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ПЕРЕДМОВА 

Навчальний nосібник <<Механізація та автоматизація нава н

тажувально-розвантажувальних робіт» проnонується для студен

тів наnряму/сnеціальності «Трансnортні технології (за видами 

транспорту)» трансnортних навчальних закладів України. Ця ди

сципліна є теоретичною осІ-ювою вивчеш-tя дисциплін, необхід

них ДЛ)І nідготовки фахівців з І'алузі транспорту. 

Вона вив'-ІаЄ засоби навантаження та розвантаження рухо.\10-
- . . . 

го складу на рІзних видах транспорту, яю вtдnовщають вимогам 

безпеки руху та можливості зберігання вантажів, що nеревозять

ся, у критих складах та місцях тимчасового зберігання перед на

вантаженням на рухомий скшщ, та навпаки. 

Механі'ЗШ\іЯ та автомати·~ш\ія ІШВШІтажувально-розвантажувальних 

робіт вивчає також сучасні засоби викоІШІІНЯ навантажувально

розвантажувальних операцій у місцях загального користування, 

на під~їзних коліях промислових підприємств та в морських і 

річкових портах, відомі засоби зберігання сировини в місцях їі 

добутку та в місцях їі nерероблення на готову продукцію чи на

nівфабрикати. 

Навчальний посібник має сприяти nідготовці фахівців до 

виробничо-техІІічної та nроектної діяльності nри проектуванні 

складів та швидкого завантажеІІНЯ й вивантаження рухомого 
. .. 

складу, розвивати вмщня щодо використання сучасноt наванта-

жувально-розважувальІюЇ техніки із застосуванням передових 

методІВ. 

Вивчаючи цю дисциnліну, студенти ознайомляться із сучас

ІІОЮ навантажувальво-розвантажувальною технікою, набудуть 

вміння користуватися 11ею під час виконання навантажувально

розвантажува.rІьних робіт, дізнаються про умови зберігання ван

тажів на складах тимчасового зберігання, nри 11еревезенні їх, на

вчаться професійно рекомендувати для використання сnеціалізо

вану навантажувально-розвантажувальну техніку, забезпечуючи 
. . . 

при цьому скорочення nростою вагонІв шд вантажними onepaцt-
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я ми , навантажувати ваrоІІИ до повної вантажопідйомності, здо-

6у;\уть уявлення npo сучасні технології навантажувально

rозІJаІ-пажувальних робіт у різних місцях та про інші сучас11і те

Х ІtоJІогії в галу.Jі механізації та автоІ\·Іап-пації навантажуваЛІ,но

ро ·тантажупалІ,ІІих роб іт. 

У І\М)МУ ІІ(Ш'ІаJІІ,J·юму посібнику Заtlроrюновано до вивчення 

11сршу 'ІіІ СТІІІ-іУ « Тр~ІІС ІЮfПНі та навантажувально-розвавтажува

І ІІ . ІІІ шrofi Іt ». я ка ох оІІшос два навчальні модул і першого семест

Р \ "·'"'І І ІІІІІН щ t с І~ІtІІJІіни << Механізація та автоr-.·Іапвація наванта-

І<У " ' ' ІІ.но ро·ша ІІтажувальних робіт». 

V ІІtІ ІР ІШІІ)ІІ ому посібнику вміщено тести , nриклади 
' . . 

1ю·ш JІ1СІ ІІІІЯ задач, задачІ та контрольНІ запитання для самоконт-

ролю. що має сприят и самостійному 3асвоє нню навчального ма

п:р tсІJІ у. 

В11ссок авторів у створення навчального посібника такий: 

( ·. Jl . .J І ІІІ ШІІ-іс н ко 11с рснмова. ро·щіли 2--4, тести для самоконтро
І ІІО ' І І 11~~\,Тl'РС ІІ І<о рt п; ~іJІІt S 7; Т. 10. [ 'абріслова - розділи 8- 9; 
11 . < ) Н ІІ tНН ' І.tш іt JЮЩІJ І ІІ І "' і І 1~ ( Jl. Литвиненко , Т. 10. Габріе-
" 1111 1 1 .1 11 < ) }ІІІ t )Щ І.Іо ІІІ ро·щіл І~ І . І . ІІсстсрснко та 11. О. Янов-

l І - ІІІІ ІІ ро ·щітt 10 11 ; усі а втори сп іш,но розробили додатки, 

о(нт ' }І ' \Кон і та до;щткоt\і "Jадачі. 

Лвторсt_,кий колектив висловлює щиру подяку за допомогу в 

11ідготовці матеріалу до вилання професоrам f' . В. НагорнОІ\·Іу, 

ТВ . І>утько, В. М. Самсонкіну, викладачам кафедри управління 

скс ІІJtуатаційною роботою ДніІІроrtетровського наніоІtальtюго 

У ІІ іІІ ~ р с итсту з алізничного трансnорту імені академіка В. Лаза

рнІІа та кафедри організації авіацій11их перевезень Національно

r ·о авіаційного університету. 

Автори будуть вдячні за критичні 1ауважею;я, рекомендації 

та нобажання щодо змісту навчального посібника. 
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1. ЗАГ АЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕХАНІЗАЦІЮ ТА 
АВТОМАТИЗАЦІЮ НАВАНТАЖУВАЛЬНО· 

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ТРАНСПОРТІ 

Нові тер.ніии і nоияІІІnvt: Ішшmпш:жувально-розванта.JІс.)-'(ІШІьnі 

роботи, транспортний процес, ко.иплексиа }t.texauiзaltiл часткова 

.нехаиізація, авто.\tаmuзація, Jиісця загальиого корuстувания .. 1-1ісця 
иезагсиьпого користуватт, хеидліигові агенти, слот, пакетовані 

6(llll11l1Жi, niд1lfJHШib110-111pllliCпopmui /s-tQUlllllU. 

У сучасних умовах ІІа шляху снідування від вантажовідnрав

ника до вантажоодержуваttа J~ужс часто задіяні не один, а два або 

декілька видів трансr1орту, тобто нідбувається складний перевізний 
nроцес. У реапізації переве·3еІІІ) у с гикових nунктах різних видів 

трансnорту виникає нсобхіл.нісп) ·шмівити рухомий склад, у яко!\·tу 

nеревозиться вантаж, це при3ВО)(JПІ> J(O 1біш)шення трудомісткості 

цього nроцесу внаслщок nеревантаження вантажу. 

Опке, наванmа.JІl}'6СL'ІЬІш-розваита:ж)'ШИhІІі onepaцil· об'єктивно 

необхідні, вони є невід'ємною складовою частиною транспортного 

rrpoцecy. Оскільки без навантажувально-розвантажува!н>них робіт 

не обійтися, то їх слід зробити менш трудомісткими з точки зору 

використання фізичної ручної праці. Існують нормативні вимоги 

щодо поліпшення умов організації перевізного процесу та охорони 

r1раці, його науково-методичного забезnечення, роботи щодо ско

рочення, а ІІадалі-й повної ·шміни важкої фізичної r1раці на основі 

застосування комГІлексної меха11ізації й автоматизації навантажу

вально-ро:шантажувшн>ІІИХ робіт в усіх га.rrу3ях економіки, які де

талмю олисан і в норматишю-ГІравовнх документах, зокрема в [3-15]. 
Мехапі1оштшІ спосіб викоІІШ шя навантажувально-розвантажувальних 

робіт nередбачає їхнє 1ювне або часткове виконання спеціально 

nризначеними для цього '\1ашинами. Розширення сфери застосу

вюrня навантажуваJІЬІЮ-розвантажувальних машин для виконання 

важкої rоботи, за трудомісткістю еквівалентної витратам nраці ба

гатьох робітників (вантажникіR), забезr1ечує значне підвищення 

nродуктивt-tості nраці. Ліквідація непродуктивної ручної праці в 

цьому виді трудо:v1істких і важких робіт особливо важлива зараз, в 

умовах ринку, який nередбачає загаш> ~Іе пщвищення конкуревто

спроможності виробництва. 



15 шпомоОІльних вантажних 11еревезеннях тривалин час усшшно 
t=кснлуатуються автомобілі, які забе"JпечуюТІ, саморозвантажешtя. 

ІІtо ІЮВІІістю ліквідує ручну nрацю при їхньому наваtпажеtІНЇ та ви
ІШttлtжеrнtі. Тому в умовах економічного зростання в країні необхід
tю ·~а6стечип1 масове ttадходжешtя tювої техніки вітчизняного ви
ро6trrнпва в ІІУІІtпи ІІавантаження й розвантаження вюпажів, що 
І.,; І ІІМ УJІІШШІ ИМС ВІІрОШ1)~ЖеННЯ механізаціЇ В сферу Навантажува.rlЬНО

ро ІІІІІІІІ нжуІшJІt,ІІІІХ робіт ІІЗ транспор1 і. Тому підвищення рівня ме-

ІІІ ІІ ІІІ ІІІІ r ' ан юм:1 1 и·шції навантажувально-розвантажувальних робіт 
( ІІІІІІІІІ 1 ІІr• ,,,( и JIK відношення кількості вантажу, при перевезеннях 

ІІІ,ІІІІІ І ІНІІІІ 11 'ЮІ\СІІІІЯ й вивюrгаження виконуються із застосуванням 

рІ'"'' МІІІІІІІІІ, ;ю ·Jапtпьної кількості перевезеного вантажу) є важ
ІІІІІнtм ·швдшtІІям у сучасному розвитку економіки [32]. 

1tmncnopmuuй процес із доставляння вантажів передбачає здійс
ІІСІІІІЯ 1 tн1ми, як МІНІмум, двох вюпажних оnерацій- навантаження 

11:1 •·ршІсtюрпІий засіб і вивантаження з нього. Якщо в r1еревезенн і 

L)сруп. у•шстt, pi·mi tшди травспорту або rютрібно на складі зберігати 
"'''"аж. ((} І<іm.І<Ї(.:ТJ, ІШІпажІІИХ оrІераній збільшується. Кількість ва
ІІІ.ІІІІІІІ '\ ОІІt'fНЩЇіі 'ШJІСЖІtІІ, НЇН р01МЇрЇВ ВШІТажІ-іИХ МіСЦЬ. Укруп-

111 11111 ІІІ,ІН'МІІ'І ІІіІІ ІІ ІІЖІНІх місцІ. (І<оttтейнсришнія. ІІакетування ван

І.І 1 '' ' "І'~ ' ' ·. ІІ.ІІ1ІІ!І )' ІІІіJt І.ІІС:ІІШІ) ЩІ(' можливість істотно заощаджува
ІІІ І рІІІКІІІІІНІІІ 11111р11 111 'ШІ1)01Ю·1 ВИКОрИСТ31111Ю Н3ВаttтажуВЗЛЬНО

р•ІІІІІІ ІІІ. Іm у ІІІІ ІІ.ІІІ1Х МШ ІІІІІІ. І І:шриклад. 11ри 3авантажен11і чотиривіс

НІІІ ~, вш 01111 ванІюкш І і;~~іомністю 60 т вантажними місцями масою 
но І О кr· кожtІс їхttє виваttтаження буде складатися з 6 тис. операцій . 

}Ікщо з них вантажних місць формувати в пакети масою в одну тон

"У· ю мож11а змеttшити кількість операцій в І ОО разів. Л під час пе
рсвс·Jсttня такого вантажу в 20-тонних контейнерах у кінцевому пун

к 1 і 11срсншпаження буде зроблено лише три вантажні оnерації- ви

ІІІІІІЛІжснttя трьох 20 тонних контейнерів [32]. 
Чнмалі витрати ресурсів несуть перевізники через слабке та 

малоефективне використання про•·ресивних способів доставки ва

"'·ажів (пакетування, консолідація, коtпейнсризація), а також че-. . .. . ... 
pc·J нщсутшсть використання комплексно• мехаІttзацн та автомати-
·шt{Їі ІШІJантажувально-розвантажувальних робіт. Головною про

fіJtсмою в нашій країні є невикористання інтенсивного шляху роз

ІІІІІ ку економіки, реалізувати який на практиці можливо лише че

Рt''' Ішкористшшя пеоеваг. які ІІадає наvково-технічний поогрес, 
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'Заміна ручної nраці за рахунок механізації та автоматизації. Ско

рочеttня ручної праці в транспортному процесі, насамперед, nри 

навантажуваль1ю-розвантажувальних і складських роботах, ство

рює основу для підвищення ефективності і якості роботи транспо

рту. Вирішувати це завдання досить складно, воно nотребує біль

шої централізації та коttuснтрації управління, щоб забе·зnечити 

єдність використання науково-технічної, Іtроектної, інформаційної 

та виробничої бази [ЗО; 32; 35]. 
І Іерейти від розрізнених локальних piwettь до масштабних, 

ефективність яких nолягала б в отриманні ефеh.ІУ синергії, можли

во лише на основі створення самоокушюї державної цільової nро

грами комІІлексної мсхаttі1шtії й автоматизації навантажувально

ро·зtШІІтажуваJІІ~них робіт. Отже, ІІронес JІереміщення продукції з 

ІІУІІКТЇВ ВИдобутку або ВНрОбtІИІ(ПШ В ІІ)'ІІКТИ СІІОЖИІШІІІІЯ СКЛадаЄТЬ

СЯ 'J ІШВШІТажуваJІЬІЮ-рО'ШШІТажуваЛІ)ІІИХ, СЮШJ\СІ)КИХ Та траНСПОрТ

НИХ ОІІСрі.щій. У сі 11рс.щукти, шщходя•в-1 на транснорт, обов 'язково 

нереТІюрюються ІІЗ вшtтаж. lliJ( час псревезеtшя вантажів декілько
ма ви;щми тршtсrюрту кількість їх збільшується l30; 32; 35). 

Майже половина вантажів в Україні перевозять залізничним 

тршtсІюртом, при цьому дуже часто відбувається взаємодія з авто

мобілмшм та водвим траt·ІСІюртом. Найбільш ефективний спосіб 

ІІСрсвс·JсtІІІЯ вантажів за схемою «під'їзна колія - магістральний за

лі ·иІи•ІІtий 'ІРШІСІюрт - 11ід'ї1на колія». Тоді виконуються лише вав
тажttі онсрш~ії (шшаtrІ·ажеtшя у вагоtt і вивантажсtшя з нього). У 

щ.ому ІНtІІа}tку нроміжttі Іtашнпажущuн,ІІі ош:рації tІе вілбуваються, 

тому що шпомобіла,ІІНЙ тр;шсrюрт у ·швс·\сшtі вангажу на станuії 

Ві),ІІріШJІСІІІНІ Й ІmІlС1СІІІІі ВаІІІ 'НЖУ 'JI СТаtщіЇ І ІJ)ІНІІаЧеНІІЯ Іtе Задія
ІІИЙ. У ви11алках бс-~Іюссрс;щм)J'О ІІсрсвантажеtшя (перевалки) ван

тажів 1 ваннtів ІІа су;,Іш або шномобілі , із суден у вагони або авто

мобілі, 1 автомобілів у вапнш або сущш, '3 вагонів у вагони кількість 
операцій ·змсІІшусТІ,ся. ТаІ<иіі сІІосіб ІІсрсвантаження ваtпажів нази

васться прямиІ\1 нарішпом 130; 32; 351. 
Якщо 11рямого варіанта немае , то ІННrпtжі сtючатку вивантажу

ють з рухомого состава оmюго вилу тршtснорту ш1 склад, де вони 

якийсь час зберігаються. Поті\·І ваttтаж персміщують на рухомий 
склад іншого виду трансnорту й виво·~ять автомобілем до одержувача 

або відправляють у вагоні ІІЗ стаttцію nризначеюrя. Скорочення кіль

кості перевантажувалншх оnерацій і ліквідація ручних робіт, засто-



L'УІІШІІtя сучасних t-швантажувал ьно-розваt-пажувальних машин 1 при
L 1 рош 11риводить до зниження соб івартості навантажувально

р{нванr·ажуuальtІИХ робіт і складських onepaui й, підвищеІ-ІНЯ продук

пшності rrpaнi й ІІрисt<арс t шя nерев ізного проuесу. 
У ІІJЮН~сі rшваttтажсння-вившпажеtшя виконуються основні й 

:tтюміжні orн;paцr·r. ( kІЮВІІt ВІtкоІІуються в вроцесі піднімання й 
ІН..'Р\..'МЇЩСІ ІІ ОІ ltilll lll/l< 'НІХОІІJІС:ІІЮІ і ІІЇЛІІіМ<tІНІ Я, nереміщеННЯ Та 
ІІ ІІНІ•~rІІІІІІІІІІІНІ НІНІ r~l ВіІІІІНЖ)' 4Ї ІІІІаUl-JІЯ Й ІЮдаваНІ-ІЯ ЙОГО На тра

ІІ• ІІІІрІ 111 1.11 11•нІ ІІІІІІt · )~mюмІЖІІІtми ('такі ОІ Ісрації, які не входять 

' ''І'""''' 111 ІІІІМІІІІІІИ 11 ІІс:рс:міщсІІІІИ ва11тажу, зокрема формування 
ІІІ'''' ''" ''І')' ІІІ)' mcr1 ,, rrувшtІІя ~1 відстровування сформованих па
,,. І ІІІ ( ІІІІН ІІІ)ІІІІМі\ІІІІЯ , ВЇ)tlЯГІІСІІІІЯ ВаНТаЖіВ ПрИ ПіДНЯТТі Й укла-

111111111 rs• "' 1 ю· Р· ~ 1. 
1om JJІ/1.11 лолmле1.. uiu Аtехаиізації та авто_,-,.urтизації вирішуєть

пr ВіІЖJІІtва соніаJІІ>ІІа проблема для суспіЛІ>ства: зменшуються дже
рt•ла нрофссІі1них ·ш І(ВорюваІІь і травм, повністю ліквідується важ

І<1І ri ІІt:fіLНІс'ІІШ РУ'ІІІ<l 11рш~я, з"sшляється можливість перекваліфі
" vв.rІІІ r нсн•rі вшп аі' ІІжів •~ ОІtсраторів rю керуванню машиІІами й 

.1111 t ІМІ\111 Н НІІІІІІІМ 11 11 :'1 ~І\1НМІ1. 'j МСХШІі'ШІ LЇЄЮ ІІЗВаНТаЖуВалЬНО

ІІІ•ІІt І \ІІІІІІІ'\ в11 ІІ.ІІrtх р• 111 py•rtш rrpaІtИ ·шміІІЮ('ТІ>СЯ !1.1ашинною. Ме

"'ІІІІІІІІІІІІ ІН Іt'ІІ\110 BIJI І'УІІСІІН ОХОІІJІСІІІІИ ІІСІО ОПСраЦЇЙ, МОЖе бути 
•н•1 ІІ1ІІІн но 11 1н1м rІJІl' rою. 'ІасmІ\оrш мсхшtіJація передбачає ви ко-

. . 
ІІ.ІІІІІІІ !\11\1\ ІІІІІІІМІІ 11 ІНІІОВКаМИ ІІС: ВСІХ, а ТІЛЬКИ ЧаСТИНИ ДСЯКИХ, 

Ін \НІІ'ІаІt ІІаrtінm.ш ,,- у;юмtстких, операцій перевантажувального 

ІІІНщ~су. JlmюмІ.NCNi ( перації (штабелювання, очшце11ня вагонів від 
t4ІJІІІІІІків вантажів і пакетування їх) виконуються вручну. Комплск-

• • r• 
L.:ll it м~ХаJІІзацrя навантажувально-розвантажувальних рооtт nеред-

(щ•tа(' ВІtКОІІШІІІЯ ОСІІОБІІИХ Та біЛЬШОЇ ЧПСТИІІИ ДОПОМЇЖІІИХ onepa
ltllt мarrrrtІІar\111. t Іайбільша віддача від комплексної механізації має 
міt·щ~ у ІН·нrалку здійснення машинами вантажних операцій tta 
всІ.ому шляху Іtсрсвезення вантажів [30; 35; 39]. 

t Іс ~авжди застосування комплексної механізації повністю 

уеуваr нажку й небезІ Іечну npauю робітників, наприклад~ працю 

~ ІJЮІІШІІ>ІІИКів. Так, кранів11ик або водій навантажувача 11ри інтсtІ

СІ·ншіі1 роботі в11аслідок тривалого виковштя одtюманітних оnе

раніі1 <;томлюються, в наслідок 'Юrо зменшується загальна продук

ІІІІІІІіL rr. мааrІиІІ и. Як свід1ІИть практичн~tй досвід~ механізація. як . . . 
ІІІІШLІІ ІІІ. ІІС Іаf' МОЖЛИВОСТІ реаЛІ1 )' В3ТИ ОПТИМаЛЬІІИХ реЖИМ ІВ ро-
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ооти наваІІтажувально-розвантажувальних машин 1 механІЗ!\НВ, 
nри яких реалізуються найкращі техніко-економічні 1юказники 

nеревізного процесу [30; 35; 39]. 
Цей Ііедолік механізації усувається авто!\штизацією~ що звіль

няє .1юдину від безnосереднього виконання управлінських функцій 

і передає ці функції автоматичним nристроям. Передавання, одер

жання, nеретворення і використання енергії (інформації) та матері

::.лів виконуються в автоматичному режимі. Оператор в основному 

гіш.ки спостерігає за ходом перевантажувального пронесу. Він 

І\тручасться в ІІІ><.)ГО у випадках, якщо процес перевантаження вш-
. . . . .. . 

І(ИJІЯЄ11>СЯ 1\1)~ ·~адаІІИХ параметрІВ: МаЄ МІСЦе НеВІДПОВІДІІІСТЬ зада-. . . . 
· ІИ~1! ВСJІИЧІІІШМ ІІІВИ)l,КОСТl руху мехаНІЗМІВ, температурІ, ТИСКу. 

:)тжс , .. ш•хаІІі'fот.щшнu вважаютІ.ся нроцеси навантажеІІня

І~ИІШІІЛ.\ЖСІІІІЯ, В ~І KJ1X 'ІНСТОСУІШІІІІ~І МаІІІИІІ j MCXatl і·Jм і в забезnечує 

~ ІОВІІУ 'ШМЇІІу py 1ttiOЇ ІІрані ІШ ОСІЮВІІНХ ОІІСраціях, а JtОJЮМЇЖНЇ ОПе
)аІ(ЇЇ. ~ІК ІІраВШЮ, ІН1КОІІУЮТІ·СН вруч11у . 

Рінснь мсхані·~ш(Їі навантюкувалt.но-ru·.шантажувальних робіт 

~и·ншчаєтІ>СЯ за формулою, наведеною в [35]: 

( І . І J 

11 

J.C ) Q. - річний обся•· робіт, викона11их механізова11им способом (т); 
...__ 
І І 

сумарни~t річ11ий обся1· робіт ·ш всіма категоріями ван-

І І 

rажІВ; 

11 - Ч ИСJ\0 ІШЙМСІІуВаtІЬ рЇ1НИХ ВаІІТаЖЇВ. 

Ріве11ь комnлексної механізації визначаться за фор!\·Іулою, на

~едеІІою в [24]: 

kкм = -,,---100%, 
( J.?) 

LQ,I 
і=і 

\е І Q ,,, - рі~ший обсяг робіт, викшш11ий комплексно-механtзо1шн~1м 

:пособом (т) . 

. О 



І)івсІІІ> камrтексІЮЇ механізації навакrажувально-розваmажувальних 

ро() п на коліях 3апшьноrо користування залізниць становить більше 

ніж НО о/о. Механ ізація й комплексІ ІЗ механізація передбачає вико

ІІІІІІІВІ Іншантажувально-розвантажувальних оnерацій і розміщення 
ІШІпажів у рухомому составі й на складах із застосуванням сnеціаль

ІІІ ІХ маІІІІіІІ і МLХШ І ізміn. В умовах автоматизації наваІІтажувально

р~І ІІНІtпажуІшJ І І.Інtх rюбіт застосовуються машини та nристрої, що 

'ІІІІ "'· і ІІІІО~ШІІІ'ІІЮ бе·~ участі людини в ксрувш111і, регулюванні й 
tннІІрІІJ ІІ 111 •~н І .о tо роботою. Дії людини 110 керуванню замінюються 

L tН ' ІІІІІІІІ.ІІІtМІІ ІІІНІСtрО)ІМИ, які забезnечують задану продуктивність, 

рt ·,,,,,м • ІІІ~Н.' tІ . ро{юти. Часткова автоматизація навантажувально

рt •ІІІІІ ІІІ ІІ ІІ~ v щІJІІ.ІІ Іtх робіт- це автоматизація, r1ри якій автоматизова

ІІ І І tІ І\р~мі осІІОНІІі онерації або працеси контролю, регулюваш-tя та 

кс..· ру вання мшшнtаІ\Н1 й нристрояІ\·І И. Надалі вона має бути замінсІІа 
на І<ОМШІсксну, щоб забезпечити пов11у автоматизацію всіх операцій 

1 11ронссів коІнJюлю, керуван ня й регулювання роботи машин і npи
L. t ро·ш. ІІрІt цІ .ому ·~а;щна 11родукти в11ість і якість роботи машиІІ і 

ІІJНН'І роїв вІІюнІ vюл.ся шпоматич но, без втручання людини. За 11ею 

ІІІІІІІІШІІОІІ. с.. )І ІІІІІ оІ~И фуІІКНіЇ СІЮСТСОСЖСІІШІ За рОбОТОЮ сnеціалЬНИХ 

ІІjІІІІ І ро ІІІ І \0 , ~ \С) І 

,, ІІІ ІІ~t, ІІtt 111 ШІ нt н. Шt''Іус І \51: 
1111 І о ІІ І І 11 '111 1..' І\ І. рунаІІІВІ МСІІІІІІІ ІаМИ Й ІІfнtСТрОЯМИ, ЩО ВИКОНу

ІІІ! І. 11~1Н.' ЩІІІІ ШІ\ ІІІІJІІ,ІІІ ро( ЮТІ І і і ІІСрСМ іЩСІІІІЯ вантажу; 

11111 омнлІ1ІІІс рс1 унювання роботи машин, nристроїв та їх11іх 

окрсм11х ву~JІІН~ 

автоматичн ий контрол ь і облік роботи машин і nристроїв; 

автаматие.ше блокування й захист меха11ізмів від перевшпа

ж~ншІ, ІІСІІравильноrо включення й т. 11.; 

автоматичний пуск і зупинку машин і механізмів у зада11ій по

t J ІЩОІ\ІІОСТІ ~ 

ІІОІІсрсджувал ьну сигналізацію й телсспостереже11ня за робо

юю маши11 та устатку вання ; 

максималhне використа11ня потужності устаткування й безnеку 
робіт; 

ІІідвищеІІНЯ ІІЗдійності експлуатації машин; 

·тижсння собівартості й трудомісткості навантажувально

рt • шшпажувальних робіт. 
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Види залізничних вагоttів наведено в Додатку 1. При розванта
женні вагонів у місuях незаrального користування nрийомоздавач 

перевіряє наявність і стан nломб на вагонах і здає вагони одержува
чеві. Прийомоздавач станції має бути nрисутній при навантажеttні, 

якщо необхідно перевірити кіJІькість і стан вантажу. 

До наваІІтажувально-розвантажувапьних робіт на залізничному . . 
транспорп ttалежать: нава11таження вантажІВ у вагон, вивантаження 

з нього, перевантаження з одного вагоІtа в інший, сортування, пере-. . . . . . 
мІщешtя вантажІВ усерединІ критих, вщкритих складш та Інших ttа-

вантажувальtю-ро'Звантажувальних місць [18; 29; 35]. 
ІІавантажушUІьно-розвантажува.гн,ні роботи на залізничному 

lраІІСІЮрті ІЮ)!ЇЛЯІОТІ>СЯ tta Такі ВИДИ (29]: 
ІШВШІТЮКСШНІ ВаtІТаЖЇВ і КОІІТСЙtІСрЇВ у RаГОІІИ зі СКЛаду (кри

ТОІ "О або в ідкрито1 ·о ); 
вившпажсшtя ва11тажів і кшп сйнсріІ~ з вантів у склад (критий 

або вінкр~пиіt); 

ІІсрсвшпажсІІшІ вапгажш 1 коttтейttерів з вагонів у ваго11и; 

сортунаІІІІя вантажів і контейнерів у вагоttах; 

шшшпажеtшя вантажів і контейнерів в автомобіль, автона

ІІіІшри•ІіІІ із критого або відкритого складу; 

вившtтюкеtшя вантажів і контейнерів із автомобілів, автонапі-
, • V ,- " ""' 

вІІр~tч ІІІ ІВ у критии аоо в1дкритии склад; 

шtутрішш,оскладсt,кі роботи ( сорrування, штабелювання, вну
тріІІІІІьосющтl,сІ,кі псреміщсІІшІ вантажів і контейнерів). 

1t·іюю 3і Статутом ·~шІі·~tШНІ> 141, оnсранії 110 Іtаtшнтажсшно, ви
ІШІП1tЖсІшю. сортуtшнню, ·~6сrі•·шІІІЮ ва11тажів, вантажобагажу й 

коttтс~інсрів Інtконуюл,си в місцях ·шпuн>Іюrо користування. Опера

ції ІЮ ІІШШІПНЖСtІtІЮ, ІНШаНтаЖСІІІІЮ ВаНТЮКІВ 1 КОНТеЙнерів ВИКОНу
ЮТЬСЯ в .r-.·1ІСНЯХ ttе·~агат,ного користування. 

Місця запUlьІюго користування - це криті й відкриті ск..1ади, а 

також діляttки, спеціально виділені на території залізничної станції, 

що Іtалежатt, залізниці й не використовуються для виконання оnера

цій з навантаженttя, вивантаження, сортування, зберігання вантажів, 

у то~tу числі контейttерів, багажу, вантажобагажу користувачів !ЮС

лугами залізничного транспорту. Місця незагального користування
'Залізничні колії незагальtюt·о користушшня, криті й відкриті склади, 

а також діляtІКИ, розташовані tш території залізничtюї станції, що не 
належать залізниці (або здаІІі tteю в оренду) і використовувані для 
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І\ІІконшнtя операцій з навш-rrаження , вивантаження, в тому числі ко
ІІІl'іtнсрів, пев них користувачів залізничного транспорту. 

У міснях загального й незагального кор исТ) вшшя повинні бути 
Іtl·o6xi;нti с11оруди й nристрої· дл я без перебійного оброблення ваго
ІІІВ. І<ОІІТСЙІІср і в. 1абезпечення схоронності вантажів, а також які ві
ІІІюніншол, Іtриро;{оохороюшм вимогам . Належний стан місць зага

,,,,tІоІн іі ІІС'ІШШІ І . ІЮІ'О користування з урахуванням устанонлених 

ІНІ~tо• mf•l tІІl''ІУЮП, їхm власники, а С ІІеціально виділених діля1юк 
ІІІІІІІІІІ\ 11 орt.'Іt.ну) віJ\ ІІравники вю-rrажу або вантажоодержувачі, 
.,,,,.м ІІІІІІІІІІІ rІші ліmІttки. Виділею1 я таких ділянок (здача в оренду) 

~~~~ ІІІІІІІІt 11 мІсщІх ШІ'алмюго й незагал ьного користування. 

І ІІІ шномоfііJІмюму транспорті простій антомобілів у пунктах 

ІШІІІІІІІІІJКl'ІІШІ it ро'3Ішнтюкення скл адається з таких елементів: час 

t)'tІІ<УІІШІІІSІ tІ~ШаJІтаження-розвантаження ; час маневрування авто

мо(н 1 и в нуІІІ<ЛlХ навантажеюІя-розвантажешtя; час виконання на
ІІІІІІІ нжуваm,Ію·ро·шшпажувальних операцій; час оформлення до-

1\VМl'tІІ ш. ІІа час О'Іікувшшя навантаження-розвантаження часто 

ІІfНІІІІЩІН' "І<JІІ ІІ <І •ше ІІІІІа він 'Jагаm,Іюrо часу nростою автомобіля в 
І І\' ІІІ' 1 "' ІІІІІІІІІІІІІЖ\·ІІtІІІ і і ро·шснtt·ажсІІІІЯ. Тому скоротити його до 

~І 11811\" М \-' 1\ІІІЮІІtЩ' 1111\ННІІІІЯ 11 (:КСІІJІУ(Н ацЇЙІ ІіЙ д іНЛЬІЮСТі аВТОТ-
1'11111 11ор 1' І t(~ 1\ІІ ,,1,,. ('У 111 Jtо~ІІІІІуто 'Ш ІЩ}ІКИ ·щбе·mечснню раціо

ІІІ 11.11111 ІІІ ... ІІІІІІІІІІІ llt.'f't.'III..''K'Itlo ІШІІІіІЖЇВ, 'ІЇТКЇ Й j рИТМ Ї ЧНЇЙ рОбОТі 

ІІІІІ1оІІІІ/РІ\ V ІІІ І 11•110 р(НІ\Ш 11 аЖуВШІ bllltX ІІУІІ КТ ЇВ і аВТОМОбілів ІШ Л Ї-

1111 І( ІІІІ.І~ іс••· аІІІомобіJІі в. що обслуговують пункти нава~ІтажеІІІІЯ 

11 ро·mаІІІажсІІшt, rюtншш1 відnовідати пропускній здатності цих 

ІІУІІКІ ів ІJ2j. 
1 Іас маненрування автомобіля в пунктах навантаженІІЯ й розва

ІІІ а же ІІІІІІ · шлежить від таких факторів: розмірів майданчика для 
1\ШІН-'"РУІ\ШІІІя; типу рухомого складу (його габаритів: автомобіль 
щ·JІІІІ\оі або малої ва1пажопідйомності без причепа, автоnоїзд у 

L:кна;tі антомаб іля з одним або декіл ькома nричеnами й т. п.); бла

І оус 1 рою (стану дорожнього покриn я) 11ід'їзних колій; ІІрий~tятої 
~х~м11 розміщення автомобілів навантажувально
tю·шшпажувальних машин. Час виконан~Ія навантажувальІю

ІЮ'Шаtпажувальних операцій залежить від СІюсобу їхнього вико

ІІІІІІШІ, вшпажоnідйомності автомобілів і виду вантажу. При руч

Іюму СІlособі виконання цих робіт час простою автомобілів 11ід ІІа

ІІІІІІ І аж(:ІІtІям-розвантажснням залежить від вантажопідйом~юсті 
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автомобіля, кількості й к.гшсифікації вантажників і виду вантажу, а 

при механізованому способі- від типу машини, п· продуктивності й 

місцевих умов роботи машини (виду ва11тажу, відстані переміщеІІ
ня вантажу та ін.). ОсІІовними операціями вважаються безпосеред

Іtьо навантажувально-розвантажувальні роботи: захоплrованІtя ван

тажу, його підніІ\·1ання, переміщення й т. п. До додаткових операцій 
належать: відкритrя або закритrя бортів (дверей кузова) автомоб і

ля, зважування та перерахування вантажних місць, закріплеюtя 

брезенту, ув' язування вантажів, шюмбування тощо [32]. 
Час оформлеюtя документів складається з тривалості підготовки 

дорожньо1·о листа, товарІю-трансtюртної накладної тощо. Порушен

ня У."'-101~ викоІtашtя робіт нерідко призводить до перевищення три
вшюсt·і оформJІСІІІІЯ документів, часу, який витрачається на вико

ШНІІІЯ ос1ювних otteraцiй (•швантаження й вишштажеІІІІЯ вантажів). 
Тому скорочсшtsr часу Іtа оформнсІІІІЯ документів та на виконання 

Іtавантажувшн)Ію-р<УШШtтажувш-.ьІtих робіт істотно скорочує трива
ліс п. 11рос нJЇн автомобілів у пунктах ІІавантаження й розвантаження. 

11 ~об забс·~ІІе1ІИТИ сфективІtе використання автомобілів, установлю

юп)ся норми часу 11ростою автомобілів у Іtунктах навантаження й . . . . 
ро1ш.штажеюtя ІІа пщстав1 нормування витрат праш на окремІ опе-

рації. Тривш1ість цих операній залежить від в~штажопідйомності ав

• ·омобінін, виду вантажу й способу вико11ання Іtавантажува.пьно

ро·нщtнажувальних робіт [32]. 
11 {об ·шбс·тсчити раціоІІШ1І>Іtу організацію навантажувально

ро·шшпажувалмшх робіт і скорот~пи тришшість простою в пунктах 
ІШВаІІТЮКСІІІІЯ Й рО'ШШІПlЖСІІІІSІ ВШІІ'аЖіВ, ІІСООХЇДІІО біЛЬШ детальНО 

·~а слсмсІІТШ\·1И анш1і·зуІшл1 трившtісл) часу 11ростою. Для цього слід 

ІІі;uщват~t аналі·зу й нияшнни фактори, що впливаюrь на величину 

всіх елементів зага.т,tюго чнсу. До цих елементів віднесено: час очі

куваtшя; час ма11еврувшшя; час, який витрачається безпосередньо на 

навантаження й розвантаження; час оформлеІІНЯ документів тощо. 

Очікування виконання вантажних операцій може бути спричинено 

такими обставинами: неnідготовленістю відправника вантажу до 

навантаження або вантажоодержувача до вивантажеІІНЯ вантажу; 

недостатньою пропускною спроможНІстю навантажувальна-
. . . . 

розваtпажувального пункту; в умовах lМОВІршсноrо nщходу авто-

J\·Юбілів під ІІавантаження-ро·щантажеtшя різко збільшується очіку
вання. Час маневрування рухомого складу залежить від: обмсженос-
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11 рснмІрІВ наваапажувально-розвантажувально1 ·о маиданчика~ неза

''"'"''І. ІІОІЛ стану nід•їзtІИХ шляхів; незручного розташування склад
LІ.І, ІІ х щтміщсн ь; специфічних конструктивні особливості рухомого 

L·t,н:my ( в а втомобілів-самоскидів, автомобілів із nричепами). Час 

нІІІ,ІІІІНІІ ШІ ІІ<ШШ ІПlЖСІШЯ й розвшпаженtІЯ складається із тривалості 

tнtМ ІІ JІt'Ін.:v о ІІсрш ~іі1 з переміщення вшпажу від місця його знахо-

НІІІ ІІШІ ІІіІ t t:тантажунальному майданчику на рухомий склад або 

111t '''''' '' НІМ'ІІ ІНІ рухомш ·о складу й nереміщення його в склад [32]. 
І \ ;Інс н ІІІ І і І іШШ ІЇ ' І І Іричин утвореш1я всіх персрахованих вище. 

1 н .,,,.ІІІ ІН ІІНІІШJШ~'І і нро'---тою автомобілів у пунктах навантаження й 

J•• "''·'ІІІ ІJІІІ ІІІН ва нтажів свідчить, що лише час навантаження й ви
ІІ•ІІt• ІІІІІІІІІ tІІtttра вщнші1 дійсною необхідністю, тоді як зовсім tІеви

''Р"" ІІІІІІІІІ ІІJЮСІІ Й автомобілів в очікувавІІі tшвантажеtшя чи розва
ІІІІІІІН"ІІІВІ . І І онна · ·~жого 11ростою свідчить про ІІаявність у відправ

" '"'"' ІШНІ ажу й шmп1жоодержувачів серйозних tІедотюв І\ органі
ІІІНІІ ща•' і tfio ІІрІtіімшшя вантажу. Для забезпечення ефективtюrо 
нt І І,ор ІІе tІІІІІІН :ш пн рш ІСІЮІПІІИХ засобів необхідно ломагатися пов

І ІСІ І •ІІІ\ІІІІІІЩІІ ц 1 .ш о ІШ J \У 11ростою. МшІСнрувашІя автомобілів перед 

ІІІ.ІІІІІ І І/tІІ•t НІІ\11\1 :ІІ ІО рt ПІ\ШІІіІЖС:ІІІІЯМ ІІеІШЖКО ВИКЛЮЧИТИ ПОВНіСТЮ. 
1 І.н 1\ІІІІt• Hf1\ ІІІІІІІН І І ІІ Іt ІІ\Н 11 ІіJ І~І мтюш ·ше~ 1 и но мінімуму, уnорядку

t1ІІІІІІІІ •·•ІнІ••'· 'І'' " ІІ ІІ~t~ ІІІІ ІІ ІІ(УІІШІt.tю р<пtшttтшкувшІьний майдаttчик 

І 11 "І І 1111 . ІІІ "І.tІІ 11 ІІІ ШІ\ 11 І \2 1. 
с ••І•орм · tttІІШН І "'-"J Н.' НПІІІ ;~tжумсtІІ11 ·швж;щ необхідно. Однак час 

н.• 111 111 ІІІІІІІІІ І t'ІІ ,(,і JІІ,ІІІувати · шпtJІІ,ІJtН'О часу простою автомобіля в 

11~ ІІІ' ІІІ.\ ІІаІ ' іІІІІ аЖt:І ІШІ- р(НВШІТЮКСІІНЯ. Для ЦЬОГО НООбХіJІ.tІО Забсзnе

'111111 оформнсttюt документів rшралельно з виконанням tшвантажу

ІІІІ.ІІІ.Ію р<нвш tt·юкувшІьних операцій або до 11рибу1Тя автомобілів під 

ІІІІІ\11 11 1 ажt.:tІІІЯ ІІсрсд вщr1равленням ва1пажу. 
ltat.\OJ~И п •• що раціоналізація виробничих nроцесів у П)'НКтах на

ІНІІІІ ІІІІ<t.'І 11 ІН і1 ро·3вшпажеашя дає можливість виключи ги очікування 

1111 ІІНІІ ІЮКІІІ оttерації з тривалості простою автомобіля в пунктах tш

ІІІІІ І І юю.:ння-розвантаження, а трИВ(Llість маневрування й оформлен

ІВІ щщумснтів з вести до мінімуму. У uьому виtшдку загальний час 

ІН. р~:fіувшІІІЯ автомобілів у пункті навантаження-розвантаження на

tІJІІtжтта.ся до часу самого 11роцесу навантаження й розвантаження. 

v~'ІІІІІtшmов~ші норми часу тривалості 11ростою автомобіля (автоnої

ІІІІІ) І Іt'ІНJОП) виду й вантажопідйомності 11еобхідні для того. щоб ІІЗ 

ІІІнІІ, ІІІІІі опіrІІІ'\'' Аатися в часових лtмtтах nnи зпійсненІІі наванта-
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ження чи розвантаження вантажу. Крім того, норми часу необхідні 

д.т1я виконання оперативного планування та в організації вантажних 

автомобільних перевезе11ь, а також при виконанні ексш1уатаційних 
розрахунків та обгрунтуванні взаємних зобов'я:шнь при оформленні 
договору перевезення . 

Під ІІаванmа:JJСJ'ва:tьuо-ро званта:;кувальІІzнt nyню1IO.Jt,t розум і ють 
об'є кт, де 1\.1ає проводитися підготовка, сортування, навантажеІІІіЯ, 

вивантаження , а також відправлення та зберігання вантажів і оформ
лення документів. Ці пункти можуть бути, як постійними, так і тим

часовими. Вони складаються з навантажувально-розвантажувальних 

І юстіи, які являють собою майданчики для навантаження та виван
пtження вюпажів. До автотранспортних засобів ІІалежать вантажІІ і 
.. штомобілі, тяпtчі. їхІІі нричсшt та шнsішtричепи , легкові автомобілі; 

r rа{;ажирсt.кі 11ричени та ІІШІ іtтричепи ; комбіновані автомобілі~ сне

цішІьІІі ~штомобілі тощо. Класифіканію вантажних автомобілів наве

~~сtю у ){т>атку 2. 
Мор{;t,кий траtІСІюрт використовується в основному як міжкон

пшснпvtьний для м іжнарод~Іих перевезень масових навало'-ІІІИХ (на

;ишІих) та наливних вантажів, а також контейнерів. Для перевезення 

1шнтажів широко використовуються багатонільові кораблі типу 

:<річка-1\·Юрс». Ними здійснюють перевезення в межах дії двох видів 

t ·ршrсІюрту (річкового та морського) без додаткових перевюпажува

~ ІІ.шtх о11сраній. Пороr.НІі системи (переnрави) використовуються для 

rtсрсвс·ІсНІІЯ автомобілів та іІІІІІИХ наземних засобів морськими та 

річковнмн ІІІJІяхами. ІІсрсвс·~сІІІІЯ на суднах типу «Ро-ро» (ролкери) 

t ·акож tшлсжатt. до кал:горії бсшсрсваtп ажувальиих с11олучень. Ви

кори~тШІІІЯ ролкерів ЩІ(' можтшістt. ~амостійtю здійсtІювати Ішван

І 'Юt<увалr.rю-рО'шантажувшІьtІі роботн бе· 1 застосування традиційних 

кра11 ів та скорочус 11ростій судсtІ [33; 38]. 
Морські ~уд11а класифікуються: за районами плавання - судна 

оксаttського ( щ.юбмежеt юго) плавання; судна обмеженого певною 
акваторією 11лавання (судна для місцевих перевезень, для nлаванtІЯ в 

льодах); за спеціалізацією (спеціалізовані, вузькоспеціалізовані, по

двійної спеціалізації, універсальні). До основних типів суден відІю

сять: танкер, балкер, ролкер, контей11еровоз, суховантаж та пором, 

(див. Додаток 3). Танкери призначені для переве-Jення вантажів на-
,... . 

1ивом, вони не ооладнанш ІІавантажувально-розвантажувальними 

1асобами. Балкер призначений для перевезення насипних вантажів, а 
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••ІІІІ,t'Р JtJІЯ ІІсрсиезеІІІІЯ ваt-rrажів, що завантажуються та виванта

''' ·н н м:н ГОJНПОttлlЛьно. Суховантаж призначе11и й для перевезення 

• ІІІІІ,оІІІІІЮІ'О штучt~ого nантажу, а також 11егабаритних вантажів. Ко
·•• t•iiІІt.'pt ню·\ 11ри·и шчеttий для перевсзеІІ ІІ Я контей11ер і в; розрізняють 
\ІІ•рt.·І,J\Ї Іа фі;tсрні ТИІІИ контейнеровозів. 

11" рі•ІІ<овому ІlШІІсnорті виділяють три тиnи суден: транспортні , 

І• tІІ'ІІІІ '·' .'(ОІІоміжні. Судна поділяють також на вюпаж11і, пасажир
•. ~,' t 1 ІІ.ІІІІ шt,tto шасажирсhкі; судна є самохідІІі та несамохідні [33]. 

ll.t 11нні 1 рнttому ІІШІІспорті, на відміну від інших видів транс

ІІІІІІІ' ' І І ІІІ 1ІНїНІУ 1 и увш у на обмежен ня участі клієнтури nри ви

І•, '"''''"І ІІІІІІІІІІІШІо;увшtІ,tю-розвантажувальних операці й . Розрахун
,, 11 І•• ·~н·рщІІІІОІ о тшштажсІІня, визІІачеюtя цеtпруваІІ ня повітря ІІО

ІІІ с' ІІІІІ Lхсмн ·ншантажешtя, процеси зава11таження та шварту-. . 
ІІ.ІІІІНІ ІШІІІ ЮКУ 1\ИКО/І)'ЮТЬСЯ ТІЛЬКИ пepCOH(LlOM аеропорту, 3ВІаКО-

\111111111 н(ю Ін:рсшІшюм, який пройшов спеціаль11е навчанІІя. Це 

tІІІІ\ •• LІІІШ п cюtaнtti<.:lю гn спсцJіфічністю цих процесів, а також 

ІІ• "' 1' 'ІІІІІІ 110 ІІІ(}t··~ІІс•вІ п1 бе ш~ку авіані й11ого перевезення. Витра

'" 11,1 ІІІІІІІІІІІІІІІ\\'1\1\ІІІ,ІІР рtНІШІІІЮІ<УІІаJІІ,JІі робОТИ В ЗВИЧаЙНОМУ ВИ

r tІІ", 11 .. ІІІ І І. rн1 '"Р"Ф' 1111 ІІІІі.щІІші ІІ~рсвс·ісtшя. а в окремих ви

ІІІІІІ•• ІІІІІІІ'І\ІІІІІ.•ІІ 'ІІІ'І.ІІІ\ІІІ\0 1\і;~ІІОНЇЛаJІІ)ІІЇСТЬ За 0рГаtІЇ1ШtЇЮ 

ІІІ•••••••, ІІІІІ ІІІІ ІНІ ІІа ІІонІІртнно ІІL'Рl'Ві·тика. ІІа іІІш их видах 

'І' ІІІ• ''"І'" "''"ІНІІ\!ІІЩ 111 ІШІомобіJІІ.ІЮІ\·ІУ 1ранспорті~ процеси на
''·••• t .І І t'llll І ІІІ ро ШаІІІ ЮК~ІІШІ jj ВЇ)tІІОВЇДаПЬНіСТЬ За ЇХНЄ ВИКОНШШЯ 

. . 
ІІІН\ІІІІ}tt.ІІІІІН В:ІІІІаЖІІУ KJII('IIT}'py. 

ІІрtн~сс о()слуговуваtІІІЯ t юв ітряного судна в аер01юртах нідправ

''t.'ІІШІ, ІІІНІ'\ІШЧСІІІІЯ, транзиту включає о перації з тсхнічtюrо та коме

рІІtіІІІоІ о о(}сJІупшуваІІня. До технічного обслуговування ІІалежать 
. . . 

t•ІН'\НЩІІ н ·ш11равки поштряного судна паливом. водою, сnецшльними 

рІtІІІІІІІМІІ, ІІсрснірка роботи обладнання тощо. До оnерацій з комср

І~ІІІІІш о o()t.,:;Іyr овува11ня належать оnерації з оформлення прильоту 

r1i ІІІІШ, po1paxyttкy і комплектування комерційного завшпажеtшя; 

pt.•t t:трш ~ія квитків і оформленІ ІЯ багажу; посадка та висадка Ішсажи-. . . . 
pm рнтшпаження лпака~ завантажеttttя ЛІтака 1 кршлеtІня вантажу~ 

ІІІ ІІ ажу і 11ошти: оформлення суnровідtюї докумеtІтації тощо. 

с ІШІІtка 1ювітряного судна в асропорта.х обмежена за часом ; пс-

1'' ІШІІН'ІІІШ 1tat'V Іtсребування літака~ затримки рейсу через весвоєчас-
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не виконання обслуговування рейсу можуть призвести до додаткових 

витрат та ш·1рафів, у деяких випадках- втрати слотів. 

Тому відмітною рисою процесів обслуговування ІІа повітряному 

транспорті є короткий термін виконання всіх операцій. Процеси під

готовки повітряних суден до вильоту, обс.1уговування пасажирів, 

оброблення вантажів, багажу та пошти в аеропортах відправлення. 

призначення, транзиту виконуються дуже швидко, починаються та 

закінчуються в точно визначений термін. У практиці авіакомпаній 

використовуються технологічні графіки підготовки повітряних су

ден до вильоту за типами літаків, у яких відображено перелік усіх 

операцій, час їх викоІtаНІІЯ, nочатку та закінчення, можливість вико

ІtаНІІЯ декіт.кох ОІІсрацій одІючасІю. ІЗиділяють різні технологічні 

схеми оброблеttШІ щштажіІ~ асро11орту: на нідправлення, на прибут

тя, трансфер. І Іри t~ьому р<нрі·нtяютІ. оброблення ва11тажів nО ШТ) ч

І ю і в ·.шсобах 1 шкету вш шя. 

ТехІш.:ю,..,і•tтпІ щюцес оброблешtя вантажів, що відnравляються з 

аер01юрту, 11срсдбачає доставку вантажу в аероnорт, його розванта

жеtшя, ІІроходженttя формальностей, транспортуваш-tя вантажу до 

рам11и літакі1~, комnлектування завантажеtшя рейсу, укладання ван

тюку н літак, списання ваttтажу зі складу. ТехtІологічний процес 

оброблешtя вантажі1~, ІЦО прибули в аеропорт призначення, склада

єп.ся 'J р<нІшнтажеtшя вантаж:у з лпаюв, навантаження на аеродром

ІІі траІІсІюрлtі ·шсоби~ тршtсtюртуншшя вюrrажу до складу та його 

оброблсttшt. оформлення документів та 11rовсдеtшя розраху11ків, ни

ВС'3СІІІІЯ ІШІІТажу ІШІІ'І ажоодсржунаЧСМ. 

ТсхІюJюІ·ічна схема обробнеІІІІя тршtсфсршtх вантажів в аеро

порту трансферу ІІсрснбачш· їхнє оброблсtшя послідовно: спочатку 

як ваІtтажів, що 11рибули, шнім - вантажів, що відnравляються, за 

винятком окремих технологічних операцій (не видається вантаж ва

нтажоодержувачеві та не приймається вантаж від вантажовідrІравни

ка). ТеХІюлогічна схема оброблеtшя вантажів, що перевозяться в 

авіаційних засобах пакеrування, включає також операції з комплек

тування авіаційних засобів пакетувашtя при відправленІІі вантажів 

та ро3комnлектування авіаційних засобів пакетування nри прибуlїі 

вантажІв. 

Вантажі на rювітряtюму 1ра11спорті можуть перевозитися на ва

нтажних або пасажирських літаках у nорядку їх доваtпаження. Ван-
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• • • 111 ІІІ.Іt<ІІ ~rtеніагІьно nристосовані до nеревезення широкої номе

ІІІІ ІІІІ 'УР'' щнrтажів. мають вантажну кабіну, одну або декілька ван

'·'1'' ''"' 1 НІJІуfі. ·н1соби внутрішньоУ механізації для nepel\·t і щення і 
''"'"РІ ущн ІІІ И нангаж і в. Палуба (Deck) - конструктивний елемент 

ІІJJ,ІJ,ІJІ "''"" утrюрю(' нижню опорну nлощину (nідлогу) одного або 
1• ''''''·І~"' t.•ю..·ІІну:панійІІ их рівнів літака. Види повітряних суде11 на

''' JІt'ІІІІІ\ /(otJtt/1110'4 

11,, JІІІІІІІ І І\ , що м:но1 ·ь один такий рівень, ві11 називається голов-

ІІІІІІІ "'''" 1 н11о 11., JІІІІн<ах, що мають більше одного ексnлуатаційного 
рtІІІІtІ І ІІІ ІНІІІІІ ІІН ' ІІШШОТhСЯ: НИЖJІЯ nалуба, ГОЛОВНа nалуба j ВерХНЯ 

"'' "f 111 ІtІІІІІ ЮІ\ІІІІІІ втсік ( Hold/Coшpartшeпt) - відсік літак ів, який 
енн"'І'"' ншус ІІ.~SІ J І.JІSІ гранспортування вантажів і багажу~ обмеже

ІІІІ" • н· ~~ 10, ІІЇJІ.JІОІ 'ОЮ. стінами і nерегородками [І]. 

V ІЛ І Л ІІрttйІІято нумерувати ва~пажні відсіки, відділення та 

, 1 • 1111 "' 1 ІІЮІ<ІІt.ої ІІаJІуби J\O • ·оловtюї і від носа до хвоста. Відnовід
ІІІІ ІІІ ІІІоОІ о ро Lpo()JІ~IIO СХСМУ ІІУМСf>ШtіЇ. У ВаІІТЮЮІОГО і ВЗНТаЖНО-

11.11 ІІІІІ11рt І.І\ІІІ О ІІ ІІ ІІІІ ,І ( І Ї 1 ІІІ j рJЩИ І Іа L'ОЛОRІІіЙ палубі ПОЗНаЧаЮТЬСЯ 

'" ' 1•••~•., :\ І t • І НІ\ УІІ О І\ іtщ.· ві)t tю~ової частиІІИ до хвоста (букви І, 

r І '• '' \ 1
. ~ "' "'"'орtн ІtІІ\уtоІt.оІ). ІІа вшІІ ·ажІІих л ітаках вітчиз-

.,,1,, НІІ •І•ІІІІІІІІІІІ ІІІ'ІІІІІНІІІІІ І Ш IOJIO І\IIiit ІІШІуfіj ВКазуЮТЬСЯ НОМЄ

jІоІІ'ІІІІІІІІІtІІІІІІ\ !ІІІ 

ІІІІІІ ІІІІІІ 11111111 ІНІІІ ІІІІ НЖУІОІІ•С~І ІЮСОВИМ., ХВОСТОВИМ абО біЧ-. . . 
11111'11 1 ІІНІ•ІІttІІ\1. 'Іt•pt•'t IIOl'ORY ' ІаС ІІШу. Х ВОСТОВІ раМПИ, ВЗІІТЮКНІ дверІ 

1 .1 ІІоІ, 11 Вш11 юt<оІІ Ї)tііом ІІ і с н. су час11их вантююtих літаків залежить 

111.1 І\ІІ t .оІ о ІІtІІУ і ·ншходиться в межах від 5 до 250 т. ВаttтажІІими 
. . 

111 "''"1\tІІ ІІl'рсво·~нл. широку номенклатуру вантажІв, у тому числІ 

111 ІІІІІн ••ш• t ш ' нш•• ·ажі масою одного місця до 160 т, великогабаритні 
"''"І·•'• 1 ко.ІІІl..ІІУ та гусеничну техніку. Більшість сучасних типів ва-. . . 
111 • ''"', ·' 111 ·акш 11ристосован1 для nеревезення nакетова1шх вантажІВ 

' ІІІ І) І Іа Іtасажирських літаках вантажі перевозяться в багажно

ІІІІІІ 1 mІ<ІІІІХ ві;~сіках як додаткове завантаження. Сучасні тиnи ШJ-tро

'''нІ•ннсJ ІЯЖІнtх Іtасажирських літаків також можуть nсрсвозwrи ван

' І''''' " ••ансtпвшюму вигляді. Завантажують пасажирські літаки че-
1" '(•Ї'ІІІЇ ІІшпажІІі двері та люки. Існує також комбіttоване вантажо-

11m •111\IIIH.'Iri\C КОМІЮІІ)'ВЗННЯ ЛІТЗКІВ, КОЛИ ОДНУ ЧаСТИІІУ nалуби ЗЗЙ-

1\І.ІІ "•'' шю tрсt.юІй салон. а іншу- вантажниі1 відсік. 
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У л атаку одного типу, наприклад Boeing-74 7 різних модифікацій 
(400С, 1 OOSF та 200 F), вантажні люки знаходяться в різних місцях. 
Це говорить про різне r1ризначення окремих модифікацій одного ти

"У літаків та tІеобхідність детального вивче•~ня цих особливостей 

особами, які будуть здійснювати та контролювати nроцес зававта

жеІІня та вивантаження вантажів (рис. 1.1 ). 

11 f о lJ І І (. J 
fl //' 

с ,І 
о І 

І 
І ~ І І' І 

.. -! / • І І І 
t-- ~ . 
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Л 12І -2(Х) (АВ) 
11/·1/ ІШ/ІШ4'І І ІІ) 

' 
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11 f.l/ І ШSІ о/2()1) Р Іі 1~7 

' 

•. І •І . 
~ ~ . -~-н 

' ' 
І ,. 

·' ІІ 'І~' 'ІІ'\1 І< 
л _1 ' t j ~І Х) 

Рис. І .І. Особливості ·.шваtпажеа-шя вантажів у пасажирські, комб і

но ваНІ та вантажш ттаки 

Вантажі в літаках можуть бути завантажені розсипом - окре

мими вантажними місцями (так званий bLІlk cargo) або в ашкетова
ному вигляді на палетах (піддонах) або кшпсйнерах. При псреве-
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Іt'ІІІІі нантажів nасажирськими літаками граничні габарити ванта

жін суворо обмежуються. Таблиці доrtустимих габаритів вантажів 

ншr кожного типу літака опубліковані в довідковій літературі. Для . . . . 
оІщІювання можливостІ r1еревезення вантажу на певному тиnt лпа-

кіІ~ використовують спеціальні завантажувальні таблиці. Для ви

нш•tсІІttя можливості перевсзе11ня ва11тажу за завюпажувальаюю 

1 afimtнcю л.ля певного тиnу літака знаходять рядок і стовпеuь, який 

він11онінае фактичній висоті і ширині вшпажу [2]. 
ІІа ttcpcxpecтi рядка та стовпuя вказується максимально доrІус

'""111 .•1онжиаш вантажного місця для даного типу літака. Якщо фак-. .. . ,.... 
111'11811 J~\Н,ЖИІШ вантажу меІtШа ВІД ДОІlуСТИМОІ, ТО ВІН МОЖе О)'ТИ 
ро tміщсtшй ІІа цьому типі літака. При перевезенні ваt-пажу на ван

І шююму літаку розміри вантажного місня обмежуються розІ\·Іірами 

ІШІІІ юююї кабіни. Крім габаритів ваtпажу, необхідно враховувати 

'~ tШІШІІПtження, яке створює вантаж на nідлогу і бічну поверхню 

11і 1 шш ( ю ·/м 2 ). Зtшчсння допустимого навантаження на nідлогу для 
•~оЖІЮІ'О І"ИІІУ літака ІІаведено в довідковій літературі. В середньо-. . . 
м' НІІ" ІІасююtрСІ»КJtХ лІтаКІв нонустимс навантаження на ПІдлогу 

• І•ІІІе~НІІІІ· 100 750 ю-/м 2, tШ ІШІІ'ІЮЮІИХ літаках воно більше, зале

'",, "' 1 'ІІІНІІІІ' н ІШІІ'І юююї кабіни і становить 1500- 8000 кг/м 2 . 
С »Іttft ІІІІШt ІЇ ' ШІШІІТ8Жt.'ІІІВІ ВаНТаЖіВ ~, ПаСаЖІІрСЬКЇ, КОІ\fбі

ІІсtІШІІі ••• ІШІІІІІЖІІі JІiт~tкtt. ,[!_ля ефективного використання ванта

Іtннtі.І,ііt)МJІос.;rі нітаків r1ри r1ідборі комерційного завантаження на 

р&:.Ііс ІІ~обхінtю враховувати габарити окремих вантажних :vsіснь і 

·шсоб ів Ішкстування, їхню масу, щільність вантажу, пріоритетІІість 

віJ~rІравки, сумісність вюпажів. Поштучні вантажі можна nакегува

' 11, 11~о6 створити укрупнену вантажну одиницю. 

У~і ІІавантажувально-розвантажувальні засоби комnлексної 

мt·хшrі·,анії поділяються на основні і допоміжні. Основні підйомно

І раІІсІІортні машини (за характером перемі1цення вантажу) бува

ІНІІІ циклічної, безперервної й комбінованої дії. Основним r~ринци

Іюм машин безперервної дії є безr1ерсрвність потоку ва11тажів, який 

обробляється. У засобах циклічної дії є певний цикл роботи, тобто 

ІшІІлtжі оброблюютhся за певними графіком. Засоби циклічної дії 

ІІОJtіняють на дві групи: машини циклічної дії та машини rІідлого

воІ о транспорту. 
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до \-1ашин циклІчно• дІІ вщвесено рІзного роду кра11и, nлатфо

рми та підйомні візки, лебідки, спеціальні ліфти тощо. Виділяють 

такі види кранів: автокрани, морські баштові, гусеничні, козлові, 

крш 1 и-мш t 1 пу лятори. 

ІІідйомно-траІІспортні машини названих трьох груn бувають 

cmat(ionщmu.\ш та nepecyшmAru (самохідними або причіпними). До

nо.ні.ж·ш ·шсоби комплексної механізації вантажІІо-розвантажу

вшtІ.ttих, трансtюртних і складських робіт: бункери; силос~•~ підвіс

ІІІ кшtїі; ес 1 ающи; траншеї~ розпушувачі вантажів, які змерзлися; 
ІІрІІL 111o't ;~шІ оч~ІщеІІня вагонів; r·равітаційні спуски; ринви й різні 

\ІН.'\І(НІ мш1ої мс:хаІІІ'ІаІtії та ІІаІіпростіші пристрої. До цієї групи 

І\Н.'~ІІІІі"ІІ\1іВ ІІШІС:ЖІІТІ• рп11і ІНІ)\11 ІІЇ)ІJ(ОІІіВ, КОНТеЙІ-іерів, а ТаКОЖ Ма

ІІІІІІІІІ ,~,,~, формунmнвt, ро·ІfіираtІІНІ 11акетів, вантажів і обгортання 

їх )' 'ІІІ\111..11)' ІІІІіtщу І(рім тоt·о, но ;~оtюміжІІИХ ·шсобів відносять 

МІІІ І НІІІІ\ІІІНОВ.ІІІІ•ІІ і ІІрІІНІt)t~І І а ІІрщ:троЇ ( ВаГОІІІІі, аВТОМОбільні, кра
ІНН\1, І,оІІІ\t'І р111 ІІІ С:JІІ.'ІПІНШЇ'\КОНЇ). 

)~о щ·r~ МІІІІІІШ і прІІстроЇІ~. ·нtстосовуваних у навантажувально

рtl ІІнtІІІІІІt~уншsІ.ІІІІХ і скJнщських роботах, пред'являються певні 

н·' "''"'' t'І~с.·пJІую а ці І і ні та економ ічні вимоги. Якість цих маши11 
ІІІІІІІІt'ІІІ• ІJ, С.:~І рІІ\ІІ~М ІШ)\іЙІЮСТЇ Та СТупенем ТеХНОЛОІ'іЧНОСТі, ЩО 

tНІІІІн ,, ~·Фt'ІПІІІнtі'-.·ІІ. коtІструкторсько-технологічних рішень при 

,,, 11 о 1 ШІІІ'-.'ІІІ 1 і о()~JІуt·онувНІ ІІІі та рсмо11ті машини; рівнем стандар

І в ІІЩІІ 1 а у11іфікаціІ машин та їх окремих вузлів та агрегатів; ерго

tІоМІ'ІІІІІМІІ 1101\11 ШІІКНМ&І, ЯКі НріІХОІ\УІtПІ) КОМІІJІеКС ГЇГЇЄНіЧНИХ, ф Ї
ІЇР.ІІОІІ'ІІІІІХ, ІН.'ІІ\1'11111\ НІІІІІІХ JIIO)t iiiШ, ЩО керує ~ШІШ1НОЮ або ре-

1\НІІІІ'УІ 11 , l'C.: 1\.'llt'-1111\MII хараІ<Л.'ІНІСНІЮІМИ, 'іа ЯКІІМИ ОЦІНЮЮТЬ ВИ

рІІІІІІ~ ''' rн 1 армшttіІІ Іі с п. оформJІСІІШІ машини; рівнем забезпечен
юІ охоро1111 1rрнці та ІСХІІікв бс·шски 11ри роботі; економічними nо

КСІ'НІІІІ\ам~•. що ВІІ '\ ІІа'Іаtоп. нитрати на виготовлення й експлуатацію. 

ІІш>іипіспп, не внастивість механізму виконувати nротягом 

·ш;(аноt·о строку служби свої функції в конкретних експлуатаційних 

умовах, що характеризується їхньою безвідмовністю, довговічніс-
. ,- . 

тю, ремонто11ридатшстю та зоережеюстю. 

Бе~юід..иовиість - це властивість механізму зберігати працездат

ність протягом необхідвого наробітку без змушених перерв (відмов). 



1/апрацюванил - це період безперервної роботи. І Jередчасний 

ІІІІХІJ\ ладу машини порушує тех1юлопю перевш1тажувальних ро

(11'1 і '\ІІюкує техні ко-економіч11і nоказники використання машини. 

/(оа<чиічиісmh -не властивість механізму забезпечувати nраце

ща ІІІЇсть до природного виходу з ладу при пев11ій системі техніч

ІІОІ о обслуговува11 ня й ремонтів. Вона характеризусться ресурсом, 

а(ю ~троком його служби. 

fJс'\tоmІюпридаптість - це властивість механізму забезпечува

ІІІ l'І\ІН •tаснс виявлення причин ви•шкнення вІдмов. пошкоджень, а 

ІІІІ1ІІJІІ УL'УН<Н~1 їхні наслідки ремонтом і технічним обслуговувшшям. 

/иt'/'І'.JІ('еuість - ue властивість механізму постійно зберігати 
t rчшвtшіі і працездатний стан після заКІнчення вста1ювлсного 

' 'рок)' ·~6ерігання й трансnортуваш1я. 

hонтрольнІ за11итання 

}Ік~ ншчеІІІІ Я нававтажvвально-оозвантажувальних робіт у транс

І НІр ІІЮМ')' ІІJЮЩХ.Ї? 

)lkl оt'ІІОІІІІ Ї іІ JЮІЮМіЖІІі ОІlСРШІ.ЇЇ у ПрОLІ.ССЇ навантажеННЯ-

ІІІ! "І І ІІ І І І ІІІ 1'1111" '' 

І І• І" ІІ.ІІІІ ''' ІІt'ІІШІікtІ •Іас 1 ко вої пt ком nлексної механізаuії. 

Н11 ІІІІІІІІІ 1 1ІІІОІ\о pitІt'HI• Мl'Х,ІІІЇШНіІ? 

І'" 1111 ІІІІІІіІІІ,ажуІІнлt.tю r<нвантажувальних робіт на залізничному 

lj'llll\ ІІІІJІ \І 

t1 У •шму ІЮJІ Я ПJють особливості організації наnаІІтажуnальtю-роз-

ІІіІІІІ ажувшн.mІх роб іт на автотранспорті? 

1. У •юму полягають особливості організації навантажувально-роз

ІІІІІІПtжувшн.юІх роб іт на морському транспорті? 

k У •юму nолягають особливості оргавізації навантажувально

ро ІІІіІІІ ІажувалІ>Ш1Х робіт на авіаційному транспорті? 

с) 3ш·альна кл асифікація засобів ком11лексної механізації. 
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2. ВАНТАЖОЗАХОПЛЮБАЛЬНІ ПРИСТРОЇ 

нош' ІІІер.ніиtt і ІІОІІJІnІnт: гак, петля, стропи, траверси, під

хоплющІч, захоплювач, електро_оvш?ніт, грейфер. 

Ьшtmн.нcuJu,\un_-uuffuльm прт:триt :.sa сtюt:ю природою 11ризначе-
_ ' 

111 JJ.JІЯ ·~ахоrІJІювання та з єднання нантажу з ІІававтажувальt-ю-

Ію·шантажувшrьвими зас.;обами. У навчал ьній літературі , зокрема в 

1361. ро·•рі·шяють два ти11и вантажозахоплювальних 11ристроїв: ван
•ажо·шхшІJІЮІШm,ні орпши і вшrгажозахоплювальні засоби. Ванта-

. . ' 
жо·шхоІІJІІОІШJІІ,ш орпшн ІІСВІJt ємtш частина ІІавантажуваnьио-

ро·шанІнжунаJІІ,JІШ'О ·шсоGу і f слсмсttЛlІ\Ш механ ізму підйому. Ван

ІюІш·шхоІІJІІОНаJІt.ІІі ·ше,;о()ІІ ІІС ( ІІрИІШJІСЖІІіСПО ІІавантажувально

ІН нвннr Н1Іі УІІШІІ.ІІОІ о ·шсоfіу і ншІяюл, с.;обою самостЇЙІІИЙ пристрій . 

І 'іІtІІОІІІНІНІ ло ко1н . .:трукпшан1х особJІивостсй вшtтажозахоnлю
'"' ІІІоІІі ІІІНН.' І роЇ ІІОНЇЮІІО ІІ.СЯ ІІа уІІівсрсаJІІ)ІІі Та СПеціальні. У нівер

''ІІJІІ.І І і ІІІІІІІІІЖО'ІаХОІІJІІОІШЛІ,ІІ і ІІристроЇ 11рИЗНачен і ДЛЯ обробЛСШІЯ 

ІІІІІроtнн ІІОМt'ІІІ<Jtа ІYJHt, ро·~м ір ін та конф і І) рацій вантажів , а сnе ці

ІІІІІ.Іtі Jt Ія о()роGm:ІІШІ конкретних вантажів. За видом захоnлюва

ІІоІ о ванІнжу І\ІІJtіляюл, ІШІtтажозахоплюва..1ьні прие,;трої для шту

'ІІІІІХ, )'овІ омІрІІІІх. ІtавалюиаЛІ>ІНtХ, контейнерних та інших ванта

жів. 'іас ІУІІt'ІІt:М м~хш1і1ацїі 1 1 раці вантажозахоnлюваль11і пристрої 

ІІ О'lіJВІІо 1 І.\. •• 1111 РУ'' " і. tta 11івав rомати•ші та автоматичні. Автомати-
. ' . .. 

11111 І ll 11111111\ltll Н ІМІП ІІЧ ІІІ І\ іІІ ІІ IOIIO'JaXOI IJIIOBHJJ Mtl ПрИСТрО! МОЖУТЬ 

()уТІІ '\ М~ХаІІі 1 ІІІІІІ\·1, ~JIL'I\1 роМ~Ха ІІ іЧІІІІМ, ІІІІ СНМНТИЧІІИМ Та Гідравлі

'І ІtИ М ІІІНІІнщом Ін:рувшІІІЯ ·шхоІІJІЮ І\ачамн. За снособом взаємодії . . 
ВL\ІІІНЖУ 1 ВІІІІІЮКОШХОШІЮВ:\JІІ,ІІНМІ І І І рИСТрОЯМИ ОСТЗННІ ПОД І .. 1 Я-. . . . 
10 1 1.ся І НІ 't:JІІІ:рІtуІшJІІ,ІІJ, ІІІJtтримувшІІ>ІІІ, затискнІ та притягувальtн. 

За ~tюсобом у• • рашrіш Ія ІШІІПІж<.нахошновальні пристрої бувають з 

РУ'ІІІІІМ. н•ктшшіііним. н;.тівавтоматичним та автоматичним керу

вшшям [36 1 
Так и й уt tівсрсаш)ІІИЙ вантажозахо плювальний nристр і й, я к 

канат, є осtюн ним гнучким тяговим (несучим) елементом практи 

чно будь-якого вантажопідіймального nристрою. Канати призна

чені для: з'єднання вантажу із захо11лювальним органом наванта

жувально-розвантажувальної машини; веретворення обертально

го руху барабана 1\·Іеханізму підйому лебідки в rюступа;н.ttий рух 



. . . . 
І\ІJІпажу~ nІДвІшування стрш та шшш·о устаткувшtня навантажу-

1\ІtJІІ.ІІо-розвантажувальних засобів; організації підвісних канат-
' ' 

· ІІ1Х JtОр Іг~ виготовлеаtня рtзних вантажозахоплювальних tlристро-

;в 111 ЇХІІіх елементів. За матеріалом, із якого виготовляються ка

ІН 1'11, ІЮІІИ буваЮТЬ СТалеві, З ОрГЗІІіЧНИХ Та СІНІТеТИЧНИХ ВОЛОКОН. 

ІІ айбіJІІ.ш поширені в навантажувальаю-розвантажувальних засо

)ах ~ 1алсві канати [36]. 
Лк ІІІІ\ІЮ в навантажувально-розваапажувальашх операціях за

,·нн tmy1011. ·шарн і (або штампова11і) та пластинчасті ланцюп1. Зва

ІІІІІ rtІ\ІЩІоr 11, як правило, застосовуюп)ся як підйомні на барабаашх 
. . . . 

І 111 ВІ\ а ІСІКОЖ ЯК ТЯГОВІ ПрИ ручному nрИВОДІ МеХаНІЗМІВ Та ДЛЯ 

,· 1 рttІІ Кінці шнщюга з'єднуються за доt1омогою сполуч11их лааюк. 

ІІrІн~ tІ1ІІ'tа(.:ті ланцюги застосовую1 ь у вантажних і тягових нрист
ІННІХ р:пом із зірочками. Пластинчасті лааtцюги складаються з nла· 

.І І ІІІ \ О'І ворами, з'єднаними між собою паралельними валиками, 

j}O'II іІІ\ІОІШІШМИ ІШ ріВІІИХ ВідстаНЯХ ОДИН від ОДНОГО (36]. 
ІІІІщ:лсІІІfіt у [361 tюрівttяльІІИЙ аашліз ка11атів та ланцюгів по

І'"'У'. що ІЮІІІІ істотtю відрі·шяюп)ся між собою механічними та 
('ІІІ JJІJ VІІІІІІІіttІІІІМ\ 1 І\JН1СПfІЮСТЯМ lt. 1варІІі JІаІІЦЮГИ МаЮТЬ ЗНаЧНО 

~ ·• ''·"'' МІн'. ttt>І< СlШІсні кшш'ІІІ, але tюни менш надійні в роботі, 
'''"" ІІІІ, ''І, r ' "· рн111 оtю оfіірванtся. якщо своєчасно tte було вияв
І І• "'' 11 фt r r ''' ІІІІ ІІ)Jt ншІІШІ JІшюк. Зварні лаttцюги мають найбіт)шу 
1 "' '"' r~ · rr. в у~ іх tШІІІ'НІМЮ1Х. Таким чином. за експлуатаційними . . 
1\llllt' 1111\Pt' ПІМІІ ЮІІШ'І И МаЮТЬ ІСТОТІІУ nеревагу ІЮрІВІІЯНО З ЛаНЦЮ-

І аІ\tІ1, tому воші широко застосовую1 ься tta вантажоnідіймш1ьних 

\tІІІІІІншх та вантажозахоплювальtшх nристроях. 

Ло кінневих захоnлювальних елементів ІІалсжать: гаки, петлі, 

І<ІІІt.цн рі·шої конфігурації, скоби. сережки, карабі11и, коромисла. 

1'"""" 1 о що. ВантажІІі гаки та nетлі є уні версальними вантажоза
~оІІJІІОІШJІЬІtими органами. До крюків ваtпаж може підвішуватися 

lit• нюссрсдІtьо за вушка~ скоби, цапфи, рим-болти або за доr1омо

r·ою ІШtпажозахоплювальних пристроїв, наnриклад, строп. Гаки 

11111роко застосовують як самостійІІі ваапажозахоплювальні tlpи

~.: •·рої (ва11тажні гаки) так і кінцеві елементи ваtпажоtlідіймальІІоrо 

ІІІНІСl осувюtня. Вантажні гаки за формою nоділяють на однорогі та 

t tвopor · i. а за сnособом виготовлення - ІІа ковані (штамповані) і 

ІІJІШ' 'ІІІІ!ЧНСТі (рІtС. 2.1 ). 
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Рис. 2.1. Вантажні гаки 

Лля стрш•уваtІІІЯ вш1тажів великих розмірів застосовують ван

тажні ІІСТJІі (рис. 2.2). які бутtютt> кованими або складовими з ша
рнірно-·~'єдІІаних ~лсмс11тів. Ло11оміжt1ими засобами слугують се
режки, карабіtІи, кільця тощо. 

Рис. 2.2. Вшпа:жні петлі: 
а коuана; б - збірна 

Д.1я з'єднання 11срсміщувююrо вшпажу з вантажним органом 

вантажопідіймаJІьІюrо крана, як відзначено у [36], застосовують 
знімні (навішувальні) вантажозахоплювальні пристрої (пристосу
вання), що не є приналежt~істю ІІавантажувально-розвантажуваль

ІІоrо засобу і являють собою самостійний виріб багаторазового ко

ристування. Найбільш поширені 11ідтримуючі вантажозахоnлюва

льні пристрої (стро11и, траверси, підхоплен ня) та затискні (кл і що ві, 

фрикційні, ексцентрикові та клинові захоплювачі). Стропа.ни на

зивають відрізки канатів або ланцюгів, з'єднані в кільця, або засоби 
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