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Проаналізовано питання процесу вантажних перевезень. Досліджено час доставки 
вантажу з урахуванням різних графіків роботи пунктів навантаження і розвантаження. 

 

Проанализированы вопросы процесса грузовых перевозок. Исследовано время 
доставки груза с учетом разных графиков работы пунктов погрузки и разгрузки. 

 

The issues of the process of transportation. Investigated the time of delivery according to 
different schedules of loading and unloading.  
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Підвищення якості обслуговування споживачів і задоволення їх 
потреб у доставці вантажів можливе за рахунок ефективного управлін-
ня і планування транспортного процесу [1]. Важливим фактором при 
організації доставки є час роботи пунктів навантаження і розванта-
ження. 

Багато авторів розглядали питання дослідження часу доставки ва-
нтажу та час роботи пунктів навантаження і розвантаження. О.В. Ве-
льможин в своїй книзі розглянув фактори, що впливають на тривалість 
перебування автотранспортного засобу (АТЗ) в пункті навантаження 
та розвантаження [2]. Організацію та планування навантажувально-
розвантажувальних робіт розглянув в своїх роботах А. Е. Горєв [3]. 
Графік погодженої роботи АТЗ і навантажувачів представлено в робо-
тах Ю.О.Давідіча [4]. Д.М. Рославцев в [5] розглядає логістичну сис-
тему, добовий час роботи якої визначається, як мінімальний час робо-
ти учасника даної системи. В.І. Ніколін проводив свої досліди при 
одинокому часі роботи пунктів навантаження та розвантаження [6]. 
Але насправді ці пункти можуть працювати з різними графіками робо-
ти, що істотно можуть вплинути на час доставки і показники роботи 
транспортних засобів. Аналіз літературних джерел показав, що при 
плануванні часу доставки і роботи транспортних засобів автори недо-
статньо розглядали час роботи пунктів навантаження і розвантаження. 

Метою даної роботи є дослідження часу доставки вантажу з ура-
хуванням різних графіків роботи пунктів навантаження і розвантажен-
ня.            

Розглянемо варіант роботи транспортного засобу в місті при од-
наковому часі роботи пунктів навантаження і розвантаження (рису-
нок).   
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При аналізі даного питання було використано три поняття, які ха-
рактерні для транспортного процесу: транспортування, перевезення та 
доставка. Поняття «доставка» розглядається в наступних джерелах 
[2,3,6,7]. О.В.Вельможин [2] під доставкою розуміє процес якісного і 
своєчасного переміщення вантажу, А.І.Воркут – операції з вантажем 
[7]. 

Визначимо параметри транспортного процесу, при яких відбува-
ється доставка: 

- час простою під навантаженням – tн = 0,5 год.; 
- час руху з вантажем – ван

рухt = 1,5 год.; 

- час руху без вантажу – безван

рухt =1,5 год.; 

- час простою під розвантаженням – tр = 0,3 год. 
Параметри є постійними в межах даної роботи, а технологія робо-

ти незмінна. 
Організація роботи АТЗ може бути представлена на рисунку. 

 
Організація роботи АТЗ при однаковому часі роботи пунктів навантаження  

і розвантаження 
t1 – час початку роботи розвантажувального пункту; 
t2 – час початку роботи навантажувального пункту; 
t3 – час кінця роботи навантажувального пункту; 
t4 – час кінця роботи розвантажувального пункту. 

 

Час руху без вантажу 



  Науково-технічний збірник №110

 

 246

Розглянемо варіанти доставки при різному часі початку та кінця 
роботи пунктів навантаження та розвантаження (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Доставка вантажів при різному часі початку та кінця роботи  
пунктів навантаження та розвантаження 

Час початку роботи наван-
тажувального пункту почи-
нається раніше часу роботи 
розвантажувального пунк-
ту; час закінчення робіт 
одинакові 

 

Час початку роботи наван-
тажувального пункту почи-
нається раніше часу роботи 
розвантажувального пунк-
ту; час закінчення роботи 
навантажувального пункту 
раніше часу закінчення 
роботи розвантажувального 
пункту 

 

Час початку роботи наван-
тажувального пункту почи-
нається раніше часу роботи 
розвантажувального пунк-
ту; час закінчення роботи 
навантажувального пункту 
пізніше часу закінчення 
роботи розвантажувального 
пункту  

Час початку роботи розван-
тажувального пункту почи-
нається раніше часу роботи   
навантажувального пункту; 
час закінчення робіт одина-
кові 
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Продовження таблиці 1 

Час початку роботи розван-
тажувального пункту почи-
нається раніше часу роботи 
навантажувального пункту; 
час закінчення роботи роз-
вантажувального пункту 
раніше часу закінчення 
роботи навантажувального 
пункту  

Час початку роботи розван-
тажувального пункту почи-
нається раніше часу роботи 
навантажувального пункту; 
час закінчення роботи роз-
вантажувального пункту 
пізніше часу закінчення 
роботи навантажувального 
пункту  

 

Отримані результати доставки вантажу при різному часі початку 
та кінця роботи пунктів навантаження та розвантаження зводимо до 
табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати досліджень 

 
1 

Однаковий час роботи пунктів навантаження і 
розвантаження 

t1 = t2 
t3 = t4 

∑ nоб = 11 

Тдост = 1230-800 = 430 

2 

Час початку роботи навантажувального пунк-
ту починається раніше часу роботи розванта-
жувального пункту; час закінчення робіт оди-
накові 

t1 < t2 
t3 = t4 
 

∑ nоб = 11 

Тдост = 1230-800 = 430 

3 

Час початку роботи навантажувального пунк-
ту починається раніше часу роботи розванта-
жувального пункту; час закінчення робо ти 
навантажувального пункту раніше часу закін-
чення роботи розвантажувального пункту 

t1 < t2 
t3 < t4 
 

∑ nоб = 12 

Тдост = 1250-800 = 450 

4 

Час початку роботи навантажувального пунк-
ту починається раніше часу роботи розванта-
жувального пункту; час закінчення роботи 
навантажувального пункту пізніше часу закін-
чення роботи розвантажувального пункту 

t1 < t2 
t3  > t4 
 

∑ nоб = 9 

Тдост = 1200-800 = 400 

5 

Час початку роботи розвантажувального пунк-
ту починається раніше часу роботи наванта-
жувального пункту; час закінчення робіт оди-
накові 

t1 > t2 
t3 = t4 
 

∑ nоб = 9 

Тдост = 1245-845 = 400 
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Продовження таблиці 2 

6 

Час початку роботи розвантажувального 
пункту починається раніше часу роботи 
навантажувального пункту; час закінчення 
роботи розвантажувального пункту раніше 
часу закінчення роботи навантажувально-
го пункту 

t1 > t2 
t3 > t4 
 

∑ nоб = 7  

Тдост = 1200-845 = 315 

7 

Час початку роботи розвантажувального 
пункту починається раніше часу роботи 
навантажувального пункту; час закінчення 
роботи розвантажувального пункту пізні-
ше часу закінчення роботи навантажу-
вального пункту 

t1 > t2 
t3 < t4 
 

∑ nоб = 9 

Тдост = 1250-845 = 405 

 

Таким чином було досліджено час доставки вантажу з урахуван-
ням різних графіків роботи пунктів навантаження і розвантаження. 
Розглянуто сім різних варіантів роботи системи, визначено, що час 
доставки вантажу буде дорівнювати різниці часу кінця роботи розван-
тажувального пункту та часу початку роботи навантажувального пунк-
ту:  

Тдост = t4 – t2. 
Було виявлено, що при задано незмінних параметрів транспорт-

ного процесу і технологій перевезень є третій: час початку роботи на-
вантажувального пункту починається раніше часу роботи розвантажу-
вального пункту; час закінчення роботи навантажувального пункту 
раніше часу закінчення роботи розвантажувального пункту, оскільки 
забезпечує ефективне використання часу роботи транспорт-них засобів 
і максимальну кількість обертів; ∑nоб = max; Тдост = max. 
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