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ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ  
ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КОНТЕЙНЕРНОЇ ПЛОЩАДКИ 

 

Розглядаються недоліки існуючих засобів обслуговування контейнерних площадок 
та пропонуються шляхи щодо їх удосконалення. 

 

Рассматриваются недостатки существующих способов обслуживания контейнерных 
площадок и предлагаются пути их усовершенствования. 

 

This article is about difficulties of foreign methods of maintenance on container platforms 
and proposed ways of upgrading them. 
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Контейнерні термінали із середніми обсягами роботи в основному 
розташовуються на вантажних станціях загального користування; при їх 
проектуванні обсяги роботи були на порядок більші, ніж на теперішній 
час, тому ємність контейнерних площадок на сьогодні перевищує потрі-
бну. Частину площадок було законсервовано, але це викликає додаткові 
щорічні витрати на їх утримання, тому окремі керівники уклали угоди з 
підприємствами, які постійно виконують роботу з контейнерами, на 
оренду окремих контейнерних площадок або на окремі частини їх площ. 

Нажаль, сучасний стан контейнерного господарства на мережі залі-
зниць України незадовільний. Так, серед 275 вантажних станцій роботу 
з контейнерами виконує понад 66%, в тому числі понад 50% – із серед-
ньотонажними, біля 13% із середньо- та великотонажними і тільки 4% – 
з великотонажними. Робота з 30-футовими контейнерами практично вся 
зосереджена на УДЦТС «Ліски», де використовуються нові технічні 
засоби. 

Із 115 контейнерних терміналів на Південно-Західній залізниці на-
раховується 29, Південній – 24, Придніпровській – 19, Львівській – 16, 
Донецькій – 15 та Одеській – 12 [1]. 
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Серед 150 козлових кранів типу КК-5; КК-6,3; ККС-10, КДКК-10, 
КПБ-10, КК-20 у робочому стані знаходиться тільки дві третини; вима-
гають капітального ремонту біля 20 кранів. Кожна десята контейнерна 
площадка закрита для експлуатації через незадовільний стан підкрано-
вих колій, на кожному четвертому терміналі відсутні автостропи. Про-
стій перевантажувальної техніки складає щорічно понад 100 тис. год і 
п’ята частина – через технічну несправність. 

Ремонтна база майстерень застаріла, практично всюди недостатньо 
зварювальних апаратів, двигунів різних потужностей, кабельного обла-
днання, запасних частин тощо. 

В таких умовах удосконалення конструктивних та технологічних 
параметрів контейнерних терміналів з метою досягнення максимального 
ресурсозбереження при заданих обсягах переробки є однією з актуаль-
них задач. 

Із зменшенням числа перевантажувальних машин однією з таких 
задач є встановлення оптимальної дальності переміщення кранів при 
раціональній спеціалізації контейнерних площадок. 

При складанні оперативних планів роботи терміналів практично не-
можливо урахувати нерівномірність надходження рухомого складу заліз-
ниці та автотранспорту, що суттєво впливає на заповнення секторів кон-
тейнерних площадок і вимагає зміни їх спеціалізації по відправленню і по 
надходженню, а також за призначення плану формування. Це викликає 
додаткові перепробіги кранів і збільшує довжину холостих рейсів. 

Особливу невизначеність у плануванні роботи кранів викликає сор-
тування контейнерів, переміщення яких можливе безпосередньо з ваго-
ну в вагон у районі роботи одного крану або в межах декількох районів, 
а також з додатковим перевантаженням на контейнерну площадку і на-
віть з передачею на іншу площадку. 

Хронометражні спостереження роботи козлових кранів показали, 
що дальність їх переміщення залежить  в основному від інтенсивності 
надходження вагонів і автомобілів до вантажних фронтів, а також спеці-
алізації ділянок і секцій відповідних секторів та наявності резерву віль-
них місць. 

Виявлено, що залежність дальності переміщення кранів від інтен-
сивності надходження автотранспорту при жорсткій спеціалізації пло-
щадки проявляється тільки в згущені періоди і тільки на терміналах з 
обслуговування великотонажних контейнерів. Це пояснюється значною 
маневреністю та різними схемами розташування автомобілів уздовж 
секторів. 

При змінній спеціалізації площадок дальність переміщення кранів 
скорочується тільки збоку автотранспорту, збільшуючи її з протилежно- 
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го боку ( без урахування прямого варіанту перевантаження). 
Аналіз результатів хронометражних спостережень показав, що при 

обслуговуванні рухомого складу з великотонажними контейнерами да-
льність переміщень козлових кранів коливається в межах від 35 до 65 м 
при жорсткій спеціалізації ділянок і секцій секторів контейнерних пло-
щадок і від 40 до 60 м при змінній їх спеціалізації та різній інтенсивнос-
ті надходження вагонопотоку. 

Зміна інтенсивності надходження автотранспорту при аналогічних 
умовах спеціалізації суттєво не впливає на дальність переміщення кра-
нів при перевантажуванні через площадку і при жорсткій  спеціалізації 
коливається від 32 до 54 м. 

На терміналах по обслуговуванню великотонажних і середньото-
нажних контейнерів, як правило експлуатується не менше двох площа-
док [2], що спеціалізується по обслуговуванню контейнерів певної тон-
нажності. Середня дальність переміщення кранів при обслуговуванні 
середньотонажних контейнерів скорочується в межах від 28 до 51 м при 
жорсткій спеціалізації та від 33 до 46 м – при змінній. 

Збільшення дальності переміщення кранів викликає обслуговуван-
ня транзитних контейнерів (в середньому до 86 м) з повторними і варіа-
нтними перестановками з вагону на вагон або на площадку та навпаки. 
Зміна дальності переміщення кранів та інших перевантажувальних тран-
спортних засобів викликає зміну їх числа, капітальних та експлуатацій-
них витрат. Недостатнє число кранів впливає на додаткові їх перемі-
щення, збільшення тривалості знаходження рухомого складу на термі-
налі, тому більшість вчених [3] пропонують виконувати техніко-
економічні порівняння варіантів технічного оснащення терміналів з до-
сягненням найменших щорічних витрат у оптимальному варіанті.  

З вищенаведеного можна зробити висновок, що існує необхідність 
удосконалення як технічної складової, так і технології обслуговування 
контейнерних площадок. У подальших дослідженнях планується визна-
чити вплив необхідного числа вільних контейнеро-місць на енергетичні 
витрати при переміщенні перевантажувальних засобів за різними варіа-
нтами спеціалізації контейнерних площадок.  
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