, якість 

оформлення, своєчасність виконання, 

творчий підхід 

60 

(детальний розподіл балів здійснюється 

в робочій навчальній програмі) 

Захист курсового проекту (роботи) 40 

Усього 100 
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Незадовільно (1–59 бали / FX) оцінюється робота, у якій студент не виконав 

завдання стосовно дослідження курсового проекту, не зміг викласти основні 

теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно аналізувати, 

узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бали / C) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 бали / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни та оригінальності. 

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, займається 

науковою роботою у даному напрямі, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження містять 

елементи наукової новизни. 

 

3.2 Тематика  курсових проектів та їх структура 

 

Курсові проекти виконуються за наступними темами: «Проектування та 

технологічні розрахунки транспортно-технологічної системи перевезення (вид 

вантажу)». Приклади вихідних даних наведені в Додатку А. 

Зібраний, опрацьований і систематизований матеріал студент розподіляє 

по окремих питаннях, послідовність викладення яких встановлено планом 

курсового проекту. Загальний обсяг текстової частини не повинен 

перевищувати 50–60 сторінок друкованого тексту на папері формату А4, 

включаючи список літератури. До загального обсягу не входять додатки. 

Матеріали курсового проекту розміщують у такій послідовності: 

• Титульна сторінка. 

• Бланк завдання (заповнений і підписаний). 

• Зміст (план і сторінки). 

• Вступ (обсягом 1–2 сторінки), у якому обґрунтовується актуальність і 

практичне значення теми, особливості вирішення проблемних питань у 

діяльності транспортно-технологічних систем на сучасному етапі; зазначається 

мета й завдання роботи (спираючись на план); наводиться коротка 

характеристика об’єкта дослідження; зазначаються використовувані методи та 

інформаційні джерела дослідження. 

• У розділі 1 (теоретичному – 5–7 сторінок) повинні бути висвітлені 

наступні питання: 
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1. Опис загальної структури технологічного процесу доставки вантажів 

автомобільним транспортом. 

2. Аналіз структури технологічного процесу доставки вантажів та 

виконання навантажувально-розвантажувальних і складських робіт та його 

кодування. 

3. Вимоги до якості транспортного обслуговування при доставці 

вантажів. 

В цьому розділі розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми з 

використанням літературних джерел, є можливим порівняння різних точок зору 

із посиланням на джерела. Посилання оформлюються в тексті у квадратних 

дужках, в яких зазначається порядковий номер зі списку літератури, наведеного 

в кінці роботи. 

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, кваліфікаційні 

характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні 

підходи викладаються якомога просто та стисло. Бажано ілюструвати текст 

графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо. Розділ 

розбивається на окремі параграфи, які відповідно нумеруються 1.1, 1.2 і т.д. 

• У розділі 2 (3–5 сторінок) надається фізико-хімічна та транспортно-

технологічна характеристика вантажу, що перевозиться (фізико-хімічні 

властивості, об’ємно-масові характеристики, вид і особливості тари і упаковки 

вантажів і параметри окремих місць, режими перевезення та зберігання). 

Усі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації 

повинні супроводжуватися поясненнями, котрі дають змогу з’ясувати сутність 

процесів, що відбуваються на підприємстві, їхні особливості й тенденції 

розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви. 

• У розділі 3 (проектному – 25–30 сторінок) повинні бути висвітлені 

питання: 

1. Розробка технології складування (тут і далі для вантажу, який вказаний 

в завданні). Вибір способу складування та режиму зберігання. 

2. Розробка технології пакетування. Обґрунтування характеристик 

транспортного пакета. Вибір засобів пакетування. Вибір пакетоформувальної 

техніки. 

3. Розробка технології навантаження та розвантаження рухомого складу. 

Вибір навантажувально-розвантажувальних засобів. Вибір вантажозахопних 

пристроїв. Вибір ваговимірювальної техніки. Маркування вантажів. 

4. Розробка технології транспортування вантажів. Вибір рухомого складу 

автомобільного транспорту. Вибір способу розміщення вантажу в кузові 

автомобіля. Обґрунтування умов транспортування вантажу. Підготовка 

вантажів до споживання. 

У розділі 4  (4–5 сторінок) наводиться розрахунок технологічних 

нормативів і режимів. 

У розділі 5  (7–10 сторінок) виконується безпосереднє проектування 

карти технологічного процесу доставки вантажів за такими питаннями: 

1. Розробка структури карти технологічного процесу. Етапність 

технологічного проектування процесу доставки вантажів. 
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2. Вибір оптимальної технології процесу доставки вантажів. В цьому 

пункті пропонується навести розроблений алгоритм виконання технологічного 

процесу з кодуванням технологічних операцій за методикою [65] – права 

частина першої сторінки кapти технологічного процесу доставки вантажу 

(приклад наведений на рис. 2.1). Орієнтацію сторінки обрати альбомною. 

 

Рис. 3.1 Приклад оформлення першої сторінки карти технологічного процесу 

 

• Висновки та пропозиції (обсягом 1–2 сторінки) містять стислі висновки 

з роботи і тезово – перелік пропозицій, наведених у розділі 3. 

• Список використаних джерел наводиться наприкінці роботи і містить 

в порядку згадування в тексті або в абетковому порядку перелік літературних 

джерел, які були використані у курсовому проекті. Послідовність наведених 

джерел в абетковому порядку: законодавчі акти; нормативні відомчі документи; 

монографії, підручники, навчальні посібники; журнали і газети; іноземні 

(іншомовні) джерела (книги, рукописи тощо); сайти Internet. 

• Додатки не входять до нумерації сторінок, містять нумерацію літерами 

у правому верхньому куті; на кожен додаток має бути посилання в тексті. 

У додатку пропонується навести результати розрахунків, що входять до 

кapти технологічного процесу доставки вантажу. Приклад, розроблений за 

методикою [65], наведений на рис. 3.2 і 3.3.  
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Рис. 3.2 Приклад оформлення першої частини результатів розрахунків 

 

 
Рис. 3.3 Приклад оформлення другої частини результатів розрахунків  

 

• Графічна частина. У графічній частині пропонується навести 

результати розробки кapти технологічного процесу доставки вантажу – у 

частині складу (змісту) технологічного процесу, технологічних операцій, 

технологічних переходів і технологічного оснащення (за методикою [65]). Цю 

частину у табличній формі пропонується подавати на листах формату А3 з 

відповідним основним написом за міждержавним стандартом ГОСТ 2.104-2006 

«Единая система конструкторской документации. Основные надписи». Обсяг, 

залежно від розробленого технологічного процесу, складе 5-7 листів. 

Приклад, розроблений за методикою [65], наведений на рис. 3.4 – 3.6.  
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Рис. 3.4 Приклад оформлення першого листа графічної частини карти  
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Рис. 3.5 Приклад оформлення другого листа графічної частини карти  
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Рис. 3.6 Приклад оформлення третього листа графічної частини карти  

 

3.3 Методичні рекомендації щодо виконання практичної частини 

курсових проектів 

 

Відповідно до вихідних даних за варіантом завдання потрібно розробити 

карту технологічного процесу доставки вантажів автомобільним транспортом. 

Структурною одиницею будь-якого технологічного процесу доставки 

вантажів, яка використовується для його нормування, планування, обліку і 

контролю, є технологічна операція [65].  

Операції у вантажних перевезеннях – це сукупність прийомів, способів і 

методів переміщення вантажів від виробників до споживачів продукції, а також 

зі складів вантажовідправників на станції і в порти або з цих пунктів на склади 

вантажоодержувачів. 

Всі технологічні операції можна згрупувати наступним чином [65]: 

– cкладські роботи – перетарювання, переміщення, перекладання, 

зважування, комплектація (відбирання) вантажу, маркування, а також інші 

операції з вантажем, не пов’язані з навантаженням або вивантаженням його з 

рухомого складу та виконувані в складських приміщеннях і на території 

вантажного двору станції, вантажного району порту і т. п.; 

– вагонні роботи – варіанти навантажувально-розвантажувальних робіт: 

залізничний рухомий склад – склад, склад – залізничний рухомий склад і т. д.; 
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– суднові роботи – варіанти навантажувально-розвантажувальних робіт: 

водний рухомий склад – склад, склад – водний рухомий склад і т. д.; 

– автотранспортні роботи – варіанти навантажувально-

розвантажувальних робіт: автомобільний транспорт - склад, склад - 

автомобільний транспорт. 

Основний зміст технології відбивається в технологічній документації у 

вигляді комплексу текстових і графічних матеріалів, що забезпечують процес 

перевезень вантажів та контроль за його здійсненням.  

Найважливішим узагальнюючим технологічним документом є карта 

технологічного процесу доставки вантажів – комплекс текстових і графічних 

матеріалів, що забезпечують процес перевезень вантажів та контроль за його 

здійсненням. Незалежно від роду вантажу карта складається за єдиною формою 

(рис. 3.7) [65, 100]. Карту пропонується заповнювати українською мовою. 

 
Рис. 3.7 Форма карти технологічного процесу доставки вантажів [65] 

 

У зв’язку з автоматизацією проектування технологічного процесу 

доставки вантажів реквізити карт забезпечені відповідними кодами (рис. 3.7). 

Наприклад, на рис. 3.7 реквізит «Наименование предприятия» має код А, «Груз. 

Наименование» – код В і т.д. 

В комірку «Найменування підприємства» вноситься назва 

автотранспортного підприємства, на основі даних котрого виконується проект. 

В комірку «Вантаж. Найменування» вноситься назва вантажу згідно 

варіанту завдання, наприклад «Крупа манна в тканинних мішках». Також тут 

доцільно навести стандарт, який визначає основні вимоги як до товару, так і до 

нього в якості вантажу, наприклад «ГОСТ 7022-97 Крупа манная. Технические 

условия». 
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В комірку «Вантаж. Клас» вноситься код класу вантажу. Є 10 категорій 

вантажів (наведені в [65], с. 16, а також в «Единые нормы выработки и времени 

на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы» 

[49]). Наприклад, код 1 – тарно-пакувальні й штучні вантажі (вантажі в мішках, 

кулях, паперових мішках і пакетах, в кипах, тюках, в дерев’яних, фанерних і 

картонних ящиках і т.д.). 

В комірку «Вантаж. Код» вноситься код вантажу. Тут перша цифра – вид 

пакетування: 0 – без піддона (пакета), 1 – на піддоні (в пакеті); друга цифра – 

род упаковки: 1 – мішок, 2 – кипа, 3 – ящик і т. д. ([65], табл. 3, с. 17). 

В комірку «Код технологічного процесу (операції)» вноситься кодування, 

яке формується з порядкових номерів елементів в групах і має такий вигляд: 

Х. Х. Х. Х. Х. Х 

Тут перший елемент означає номер технологічного процесу; другий – 

номер технологічної операції; третій – номер технологічного переходу;  

четвертий – спосіб виконання операції; п’ятий – номер технічного засобу, за 

допомогою якого виконується потрібне завдання; шостий – номер технічного 

засобу, на якому виконуються потрібні дії. 

При всьому різноманітті технологічних процесів доставки вантажів їх 

можна привести до єдиної структури [65], рис. 1, с. 8–10. 

Технологічний процес доставки вантажів: 

1. Складування; 

1.1. Затарювання; 

1.2. Комплектація (відбирання) вантажів з переміщенням: 

1.2.1. до місця попереднього укладання перед відвантаженням: 

1.2.1.1. механізованим способом; 

1.2.1.2. вручну; 

1.2.2. до пускових шнеків і спусків в шнеки: 

1.2.2.1. механізованим способом; 

1.2.2.2. вручну; 

1.3. Зважування. 

1.4. Маркування. 

1.5. Штабелювання. 

1.6. Додаткова технологічна обробка. 

2. Пакетування: 

2.1. На допоміжні засоби: 

2.1.1. механізованим способом: 

2.1.1.1. без обв’язування; 

2.1.1.2. з обв’язуванням; 

2.1.2. вручну: 

2.1.2.1. без обв’язування; 

2.1.2.2. з обв’язуванням; 

2.2. Без допоміжних засобів і т.д. 

Наприклад, код 1.2.1.1.1.0 означає, що в технологічному процесі 

складування (1) виконується операція комплектації вантажів (2) з 

переміщенням до місця попереднього укладання перед відвантаженням (1) 
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механізованим способом (1) за допомогою першого з наявних механізмів (1) без 

участі транспортного засобу, на якому виконуються потрібні дії (0). 

В комірку «Код технологічної схеми» вноситься код за [65], табл. 2, с. 11, 

а також [3]. 

В комірку «Код варіанту робіт» вноситься код за [65], табл. 1, с. 7. 

Наприклад, варіант «Склад-склад» має код 00. 

В комірку «Склад технологічної схеми» вносяться операції за 

розробленою технологією (найменування операцій за схемою, наведеною в 

[65], рис. 1, с. 8–10, і за прикладом на с. 138). 

В комірки «Характеристика вантажного місця» («Маса, кг», «Вантажний 

об’єм, м3/т», «Габаритні розміри (довжина × ширина × висота), мм») вносяться 

дані про вантаж згідно варіанту завдання. 

Для розробки технології пакетування вантажу, його завантаження в 

рухомий склад і вивантаження з нього, транспортування вантажу, потрібно 

визначити фізико-хімічну та транспортно-технологічну характеристику 

вантажу, що перевозиться (Розділ 2 проекту). 

Транспортна характеристика вантажу – сукупність властивостей 

вантажів, що визначають умови і технологію його перевезення, навантаження і 

зберігання [19, 77, 119]. Іншими словами, це специфічні властивості вантажу в 

сукупності з параметрами його тари та упаковки [35]. 

До поняття «транспортна характеристика» вантажу належать:  

1) фізико-хімічні властивості вантажу;  

2) об’ємно-масові характеристики; 

3) вид і особливості тари й упаковки вантажів, параметри окремих 

вантажних місць; 

4) режими перевезення та зберігання; 

5) деякі товарні властивості. 

Характеристики вантажів та пов’язаних з їх особливостями робіт 

пропонується визначати за стандартами на відповідний товар і засоби його 

упаковування, в джерелах з товарознавства відповідного виду товару 

(допоможе пошук в мережі Internet), та за даними, наведеними в джерелах з 

вантажознавства, наприклад по [17, 19, 35, 77, 84, 114, 119], а також в [65, 10, 

76, 78, 169]. 

Транспортні характеристики вантажів – за [22, 41]. 

Наведемо приклад фізико-хімічної та транспортно-технологічної 

характеристики вантажу. 

Цемент – збірна назва великої групи штучних, неорганічних, 

порошкоподібних (переважно гідравлічних) в’яжучих речовин, здатних при 

змішуванні з водою, водними розчинами солей або іншими рідинами, 

утворювати пластичну масу, яка пов’язує пісок, гравій та інші наповнювачі, яка 

з часом твердне і перетворюється в міцне кам’яноподібне тіло [17, 41, 22]. 

Об’ємно-масові характеристики є основними факторами, що визначають 

необхідну місткість рухомого складу для перевезення вантажу [119]. 
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Для тарно-штучних вантажів, до яких відносяться мішки з цементом, 

необхідно знати основні характеристики окремих вантажних місць: довжину, 

ширину, висоту, зовнішній обсяг і масу брутто.  

Питомим об’ємом вантажу називається об’єм в м3 1 тонни вантажу в 

його природному стані [9]. 

Питомий навантажувальний об’єм для цементу [41], с. 229:  

– тканинні мішки (імпорт) – 0,8-0,9 м3/т;  

– паперові мішки (імпорт) –  0,85-0,9 м3/т;  

– паперові мішки (ринок Росії, України) – 0,65-0,90 м3/т. 

Вид і особливості тари і упаковки вантажів, параметри окремих місць. 

Відповідно до ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия», який 

поширюється на всі цементи і встановлює вимоги до транспортування та 

зберігання, за п. 5.3.2 для упаковки цементу застосовують: паперові п’яти- або 

шестишарові мішки за ГОСТ 2226-88 «Мешки бумажные. Технические 

условия» або паперові мішки будь-якої шаровості за відповідними стандартами 

і технічними документами, показники якості яких не нижче вимог, 

встановлених ГОСТ 2226-88. 

За даними [65] габаритні розміри і маса мішкових вантажів цементу 

(вантажного місця) складає: довжина – 625 мм; ширина – 417 мм; висота – 

140 мм; маса – 50 кг. 

Режими перевезення та зберігання. За ГОСТ 30515-2013 цемент в 

упаковці транспортують в універсальних транспортних засобах (критих 

вагонах, автомобілях і суднах) транспортними пакетами, в м’яких контейнерах 

або поштучно (мішками).  

При транспортуванні цементу без упаковки або в мішках він повинен 

бути захищений від впливу вуглекислого газу, вологи повітря і забруднення. На 

автомобільному транспорті цемент перевозять в критому рухомому складі в 

мішках [19]. 

Цемент зберігають в закритих складах і, як виняток, під навісом за умови 

укладання йогo на підтоварники висотою не менше 50 мм і на відстані від країв 

навісу не менше 2 м. Висота штабеля мішків з цементом не повинна 

перевищувати 30 ярусів; обов’язкова жорстка сепарація через 15 ярусів. 

Розсипаний на складі цемент слід збирати й укладати в запасні мішки. 

В Розділі 3 проекту виконується розробка технології складування 

вантажу за завданням та вибір способу його складування та режиму зберігання. 

Поняття «спосіб складування» включає в себе наступні моменти [98]: 

– вид зберігання (штабельне або стелажне) та його характеристики; 

– тип і параметри застосовуваної тари для складування вантажів; 

– тип і параметри стелажного обладнання; 

– тип і параметри штабелювального обладнання. 

Штучні вантажі в залежності від габаритів зберігають в штабелях або на 

стелажах [29]. 

Штабеля дозволяють значно знизити необхідну корисну площу складу за 

рахунок розміщення вантажу в кілька ярусів і на відміну від стелажів не 
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вимагають наявності несучих конструкцій. Число ярусів буде залежить від 

міцності тари. 

Стелажі дозволяють зберігати в кілька ярусів вантажі навіть у м’якій 

упаковці і полегшують ідентифікацію вантажу за рахунок чіткої фіксації місця 

його розташування. Стелажі бувають універсальними і спеціалізованими, 

каркасного або елеваторного типу. 

Штучні вантажі, що перевозяться в тарі або без упаковки, складуються в 

критих складах або на відкритих майданчиках в штабелі певних форми і 

розмірів. 

Вантажі в ящиках, мішках, кипах, картонних коробках, бочках і рулонах, 

пачках і зв’язках пакетують на плоских піддонах. 

Для складування та пакетування тарно-штучних вантажів застосовуються 

піддони по ГОСТ 9078-84 «Поддоны плоские. Общие технические условия» 

[65]. 

Даний ГОСТ поширюється на плоскі багатооборотні піддони, призначені 

для формування транспортних пакетів при здійсненні механізованих 

навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських операцій. 

Найбільш розповсюдженим є піддон за міждержавним стандартом ГОСТ 

9557-87 «Поддон плоский деревянный размером 800 × 1200 мм. Технические 

условия», який поширюється на плоский чотиризаходний дерев’яний піддон 

типу 2ПО4 розміром 800×1200 мм багаторазового застосування, призначений 

для формування транспортних пакетів і здійснення механізованих 

навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських операцій на 

залізничному, автомобільному та водному транспорті. 

Кодування піддонів приймається за [65], табл. 11, с. 39. 

Далі виконується розробка технології пакетування, обґрунтування 

характеристик транспортного пакета та вибір засобів пакетування та 

пакетоформувальної техніки. 

Розміри транспортного пакету та його вантажопідйомність приймаються 

за ГОСТ 24597-81 «Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и 

размеры» або за [65], табл. 8, с. 22.  

Борошно, крупу, чай й інші харчові продукти транспортують (якщо це 

зазначено у ГОСТ на відповідний товар) пакетами за ГОСТ 23285-78 «Пакеты 

транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические 

условия». 

Пакетування вантажів і формування пакетів з вантажу виконують вручну 

або за допомогою пакетоформувальних машин [65, 78, 122, 124, 107, 168]. 

Укладання вантажних місць в пакеті – за розмірами пакетів і їх 

максимальною масою брутто – за [65], табл. 8, с. 22. Для пакетування окремих 

видів вантажів розміри пакетів – за [107], табл. 4.5, с. 261. 

Схеми пакетів штучних вантажів з розмірами наведені в [22], схеми 

скріплення – ГОСТ 26663-85 «Пакеты транспортные. Формирование с 

применением средств пакетирования. Общие технические требования», 

ГОСТ 23285-78, а також [65, 22, 107]. 
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Для скріплення пакетів використовують засоби скріплення за 

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных 

пакетах. Общие требования. Kpiм традиційних способів скріплення пакетів 

обв’язкою металевими i пластмасовими стрічками i дротом (наведені в [65, 22, 

107]) поширення остaннiм часом набуває скрiплення пакетiв полiмерною 

(поліетиленовою) термоусадковою плiвкою [17, 123, 168] за ГОСТ 25951-83 

Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия. 

Відповідно до цього та за розмірами вантажного місця за завданням, 

приймаємо тип піддону (його розміри в плані, товщину та вантажопідйомність) 

та розробляємо графічну схему формування пакета на цьому піддоні. Кількість 

рядів (ярусів) вантажу на піддоні лімітується висотою пакету за ГОСТ 24597-81 

та його масою брутто. 

Пакетоформувальні машини на складі слід встановлювати в залежності: 

– від величини вантажообігу (менше 20 тис. т в рік – з ручним 

управлінням, від 20 до 50 тис. т в рік – напівавтоматичні, більше 50 тис. т в рік 

– автоматичні); 

– від схеми технологічного процесу вантажопереробки у напрямку видачі 

сформованих пакетів (прохідні, зі зворотною видачею, з перпендикулярною 

видачею). 

Технічні характеристики пакетоформувальних машин приймаємо за 

рекомендаціями [65, 168]. 

Узагальнений код пакетувальної техніки вибирається за [65], рис. 8, с. 35.  

Навантажувально-розвантажувальні засоби, вантажозахватні 

пристрої і пристосування вибираються за рекомендаціями [65], рис. 9, табл. 13, 

а також [76, 123, 124, 166]. 

Візки вибираються згідно рекомендацій [107, 15] за ГОСТ 13188-67 

Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры. 

Конвеєри для відповідного вантажу приймаємо згідно рекомендацій [65, 

158, 166] за ГОСТ 22644-77 Конвейеры ленточные. Основные параметры и 

размеры. Кодування конвеєрів приймається за [65], табл. 13, с. 50. 

Для здійснення механізації і автоматизації навантажувально-

розвантажувальних робіт в закритих опалювальних складах слід застосовувати 

підйомно-транспортне обладнання з електроприводом.  

Вибір універсальних навантажувачів виконується за рекомендаціями 

[166] на підставі інформації, опублікованої в статті «Еще раз про погрузчики 

или как сделать свой выбор» (журнал «Логинфо» № 11 за 2000 рік), а також в 

роботах [15, 76] і на інтернет-сайті http://www.sk1ad.ru. 

Кодування електронавантажувачів приймаємо по [65], табл. 13, с. 49. 

Ваговимірювальну техніку вибираємо за рекомендаціями [124], c. 30. 

Кодування ваговимірювальної техніки приймаємо за [65], с. 72. 

Маркування тари i упаковки здійснюють у відповідності з ДСТУ 4260: 

2003 Тара і паковання спожиткові. Маркування. Загальні вимоги [149]. 

Під вибором рухомого складу автомобільного транспорту (або 

навантажувально-розвантажувальних засобів) зазвичай розуміють визначення 

типу (моделі) рухомого складу (або навантажувально-розвантажувальних 
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засобів), їх розмірів, вантажопідйомності, продуктивності, а також їх кількості 

для виконання заданого обсягу робіт [166].  

Методика вибору автотранспортних засобів для перевезень конкретних 

видів вантажів [16] передбачає відшукання найбільш ефективних транспортних 

засобів для цього та які відповідають умовам, за яких ці перевезення 

виконуються. Схема вибору автотранспортних засобів ([166]) показує, що 

визначальними факторами при виборі ефективного транспортного засобу є вид 

вантажу та його транспортна характеристика, від якої залежить вибір типу 

кузова автотранспортного засобу, способу виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт, типу навантажувально-розвантажувальних машин та 

ін. 

Рухомий склад автомобільного транспорту, що використовується при 

доставці пакетованих тарно-штучних вантажів, обирається за 

характеристиками визначених транспортних пакетів (розміри, маса). 

Характеристики розміри кузова, вантажопідйомність) такого рухомого складу 

автомобільного транспорту (наведені в багатьох джерелах, зокрема [66, 78, 166, 

82]. 

Вибір способу розміщення вантажу в кузові рухомого складу 

визначається умовами безпеки руху та використання їх вантажопідйомності та 

місткості. Для транспортних пакетів способи їх розміщення та кріплення у 

рухомому складі автомобільного транспорту визначаються Правилами 

перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні [130]. Графічні 

схеми наведені в [65], рис. 24, с. 125, а також в [42, 78].  

Схема розміщення визначеного транспортного пакету в кузові рухомого 

складу (у вигляді ескізу) наводиться в карті технологічного процесу доставки 

вантажу (технологічна операція «Транспортування»). Транспортування може 

здійснюватися також окремими вантажними місцями, тому в текстовій частині 

доцільно навести розрахунки та схему (можливо декілька варіантів) 

розміщення вантажних місць в кузові транспортного засобу за методикою 

[160]. 

Обґрунтування умов транспортування вантажів – за [119, 10, 155, 130, 

42]. 

Методика підготовки вантажів до споживання наводиться за [65]. 

Кодування рухомого складу приймаємо за [65], для вантажних 

автомобілів – табл. 18, для причепів і напівпричепів – табл. 19. 

Наведемо приклад. 

Розробка технології складування. Вибір способу складування і режиму 

зберігання. 

Під час штабелювання цементу в мішках через кожні п’ять рядів по 

периметру штабеля роблять уступ в 0,5 мішка, а через кожні 10 рядів по висоті 

укладають жорстку сепарацію. 

Для складування та пакетування мішкових вантажів, в тому числі мішків 

з цементом застосовуються піддони по ГОСТ 9078-84 «Поддоны плоские. 

Общие технические условия» [65]. Даний ГОСТ поширюється на плоскі 

багатооборотні піддони, призначені для формування транспортних пакетів при 
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здійсненні механізованих навантажувально-розвантажувальних, транспортних і 

складських операцій.  

За розмірами вантажу та за його допустимою масою, що укладається на 

піддон, вибираємо піддон типу 2ПО4 розмірами 800 × 1200 мм (при 

складуванні, перевантаженні, перевезенні вантажу при рівномірно 

розподіленому навантаженні на піддон максимально допустима маса вантажу, 

що укладається на піддон, становить 1000 кг, приклад вантажу – мішки). На 

такий піддон діє міждержавний стандарт ГОСТ 9557-87 Поддон плоский 

деревянный размером 800 × 1200 мм. Технические условия, який поширюється 

на плоский чотиризаходний дерев’яний піддон типу 2ПО4 розміром 800×1200 

мм багаторазового застосування, призначений для формування транспортних 

пакетів і здійснення механізованих навантажувально-розвантажувальних, 

транспортних і складських операцій на залізничному, автомобільному та 

водному транспорті. 

Розміри піддона за ГОСТ 9557-87 наведено на рис. 3.8. 

 
Рис. 3.8 Піддон плоский дерев’яний розмірами 800×1200 мм (ГОСТ 9557-87) 

 

Кодування піддону (приймаємо по [65], табл 11, с. 39): 1.1.1.13.13.100 

(піддон універсальний, багатооборотний, плоский, двухнастільний, оборотний 

НЖК). 

Розробка технології пакетування. Обґрунтування характеристик 

транспортного пакета. Вибір засобів пакетування. Вибір пакетоформувальної 

техніки. 

Пакетування – формування та скріплення вантажів в укрупнену вантажну 

одиницю, яке забезпечує під час доставляння у встановлених умовах їхню 
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цiлiсність, збереження та дозволяє механізувати навантажувально-

розвантажувальнi та складські роботи [17]. 

Згідно з ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия, п. 10.1.6, 

транспортні пакети формують із застосуванням плоских піддонів по ГОСТ 

9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия, термоусадкової 

поліетиленової плівки по ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая 

термоусадочная. Технические условия або інших засобів пакетування за 

відповідними нормативними документами. 

Відповідно до цього та за розмірами мішків з цементом приймаємо 

піддон типу 2ПО4 розмірами 800×1200 мм та розробляємо схему формування 

пакета на цьому піддоні. 

Розміри транспортного пакету за обраним піддоном – 1240 × 840 × 

1350 мм; найбільша вантажопідйомність – 1250 кг [65]. 

Пакет складається з 6 рядів. Мішки укладені рядами «вперев’язку», в 

кожному з яких три мішки - два уздовж й один впоперек (рис. 3.9, 3.10).  

Kpiм традиційних способів скріплення пакетів обв’язкою металевими i 

пластмасовими стрічками i дротом поширення остaннiм часом набуває 

скрiплення пакетiв полiмерною термоусадковою плiвкою [17]. За допомогою 

такої плiвки в дуже короткий промiжок часу створюється укрупнена вантажна 

одиниця, яку завдяки герметичностi плiвки можна зберiгати на вiдкритих 

площадках.  

 
Рис. 3.9 Схема укладання мішків із цементом на піддоні 2ПО4 (пакета для 

зберігання та транспортування) 

 

1240 max 

1200 

 1000 

150 

140 

840 max 

800 

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294849297
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294849297


174 

 
Рис. 3.10 Схема укладання мішків (розміри в мм) в пакеті:  

а) в першому и непарних рядах, б) в другому и парних рядах; 

розміри мішків і сторін пакету на рис. б) ті ж, що і на рис. а) 

 

Пакетоформувальні машини на складі слід встановлювати в залежності 

(НТП-АПК 1.10.17.001-03): 

– від величини вантажообігу (менше 20 тис т на рік - з ручним 

управлінням, від 20 до 50 тис т на рік - напівавтоматичні, понад 50 тис т на рік - 

автоматичні); 

– від схеми технологічного процесу вантажопереробки у напрямку видачі 

сформованих пакетів (прохідні, зі зворотним видачею, з перпендикулярної 

видачею). 

За способом формування пакетів пакетоформувальні машини (ПФМ) 

ділять на чотири групи: горизонтального, вертикального, комбінованого 

формування та формування пучком [166]. 

Узагальнений код пакетувальної техніки формується з порядкових 

номерів елементів в групах і має такий вигляд [65]: 

ХХХ. ХХ. ХХ. Х. ХХХ.  

Перший елемент означає вид пакетованих вантажів, другий – спосіб 

формування пакета, третій – вид засоби пакетування, четвертий – різновид, 

п’ятий – конструктивні особливості. Десята цифра в коді відображає ознаку – 

самохідна або несамохідна пересувна пакетоформувальна машина. Для 

стаціонарних машин вказується цифра «0». 

За рекомендаціями [65, 168] приймаємо технічні характеристики 

пакетоформувальних машин. 

1) Пакетоформувальна машина типу 4М2-50 зі способом формування 

пакета - горизонтальним на допоміжні засоби (піддони). Характеристика пакету 

- укладання "трійником" в 6-7 рядів по висоті з мішків масою 50 кг (може також 

укладати "трійником" в 5-6 рядів по висоті мішки масою 70 кг), максимальна 

маса пакета 1260 кг. 

Конструктивні особливості пакетоформувальної машини - стаціонарна, з 

електромеханічним приводом і автоматичним управлінням. Встановлена 

потужність електродвигунів -14,9 кВт. 

1240 max 

417 

840 max 

625 

а) б) 
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Продуктивність -140 т / год. Габаритні розміри - 4470 × 3680 × 2950 мм. 

Маса - 3,33 т. 

Кодування пакетоформувальних машин тут і далі приймаємо по [65], 

табл. 12, с. 45. 

Кодування пакетоформувальної машини типу 4М2-50: 112.11.11.1.101. 

Пакетоформувальний засіб забезпечує пакетування тарних вантажів (1) в 

м’якій тарі (1) кількох типорозмірів (2) горизонтальним способом (1) на 

допоміжні засоби (1) у вигляді піддону (1) плоского (1) 1200 × 800 мм. 

Конструктивно засіб виконано стаціонарним (1) з електромеханічним приводом 

(1). 

2) Пакетоформувальна машина У1-БПМ-15 служить для формування 

пакетів з мішків при укладанні їх «трійником» з перев’язкою стиків. 

Спосіб формування пакета - горизонтальний на допоміжні засоби 

(піддони). 

Конструктивні особливості пакетоформувальної машини – стаціонарна, з 

електромеханічним приводом і автоматичним управлінням. Встановлена 

потужність електродвигунів -10 кВт. 

Продуктивність - 18-24 т / год, число піддонів в магазині - 7. Габаритні 

розміри - 4600 × 3600 × 3200 мм. Маса - 2,8 т. 

На рамі машини змонтовані живить конвеєр, приймальний і розсувний 

столи, поздовжній і поперечний штовхачі, поворотний круг, шахта з 

платформою-знижателем і вихідним рольгангом, магазин для піддонів з 

відсікачем. 

Кодування пакетоформувальної машини У1-БПМ-15: 112.11.12.1.101. 

Пакетоформувальний засіб забезпечує пакетування тарних вантажів (1), в 

м’якій тарі (1), кількох типорозмірів (2), горизонтальним способом (1), на 

допоміжні засоби (1), у вигляді піддону (1) з обв’язкою (2), плоского ( 1) 1200 × 

800 мм, конструктивно засіб виконано стаціонарним (1), з електромеханічним 

приводом (1). 

3) Пакетоформувальна машина ШМН-1 служить для формування пакетів 

з мішків і ящиків при укладанні їх «трійником» і «п’ятерик» з перев’язкою 

стиків. 

Спосіб формування пакета - горизонтальний на допоміжні засоби 

(піддони).  

Конструктивні особливості пакетоформувальної машини - стаціонарна, з 

електромеханічним приводом і автоматичним управлінням. Встановлена 

потужність електродвигунів -12 кВт. 

Продуктивність - 18-24 т/год., число піддонів в магазині – 7. Габаритні 

розміри - 5900 × 2200 × 2700 мм. Маса – 4,7 т. 

Кодування пакетоформувальної машини ШМН-1: 142.11.11.1.101. 

Пакетоформувальний засіб забезпечує пакетування тарних вантажів (1), в 

різноманітної тарі (4), кількох типорозмірів (2), горизонтальним способом (1), 

на допоміжні засоби (1), у вигляді піддону (1), плоского (1) 1200 × 800 мм, 

конструктивно засіб виконано стаціонарним (1), з електромеханічним приводом 

(1). 



176 

Цемент повинен зберігатися окремо за видами і марками в силосах або 

інших критих ємкостях, а цемент в упаковці – в критих сухих приміщеннях [4, 

41]. Змішування цементів різних видів і марок, а також забруднення сторонніми 

домішками і зволоження не допускаються. 

При зберіганні мішки з цементом укладають на піддони в ряди по висоті 

не більше 1,8 м, маючи в своєму розпорядженні мішки в ряду тісно один біля 

одного при забезпеченні вільного підходу до них. 

Зберігання цементу в пакетах, виготовлених із застосуванням 

термоусадкової плівки, не вимагає захисту від атмосферних опадів за умови 

цілісності пакету. Для захисту пакетів від примерзання і руйнування 

термоусадкової плівки їх слід укладати на піддони в штабелі висотою не більше 

чотирьох ярусів. 

Розробка технології навантаження та розвантаження рухомого складу. 

Вибір навантажувально-розвантажувальних засобів. Вибір 

вантажозахоплювальних пристроїв. Вибір ваговимірювальної техніки. 

Маркування вантажів. 

Вантажі, що надходять в пакетованому вигляді на піддонах і без 

піддонів, вивантажують з допомогою електронавантажувача 

(автонавантажувача), обладнаного вилковим фронтальним або бічним захватом 

[78]. 

Під час навантаження вантажу в мішках застосовуються прості ручні 

візки (рос. «медведки») [40]. Неодмінна умова для успішного застосування 

ручних візків – наявність твердого покриття на строго горизонтальній колії 

руху візка. При дотриманні цієї умови зусилля, необхідне для пересування 

візка, зазвичай не перевищує 1-2% від маси переміщуваного вантажу. 

Зустрічаються на шляху нерівності серйозно ускладнюють роботу з візком. 

Подолання попутних підйомів різко збільшує зусилля, що вимагається для 

пересування візка. 

Для нашого вантажу приймаємо параметри візка за рекомендаціями [107]. 

Візок ТГМ-125 (рос. «медведка») – двоколісний, використовується для 

переміщення вантажів на невеликі відстані. Вантажопідйомність – 125 кг. 

Цей візок відповідає візку типорозміру 21 згідно ГОСТ 13188-67 

«Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры» і має наступні 

характеристики (рис. 3.11): 

- номінальна вантажопідйомність - 125 кг; 

- ширина вантажного майданчика В – не більше 400 мм; 

- висота візка в вертикальному положенні Н - не більше 100 мм; 

- маса візка - не більше 25 кг. 
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Рис. 3.11 Візок-«медведка» (ТГМ-125 за ГОСТ 13188-67) 

 

Кодування ручного візка – 541. Приймається за [65], табл. 13, с. 51. 

Стрічковий конвеєр (транспортер) стаціонарний і пересувний – машина 

безперервної дії, що несе, тяговим opгaном якого є гнучка стрічка [166]. 

Приймаємо для нашого вантажу за рекомендаціями [65] конвеєр 

стрічковий стаціонарний і конвеєр (транспортер) стрічковий пересувний. 

Кодування конвеєра стрічкового стаціонарного (приймається за [65], табл. 

13, с. 50) – 393. 

Кодування конвеєра (транспортера) стрічкового пересувного – 391. 

У загальному випадку технологічна схема роботи навантажувача 

складається з таких послідовно виконуваних робочих операцій [70, 166] 

(рис. 3.12). 

 
Рис. 3.12 Робочі операції (а-з), що виконуються навантажувачем [70] 
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Це такі операції: 

- під’їзд до вантажу (рис. 3.12, а), 

- установка вантажопідйомника в вертикальне положення (рис. 3.12, б), 

- підйом вил до висоти, зручній для захоплення вантажу (рис. 3.12, в), 

- пересування навантажувача вперед, поки вила не ввійдуть в отвір 

повністю, до упору передніми стінками в вантаж (рис. 3.12, г), 

- взяття вантажу - підйом на висоту (рис. 3.12, д), 

- нахил вантажопідйомника з вантажем назад в крайнє положення (рис. 

3.12, е), 

- пересування навантажувача заднім ходом на відстань, що дозволяє 

опустити вантаж в транспортне положення (рис. 3.12, ж), 

- опускання вил з вантажем в транспортне положення (рис. 3.12, з), 

- транспортування вантажу на місце вивантаження. 

На місці вивантаження операції повторюються в зворотній послідовності. 

Технологічна операція пакетування вантажу в мішках і його 

навантаження: 

1. Перемістити електронавантажувач до штабелю зберігання порожніх 

піддонів. 

2. Захопити вилами стопу порожніх піддонів. 

3. Перемістити порожні піддони до місця формування пакетів. 

4. Сформувати на піддоні пакет з мішків з вантажем. 

5. Захопити сформований на піддоні пакет. 

6. Перемістити пакет до місця навантаження. 

7. Завантажити пакет в транспортний засіб. 

Вибір універсальних навантажувачів виконуємо за рекомендаціями [166] 

на підставі інформації, опублікованої в статті "Еще раз про погрузчики или как 

сделать свой выбор" (журнал "Логинфо" № 11 за 2000 рік), а також в роботах 

[78, 70] і на інтернет-сайтах: http://www.sk1ad.ru; http://www.cartraede.com.ru. 

Виходячи з характеристик транспортного пакета – маса мішків з 

цементом приблизно 900 кг (6 рядів по висоті, по 3 мішки в кожному ряду) і 

маса піддону 2ПО4 40 кг, маса брутто піддону по ГОСТ 9557-87 «Поддон 

плоский деревянный размером 800 × 1200 мм . Технические условия» - 1000 кг, 

приймаємо електронавантажувач ЭП-103 ([166], табл. П.10.15, с. 831). 

Електронавантажувач ЭП-103 має наступні основні параметри ([166], 

табл. П.10.15, с. 831): 

– вантажопідйомність – 1,0 т; 

– висота підйому вантажу – 2000; 3300 мм; 

– габаритні розміри: 1860 мм (довжина) × 950 мм (ширина) × 2105 мм 

(висота). 

– радіус повороту зовнішній – 1630 мм; 

– маса – 2,53 т. 

Кодування електронавантажувача – 111 (по максимальній 

вантажопідйомності – 1,5 т). Приймаємо по [65], табл. 13, с. 49. 

Для переробки тарно-пакувальних і штучних вантажів рекомендується 

[65] вилковий захват марки ПР-1,0 вантажопідйомністю 0,5...1 т для 
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переміщення вантажів на піддонах, підкладках. Габаритні розміри 

пристосування, мм, (довжина × ширина × висота): 800 × 120 × 30; ширина 

установки вил – 210 (830) мм. 

Узагальнений код вантажозахоплювальних пристроїв формується з 

порядкових номерів елементів в групах і має такий вигляд: 

Х. Х. ХХ. Х. 

Перший елемент означає призначення пристосування (рід вантажу); 

другий - вид, третій - підвид; четвертий - різновид. 

Кодування вилочного захвату для нашого випадку – 1.1.01.1 (по 

максимальній вантажопідйомності - 1 т). Приймаємо по [65], табл. 14, с. 58. 

Код 1.1.01.1 означає, що вантажозахватне пристосування призначене для 

переробки тарно-пакувальних і штучних вантажів (1), належить до виду 

вантажозахоплювальних пристроїв - універсальних навантажувачів (1), підвиду 

– вилковим захватам (01) і різновиду - вілковим захватам для навантажувачів 

вантажопідйомністю від 0,5 до 1,0 т. 

Ваговимірювальну техніку вибираємо за рекомендаціями [124], c. 30. 

Приймаємо ваги автомобільні, тензометричні ТС-С-А "Инфра-Трек". 

Межі зважування, кг, – 1000...30000-30000N (N – кількість вантажних 

приймальних пристроїв). Розміри платформи, м, - 9,3 (× N) × 3,6. Габаритні 

розміри, м, - 9,3 (× N) × 3,6 × 0,78. Маса, т, - 11 (× N). 

Кодування ваговимірювальної техніки для нашого випадку – 2.1.30.4.24.4. 

Код 2.2.30.1 означає, що ваговимірювальна техніка має 

електротензометричну конструкцію вантажопідйомного пристрою ваг (2), ваги 

стаціонарні (2), найбільша межа зважування – 30 т (30), з цифровим вказівним 

пристроєм ваг (4), з документальною реєстрацією (2) та дистанційним відліком 

(4), ваги автомобільні (4). 

При пакетуванні мішків з цементом верхній ряд мішків в кожному пакеті 

повинен бути укладений так, щоб була чітко видно маркування на мішках. 

Додатково на мішки верхнього ряду пакета слід нанести транспортне 

маркування за ДСТУ 4260:2003 «Тара і паковання спожиткові. Маркування. 

Загальні вимоги» [149]. 

Розробка технології транспортування вантажів. Вибір рухомого складу 

автомобільного транспорту. Вибір способу розміщення вантажу в кузові 

автомобіля. Обґрунтування умов транспортування вантажу. Підготовка 

вантажів до споживання. 

Розповсюджений рухомий склад автомобільного транспорту для 

пакетованих тарно-штучних вантажів приведений в табл. 3.1 ([65, 166, 78, 82]. 
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Таблиця 3.1 – Коротка характеристика вантажних автомобілів для 

доставлення пакетованих вантажів ([65, 82] 
Марка Вантажопід-

йомність, т 

Внутрішні 

розміри кузова, 

мм 

Марка Вантажопід-

йомність, т 

Внутрішні 

розміри кузова, 

мм 

УАЗ-451Д 1,0 2600×1870×420 Урал-355М 3,5 3540×2069×578 

ГАЗ-51А 2,5 3070×2070×610 Урал-377 7,5 4500×2330×715 

ГАЗ-53 3,0 3740×2170×680 МАЗ-200 7,0 4500×2480×600 

ГАЗ-53А 4,0 3740×2180×610 МАЗ-500 7,5 4810×2450×645 

ЗИЛ-164А 4,0 3540×2250×585 КамАЗ-5320 8,0 5200×2320×500 

ЗИЛ-130 5,0 3752×2326×685 КрАЗ-219Б 12,0 5770×2480×825 

Вантаж в кузовах автомобілів і причепів необхідно розміщувати за 

певними схемами (наприклад, на рис. 3.13 наведені схеми розміщення 

транспортних пакетів [65]) з дотриманням наступних правил. 

 

 

   

а) КамАЗ-5320 б) ГКБ-8350 в) ГКБ-817 

  

 

г) ОдАЗ-858 д) ОдАЗ-794  

Рис. 3.13 Схема розміщення пакетів 840 × 1240 мм в кузовах автомобілів (а), 

причепів (б, в) і напівпричепів (г, д) [65]: I – на піддонах 800 × 1200 мм; II – 

1000 × 1200 мм 

 

Відповідно до рекомендацій [168] за сукупністю критеріїв [161] 

(табл. 3.2) приймаємо автомобіль КамАЗ-5320. 

Внутрішні габарити кузова автомобіля КамАЗ-5320 (довжина × ширина × 

висота): 5200 × 2320 × 500 мм. 
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Габаритні розміри вантажного місця (довжина × ширина × висота) 

складають 750 × 400 × 169 мм, маса – 50 кг. 

 

Таблиця 3.2 – Показники використання транспортних засобів при 

завантаженні пакетами (на піддонах 800 × 1200 і 1000 × 1200 мм) [161] 
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Коефіцієнт використання площі 

пакета розмірами:  

840 × 1240 мм 

0,88 0,9 0,86 0,86 0,84 0,81 0,79 0,8 

1040 × 1240 мм 0,93 0,95 0,96 0,95 0,86 0,91 0,9 0,85 

Коефіцієнт використання 

вантажопідйомності пакета 

розмірами:  

840 × 1240 мм 

1 1 0,75 0,98 0,88 0,83 0,92 0,88 

1040 × 1240 мм 1 1 0,81 1 0,9 0,94 1 0,9 

Число піддонів з пакетами 

розмірами:  

840 × 1240 мм 

7 7 10 9 11 11 12 18 

1040 × 1240 мм 6 6 9 8 9 10 11 16 

Середня маса брутто, т, пакетами 

розмірами:  

840 × 1240 мм 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1040 × 1240 мм 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Загальна маса брутто, т, 

пакетами розмірами:  

840 × 1240 мм 

2 4 6 5,4 6,6 6,6 7,2 10,8 

1040 × 1240 мм 2 4 6,75 5,5 6,76 7,5 7,5 12 

Перший варіант розрахунку: одне вантажне місце укладають довжиною 

по ширині (поперек) кузова, місце займають вантажними місцями, полягають 

довжиною вздовж кузова (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14 Схема укладання вантажу в кузові автомобіля: одне вантажне місце 

довжиною та чотири вантажні місця шириною по ширині кузова 

 

Число вантажних місць, що укладаються довжиною вздовж кузова 

(шириною по ширині кузова) складе: 

nш = (2320 – 600) / 400 = 4,3 → 4. 

Тоді габарит вантажу по ширині кузова 

Вг = 1 × 600 + 4 × 400 = 2200 мм. 

Вільний простір, не займаний вантажем по ширині: 

l1 =  2320 – (1 × 600 + 4 × 400) = 120 мм. 

Другий варіант розрахунку: два вантажні місця укладають довжиною по 

ширині (поперек) кузова, інше місце займають вантажними місцями, що 

укладаються довжиною вздовж кузова. Число вантажних місць, що 

укладаються довжиною вздовж кузова (шириною по ширині кузова) складе: 

nш = (2320 – 2 × 600) / 400 = 2,8 → 2; 

Тоді габарит вантажу по ширині кузова 

Вг = 2 × 600 + 2 × 400 = 2000 мм. 

Вільний простір, не займаний вантажем по ширині: 

l2 =  2320 – (2 × 600 + 2 × 400) = 320 мм. 

Третій варіант розрахунку: три вантажні місця укладають довжиною по 

ширині (поперек) кузова, інше місце займають вантажними місцями, що 

укладаються довжиною вздовж кузова. Число вантажних місць, що 

укладаються довжиною вздовж кузова (шириною по ширині кузова) складе: 

nш = (2320 – 3 × 600) / 400 = 1,3 → 1; 

Тоді габарит вантажу по ширині кузова 

Вг = 3 × 600 + 1 × 400 = 2200 мм. 

Вільний простір, не займаний вантажем по ширині: 

l3 =  2320 – (3 × 600 + 1 × 400) = 120 мм. 

У нашому прикладі максимальне навантаження можна отримати, 

складаючи вантаж за схемами: 

1) одне вантажне місце завдовжки по ширині (поперек) кузова і чотири 

вантажних місця довжиною вздовж кузова, останній ряд біля заднього борту 

(5200-600×8 = 400) – два вантажних місця ((400×4)/600 = 2,67 → 2) поперек 

кузова. В висоту можна складати у два яруси (z я = 500/228 = 2,2 → 2). 

l1 

Вг Ва 

La 
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У цьому випадку кількість вантажних місць, що завантажуються в 

автомобіль, 

N я1  = (1 × 13 + 4 × 8 + 2) × 2 = 94. 

2) два вантажних місця довжиною по ширині кузова і два вантажних 

місця довжиною вздовж кузова. По довжині кузова можна укласти 5200/400 = 

13 рядів довжиною вантажного місця по ширині кузова та 5200/600 = 8,67 → 8 

довжиною вантажного місця вздовж кузова, останній ряд біля заднього борту – 

одне вантажне місце поперек кузова. 

У цьому випадку кількість вантажних місць, що завантажуються в 

автомобіль, 

N я2 = (13 × 2 + 8 × 2 + 1) × 2 = 86; 

3) три вантажних місця довжиною по ширині кузова і одне вантажне 

місце завдовжки вздовж кузова. По довжині кузова можна укласти 5200/400 = 

13 рядів довжиною вантажного місця по ширині кузова та 5200/600 = 8,67 → 8 

довжиною вантажного місця вздовж кузова. 

У цьому випадку кількість вантажних місць, що завантажуються в 

автомобіль, 

N я3 = (13 × 3 + 8 × 1) × 2 = 94. 

Маса вантажу, що перевозиться, у варіантах 1) и 3) 

G вм = N я × m я = 94 × 30 = 2820 кг. 

Маса вантажу, що перевозиться, у варіанті 2) 

G вм = N я × m я = 86 · 30 = 2580 кг. 

Питома вантажомісткість у варіантах 1) и 3) 

q увм = 2,82 / (5,2 × 2,32 × 0,5) = 0,47 т/м3. 

Питома вантажомісткість у варіанті 2) 

q увм = 2,58 / (5,2 × 2,32 × 0,5) = 0,43 т/м3. 

Для забезпечення навантаження автомобіля за його номінальної 

вантажопідйомності доцільно використовувати автомобіль з питомою 

об’ємною вантажопідйомністю 0,45-0,5 т/м3 або збільшити вантажомісткість 

даного автомобіля (шляхом встановлення надставних бортів). 

Узагальнений код рухомого складу автомобільного транспорту має такий 

вигляд: 

Код рухомого складу автомобільного транспорту для нашого випадку 

(КамАЗ-5320) – 536. 

Код 536 означає, що повна маса транспортного засобу (вантажного 

автомобіля) – від 14 до 20 т (5), це вантажний автомобіль (3), ранг рухомого 

складу за ефективністю – 6. 

В Розділі 4 рекомендується провести розрахунок наступних 

технологічних нормативів і режимів [65]: 

1. Середньодобове прибуття транспортних засобів, одиниць: 

прпр
т пр

р т

Q
N

Д q
=


, (3.1) 

де Qпр – обсяг вантажів, що переробляються за рік, т (річний вантажопотік, у 

вихідних даних 10 тис. т); Др – число робочих днів у році з прийому вантажів, 
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днів, приймається 260 днів; пр
тq  – середньозважене статичне навантаження 

транспортного засобу, що прибуває, для автомобілів приймаємо рівним 2 т 

[168]. 

10000
19,2

260 2

пр

т

N = =


 од. 

2. Потрібна площа вантажних критих і відкритих складів, м2: 

пр пр хр
об

р н

Q K t k
S

Д р

  
=


, (3.2) 

де Кпр – коефіцієнт нерівномірності прибуття вантажів, для середніх умов Кпр = 

1,15...1,2 т; txp – термін зберігання вантажу на складі від моменту вивантаження 

до вивезення, діб: для вагонних відправок – 1,5 доби, для дрібних партій – 

2 доби; k – коефіцієнт використання площі складу під чисте складування з 

урахуванням необхідних проходів та проїздів, k = 1,3 ... 1,7 (менше значення - 

при більшій ширині складу); рн – середнє навантаження на 1 м2 площі складу, 

т/м2: для вагонних відправлень – 0,85 т, змішаних (вaгoнниx і дрібних) – 0,65 т. 

10000 1,2 2 1,5
212,5

260 0,65
обS

  
= =


 м2. 

3. Фронт завантаження (розвантаження) критого складу з боку під’їзду 

автомобілів, м: 

( )c a п ра
ф a

c

Q l t
L

q T

 
=

  
,  (3.3) 

де Qc – обсяг вантажів, що переробляються за добу: 

пр
c

р

Q
Q

Д
= , (3.4) 

la – довжина фронту, необхідного для під’їзду і стоянки одного автомобіля, м. 

Приймаємо рівним 6 м; tп(р) – середній час навантаження (розвантаження) 

одного автомобіля (включаючи час на приїзд і від’їзд), годин. Приймаємо 

середнє значення, рівне 20 хв. = 0,33 години [166], табл. 15.2, с. 648; qн – 

номінальна вантажопідйомність автомобіля, т. Приймаємо середнє значення, 

рівне 2 т; γ – коефіцієнт використання вантажопідйомності, приймаємо 0,85; a
cT  

– тривалість роботи складу на добу з видачі вантажів на автомобільний 

транспорт, ч. Приймаємо роботу в одну зміну, тобто 8 годин.  

Отримане значення а
фL  округлюємо до числа, кpaтного 18. 

10000
38,5

260

пр
c

р

Q
Q

Д
= = =  т; 

31 8 0,33
6,5

2 0,8 8

а
фL

 
= =

 
 м. 

Значення а
фL  округлюємо до числа, кpaтного 18, тобто до 18 м. 
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4. Пропускна здатність навантажувально-розвантажувального поста, 

т/год.: 

( )

1 н
т

т н n p н

q
М

t t
= =

 
, (3.5) 

де tт – час на навантажування та розвантажування 1 т вантажу, год.; ηн – 

коефіцієнт нерівномірності прибуття автомобілів на пост навантажування або 

розвантажування (приймається рівним 1,0...2,0). 

2
4,04

0,33 1,5
тМ = =


 т/год. 

5. Пропускна здатність навантажувально-розвантажувального поста, 

автомобілів/годину: 

( )

1 1
а

т н н n p н

М
t q t

= =
      

, (3.6) 

1
2,36

0,33 0,85 1,5
аМ = =

 
 авт./год. 

6. Пропускна здатність навантажувально-розвантажувального пункту при 

однаковій пропускній здатності постів, т/год.: 

т т пП М N=  , (3.7) 

де Nп – кількість постів на пункті, одиниць: 

c т н
п a

c

Q t
N

T

 
= , (3.8) 

31 0,33 1,5
0,96

2 8
пN

 
= =


. 

Приймаємо Nп = 1. Тоді  

4,04 1 4,04тП =  =  т/год. 

7. Пропускна здатність навантажувально-розвантажувального пункту при 

однаковій пропускній здатності постів, автомобілів/годину: 

а а пП М N=  , (3.9) 

2,36 2 4,72аП =  =  авт./год. 

8. Пропускна здатність автомобільних ваг, автомобілів: 

60 в
в

в

Т
П

t
= , (3.10) 

де Тв – корисний час роботи вагового приладу протягом доби, год., приймаємо 

8 год.; tв – час зважування одного автомобіля, хвил. Відповідно до документа 

«Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и 

сдельные расценки для оплаты труда водителей», при зважуванні вантажу на 

автомобільних вагах на кожне визначення ваги вантажу в автомобілі, причепі 

або автопоїзді (зважування порожнього і навантаженого автомобіля або 

причепа) незалежно від класу вантажу і вантажопідйомності автомобіля норма 

часу простою приймаємо рівним 4 хвил., tв = 4 хвил. 
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60 8
120

4
вП


= =  автомобілів. 

9. Кількість постів для обслуговування (навантаження і розвантаження) 

заданої кількості автомобілів, одиниць 

м т н н
nа а

с

А t q
N

Т

    
= , (3.11) 

де Ам рекомендується ([65], с. 95) приймати рівним кількості автомобілів для 

безперебійної роботи пункту, одиниць, 

.б р n об н
м

т н

N t
А

t q

 
=

  
, (3.12) 

де tоб – час обороту автомобіля, годин 

.в ї т np
об

т

l v t
t

v

+ 
=


, (3.13) 

lв.ї – середня відстань навантаженого пробігу автомобіля за їздку, км, 

приймаємо за [7] рівною 20 км; β – середнє значення коефіцієнта використання 

пробігу, приймаємо рівним 0,8; vт – середня технічна швидкість автомобілів, 

км/год., приймаємо рівною 25 км/год. [19]; tпр – час загального простою 

автомобіля під час навантаження та розвантаження, хв., приймається рівним 40 

хвил. або 0,66 год. 

20 0,8 25 0,66
1,66

0,8 25
обt

+  
= =


 год. 

. 2 1,66 1,5 2
17,75

0,33 2 0,85

б р
мА

  
= =

 
 автомобілів Приймаємо Ам = 18 автомобілів. 

Тоді 

18 0,33 2 0,85 1,5
0,95

2 8
nаN

   
= =


. Приймаємо Nпа рівним 1. 

11. Ритм роботи пункту, годин:  

( )n p н

n

t
R

N


=  (3.14) 

0,33 1,5
0,5

1
R


= =  годин. 

12. Інтервал руху автомобілів, годин: 

об
a

м

t
I

А
=  (3.15) 

1,66
0,092

18
aI = =  годин = 5,53 хвил. 

13. Технічна продуктивність навантажувально-розвантажувальних 

машин, з робочим органом переривчастої (циклічної) дії, т/год.: 

ц

м
пр

Т

q
W

3600
= , (3.16) 
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де qм – маса вантажу, що перевантажується за один цикл, т; відповідає ш
мq  – 

масі штучного вантажу, що перевантажується навантажувачем або краном, 
ш
м ш шq q n=  , (3.17) 

де qш – маса одного місця штучного вантажу, т; nш – кількість вантажних місць, 

оброблюваних одночасно, од.; Тц – тривалість одного циклу роботи 

навантажувально-розвантажувальних машин, с. 

Час циклу електронавантажувачів при навантаженні/розвантаженні 

вантажів на автотранспорт при горизонтальному переміщенні вантажу  

1 2

г
ц з ук

l l
Т t t

v v
= + + + , (3.18) 

де tз – час на захоплення (стропування) вантажу, с, tз = 0,3 хвил.; tук – час на 

укладку (звільнення від стропа) вантажу, хвил.,  tук = 0,2 хвил.; 1 – довжина 

шляху переміщення вантажу, м; v1 – швидкість переміщення робочого органу 

або машини з вантажем, м/с. Для електронавантажувача v1 – швидкість 

підйому/опускання вил електронавантажувача, v1= 10 м/хвил.; v2 – швидкість 

переміщення робочого opгaнa або машини без вантажу (експлуатаційна 

швидкість руху електронавантажувача), v2 = 50 м/хвил. 

Час циклу електронавантажувачів при навантаженні/розвантаженні 

вантажів на автотранспорт: 

2 0,2 2 0,2 2 30
0,3 0,2 1,72

10 50

г
цТ

   
= + + + =  хвил. = 0,0287 год. = 103 с. 

3600 1
34,95

103
прW


= =  т/год. 

14. Потрібна кількість навантажувально-розвантажувальних механізмів, 

одиниць:  

( )
c

м
пол в o

Q
М

П Т n t
=

 − 
, (3.19) 

де П – експлуатаційна продуктивність механізму, т/год.:  

.n c pП W K t=   , (3.20) 

Кп.с – коефіцієнт застосування прогресивних способів використання механізмів, 

що представляє собою відношення найбільш високого виробітку до 

середньодосягнутого, Кп.с = 0,8; tp – сумарний робочий час зайнятості механізму 

на навантаження і вивантаження протягом години, год.; tp = 0,75 год.; Тпол – 

можливий час роботи механізму щодо завантаження й розвантаження протягом 

доби; to – витрати часу на операції з однієї подачею, під час яких механізм не 

працює, год. 

34,95 0,8 0,75 21П =   =  т/год. 

( )
62

1,2
21 6,5 18 0,25

мМ = =
 − 

 одиниць. 

Приймаємо 2 електронавантажувачі. 

15. Годинний виробіток одного робітника або ланки (елементарної групи) 

робочих, зайнятих спільним виконанням однієї oпepaції, т/год.: 
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3,6 м

ц

q
p Т

P =  (3.21) 

3,6 1

0,0287
125,4pP


= =  т/год. 

У Розділі 5 після виконання кожного циклу розробленого алгоритму 

виконання технологічного процесу доставки вантажів (структурна схема 

алгоритму наведена в [65], рис. 27) з кодуванням технологічних операцій за 

методикою [65], заповнюють один рядок карти технологічного процесу 

доставки вантажів. Далі послідовно змінюють засіб технологічного оснащення, 

за допомогою якого здійснюється необхідна технологічна операція (засоби 

пакетування, навантажувально-розвантажувальні засоби, пакетоформувальні 

машини та ін.) і марку рухомого складу. Для кожного рядка розраховують 

нормативи. 

В результаті отримують набір можливих технологічних процесів, які 

можуть відрізнятися складом, видом засобів оснащення, умовами перевезень, 

умовами обслуговування (партионность, вимоги до ритмічності і рівномірності 

поставки) і технологічними методами як з виконання окремих операцій, так і 

всього процесу в цілому. 

Висновки. Приклад висновків. У курсовому проекті розроблений проект 

транспортно-технологічної системи для зберігання, переробки і 

транспортування заданого обсягу та виду вантажу, який включає розробку 

карти технологічного процесу доставки вантажу автомобільним транспортом 

(виконано графічну частину – частину карти, що ілюструє послідовність 

виконання технологічних операцій процесу, та розрахункову частину карти – 

таблиці, що містять розстановку робочих і машин за технологічними 

операціями, характеристики технічних засобів транспортування, витрати на 

обробку вантажу, вартість тоннаже-години, витрати палива на 100 км пробігу 

тощо). 

Наведено докладну товарну та транспортну характеристику вантажу, що 

визначає вибір типу рухомого складу, навантажувально-розвантажувальних 

засобів, спеціалізації перевантажувальних фронтів, схем механізації 

навантажувально-розвантажувальних робіт, режиму зберігання і доставки 

вантажів. 

Обрано обладнання для складування, переробки та транспортування, 

наведено характеристики засобів технологічного оснащення, виконані 

розрахунок і обґрунтування основних параметрів технічних засобів, а також 

схеми переробки і доставки вантажів з урахуванням вибраних засобів. 

Розглянуто характерні особливості технологічного процесу в залежності 

від організації переробки доставленого вантажу, числа учасників процесу, 

регулярності доставки і інших характерних ознак. 

Проведені потрібні для проектування карти технологічного процесу  

техніко-економічні розрахунки нормування витрат праці та витрати матеріалів, 

необхідних для реалізації технологічного процесу доставки вантажів, а також 

визначення продуктивності транспортно-складських робіт. 
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Відображено специфіка виконання технологічних процесів, операцій і 

переходів, які є структурними одиницями при складанні карт технологічного 

процесу доставки вантажів, а також прийоми безпечної праці. 

Проведено проектування карти технологічного процесу доставки вантажу 

для її автоматизованої обробки за допомогою комп’ютерної техніки. Для цього 

на основі відомої класифікації проведено кодування технологічних об’єктів; на 

основі відомих єдиної структури і змісту карт, порядку проведення аналізу 

елементів технологічного процесу, вибору послідовності виконання 

технологічних операцій, основних прийомів розробки і оформлення карт 

технологічного процесу, проведено заповнення технологічної карти доставки 

даного вантажу автомобільним транспортом. 

Для зберігання вантажу на складі в якості складської тари і основи для 

пакетування прийнятий плоский піддон дерев’яний 2ПВ2 2хнастильний 

2изахідний з виступами по ГОСТ 9078-84 розміром 1200 × 1600 мм. 

У зв’язку з тим, що проектується склад для зберігання вантажу одного 

найменування, було передбачено штабельне зберігання, визначені схеми 

укладання вантажу на зберігання і в транспортному пакеті, режими зберігання і 

перевезення. За характеристиками транспортного пакета та обсягами вантажу 

були обрані пакетоформувальні машини. 

Виходячи з маси транспортного пакета (до 3,2 т) і номінальною 

вантажопідйомності обраного піддону – 3,2 т, був прийнятий 

електронавантажувач ЭП-108 вантажопідйомністю 3,2 т з номінальною 

висотою підйому вантажу 3300 мм. 

Виходячи з характеристик вантажу та транспортного пакета для нього, 

були обрані характеристики рухомого складу автомобільного транспорту. На 

прикладі автомобіля КамАЗ-5320 розроблена схема укладання вантажу в кузові 

автомобіля, що забезпечує найбільш ефективне його розміщення. 

Різні умови виконання транспортно-складських робіт, безліч різновидів 

засобів технологічного забезпечення перевезень і їх поєднань дозволяють 

сформувати безліч варіантів технологій. 

Згідно до методики визначення економічної ефективності виконано 

розрахунки найбільш ефективного варіанту перевезень з урахуванням як 

транспорту, так і галузей, що обслуговуються. 
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Додаток А 

Приклади вихідних даних до курсового проекту 

Параметри 

Варіанти вихідних даних 

№ варіанту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Річний 
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Питомий вантажний 
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0,83 1,33 1,43 2,78 1,19 3,8 1,33 2,38 2,86 1,43 
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Параметри 
Варіанти вихідних даних 

№ варіанту 

Річний 

вантажопотік 

тарно-штучних 
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Додаток Б 

Зразок оформлення титульної сторінки 

Форма № Н-6.01 
 
 

                  КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ                                                

(повне найменування вищого навчального закладу) 

                            ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО                                
 

                                                 Транспортні технології                                            

 (повна назва кафедри, циклової комісії) 

 
 

 

 
 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

 
з дисципліни 

ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
(назва дисципліни) 

 

на тему 

«Проектування і технологічні розрахунки транспортно-технологічної 

системи перевезення (___________________)» 
рід вантажу 

 

Студента (ки) V курсу  групи ___________ 

спеціальності 275 Транспортні технології (за 

видами)  

 _____________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

 

Керівник  __________________                          

                                                                                                                                   
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________    

  

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

 

                                                                     Члени комісії :        

                                                                                                                                 ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 

                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                              ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

Кременчук – 202_ рік 
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Додаток В 

Зразок оформлення листа завдання на курсовий проект 

Форма № Н-9.01 у 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра Транспортні технології                                                                                 . 

Дисципліна  Проектування транспортно-технологічних систем вантажних 

перевезень 

Спеціальність  275 Транспортні технології (за видами) 

 

ЗАВДАННЯ  

на курсовий проект студенту 

 

                                                          (прізвище ім’я, по батькові) 

 

1. Тема проекту (роботи) «Проектування та технологічні розрахунки 

транспортно-технологічної системи перевезення (_________________)» 
          рід вантажу 

2. Термін здачі студентом роботи  «         »                            20       р. 

3. Вихідні дані до проекту:  

Рід вантажу  _______________________ 

Річний вантажопотік _____________________ 

Розміри вантажного місця, мм: 

– довжина   __________________ 

– ширина   __________________ 

– висота   __________________ 

Маса вантажного місця, кг _____________ 

Питомий вантажний об’єм, м3/т ________ 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити):  

Вступ. 

Розділ 1. Загальна методика проектування карт технологічного процесу 

доставки вантажів автомобільним транспортом. 
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Розділ 2. Фізико-хімічна та транспортно-технологічна характеристика 

вантажу. 

Розділ 3. Вибір засобів технологічного оснащення. Розробка технології та 

організації процесу доставки вантажів. 

Розділ 4. Розрахунок технологічних нормативів і режимів. 

Розділ 5. Проектування карти технологічного процесу доставки вантажів. 

Висновки. 

5. Перелік графічного матеріалу: Карта технологічного процесу зі схемами 

операцій у вигляді плакатів (формат А4, __ листів). 

6. Дата видачі завдання  15 лютого 20__ року. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів курсового 

проекту (роботи) 

Термін 

виконання 

етапів 

проекту 

(роботи) 

Вказівки та 

зауваження 

викладача (із 

зазначенням 

дати 

консультації) 
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