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ВСТУП 

 

Нині спостерігаєтьс  я динамічн  ий розвито  к ав томобільного транспорту. 

Він н  абуває все б  ільшої популя  рності на ринку пасажирськ  их і вантажних 

перев езень за вдяки бага тій інфраструкту рі та віднос  но високі й ш видкості 

п  еревезення. 

П редметом вантаж  ного транспо  рту можут ь бут и предм  ети ста ндартних 

габариті  в, перевезен  ня ко  трих не ви  магає ос обливих зо  бов'язань і 

планування . Од нак є ванта жі, трансп  ортування к отрих дуже скла дне і 

вим агає то  чного плану, роз  робленого фахів  цями. Розм  іри цих вантажів 

відрізняються від допустими  х нор  м і на їх перевезен  ня пот  рібен до  звіл. Це 

негабаритні товари  . Завдяки економ  ічному роз  витку та поя ві нови х 

інвестиці й їх тр  анспорт с тає все біл ьш попул  ярним, а 

конкурентоспро  можність перевізни  ків на ринк у зр  остає з кожни  м д  нем. 

Основн  а м  ета р оботи – предс  тавити су тність великогабар  итного 

транспорту , обго  ворити найважлив  іші ре чі, котрі не мо жна пропуст  ити при 

організа  ції йог о перевезе  ння. 

Р обота склада  ється з трьо  х розділі  в. П ерший п  редставляє понят  тя 

транспорту та р  озділяє й  ого. Обговорюва лися визначен  ня негаба  ритних 

вантажів , їх поді л, ор  ганізація перев  езень та доку менти, необхідні для 

з дійснення пе  ревезень. Розглянуто авто  мобілі та тип и напівпричепів, котрі 

викорис  товуються в негаб  аритному тра  нспорті.  

Друг ий розді  л – це прак  тична част ина, що вкл ючає проєк т переве зення 

ве ликогабаритних вант ажів. Пе  ревезення здій  снюється для л опаті в  ітрової 

турбін и, і на схем  і пре дставили її розміри  . По  тім було визначено 

оптим  альний м аршрут тр  анспортування, розклад та понесен  і витрати. 

Третій ро  зділ – спеціальний  . Розг лянуто пита  ння охорон  и п  раці та 

безпек  и житт єдіяльності. 
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РОЗ ДІЛ 1.  

ПЕРЕВЕЗЕН НЯ Н ЕГАБАРИТНИХ ВА НТАЖІВ 

 

1.1 . Виз начення тр анспортних і негаба ритних вант ажів 

Транс порт з  аймається перевез енням лю дей і ван  тажів транспортни  ми 

засобами, спец  іально підібран  ими для специф іки предме  та транспорт  у. 

Зава нтаження, роз вантаження та збері  гання є о  сновними вида ми ді  яльності, 

необ  хідними для й ого вик онання [3]. 

 

Таб  лиця 1.1 – Критері й под  ілу транспор  ту 

 

1. 1.1 О цінка ви  дів тр  анспорту 

Ко  жна г  алузь транспор ту має сво  ї перев  аги та недо  ліки. Чер ез р  ізну 

специфічність й  ого можна оцінити так  [3] ( табл. 1.2):  
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Таблиця 1.2 – Пере  лік силь них і слабк  их сторін різ них виді в транс  порту 

 

Авт омобільний транспо  рт є од  ним із найд орожчих, але й 

найпопу лярнішим видо  м тран  спорту. Він надійн  ий і легкодоступн  ий  [3]. 

 

1.1. 2. Транспорт  ні характе  ристики 

Завдя  ки транспорту асортиме  нт пропонован  их товарів і послуг ста  є 

дед алі ширшим . Завдя  ки щіл ьній комунікац  ійній мер  ежі виробни ки, 

ек спортери та імпорт  ери в ільно укладаю  ть контра  кти незалежн  о від 

місцез находження това  ру та майб  утнього в  ласника. З і ншого боку , з точк и 

зор у від  правника, транспорт не в п  овній мі  рі сприйма ється позити  вно в у сіх 

аспек тах. Спра  ва в том  у, що зав дяки йом  у това р б  уде доставл ений на місц е, 

але в той же час це створює за  грозу для ва  нтажу, що п  еревозиться, збіл  ьшує 

тра нсакційні витрати і вимагає ба  гатьох додатк  ових д  ій, пов’яза  них з 

транспортув анням. З екол огічної точки зо  ру транс порт не  се ве личезний 

риз ик забруднення навколишн  ього серед  овища чер  ез ви хлопні газ  и [3]. 
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1.1 .3. Ав томобільний транс  порт при переве  зенні ван тажів 

Н ині спостерігається дин  амічний розвито  к автомобі льного транспорт  у. 

Йо  го поп  улярність продовжу є зростат и завд  яки бага  тьом пере вагам, таким як 

[3]: 

 н  аявність інфраструкту ри - доставк а товар  ів практи  чно в б  удь-котре 

міс це, 

 велик  ий в ибір перевізник  ів на р  инку, 

 висо ка ш видкість транспортуван  ня на різн  і від стані, 

 пристосування се рвісу до потреб клієнт  ів, 

 відно сно коротк  ий термін н  адання посл  уг, 

 

 

Діагр  ама 1.1 – Відсотк  ова частк а перевезе ння в антажів у тонно-кілом етрах 

тр  анспортом у 2019 році 

 

На йбільшу ч  астку в п  еревезенні вант  ажів зай  має автомобільний 

тран спорт. Він безпер  ечно домі нує над ре  штою, бо дося  гає значе ння аж 81% . 

Повітря  ний тран  спорт і внут  рішній вод  ний тра  нспорт до  сягає зна  чень 

мізерно м алих - ниж  че 1% [3]. 
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1  .1.4. Негаба  ритний ван  таж 

Авт омобільним транс  портом мож  на пе  ревезти майже вс  е. Декотрі 

то  вари ч  ерез свої не  стандартні вл астивості, так і як вага  , габари  ти або фо рма 

відв антаження, потр  ебують спеці  ального транспортно  го засобу та вант  ажно-

розвантажувального пристр  ою. Такі вант  ажі ми назива ємо негабаритн  ими 

[3]. 

 

1. 2. Поді  л негабар  итних вантажі  в 

П опит на переве  зення негабаритних вантаж  ів все ще зр  остає. Це 

пов'яз ано з економічни  м р  озвитком і появою но  вих інвестиц  ій у велики х 

масштаб  ах. За ваго  ю, розмі  рами та формо  ю вел икі габарити м  ожна роз ділити 

на [3]: 

 звичайн  і нег  абаритні ванта жі – 

це металокон  струкції, промисло  ві маш ини, невеликі резе  рвуари, р  обочі 

маш ини т  ощо, їх мас  а не п  еревищує 25т  , д овжина 15- 16м, шири на 3,5-4м , 

в исота 3-3,5  м; 

 спеціаль ні н  егабаритні ва нтажі 

тобт о ч астини обладн  ання для від  критих розр  обок, велик  і елемен  ти 

кам ер зг оряння для енергетичної промис  ловості, резе рвуари для пи  воварної 

та харчової про  мисловості, метал  оконструкції тощо, ма  ють в ідносно 

н  евелику ва гу при свої  х ве  ликих роз мірах, довжи  ні до 5 м, шир  ині до до 7 м, 

в исота 6-7 м [3]; 

 важкі навантаження 

в основ  ному ч  астини суден , пр  истрої для будівни  цтва та дорожнь ого 

будів ництва, котли тощо  , їх в ага близ ько 70-100  т; 

 ва жкі ва нтажі з концентро  ваною м асою 

тобт о т рансформатори, турбо  генератори, промисло  ві пре  си, велик а 

в ага (інод і до 300 кг) щод  о обс  ягу; 

 важ кі габ  аритні в антажі 
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це прол ьоти мост  ів, буро  ві веж і, кр  ани, тр  уби для трубопров  одів то  що, 

ваг а може бут и до 900  т, висот а 40м, трансп ортувати їх мо жна тільк  и морем; 

 т ривалі н  авантаження [3], 

в осн  овному використовується в дорожньо  му і будіве льному 

виробництві, довжин  а до 60 м, при цьому ре  шта розмірів не відр ізняються 

від ста ндартних. 

 

1. 3. Ор  ганізація пер евезення не  габаритних вантажі  в 

Види негабаритни  х ван  тажів рі  зні, і к  ожен з них вимага  є о  собливої 

пі дготовки. Ін  дивідуальний пі  дхід дуж  е важл ивий ч  ерез різ  ні габ арити, в  агу 

та ст руктуру ва  нтажів. Зазви  чай ми маєм  о сп  раву з дуж  е цінни  м това ром, 

пе ревезення котрог  о є ве ликим фінансови  м п  ідприємством. При організа  ції 

переве зення н  егабаритних ванта  жів автомобільним транспорто  м сл ід 

почина  ти з під бору пе  ревізника з від  повідним обладнанн  ям і тр  анспортним 

засобом . В елика гру па л юдей працює над ти  м, щоб кожн  а д еталь б  ула 

ви  тонченою. Тран  спортування займа  є від кільк  ох до кільк  ох деся тків днів 

[3]. 

Виб ір пра  вильного марш руту має вирі  шальне зн  ачення, по-пе рше, це 

по винні перевіри  ти спеціал істи шляхом огляду на м  ісці. Виб  ір кільцево го 

маршру ту поширен ий чере  з тех  нічний ста  н дор  іг та рі зноманітні о  бмеження, 

котрі ун  еможливлюють про їзд на  йкоротшим маршрут  ом [3]. 

Відправни  к зобов'язан  ий належ ним ч  ином підготувати відправл  ення до 

трансп ортування. Обов'я  зково скріпит  и окр емі йо го ел ементи, захистит  и від 

пошкодже  нь і при нео  бхідності де  монтувати де талі [5]. 

В П ольщі велик і перевезе ння організовуют  ься з 2  2.00 до 5.00  . 

Осн  овною перева  гою здійсненн я поїз  док в цей час є уникнен  ня труднощі в на 

транспорт  і чере  з зна  чно м еншу кільк  ість йог  о уча  сників у нічний ча  с. Також 

легш е ро збирати сві  тлофори, доро жні з  наки та ліх  тарі. На жаль  , обм ежена 

видиміс ть вн  очі ускладнює чергуванн  я, особ ливо при тр  ивалих 

наванта женнях [3]. 
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1  .3.1. Су провід 

П ілот ( машина супроводу ) відпов ідає за безпеч  не тр анспортування 

вантаж у та усунення переш  код на д орозі під час подор  ожі. Він їде п  еред 

навантажени м транспортни  м засобом і сигналізу є про негаб  аритний 

тран спорт спеціа  льним маркува  нням і обладн  анням. Це наприклад 

спе ціальне т абло з н  аписом і проблиск овими маяч ками, р озміщеними на да  ху 

(рис . 1), звук  ові та радіо  пристрої, що забезпечують з  в'язок між піло  том і 

в одієм. При пер  евезенні вели  когабаритних вантаж  ів необхідно м  ати д  вох 

пі лотів - сперед  у і з заду авто  мобіля [8]. 

Наб  ір тра  нспортних засобі  в дов  жиною по над 120 м та од  ин 

транспортн ий за сіб довжин  ою по над 40 м пови  нні б ути пілот  овані поліцією , 

що допомагає в управлі  нні трафіко  м. Він р  ухається прибли  зно на 40 метр  ів 

від автомобіл  я [5]. 

С упровід терит  орією Укр  аїни. 

9 грн (за оди  н к ілометр супр оводження одног  о транспор  тного за собу 

од ним а втомобілем) 

 

Рисунок 1.2 – Автомобі  ль, ко  трий сл ужить пі лотом для негабаритн  их 

вантажів. Супрові  д а  втомобілем прик риття 

 

1.4 . До звіл для пе ревезення великогабаритних пре  дметів 

Пр  оцес транспортування вимагає вел  икої документації  . Це вимагаєт ься 

від місцев их органі  в влад  и, котрі даю ть доз віл на пе ревезення. Бува  є, що 
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від повідь негативна, через загро  зу ін  шим учас  никам дорожньог  о ру ху та 

можливіс ть пош кодження доро  жньої інфраструктури  . У ко  жній к раїні 

існую ть рі зні прави ла що  до допустим  их п  араметрів вантаж у [3]. 

Од  ним з основ  них документів, необхідних для перевез  ення 

нега баритних в  антажів, є д  озвіл, к отрий м оже бут и видан ий на пе  вний або 

нев изначений т  ермін або на раз  ову п  роїзд. У зв ’язку з відсутніс  тю 

відпов ідних доз волів на суб’ єкта, котри  й здій снює поїздку , та на суб’єк  та, що 

здійс нює ін  шу діяльн  ість, пов’язан у з перевезен ням, накладається ш  траф 

від повідно до З  акону [10]. 

Най  поширенішим є одно  разовий дозві  л, ко  трий вк лючає: 

 максима льна швид  кість авто мобіля, 

 о  бов'язкові мі  сця зупи нок, 

 інформ  ація про л оцманську пр  оводку та су проводження, 

 час транспортув  ання, 
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Табл иця 1.3 – Плата за вид  ачу д  озволу 

 

 

1.4. Інфраструктура 

Інфраструктура – це всі об’є  кти та стац іонарні пристрої  , котрі п  остійно 

розташовані. Вон  и д озволяють вантажам перем  іщатися. 

Дорож ньотранспортну інф  раструктуру можна поділит  и на лін  ійну та 

точко  ву. Л інова вклю чає т акі дор  оги: націона  льні, в оєводські, повіто  ві, 

гм інні, міс цеві, шви  дкісні, загальнод оступні та авт  омагістралі. Точкова 

інфраструк  тура – це про  сторово відокр  емлені об’єкти , що покращуют  ь і 

доповнюю ть тран  спортний про  цес, т обто мі н. : логіст  ичні цент  ри, стан  ції 

розвантаже  ння, перевантажувал ьні та сто  янки [5]. 

Залежно від клас  у та катег  орії доро ги во  ни м ають специфіч  ні вим  оги 

до до пустимого навантажен  ня на вісь ав  томобіля (таблиц  я 6) [3]: 
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Таблиц я 1.4 – Кла си дор  іг у По  льщі та д  опустиме на вантаження на в  ісь 

тр  анспортного засоб  у на них 

 

 

Т аблиця 1.6 – Те хнічна класиф ікація дор  іг в Украї  ні 

 

Дж ерело: ДБН В.2.3-4 :2015. А втомобільні д ороги. Частин  а І. П роєктув ання 

Части на II. Будівницт  во [2]. 

 

1.4.1. Обмеженн  я інфрас труктури 

Всуп  ереч зовнішно  сті, визн  ачити м  аршрут тран  спорту н  епросто. Ч  асто 

в доро  зі мож  на зустр  іти пев ні обмеж  ення, котрі перешко  джають 

перевезен ню нег  абаритних ва  нтажів [6]: 

 мос ти, 

 віадук  и, 

 естакад  и, 

 знач  ення р  адіусів вигин  ів і ви гинів (рисуно  к 3) 

 ши  рина доро  ги, 
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 техні  чний с тан до  рожнього по криття, 

 об'єк  ти, р  озташовані безпо  середньо на д  орозі або на 

ви  користовуваному комунік  аційному шлях  у, 

 непр  истосування д  оріг до вимог норматив  ів т иску (1  1,5 кН/вісь), 

 тяго ві, енергет  ичні та т елефонні мережі, розташо  вані над дорогою. 

Тако  ж част о проблем  атичною є до рожні зна  ки, лі  хтарі, кільцев і 

розв’язк  и та ремон  т дор  іг [8]. 

 

Рисунок 1 Тра  нспортування лопа  ті вітрової тур  біни по доро  зі з 

обмеж  еним досту пом 

 

1.5. Ти пи ав томобілів 

Для перев  езення великогаба ритних т  ранспортних з  асобів 

викори  стовуються с  пеціально пристос  овані високотехно  логічні т  ранспортні 

засоб  и. В ос  новному це т  рактори, у ко  трих чим більш  е потужніст  ь двигу на, 

тим біль ше тягове зу силля транспортн  ого засобу . Кож  ен в  антаж вим агає 

відповідного в ибору тр  анспортного засо  бу [10]. 

 

1. 5.1. Тяга чі 

В ос новному в  они ви  користовуються для буксиру вання транспор  тних 

засобі в, котрі не маю ть власног о п  риводу. 
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До одно го тракт ора м ожна причеп  ити кіл  ька прич епів і пере  возити 

р  ізні в иди вантаж  ів. Це ду же універса  льне п  оєднання. Сідло з’є  днує пр  ичіп з 

тра ктором [9]. 

З'є днаня не є жор  стким, що дозволяє віль  но і без печно маневр  увати 

транс  портними засобами. Го  ловна переваг а – здатні  сть перено  сити вел икі 

навантаженн я за раху нок йог  о розподілу по всі  х ося  х [8]. 

 

  

Р исунок 1.3 – Трак (тя гач) 
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Рисунок 1.5 – Схем  а конструкц  ії тяга  ча (Сідельн  ий т ягач «євр  опейської» 

(безкапотної) схеми ) 

 

1.5 .2. Балас тні т раки 

Це а втомобілі з мі  цною р амою та підвіскою  , обтяжено ю баластом, що 

під  вищує зчепле  ння ав томобіля з д  орогою. Викорис  товуються для 

бу ксирування багат овісних напівпричепі  в велико ї 

вантажопідйомності.Нава  нтаження на віс  ь і радіус поворот  у більші, ніж у 

с едельного тягача , а шв идкість зн  ачно мен  ша [4]. 

Седельний тя  гач однознач  но деше  вше, то  му кори  стується більшою 

популярні стю і част іше пропонуют  ь транспортні ком  панії. 

   

Рисуно  к 1.6 – Бал астний трак 
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1.6. Приче пи та напів причепи 

У ав томобільному транспорт  і в еликогабаритних ва  нтажів 

використовуються різ  ні в иди приче пів і напівприч  епів. Че рез р  ізноманітність 

ван  тажів, що перев  озяться, ми виді  ляємо кіль ка їх гру п [9]. 

 

1.6 .1. Стандарт ні прич  епи 

Вон и три  вісні, довж ина ї хньої платформ  и 13 м, в  исота близ  ько 1,4 м. У 

них н  емає бі  чних стіно  к або брезенту . Використову ються для перевезення 

нев еликих габариті  в ваго ю бл изько 25 т і габаритам  и до 15 м × 7 м × 2,8 м. 

[7]. 

 

1  .6.2. Далеком агістральні п ричепи 

Інак ше від  омі як боржник  и. Маю ть бі льшу кіль кість ос  ей і можливість 

розши  рення до 45 м, утворю  ють компл  ект із трьох  - або чотиривісни  ми 

трактора  ми. Ці п  ричепи посил ені та мають незале  жне к  ерування віссю. Його 

додатко ве облад  нання мо  же вклю чати замки для за кріплення контейнерів . З 

н  ими перев  озять д  овгі пред  мети. Їх вантажопідйомніст  ь зале  жить від 

кілько сті ос ей і станов  ить до 5  0т. [8] 

 

Рисуно  к 1.7 – Напівприч  іп, оснащени  й опо рними розетк  ами, дозволя є 

безпечно перев озити д  овготривалі вантаж  і 
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1  .6.3. Напівприч  епи із зан  иженою платформо  ю 

Вон и ма ють три осі, а максим  альна висо  та вант ажу, що перевозиться , 

станови ть 3,5 м. 

 

1.6.4. Низькоп  латформенні напі впричепи 

Це в ажкі напі  впричепи з ч  отирма-вісьма ос  ями. Ма  ксимальна в ага 

перевезе них ванта  жів не мож е перевищуват и 100 тонн . 

Ч асто ці напівприч  епи мають п  андуси, що дозво  ляють безпроблем  но 

завантаж увати тран  спортний засі  б на напівприч  іп. В  они п  еревозять 

бу дівельну те  хніку та автомобі  лі [4]. 

 

 

Рису нок 1.8 – Транспо ртування е  кскаватора на низькоплатфо  рменних 

напів причепах 

 

1  .6.5. П ричепи з виїмко  ю 

Вон и м ають баг  ато осе  й, ц ентральна час тина платформи ви  сотою 

близ ько 0,4 м і підвішен  а між ося  ми. М  оже перев озити тривал  і в антажі [9]. 
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Рисуно  к 1.9 – П ричіп з виїмкою 

 

1.6 .6. Напівпри  чепи для транс  портування цистер  н 

Цистерн  и розміщ  ені між дв  ома решітками, котрі використовуют  ься в 

н  апівпричепах за  мість пі  длоги. Вон  и схо  жі на напівп  ричепи з ямою. 

Допусти  ма мас а ванта жу, що перевозиться – 80 т онн, а до  вжина – 30 м. 

 

Рисуно  к 1.10 –2 Напівпри чіп з ци  стерною 

 

1. 6.7. М одульні при  чепи 

Їх складовим  и є моду лі, кількіс ть котри  х повинн а бу ти адапто вана до 

г абаритів вантажу . Ко  жен з них має від 2 до 4 осей  , а ве сь при  чіп має від 12 

до 16 о  сей. До пустима ва  га модульног  о при  чепа 200т, 

 

Рис унок 1  .11 – Напів причіп моду льний 
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РОЗДІ Л 2.  

П ІДБІР МАРШРУТ  У ТА ВИ ЗНАЧЕННЯ ОСНОВ НИХ ПАРАМ ЕТРІВ 

П ЕРЕВЕЗЕННЯ 

 

2.1. Об'є кт перевезенн я 

Предмето м тра  нспортування є про  пелер вітров ої турбін  и, інак  ше 

відо мий як л опатевий, до  вжиною 40 м, ширино  ю 4 м і висото  ю 3 м, 

номіна  льною по тужністю 2 МВт  . Виготовлен ий зі скловолок  на, арм ованого 

поліестером. Йог о ва  га — 28 т. Проп елер — довг омірний ван  таж, транспор т 

котро го відн есений до сп  еціального транспорту че  рез йо  го габа  рити, що 

перевищ ують стандарт  ні. Вартіс  ть ло паті пр  опелера 55 тис . зл отих. [9] 

 

 

 

Ри  сунок 2.1 – Ло пать вітрогене ратора, що транспортуєть  ся 

Джерел о: Влас  не дослідж  ення. 
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Неле гко т ранспортувати вітрян  і тур  біни; п  ереміщення ві  трових ту рбін 

мо  же зайня  ти бл  изько ро ку пла  нування і до десят  и навантаж ень. Б агато 

тур  бін виробляються в кра  їні та за ко  рдоном; одна к зазвича  й їх вантаж  ами 

доставляют ь до кінцев  ого пункт  у призначення  . Як що гово рити про при  чіп 

для транспо  ртування лоп атей вітрово ї турбіни  , к омпоненти ск ладаються з 

перевез ення віт рової турбі  ни, включаю чи р  озмір лопате  й в  ітрової ту рбіни, 

оп ори то  що [8]. 

Ду же важливо найня  ти постачальни  ка, котри й змо  же к ерувати в сіма 

в ашими вимог  ами до т  ранспортування вітрогенераторів  . Обл аднання, котре 

використову ється для вітров  их турбін  , є негабари тним, важки  м і потребу є 

обґрунто  ваної стра  тегії для ус  пішної доставки  . Правильни й п  ідбір 

постача льника транспортн  их по слуг, заощадить кошт  и. 

У май бутньому, щоб диверсиф  ікувати на  шу енергет  ичну е  кономіку та 

ви  вести на р  инок техно  логію чисто ї енергії н  ового покоління  , розмір лопа  тей 

турб  ін р  ізко зб  ільшився. Ш видше за вс е, це пов’яза но з про  гнозами що  до 

з більшення ринк  у вітроене ргетики [9]. 

Ск ільки ко  штує перевезе  ння причепа вітр  огенератора? 

Пе ревезення віт  рових компон  ентів є не  безпечним і трудомістки  м 

завданням. Важлив им ф  актором у транспортн  их тур  бінах є питання кінцево ї 

в артості. Пе ревезення за  ймає части ну б  юджету в авансови х вит  ратах і 

залежит ь від прод  уктів, котрі потрібн о пере  містити. Це пов’язан  о з ти м, що 

більшіст ь витр  ат і логі стичних пере шкод пов’ язані з р  озміром вантаж  у. 

Пі  сля всі х з  усиль завер  шення тр  анспортування в  ітрової турбі  ни є 

наг  ородою с  аме по со  бі. Для перев езень вітряни  х турбі  н на ко  роткі в ідстані 

се редні в итрати ст  ановлять від 2 000 до 20 000 до  ларів за т  урбіну. За 

набагато вищо ю ц  іною перевезення на вел икі відс тані можу ть коштув ати 

пон  ад 100 000 дол  арів США [12]. 

Вітроенергети  чні ферми  , котрі х  очуть ство  рити вітр  ову турб  іну, 

пови  нні вра  хувати у сво  єму бюджет  і, що одн а лопатк  а віт рової 
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турб  іни ко  штує від середньом  у 10 тис  . до 4 мільйони доларів . Хоч а 

в икористання меншо  ї кілько  сті більш их т урбін м  оже бут и кори  сним, вартіс  ть 

зро стає, оскільки розмі  р л опатей ві трової турбін  и зб  ільшується. 

Кіл ькість транспортних за  собів, необхідн  их для транспо  ртування о днієї 

турбін и, а тако  ж необхідніст  ь координаці  ї люде  й між краї нами у складнюють 

процед уру. Оскіл ьки вели ка в ага ту рбіни обмеж ує мобіль ність і нав  іть м оже 

викл ючити певн і маршрути, м  ожуть бут  и розро  блені інш і т ранспортні 

тактики  , щоб зробит и про  цес можливим . 

Цик  л забирання- доставка м оже б ути в ажким для водії  в, котрі ч асто 

розлучаються зі с воїми сім’ям  и на трив алий ча с. Конт  ракти на ві  трову 

ен  ергію час то вимагають д  оставки 10 або більш  е п  овноцінних вітров  их 

турб  ін на тижд  ень. З цих пр  ичин вод  ії ло  пастей вітроген  ераторів мают  ь б ути 

одни ми з най кращих у своєм  у кла сі. 

Котрі розмір  и вітряні ту рбіни? 

 

Рисун  ок 2.2 – Іс нуючі розм іри лопат ей тур  бін 

37 -65м - мен ше 10  0кВт 

6  5-84м – 10  0кВт – 1  МВт 

Більш е 85м – 7,8-8,8МВт 

 

1. В ежі 37- 65м 
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Ці веж  і зазвичай виробляют  ь м енше 100 кВт  , котрі в важаються мал ими 

і в пе ршу ч  ергу для поб  утових потр  еб. Вон  и також біль ш популярні чере  з 

менш у кількіс  ть земе  льних і грошови  х інвестицій у порівнян  ні з більши  ми 

вітров ими турбінам  и. Ці розміри є біл  ьш вигід ними та ек  ономічно 

еф ективними, задовольня  ючи п  отреби кліє  нтів. Я кщо ви пере  буваєте п  оза 

мережею або у відд  аленому районі , цей розмір вітрян  ої тур  біни піді йде с  аме 

вам [89]. 

2. Ве жі 65- 84м 

Такі веж і середньог  о розмір  у вироб ляють від 100 кВт до 1 МВт  . Це 

сере дній розм ір, котрий використовує  ться в С ША. Діа пазон висо  ти 

до статньо ви  сокий, щоб вироб  ляти ел ектроенергію для гром  ади. Більшість 

д  ілянок мають с  ильні віт ри значн о ви ще рівн  я зе млі, щоб зро  бити можлив  ий 

зб  ір чис тої ене ргії. 

3. Вежі 85м або б  ільше 

Цей рівен  ь є найвищ  им і найбіль  шим на бором вітро вих 

тур  бін. Найбіль ші веж  і виробля  ють в середнь  ому від 7,8 до 8,8 М  Вт. Для 

мо  рських ві трогенераторів з  азвичай потріб  ні жахли  ві розміри  . Ця масшт абна 

потужність від кладає кі  лька мегава т для розпо ділу по б  ільших регіонах. 

Як транспортувати вітрян  у тур  біну? 

 

Р исунок 2.3 – Основн  і принци  пи транспортування лопа  тей 
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У р  азі використанн  я вітрогенераторі в він по винен бу ти достав лений на 

міс це вітропа рку з місця виро  бництва. Декотрі дета лі наві  ть потрібн о 

розібра ти для доста вки. Одна к лопат і по  винні поста  влятися ціл ьними. 

В середньом у довж  ина лопатей вітрової т  урбіни стан  овить 34  м. Вон  и 

все ще пр идатні для перевезе  ння вантажі  вками на так ій до  вжині. Од нак 

трансп ортна і  нфраструктура вант  ажівок зазна ла труднощі  в у зв’яз  ку з 

розви  тком біл ьших і високи х вітрогенератор  ів з ло  патями довжи  ною 65 

метрів . 

Щоб дізнатис  я, котрі кроки п отрібно зро  бити під час транспорту вання 

віт рових турбі  н, перег  ляньте цей сп  исок із т  рьох кр оків, котрі приз ведуть до 

успішн  ої доста  вки вітрог  енераторів та додаткови  х продуктів  : 

1.  Досліді  ть тип вітрогенератора, кот рий вам потрі  бно транспор  тувати 

По  дивіться на вітрог  енератор, котри  й вам потр ібно переве  зти. Чи є у 

нь ому додат  кові прод укти, котрі по  трібно відп  равляти о кремо? Знайт е його 

походжен ня, щоб ви могл  и з’ясувати, скі  льки час у знадобит  ься на доста  вку, і 

чи зай ме це більш  е, ніж трансп  ортування прич  епами з вітрян  ими 

турбінами  . Так им чин ом ви може  те відпові  дно до бюджет  у та р  озкладу 

тра нспорту. 

2.  Знайд  іть найкра  щий причеп для транспортув  ання лопатей ві тряної 

тур  біни 

Вам п отрібно бу де пошукат  и тра  нспортні засоби, котрі ма ють доступ 

до вантаж  івок із борто  вими причепам  и, котрі мож уть впорати  ся з роз  міром і 

в агою великогабари  тного об  ладнання.  Для транс портування таки  х дов  гих 

важ ких лопате й може зн  адобитися використання багатовісног о прич  епа для 

вітроге нераторів. 

3.  З  акріплення належног  о приче  па вітр огенератора s 

Причеп  и з ши  роким вантаж  ем мо  жуть вит  римувати довш  і, б  ільш важк  і 

ван  тажі, але перемі  щатися з ни  ми складніш е. К оли не  обхідний різки  й 

повор от, ши  ни, ко  леса та підвіска , а також пов ерхня піддаються додатковом  у 

знос у. Попит на не  габаритні за пчастини мо же переви щувати наяв  ні р  есурси 
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ва нтажного трансп  орту, та  кі як сил ові аг регати, прич  епи і навіть вод  ії. З 

ни нішніми тем пами зрос тання енергетич  ної пром исловості інфраструктура 

автомобільних дорі  г для підтри  мки навант  ажень ро  зміром і ваг ою нові  ших 

вітрогене  раторів з час  ом пра  цює на вантажоперевез  еннях. 

Гот уєтеся до тра  нспортування вітряно  ї т урбіни? 

За да  ними Глоба льної р  ади з вітроен ергетики, протягом нас  тупних 

д  вох десят  иліть необхідно б  уде встано вити 10 000 дод  аткових вітр  ових 

турбі  н, щоб не відста  вати від п  опиту на ві  трову ене  ргію, котри й зрос тає 

що  найменше на 10 в  ідсотків на рік  . Одна ві трова т урбіна мо  же досяга ти 

вис  оти понад 100 мет  рів. Їх ва га та розміри част  о перевищуют  ь 

інфрастр уктурні обме  ження в країн  і. Сам е це р  обить вітряні турб  іни 

дорог  ими, тру домісткими та важк  ими для координації  . 

Одніє ю з найважливіши  х складов их перевезен  ня лопат  ей турбін, ок  рім 

пла нування маршруту та координ  ації відповідн ого вітролопатевого при  чепа 

для рейсу , є отримання від  повідних дозволі  в на пере  везення автомобіл  ьним 

транс  портом. Се редня довжи  на і ва  га лоп аті вітро  вої тур  біни тут відігр  ають 

роль, оскіль ки важкіст ь і надмір  на довжина лопа  ті час  то ква  ліфікують як 

негабар  итний вант аж. Доз воли на негабаритні ванта  жі част  о включа  ють 

насту пні сім вим  ог: 

 П ослуги супров  оду відпо відно до з аконодавства  

 В становлено фінан  сову гарант  ію, як за ставу пор  уки 

 Розмірн  і д іаграми наван  таження 

 Огляд м оделей ру ху 

 Сезонн і фактори  , як- от по гана по  года 

 Обстеж ення маршру тів для нал ежного оформле  ння 

Пл анувальники маршр  утів част  о шук  ають найш  видший і 

найефе ктивніший спос іб достав ки. З ін шого бо  ку, маршру ти для перенесення 

лопат ей вітрян  их турбін част  о потрібно змінювати  . Декотрі мар  шрути 

недоціль ні че рез роз  мір ло патей вітров  ої турбіни  . Пра  вила кож  ної кра  їни 
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щ одо достав ки не габаритного обладна  ння мож уть вплин  ути на те, якими 

магістрал ями ви мо жете корис  туватися. 

З розмірам и ло  патей віт  ряної турб  іни м  айже та кими ж, як у С  татуї 

Сво  боди, безпе  чне та е  фективне транспортув  ання тако  го в еликого 

обладнанн  я на ве  ликі відс тані вимагає розумної підготовк  и. Я ким би не б  уло 

май  бутнє, фіна нсування ма  йже напевно впли  не на заг альний економічни  й 

у спіх пр оєкту. 

 

2.2. Орг анізація та дет  алі по їздки 

Пі  сля ретельног о а налізу пропозиці  й перевізникі  в, ная вних на ринк у, 

був обр  аний пе ревізник з достатньо  ю к ількістю потрібного обладнання. 

Т акож перевізни  к гар  антує зав антаження, розвантаженн  я та п  равильне 

кр  іплення ло  паті, щоб подоро ж бул а безпечною, а цінний в  антаж не був 

пошкоджений. Варт  ість посл уги в одія – 105 грн за кіл ометр. 

 

2.2.1. Місц  е зава  нтаження та роз вантаження 

Міс це завантаженн  я – Ка товіце, вул. Порц еланова 23, а розв  антаження 

відбув атиметься за адре  сою: м. Стари  й С амбір, Ль вівська област  ь, Укр аїна, 

Вітро ва електрос  танція. 

 

2.2.2. Да  та за  планованої п оїздки 

П одорож запланован  о на 9 че рвня 2022 р  оку. 

 

2.2.3. Ви  бір тран  спортного засоб  у 

Перевізни к пропону є тяга  ч, кот рий ід  еально підход  ить для 

транспортув ання 28- тонного гви  нта завдяки розпод  ілу ваги на всі ос і. Трак 

бу де п  ідключений до довг  ого причепа зі з  ниженим ш  асі і можлив  істю 

розшире  ння. Ці напівпричепи мают  ь ші  сть осей і м  ають незалеж не керуванн я 

в іссю. 
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2.2.4. Вибір маршруту 

Т ранспорт здійснюва  тиметься з Катов іце, вул. Porc  elanowa 23 до 

вітро  вої ел ектростанції у Львівськ а об  л., м. Ст арий С  амбір, що належ  ить 

ТОВ "Еко-Оптіма" ( ВЕС " Старий Самбір-1" (13, 2 МВт )). 

 

 

Марш рут 1 

А) 

 

Ма ршрут 2 

Б) 

Рисуно  к 2.4 –Кар  та тра  нспортних маршру тів 

Д  жерело: Вла сна роз робка на основ і https://www.google  .ua/maps/  

https://www.google.ua/maps/
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Відповідн о до Рису нку вищ  е, є два найбіль  ш оптимал  ьні маршру ти: 

Маршру т 1 (  T1) і Мар  шрут 2 (T 2). Т1 має до  вжину 413 км, її подолан  ня 

займає 5 го дин 12 хви  лин. Т2, навпак и, на 27 км дов ший і стано  вить 386 км, а 

ч ас, необхідни й для й  ого подолан  ня, станов ить 5 години 27 хв. Призначе  ний 

час є лиш е за замовчуванням і застосовуєтьс  я до вантажіво к зі стан  дартним 

в антажем.  

 

 

 

Час , н еобхідний для т  ранспортування  

Час, н  еобхідний для трансп  ортування  

Перев езення територією По льщі. 

Враховуючи с  пецифіку спецтран  спорту, тр  анспортний зас  іб, що 

перевозит  ь пропелер  , буд  е руха  тися із се  редньою швидкі  стю 10 км/  год. 

П оїздка триватиме з 22.  00 до 5  .00, тоб то дост  упно 7 годин. Час  , необхідний 

для проход ження мар  шруту, буд  е в изначено на ос  нові наступни  х 

ро зрахунків: 

Проаналізувавш  и два мар шрути, найб ільш оптималь  ним був м  аршрут 

1. Та ке ріш ення бу ло прийнят о чере з те, що цей маршр  ут в основном  у 

про  ходить че  рез автомагістраль, де і  снують ум ови для біль  ш плавн ого 

транспо  ртування, ніж мар  шрут 2. В осно вному це стосується ши  рини та 

хорошог  о с тану повер  хня дор  оги та більший раді  ус кри  вих. 

Післ я в ибору оптимал  ьного маршрут  у в ідбувається виїз  д на міс це. 

Піс ля перевірки марш  руту спеці  алістами бу ло виявл ено д  екілька труд  нощів. 

Декотрі знак и та с  вітлофори довед  еться демонтув ати. П ередбачити все 
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н  еможливо, можливо, під час транспо  ртування в  иникнуть інш  і проб леми, 

нап риклад, дор ожні роб оти. У такі й ситуа  ції б  уде присутн  я с  пеціалізована 

ко  манда, котра про веде з аходи щод о подоланн  я переш код. 

 

2.2.5. Дозвол и 

Післ я визначен  ня дет  алей маршруту , габар  итів ва  нтажу та обладнанн  я, 

необх  ідного для по їздки, необхід  но пода  ти заяв ки на отриман  ня дозволів. 

Час очікув ання стано  вить прибли  зно 6 тижн  ів. У зв’язк  у з специф  ічними 

габ  аритами об’є  кта тр  анспорту, яким є ло  паті вітрогенерато  ра розмірами 40м 

× 4м × 3м, не  обхід  но мати дозві  л. 

Територ  ія Поль  щі. 

Д  озвіл видає Голов  не упр  авління національних дор іг і автомобільних 

до ріг. Ва ртість дозволу 160  0 злотих. 

Для власно  ї безпек и та б езпеки і  нших учасник ів дорож нього ру ху 

нео бхідно мат  и дозві  льні д  окументи. Внаслідок й  ого від  сутності іс  нує ризик 

н  арахування шт рафу, кот рий у кі  лька раз ів перев  ищує ва  ртість так ого 

дозво  лу. До  звіл повин  ен містити повн  у інформацію про ма  ршрут 

транспорт  ування, ч  асові ра  мки, мі  сця для паркування, швидк  ість 

транспо  ртного засобу, а т акож наявні  сть пілотів і поліц  ії. 

Територі я Укра їни. 
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Т аблиця 2.1 – Ставк а єдин  ого збор у за о  диницю транспо  ртного засоб  у 

 

Д  жерело: https://wik  i.legalaid.gov.ua/  

 

2.2.6. Л оцманська пр  оводка 

У зв ’язку з га  баритами ван тажу та спец  ифікою транспорт  у необхідн  о 

ма ти два п ілотні маш  ини спереду та зз  аду ав томобіля.  

Потр  ібен пол  іцейський супр  овід з мінімальн  ою дов  жиною ванта  жу 40 

м. У зв’ язку з т им, що та кого розм іру досяг  ає лопатка вітрогенерато  ра, що 

пе ревозиться, сл ід пові  домити в ГУ пол іції, в казавши габарити 

транспортно  го зас  обу, гра  фік подорожі, вид пер  евезених вантаж ів та к  опії 

отрима них дозво  лів. У цьом  у випа дку поліц  ія стягу є пл ату за пілотув  ання 

близько 17500 грн  тери торією Польщ  і. 

 

https://wiki.legalaid.gov.ua/
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2.3. Графі к пе  ревезень 

П оїздка заплано  вана на 9-1  3 червня 2022 р оку. Наведе  ні го дини є 

орієнтовними і мож  уть бут и змінен і. 

Вівторок, 9 червня 2022 року 

19.0  0 - завантаж ення проп  елера на пр  ичіп, 

22.0  0 - ви їзд з Катовіц е, 

Сере да, 10 червн  я 2022 року 

4.3 0 - прибу ття на автостоян ку "PandaPa  rking" в Баліце  , 

5.00-22 .00 - зупинка, 

22.0  0 - виїз д з ав тостоянки та продо  вження р  уху транспор  ту за 

визначен им марш рутом, 

Четвер, 11 че  рвня 2022 р 

4. 30 - вих ід на Бже  сько, 

5.0 0-22.00 - зупин  ка на автостоя нці в Бж  есько, бі  ля бар  у "Тау рус", 

22.00 - відпр авлення з автосто янки в Бжесь  ко та подал  ьше 

відпра влення до пу нкту при значення, 

П'ятн  иця 12 че  рвня 2022 р 

4.30 - приб  уття до Жира  кув, 

5. 00-22.00 - з упинка на ст  оянці в Ж иракув, 

2  2.00 - ви їзд зі стоян  ки, 

Субота, 13 червн  я 2022 року 

4.3 0 – вих  ід на Страше  нцин, 

5.0 0-22.00 - з упинка на стоянц  і в Демб  іна 

22.0  0 - виїз д зі с тоянки, 

Неділя , 14 чер  вня 202 2 рок  у 

4. 30 – ви  хід на К  очова, 

5.0 0-22.00 - зуп  инка на ст оянці в Корч ова 

22 .00 - виїз д зі стоян  ки, 

Понеділок, 15 че  рвня 20 22 ро ку 

4. 30 – в ихід на Коч  ова, 
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5  .00-22.00 - з упинка на сто янці в Корчова 

22.0  0 - виїз д зі сто  янки, 

9.00 - п рибуття в пункт призначен ня Стар  ий Са  мбір, 

9.30- ро звантаження л опаті вітр  огенератора. 

 

2.4. Витрати 

Орган ізація транспортуван  ня лопа ті віт рогенератора – с права 

нед ешева. Спе  ктр п  ропозицій на р  инку сере  д перевіз  ників і пілот них 

к омпаній ду же широ  кий. При вибо  рі с лід керуват ися в перш  у че  ргу котрістю 

на даних п ослуг. Їхня цін  а не має значення для ці  нних товарів  . Найгол овніше 

– безпечн  е транспортуванн  я вантаж у. 

 

Таблиц я 2.2 – Вит рати на про  цес тра  нспортування гв  инта Польще  ю 

 

Варт ість транспо  ртування, наванта ження, розвантаження, лоцма  нської 

проводки  , поліцейсь  кого супров оду та дозв  олу на перевезенн  я гвинта 

станови ла . 

Ці вит  рати можут  ь змінюва  тися чер ез непере  дбачуваність 

транспортн ого процесу. Під час транспор  тування мо  жуть виникн  ути 

ситу ації, кол и доведеть  ся п  онести дода  ткові витр  ати. Це зб  ої, утруднен  ня 

р  уху або додатко  вий розбиранн  я спо руд. Ці по  дії не залежать від н  ас, і ї  хнє 

ви  рішення н еобхідне для про  ходження визначено  го маршру ту. 

Витрати на транспортуванн  я Ук  раїною. 
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Діля нка Кра ковець – Ста рий Сам бір ст ановить 84 км. 

 

Таблиця 2.3 – Витрати на пр  оцес транспортува  ння гвинт а Ук  раїною 

 

О тже, су марні витрати на перев  езення для всь  ого маршруту 

складатимуть : 

 

 

 

Розр ахунок ви  трат має орієн товний характер, оскіл  ьки, можу ть бу ти 

непередб  ачувані витра  ти. 

  



37 

 

РОЗДІЛ 3.  

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

3.1 Аналіз умов праці у виробничому відділі. Коротка характеристика 

відділу 

 

Виробничий відділ знаходиться на 2 поверсі адміністративної будівлі 

та складається з двох приміщень офісного типу. Площа першого приміщення 

становить 28,10 м2, а другого – 28,60 м2. План приміщень та розташування 

робочих місць зображені на рисунку 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема приміщення підприємства з розташуванням 

робочих місць 

 

В приміщенні №5 знаходяться 3 робочих місця. Інші працівники 

відділу займають робочі місця в приміщенні №1. 

Усі працівники відділу ознайомленні із правилами та норми охорони 

працi, виробничої санiтарiї, протипожежного захисту пiд час проведення 

геодезичних робiт. 

Проведемо аналіз приміщень та подамо результати у вигляді табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Аналіз та характеристика приміщення 

№ 

п/п 
Елемент аналізу 

Характеристика 

Приміщення №1 Приміщення №5 

1 Висота, м 2,7 2,7 

2 Довжина, м 4,8 4,8 

3 Ширина, м 10,4 5,2 

4 Загальна площа, м2 49,92 24,96 

5 Загальний об’єм, м3 134,784 67,392 

6 Кількість вікон 3 1 

7 Кількість робочих 

місць 
7 3 

8 Кількість робочих 

місць обладнаних 

персональним 

комп’ютером 

7 2 

9 Наявність інших 

електричних приладів 

Багатофункціональни

й пристрій 

Принтер 

Електрочайник 

Принтер 

Стаціонарний 

телефонний апарат 

Електрочайник 

10 Площа в приміщенні, 

що припадає на одного 

працівника, м2 

7,13 8,32 

11 Об'єм приміщення, що 

припадає на одного 

працівника, м3 

19,255 22,464 

12 Категорія приміщення 

за небезпекою 

ураження працюючих 

електричним струмом 

Приміщення без 

підвищеної 

небезпеки ураження 

електричним 

струмом працюючих 

Приміщення без 

підвищеної 

небезпеки ураження 

електричним 

струмом працюючих 

13 Шкідливі (небезпечні) 

виробничі фактори, які 

впливають (можуть 

впливати) в 

відповідному 

приміщенні 

Негативний вплив 

електроприладів, 

знижена температура 

повітря, підвищений 

рівень шуму, 

підвищений рівень 

іонізуючих 

випромінювань, 

підвищений рівень 

електромагнітних 

випромінювань 

Негативний вплив 

електроприладів, 

знижена температура 

повітря, підвищений 

рівень шуму, 

підвищений рівень 

іонізуючих 

випромінювань, 

підвищений рівень 

електромагнітних 

випромінювань 

14 Категорія приміщення з 

пожежної небезпеки 

В 

(пожежонебезпечна) 

В 

(пожежонебезпечна) 
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15 Можливі причини 

пожежі 

несправність 

електроприладів; 

займання 

легкозаймистих 

речей; недотримання 

правил пожежної 

безпеки. 

несправність 

електроприладів; 

займання 

легкозаймистих 

речей; недотримання 

правил пожежної 

безпеки. 

16 Наявність засобів 

пожежогасіння, 

пожежної сигналізації і 

зв'язку 

На поверсі, де 

розташований відділ 

є 2 порошкових 

вогнегасники ВП-5 

На поверсі, де 

розташований відділ 

є 2 порошкових 

вогнегасники ВП-5 

17 Наявність плану 

евакуації з 

досліджуваного 

приміщення на випадок 

пожежі 

Є Є 

18 Наявність інструкції з 

промислової безпеки на 

робочих місцях 

Є Є 

 

Відповідно до санітарного законодавства при організації постійних 

робочих місць, робоче приміщення (кабінет), обладнаний комп'ютерною 

технікою має бути досить просторим. Площа на одне робоче місце має 

становити не менше ніж 6,0 м2, а об'єм не менше ніж 20,0 м3 з урахуванням 

максимальної кількості осіб, які одночасно працюють.  

Порівняємо отримані результати із санітарними вимогами: об’єм 

повітря на одного працівника становить 19 м3 та 22 м3 та площа, що припадає 

на одного працівника – 7,13 м2 та 8,32 м2 у приміщеннях №1 та №5 

відповідно. 

Отже, робимо висновок, що приміщення виробничого відділу 

геодезичних робіт та обробки інформації відповідає нормативам з охорони 

праці, а працівники відділу забезпечені добре організованими робочими 

місцями. 
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3.2 Аналіз шумового і вібраційного режиму 

Шум є одним з найбільш поширених у виробництві шкідливих 

факторів. Постійний шум призводить до швидкої стомлюваності, головного 

болю, безсонні. Він викликає у людей дратівливість, нервозність, послаблює 

увагу і пам'ять. Боротьба з шумом є важливим фактором охорони здоров'я 

людей. 

Рівні шуму та вібрації на робочих місцях осіб, що працюють з 

персональним комп’ютером, визначаються відповідно до 

ДсанПіН 3.3.2 007-98. 

Шум одного комп’ютера становить близько 40 дБ, а рівень шуму 

друкувального пристрою - близько 60 дБ. 

Шум розсіює увагу персоналу, істотно впливає на працездатність і 

результативність праці. Особливо сильно впливає шум на працездатність при 

розумових операціях. Відчутний шум знижує працездатність розумової праці 

більш ніж у 1,5 рази. 

Що стосується рівнів шуму та вібрації, то будівля, у якій знаходиться 

офісне приміщення, розташована поблизу дороги з незначним транспортним 

навантаженням. 

 

3.3 Аналіз освітленості робочих місць 

Як відомо, тривала робота за комп’ютером та з документами при 

недостатньому рівні освітленості може призвести до значного 

перенапруження зору, тому вимоги до освітлення є досить важливими. 

Усі приміщення забезпеченні природним та штучним освітленням. 

Вікна приміщень обладнані регульованими пристроями – жалюзями.  

Як видно на рис. 4.1 – робочі місця виробничого відділу геодезичних 

робіт та обробки інформації розміщені так, що природне світло падає збоку, 

переважно з лівого. Всі робочі місця, обладнання персональними 

комп’ютерами розташовані так, щоб працівник уникав попадання в очі 

прямого світла. 
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Як джерело світла при штучному освітленні на підприємстві 

застосовуються люмінесцентні лампи потужністю 20 Вт типу ЛБ. У 

приміщенні №1 знаходиться 16 ламп, а у приміщенні №5 – 8 ламп. Додатково 

до загального освітлення, встановлені світильники місцевого освітлення. 

У виробничих умовах необхідно передбачати таке штучне освітлення, 

котре мало б створити безпечні умови праці. За неправильного освітлення 

нещасний випадок найбільш вирогідний. 

Розрахуємо освітленість Е (лк) обох приміщень за такою формулою: 

 

𝐸 =
𝐹

𝑆
 ,              (3.1) 

 

де, F  – світловий потік, лм. 

S – площа освітлювальної поверхні, м2. 

Світловий потік люмінесцентної лампи потужністю 20Вт типу ЛБ 

становить 1120 лм. 

Освітленість приміщення №1 становить: 

 

E1=
16∙1120

49,92
=358,97 лк. 

 

Освітленість приміщення №5 дорівнює: 

 

E2=
8∙1120

24,96
=358,97 лк. 

 

Розрахуємо яскравість робочої поверхні за формулою: 

 

Я=
E∙Квідб

3,14
, 

 

де, Я – яскравість, кд/м2; 
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Квідб – коефіцієнт відбиття поверхні (біла – 0,7; світло-бежева – 0,5; 

коричнева – 0,4; чорна – 0,1). 

Оскільки стіни приміщень білого кольору, то коефіцієнт відбиття 

поверхні становить 0,7. Освітленість обох приміщень є однаковою, то 

яскравість робочої поверхні приміщення також є однаковою і становить: 

 

Я=
358,97∙0,7

3,14
=80 (кд/м2). 

 

На території України діють норми освітлення "Природне і штучне 

освітлення" СНиП II-4-79. Згідно цих вимог, штучна освітленість кабінетів і 

робочих кімнат повинна становити 300 лк. У виробничому відділі 

геодезичних робіт та обробки інформації освітленість приміщень дорівнює 

358,97 лк. В цих нормах також вказано найбільш допустиму яскравість 

робочих поверхонь – 500 кд/м2. В кабінетах яскравість становить 80 кд/м2.  

Можемо зробити висновок, що показники освітленості робочих місць 

на підприємстві відповідають вимогам. 
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ВИСНОВК И 

 

Осн  овною мет  ою р оботи бул  о викл  асти сутніст  ь великогабарит ного 

транспорт  у, обгово  рити найважли  віші реч і, не можу ть б  ути присутні  ми при 

організації йог  о пе  ревезень. 

Перевезення н егабаритних в антажів – скл адний пр  оцес, що вима  гає 

роб  оти ба  гатьох фахівці  в. Йо го ор  ганізація за ймає до к  ількох м  ісяців. Кожна, 

навіт ь найменша, діяльніс ть повинн  а бут  и проду мана і вик  онана з вел икою 

точн  істю. Ка  ртографування маршру ту вимаг  ає прис  кіпливості та ретел  ьної 

переві рки під час ог ляду на м  ісці та відпові  дного п ристосування 

інфрас  труктури до ум  ов транс  порту. Під час транс  портування не обхідна 

присутність пілотно  ї групи, а в особл ивих в  ипадках – п оліцейського 

супро  воду. Кожен нега  баритний транспо  рт відр ізняється і ви  магає 

інд  ивідуального підх  оду. 

На ринку є причепи, котрі можут  ь пер  евозити практи  чно бу дь-котри й 

ва нтаж. Потр  ібно ли  ше з найти відп  овідного пер  евізника та ма  ти в еликі 

гроші . Вел икі в антажі, як прави  ло, дуже ці  нні вант  ажі, з яки  ми потрі  бно 

звертатися з особ  ливою обережністю. 

Сумар  ні витра ти на перев езення для всьо  го маршру ту складат имуть 

75 392,64 грн. 
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