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В учебном пособии изложены общие сведения о развитии автомобильного

транспорта й единой транспортной системы в СССР, об их эффективном ис-

пользовании.

В учебном пособии рассмотрены вопросы безопасности движения на авто-

мобильном транспорте, технико-экономическиеосновы погрузочно-разгрузочных

работ и использования подвижного состава для перевозок грузов и пассажи-

ров. Приводятся сведения об особенностях перевозки различных видов народ-

нохозяйственных грузов, об организации диспетчерской службы на предприя-

тиях автомобильного транспорта и применении методов линейного программи-

рования в планировании автомобильных перевозок.
Учебное пособие предназначено для учащихся средних специальных учеб-

ных заведений. Ее могут использовать студенты вузов Латвийской ССР, а

также специалисты автотранспортных предприятий и водители транспортных
средств для повышения своей квалификации.

В учебном пособии 178 иллюстраций, 46 таблиц, библиография — 15 на-

званий.

Recenzents — Latvijas PSR Autotransporta un šoseju

ministrijas pārvadājumu plānošanas nodaļas vadītājs 0. Vitiņš

Mācību līdzeklī sniegtas vispārīgas ziņas par PSRS autotransporta un

vienotā transporta tīkla attīstību un ekspluatāciju.
Mācību līdzeklī aplūkoti autotransporta kustības drošības jautājumi, gal-

venie tehniski ekonomiskie rādītāji kravu iekraušanas, izkraušanas un ritošā

sastāva izmantošanas pareizai organizēšanai, sniegtas ziņas par dažādu tautas

saimniecības kravu pārvadāšanas īpatnībām, dispečera dienestu, pasažieru pār-
vadāšanu ar autotransportu un lineārās programmēšanas metožu lietošanu pār-
vadājumu plānošanā.

Mācību līdzeklis paredzēts vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņiem, to
var izmantot arī augstāko mācību iestāžu studenti, autosaimniecību speciālisti

un šoferi kvalifikācijas paaugstināšanai autoskolās.
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IEVADS

Mūsu zemes Komunistiskās partijas ekonomiskās politikas
galvenie principi pašreizējam laika posmam ir izstrādāti un no-

teikti Komunistiskās partijas Programmā. Partijas kurss mūsu

tautas labklājības līmeņa nemitīgā paaugstināšanā tiek noteikts

ne tikai konkrētos piecgadu plānos, bet arī visas tautas saimnie-

cības attīstības orientācijā ilgākam laika posmam. Galvenie no-

sacījumi padomju tautas labklājības līmeņa paugstināšanai ir

pastāvīgs materiālās ražošanas tempu, ekonomiskās efektivitātes

un darba ražīguma pieaugums.
Sabiedriskās ražošanas efektivitātes paaugstināšanas galve-

nais nosacījums ir zinātniski tehniskā progresa paātrināšana.

Saskaņā ar mūsu zemes zinātnes atklājumiem un tehnikas sasnie-

gumiem, mūsu valstī ir izvērsts un straujos tempos turpinās ra-

žošanas spēku pārkārtošanas process: visa ražošanas un saim-

nieciskā darbība tiek organizēta zinātniski, straujos tempos ap-

gūst Sibīrijas un Tālo Austrumu dabas bagātības. Organiski tiek

saistīti zinātniski tehniskās revolūcijas sasniegumi un sociālistis-

kās sistēmas saimniekošanas priekšrocības.
Sabiedriskās ražošanas efektivitātes kāpināšana lielā mērā

ir saistīta ar transporta tehniskā nodrošinājuma kāpinājumu, ar

transporta veidu savstarpējās attiecības proporciju pilnveidošanu,
transporta līdzekļu izmantošanas uzlabošanu un pārvadājumu
pašizmaksas samazināšanu. No transporta sistēmas posmu pre-

cīza un plānveidīga darba lielā mērā ir atkarīgs visu citu tautas

saimniecības ražošanas nozaru ritmisks darbs.

Autotransports ir viens no mūsu zemes transporta vienotās

sistēmas svarīgākajiem posmiem. Tas kopā ar citiem transporta
veidiem nodrošina lauksaimnieciskās un rūpnieciskās produkci-
jas normālu ražošanu un apgrozību, kapitālās celtniecības apkal-
pošanu, iedzīvotāju transporta vajadzību apmierināšanu un mūsu

zemes aizsardzības spēju nostiprināšanu.
Galvenais nosacījums augsta darba ražīguma nodrošināju-

mam ikvienā ražošanas uzņēmumā ir darba zinātniskā organizā-
cija. Tā ietver kadru izvēli, to sagatavošanu un izvietošanu, regu-

lāru kadru kvalifikācijas celšanu, šoferu darba precīzu organizā-
ciju gan saimniecībā, gan uz līnijas, remontatslēdznieku darba

un darbavietu organizāciju un apgādi ar modernām iekārtām un



instrumentu komplektiem, ražošanas estētikas prasību nodrošinā-

jumu utt.

Strauji paplašinās mūsu zemes automobiļu ražošanas apjoms.
1980. gadā mūsu zemē pirmo reizi tika izgatavoti vairāk par

2 miljoniem automobiļu. Tagad viens no svarīgākajiem uzdevu-

miem ir mūsu zemes kravas automobiļu parka struktūras uzlabo-
šana. Ir jāpaaugstina lielas kravnesības automobiļu un autovil-

cienu īpatsvars, jāpalielina maztonnāžas un specializēto automo-

biļu skaits, kuri pielāgoti dažādu tautas patēriņa preču
pārvadāšanai, jāsamazina automobiļu tukšbraucieni un jāuzlabo

autotransporta ritošā sastāva tehniskā apkalpošana.
Lauksaimnieciskā ražošana mūsu valstī ir cieši saistīta ar

rūpniecisko ražošanu. Tādējādi ar katru gadu pieaug auto-

transporta loma lauksaimniecībā, jo tehnoloģisko agregātu un

transporta agregātu darbs šādā gadījumā ir jāplāno kompleksi.
Patlaban mūsu zemes lauksaimniecībā izmanto vairāk nekā

1,6 miljonus automobiļu. Līdz ar lauksaimnieciskās ražošanas

apjomu pieaugumu arī lauksaimniecībā nodarbināto automobiļu
skaits ar katru gadu palielināsies. Lai samazinātu darba patē-

riņu un transporta izdevumus, arī lauksaimniecībā izmantoja-
mam autotransportam ir jāpilnveido autoparka struktūra, tā

darba organizācijas un izmantošanas plānošanas metodes.

Lai sekmīgi plānotu autotransporta ritošā sastāva izmanto-

šanu, analizētu ritošā sastāva izmantošanas rādītājus, autosaim-

niecību vadošajiem speciālistiem ir jāzina sociālisma ekonomiskie

likumi, nozares attīstības un zinātniski tehniskā progresa vir-

zieni, jāapgūst ekonomiski matemātiskās pārvadājumu plānoša-
nas un saimnieciskās darbības analīzes metodes.
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1. nodaļа

VIENOTAIS TRANSPORTA TĪKLS

1.1. PAMATJĒDZIENI PAR TRANSPORTU

Transports ir materiālās ražošanas nozare. K. Markss to no-

saucis par transporta rūpniecību, kuras uzdevums ir apmierināt
sabiedrības vajadzības pēc kravu un pasažieru pārvadājumiem.
Transports ir ražošanas turpinājums gan pašā ražošanas procesā,
gan arī apgrozības sfērā, nogādājot saražoto produkciju no ra-

žošanas sfēras uz apgrozības sfēru.

Tāpat kā katrai materiālās ražošanas nozarei, arī transpor-
tam ir savs, bet īpatnējs ražošanas process. Pārvadājot kravas,

transports nepārstrādā izejvielas un nerada jaunus produktus,
bet, tāpat kā ikkatrā materiālās ražošanas nozarē, arī transportā
veidojas sava specifiska transporta produkcija, kuru nosaka, rei-

zinot pārvestās kravas daudzumu tonnās (t) ar šī kravas dau-

dzuma pārvadāšanas attālumu kilometros (km) un mēra tonnki-
lometros (t-km) kravu pārvadājumos un attiecīgi pasažierkilo-
metros

— pasažieru pārvadājumos. Kā redzam, transportā ražo-

šanas process un šī procesa produkcija ir nedalāmi jēdzieni, tie

ir vienlaicīgi telpā un laikā, jo kravu vai pasažieru pārvadāšana
vienlaicīgi ir transporta ražošanas process un transporta produk-
cija.

Transporta produkcija būtiski atšķiras no rūpnieciskās vai

lauksaimnieciskās ražošanas produkcijas. Tai ir šādas īpatnības:
transporta produkcijai nav naturālas formas, to nevar uzkrāt,

var tikai uzskaitīt;

transports ražošanas procesā nepatērē izejvielas, visas pār-
vietojamās kravas transportam tiek piegādātas kādā noteiktā

gatavā veidā;

transports nerada jaunus naturālus produktus un neizmaina

transportējamo kravu kvalitāti un kvantitāti;

transportējamo preču (kravas) vērtība palielinās tieši par
transporta izdevumu summu.

Jēdziens «transports» sevī ietver satiksmes līdzekļus, sa-

tiksmes ceļus un trases, kā arī dažādas tehniskas izbūves un
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ierīces, kuras nodrošina normālu satiksmes līdzekļu un satiksmes

ceļu darbību.

Satiksmes līdzekļi — sauszemes transportā tas ir visdažādā-

kais ritošais sastāvs, upju un jūras transportā — kuģi, gaisa

transportā — lidmašīnas un helikopteri.
Satiksmes ceļi — speciāli pielāgoti un iekārtoti ceļi un trases,

pa kuriem notiek satiksmes līdzekļu pārvietošanās.
Tehniskas izbūves un ierīces transportā ir remonta darbnīcas

un remonta rūpnīcas, kravu noliktavas, kravu iekraušanas un iz-

kraušanas punkti, pasažieru stacijas, sakaru un signalizācijas
ierīces utt.

Padomju Savienības tautas saimniecība transports veic šādus

uzdevumus:

veicina mūsu zemes ražošanas spēku attīstību un racionālu

izvietojumu;
savstarpēji savieno mūsu zemes ražojošos un patērējošos ra-

jonus, veicina ātru un elastīgu sabiedriskās ražošanas produk-

cijas sadalīšanu visas valsts mērogā;
veicina ekonomisko, kultūras un politisko sakaru nostiprinā-

šanos gan mūsu zemē, gan arī starp atsevišķām valstīm un

kontinentiem;
veicina mūsu zemes aizsardzības spēju nostiprināšanos.
Padomju Savienībā transports ir visas padomju tautas īpa-

šums, tātad — sociālistiskais īpašums.
Visi transporta veidi mūsu zemē veido vienotu transporta

sistēmu, kuru raksturo šādas pazīmes:
transports attīstās un pilnveidojas, pamatojoties uz vienoto

tautas saimniecības attīstības plānu saskaņā ar sociālisma pa-
matlikumu

— maksimāli apmierināt mūsu zemes sabiedrības ma-

teriālās un garīgās vajadzības, šim nolūkam ieviešot transportā
jauno tehniku un pilnveidojot transporta procesu;

transports tāpat kā citas materiālās ražošanas nozares piln-

veidojas saskaņā ar plānveida proporcionālās attīstības likumu,
kas nodrošina visu transporta veidu racionālu izmantošanu un

intensīvu attīstību;

transporta darba apjomu starp atsevišķiem transporta vei-

diem sadala atbilstoši katrā transporta veida tehniski ekonomis-

kajiem rādītājiem;
kravu un pasažieru pārvadāšanai ar dažādiem transporta vei-

diem ir noteikti savstarpēji saskaņoti tarifi visā mūsu zemes

teritorijā;
visi transporta veidi kravas un pasažierus pārvadā ar mini-

mālu dzīvā darbaspēka un materiālo vērtību patēriņu.
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1.2. PSRS TRANSPORTA VEIDU ĪSS RAKSTUROJUMS

Mūsu valsts transporta vienotā sistēma sevī apvieno dzelz-

ceļa transportu, upju un jūras transportu, gaisa transportu, auto-

transportu un cauruļvadu transportu, tādējādi izveidojot ļoti plašu
un sarežģītu dzelzceļu, autoceļu un ūdensceļu, kā arī naftas un

gāzes vadu tīklu visā mūsu zemes vairāk nekā 22 miljonus
km2 lielajā teritorijā. Visi šie transporta veidi ir nodrošināti ar

attiecīgām tehniskām izbūvēm: dzelzceļu stacijām, jūras ostām un

upju piestātnēm, lidostām, garāžām, sūkņu stacijām, noliktavām,
remontdarbnīcām utt.

Izsmeļoša informācija par PSRS satiksmes un transporta ma-

ģistrāļu tīkla attīstību dota 1.1. tabulā.
Visu tehnisko izbūvju un transporta līdzekļu kopējā vērtība

mūsu zemē pārsniedz 60 miljardus rubļu, kas veido ap 12% no

visiem mūsu zemes tautas saimniecības pamatfondiem, kravu

apgrozījums transportā ik gadus pārsniedz 3000 miljardus t-km,

transportā nodarbināti 10% mūsu zemes strādnieku un kalpo-

tāju.
Transporta tīkla blīvums visā PSRS teritorijā nav vienāds.

Sevišķi mazs tas ir mūsu zemes austrumu un ziemeļaustrumu
rajonos, kā arī Vidusāzijas republikās.

Ļoti liels transporta tīkla blīvums, sevišķi autoceļi ar cieto

segumu, ir valsts centrālajos rajonos, Baltijas republikās un

Ukrainā.

Dzelzceļa transports ir galvenais transporta veids PSRS vie-

notajā transporta sistēmā un nodrošina tiešus sakarus starp vi-

siem mūsu zemes ekonomiskajiem rajoniem un savienotajām

republikām. Mūsu zemes iekšējos pārvadājumus — apmēram80%
no kravu apgrozības un 70% no pasažieru apgrozības —

veic

dzelzceļa transports.

tabula

PSRS satiksmes un transporta maģistrāļu garums (tūkst, km)

Gads Dzelzceļi Autoceļi ar

cieto segumu

Iekšējie
ūdens-

ceļi

Gaisa

satik-

smes

līnijas

Maģis-
trālie

naftas

vadi

Gāzes

vadi

1917

1928

1940

1950
1960

1970
1975

1977

70,3
76,9

106,1
116,9

125,8
132,5

138,3
139,8

25,0
32,0

143,4
177,3

270,8
511,6

660,5

713,1

42,5
71,6

108,9
130,2

137,9
144,5

145,4
143,1

9,3

143,9
295,4

360,1
596,0

645,4
688,4

1,1
1,6

4,1
5,4

17,3
37,4

56,6
61,9

1,0

26,6
170,1

250,6
300,2
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Dzelzceļa transporta līdzekļi un ceļu tīkls tiek pastāvīgi piln-
veidoti. Par vilces spēku dzelzceļa transportā mūsdienās ekono-

miski izdevīgi izmantot elektrolokomotīves un dīzeļlokomotīves.
Mūsu valstī elektrisko vilces spēku dzelzceļa transportā izmanto

vairāk nekā 40 000 km garā ceļu posmā, bet dīzeļlokomotīves —

ap 70 000 km garā ceļu posmā.
Pastāvīgi tiek uzlabota un pilnveidota ari dzelzceļu transporta

kvalitāte. Dzelzceļus iekārto divvirzienu kustībai, to būvē izmanto

smagā tipa un metinātās sliedes, dzelzsbetona gulšņus un drupi-
nāto akmeņu klājumu. Tā rezultātā vilcienu sastāvu kustības

ātrums var būt lielāks par 200 km/h.
Kravu pārvadāšanai izmanto paaugstinātas kravnesības va-

gonus ar pilnveidotu ritošo daļu, automātisko sakabi un auto-

mātiskajām bremzēm.

Pasažieru pārvadāšanai paredzētos dzelzceļa vagonus apgādā
ar gaisa kondicionēšanas iekārtām, pilnveido vagonu salonus,
uzlabo vagonu amortizāciju un kopumā visa vilciena estētisko

noformējumu.
Palielinoties dzelzceļa transporta kustības ātrumam, liels

darbs tiek veikts arī kustības drošības garantēšanā uz dzelzceļa.
Sim nolūkam dzelzceļa transportā tiek izmantoti jaunākie zināt-

nes un tehnikas sasniegumi, vilcienu kustības regulēšanai lieto
dažādas automātiskas ierīces.

Jūras transports ieņem svarīgu vietu PSRS transporta sistēmā,

veicot mūsu zemes kravu iekšējos pārvadājumus galvenokārt
Melnās un Kaspijas jūru baseinos, kā arī Tālo Austrumu un

Ziemeļu Ledus okeāna jūru baseinos, kur tas ir galvenais trans-

porta veids kravu un pasažieru pārvadāšanai.
Mūsu zemes krastus apskalo trīs okeānu 12 jūras, valsts jū-

ras robežas garums ir ap 40 000 km, tāpēc jūras transportam
liela loma ir arī starptautiskajos kravu un pasažieru pārvadā-

jumos. Jūras transports mūsu zemē veic vairāk nekā 50% no

starptautiskās tirdzniecības kravu pārvadājumiem, tirdzniecības

flotes kravnesība ir ap 10 miljonu t. Tirdzniecības flote gadā veic

ap 100 miljonu km un apkalpo vairāk nekā 1000 pasaules ostas

109 pasaules valstīs.

levērojama loma jūras transportam ir arī pasažieru pārvadā-
šanā. Padomju Savienības pasažieru kuģi apkalpo ap 180 regulā-
ras līnijas, kuru kopējais garums pārsniedz 300 000 km. Ir jāat-
zīmē jūras transporta loma gan mūsu zemes, gan arī ārzemju
tūristu pārvadāšanā, kuru galvenie maršruti ir pa Melno un Vi-

dusjūru, kā arī apkārt Eiropai un pa Tālo Austrumu jūrām.
Upju transports ir nozīmīgs transporta veids mūsu zemes

kravu un pasažieru iekšējiem pārvadājumiem. Padomju Savienībā

ir vairāk nekā 150 000 upju, to kopgarums — apmēram 5 miljoni
km, no kura ap 520 000 km ir izmantojami kuģošanai un koku

pludināšanai. Bez tam mūsu zemē ir vairāk nekā 2000 kuģojamu
ezeru.
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Mūsu zemes Eiropas daļas upes tagad ir savienotas ar lieliem

kuģojamiem kanāliem. Baltās—Baltijas jūras kanāls (rekonstru-
ēts 1964. g., garums

— 368 km), Maskavas kanāls (atklāts
1937. g., garums —

128 km) un Volgas—Donas kanāls (atklāts
1952. g., garums — 101 km) tagad savieno piecas jūras (Balto,
Baltijas, Kaspijas, Azovas un Melno jūru), veidojot vienotu PSRS

Eiropas daļas dziļūdens transporta sistēmu. Patlaban mūsu zemē

tiek realizēti pasākumi kuģošanas apstākļu uzlabošanai valsts
austrumu un ziemeļaustrumu rajonos.

Upju transportā tvaika piedziņas iekārtas aizstāj ar daudz

ekonomiskākajām dīzeļu iekārtām, būvē dīzeļkuģus un dīzeļelek-
trokuģus, palielina kuģu motoru jaudu, tādējādi palielinot kuģu
kustības ātrumu, mehanizējot un automatizējot kravu iekraušanas

un izkraušanas darbus, samazina kuģu dīkstāvi upju piestātnēs
un ostās.

Mūsu zemes upju flotē ir daudz kuģu ar zemūdens spārniem,
to kustības ātrums ir līdz 80 km/h, perspektīvi ir kuģi uz gaisa
spilvena, to kustības ātrums būs līdz 120 km/h.

Upju transporta galvenie trūkumi ir klimatisko apstākļu iero-

bežotā navigācija, ūdens līmeņa krišanās sausuma periodos, kā

arī tas, ka kravu transportēšana iespējama tikai upju un izrakto

kanālu virzienos un kravu transportēšanas ātrums ir samērā

mazs. Tādēļ ar upju transportu pārvadā sezonas masveida kra-

vas, kā arī tās kravas, kuras var ievest, uzkrāt un izmantot gada
laikā.

Gaisa transports ir samērā jauns transporta veids, kas attīs-

tījies tikai pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas. Pirmo

regulāro gaisa satiksmes līniju Padomju Savienībā atklāja
1923. gadā starp Maskavu un Ņižņijnovgorodu, un šajā pašā
laikā Padomju valdība pieņēma Lēmumu par civilās gaisa flotes

izveidošanu mūsu zemē. Kopš tā laika notiek nemitīga gaisa flo-

tes satiksmes līdzekļu konstrukcijas pilnveidošana un to teh-

niski ekonomisko rādītāju uzlabošana.

Gaisa transporta galvenais uzdevums ir pasažieru un pasta
pārvadāšana lielos attālumos, t. i., tālāk par 800... 1000 km,
kaut gan tagad jau ir izstrādātas tādas lidmašīnu un helikop-
teru konstrukcijas, kuras ekonomiski izdevīgi var izmantot arī

mazākiem pārvadājumu attālumiem.

Sevišķa nozīme gaisa transportam ir mūsu zemes ziemeļu un

ziemeļaustrumu rajonos, kur tas dažkārt ir vienīgais praktiski
iespējamais transporta veids.

Gaisa transporta trūkumi ir šādi: ierobežota kravnesība, augsta

pārvadājumu pašizmaksa un tas, ka lidostas izvietotas tālu no

kravu veidošanas un patērēšanas vietām, kas savukārt rada pa-

pildu izdevumus un laika patēriņu kravu nogādāšanai uz lid-

ostām vai no lidostām uz kravu patērēšanas vietām.

Maģistrālā cauruļvadu transporta attīstības pirmsākumi Krie-

vijā bija laikā no 1897. līdz 1907. gadam, kad tika ierīkots
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maģistrālais cauruļvads petrolejas pārsūknēšanai starp Baku un

Batumi 850 km kopgarumā.
Mūsdienās maģistrālo cauruļvadu transportu izmanto naftas,

naftas produktu un dabasgāzes transportēšanai no to iegūšanas
vietām uz pārstrādāšanas rūpnīcām un patērēšanas rajoniem.

Cauruļvadu transporta galvenais uzdevums ir atslogot dzelz-

ceļus no šķidru un gāzveida kravu masveida transportēšanas lie-

los attālumos, bez tam cauruļvadu transporta izmaksas ir 2 ... 3

reizes zemākas nekā ūdensceļu vai dzelzceļu transporta izmaksas.

Padomju Savienībā ar katru gadu palielinās maģistrālo cau-

ruļvadu tīkla garums. Lielākie maģistrālie naftas cauruļvadi mūsu

zemē ir Tuimazi —Omskas—Krasnojarskas—lrkutskas cauruļvads,
kura garums ir 3600 km, un starptautiskais naftas vads «Drau-

dzība» no Tatārijas APSR uz Polijas Tautas Republiku, Cehoslo-

vakijas Sociālistisko Republiku, Vācijas Demokrātisko Republiku
un Ungārijas Tautas Republiku (kopgarumā 4665 km).

Lielākie maģistrālie gāzes vadi Padomju Savienībā ir šādi:

no Buhāras uz Urālu rūpnieciskajiem rajoniem kopgarumā ap
3000 km; no Stavropoles uz Maskavu 1500 km garumā; no Daša-

vas uz Minsku un Ļeņingradu 1200 km garumā. Nākotnē pare-

dzēta maģistrālo gāzes vadu būve, izmantojot šim nolūkam pa-
lielināta diametra cauruļvadus un veidojot biezu atzaroto cauruļ-
vadu tīklu, lai gāzi varētu novadīt tieši uz tās izmantošanas

vietām.

Autotransports ir viena no mūsu zemes tautas saimniecības
svarīgākajām nozarēm, jo ar autotransportu pārvadā apmēram
80% no visas mūsu zemē pārvadājamās kravas, bet kravu apgro-

zījums autotransportā ir ap 6,5% no visa mūsu zemes kopējā
kravu apgrozījuma.

Autotransporta izmantošanas iespējas ir ļoti dažādas. Ar auto-

transportu pārvadā gan visu tautas saimniecības nozaru kravas,

gan arī pasažierus lauku apvidos, pilsētās un starppilsētu sa-

tiksmē. Līdztekus ar citiem transporta veidiem autotransports
nodrošina normālu rūpniecības un lauksaimniecības produkcijas
ražošanu un apgrozību, apkalpo kapitālo celtniecību un apmie-
rina iedzīvotāju vajadzības pēc kravu pārvadājumiem.

Ar autotransportu kravas pārvadā parasti nelielos attālumos.

Tā, piemēram, vidējais kravas pārvadāšanas attālums ar dzelzceļa
transportu ir 800 km, ar jūras transportu —

3000 km, ar upju
transportu — 500 km, bet ar autotransportu — tikai 15

...
20 km.

Autoceļu tīkla paplašināšana, ceļu kvalitātes uzlabošana un

ritošā sastāva tehniski ekonomisko rādītāju paaugstināšana rada

priekšnosacījumus autotransporta izmantošanai regulārā starp-
pilsētu satiksmē pat 1000... 1500 km lielos attālumos, tomēr

par kravu un pasažieru ekonomiski izdevīgu pārvadāšanas attā-

lumu ar automobiļiem uzskata pārvadāšanas attālumu 150...

300 km. Līdz ar to dzelzceļa transportu atslogo no kravu un pa-
sažieru pārvadājumiem nelielos attālumos.



1.2.

tabula

Latvijas
PSR

autoceļu

garums
(km)

Tajā

skaitā

Gads

Kopējais autoceļu garums

vissavienības
nozīmes

republikas
nozīmes

vietējas

nozīmes

ar

cieto segumu

kopējais

ar

cieto segumu

kopējais

ar

cieto segumu

kopējais

ar

cieto segumu

1940 1950 1960 1970 1975 1977 1979

35972 34200 25241 2417824233 2426624184

2588 2942 5111 11127 13466 14450 15187

3206 3077 3277 29622933 2955 2868

1363 10502465 2851 2847 2907 2838

8545 5005 5050 5449 5424 5437 5359

1225978 2230 4181 4641 4846 4887

24221 26118 16914 15783 15876 15874 15954

416 4095 5978 6697 7462
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Padomju Savienībā autotransports sāka strauji attīstīties pir-
mās piecgades trīsdesmito gadu sākumā, kad mūsu zemē uzbū-

vēja autobūves rūpnīcas Gorkijā, Maskavā un Jaroslavļā. Lai

nodrošinātu strauju rūpniecības un lauksaimniecības attīstību

mūsu zemē, pirmkārt, vajadzēja izveidot darbspējīgu un labi

organizētu kravas automobiļu parku. Nākamais uzdevums bija iz-

veidot spēcīgu autobusu parku, lai pēc iespējas ātrāk būtu apmie-
rinātas mūsu zemes iedzīvotāju vajadzības pēc pasažieru pārva-
dājumiem lauku apvidos, pilsētās un starppilsētu satiksmē. Pat-

laban līdz ar kravas automobiļu un autobusu ražošanas tempu
kāpināšanu mūsu zemē izveidota un sekmīgi darbojas vieglo
automobiļu būves rūpniecība, lai pilnīgi apmierinātu mūsu zemes

iedzīvotāju vajadzības ari pēc šī transporta veida.

Latvijas PSR autoceļu tīkla attīstību un pilnveidošanos rak-

sturo 1.2. tabula.

Autotransporta galvenās priekšrocības ir šādas: nelieli kapitāl-

ieguldījumi pārvadājumu organzēšanā; transporta līdzekļiem ir

augstas manevrēšanas spējas, kā rezultātā kravu var pārvest no

nosūtīšanas punkta uz saņemšanas punktu bez papildu pārkrau-
šanas; ar autotransportu kravu un pasažieru nogādāšana to gala-

punktos norit ātrāk nekā tad, ja šim nolūkam izmanto dzelzceļa

un upju transportu; samērā nelielas pārvadājumu izmaksas.

Autotransportu var izmantot kā patstāvīgu transporta veidu

kravu nogādāšanai no kravas nosūtītāja līdz kravas saņēmējam,
vai arī kā palīgtransportu kravas vešanai uz dzelzceļa stacijām,

upju piestātnēm, lidostām un jūras ostām vai kravas izvešanai

no tām.

1.3. PSRS VIENOTA TRANSPORTA SISTĒMA UN TĀS

EKSPLUATĀCIJA

Padomju Savienības Komunistiskās partijas programmā viens
no svarīgākajiem uzdevumiem transporta jomā ir pilnveidot mūsu

zemes vienoto transporta sistēmu, nodrošinot tajā ietilpstošo
transporta veidu proporcionālu attīstību. Kompleksi izmantojot
visus transporta veidus, jānodrošina pilnīga mūsu zemes tautas

saimniecības un iedzīvotāju transporta vajadzību apmierināšana
ar iespējami mazāku sabiedriskā darba patēriņu. Par rūpnieciskās
ražošanas un transporta izvietošanas un attīstības efektivitātes
kritēriju jāņem produkcijas vienības izgatavošanai un transpor-
tēšanai nepieciešamais kopējais sabiedriskā darba patēriņš.

Mūsu zemes vienotā transporta tīkla izmantošanas uzlaboša-
nas iespējas ir šādas:

jāattīsta atsevišķi transporta veidi atbilstoši to nozīmei un

nepieciešamībai mūsu zemes tautas saimniecībā;
plaši jāizvērš bezpārkraušanas satiksme ar dažādiem trans-
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porta veidiem un kompleksi jāmehanizē kravu iekraušanas un iz-

kraušanas darbi;

jāievieš jaunas racionālas kravu un pasažieru pārvadāšanas
tehniskās formas;

jāautomatizē transporta vadīšanas un maršrutu plānošanas
operācijas.

Ļoti svarīgs uzdevums ir dažādu transporta veidu apvienotas
un racionālas izmantošanas sistēmas izstrādāšana, lai praktiski
varētu realizēt kravu pārvadāšanu pēc principa «no durvīm līdz

durvīm», t. i., no kravu nosūtītāja līdz kravu saņēmējam bez

starpnoliktavām un kravu pārkraušanas visās transporta procesa

stadijās.
So uzdevumu var atrisināt, pareizi sadalot pārvadājumu ap-

jomu starp dažādiemtransporta veidiem, pilnveidojot tiešās jauk-
tās satiksmes tehniskās un organizatoriskās formas, kā arī vis-

pusīgi attīstot kravu bezpārkraušanas nogādāšanas formas.

Pārvadājamo kravu apjoma sadalīšanā starp dažādiem trans-

porta veidiem ir jāievēro kravu veids un katra transporta veida

ekonomiskais izdevīgums konkrētajos ģeogrāfiskajos un klima-

tiskajos apstākļos. Kā noteicošo, bet ne vienīgo faktoru var pie-
ņemt kravu pārvadājumu pašizmaksu, taču arī tā var svārstīties

samērā lielā diapazonā atkarībā no dažādiem apstākļiem. Ap-
tuvena kravu transportēšanas pašizmaksa dota 1.3. tabulā.

Visu transporta veidu kravu pārvadājumu vidējā pašizmaksa
Padomju Savienībā ir apmēram 0,31 kap./t-km.

Pārvadājumu pašizmaksa visiem transporta veidiem samazi-

nās, ja palielinās pārvadājumu attālums, jo izdevumi transporta
sākotnējām un beigu operācijām sadalās uz lielāku transporta
produkcijas vienību

—
tonnkilometru daudzumu. Mazāk izteikta

pārvadājumu pašizmaksas samazināšanās ir autotransportā. Pie-

augot pārvadājumu attālumam 10 ... 1000 km, autotransportā
pārvadājumu pašizmaksa samazinās par 30... 40%, dzelzceļa

transportā samazinās 12... 16 reizes, bet upju transportā —

40... 50 reizes.

1.3. tabula

Aptuvena kravu transportēšanas pašizmaksa

Transporta veids
Viena tonnkilometra

pašizmaksa (кар.)

Nafta pa cauruļvadiem
Jūras

Upju

Dzelzceļa
Gāze pa cauruļvadiem
Autotransports

0,11

0,13
0,23

0,24
0,46

6,11
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Pasažieru pārvadāšanai lielos attālumos (lielākos par
1000 km) racionālāk izmantot gaisa transportu, vidējos attālumos

(500... 1000 km) pasažieru pārvadāšanas galvenais transporta
veids ir dzelzceļa transports. Sim nolūkam var izmantot ari au-

tobusus un lidmašīnas, bet nelielos attālumos (līdz 500 km) gal-
venā pasažieru plūsma jāpārvadā autotransportam, kā ari var

izmantot dzelzceļa transportu. Lielu pilsētu koncentrētām piepil-
sētas pasažieru plūsmām jāizmanto specializēts dzelzceļa trans-

ports, bet mazākām pasažieru plūsmām jāizmanto autobusi un

vieglie automobiļi.
Lauku apvidos visas apdzīvotās vietas un administratīvo vai

rūpniecisko rajonu centri ir saistīti ar autobusu un vieglo auto-

mobiļu satiksmi.

Sevišķu nozīmi mūsdienās iegūst kurināmā transportēšana.
Daudzos gadījumos ekonomiski izdevīgāka ir elektroenerģijas
pārvadīšana lielos attālumos nekā akmeņogļu, kūdras vai gāzes
transportēšana. Vienlaicīgi naftas, naftas produktu un gāzes
transportēšanā pieaug cauruļvadu transporta loma, bet metālu

rūdas, kurināmās kūdras un akmeņogļu galvenās plūsmas jāpār-
ved ar dzelzceļa transportu.

Pārvadājumu apjoma sadalīšana starp dzelzceļa transportu
un autotransportu galvenokārt ir atkarīga no kravu pārvadāša-
nas attāluma. Lielos pārvadāšanas attālumos (maģistrāliem pār-
vadājumiem) ekonomiski izdevīgāka ir dzelzceļa transporta iz-

mantošana, bet mazos pārvadāšanas attālumos
— autotransporta

izmantošana, kaut gan autotransporta izmantošana savukārt ir

atkarīga arī no pārvadājamo kravu veida, autoceļu tīkla blīvuma

un ceļu tehniskā stāvokļa.
Ja autoceļi izveidoti vienā virzienā ar dzelzceļa maģistrālēm,

tad, pēc ekonomistu aprēķiniem, autotransportu dažādu kravu

pārvadāšanai var izmantot saskaņā ar 1.4. tabulā dotajiem kravu

pārvadāšanas attālumiem.

Tādos rajonos, kuros dzelzceļa transporta tīkls nav sevišķi
attīstīts, kravu pārvadājumu ar autotransportu attālumi var pa-
lielināties pat četrkārtīgi salīdzinājumā ar 1.4. tabulā doto kravu

pārvadāšanas attālumu.

1.4. tabula

Kravu pārvadāšanas ar automobiļiem attālumi

Kravu nosaukums Pārvadāšanas
attālums (km)

Akmeņogles, metāli, grants, akmeņi
Ķieģe|i, cements, milti, cukurs, graudi, lūžņi
Audumi, apavi, kokvilna, konditorejas izstrādājumi
Augļi, dārzeņi, piens, piena produkti, mājlopi

125... 130

165... 175

230...240
350

...
400
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Tiešo jaukto pārvadājumu sistēmas tālāka pilnveidošana sevī

ietver transporta ekspedīcijas operāciju pilnveidošanu, kravu

iekraušanas un izkraušanas darbu koncentrāciju, kravu tiešās

iekraušanas un izkraušanas darbu veikšanu, kravu pārvadājumu
konteinerizāciju un bezpārkraušanas pārvadājumu metodes

ieviešanu.

Transporta ekspedīcijas operāciju pilnveidošana nodrošina pa-
reizu un ekonomiski izdevīgu mūsu zemes vienotā transporta tīkla

izmantošanu, jo tikai šādi ir iespējama dažāda transporta veidu

transporta līdzekļu kustības grafiku saskaņošana un kravu nosū-

tīšana no kravu nosūtītāja noliktavas līdz kravu saņēmēja no-

liktavai ar vienotu kravas transporta pavaddokumentu. Pie tam,
mainoties transporta veidiem, kravu nosūtītājus un kravu saņē-
mējus dokumentācijas noformēšanā un kravu transportēšanas
noteikumu precizēšanā neiesaista. Tādā veidā tiek samazinātas

kravu pārvadāšanas izmaksas, kravu nosūtītājus un saņēmējus
atbrīvo no tiem neraksturīgu transporta funkciju kārtošanas un

uzlabojas transporta līdzekļu izmantošana.

Kravu kraušanas darbu koncentrācija veicina kravu iekrauša-

nas un izkraušanas darbu mehanizāciju un automatizāciju, tādē-

jādi samazinot transporta līdzekļu atrašanās laiku kravu iekrau-
šanas un izkraušanas laukumos. Tā, piemēram, ekonomiski at-

taisnojusies ir tādu dzelzceļa staciju slēgšana, kurās iekraujamo
un izkraujamo kravu daudzumi ir nelieli, kravu kraušanas darbi

mehanizēti nepilnīgi, bet esošie kraušanas mehānismi netiek no-

slogoti. Saņēmējiem kravu piegādā ar autotransportu no lielām

dzelzceļa stacijām, kurās visi kravu kraušanas darbi ir mehani-

zēti vai automatizēti, tādējādi samazinot gan dzelzceļa vagonu,

gan arī automobiļu dīkstāvi kravu pārkraušanas punktos.
Kravu tiešā iekraušana un izkraušana arī dod ievērojamu eko-

nomisko efektu, jo šajā gadījumā, mainoties transporta veidiem,
kravu no viena transporta līdzekļa tūlīt pārkrauj citā. Varam

secināt, ka, izmantojot šādu transporta darba organizāciju, ievē-

rojami samazinās kravu pārkraušanas darbietilpība, pieaug darba

ražīgums un kravu nogādes ātrums, nav jābūvē kravu noliktavas,
kā arī samazinās transportējamo kravu bojāšanās.

Kravu tiešo iekraušanu un izkraušanu plaši izmanto jūras
ostās, lielos rūpniecības uzņēmumos un celtniecībā. Autotransportā
šo metodi lieto celtniecības kravu transportēšanā, kur tā pazīs-
tama ar nosaukumu «montāža no riteņiem».

Lietojot kravu tiešās iekraušanas un izkraušanas metodi, ir

nepieciešama ļoti precīza transporta līdzekļu kustības grafika
saskaņošana un neliela transporta līdzekļu skaita palielināšana,
bet to savukārt pilnīgi attaisno kopējais iegūtais ekonomiskais
efekts.

Kravu pārvadājumu konteinerizācija, t. i., konteineru un pa-

kešu plaša izmantošana visdažādāko kravu transportēšanā, kā

rezultātā samazinās kravu iekraušanas un izkraušanas darbu



darbietilpība, ievērojami vienkāršojas kravu nodošana no viena

transporta līdzekļa citam, krasi samazinās kravu nogādes laiks

un taras izgatavošanas izdevumi, tiek novērsta kravu bojāšanās
transporta procesā.

Bezpārkraušanas pārvadājumi ir jauna kravu pārvadājumu
organizēšanas metode tiešajos jauktajos kravu pārvadājumos.
Tā nodrošina kravu transportēšanu iespējami lielākā ātrumā ar

minimālām transporta līdzekļu dīkstāvēm. Bezpārkraušanas pār-
vadājumus izmanto jūras un dzelzceļa transportā, ar prāmjiem
pārceļot dzelzceļa sastāvus pār ūdensšķēršļiem, dzelzceļa trans-

portā un autotransportā pārvadājot dzelzceļa vagonus ar speciā-
liem treileriem pa autoceļiem, un automobiļu puspiekabes —ar

dzelzceļa vagoniem, kā ari izmantojot transporta līdzekļus ar

kombinētu ritošo daļu, piemēram, dzelzceļa vagonus ar pierīkotiem

automobiļu riteņiem. Izmantojot kravu pārvadāšanai šādu metodi,

kravu nosūtīšanas punktā iekrautā krava tiek pārvadāta lielos

attālumos līdz kravas saņēmējam bez tās pārkraušanas.
Šādai pārvadājumu organizācijas metodei ir nepieciešama da-

žāda transporta veida transporta līdzekļu kravnesības un gabarītu

unifikācija, kā ari kravu iekraušanas un izkraušanas mehānismu

piemērošana šādu transporta līdzekļu ātrai iekraušanai un iz-

kraušanai.
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2. n о da ļа

AUTOTRANSPORTA RITOŠAIS SASTĀVS

2.1. AUTOTRANSPORTA RITOŠĀ SASTĀVA KLASIFIKĀCIJA

Autotransporta ritošo sastāvu var klasificēt pec dažādam

pazīmēm.
Pēc nozīmes autotransporta ritošo sastāvu iedala transporta

nozīmes automobiļos, speciālas nozīmes automobiļos, autovilcējos
un piekabes sistēmās (2.1. att.).

Pie kravas autotransporta ritošā sastāva pieder visi transporta
nozīmes kravas automobiļi, autovilcēji un piekabes sistēmas.

Pie autotransporta speciālā ritošā sastāva pieder automobiļi
un piekabes sistēmas, uz kuru šasijas uzstādīta dažāda speciāla
iekārta vai kuru kravas platformas pielāgotas speciāliem mēr-

ķiem, piemēram, celtņautomobiļi, automobiļi vai piekabes sistēmas

ar uzstādītām kompresoru iekārtām, betona javas pārvadāšanas
automobiļi.

Ir jāizšķir jēdzieni «specializētais» ritošais sastāvs un

2.1. att. Autotransporta ritošā sastāva klasifikācija.



18

«speciālais» ritošais sastāvs. Pie specializētā ritošā sastāva pieder

transporta nozīmes automobiļi un piekabes sistēmas, kuru kravu

platformas speciāli pielāgotas viendabīgu kravu pārvadāšanai,
piemēram, pašizgāzēji automobiļi —

beramkravu masveida pār-
vadāšanai, cisternautomobiļi — šķidrās degvielas pārvadāšanai,

refrižeratorfurgoni.
Autotransporta ritošajam sastāvam visā ekspluatācijas periodā

ir jānodrošina

kravas pret bojāšanos to transportēšanas procesā;
pasažieriem maksimāls komforts brauciena laikā;
iespējami labi darba apstākļi šoferiem;

automobiļa normāla pārvietošanās konkrētos tā ekspluatācijas

apstākļos;
maksimāli ātra kravu un pasažieru nogādāšana paredzētajā

vietā;

augsta kustības drošība un bezavāriju darbība jebkādos eks-

pluatācijas apstākļos.
Mūsu zemē ir ieviesta jauna automobiļu klasifikācija un ap-

zīmējumu sistēma, kuru izmantojot pēc automobiļa apzīmējuma
indeksa var gūt zināmu informāciju par automobili un tā izman-

tošanas iespējām. Katra automobiļa apzīmējums sastāv no pie-

ņemta automobiļu rūpnīcas saīsināta nosaukuma, aiz kura seko
indeksi

— ciparu kombinācijas, kas raksturo automobiļa klasi,

veidu, modeli un modifikāciju.

Indeksa pirmais cipars raksturo automobiļa klasi (tās ir sep-

tiņas). Vieglos automobiļus klasēs iedala pēc motora litrāžas,
autobusus

— pēc to garuma, bet kravas automobiļus — pēc auto-

mobiļa pilnas masas. Ar otro ciparu raksturo automobiļa veidu

(vieglais, autobuss, vilcējautomobilis, pašizgāzējs automobilis

utt.). Katram veidam savukārt var būt 99 modeļi, kurus raksturo

ar trešo un ceturto ciparu. Modifikāciju, kas raksturo dažu kon-

struktīvo izmaiņu ieviešanu bāzes modelim, lai paplašinātu vai

ierobežotu dotā modeļa izmantošanu, raksturo ar piekto ciparu
indeksā, bet eksporta variantos — ar sesto ciparu. Apzīmējuma

pamatindeksi pēc automobiļa klases un veida doti 2.1. tabulā. Tā,

piemēram, atšifrēsim dažu automobiļu apzīmējumus: КамАЗ-

-5320
— Kamas automobiļu rūpnīcas piektās klases (pilna masa —

14
...

20 t) universālais bortu divdesmitā modeļa automobilis, uz

šī bāzes modeļa izveidotais automobilis ar pagarinātu bāzi tiek

apzīmēts šādi: КамАЗ-53202; RAF-2203 — Rīgas autobusu rūp-
nīcas otrās klases (4,5 ...5m garš) autobuss ar modeļa trešo

numuru.

Eksperimentāliem automobiļu modeļiem pirms indeksa ir eks-

perimentālā modeļa kārtas numurs un burts «Э», izņemot pirmo
eksperimentālo modeli, kuram kārtas numurs pirms burta netiek

uzrādīts.

Autovilciena ar piekabi vai puspiekabi apzīmējumā vispirms
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2.1. tabula

Automobiļu klases un veida apzīmējuma pamatindeksi

А — vieglajiem automobiļiem

С — kravas automobiļiem

dots vilcēja apzīmējums un pēc defises — piekabes sistēmas ap-

zīmējums, piemēram, Kamas automobiļu rūpnīcas vilcējautomobi-
lis ar piekabi КамАЗ-5420-8350.

2.2. KRAVAS AUTOMOBIĻU KLASIFIKĀCIJA

Automobiļus un autovilcējus klasificē pēc transporta līdzeklim

uzstādītā motora.

Karburatormotoru automobiļi ir galvenais automobiļu veids

pašreizējā laika posmā, kas veido mūsu zemes autoparku.

Karburatormotorus uzstāda vieglajiem automobiļiem, mazas un

Automobiļa motora litrāža (/)

tips līdz 1,2 I 1,2
...

2 I ļ 4 un vairāk2
...

4

Vieglais

automobilis 11 21 31 41

В — autobusiem

Autobusagarums (m)

Automobiļa tips
4,5

...
5 6,0 .. . 7,5 9,0

..
. 9,5 10,5 ...

11 11,5 un

vairāk

Autobuss 22 32 42 52 62

Pilna masa (t)

Automobiļa tips
о

о

S

Q

Universālais bortu

automobilis

Vilcčjautomobilis
Pašizgāzējs automobilis
Cisternautomobilis

Furgons
(Rezerves apzīmējums)
Speciālais automobilis

13 23 33 43 53 G3 73

14

15

16

17

18

19

24

25

26

27

28

29

34

35

36

37

38

39

44
45

46

47

48

49

54

55

515

57

58

59

64

65

66

67

68

69

74

75

76

77

78

79
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"vidējas kravnesības kravas automobiļiem, kā arī mazas un vidējas

pasažierietilpības autobusiem.

Dīzeļmotorus uzstāda lielas kravnesības kravas automobiļiem,
lielas jaudas autovilcējiem un lielas pasažierietilpības autobu-

siem.

Gāzbalonu automobiļi galvenokārt tiek izmantoti mūsu zemes

gāzes ieguves rajonos un tās pārstrādāšanas centros. So automo-

biļu motoru degvielai izmanto saspiestu un sašķidrinātu dabas-

gāzi, kā arī naftas un akmeņogļu pārstrādē iegūto gāzi.
Gāzturbīnu automobiļus pagaidām vēl plaši neizmanto, jo

šādu automobiļu motoru darbināšanai jāizlieto samērā daudz

degvielas un motori ir ļoti trokšņaini. Uzskata, ka gāzturbīnu mo-

torus būs lietderīgi uzstādīt sevišķi lielas kravnesības kravas

automobiļiem, kā ari starppilsētu ātras satiksmes autobusiem.

Elektroautomobiļi, kuriem elektromotorus darbina akumula-

toru baterijas, praktiski ir izmantojami pilsētās kā mazas krav-

nesības kravas automobiļi un vieglie automobiļi. Elektroautomo-

biļi ir perspektīvi transporta līdzekļi, kurus pagaidām plaši neiz-

manto, jo tiem ir ierobežots darbības rādiuss (līdz 80 km) un

liels pašsvars, t. i., akumulatoru bateriju svars.

Atomautomobiļi pagaidām ir tikai zinātnieku laboratorijās,
jo rodas ievērojamas grūtības uz automobiļiem uzstādīt atom-

reaktorus, kā ari vēl jāatrisina problēmu loks, kas saistīts ar

kustības drošību.

Kravnesība ir automobiļa vai piekabes sistēmas izgatavotāj-
rūpnīcas noteiktā kravas masa tonnās, kādu atļauts transportēt
ar dotā modeļa automobili vai-piekabes sistēmu.

Pēc kravnesības automobiļus iedala

sevišķi mazas kravnesības automobiļos ar kravnesību līdz 1 t;
mazas kravnesības automobiļos ar kravnesību 1

...
3 t;

vidējas kravnesības automobiļos ar kravnesību 3
...

5 t;
lielas kravnesības automobiļos ar kravnesību 5

...

8 t;

sevišķi lielas kravnesības automobiļos ar kravnesību virs 8 t.

Kravas automobiļus pēc to pārgājības klasificē

ceļu automobiļos, kas paredzēti kustībai pa visu veidu ce-

ļiem;

ārpusceļu automobiļos, kas savu izmēru un lielās slodzes dēļ
uz asi (6 t un vairāk) izmantojami lielos karjeros un celtniecības

darbos. Parastajos autoceļos šos automobiļus izmantot nevar, jo
lielā īpatnējā slodze uz vienu asi sagrauj ceļa klātni;

paaugstinātas un augstas pārgājības automobiļos, kas pare-
dzēti ekspluatācijai smagos ceļa vai bezceļa apstākļos.

Atkarībā no dzinekļa konstrukcijas paaugstinātas un augstas
pārgājības automobiļus iedala riteņu, puskāpurķēžu, riteņu-kāpur-
ķēžu automobiļos un automobiļos-amfībijās.

Dzineklis —
iekārta motora enerģijas pārvēršanai darbā, kāds

jāpatērē, lai pārvarētu transporta līdzekļu pārvietošanās pre-
testību.
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Riteņu automobiļa riteņu skaitu raksturo riteņu formula, kuras

pirmais cipars norāda automobiļa riteņu skaitu, bet otrais —

dzenošo riteņu skaitu. Paaugstinātas (2.2. att.) vai augstas
pārgājības automobiļiem riteņu formula ir 4X4, 6x6 utt.

Puskāpurķēžu automobiļus veido uz trīsasu automobiļu bāzes,
abiem pakaļējiem riteņiem uzmontējot kāpurķēdi. Šādas konstruk-

cijas automobiļi viegli pārvar sniegotus un pārpurvojušos apvidus.
Riteņu-kāpurķēžu automobiļiem riteņus nomaina pret speciālu

ierīci — balstratiņiem, uz kuras iespējams montēt kāpurķēdes.

Automobiļi-amfībijas spēj pārvarēt ūdensšķēršļus. Tiem ir

ūdensnecaurlaidīga virsbūve, kuras apakšējā pakaļējā daļā uz-

stādīta dzenskrūve.

2.2. att. Paaugstinātas pārgājības automobiļ

а
- КрАЗ-214; Ь - Урал-375; с - ЗИЛ-131; d — ГАЗ-66; е - УАЗ-469;

f -
ВАЗ-2121 Нива.



2.3. att. Kravas automobiļu klasifikācija:
" _ b°rtu Platforma; Ь - pašizgāzējs automobilis; с

- cisternautomobilis; d - furgons-
в -

pas.zgazejs autovilciens; / - universālais autovilciens; g _ malkas vedējs («kal
kitis»); ft — tehnisko apkopju automobilis.
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Automobiļi ar gaisa spilvenu ir izveidoti pēdējā laikā. Sāda
tehniskā risinājuma rezultātā samazinās riteņu spiediens uz

augsni un palielinās automobiļa pārgājība. Gaisa spilvenu var

izmantot ari sevišķi smagu kravu pārvadāšanai ar autotransportu
pa vispārējas nozīmes autoceļiem, jo tādējādi rodas iespēja sama-

zināt riteņu spiedienu uz braucamās daļas klātni.

Kravas automobiļus klasificē pēc to kravas platformas kon-

struktīvā izveidojuma. So klasifikāciju var aplūkot 2.3. attēlā.

Pašizgāzējus automobiļus pēc to kravas kastes iztukšošanas

veida var klasificēt trīs grupās:
ar kravas kastes sagāšanu uz aizmuguri vai sāniem, kad sa-

gāšanas leņķis lielāks par kravas slīdes leņķi un krava izslīd no

kravas kastes;

ar bunkura tipa kravas kasti — no nekustīgas kravas kastes

krava izslīd pa slīpām plaknēm, kuras vienlaicīgi var būt arī

kravas kastes malas;

ar kravas piespiedu izstumšanu no kravas kastes, kad kravas

kastes grīda veidota kā konveijers vai tajā iebūvēti gliemež-

transportieri.
Pašizgāzēji automobiļi ar maināmu kravas kasti (konteineru

tipa kravas kasti) ir universāli kravas automobiļi, kurus var

izmantot dažādu kravu pārvadāšanai dažādos apstākļos. Lai

maināmo kravas kasti paceltu no zemes un novietotu uz automo-

biļa šasijas, nepieciešamas ne vairāk kā 10 sekundes. Automobilis

ar maināmu kravas kasti aplūkojams 2.4. attēlā. Speciālas formas

kravas kaste-konteiners 3 tiek pacelta un novietota uz automobiļa

šasijas izveidotajā seglā. Rāmi / ap nekustīgu šarnīru pagriež
ar divpusīgas darbības hidrocilindru 5. Automobiļa stabilitāti kra-

vas kastes celšanas un nolaišanas laikā nodrošina hidrauliski

2.4. att. Automobilis ar maināmu kravas kasti

о, b, с un d — kravu iekraušanas un izkraušanas tehnologja; 1 — rāmis; 2 — stabi-

lizatoru rāmis; 3 — kravas kaste-konteiners; 4 — stabilizatori; 5 — hidrocilindrs.



24

2.5. att. Dumpers.

darbināmi stabilizatori 4, kuri nolaižas un ce|as vienlaicīgi ar

rāmi 1.

Ja šāds automobilis ir nodrošināts ar nepieciešamo maināmo

kravas kastu skaitu, tad laiks, kāds automobilim jāpavada kravu

iekraušanas vai izkraušanas punktā, ir vienāds ar laiku, kāds

nepieciešams kravas kastes nomainīšanai.

Dumperi (2.5. att.) ir pašizkrāvēju automobiļu paveids, kuriem

ir saīsināta bāze, kas nodrošina labāku manevrēšanu un pārgā-
jību. Dažiem dumperu modeļiem šofera sēdekli var pagriezt par

180° attiecībā pret dumpera garenasi. Sis apstāklis nodrošina

vienlīdz ērtu mehānisma vadīšanu gan uz priekšu, gan ari at-

pakaļgaitā. Dumperiem ir lielāks kravas kastes sagāzuma leņķis,
kas veicina ātru un pilnīgu kravas izbēršanu no kravas kastes.

2.3. PASAŽIERU AUTOBUSU KLASIFIKĀCIJA

Par autobusu sauc pasažieru automobili, kurā ir iekārtotas

vairāk nekā deviņas pasažieru sēdvietas. Autobusus izmanto lielu

pasažieru masu pārvadāšanai dažādos attālumos.

Autobusu galveno klasifikāciju izdara pēc to nozīmes, pasa-
žieru vietu skaita un autobusa garuma.

Pēc nozīmes autobusus iedala vispārējās lietošanas, dienesta

un tūristu autobusos.

Vispārējās lietošanas autobusus sīkāk iedala pēc paredzētā
pasažieru pārvadājumu veida.

Pilsētas satiksmes autobusi paredzēti pasažieru pārvadāšanai
pilsētas robežās. Autobusu konstrukcijas raksturīgās īpatnības ir

šādas: mazs klīrenss; paplašinātas durvis (tās var būt vairākas);
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pasažierietilpības palielināšanai autobusos iekārto minimālu sēd-

vietu skaitu, bet maksimālu salona laukumu paredz stāvvietām.

Valsts standartā ГОСТ 10022-75 noteikts, ka pilsētas autobusos
vienai pasažiera sēdvietai paredzētais salona laukums ir 0,315 m2,

bet stāvvietai paredzētais salona laukums
— 0,200 m2.

Maksimālās slodzes stundās valsts standartā uz vienu pasa-

žieri paredzētais autobusa salona laukums ir vismaz 0,125 m 2.

Plašāk izplatīti, piemēram, ir šādu marku pilsētas autobusi:

ЗИЛ-158В; ЛиАЗ-677; Ikarus-556; Ikarus-620, ЗИУ-5250, КАвЗ-
-3100 un ПАЗ-3203.

Piepilsētas autobusi paredzēti pasažieru pārvadāšanai piepil-
sētas zonā līdz 50 km lielam attālumam. Pasažieru braukšanas

attālums vidēji 4... 6 reizes pārsniedz pasažieru braukšanas vi-

dējo attālumu pilsētās, tādēļ ir jānodrošina pasažieru ērtības

brauciena laikā. Sim nolūkam piepilsētas satiksmes autobusos

iekārtots palielināts sēdvietu skaits. Ir jāparedz speciālas vietas

pasažieru bagāžas novietošanai un gar autobusa malām jāiekārto
speciāli tīkliņi mazāku somu un portfeļu novietošanai.

Starppilsētu satiksmes autobusi tiek izmantoti pasažieru pār-
vadāšanai starppilsētu, starprepublikāniskajos un starptautiska-

jos maršrutos. Pasažieru braukšanas attālums šādos maršrutos

pārsniedz 200... 500 km. Pasažiera uzturēšanās laiks autobusā

ir ievērojami liels, tādēļ starppilsētu autobusos ikvienam pasažie-
rim jānodrošina maksimāls komforts. Sim nolūkam starppilsētu
satiksmes autobusos iekārto maksimālu skaitu ērtu sēdvietu, at-

sevišķas bagāžas un garderobes telpas, kā arī salonā ir paredzēts
individuālais apgaismojums un uzstādītas gaisa kondicionēšanas

iekārtas.

Garos starppilsētu satiksmes maršrutos ir ekonomiski izdevīgi
izveidot dalītos maršrutus un tajos izmantot pasažieru puspieka-
bes un autovilcējus (autovilcienus) (2.6. att.). Sādi organizējot
pasažieru pārvadāšanu, var nodrošināt racionālu autobusa vadī-

tāja darba dienas organizāciju un ritošā sastāva tehnisko apkopju
veikšanu saskaņā ar izstrādāto tehnisko apkopju grafiku (plānu).

2.6. att. Autovilciens pasažieru pārvadāšanai starppilsētu maršrutos.
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Dienesta autobusi ir atsevišķu ražošanas uzņēmumuun iestāžu

rīcībā. Ar dienesta autobusu galvenokārt pārvadā šo organizāciju
darbiniekus uz darbu un no darba, kā arī, attiecīgi samaksājot,
tos izmanto tās pašas vai citas organizācijas darbinieku kultūras

un sadzīves vajadzībām. Dienesta autobusi var būt apgādāti ari

ar dažādu speciālu iekārtu, piemēroti dažādu speciālu uzdevumu
veikšanai.

Tūristu autobusi atrodas attiecīgu tūrisma organizāciju rīcībā,

un tos izmanto tikai organizētas tūristu grupas. Jāņem vērā, ka

tūristu autobusu izmantošana ir ļoti atkarīga no sezonas.

Autobusu klasifikācija pec pasažieru vietu skaita un autobusu

garuma dota 2.2. tabulā.

2.2. tabula

Autobusu klasifikācija pēc pasažierietilpības
un autobusu garuma

Autobusus vēl sīkāk var klasificēt pēc pasažieru salona for-

mas, konstruktīvā izveidojuma un salonu skaita, pēc autobusam

uzstādītā motora, tā novietojuma, pēc autobusa pārgājības un pie-
mērotības ekspluatācijai mūsu zemes dažādās klimatiskajās
joslās.

Pēdējā laikā pilsētas autobusu maršrutos sāk plaši izmantot

savienotos autobusus Ikarus-180 (2.7. att.), kas sastāv no auto-

busa, kuram pastāvīgi pievienota pasažieru puspiekabe. Starp
autobusu un pasažieru puspiekabi šķērssienas nav, tos savieno

elastīga materiāla koridors. Šādiem autobusiem ir liela pasažier-
ietilpība, labas manevrēšanas spējas, un ekspluatācijā tie ir sta-

bilāki un ērtāki nekā divstāvu autobusi. Puspiekabes riteņi ir

stūrējami, kas ievērojami uzlabo autobusa manevrēšanas spējas.
Mūsu valstī ekspluatējamo autobusu tehniskais raksturojums

dots tabulās 2.3. un 2.4.

Mikroautobusus pilsētās parasti izmanto par maršrutu takso-

metriem nelielu pasažieru plūsmu apkalpošanai, kā arī dažiem

citiemspeciāliem mērķiem, piemēram, ātrai medicīniskai palīdzī-
bai, gāzes tīkla uzraudzības dienestam.

Autobusapasažierietilplba Sēdvietu
skaits

Autobusa

garums (m)

Sevišķi maza

Maza

Vidēja
Liela

Sevišķi liela

10... 15

16...25

26
...

35

36
...

45

Virs 45

4,5 ...
6

7,0... 7,5

8,0... 9,5

10... 11

12
...

17



2.3.

tabula

Padomju

Savienībā
ražoto

autobusu

tehniskais

raksturojums

2.4.

tabula

Ungārijas
Tautas

Republikā
ražoto

autobusu

tehniskais

raksturojums

Autobusa

nozīme

Gabarltizmēri
(mm)

'3>

Ее■ssl

Motora jauda

Autobusa
marka

o.5i
3

garums

platums

augstums

н

E

с

_

zs

РАФ-977Д ПАЗ-652Б ПАЗ-672 ЛАЗ-695Е ЛАЗ-697ЕЗИЛ-158В ЛиАЗ-677

Pilsētas PiepilsētasPiepilsētasPiepilsētas Tūristu Pilsētas Pilsētas

923 23 32 33 3225

9
42 45 55 33 60 80

4900 7150 7200 9220 9220 9030 10450

1810 2400 2440 2500 2500 25002500

2050 2800 2852 3050 3050 30002975
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2.7. att. Pilsētas savienotais autobuss Ikarus-180:

а — kāpumā; b — pagriezienā, tz
mal

— maksimālais pārgājības leņķis.

2.4. VIEGLO AUTOMOBIĻU KLASIFIKĀCIJA

Vieglais automobilis ir sauszemes transporta līdzeklis, kurā

ir iekārtotas ne vairāk kā 8 pasažieru vietas.

Vieglos automobiļus klasificē pēc motora cilindru darba til-

puma (litrāžas), virsbūves veida un vietu skaita.

Pēc motora darba tilpuma (litrāžas) vieglos automobiļus-
iedala četrās grupās:

mikrolitrāžas automobiļos ar motora darba tilpumu līdz 0,75 /;
mazlitrāžas automobiļos ar motora darba tilpumu 0,75 ... 1,5/;

vidējās litrāžas automobiļos ar motora darba tilpumu 1,5... 3/;

lielas litrāžas automobiļos ar motora darba tilpumu, lielāku

par 3,0 /.
Pēc virsbūves veida vieglos automobiļus iedala automobiļos

ar slēgtu virsbūvi, ar noņemamu virsbūvi un vaļējos automobiļos.
Visplašāk izmanto vieglos automobiļus ar slēgtu virsbūvi.

Pasažieriem šāda virsbūves konstrukcija ir gan ērta, gan arī

droša. Ar slēgtu virsbūvi veido visu litrāžu vieglos automobiļus.
Lielas litrāžas vieglajos automobiļos šofera telpa var būt noda-

līta no pasažieru salona ar iekšēju šķērssienu. Šādus automobiļus
sauc par limuzīniem.

Izmanto arī automobiļus ar noņemamu virsbūvi (kabrioletus).
To virsbūve veidota no elastīga materiāla (tenta), kuru notur

salokāmas konstrukcijas rāmis. Kabrioletu durvju un daļēji ari

virsbūves konstrukcija ir tāda pati kā automobiļiem ar slēgtu
virsbūvi. Šis apstāklis kabrioletam garantē arī zināmu stingrību.
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Vaļējos automobiļus (faetonus) to speciālās konstrukcijas dēļ
izmanto samērā maz. Tie ir paaugstinātas pārgājības automobiļi,
kuriem virsbūvē ir vējstikls. Durvīm ari var būt stikli, kas aiz-

sargā pasažierus no sānvēja.
Pēc durvju skaita var būt divdurvju un četrdurvju vieglo auto-

mobiļu virsbūves. Četrdurvju virsbūves ir ērtākas pasažieriem,,
tādēļ tās izmanto biežāk. Divdurvju virsbūves lieto mikrolitrāžas

automobiļiem un dažiem sporta automobiļu modeļiem.
Klasificējot pēc vietu skaita, var būt divvietīgi, četrvietīgi

vieglie automobiļi, piecvietīgi vieglie automobiļi ar divrindu sē-

dekļiem un sešvietīgi līdz astoņvietīgi vieglie automobiļi ar trim,

sēdekļu rindām, kas parasti ir lielas litrāžas automobiļi.
Pēdējā laikā vieglos automobiļus sāk klasificēt arī pēc uz-

pildīta automobiļa masas.

2.5. AUTOVILCIENU UN PIEKABES SISTĒMU KLASIFIKĀCIJA

Autovilciens ir izveidots no automobiļa-vilcēja un piekabes vai

puspiekabes.
Vilcēji ir automobiļi, kuru uzdevums ir buksēt kādu noteiktu

piekabes sistēmu, un tos iedala seglvilcējos un kāšvilcējos.
Seglvilcēji (2.8. att. a) caur seglierīci uzņem daļu pārvieto-

jamās piekabes sistēmas svara un pārvada vilces spēku uz

2.8. att. Vilcēji:

а — seglvilcejs; b — kāšvilcējs.
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puspiekabi. Transporta darba veikšanai seglvilcējus izmanto tikai

kopā ar puspiekabi.

Kāšvilcēji (2.8. att. b) pārvietojamās piekabes sistēmas svaru

neuzņem. Vilces spēku uz piekabes sistēmu pārvada ar jūgkāsi.
Kāšvilcējiem ir neliela kravas kaste, kurā iekrauj balastu, tādē-

jādi palielinot vilcēja riteņu un ceļa saķeres svaru.

Piekabes sistēmas iedala universālās piekabes, universālās

puspiekabes un speciālās piekabes sistēmās, piemēram, garum-

maiņas piekabēs, smagsvara piekabēs, piekabēs sevišķi garu kravu

pārvadāšanai, puspiekabēs pasažieru pārvadāšanai.
Daži raksturīgākie piekabes sistēmu tipi doti 2.9. attēlā.

Universālajām piekabēm un puspiekabēm kravas platforma
veidota no koka vai metāla ar atveramiem bortiem (līdzīgi auto-

mobilim). Kravas platformas vietā var uzstādīt arī furgonu, cis-

ternu utt.

Visas piekabes sistēmas vel klasificē pec asu skaita un krav-

nesības. '

Vienass piekabēm ir neliela kravnesība. Atkabinātā stāvoklī
vienass piekabes stabilitāti nodrošina priekšējais un pakaļējais
atbalsti, kurus savukārt notur speciāli slēdzēji, ja piekabe atro-

das transporta stāvoklī.

Divasu piekabēm ir dažāda kravnesība. Tās apgādātas ar stū-

rēšanas iekārtu, kura pēc konstruktīvā izveidojuma var būt divē-

jāda:

2.9. att. Piekabes sistēmas:

а
— vienass piekabe; b — divasu piekabe; с — trlsasu smag-

svara piekabe; d — četrasu smagsvara piekabes; c — vienass

puspiekabe; f
— divasu puspiekabe; g — vienass garummaiņas

piekabe; h — divasu garummaiņas piekabe,
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ar pagrieziena apli, t. i., piekabes priekšējā ass grozās kopā
ar riteņiem;

ar automobiļa tipa stūrēšanas iekārtu, t. i., piekabes priekšējā
ass ir nekustīga, bet vadāmie riteņi tiek pagriezti ar stūrēšanas

trapeci.
Garummaiņas piekabes izmanto dažādu garu kravu (cauruļu,

kokmateriālu) pārvadāšanai. Attālumu starp automobili un ga-

rummaiņas piekabes asi var iestatīt atbilstoši vedamās kravas

garumam un ar tādu aprēķinu, lai slogojums uz garummaiņas
piekabi un automobiļa riteņiem sadalītos vienmērīgi.

Smagsvara piekabēm var būt 4
...

8 asis, un tās izmanto da-

žādu smagu un negabarīta kravu (meliorācijas mašīnu, elektro-

staciju ģeneratoru rotoru, statoru utt.) pārvadāšanai (2.10. att.).
Piekabes kravnesība var būt līdz 200 tonnām. Tā, piemēram,
Ceļabinskas mašīnbūves rūpnīcā ražotās smagsvara piekabes
ЧМЗАП-5530 kravnesība ir 120 t, piekabei ir 6 asis un 24 riteņi,
tādējādi samazinās piekabes riteņu īpatnējais spiediens uz ceļa
klātni. Saskaņā ar valsts standartu ГОСТ 3163-54 automobiļu
piekabes sistēmas apzīmē (marķē) ar burtiem un cipariem. Apzī-
mējuma pirmais cipars norāda asu skaitu, burti apzīmē piekabes
sistēmas tipu, bet pēdējie skaitļi — kravnesību. Vienass piekabes
apzīmē šādi: 1-П-1, 1-П-1,5 utt.; divasu piekabes — 2-АП-2,
У2-АП-3 (universāla divasu trīstonnīga automobiļu piekabe);
garummaiņas piekabes — l-P-5, 2-P-8 utt.; smagsvara piekabes —

2-ПТ-10, 3-ПТ-40 utt.

Aktīvās piekabes sistēmas ir apgādātas ar dzenošajiem rite-

ņiem. Šādas konstrukcijas autovilcienam vienlaicīgi ir augsta
pārgājība un liela kravnesība. Plaši lieto aktīvās piekabes sistē-

mas ar dzenošo riteņu elektrisko un hidraulisko piedziņu.
Realizējot elektrisko piedziņu, uz autovilcēja uzstāda dīzeļ-

ģeneratoru; gan autovilcēja, gan piekabes sistēmas dzenošos

riteņus darbina elektromotori. Realizējot hidraulisko piedziņu, uz

autovilcēja uzstāda spēcīgu hidraulisko ģeneratoru (sūkni). Auto-

vilcēja un piekabes sistēmas dzenošos riteņus darbina hidromo-

tori.

Autovilcienu izveidojums un klasifikācija dota 2.11. attēlā.

2.10. att. Daudzasu smagsvara piekabe (treilers).
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Autovilciena kopējais garums saskaņā ar Ceļu satiksmes notei-

kumiem nedrīkst pārsniegt 20 m, ja ir viena piekabe, un 24 m

ja ir divas vai vairākas piekabes.

2.11. att. Autovilcienu tipi:

а — automobilis ar vienass piekabi; b
— automobilis ar divasu piekabi; с — seglvil-

cējs ar puspiekabi; d — automobilis ar vairākām vienass piekabēm; c
—

automobilis

ar vairākām divasu piekabēm; / — seglvilcējs ar puspiekabi un divasu piekabi;
g — seglvilcējs ar smagsvara piekabi (treileru),
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2.6. RITOŠĀ SASTĀVA EKSPLUATĀCIJAS TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Autotransporta ritošā sastāva ekspluatācijas tehniskās īpašī-
bas vienlaicīgi raksturo tā vai cita transporta līdzekļa konstruk-

tīvās īpatnības un šo transporta līdzekļu izmantošanas iespējas
konkrētos ekspluatācijas apstākļos, kurus nosaka ceļa un klima-

tiskie apstākļi, kravu veidi un nosūtāmo kravu partiju lielumi,
kravu iekraušanas un izkraušanas darbu veikšanas veidi.

Ritošā sastāva ekspluatācijas galvenās tehniskās īpašības ir

gabarīta un masas raksturojums, kompaktums, stabilitāte un ma-

nevrējamība, ritošā sastāva pārgājība, dinamiskās īpašības, dro-

šums, ekonomiskums un vadības vieglums. Pasažieru automobi-

ļiem bez tam vēl svarīgas īpašības ir komfortablums, gaitas
laidenums, pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas ērtība.

Gabarīta raksturojumā noteikti automobiļa, piekabes vai auto-

vilciena galvenie izmēri (2.12. att.):
Lg —

garuma gabarīts — attālums starp divām paralēlām

plaknēm, kuras iet caur transporta līdzekļa galējiem
punktiem perpendikulāri tā garenasij un ceļa klātnei;

В — platuma gabarīts — attālums starp divām paralēlām

plaknēm, kuras iet caur transporta līdzekļa malējiem
punktiem paralēli tā garenasij un perpendikulāri ceļa
klātnei;

H — augstuma gabarīts — attālums no ceļa klātnes līdz au-

tomobiļa augstākajam punktam;
h

— kraujplaknes augstums —
attālums no ceļa klātnes līdz

transporta līdzekļa kravas kastes grīdai, ja kravas kas-

tei ir atverami borti, vai līdz kravas kastes augšējai
malai, ja kravas kastei nav atveramu bortu. Kraujplak-

nes augstums norāda kravas celšanas minimālo aug-

stumu tās iekraušanas vai izkraušanas laikā;
b — kravas kastes platums;

Ik — kravas kastes garums.

2.12. att. Automobi|a gabarīta raksturojums:

L
g

— garuma gabarīts; В — platuma gabarīts; H — augstuma gabarīts; h —

kraujplaknes augstums; b
—

kravas kastes platums; lķ —
kravas kastes garums;

' — automobiļa bāzes garums; l, un l 2 — priekšējās un pakaļējās pārkares
garums; cti un a2 — priekšējais un pakaļējais pārgājības leņķis.
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Transporta līdzekļa gabarīta izmantošanu raksturo koeficients

rjg,
kuru izsaka formula

bk

kur blk — kravas kastes laukums (m
2 );

BL
g

— transporta līdzekļa plāna laukums (m
2
).

Gabarīta izmantošanas koeficienta skaitlisko vērtību var pa-

lielināt, ja palielina kravas kastes laukumu. Konstruktīvi to var

realizēt, ja automobiļa kabīni novieto virs motora vai arī veido

automobiļus ar pagarinātu bāzi. Palielināti kravas kastes izmēri

nodrošina pilnīgāku transporta līdzekļu kravnesības izmantošanu,

sevišķi, ja jāpārvadā kravas ar nelielu īpatnējo svaru.

Transporta līdzekļiem, kuri paredzēti izmantošanai vispārējas
nozīmes autoceļos, ar likumu ir noteikti šādi gabarītu ierobe-

žojumi (m):
maksimālais platums 2,5
maksimālais garums

automobilim 12,0

autovilcējam ar puspiekabi vai vienu piekabi . . 20,0

autovilcējam ar vairākām piekabēm 24,0
maksimālais augstums 3,&

Masas raksturojumu transporta līdzekļiem nosaka šādi fak-

tori:

m0— neuzpildīta automobiļa masa bez rezerves riteņiem, in-

strumentu komplekta un šofera;
m — uzpildīta automobiļa masa ar rezerves riteņiem, instru-

mentu komplektu un šoferi;

q — nominālā kravnesība — kravas masa, kādu atļauts
iekraut un pārvadāt noteikta modeļa transporta līdzeklī.

To nosaka transporta līdzekļa izgatavotājrūpnīca;
/n

p
— uzpildīta automobiļa masa plus nominālākravnesība.

Transporta līdzekļa masas izmantošanu raksturo koeficients

Tļm, kuru izsaka formula

m

Tļm
=

,

Я

kur m — uzpildīta transporta līdzekļa masa (t);
q

— nominālā kravnesība (t).

Transporta līdzekļa masas izmantošanas koeficients raksturo

transporta līdzekļa konstrukcijas pilnīguma pakāpi, jo izsaka

uzpildīta transporta līdzekļa masas un nominālās kravnesības

masas attiecību.

Kompaktumu katram transporta līdzeklim raksturo kompak-
tuma koeficients rļk (t/m2), kuru kravas transporta līdzekļiem
izsaka formula
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Ц

t. i., transporta līdzekļa kravnesības un tā gabarīta laukuma at-

tiecība. Kompaktuma koeficients raksturo transporta līdzekļa kon-

strukcijas pilnību atkarībā no tā gabarītizmēru lietderīgas izman-

tošanas.

Pasažieru transporta līdzekļiem kompaktuma koeficientu rļkp

(cilv./m 2) raksturo pasažieru vietu skaita n (autobusiem arī stāv-

vietu) un transporta līdzekļa plāna laukuma attiecība, un to iz-

saka formula

n

rikp=TF
.

Kompaktuma koeficienta skaitliskās vērtības robežas ir šādas:

kravas transporta līdzekļiem (t/m2) .... 0,1... 0,5;
autobusiem (cilv./m 2) 4,0... 4,5;

vieglajiem automobiļiem (cilv./m 2
) . . . . 0,5... 0,7.

Pārgājība raksturo transporta līdzekļa izmantošanas iespējas
smagos ekspluatācijas apstākļos. Tā ir atkarīga no klīrensa h\

(2.13. att.), garenpārgājības rādiusa R
g, šķērspārgājības rādiusa

Ri, kā arī no dzinekļa konstruktīvā izveidojuma. Tā, piemēram,
palielinot automobiļa dzenošo tiltu skaitu, var būtiski izmainīt

dzenošo riteņu un ceļa klātnes saķeres svara un riteņa vilces

spēka attiecību.

Stabilitāte raksturo transporta līdzekļa spēju pārvietoties
konkrētos ekspluatācijas apstākļos bez sānslīdes un apgāšanās.
Tā ir atkarīga no transporta līdzekļa smaguma centra augstuma
koordinātes, garenbāzes un šķērsbāzes, kā arī no transporta
līdzekļa kustības ātruma un konkrētiem ekspluatācijas apstākļiem.

Manevrējamība ir transporta līdzekļa īpašību kopums, kas

raksturo transporta līdzekļa spēju, nezaudējot stabilitāti, ātri

mainīt kustības virzienu un ātrumu, kā arī momentānu un drošu

apstāšanos.

2.13. att. Transporta līdzekļu pārgājības raksturojums:
fti — klīrenss; 7?j — šķērspārgajības rādiuss; R

g
— garenpargā-

jības rādiuss.
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Automobija ekonomiskums ir tā spēja veikt transporta darbu

ar minimāliemekspluatācijas izdevumiem.

Transporta lldzek|a degvielas ekonomiskumu raksturo degvie-
las patēriņš uz transporta līdzekļa 100 km nobraukuma, bet vis-

pārīgo ekonomiskumu var raksturot ar ekspluatācijas izdevumu

summu uz 10 transporta darba vienībām.

2.7. PSRS AUTOPARKA RAKSTUROJUMS

PSRS autoparks sastāv galvenokārt no mūsu zemē ražotajiem

automobiļiem, bet tā struktūra vairs neatbilst mūsdienu prasī-
bām.

Mūsu valsts autoparka struktūrā ir jāpalielina lielas kravne-

sības automobiļu un to piekabes sistēmu īpatsvars.
Aizvien plašāk jāražo kalnrūpniecībā nepieciešamie pašizgā-

zēji automobiļi un autovilcieni, kuru kravnesības ir 75 un 125 t.

Jāpaplašina dīzeļmotoru izmantošana automobiļu būvē, kā arī

specializēto automobiļu tipāža, ievērojot lauksaimniecības, tirdz-

niecības, sadzīves pakalpojumu dienesta, veselības aizsardzības,
celtniecības un citu nozaru specifiskās prasības. levērojami jāpa-
lielina sabiedriskajam transportam paredzēto autobusu un lauku

apvidiem paredzēto palielinātas pārgājības vieglo automobiļu ra-

žošana.

levērojami jāpaaugstina visu transporta līdzekļu tehniskais

līmenis, to kvalitāte un ekspluatācijas tehniskie rādītāji, kā ari

transporta līdzekļu drošums un resursi. Mūsu valsts automobiļu
būves rūpniecība sekmīgi risina partijas un valdības norādījumus
valsts autoparka struktūras pilnveidošanā.

Uļjanovskas automobiļu rūpnīcas bāzes modelis ir kravas
automobilis УАЗ-455 ar kravnesību 1,25 t, modifikācijas УАЗ-
-451M furgons ar kravnesību 1 t un УАЗ-452 — paaugstinātas
pārgājības kravas automobilis, kura riteņu formula ir 4X4 un

kravnesība — 0,8 t, kā arī vieglais automobilis УАЗ-469.

Gorkijas automobiļu rūpnīcas bāzes modelis ir kravas automo-

bilis ГАЗ-53А ar kravnesību 4 t. Uz šī modeļa bāzes Saranskas

automobiļu rūpnīca ražo pašizgāzēju automobili ar kravnesību

3,5 t un trīspusēju kravas kastes sagāšanu; Grabovskas speciali-
zēto automobiļu rūpnīca uzstāda šķidrās degvielas pārvadāšanas
cisternas ALļ-4,2 ar 4200 l tilpumu, Novotroickas tirdzniecības

mašīnu būves rūpnīca — piena pārvadāšanas cisternas АЦПТ-2,8
ar tilpumu 2800 /; Vologdā un Karlovskā — piena pārvadāšanas
cisternas АЦПТ-3,3 ar tilpumu 3300 l.

Gorkijas automobiļu rūpnīca ražo arī vispārējas nozīmes kra-

vas automobili ГАЗ-52-04, paaugstinātas pārgājības (riteņu for-

mula 4X4) automobili ГАЗ-66, kuram piešķirta Valsts kvalitātes

zīme, un vieglos automobiļus ГАЗ-24 Волга, ГАЗ-13 un ГАЗ-14
Чайка.



Maskavas Ļihačova vārdā nosauktā automobiļu rūpnīca ražo

bāzes modeļa automobiļus ЗИЛ-130, kuriem I kategorijas eksplua-

tācijas apstākļos ar 1976. gadu noteikta 6 t liela kravnesība (ze-
mākas kategorijas ekspluatācijas apstākļos — 5 t), un ЗИЛ-133

ar kravnesību 8 t, kā arī seglvilcējus ЗИЛ-130В1 un ЗИЛ-133В

darbam ar Odesas automontāžas rūpnīcā izgatavotajām puspie-
kabēm, kuru kravnesība ir 7 . .. 13,5 t.

Sadarbībā ar Mitišķu mašīnbūves rūpnīcu ražo pašizgāzēju
automobili ЗИЛ-ММЗ-4502 ar kravnesību 5 t un pašizgāzēju
autovilcienu ЗИЛ-ММЗ-554 lauksaimniecības kravu pārvadāšanai.

Bāzes modelis ЗИЛ-130 plaši tiek izmantots ari specializētu
un speciālu automobiļu izveidošanai, piemēram, cisternautomo-

biļu, kas pārvadā šķidru kravu, un celtņautomobiļu izveidošanā.

Maskavas automobiļu rūpnīcā ražo ari augstākās klases pa-
sažieru automobiļus ЗИЛ-114 un ЗИЛ-117.

Minskas automobiļu rūpnīca ražo bāzes modeļa dīzeļautomo-
bili MA3-500A ar kravnesību 8 t, uz kura bāzes ir izveidots paš-
izgāzējs automobilis MA3-5549 ar kravnesību 8 t, pašizgāzējs
autovilciens MA3-5430 ar kravnesību 14 t un seglvilcēji MA3-

-5438 un MA3-6422, kurus komplektē ar 20
...

30 t kravnesības

puspiekabēm.
Kremenčugas automobiļu rūpnīca ražo dīzeļautomobili КрАЗ-

-257 ar kravnesību 12 t, uz kura bāzes ir izveidots pašizgāzējs
automobilis КрАЗ-256Б un seglvilcējs KpA3-258 darbam ar pus-

piekabēm, kuru kravnesība ir 30 t.

Baltkrievijas automobiļu rūpnīca Zodino pilsētā ir sevišķi lie-

las kravnesības pašizgāzēju automobiļu ražošanas centrs mūsu

valstī. Tur ražo pašizgāzējus automobiļus БелАЗ-548А ar krav-

nesību 40 t un БелАЗ-549 ar kravnesību 65 t, kas ir bāzes mode-

lis vēl lielākas kravnesības automobiļu ražošanai.

Bez tam dažādu modifikāciju kravas automobiļus vēl ražo Mo-

giļevas automobiļu rūpnīca, Urālu automobiļu rūpnīca, bet segl-
vilcējus — Kutaisi automobiļu rūpnīca (uz ЗИЛ-130 agregātu
bāzes).

Kamas automobiļu rūpnīca ražo dīzeļautomobiļus visdažādā-
kajām mūsu valsts tautas saimniecības nozarēm. īsu pārskatu
par Kamas automobiļu rūpnīcā ražotajiem automobiļiem var gūt,
aplūkojot 2.5. tabulu.
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2.5.

tabula

Automoblju
КамАЗ

modēju

raksturojums

Kravnesība
(t)

Automobiļa
modelis

Riteņuformula

Motora

jauda

ZS

(kW)

Piekabes
vai

puspiekabes
bāzes

modelis

automo- bilim

autovll- cienam

ГКБ-8350
bortu

piekabe

КамАЗ-5320 mobilis-vilcējs
bortu

auto-

6X4

16

210(154,56)

ГКБ-8350
bortu

piekabe

КамАЗ-53202
bortu

auto-

icbilis-vilcējs

6X4

16

210(154,56)

ГКБ-8527

pašizgāzēja
piekabe

КамАЗ-55102
pašizgāzējs

automobilis-vilcējs

210(154,56)

6X4

14
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ОдАЗ-9370
bortu

puspiekabe

КамАЗ-5410
seglvilcējs

6X4

14,2

210(154,56)

ОдАЗ-9385
bortu

puspiekabe

КамАЗ-54102
seglvilcējs

6X4

20

260(191,36)

ГКБ-9575

pašizgāzēja

puspiekabe

КамАЗ-54101
seglvilcējs
ar

hidraulisku
iekārtu

6X4

13,5

210(154,56)

2-ПН-4М
bortu

piekabe

КамАЗ-4310

paaugstinātas

pārgājības

automobilis-vil-

cejs

6X6

9

210(154,56)

КамАЗ-43101

paaugstinā-

tas

pārgājības
bortu

auto-

mobilis-vilcējs

210(154,56)

2-ПП-4М
bortu

piekabe

6X6



2.5.

tabulas

turpinājums

Piezīme:
1.

Visu

modeļu

automobiļu

maksimālais
ātrums

ir

85

km/h.

2.

Ir

paredzēta

divu

mode|u

šasiju

ražošana:

КамАЗ-53201
ar

bāzi

3190

mm

un

КамАЗ-53203
ar

bāzi

3690

mm.

Uz

šim

šasi-

jām

uzstādīs

specializētas
8,5

t

kravnesības
kravas

kastes

un

citu

specializētu
iekārtu.

Kravnesība
(t)

Automobiļa
modelis

Riteņuformula

automo- bilim

Motora

jauda

ZS

(kW>

Piekabes
vai

puspiekabes
bāzes

modeli»

auto- vilcienam

2-ПП-10
bortu

puspiekabe

КамАЗ-4410

paaugstinā-

tas

pārgājības

seglvilcējs

6X6

210(154,56)

КамАЗ-5511 automobilis

pašizgāzčjs

6X4

10

210(154,56)

КамАЗ-53201

(a)

un

КамАЗ-53203
(b)

šasijas

(paredzēts
ražot)

О

ж

ж

ж

ж
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3. nodaļa

AUTOCEĻŠ UN SATIKSMES DROŠĪBA

3.1. AUTOCEĻU KLASIFIKĀCIJA

Padomju Savienībā arvien palielinās gan automobiļu ražošana,

gan arī kravu un pasažieru pārvadājumu ar autotransportu ap-

joms. Lai palielinātu autotransporta darba drošību, PSRS Mi-

nistru Padome pieņem lēmumus par satiksmes drošības palielinā-
šanu uz autoceļiem. Sājos lēmumos paredz mehānisko transporta
līdzekļu vadītāju sagatavošanas un audzināšanas formu pilnvei-
došanu un uzlabošanu, modernu un drošu mehānisko satiksmes

līdzekļu ražošanu, autoceļu un to inženierbūvju modernizēšanu,
kā arī satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu pilnveidošanu.

Autoceļi savstarpēji saista preču ražošanas un patēriņa pun-

ktus, apdzīvotās vietas, rūpniecības, administratīvos un kultūras

centrus, tādējādi veidojot valsts autoceļu tīklu.

Atkarībā no ceļu nozīmes un kustības perspektīvās intensitā-

tes visi PSRS autoceļi saskaņā ar Valsts ceļu projektēšanas nor-

mām un noteikumiem (СНиП П-Д5-72) ir iedalīti piecās katego-
rijās, kas dotas 3.1. tabulā.

Sī klasifikācija pamatojas uz autoceļu tautsaimniecisko nozīmi

kopējā ceļu tīklā.

Saskaņā ar normām satiksmes intensitāti raksturo transporta
līdzekļu skaits, kuri noteiktā laika vienībā (stundā, diennaktī)
izbrauc caur kādu iedomātu ceļu šķērsojošu plakni abos virzienos.

Satiksmes intensitāte laika periodā un visā ceļa garumā nav

vienāda, tā var mainīties atkarībā no apdzīvotās vietas lieluma,

pārvadājamo kravu un pasažieru daudzuma, kā arī atkarībā no

gadalaikiem.

Autoceļu tīkls pēc transporta sakaru rakstura, administratīvi

saimnieciskās nozīmes un pakļautības iedalās šādās piecās gru-

pās.

Vissavienības nozīmes maģistrālie ceļi savstarpēji saista sa-

vienoto republiku galvaspilsētas, lielus rūpniecības un kultūras

centrus, Vissavienības nozīmes kūrortus, kā arī PSRS ar
kai-

miņvalstu lielākajiem saimnieciskajiem un kultūras centriem.
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3.1. tabula

Autoceju iedalījums

Latvijas PSR šadi ceļi ir, piemēram, autoceļš Novgoroda—Ples-

kava—Daugavpils—Kauna, autoceļš Maskava—Volokolomska—

Rīga.
Vissavienības nozīmes ceļiem, tāpat kā Vissavienības nozīmes

maģistrālajiem ceļiem, ir starprepublikānisks transporta sakaru

raksturs. Latvijas PSR teritorijā tie savstarpēji saista republi-
kas lielākās pilsētas un rūpniecības centrus, piemēram, Jelgavu ar

Liepāju, Rīgu ar Ventspili.

Republikas nozīmes ceļi savieno svarīgākos republikas rūpnie-

cības, administratīvi politiskos un kultūras centrus, kā arī saista

šos centrus ar Vissavienības nozīmes ceļiem un ceļu maģistrālēm.
Latvijas PSR šādi ceļi ir, piemēram, Daugavpils—Neretas—leca-
vas ceļš, Cēsu—Vecpiebalgas—Ērgļu—Pļaviņu ceļš.

Vietējās nozīmes ceļi nodrošina transporta sakarus republikas
administratīvo rajonu robežās. Tie savstarpēji saista rajonu ad-

ministratīvos centrus ar strādnieku ciematiem, kolhozu un sov-

hozu centriem. Pa vietējās nozīmes ceļiem no lauku rajonu uzņē-
mumiem, dzelzceļu stacijām un citiem kravu atrašanās un pasa-
žieru koncentrēšanās punktiem var nokļūt uz republikas un Vis-

savienības nozīmes autoceļiem.

Autoceļa kategorija

Autoceļa parametri
ii iii iv

Aprēķinātā kustības in-

tensitāte (automobili
diennaktī)

Aprēķinātais kustības

ātrums' (km/h)
līdzenumos

šķēršļotā apvidu
kalnu apvidos
Braukšanas joslu skaits

(gab.)
Braukšanas joslu pla-

tums (m)
Brauktuves platums (m)

Vairāk

par

7000

150

120

80

7000...
3000

120

100

60

2

3000...
1000

100

80

50

2

1000...

200

80

60

40

2

Mazāk

par 200

60

40

30

14 un

vairāk

3,75 3,75 3,5 3,0

15 un

vairāk

3,75

27,5

un

vairāk

3

7,5 7,0 6,0 4,5

Nomaļu platums (m)
Ceļa klātnes platums

(да)

3,75

15

2,5

12

2,0

10

1,75

8

Ce)a garenprofilā mak-
simālais slīpums (%)

Ceļa pamatlīknes mini-

mālais rādiuss (m)
Pieļaujamā slodze uz

automobiļa vienu asi (t)

4 5 6 7

1000 600 400 250 125

I 10 10 10 6 6
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Vissavienības, republikas un vietējās nozīmes ceļi veido kop-
lietošanas ceļu tīklu.

Saimniecības iekšējie ceļi nodrošina transporta sakarus gal-
venokārt saimniecību robežās. Pārvadājumiem pa šiem ceļiem ir

ražošanas tehnoloģisko pārvadājumu raksturs. Sie ceļi saista

kolhozu un sovhozu centrus ar fermām, vietējās nozīmes ceļiem,
noliktavām, kā arī šos objektus savā starpā. Saimniecību iekšējos
ceļus izmanto arī mežu uzraudzībai un uzturēšanai, izstrādātās

mežu produkcijas izvešanai v. c. Sos ceļus pārzina un uztur kār-

tībā saimniecības, kuru teritorijās tie atrodas. Ceļu remonta un

uzturēšanas darbu izpildi kontrolē attiecīgas ciemu tautas depu-
tātu padomes.

3.2. AUTOCEĻU KONSTRUKTĪVIE ELEMENTI

Autoceļu, tāpat kā inženierbūvi, aplūko trīs projekcijās —

plānā, garenprofilā un šķērsprofilā. Transporta līdzekļu vadītā-

jiem, gājējiem un ceļu darbiniekiem ikdienā jāsastopas ar dažā-

diem ceļu konstruktīvajiem elementiem.

Ceļa šķērsprofils attēlo ceļa konstruktīvos elementus vertikālā

griezuma plaknē, kas perpendikulāra ceļa gareniskajai asij.
Atkarībā no apvidus reljefa un ceļa stāvokļa garenprofilā izšķir
ceļa šķērsprofilus uzbērumā, ierakumā, nulles vietās, kalnu nogā-
zēs v. с. (3.1. att.).

Ceļa klātne ir zemes klātnes plakne starp tās nogāzes 3 šķaut-
nēm 4. Ceļa klātne sastāv no brauktuves 7, nomalēm 5, kā arī no

sadalošās joslas I kategorijas ceļos.

3.1. att. Ceļa šķersprofili:
А

— zemes uzbērums vai nullvieta; В — augsts uzbērums; С —

ierakums; 1 — atsavinājuma joslas robežas; 2 — rezerve; 3 — no-

gāze; 4 — ceļa klātnes šķautne; 5 — nomale; 6 —
brauktuves

mala; 7 — brauktuve; 8 — atbērtne; 9 —
ierakuma nogāzes šķautne;

10 — sānu grāvis; // — bankets; 12 —
uzbēruma nogāzes pēda;

13 — berma; 1 . n — nogāzes slīpums.
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Zemes klātne ir josla apvidū, uz kuras novietojas ceļa klātne

un sānu grāvji 10.

Atsavinājuma josla ir josla apvidū abpus ceļa simetrijas asij.
Tās platumu nosaka atkarībā no ceļa kategorijas. Uz atsavinā-

juma joslas bez saskaņošanas ar attiecīgiem ceļu uzraudzības

dienestiem aizliegta celtniecība un materiālo vērtību novietošana.

Brauktuve 7 ir ceļa klātnes daļa, pa kuru notiek transporta
līdzekļu kustība. Uz ceļa klātnes var būt viena vai vairākas brauk-

tuves, kas norobežotas ar sadalošām joslām vai izbūvētas dažā-

dos līmeņos.
Braukšanas josla ir ikviena brauktuves garenvirziena josla,

kura ir pietiekami plata, lai pa to vienā rindā varētu braukt me-

hāniskie bezsliežu transporta līdzekļi, izņemot motociklus. Brauk-
šanas joslas var būt atdalītas ar līnijām vai arī bez tām.

Nomales 5 veido drošības atstarpi starp brauktuves malu 6

un ceļa klātnes šķautni 4, kā ari nodrošina ceļa seguma noturību.

Nomales izmanto transporta līdzekļu īslaicīgai apstādināšanai,
gājēju un pajūgu kustībai, īslaicīgai materiālu un ceļu būves ma-

šīnu novietošanai ceļa remonta laikā.

Atkarībā no ceļa brauktuves seguma virszemes ūdeņu aizva-

dīšanai to izveido ar šķērskritumu 1,5... 4% no ceļa ass uz

abām malām. Nomales šķērskritums ir 1 ...2% lielāks par attie-

cīgās ceļa brauktuves šķērskritumu. Ja brauktuvei lielāks šķērs-
kritums, tad ir labāka virszemes ūdeņu aizvadīšana, bet rodas

nevienmērīgs transporta līdzekļa riteņu noslogojums. Sādi ceļa

posmi ir sevišķi bīstami apledojuma gadījumā.
Autoceļa plāna konstruktīvie elementi veidojas no taisnēm,

līknēm un pārejas līknēm. Taisnus ceļus izbūvē vietās, kur nav

dabisku vai mākslīgi radītu šķēršļu. Tie ir ērti un ātri izbraucami.

Dabisko un mākslīgi radīto šķēršļu, piemēram, purvu, ezeru,

ciematu dēļ ir jāmaina ceļa virziens, pagriezienos izbūvējot līknes.

Jaunbūvētos ceļos līknes parasti veido kā riņķa līnijas vai kāda

3.2. att. Ceļa trases plāns:
а — trases plāns; b — trases plāna līknes elementi (ce|a pagrieziena <£ Nr. 14); 12,

13, 14 un 15 — kilometri; Nr. 14 un Nr. 15 — ce|a pagrieziena leņķu numuri; E — pa-
grieziena leņķa virsotne; а — pagrieziena leņķis; T — tangente; Ķ — līknes garums;

b — bisektrise.
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cita veida regulāras līk-

nes, turpretī esošajos «ve-

cajos» ceļos līknes ir izlo-

cītas, neregulāras. Šādas

vietas automobiļu kustībai
ir sevišķi bīstamas.

Ceļu projektos ceļa asi

sauc par ceļa trasi (3.2.
att.). Trases grafisko at-

tēlu horizontālā plaknē
sauc par trases plānu.
Katru plāna līkni raksturo

pagrieziena leņķis a un

līknes liekuma rādiuss.

Nemainīga pagrieziena
шяюштшвятшжтжжжжжш

leņķa gadījumā, jo lielāks
būs līknes liekuma rādiuss, jo līknes būs garākas, slaidākas un

braukšanas apstākļi līknēs būs ērtāki un drošāki. Tas ir tāpēc, ka

šādās līknēs ievērojami samazinās centrbēdzes spēka ietekme, pa-

lielinās automobiļa noturība pret sānslīdi.

Pārejas līknes savieno ceļa taisno posmu ar ceļa pagrieziena
posmu. Pārejas līknē L (3.3. att.) ir jāsamazina transporta
līdzekļa kustības ātrums, lai ceļa pagrieziena līknē transporta
līdzeklis nenoslīdētu vai nenokūleņotu no ceļa. Pārejas līknes

projektē kā regulāras līknes: kubisko parabolu, klotoīdu v. c.

Pārejas līkņu garumus nosaka atkarībā no pamatlīknes rādiusa

Ri lieluma.

Brauktuves paplatinājumi jāizbūvē maza rādiusa plāna līknēs

(3.4. att.), jo, izbraucot šādu ceļa posmu, palielinās transporta
līdzekļu, sevišķi autovilcienu, dinamiskais koridors, t. i., trans-

porta līdzekļu gabarīti aizņem platāku brauktuves / daļu un to

3.3. att. Ceļa trase ar plāna līkni un

pārejas līknēm:

К — pamatlīknes garums;
L

— pārejas līknes;

p — trases pārbīdīšanas lielums, izbūvējot
pārejas līknes; AE un ED — tangentes;
R\ — pamatlīknes rādiuss; R — liekuma rā-

diuss; а — pagrieziena leņķis.

3.4. att. Ceļa brauktuves paplatinajuma izveido

jums plāna līknē:

1 — brauktuve; 2 — paplatinajums; а — pilnā papla
tinājuma lielums.
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pabraukšana citam gar citu ir

apgrūtināta. Brauktuves papla-

tinājumi 2 ir jāizveido visas

ceļa līknēs, kuru rādiusi mazāki

par 700 m. Brauktuves paplati-

nājums ir atkarīgs no līknes

rādiusa.

Virāža ir ceļa seguma šķērs-

profila maiņa ceļa daļā,kur no-

tiek pāreja no taisnā posma līk-

nes (3.5. att.). Virāžas izbūvē

visos gadījumos, kad ceļa plāna

līkņu rādiuss R ir mazāks par

3000 m. Izbūvējot virāžu,.

brauktuve iegūst vienpusējo-
šķērskritumu. Sķērskrituma iz-

maiņas sāk veidot, sākot no

pārejas līknēm L.

Ceļa garenprofilā ir redzami

ceļa kāpumi, ceļa kritumi un

horizontālie ceļa posmi (3.6.

att.). Kāpuma t'2 un krituma ii
sadurvietas noapaļo ar profila
līknēm. Arī ceļa garenprofilā
konstruktīvajiem elementiem ir

liela nozīme transporta līdzekļu vadīšanas un braukšanas režīmos-

Stāvi vai ilgstoši kāpumi transporta līdzekļiem ir grūti pārva-
rami. Sajās vietās lēni braucošie transporta līdzekļi kavē ātri

braucošos, rodas satiksmes sastrēgumi, samazinās ceļu caurlaides,

spēja unsatiksmes dalībniekiemvar izveidoties bīstamas situācijas.
Kāpumu un kritumu lielumus izsaka procentos, to skaitlisko»

vērtību norāda uz brīdinājuma zīmēm.

8... 10% lieli kāpumi un kritumi ir pieļaujami tikai atseviš-

ķos gadījumos kalnu apvidos un saimniecību iekšējos ceļos.

3.5. att. Brauktuves viražas konstruk-

tīvais izveidojums:

L — pārejas līknes; R — pamatlīknes lie-

kuma rādiuss; i — seguma šķērskrltums;

'mai — maksimālais vienpusējais seguma

šķērskrltums; i
c

— brauktuves ārējās ma-

las pacelšanas straujums; а
— ceļa pa-

platinājums liekuma virspusē; b — brauk-

tuves platums; Л — šķērskritumu aug-

stums.

3.6. att. Ceļa konstruktīvie elementi

garenprofilā:
/ — ierakums; 2 — uzbērums; 3 —

caurteka; 4 — zemes virsmas līnija;
5 — ce|a brauktuves virsmas līnija;
it — kritums; i, — kāpums; R

le
— ielie-

kuma rādiuss; R
{

— izliekuma rādiuss.
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3.3. INŽENIERBŪVES AUTOCEĻOS

Autoceļš ir inženierbūvju komplekss, kas nodrošina ātru, ērtu

un nepārtrauktu satiksmi. Tālāk minētas autoceļa galvenās sa-

stāvdaļas.
Zemes klātne kopā ar ceļa grāvjiem veido ceļa būves pamatni.

Tās uzdevums ir pārnest satiksmes līdzekļu slodzi uz grunts slā-

ņiem, novērst klimatisko, kā arī grunts hidroloģisko apstākļu ne-

gatīvo ietekmi uz ceļu būves noturību un stiprību. Lai pasargātu
zemes klātni pret noslīdēšanu, eroziju un aerāciju, to nostiprina
ar atbalsta sieniņām, ierīko drenāžu, novadgrāvjus un uz nogā-
zēm ieaudzē zālājus.

Ceļa segu izbūvē virs zemes klātnes, un tās uzdevums ir pār-
nest transporta līdzekļu slodzi uz zemes klātni. Salīdzinājumā
ar citām inženierbūvēm ceļa sega atrodas visnelabvēlīgākajos

ekspluatācijas apstākļos. Tā pastāvīgi pakļauta ne tikai klimatisko

un meteoroloģisko apstākļu ietekmei
— temperatūras un mitruma

izmaiņām —, bet arī statiskās un dinamiskās transporta līdzekļu
slodzes iedarbībai. Sakarā ar to ceļa segai jābūt ar lielu deformā-

cijas moduli un izturīgai pret nodilumu.

Ceļa segums ir ceļa segas virsējā kārta, kurai ir tieša saskare

ar transporta līdzekļu riteņiem. Seguma virsmai jābūt līdzenai,
lai transporta līdzekļu kustība notiktu bez triecieniem un svārstī-

bām. Segumam jābūt arī pietiekami raupjam, ar mazu rites pre-

testību, lai riteņiem būtu laba saķere ar tā virsmu. Atkarībā no

seguma izbūves materiāla var būt cementbetona un asfaltbetona

segumi, melnās grants, grunts un šķembu segumi, bruģi, šķembu
un grants segumi. Ceļus, kuriem nav īpaša seguma, sauc par

grunts ceļiem. Transporta līdzekļu vadītājiem šī atšķirība vienmēr

jāatceras, jo saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem tā nosaka

braukšanas priekšrocības neregulējamos ceļu krustojumos.
Tilti un caurtekas ir būves ūdens šķēršļu pārvarēšanai vai

ūdens aizvadīšanai caur zemes klātni. Kalnu rajonos pāri dziļām
gravām un aizām izbūvē estakādes, kalnu pārvarēšanai — tune-

ļus, lavīnu novirzītājus un citas inženiertehniskas būves.

Ceļa pārvadi un šķērsojuma mezgli ir izbūvēti intensīvas sa-

tiksmes autoceļu krustojumos vai autoceļu krustojumos ar dzelz-

ceļu, kur ceļi šķērsojas divos vai vairākos līmeņos. Lai varētu no-

kļūt no viena autoceļa uz citu, izbūvē labā un kreisā pagrieziena
nobrauktuves, kas veido šķērsojuma mezglu.

Degvielu uzpildīšanas un tehniskās apkopes stacijas izbūvē

modernās autoceļu maģistrālēs vai apdzīvotās vietās ritošā sa-

stāva apkalpošanai: degvielu un eļļas uzpildīšanai, transporta
līdzekļu profilaktiskajām apskatēm, tehniskām apkopēm un re-

montam. Sādu staciju izvietojumu nosaka, ievērojot satiksmes in-

tensitāti ceļā, ceļa garumu un vietas apdzīvotību.

Moteļi, kempingi, autostacijas un paviljoni ir paredzēti trans-

porta līdzekļu vadītāju, pasažieru un tūristu atpūtai, viņu
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transporta līdzekļu apkopei, kā ari pasažieru apkalpošanas un

pārvadāšanas organizācijas dienesta vajadzībām.
Atpūtas vietas un stāvlaukumi paredzēti ilgai vai īslaicīgai

transporta līdzekļu vadītāju un braucēju atpūtai, pie tam trans-

porta līdzekļus novieto ārpus ceļa klātnes. Parasti atpūtas vie-

tas un stāvlaukumus ierīko pie upēm, ezeriem, mežiem un kalniem,

no kurienes skatam paveras krāšņas dabas ainavas.

Ceļa zīmes un citus informācijas līdzekļus uzstāda transporta
līdzekļu vadītāju un pasažieru orientācijai, transporta līdzekļu
kustības regulēšanai ceļā.

Dekoratīvie stādījumi atjauno ceļa būves laikā iznīcināto dabas

ainavu, nosedz skatienam mazāk tīkamas vietas, iekļauj ceļa
būvi apkārtējā ainavā.

Visas autoceļu inženierbūves tiek izvietotas uz atsavinājuma
joslas, t. i., uz zemes, kas šim nolūkam ir īpaši atsavināta.

3.4. VIENLĪMEŅACEĻU SAVIENOJUMI UN KRUSTOJUMI

Autoceļi savstarpēji krustojas, sadalās, cits citam pievienojas
vai saplūst ar pilsētu ceļu tīklu. Ceļu krustojumos savienojas,
sadalās un krustojas dažādi transporta plūsmas virzieni, tādēļ
šajās vietās satiksmes drošības pakāpe ir zemāka nekā taisnos

ceļa posmos. Transporta plūsmu savienošanās vai krustošanās

punktus sauc par konflikta punktiem. Ceļiem ar divām pretēja
virziena braukšanas joslām T veida savienojumos ir 9 (3.7.
att. a), bet divu ceļu krustojumā (3.7. att. b) ir 24 konflikta

punkti.
Lai uzlabotu satiksmes drošību, ceļa savienojumos un krusto-

jumos pēc iespējas jāsamazina konflikta punktu skaits. To panāk,
izbūvējot ceļu savienojumos un ceļu krustojumos satiksmes regu-

lēšanas saliņas, iekārtojot rotācijas apļus un uzstādot ceļa zīmes.

3.8. attēlā redzami T veida ceļu savienojumi: vienkāršs, ar pilien-

3.7. att. Konflikta punkti
а — ce|uT veida savienojuma; b — ceļu krustojumā.
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3.8. att. T veida ceļu savienojuma konstruktīvie izveidojumi
а

— vienkāršs savienojums; b — savienojums ar pilienveida saliņu; с — kanalēts.

savienojums; / — nomale; 2 — saliņa; 3 — nepārtraukta apzīmējuma līnija; 4 —

trasnporta plūsmas labie pagriezieni; 5 — transporta plūsmas kreisie pagriezieni;
6 — ātruma kāpināšanas josla; 7 — ātruma samazināšanas josla.

veida saliņu un kanalēts. Apskatot attēlu, redzam, ka šādas kon-

figurācijas ceļu savienojumos konflikta punkti tiek attālināti cits.

no cita, kā ari samazināts to skaits.

Līdzīga aina ir vērojama ari vienlīmeņa ceļu krustojumos
(3.9. att.). Lai uzlabotu satiksmes drošību vienlīmeņa ceļa krus-

tojumos, veic transporta plūsmu nošķiršanu ar apzīmējuma
līnijām, uzkrāsojot drošības saliņas un ātruma maiņas joslas. Sa-

tiksme ir drošāka, ja izmanto kanalētus krustojumus. Konflikta

punkti tajos atvirzīti tālāk, transporta plūsmas virzieni nodalīti

ar saliņām, pagriezienu rādiusi — lielāki.

3.9. att. Vienlīmeņa ce]u krustojuma elementi:

о — vienkāršs krustojums; b — krustojums ar satiksmes regulēšanas saliņām иг-
zemākas nozīmes ce|a; с — kanalēts krustojums; / — nomales; 2 — nepārtrauktas
apzīmējuma līnijas; 3 — pārtrauktas apzīmējuma līnijas; 4 — saliņas; 5 — trans-

porta plūsmu virzieni; 6 — ātruma izmaiņas joslu apzīmējuma līnijas.



50

3.10. att. Rotācijas aplis:
/ — satiksmes regulēšanas saliņas; 2 — iespējamās
avāriju vietas; 3 — transporta plūsmu virzieni (ar

krustiņiem attēlānorādīti konflikta punkti).

Rotācijas apļus (3.10. att.) izbūvē vietās, kur savstarpēji sa-

vienojas vairāki ceļi, vai ari parastos divu ceļu krustojumos,
kuros ir liela satiksmes intensitāte. To konstrukcija var būt ap-

lis, elipse vai citas regulāras formas loks. Ja rotācijas aplī trans-

porta līdzekļu kustība iespējama tikai vienā rindā, tad šādā ga-

dījumā transporta plūsmu krustošanās nav iespējama un līdz ar

to nav arī konflikta punktu. lebraucot rotācijas aplī vai no tā

izbraucot, jāizpilda tikai labie pagriezieni. Sāda kustības orga-

nizācija ievērojami samazina avāriju daudzumu ceļu krusto-

jumos.

3.5. DIVLĪMEŅU CEĻU ŠĶĒRSOJUMA MEZGLI

Izbūvējot divlīmeņu ceļu šķērsojuma mezglus, gandrīz pil-

nīgi tiek likvidēti konflikta punkti (3.11. att.). Tomēr šispaņēmiens
ne vienmēr ir realizējams, jo divlīmeņu šķērsojuma izbūve dārgi
izmaksā. Tāpēc šādi ceļu šķērsojuma mezgli tiek izbūvēti tikai

uz I kategorijas autoceļiem, šo ceļu krustojumos ar dzelzceļu
vai dzelzceļa atzarojumiem, kā arī II kategorijas ceļu savstarpē-
jai savienošanai vai krustošanai. Ja perspektīvā summārā satik-

smes intensitāte ceļu krustojumā pārsniedz 5000 automobiļu dien-

naktī, tad divos līmeņos izveido ari II un 111 kategorijas ceļu
šķērsojuma mezglus.

Divlīmeņu ceļu šķērsojumos izšķir pilnīgas (āboliņlapas) un

nepilnīgas (trompetes veida) šķērsojuma mezgla konstrukcijas.
Pilnīgos šķērsojuma mezglus izbūvē ceļu krustojuma vietās, bet

nepilnīgos — ceļu savienojumos.
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3.11. att. Aboliņlapas veida šķērsojuma mezgls ar transporta
plūsmas virzieniem:

А, В, С un D
— pilsētu virzieni; / — sadalošā Josla; 2 — brauk-

šanas Joslas; 3 — ātruma maiņas Joslu platās pārtrauktās līnijas;
4 — labā pagrieziena nobrauktuves; 5

— kreisā pagrieziena no-

brauktuves; 6 —
braukšanas joslu pārtrauktās līnijas; 7 — ātruma

samazināšanas joslas: * — ātruma kāpināšanas joslas; 9 — zīme

50.20.1. «lepriekšējs virzienu rādītājs»; 10 — zīme 5.21.1. «Virziena

rādītājs»; 11 — vārti ar papildu informācijas plāksnīti 7.14.
«BraukšanasJosla».

Transporta plūsmu izkārtojumos izšķir labo pagriezienu 4

3.11. att.) un kreiso pagriezienu 5 nobrauktuves. Brauktuves pla-
tumam nobrauktuvēs jābūt vismaz 5,5 m. Nobrauktuvju piekļā-
vumos pie galvenā ceļa izbūvē ātruma maiņas joslas 7 un 8. To

platums ātruma samazināšanas joslām 7 ir vismaz 3,75 m, bet

ātruma kāpināšanas joslām 8 — 3,0 m. Joslu garuma robežas

ir no 140... 250 m. Ātruma maiņas joslas no galvenā ceļa at-

dala ar saliņām vai apzīmējuma līnijām.

Transporta līdzekļu vadītāju informēšanai pirms ceļu šķērso-
juma uzstāda norādījuma zīmes 9, uz kurām parāda šķērsojuma
izveidojuma konstruktīvo shēmu. Šķērsojuma mezglā braukšanas
virzienu norāda ar informējošām norādījuma zīmēm «Virziena

rādītājs».



3.6. SATIKSMES REGULĒŠANA AUTOCEĻOS

Transporta līdzekļu un gājēju satiksmi pa autoceļiem regla-
mentē PSRS lekšlietu ministrijas apstiprinātie ceļu satiksmes

noteikumi, kuros noteikta krustojumu šķērsošanas secība satik-

smes dalībniekiem, to kustības ātrums, kustības kārtība sarežģī-
tos apstākļos utt.

Mūsdienās strauji palielinās jaunu, ātru un komfortablu trans-

porta līdzekļu ražošana, nemitīgi uzlabojas un pilnveidojas
ceļu tīkls, uzlabojas ritošā sastāva ekspluatācijas, tehniskās ap-

kalpošanas un remonta apstākļi. Tāpēc nepieciešams periodiski
koriģēt un papildināt ceļu satiksmes noteikumus, lai tie atbilstu

pašreizējiem ritošā sastāva tehniskajiem un ekspluatācijas rādī-

tājiem.
No 1980. gada 1. jūnija spēkā stājies jauns ceļa zīmju valsts

standarts ГОСТ 10807-78 «Ceļa zīmes».

Saskaņā ar šo standartu ceļa zīmes izgatavo trīsstūra, apļa,
kvadrāta vai četrstūra veidā. Pēc izmēriem tās iedala trīs grupās
,(sk. 3.2. tabulu).

Pirmās lieluma grupas ceļa zīmes uzstāda pilsētu ielās un ap-
dzīvotās vietās, ja iela vai ceļa posms nav maģistrālā autoceļa
daļa,kā arī V kategorijas autoceļos.

Otrās lieluma grupas ceļa zīmes uzstāda 111 un IV kategorijas
autoceļos, bet trešās lieluma grupas ceļa zīmes — I un II kate-

gorijas autoceļos. Maģistrālajās pilsētu ielās, kur transporta
līdzekļu kustības ātrums lielāks, uzstāda otrās lieluma grupas

ceļa zīmes.

Ceļa zīmju valsts standartā ГОСТ 10807-78 pēc nozīmes

ceļa zīmes iedalītas sešās grupās: 1. — brīdinājuma zīmes; 2. —

priekšrocību zīmes; 3. — aizlieguma zīmes; 4.
— rīkojuma zī-

mes; 5. — informējošās norādījuma zīmes; 6.
— servisa zīmes.

Atsevišķa grupa ir papildu informācijas zīmes (plāksnītes),
kuras precizē, ierobežo vai pastiprina iepriekš minēto ceļa zīmju
iedarbību.

Brīdinājuma zīmes transporta līdzekļu vadītājus informē par
tuvošanos bīstamai vietai, par tās bīstamības raksturu, un sa-

skaņā ar tām vadītāja pienākums ir rīkoties atbilstoši konkrētiem

3.2. tabula

Ceļa zīmju izmēri (mm)

Ceļa zīmes

lieluma

grupa

Trīsstūra
mala

Ap)a
diametrs

Kvadrāta
mala

Taisnstūra malas

1.

2.

3.

700

900

1200

550

700

900

550

700

900

550X700

700X900

700X1200
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satiksmes apstākļiem. Brīdinājuma zīmju kopīga pazīme — to

formas gandrīz visām ir vienādmalu trīsstūris. Valsts ceļa zīmju
standartā nav dots konkrēts brīdinājuma zīmju uzstādīšanas

attālums atkarībā no ceļa kategorijas. Tā, piemēram, ceļa zīmes

«Bīstams pagrieziens» brīdina par tuvošanos ceļa līknei, kuras

iekšējā malā esošo objektu (būvju, dārzu) dēļ redzamības attā-

lums ir mazāks par attiecīgai ceļu kategorijai noteikto. Ceļa vir-

smas redzamības attālumi doti 3.3. tabulā.

3.3. tabula

Ce|a virsmas redzamības attālumi

Maza rādiusa līknēs brīdinājuma zīmes uzstāda ārpus apdzī-
votām vietām 150.. . 300 m attālumā no pamatlīknes sākuma

(3.12. att.).* Ja ceļu līknēs ir traucēta redzamība, tad brīdinājuma
zīmes uzstāda ārpus apdzīvotām vietām 150... 300 m attālumā

no ierobežotās redzamības vietas, izmantojot plāksnīti 7.1.1.

Priekšrocības zīmes norāda krustojumu, atsevišķu brauktuves

posmu šķērsošanas, kā arī šauru ceļa posmu izbraukšanas secību.

Aizlieguma zīmes izmanto satiksmes ierobežojumiem vai arī

šo ierobežojumu atcelšanai. Aizlieguma zīmju grupā ir 31 atšķi-

rīgas nozīmes ceļa zīme, to kopīgā pazīme — aplis ar sarkanu

apmali un baltu, dzeltenu vai zilu fonu.

Aizlieguma zīmes uzstāda tieši pirms ceļa posmiem vai vie-

tām, kur ieviesti attiecīgi ierobežojumi vai kur tie tiek atcelti.

Tās var uzstādīt arī iepriekš, norādot papildu plāksnītē 7.1.1. at-

tālumu līdz zīmes darbības zonassākumam.

Rīkojuma zīmes uzliek par pienākumu transporta līdzekļiem
braukt un gājējiem pārvietoties tikai noteiktos virzienos ar

3.12. att. Brīdinājuma
zīmju izvietojums pie

maza rādiusa līknes:

1.11.1. — zīme «Bīstams pa-

grieziens» pa labi; 1.11.2.—

zīme «Bīstams pagrieziens»
pa kreisi; 1 — pārejas līk-

nes sākums; 2 — pārejas
līknes beigas; Л — ceļa si-

metrijas ass rādiuss.

Ceļa kategorija I . II Ш IV V

Ceļa virsmas

ttālums (m)

redzamības

250 175 140 100 75
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noteiktu ātrumu vai atļauj kustību tikai noteiktas kategorijas sa-

tiksmes dalībniekiem. To kopējā pazīme ir aplis ar zilu fonu. Rī-

kojuma zīmes uzstāda tieši pirms ceļa posmiem vai vietām, kurās

ieviests attiecīgs satiksmes režīms vai kur tas tiek atcelts.

Informējošās norādījuma zīmes norāda ceļa apstākļu īpatnī-
bas vai informē par ceļā sastopamo objektu nosaukumiem un to

izvietojumu, tādējādi palīdzot transporta līdzekļu vadītājiem
orientēties.

Servisa zīmes informē par servisa objektu atrašanās vietu.

Servisa zīmes uzstāda tieši pie objektiem uz zīmes norādītajā
attālumā no tiem vai vietā, kur ceļš nogriežas uz objektu.

Papildu informācijas zīmes (plāksnītes) precizē, ierobežo vai

pastiprina to ceļa zīmju darbību, zem kurām tieši tās piestipri-
nātas un kurās attēlota attiecīga simbolika. Papildu informāci-

jas zīmes izgatavo kvadrāta vai taisnstūra plāksnīšu veidā ar

baltu fonu, melniem uzrakstiem un melniem vai sarkaniem sim-

boliem.

Ceļa apzīmējumi ir līnijas, uzraksti vai cita veida norādes,

uzkrāsotas tieši uz pilnveidotā seguma brauktuves, apmalēm,
ceļa būvju un aprīkojuma konstruktīvajiem elementiem. Ceļa ap-

zīmējumi nosaka satiksmes kārtību, norāda ceļa būvju gabarītus
un transporta līdzekļu plūsmu virzienus. Ceļa apzīmējumi un to>

raksturojumi doti valsts standartos ГОСТ 13508-74 un ГОСТ

23457-79. Apzīmējumus iedala horizontālajos un vertikālajos

apzīmējumos. Tos lieto patstāvīgi, kā arī kopā ar ceļa zīmēm urr

luksoforiem.

Horizontālie apzīmējumi sadala transporta līdzekļu pretējās,

plūsmas, apzīmē vienvirziena braukšanas joslu, norāda trans-

porta līdzekļu kustības kanālus, ātruma maiņas joslu, kā arī pa-

sažieru iekāpšanas un izkāpšanas laukumus sabiedrisko transporta
līdzekļu pieturās, transporta līdzekļu izvietojuma robežas stāv-

vietu laukumos utt.

Vertikālie apzīmējumi paredzēti tiltu margu galu, satiksmes

pārvadu balstu, laiduma konstrukciju un portālu, kā arī signāl-

stabiņu, metāla un dzelzsbetona barjeru iekšējo malu un citu ceļa
būvju vertikālai apzīmēšanai. Vertikālos apzīmējumus uzstāda

braucamās daļas sašaurinājuma vietās, pie estakādēm un citās

vietās, kur ir ierobežoti kustības kanāla gabarīti. Apzīmējuma uz-

devums ir optiski akcentēt šķērsli, pievērst transporta līdzekļa

vadītāja uzmanību šķēršļa gabarītiem.
Luksofors ir signālaparāts satiksmes regulēšanai. To izmanto

transporta līdzekļu un gājēju satiksmes regulēšanai pilsētās un

citās apdzīvotās vietās, kurās ir liela satiksmes intensitāte, bez-
sliežu transporta kustības regulēšanai pār dzelzceļa pārbrauktu-
vēm, iebraukšanai garāžās, svaru telpās v. c.

Atkarībā no kustības intensitātes ir vairākas luksoforu vadī-

bas sistēmas.
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Individuālā sistēmā katrs luksofors ir apgādāts ar savu gais-
mas pārslēgšanas mehānismu, darbojas neatkarīgi no citiem šī

ceļa nākamajos krustojumos uzstādītajiem luksoforiem. Sistēmu

izmanto satiksmes regulēšanai, ja ir vidēja kustības intensitāte.

Pašregulējošā sistēmā gaismas signālu luksoforā pārslēdz

paši satiksmes dalībnieki, t. i., gājēji vai transporta līdzekli, šķēr-

sojot fotoelementu apgaismojošo gaismas staru vai iedarbinot'

kādu slēdzi. Sistēmu izmanto satiksmes regulēšanai, ja ir maza

kustības intensitāte.

Apvienotā sistēmā gaismas signālu pārslēgšanu lielākai luk-

soforu grupai vada no viena centra, šim nolūkam izmantojot elek-

tronisko skaitļošanas tehniku. Sādā veidā iespējams transporta
līdzekļu kustību organizēt pēc tā saucamās «zaļā viļņa» sistēmas,
kuru izmanto lielās pilsētās sevišķi intensīvas kustības apstākļos.

Satiksmes regulētāji ir Valsts autoinspekcijas darbinieki, kuri

ar ķermeņa stāvokli un roku žestiem regulē transporta līdzekļu

un gājēju kustību ceļu posmos un ceļu krustojumos. Transporta
līdzekļu vadītājiem un gājējiem visos gadījumos ir jārīkojas at-

bilstoši satiksmes regulētāja ķermeņa stāvoklim un žestiem.

Satiksmes regulēšanā atsevišķos gadījumos var piedalīties ari

satiksmes dalībnieki, parādot cits citam nepārprotamus žestus vai

sazinoties ar vārdiem.

3.7. ŠOFERA DARBA ĪPATNĪBAS UN SATIKSMES DROŠĪBA

Aplūkojot sistēmu «automobilis—šoferis —ceļš» no kustības

■drošības viedokļa, galvenais tās elements ir šoferis. Braukšanas

laikā šoferis nepārtraukti ar maņu orgāniem saņem informāciju
par automobiļa un ceļa stāvokli, par apkārtējo mainīgo situāciju
uz ceļa un tā tiešā tuvumā, šo informāciju apstrādā un ar vadī-

bas orgāniem iedarbojas uz automobili, izmainot kustības režīmus

atbilstoši katrai konkrētai situācijai.
Braukšanas laikā šofera darba spējas nav konstantas. Tās

ietekmē apstrādājamās informācijas daudzums, vibrācijas, trokšņi

un temperatūra automobiļa kabīnē, monotona braukšana, darba

raksturs un ilgums. Ja šoferis noguris, pasliktinās maņu orgānu
darbība, parādās apātija, samazinās reakcijas ātrums, šoferis ne-

pareizi uztver apkārtējo situāciju, tā rezultātā automobiļa vadī-

šanā tiek pieļautas kļūdas. Pētījumos noskaidrots, ka tieši šāds

šofera fizioloģiskais stāvoklis ir bijis noteicošais apmēram 75%
satiksmes negadījumu.

Šofera rīcības precizitāte, ātrums, mērķtiecība, līdz ar to ari

automobiļa vadīšanas meistarība lielā mērā ir atkarīga no šofera

personīgām īpašībām un darba iemaņām. Lai droši vadītu auto-

mobili, katram šoferim ir jāzina apstākļi, kuri ietekmē kustības

drošību un palīdz pieņemt pareizu lēmumu bīstamā situācijā. Sim
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nolūkam pareizi un visa pilnība ir jāizmanto cilvēkam piemītošas
sajūtas.

Redze ir ikviena šofera galvenais informācijas saņemšanas

avots, tā šoferim dod līdz 90% automobiļa vadīšanai nepiecieša-
mās informācijas. Ar redzi šoferis nosaka ceļa virzienu, citu sa-

tiksmes dalībnieku izvietojumu uz ceļa vai tā tiešā tuvumā, kā

arī dažādu šķēršļu izmērus, attālumu līdz tiem, to kustības

virzienu un ātrumu.

Redzes lauks ir telpas daļa, ko cilvēks uztver, nekustinot acu

ābolus. Cilvēka redzes lauka leņķis ir apmēram 120° (3.13. att.).
Telpas daļu, ko uztver vienlaicīgi ar abām acīm, raksturo ar bino-

kulārās redzes leņķi, kura skaitliskā vērtība ir apmēram 60...

65°; tas nozīmē, ka šoferis, skatoties taisni uz priekšu, kustības

ātrumu un attālumu var noteikt tikai šajā leņķī esošajiem objek-
tiem.

Redzes asums ir acs spēja redzēt priekšmetu un skaidri atšķirt
tā kontūras. Visasākā redze ir konusa virsotnē, kurā leņķis ir

3.. .4° (3.14. att.), labs redzes asums ir konusa virsotnē, kurā

leņķis ir 1...B°, un apmierinošs —, ja leņķis ir 13... 14°. Verti-

kālajā plaknē šie leņķi ir nedaudz lielāki nekā horizontālajā.
Lai aplūkotu priekšmetu ārpus binokulārā redzes leņķa, cil-

vēks tam pievērš skatienu, pagriežot acis. Ja cilvēkam acis jāpa-
vērš no viena galējā stāvokļa līdz otram, nekustinot galvu, laika

patēriņš acu kustībai ir 0,15...0,23 s, bet redzes fiksēšanai ne-

pieciešamas vēl 0,10 ... 0,30 s.

Redzei sevišķi nepatīkama ir apžilbināšana, kuras sekas izzūd
tikai pēc 10 un pat vairāk sekundēm.

Tauste un kustību koordinācija palīdz šoferim iegūt informā-

ciju par automobiļu vadības sviru un pedāļu nozīmi, to darbinā-

šanai nepieciešamo spēku, pārvietošanas virzienu un ātrumu.

Līdzsvara sajūta signalizē cilvēkam par viņa ķermeņa stāvokli

3.13. att. Cilvēka redzes

lauks:

/ — ar kreiso aci; 2
— Ы-

nokulārais; 3 — ar labo aci.

3.14. att. Cilvēka redzes

asuma lauks.
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telpā, paātrinājuma sajūta — par automobiļa kustības ātruma un

virziena izmaiņām, bremzējot vai braucot virāžās. Pieredzējis šo-

feris pēc šīm sajūtām precīzi nosaka maksimālo pieļaujamo kus-

tības ātrumu katrā situācijā.
Dzirde arī ir svarīgs maņu orgāns, ar kuru šoferis no kopējā

trokšņu fona uztver satiksmei bīstamos trokšņus, kuri var rasties

motorā, transmisijā vai automobiļa ritošajā daļā. Šādus trokšņus
var radīt arī citi satiksmes dalībnieki.

Informācijas uztveršanas .un apstrādāšanas nodrošināšanas

svarīgākā funkcija ir uzmanība, kuras nozīmi šofera darbā ir

neiespējami pārvērtēt. Uzmanības kvalitatīvai novērtēšanai ir

vairāki kritēriji: uzmanības apjoms, tās sadalīšana, uzmanības

pārslēgšanās un stabilitāte.

Šofera darbā pirmšķirīga nozīme ir uzmanības organizēšanai,
t. i., mākai pareizi izmantot uzmanību konkrētās situācijās. Šofe-

rim ir jāizstrādā uzmanības sadalīšanas un pārslēgšanās sistēma

uz tiem objektiem, kuri dotajā momentā ir galvenie. Tā, piemē-
ram, izdarot apdzīšanu, galvenie objekti ir spidometrs, apdzena-
mais automobilis, ceļa seguma stāvoklis, pretim braucošais auto-

mobilis, aizmugures skata spogulis, gājēji, ceļa zīmes, dzīvnieki

ceļa malā. Sie objekti ir jāuztver atkārtoti un vienmēr noteiktā

secībā, nekad nedrīkst pieļaut gadījuma raksturu uzmanības sada-

līšanā šādās situācijās.
Cilvēks neatbild (nereaģē) uz kādu ārēju kairinājumu mo-

mentāni, bet ar kādu noteiktu kavēšanos. So kavēšanos sauc par
reakcijas laiku. Šoferiem reakcijas laiks ir 0,6... 1,2 s (vidēji —

0,8 s) un mainās atkarībā no šofera vecuma, noguruma pakāpes,
satiksmes apstākļiem un citiem faktoriem.

Ilgstoša braukšana nogurdina šoferi un izsauc tā organismā
fizioloģisko funkciju izmaiņas. Tā rezultātā pasliktinās uzmanība,

pieaug reakcijas laiks, samazinās ceļa situācijas uztveres preci-
zitāte, palielinās bīstamu situāciju izveidošanās iespēja. Tāpēc
garākos braucienos periodiski ir jāapstājas, jāizdara īsa pastaiga,
daži vingrojumi, kas novērš arī šofera miegainību. Ja pēc neilga
braukšanas laika miegainības sajūta atkal atkārtojas, automobilis

ir jāapstādina un šoferim jāpaguļ 15... 20 minūtes. Cīņa ar

miegu pie automobiļa stūres ir sevišķi bīstama, jo aizmigšanas
momentu cilvēks pats sajust nespēj, apziņa pārtrūkst momentāni.

Šādas situācijas bieži vien ir noteicošās smagos ceļu satiksmes

negadījumos.

3.8. CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTA ORGANIZĒŠANA

Latvijas PSR koplietošanas autoceļu tīklu uzrauga un tehniskā

kārtībā uztur ceļu remonta un būvniecības pārvalžu mehanizētās

un patruļdienestu brigādes. Darba vadītāju iecirkņi attiecīgajā

teritorijā pārzina Vissavienības, republikas un vietējās nozīmes
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ceļu tīklu 150...200 km kopgarumā. Darba vadītāja iecirkni vada

darba vadītājs. Tā pakļautībā atkarībā no ceļu tīklu garuma un

palīgražošanas uzņēmumu skaita ir 3...4 meistari, 1...2 mehā-

niķi, materiālu noliktavas pārziņi un darba uzskaites personāls.
Darba vadītāja iecirknī ceļu būves un remonta darbus izpilda re-

monta brigādes, bet ceļu uzturēšanu, uzraudzību, nepārtrauktu
un bezavāriju satiksmi ceļā organizē patruļdienesta brigādes.

Patruļdienesta brigāžu darbs saistīts ar pastāvīgiem izbrau-

kumiem, tāpēc katras brigādes rīcībā ir speciāls autobuss, kurā

iekārtots brigādes salons, kā arī materiālu un instrumentu telpa.
Operatīvu sakaru uzturēšanai ar darba vadītāju autobuss apgā-
dāts ar īsviļņu raidītāju—uztvērēju.

Patruļdienesta brigādes katru dienu (arī brīvdienās) veic ceļu
apskates. Vissavienības nozīmes ceļus ar satiksmes intensitāti,
lielāku par 2000 automobiļiem diennaktī, jāapseko divas reizes

dienā, pārējos Vissavienības un republikas nozīmes ceļus —

vienu reizi dienā, bet vietējās nozīmes ceļus — divas reizes

nedēļā.
Ceļu patruļdienestam jāveic šādi pienākumi.
1. Jāseko satiksmes režīmam uz ceļa, vajadzības gadījumā

jāveic satiksmes regulēšanas pasākumi — jālikvidē sastrēgums
un šķēršļi, kuru dēļ sastrēgumi radušies, jāseko, lai ceļu lietotāji
stingri ievērotu ceļu satiksmes un ceļu ekspluatācijas noteikumus.

2. Jānovāc no ceļa dažāda veida priekšmeti, kas nokrituši no

transporta līdzekļiem, kā ari nogāzušies koki un sakaru līniju
stabi, akmeņi un šķembas no ceļiem ar uzlaboto segumu. Tāpat
jānovāc no ceļa sabojājušies transporta līdzekļi un ceļa būves

mašīnas. Visi priekšmeti, kurus brigādes spēkiem nav iespējams
novākt, jāiežogo ar ceļa zīmēm un barjerām, norādot apbraukša-
nas virzienus un ceļus.

3. Jāizlabo un vajadzības gadījumā jānomaina bojātās ceļa
zīmes, ziemā no tām jānotīra sniegs, jānomaina bojātie stabi,

jāizlabo aizturietaises un visi optiskās uztveres uzlabošanas

līdzekļi.
4. Jālikvidē ugunskuri, kā arī jānovērš visi apstākļi, kuri var

sekmēt ugunsgrēka izcelšanos.

5. Nekavējoties jāveic pasākumi ceļu un ceļa būvju aizsargā-
šanai pret bojājumiem, ja brigāde tos pamana lietus gāžu, plūdu,
ugunsgrēku un citos stihisku nelaimju gadījumos.

6. Jāsniedz pirmā palīdzība satiksmes avārijās cietušajiem.
Izmantojot radiosakarus ar darba vadītāja iecirkni, jāizsauc ātrā

medicīniskā palīdzība un Valsts autoinspekcijas pārstāvji.
Patruļdienesta vadītājam — meistaram ir tiesības aizturēt ceļa

lietotājus, kas pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, kā arī neievēro
ceļu ekspluatācijas noteikumus.

Brigādes vadītājam ir tiesības ierobežot vai slēgt uz laiku

satiksmi atsevišķās ceļa vietās, kur apdraudēta satiksmes drošība.

Brigādes vadītājam ir tiesības prasīt ceļa lietotāju palīdzību pa-



manīto ugunsgrēku un citu avāriju un stihisku nelaimju likvi-

dēšanā. Glābšanas darbi jāveic atbilstoši darba aizsardzības un

drošības tehnikas prasībām.

Ceļu patruļdienests ir atbildīgs par ceļu un ceļa būvju atbil-

stību drošībai un nepārtrauktai transporta kustībai. Par ceļu stā-

vokli un kustības drošību uz tiem atbild ceļu remonta un būvnie-

cības pārvaldes.
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4. nоd aļа

KRAVAS, KRAVU APGROZĪBA, KRAVU PLŪSMAS

4.1. KRAVAS UN TO KLASIFIKĀCIJA

Kravas autotransportā darba priekšmets ir pārvadājamā
krava. Veicot kravu pārvadāšanu, ritošais sastāvs it kā turpina
ražošanas procesu, nogādājot saražotās materiālās vērtības to

patērēšanas vietās. Par kravu sauc visus priekšmetus un vielas,
kas paredzētas transportēšanai, no to pieņemšanas brīža līdz šo

priekšmetu vai vielu nodošanai saņēmējam. Lai transporta procesā
nodrošinātu kravu pret bojāšanos, to var iepakot tarā. Sādā gadī-

jumā kravas tīro masu sauc par neto, taras masu —

par taru, bet

kravas un taras pilno masu — par bruto. Daudzām kravām trans-

portēšanas procesā tara nav vajadzīga, tās sauc par beztaras

kravām.

Kravu transportēšanas procesā tiek uzskaitīts tikai bruto

svars, neskatoties uz to, ka citos gadījumos šīs kravas mēra ku-

bikmetros, litros, gabalos utt.

Transporta procesā pārvadājamās kravas bieži vien ir spe-
ciāli jāsagatavo transportēšanai, jāiekrauj transporta līdzeklī,

jāveic kravu pārvešana, kravu izkraušana un atsevišķos gadīju-
mos arī kravu īslaicīga uzglabāšana noliktavās.

Kravu sagatavošana transportēšanai ietver kravu iesaiņošanu;
šķirošanu pēc nosūtīšanas virziena, kravu īpatsvara, kravu vai

taras formas; kravu svēršanu, ja pārvadājamās kravas netiek uz-

skaitītas masas vienībās; kravu ievietošanu konteineros un pārva-
dājumu dokumentācijas noformēšanu.

Kravu iekraušanu transporta līdzekļos, kā arī izkraušanu no

tiem veic galvenokārt mehanizēti atkarībā no kravu fizikālajām
īpašībām un taras veida. Kravu iekraušanas un izkraušanas darbu

izpildes veids saistīts ar ritošā sastāva atrašanās laiku kravu

iekraušanas vai kravu izkraušanas punktos un kravu iekraušanas

un izkraušanas darbu izmaksām, tādējādi jūtami ietekmējot ritošā

sastāva darba ražīgumu, pārvadājumu pašizmaksu un kravu no-

gādes ātrumu uz to saņemšanas vietām.

Kravas pārvadājot, jānodrošina to nogāde pēc norādītās ad-

reses noteiktajā laikā bez jebkādas kravu bojāšanas vai tās kva-
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litates pazemināšanas. Ritošais sastāvs un tā kustības režīms ir

jāpielāgo pārvedamajām kravām.

Kravas glabā noliktavās. Noliktavu tipu, gabarītus, ietilpību
un kravu uzglabāšanas režīmus tajās nosaka atkarībā no uzgla-
bājamo kravu fizikālajām īpašībām, iepakojuma, kravu daudzuma,

klimatiskajiem apstākļiem utt.

Kravas klasificē pec to īpašībām, kuras savukārt ir saistītas

ar kravu transportēšanas un uzglabāšanas procesa īpatnībām.
1. Pēc fizikālajām īpašībām, kuras saistītas ar kravu iekrau-

šanas un izkraušanas veidu, izšķir
a) gāžamkravas vai beramkravas, kuras uzskaita pēc apjoma?

un masas. Kravas, piemēram, grants, beztaras minerālmēsli, šādā

kraušanas procesā bojātas netiek;
b) tarētas vai beztaras gabalkravas, kuras uzskaita gan pēc

masas, gan pēc skaita un kuras savukārt sīkāk var klasificēt ve-

ļamās (mucas, ruloni), šķautnainās (prizmveida, trapecveida v. c.)>
un maisu kravās;

c) lejamkravas un šķidrās kravas, kuras pārvadā ar cistern-

automobiļiem vai automobiļu kravas kastēs ievietotās tilpnēs.
2. Pēc kravas vienas vienības masas visas gabalkravas iedala

a) parastās kravās, ja kravas vienas vienības masa kantai-

nām kravām nepārsniedz 250 kg, bet veļamām kravām
—

400 kg;

b) lielas masas kravās, ja kravas vienas vienības masa kan-

tainām kravām pārsniedz 250 kg un veļamām kravām — 400 kg.
3. Pēc izmēriem izšķir

a) gabarīta kravas, ja transportējamās kravas vienības ga-

barīti iekļaujas standarta ritošā sastāva kravas platformā, nepār-
sniedzot 3,8 m virs ceļa klātnes;

b) virsgabarīta kravas, ja to augstums virs ceļa klātnes pār-
sniedz 3,8 m, platums — 2,5 m un krava izvirzās aiz pakaļējā
borta vairāk par 2 m (izņemot celtniecības kravas);

c) garizmēra kravas — virsgabarīta kravu paveidu, kuras ir

vismaz 7з garākas par ritošā sastāva kravas platformu. Šādu

kravu pārvadāšanā jālieto vienass vai garummaiņas piekabes.

4. Pēc bīstamības pakāpes visas kravas iedala septiņās gru-

pās:
I grupa

— nebīstamās kravas (grants, akmeņi, ķieģeļi);

II grupa — viegli uzliesmojošās kravas (benzīns, acetons, ki-

nofilmas);
111 grupa — putošās un karstās kravas (cements, kombi-

nētā lopbarība, asfalta masa);
IV grupa

— kodīgie šķidrumi (skābes, sārmi, amonjaka šķī-

dums) ;
V grupa — saspiestas vai sašķidrinātas gāzes, kas iepildītas

balonos (skābeklis, ogļskābā gāze);
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VI grupa
— pēc saviem izmēriem bīstamas kravas (virsgaba-

rīta kravas);
VII grupa — indīgās, radioaktīvās un sprāgstošās vielas, kā

arī indīgās ķimikālijas.
5. Kravu klasifikācija pēc kravnesības Izmantošanas dota

4.1. tabulā.

Ritošā sastāva kravnesības izmantošana ir atkarīga no kra-

vas īpatsvara, kā arī no tās sagatavošanas transportēšanai: iesai-

ņojuma, ievietošanas kravas platformā.
6. Pēc transportēšanas īpatnībām kravas iedala

a) parastās kravās, kuru transportēšanai ritošais sastāvs nav

speciāli jāpielāgo;

b) ātrbojīgās kravās, kuru transportēšanas laikā ir jāuztur
specifiski sanitārie un temperatūras režīmi (visbiežāk pārtikas
produkti);

c) antisanitārās kravās, kuras ir jātransportē ar speciālu
ritošo sastāvu (atkritumi, kanalizācijas notekūdeņi v. c);

d) dzīvnieku un putnu kravās, kurus transportē ar speciālu,
dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu ritošo sastāvu (putnu un trušu

transportēšanai izmanto speciālus būrus).
7. Pēc uzglabāšanas īpatnībām izšķir
a) kravas (granti, akmeņus, akmeņogles), kuras neietekmē

tiešas atmosfēras mitruma un temperatūras izmaiņas; tās var uz-

glabāt atklātos laukumos;
b) kravas (kūdras pakaišus un briketes, zāģmateriālus), ku-

ras jāsargā no atmosfēras apstākļu tiešas iedarbības; tās jāglabā
nojumēs, šķūņos;

c) kravas (tekstilrūpniecības izstrādājumus, dažādus precī-
zus aparātus), kurām uzglabāšanas periodā ir jānodrošina no-

teikts mikroklimats; tās jāuzglabā slēgtās apkurināmās telpās;
d) kravas, kuras jāuzglabā speciālās noliktavās, piemēram,

pārtikas produktus — gaļu, tās izstrādājumus, sviestu — saldē-
tavās, degvielu — speciālos rezervuāros.

4.1. tabula

Kravu klasifikācija pēc ritošā sastāva

kravnesības izmantošanas

, . Kravnesības
Kra- Kravnesības izman-

izmantošanas
vas tošanas

koeficienta
klase koeficients

aprēķinu
vērtība

I

II

III
IV

1.0

0,99
...

0,71
0,70...0,51

0,50
...

0,40

1,0

0,8
0,6

0,5
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4.2. TARA

Tara pasargā kravu no bojāšanas, veicot tās iekraušanas,
transportēšanas, izkraušanas un glabāšanas operācijas. Tarai jā-
būt izturīgai, vieglai, kompaktai un portatīvai, tai ērti jāiegulstas

transporta līdzekļa kravas platformā, jābūt izgatavotai no lētiem

materiāliem, viegli remontējamai un derīgai daudzkārtīgai izman-

tošanai.

Padomju Savienībā tara ir standartizēta atkarībā no materi-

āla, formas un masas.

Var būt speciālā tara, kas paredzēta noteikta veida kravām

(taukvielu un siļķu mucas, metāla baloni gāzēm), un universālā,
kas paredzēta dažādu kravu iesaiņošanai, piemēram, koka, kar-

tona vai plastmasas kastes un maisi.

Taru var klasificēt

pēc stingruma pakāpes: noteiktas formas cietā tara (mucas,
kastes); mīkstā tara, kura pēc kravas ievietošanas pieņem no-

teiktu formu (maisi, elastīgās cisternas); puscietā tara, kurai ir

noteikta forma, bet kura var deformēties (grozi, kartona kastes);

pēc materiāla, no kāda izgatavota tara, — koka, stikla, kera-

mikas, plastmasas, kartona, tekstilmateriāla utt.

Dažādus taras veidus var aplūkot 4.1. attēlā.

4.1. att. Taras veidi:

а — dažādu izmēru kastes; b — koka režģis; с
— mucas; d

— pītā tara; c •-stiepļu

režģu kastes.
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Tara var piederēt arī kravu nosūtītājam, piemēram, ķieģeju
paliktņi, drenu cauruļu kasetes. Sādu taru ir pieņemts uzskatīt
kā inventāra taru, un tā nekavējoties ir jānosūta atpakaļ kravu

nosūtītājam.
Atsevišķos gadījumos nosūtāmo kravu iesaiņo vairāku veidu

tarā. Šādos gadījumos papildu taru sauc par supertaru, piemē-
ram, pārvadājot pienu pudelēs, kuras savukārt ir ievietotas speciā-
lās kastēs, tara ir pudeles, bet supertara —

kastes.

Konteineri ir speciāls taras paveids, nosūtāmo kravu kontei-

neros ievieto bez speciālas iepriekšējas iesaiņošanas. Lietojot kon-

teinerus, var plaši mehanizēt kravu iekraušanas un izkraušanas

darbus, ievērojami atvieglot kravu pieņemšanu pārvadāšanai un

nodošanu kravas saņēmējam, tādējādi samazinot ritošā sastāva

atrašanās laiku kravu iekraušanas un izkraušanas punktos.
Transportēšanai paredzēto kravu marķē, t. i., uz kravas vai

taras ar krāsu uzzīmē speciālus uzrakstus, uzlīmē vai uzkrāso

speciālas zīmes. Ir šādi kravu marķēšanas veidi:

preces marķēšana; to izdara izgatavotājrūpnīca, norādot pre-

ces nosaukumu, tās apzīmējumu un izgatavotājrūpnīcas nosau-

kumu;

4.2. att. Kravu speciālās marķēšanas simboli.
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kravas marķēšana; tā norāda kravas nosūtīšanas un saņem-
šanas punktus (piemēram, dzelzceļa stacijas), kā arī kravas no-

sūtītāja un saņēmēja nosaukumus;
transporta marķēšana; tā norāda kravas transportpavadzīmes

numuru un vietu skaitu sūtījumā (partijā). Piemēram, ja uz taras

ir uzrakstīts Nr. 32857-7, tas nozīmē, ka ar šādu transportpavad-
zīmes numuru sūtījumā (partijā) ir 7 kravas vietas (vienības);

speciālā marķēšana; to izdara tādām kravām, kurām transpor-
tēšanas un glabāšanas periodā ir jāievēro specifiski noteikumi,

šos noteikumus neievērojot, kravu var sabojāt. Speciālo marķē-
šanu izdara ar nosacītām zīmēm, bet, transportējot bīstamas kra-

vas, uz tām vai taras uzlīmē speciālus krāsainus attēlus ar brī-

dinošiem uzrakstiem.

Speciālajai marķēšanai lietojamos simbolus un attēlus ar brī-
dinošiem uzrakstiem var aplūkot 4.2. attēlā.

Kravas un speciālo marķēšanu izdara kravas nosūtītājs, bet

transporta marķēšanu veic transporta organizācija, kura doto

kravu pieņēmusi pārvadāšanai.

4.3. KRAVAS PUNKTI

Par kravas punktu sauc kādu noteiktu ģeogrāfisku vietu, kurā

koncentrējas pārvadāšanai paredzētā krava. Šādi punkti var būt

rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumi un jūras ostas, upju
piestātnes, dzelzceļa stacijas, noliktavas, sabiedriskās ēdināšanas

uzņēmumi utt.

Ir jāizšķir kravu nosūtīšanas punkti, t. i., ģeogrāfiskās vietas,

no kurām kāds noteikts kravas daudzums ir jāaizved; kravu

saņemšanas punkti, t. i., ģeogrāfiskās vietas, uz kurām ir jāno-
sūta kāds noteikts kravas daudzums; kombinētie kravu punkti,
t. i., ģeogrāfiskas vietas, kur saņem vienu vai vairākus kravu

veidus, tos pārstrādā un šādas pārstrādes produktu — jauno
kravu —

atkal nosūta tālāk; tranzīta jeb kravu pārkraušanas
punkti, t. i., ģeogrāfiskas vietas, kurās saņemto kravu nepār-
strādā, bet šķiro, sagrupē pēc nosūtīšanas virziena un partiju
lieluma un nosūta tālāk ar autotransporta ritošo sastāvu vai citu

transporta veidu.

Kravas punkta darbu var raksturot ar ievedamās vai izveda-

mās kravas daudzumu tonnās un dotā kravu pārvadājumu apjoma
noteikto izpildes laiku. Kravas daudzums tonnās, kāds jānosūta
no kravu nosūtīšanas punktiem, raksturo kravu nosūtīšanas

punkta kravu apgrozību, bet savukārt kravu saņemšanas punktu
kravu apgrozību raksturo ar tajā ievestās kravas daudzumu.

Kombinētā kravas punkta kravu apgrozījumu raksturo ar tajā
ievedamās un izvedamās kravas masas daudzumu summu, bet

tranzīta kravas punktu — ar ievedamās, izvedamās un tranzītā

nosūtāmās kravas masas summu.
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Kravas punktos ievedamās un no tiem izvedamās kravas dau-

dzums bieži vien ir atšķirīgs. Sīs atšķirības ir saistītas ar dotajā
kravu punktā esošo uzņēmumu darbības īpatnībām: piemēram,
rūpnīcai piegādāto izejvielu daudzums var būt lielāks par izga-
tavotās produkcijas daudzumu. Šādās situācijās kravas punktos
vienas rūpnīcas ietvaros praktiski nav iespējams nodrošināt auto-

transporta ritošā sastāva noslogošanu ar kravu abos virzienos,
kas ievērojami samazina ritošā sastāva darba ražīgumu.

4.4. PĀRVADĀJUMU APJOMS UN KRAVU APGROZĪBA

Pārvadājumu apjoms — tas ir kravas masa tonnās, kura ir

jāpārved vai kura ir pārvesta kādā noteiktā laika periodā.
Kravu apgrozība — tas ir transporta darbs, izteikts tonnkilo-

metros, kāds ir jāveic vai kādu ir veicis ritošais sastāvs kādā no-

teiktā laika periodā.

Pārvadājumu apjomu un kravu apgrozību raksturo

kravas nomenklatūra — celtniecības materiāli, pārtikas pro-

dukti, kokmateriāli, naftas produkti utt.;
kravas daudzums:

a) masveida krava — tas ir liels viendabīgas kravas dau-

dzums, kas ir nemainīgs vai ļoti maz izmainās garākā laika posmā
gan pēc apjoma, gan pārvadāšanas virziena;

b) kravu partijas — tās ir samērā neliels viendabīgas kravas

daudzums, pie tam laika gaitā var izmainīties kravas nosūtīšanas

un saņemšanas punkti un kravas apgrozība var būt nepastāvīga;
c) sīksūtījumu partijas —

tās ir tādi kravas daudzumi, kuru

masa vienā partijā ir līdz 5000 kg, tādējādi netiek pilnīgi izman-

tota ritošā sastāva kravnesība;

apgūšanas laiks:

a) pastāvīgi kravu pārvadājumi — tie jāveic nepārtraukti
visu gadu;

b) īslaicīgi kravu pārvadājumi — tie jāveic kādā noteiktā

laika posmā, pēc tam šāda kravas pārvadāšana neatkārtojas;
c) sezonas kravu pārvadājumi —

tie jāveic tikai kādā noteiktā

kalendārā laika periodā, kad bieži vien īsā laika posmā jāpār-
vadā lieli kravu daudzumi.

Autotransporta uzņēmuma kopējo pārvadājumu apjomu un

kravu apgrozījumu sadala kravu grupās atbilstoši pieņemtajai
kravu nomenklatūrai. Sādu sadalījumu sauc par kravu pārvadā-
jumu un kravu apgrozības struktūru, kuras piemērs dots 4.2. ta-

bula.

Kravu pārvadājumu un kravu apgrozības struktūra dod kvan-
titatīvu un kvalitatīvu autotransporta uzņēmuma kravu pārvadā-
jumu raksturojumu, norādot konkrēti katras pārvadājamās kra-

vas daudzumu un tās īpatsvaru kopējā kravu pārvadājumu un

kravu apgrozības apjomā.
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4.2. tabula

Kravu pārvadājumu un kravu apgrozības struktūra

Atsevišķos gadījumos faktiskais pārvadājumu apjoms un

kravu apgrozība var būt lielāka par to fizisko daudzumu. Sāda

situācija izveidojas tajos gadījumos, kad kravas tiek pārvadātas
atkārtoti, t. i., kādu kravu vispirms ieved bāzes noliktavās, pēc
tam tirdzniecības centros vai to noliktavās un tikai pēc tam krava

nonāk pie patērētāja. Atkārtotie kravu pārvadājumi ir atkarīgi
no apgādes pieņemtās sistēmas, no kravu nosūtītāju, kravu nolik-

tavu un kravu saņēmēju ģeogrāfiskā izvietojuma, kravu sezonas

rezervēm utt.

Atkārtoto kravu pārvadājumu īpatsvars ir lielāks pilsētās, it

sevišķi tirdzniecības kravu pārvadājumos, to raksturo ar kravu

atkārtotās pārvadāšanas koeficientu:

Q
T]atk

=

~
Vflz

kur Q — faktiski pārvestās kravas daudzums (t);
Qnz — kravas fiziskais daudzums (t).
Piemērs 4.1. Kopējais tirdzniecības tīklā ievedamās kravas

daudzums ir 60 t. Nogādājot kravu līdz tās izlietošanas vietām,
30 t kravas tiek pārvadāta vienu reizi, 20 t — divas reizes, bet
10 t

— trīs reizes.

Risinājums.
Faktiski pārvadātās kravas daudzums

Q=30-l+2o-2+lQ-3=loot.

Pārvadājumu

apjoms Kravu apgrozība

Kravu nosaukums

Pārvadā-
šanas at-

tālums

(km) tūkst,
t • km

tūkst, t %

Dzelzsbetona konstrukci-
jas

Ķieģeļi
Metals

Kokmateriāli

Grunts

Akmeņogles
Kartupeļi un dārzeņi
Krava konteineros

Pārējās kravas

60,0

42,4

33,2
44,0

106,0

52,0
29,2

20,8
12,4

15,0

10,6

8,3
11,0

26,5

13,0
7,3

5,2
3,1

18,0

20,0

10,0
16,0

5,0

11,0
30,0

15,0
10,0

1080,0

848,0
332,0

704,0

530,0
572,0

876,0
312,0

124,0

20,1

15,8
6,2

13,1

9,8
10,6

16,3
5,8

2,3

Kopa 400,0 100,0 13,4 5378,0 100,0
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Kravu atkārtotas pārvadāšanas koeficients

T]atk
=—x—=

-^Г
=I>Ьд1>Ьд

-

Kravu atkārtotās pārvadāšanas koeficienta skaitliskās vērtī-

bas robežas ir 1,1... 1,3. To ir jācenšas samazināt. Praktiski var

izmantot šādas kravu pārvadāšanas shēmas:

celtniecībā —
«montāžu no riteņiem», t. i., dzelzsbetona kon-

strukciju rūpnīcā gatavo produkciju iekrauj puspiekabē, aizved

tieši uz būvlaukuma un tur ar torņa celtni attiecīgo konstrukciju
tūlīt padod ce]amās ēkas montāžai;

lauksaimniecībā — minerālmēslojuma transportu pēc shēmas

«vagons—automobilis —lauks» vai «rūpnīca—automobilis—lauks»

utt., apejot kravu transportēšanu uz dažādām bāzēm, noliktavām

un pārkraušanas punktiem.
Atkarībā no apgūšanas laika pārvadājumu apjoms un kravu

apgrozība var būt plānota stundai, diennaktij, mēnesim, kvartā-

lam un gadam. Pārvadājumu apjomu un kravu apgrozību uzska-

tāmības labad attēlo grafiski, uz abscisu ass atliekot apgūšanas
laiku (stundas, dienas, mēnešus), bet uz ordinātu ass — pārva-
dājumu apjomu (t) vai kravu apgrozību (t-km), kā parādīts
4.3. attēlā.

Kravu pārvadājumu gada vidējo apjomu nosaka pēc formulas

4.3. att. Kravu pārvadājumu apjoma grafiks.



69

Pārvadājumu apjoma (kravu apgrozības) nevienmērību rak-

sturo pārvadājumu apjoma (kravu apgrozības) nevienmērības

koeficients rļ n,
kuru aprēķina pēc formulas

Qmax
Tln=

~7s '

Vvld

Pārvadājumu apjoma (kravu apgrozības) grafikus izmanto

transporta darba plānošanai, kravu pārvadājumu plāna saska-

ņošanai ar ritošā sastāva tehnisko apkopju un remonta plānu, kā

arī autotransporta uzņēmuma darbinieku atvaļinājumu grafiku
sastādīšanai.

4.5. KRAVU PLŪSMAS EPĪRAS UN SHĒMAS

Par kravas plūsmu sauc kravas daudzumu, kāds pa noteiktu

satiksmes ceļu noteiktā laika posmā tiek vai tiks pārvests vienā

virzienā. Tāpat kā kravas apgrozību, arī kravu plūsmas raksturo

kravas daudzums, tās strukturālais sastāvs un pārvadājumu ap-

gūšanas laiks.

Kravu plūsmas var būt vienvirziena vai divvirzienu, t. i., kravu

plūsma un pretplūsma. Kravu divvirzienu plūsmu gadījumā to

lielumi var būt atšķirīgi. Tādēļ lielākā kravu daudzuma plūsmas
virzienu pieņem par kravu galveno plūsmu, bet mazākā —

par
kravu pretplūsmu. Starpību starp kravu galveno plūsmu un kravu

pretplūsmu sauc par kravu plūsmas nevienmērību, kura savukārt

rada ritošā sastāva tukšbraucienus.
Kravu plūsmas nevienmērības iemesli var būt kravu pārvadā-

jumu sezonas raksturs, kravu veidošanās īpatnības un pašu pār-
vedamo kravu specifiskās īpatnības.

Tā, piemēram, sezonas kravu plūsmas ir lauksaimniecības kra-

vas ražas novākšanas periodā — graudi, dārzeņi un citas kra-

vas, kuras ir jāizved no lauka uz pārstrādes un uzglabāšanas
vietām, bet ritošo sastāvu braucienā atpakaļ uz lauku ar kravu

sados gadījumos nodrošināt nevar.

Kravu veidošanās īpatnības nosaka dažādu ražošanas uzņē-
mumu atšķirīgā tehnoloģija — ievedamo izejvielu daudzums var

ievērojami pārsniegt saražotās un izvedamās produkcijas dau-
dzumu.

Dažu kravu specifisko īpatnību dēļ tām piemēroto specializēto
ritošo sastāvu citu viendabīgu kravu transportēšanai pretējā vir-

ziena nevar izmantot, piemēram, ar vienu un to pašu ritošo sa-

stāvu amonjakūdeni nevar pārvest no dzelzceļa stacijām vai bā-
zēm pilsētu tuvumā uz kolhozu un sovhozu noliktavām un pienu
no liellopu fermām uz piena pārstrādes kombinātiem pilsētās.

Lai nodrošinātu ritošā sastāva efektīvu izmantošanu, pastā-
vīgi japeta kravu plūsmas, kuras mainās līdz ar ražošanas jaudu
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pieaugumu un rūpniecības objektu celtniecību, jaunu izejvielu
iegūšanas atradņu apgūšanu un nodošanu ekspluatācijā. Sim no-

lūkam ir jāsastāda kravu plūsmas tabulas (sk. 4.3. tabulu) no-

teiktam maršrutam.

Kravu plūsmas atsevišķos ceļu posmos uzskatāmības labad

var attēlot epīrās. Epīras zīmēšanai nepieciešama maršruta

shēma, kurā norādīti kravas punkti un attālumi starp tiem, kā

arī kravu plūsmu apjomi starp šiem punktiem. Aplūkosim konkrētu

piemēru, ievērojot 4.3. tabulā dotās kravu plūsmas. Epīras zīmē

koordinātu «krava—attālums» sistēmā, šim nolūkam maršruta

shēmu (4.4. att. a) noteiktā mērogā nosacīti attēlo ar taisni —

abscisu asi, un uz ordinātu ass (4.4. att. b) attiecīgā mērogā
atliek kravas daudzumu Q.

4.3. tabula

Kravu plūsmas maršrutā AD

4.4. att. Kravu plūsmu epīras:

а — maršruta shēma; b — epīra.

Kravu nosū- Kravu saņemšanas punkti un kravas daudzums (t)

tīšanas

punkti

А

В

С

D

***

100

200

300

100
***

200

200

500

***

100

200

100

400
***

800

200

800

600

Kopā I 600 500 600 700 2400
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Virzienā AD vedamās kravas plūsmu koordinātu sistēmā zīmē

zem abscisu ass, bet virzienā DA vedamās kravas plūsmu zīmē

virs abscisu ass, tādējādi it kā saglabājot labās puses kustības

shēmu.

Izveidotajā koordinātu sistēmā vispirms noteiktā mērogā at-

liek lielākā kravu pārvadājumu attāluma (AD, DA, pēc tam AC,
DB utt.) kravu plūsmas. Pēc epīras nosakām, ka kravu galvenā
plūsma ir virzienā AD, bet pretplūsma — virzienā DA; visvairāk

slogotais ceļa posms ir ВС.

Kravu plūsmas, izmantojot kartes, var attēlot arī shēmu veidā.

Atkarībā noaptveramā rajona var būt vietējās nozīmes (4.5. att.a)
kravu plūsmas shēmas un starpreģionu (4.5. att. b) kravu

plūsmas shēmas.

4.5. att. Kravu plūsmu shēmas:

а — vietējas nozīmes; b — starpregionu.



Veidojot kravu plūsmu shēmu, visi starp attiecīgiem kravu

punktiem pārvadājamās kravas daudzumi shēmā ir jāattēlo vienā

mērogā. Kravas plūsmu attēlojošās līnijas pēc kartes sakrīt ar

attiecīgā rajona ceļu tīklu.

Aplūkojot kravu plūsmu epīras un shēmas, var izveidot racio-

nālus transporta līdzekļu kustības maršrutus, tādējādi nodrošinot

ekonomisku un efektīvu transporta līdzekļu izmantošanu taut-

saimniecības kravu pārvadājumos.
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5. nodaļa

RITOŠĀ SASTĀVA IZMANTOŠANAS TEHNISKI

EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

5.1. VISPĀRĪGI JĒDZIENI

Kravas transportā ražošanas process ir kravu pārvietošana
process laikā un telpā, ko veic ritošais sastāvs. Kravu pārvada
šanas procesa rezultāts ir noteikta apjoma transporta darbs v

noteikts pārvietotās kravas daudzums.

Autotransporta ritošā sastāva (automobiļu un autovilcienu

izmantošanu plāno un analizē, aplūkojot atsevišķus transpor
procesa ciklus un izmantojot noteiktu rādītāju sistēmu.

Transporta procesā izšķir vairākus atsevišķus ciklus.

Brauciens — noslēgts transporta cikls, kas sastāv no krav

iekraušanas ritošajā sastāvā punktā А (5.1. att.), no braucien

ar kravu /кГ līdz kravu izkraušanas punktam В un no tukšbrau
ciena l

t ,
kā rezultātā ritošais sastāvs atgriežas kravu iekraušana

punktā A.

Nulles brauciens
— nobraukums l'o, ko ritošais sastāvs vei

braucot no bāzēšanās vietas ATU (autotransporta uzņēmuma) v

pirmo kravu iekraušanas punktu, un nobraukums l"o — pēc darb

beigšanas caur automobiļu apkalpošanas staciju AAS atpakaļ v

savu bāzēšanās vietu. Ri-
toša sastāva dienas nulles

nobraukumu (km) aprē-
ķina pēc formulas

— l'o+ l"o-
Maršruts

— noteikts
automobiļa kustības vir-

ziens transporta darba

veikšanai. Tiek norādīti

maršruta sakuma un gala
punkti, ka arī nepiecieša-
mības gadījumā daži sva-

ngākie starppunkti, caur
kuriem jābrauc ritošajam
sastāvam.

5.1. att. Ritošā sastāva brauciena shēma:

ATU — autotransporta uzņēmums; AAS — auto

apkalpošanas stacija; ;kr
— brauciens ar kravu;

/
t — tukšbrauciens; V

a
un /"

a
— nullbraucieni.
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5.2. AUTOSAIMNIECĪBAS AUTOPARKA SASTĀVS

Autosaimniecības autoparku raksturo noteikts dažādu tipu un

modeļu ritošā sastāva vienību skaits. Ritošā sastāva tipu un mo-

deļu dažādība katrā autosaimniecībā ir atkarīga no autosaimnie-

cības nozīmes un veicamo pārvadājumu specifikas.
Ritošā sastāva skaitliskais raksturojums ir vienots visas mūsu

valsts autosaimniecībām,un to raksturo šādi rādītāji:
Aļ ■—

inventāra jeb saraksta automobiļu skaits, t. i., automo-

biļu skaits autosaimniecībā, kāds dotajā momentā ierakstīts auto-

saimniecības bilancē un inventāra uzskaites grāmatās;
At

g
— tehniskajā gatavībā esošu automobiļu skaits autosaim-

niecībā, t. i., automobiļi, kuri ir pilnīgā tehniskā kārtībā un jeb-
kurā momentā ir gatavi izbraukšanai uz līnijas;

A
e

— ekspluatācijā esošo automobiļu skaits, t. i., automobiļi,
kuri dotajā momentā ir izbraukuši uz līnijas transporta darbu

veikšanai;
A

T
—

remontā esošo automobiļu skaits, t. i., automobiļi, kuri

visu maiņu vai darba dienu atrodas autosaimniecībā. Tiem veic

tehnisko apkopi vai ekspluatācijas remontu. Automobiļus, kuriem

maiņas vai darba dienas sākumā veica tehnisko apkopi vai re-

montu un kas pēc tam izbrauca uz līnijas, kā arī automobiļus,
kuri no līnijas kādu iemeslu dēļ atgriezās priekšlaicīgi, skaita

pie ekspluatācijā esošiem automobiļiem;
A<ļ

S
— dīkstāvē esošu automobiļu skaits, t. i., automobiļi, kuri

ir tehniskā gatavībā, bet dotajā momentā netiek izmantoti dažādu

apstākļu dēļ (klimatiskie apstākļi, nav piemērotas kravas, nav

šoferu utt.).
Inventāra automobiļu skaitu autosaimniecībā izsaka formula

A^Ae+Ar+Ate.

Plānojamā vai atskaites periodā ritošā sastāva vienību skaits

autosaimniecībā var izmainīties: daļu ritošā sastāva vienību no-

raksta, autoparku papildina ar jaunām ritošā sastāva vienībām,
izmainās ritošā sastāva skaitliskā raksturojuma un kravnesības

rādītāji, tādēļ autoparka ritošā sastāva skaitlisko raksturojumu
mērķtiecīgi izteikt autodienās vai autotonnu dienās, kas attiecīgi
ir ritošā sastāva vienību skaita un kalendāra dienu skaita vai
ritošā sastāva vienību skaita, kalendāra dienu skaita un attiecīga
tipa ritošā sastāva vienības kravnesības reizinājums.

Līdz ar to arī attiecīgi izmainās šādi ritošā sastāva skaitliskā

raksturojuma rādītāji:

ADļ — inventāra autodienās saimniecībā;
AtD

{
— inventāra autotonnu dienas saimniecībā;

AD
tg

— autodienās tehniskā gatavībā;
AtDtg — autotonnu dienas tehniskā gatavībā;
AD

c
— autodienās ekspluatācijā;
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AtDc — autotonnu dienas ekspluatācijā;
ADr — autodienās remontā;
AtDT — autotonnu dienas remontā;
i4Z>ds — autodienās dīkstāvē;
AtDūs —

autotonnu dienas dīkstāvē.

Autodienu bilanci autosaimniecībā izsaka formula

AD^ADe+ADr+ADte.

Analogi izsaka ari saimniecības autotonnu dienu bilanci.

Piemērs 5.1. Autosaimniecībā uz 1. janvāri pēc bilances da-

tiem ir 300 ritošā sastāva vienības. Autoparks 11. janvārī tika

papildināts ar 50 jaunām ritošā sastāva vienībām, bet 21. jan-
vārī norakstīja 30 vecās ritošā sastāva vienības. Janvāra mēnesī

tehniskajā apkopē un remontā tika pavadītas 700 autodienās, bet

dīkstāvē —
250 autodienās. Jānosaka inventāra autodienās saim-

niecībā, autodienās tehniskajā gatavībā un autodienās ekspluatā-
cijā janvāra mēnesī.

Risinājums.
1. Inventāra autodienās saimniecībā

ЛД=3OO-31 +50-20-30-10=10000.

2. Autodienās tehniskā gatavībā

AD
te

= 10000-700=9300.

3. Autodienās ekspluatācijā

Л£>
е
=9300-250 =9050.

5.3. RITOŠĀ SASTĀVA TEHNISKĀS GATAVĪBAS KOEFICIENTS

Autosaimniecības ritošā sastāva gatavību transporta darba
veikšanai raksturo tehniskās gatavības koeficients at- Vienai ka-

lendāra dienai to aprēķina pēc formulas

Лt,
at=—г—,

Ai

kur A
tg

— tehniskā gatavībā esošo ritošā sastāva vienību skaits;
•4i — inventāra ritošo vienību skaits autosaimniecībā.

Tehniskās gatavības koeficientu kādā noteiktā laika posmā
visam autoparkam aprēķina pēc formulas

AD
tg

kur AD tg — autodienās tehniskā gatavībā visam autoparkam šajā
pašā laika posmā;

ADX — inventāra autodienās saimniecībā.



76

Piemērs 5.2. Noteikt autoparka tehniskās gatavības koeficientu

pēc iepriekšējā piemēra datiem.

Risinājums.
Autoparka tehniskās gatavības koeficientu aprēķina pēc for-

mulas

ADtg 9300

at=^4^
=

10000-
=0'93-

Tehniskās gatavības koeficienta skaitlisko vērtību ietekmē

daudzi faktori: ritošā sastāva ekspluatācijas intensitāte; tehnisko

apkopju un remonta pieņemtā sistēma; autosaimniecības nodroši-

nātība ar rezerves daļām, remonta materiāliem un apmaiņas ag-

regātiem; autosaimniecības tehniskās bāzes vispārējais stāvoklis;
kravas veids, tās iekraušanas un izkraušanas darbu veikšanas

veids; šoferu un remontatslēdznieku kvalifikācija un apzinīgums.
Tehniskās gatavības koeficienta skaitlisko vērtību var pa-

augstināt, izvēršot sociālistisko sacensību, popularizējot komunis-

tiskā darba metodes, pareizi izmantojot autosaimniecības darbi-

nieku materiālās un morālās stimulēšanas formas. Pirmrindas

autosaimniecībās, kur ritošā sastāva otro tehnisko apkopi veic

starpmaiņu laikā, tehniskās gatavības koeficients sasniedz skait-

lisko vērtību 0,92 ... 0,94.

5.4. RITOŠA SASTĀVA IZBRAUKŠANAS KOEFICIENTS

Autosaimniecības ritošā sastāva izbraukšanu uz līnijas rak-

sturo ritošā sastāva izbraukšanas (izlaides) koeficients. Vienai
ritošā sastāva vienībai kādā noteiktā laika periodā izbraukšanas

koeficientu ai aprēķina pēc formulas

kur D
c

— dienu skaits, kurās ritošā sastāva vienība noteiktā
laika periodā ir izbraukusi uz līnijas transporta darba

veikšanai;
Di — autosaimniecības darba dienu skaits šajā pašā laika

periodā saskaņā ar pieņemto darba režīmu.

Ritošā sastāva izbraukšanas koeficientu visai autosaimniecībai

kādā noteiktā laika periodā nosaka pēc formulas

AD
c

ADd

kur ADē
— autodienās ekspluatācijā;

AD& — autodienās darbā.

Autoparka ritošā sastāva izbraukšanas koeficienta skaitliskā
vērtība ir atkarīga no autoparka tehniskās gatavības, nodrošinā-

tības ar pārvešanai paredzētajām kravām un nepieciešamajiem
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ekspluatācijas materiāliem, kā arī no ceļu un klimatiskajiem ap-

stākļiem un autosaimniecības nokomplektētības ar šoferu kadriem.

Autoparka ritošā sastāva izbraukšanas koeficienta skaitliskā
vērtība lielā mērā ir atkarīga no autosaimniecības darba režīma,

kā arī no tā, kā autosaimniecības ekspluatācijas daļas kolektīvs

prot plānot un organizēt ritošā sastāva izmantošanu, kā praktiski
prot izvērst sociālistisko sacensību starp atsevišķiem šoferiem un

šoferu kolektīviem par labāku ritošā sastāva izmantošanu.

5.5. RITOŠĀ SASTĀVA NOBRAUKUMS UN TĀ IZMANTOŠANA

Ritošā sastāva nobraukums ir attālumu summa, ko ritošais

sastāvs veic kādā noteiktā laika posmā. Izmantojot ritošo sastāvu

transporta darbu veikšanai, izšķir šādus nobraukumus: nulles

nobraukumu, nobraukumu ar kravu vai pasažieriem, tukšbraucienu

un ritošā sastāva kopējo nobraukumu.

Ritošā sastāva nobraukuma izmantošanu transporta darbu

veikšanai raksturo nobraukuma izmantošanas koeficients p\ kura

skaitlisko vērtību aprēķina pēc formulas

kur Lkr — ritošā sastāva nobraukums ar kravu noteiktā laika

posmā;
Lkop — ritošā sastāva kopējais nobraukums šajā pašā laika

posmā.
Nobraukuma izmantošanas koeficienta skaitlisko vērtību

ietekmē vairāki faktori.
1. Kravu plūsmas virzieni. Visizdevīgākie ir tādi kravu plūs-

mas virzieni, kuri nodrošina ritošā sastāva slogojumu ar kravu

abos virzienos. Izmantojot ritošo sastāvu kravu pārvešanai tikai

vienā virzienā, krasi samazinās nobraukuma izmantošanas koefi-

cienta skaitliskā vērtība. Tomēr praktiski iespējami ari tādi gadī-
jumi, kad kravu plūsma ir abos virzienos, bet šo kravu pārve-
šanai vienu un to pašu ritošo sastāvu izmantot nevar, jo tas nav

piemērots vienai no pārvedamajām kravām vai bez speciālas sa-

gatavošanas šo kravu var sabojāt, piemēram, ja vienā virzienā

jāved minerālmēsli, bet pretējā — graudi.
2. Autosaimniecību dislokācija. Tā ir autosaimniecību ģeogrā-

fiskā izvietošana attiecībā pret kravu iekraušanas un kravu izkrau-

šanas punktiem. Sis apstāklis lielā mērā ietekmē nulles nobrau-

kuma lielumu, ko raksturo nulles nobraukuma izmantošanas

koeficients pO. Tā skaitlisko vērtību aprēķina pēc formulas

Lkop

kur L 0
— ritošā sastāva kopējais nulles nobraukums;

Lkop — ritošā sastāva kopējais nobraukums.
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Ja nulles nobraukuma koeficienta skaitliskā vērtība palielinās,
tas norāda, ka rodas nepieciešamība izveidot atsevišķas ritošā

sastāva kolonnas vai iekārtot ritošā sastāva stāvvietas pie tālā-

kajiem kravu veidošanās punktiem. Vienlaicīgi tas var arī norā-

dīt, ka jāpārkārto automobiļu uzpildīšanas un tehniskās palīdzības

sniegšanas darbu organizatoriskās formas tā, lai ritošajam sastā-

vam šo apstākļu dēļ nebūtu jāatgriežas autosaimniecībā.

3. Pārvadājumu maršrutizācija. Sim pasākumam jānodrošina
iespējami maksimāls ritošā sastāva nobraukums ar kravu. To pa-

nāk, grupējot nosūtāmās kravas, saskaņojot kravu pārvadāšanas
laikus, aplūkojot visas iespējas izveidot apļa maršrutus, šo mar-

šrutu plānošanā un ritošā sastāva kustības organizācijā izmanto-

jot matemātiskās plānošanas metodes un elektronisko skaitļo-
šanas tehniku.

4. Materiālā stimulēšana. Ar pareizām materiālās stimulēša-

nas formām var ieinteresēt ari šoferus pašus meklēt savam

ritošajam sastāvam piemērotu kravu, kura vedama pa ceļam, at-

griežoties uz autosaimniecību.

Nobraukuma izmantošanas koeficienta skaitliskās vērtības pa-

augstināšanai ir liela tautsaimnieciska nozīme, jo tādējādi, ne-

daudz palielinot transporta izdevumus, var ievērojami palielināt
pārvesto kravu apjomu un kāpināt darba ražīgumu.

5.6. RITOŠĀ SASTĀVA DARBA LAIKS UN TĀ IZMANTOŠANA

Darba dienā ritošais sastāvs noteiktu laika posmu atrodas no-

rīkojumā, t. i., uz līnijas, un veic kravu vai pasažieru pārvadā-
šanu.

Ritošā sastāva norīkojuma laiku T
n pulksteņa stundās skaita

no brīža, kad automobilis izbraucis no autosaimniecības, līdz

brīdim, kad automobilis darba dienas beigās atgriežas autosaim-

niecībā. Ritošā sastāva norīkojuma laikā neieskaita to laiku, ko

darba likumdošana paredz šoferu ēšanas reizēm un atpūtai.
Ritošā sastāva norīkojuma laiku nosaka pēc formulas

Ta=fk+tbc+to+ tās,

kur tķ — ritošā sastāva kustības laiks maršrutā (šajā laikā

ieskaita arī ar kustības regulēšanu saistītu aizkavēša-

nos) ;

— laiks, ko ritošais sastāvs pavada kravu iekraušanas

un izkraušanas punktos kravu kraušanai noteiktā

laika normatīva robežās;
to — laiks nulles braucienam;
tas — iespējamo dīkstāvju laiks tehnisku iemeslu dēļ, kā arī

aizkavējoties kravu iekraušanas vai izkraušanas pun-

ktos.
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Ritošā sastāva darba laiku Та maršruta nosaka pec formulas

Td=T
a—t(ļ.

Kravu iekraušanas un izkraušanas ritošajā sastāvā laiks ir

normēts, un tas sastāv no pamatlaika un papildlaika.
Pamatlaiks —

tas ir laiks, kāds nepieciešams automobiļa pie-
kraušanai vai izkraušanai saskaņā ar noteiktajiem laika norma-

tīviem. Kravu nosūtītājs vai to saņēmējs šo laiku speciāli neap-

maksā, jo samaksa par to ir izvērtēta tarifos, t. i., izcenojumos
par kravas tonnu un transporta darba tonnkilometru.

Laika normas dažāda tipa automobiļu piekraušanai un iz-

kraušanai dotas tabulās 5.1., 5.2. un 5.3.

5.1. tabula

Laika normas masveida beramkravu iekraušanas un

izkraušanas darbiem pašizgāzējos automobiļiem,

kuru darbu apmaksā pēc izņēmuma tarifiem

5.2. tabula

Laika normas automobiļu cisternu piepildīšanai
un iztukšošanai ar pašteci

Ritošā sastāva

kravnesība (t)

Laika norma (min)

piekraušanai ļ izkraušanai

Laika norma (min)

Līdz 3,5

Lielāka par 3,5 ...
5,0

„
5,0... 10

„
10...25

„
25

...
30

„
30... 40

.,
40

2,0

2,2

3,0
3,2

5,0
7,0

10

1,0
1,8

2,0
2,8

3,0
4,0

5,0

Piepildīšanas vai iztukšošanas laiks (min)

Automobiļa bāzes

modeļa kravnesība (t) šķidrās
kravas

viskozās
kravas

asenizācijas
kravas

-īdz 1,5
-ielāka par 1,5

...
3,0

„ 3,0
...

5,0

„ 5,0... 7,0
„ 7,0

...
10

10... 15

15... 20

»
20

...
25

„
25

7

11
15

18

22

26

28

32

39

10

14

19

23

28

33

37

42

49

11

17

23

28

33

38

43

50

60
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5.3. tabula

Konteineros pārvadājamokravu iekraušanas

un izkraušanas laika normas (min)

Papildlaiks ir laiks, kāds nepieciešams ritošā sastāva brauk-

šanai uz svariem, ja kravas ir jāpārsver, un laiks, ko patērē kravu

pārskaitīšanai un laboratorijas analīzēm. So laiku transporta
izmantotājs apmaksā saskaņā ar spēkā esošajiem tarifiem.

Ritošā sastāva darba laika izmantošanas pakāpi raksturo

darba laika izmantošanas koeficients б, ko izsaka formula

Tn

kur ik — ritošā sastāva kustības laiks;
T

n — ritošā sastāva norīkojuma laiks.

Ritošā sastāva darba laika ilgums diennaktī ir atkarīgs no

šofera darba dienas garuma, autosaimniecības un apkalpojamo
klientu darba režīma (maiņu skaita).

Ritošā sastāva darba laika pagarināšanai ir liela tautsaim-

nieciska nozīme, jo tādējādi rodas iespēja efektīvāk izmantot

ritošo sastāvu, pārvadāt lielākus tautsaimniecības kravu apjomus.

5.7. RITOŠĀ SASTĀVA KRAVNESĪBA UN TĀS IZMANTOŠANA

Ritošo sastāvu raksturo tā izgatavotājrūpnīcas noteiktā no-

minālā kravnesība q. Tā ir maksimālā kravas masa tonnās, kādu

atjauts iekraut vienā ritošā sastāva vienībā. Atkarībā no ritošā

sastāva konstruktīvā izveidojuma viena un tā paša bāzes modeļa
dažādu modifikāciju kravnesība var būt dažāda.

Analogi autobusus raksturo autobusa pasažierietilpība, t. i.,

autobusa izgatavotājrūpnīcas noteiktais pasažieru vietu skaits
autobusā.

Konteinera piepildīšanai vai iztukšošanai,

nenoņemot to no automobiļa

Konteinera bruto

masa (t)

Mehanizētai kon-

teinera iekraušanai

automobilī vai iz-
kraušanai no tā pirmajam

konteineram

otrajam un katram

nākamajam konteine-

ram dotajā braucienā

0,63
1,25

2,5... 3,0
5,0

10,0
20,0

25,0
30,0

4
4

7

7

10

10

12

12

10

15

25

31

51

82

97

115

7

10

20

25

■11

70
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Autosaimniecībās ir dažādu modeļu ritošā sastāva vienības..

Autosaimniecības visu ritošā sastāva vienību kopējo kravnesību:

q (t) nosaka pēc formulas

q=Alql+A
2q2+

...
+Л

п<7п,

kur Ai... A
n

— attiecīgu ritošā sastāva vienību modeļu un mo-

difikāciju skaits saimniecībā;

<7i •••Qn
— attiecīgu ritošā sastāva vienību modeļu un mo-

difikāciju kravnesība (t).
Ar autotransportu pārvadājamās kravas ir ļoti dažādas, da-

žādi ir arī vienlaikus pārvadājamo kravu daudzumi, kā rezultātā

ritošā sastāva kravnesība ne vienmēr tiek pilnīgi izmantota. Tā-

dēļ pieņemts lietot ritošā sastāva izmantošanas rādītāju, t. i.,
ritošā sastāva kravnesības izmantošanas koeficientu y.

Statiskais kravnesības izmantošanas koeficients
ys ir faktiski

ar ritošo sastāvu pārvestās kravas masas attiecība pret to kravas

masu, kādu varētu pārvest, ja ritošā sastāva kravnesību izmantotu

pilnīgi.

Q
ys

qz
'

kur Q — faktiski pārvestās kravas daudzums (t);
q■—

ritošā sastāva kravnesība (t);
z — ritošā sastāva braucienu skaits šīs kravas masas pār-

vešanai.

Dinamiskais kravnesības izmantošanas koeficients Yd ir fak-

tiski izpildītā transporta darba attiecība pret to transporta darbu,

kādu varētu izpildīt, ja ritošā sastāva kravnesību izmantotu pil-

nīgi. To izsaka formula

kur P — faktiski izpildītais transporta darbs (t-km);

q — ritošā sastāva kravnesība (t);
kī — brauciena ar kravu garums (km);
z — braucienu skaits šī transporta darba veikšanai.

Dinamisko kravnesības izmantošanas koeficientu y<ļ plašāk

aplūko tikai specifiskos autosaimniecības saimnieciskās darbības

analīzes gadījumos. Praktiskos aprēķinos visbiežāk izmanto sta-

tisko kravnesības izmantošanas koeficientu ys-
Piemērs 5.3. Automobilis ЗИЛ-130 veica divus braucienus.

Pirmajā braucienā 40 km attālumā pārveda 3 t kravas, bot otrajā
braucienā 60 km attālumā pārveda 5 t kravas. Aprēķināt statisko,
un dinamisko kravnesības izmantošanas koeficientus.
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Risinājums.
1. Statiskais kravnesības izmantošanas koeficients

2. Dinamiskais kravnesības izmantošanas koeficients

3-40+ 5-60 420

лм= = =0,840.Td
5(40 +60) 500 '

Statiskā un dinamiskā kravnesības izmantošanas koeficientu

skaitliskās vērtības var būt vienādas šādos gadījumos:

ja visu braucienu ar kravu garumi ir vienādi;

ja pārvedamās kravas masa visos braucienos ir vienāda.

Kravnesības izmantošanas koeficienta skaitlisko vērtību ritošā

sastāva ekspluatācijas procesā jācenšas paaugstināt; praktiski to

realizē, pareizi iekraujot kravu ritošajā sastāvā, t. i., maksimāli

izmantojot visu kravas platformas laukumu un pielāgojot ritošo

sastāvu pārvadājamai kravai, piemēram, pārvadājot maza īpat-
nējā svara kravas, ritošajam sastāvam izveido paaugstinātus
bortus.

5.8. VIDĒJAIS BRAUCIENA AR KRAVU GARUMS UN VIDĒJAIS

KRAVU PĀRVADĀŠANAS ATTĀLUMS

Visas tautas saimniecībai nepieciešamās kravas pārvadā da-

žādos attālumos. Pārvadāšanas attālumi atkarīgi no rūpniecisko
objektu ģeogrāfiskā izvietojuma un ceļu tīkla. Pārvadājumu sek-

mīgai plānošanai ir jānosaka vidējais brauciena ar kravu ga-

rums un vidējais kravu pārvadāšanas attālums.

Vidējais brauciena ar kravu garums /krvid ir vidējais marš-

rutu garums starp kravu iekraušanas un izkraušanas punktiem
kādā noteiktā ritošā sastāva izmantošanas laikā. To aprēķina, da-

lot ritošā sastāva kopējo nobraukumu ar kravu kādā noteiktā
ritošā sastāva izmantošanas laika posmā ar ritošā sastāva brau-

cienu skaitu šajā pašā laika posmā:

'kr vld= ,

Z

kur Lkr — ritošā sastāva kopējais nobraukums (km) ar kravu

noteiktā laika posmā;
z — braucienu skaits šajā pašā laikaposmā.

Vidējais kravu pārvadāšanas attālums ln ir vidējais vienas

kravas tonnas pārvadāšanas attālums, ko nosaka, dalot kādā no-

teiktā ritošā sastāva izmantošanas laikā veikto transporta darbu
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P (t-km) ar šajā pašā laika pārvestas kravas daudzumu Q (t).
To izsaka formula

U
~Q

=

Qi + Q2+...+Q»

Tātad vidējais vienas kravas tonnas pārvadāšanas attālums,

(km) ir ritošā sastāva izmantošanas rādītājs, kurš vienlaikus
izvērtē ritošā sastāva nobraukumu ar kravu un katrā braucienā

pārvestās kravas masu, t. i., izvērtē ritošā sastāva kravnesības

izmantošanu.

Piemērs 5.4. Divi automobiļi ar kravnesību 10 t, pilnīgi izman-

tojot to, katrs veica divus braucienus ar kravu: pirmais 80 km

attālumā, otrais —
50 km attālumā. Aprēķināt vidējo brauciena

ar kravu garumu un vidējo kravu pārvadāšanas attālumu.

Risinājums.

1. Vidējais brauciena ar kravu garums

80-2+50-2 260
c,,/krvid=

2+~2
=

~4~
km

'

2. Vidējais vienas kravas tonnas pārvadāšanas attālums

10-80-2+lo-50-2 2600
/,�=■ = =65 km.

14
10-2+lo-2 40

Piemērs 5.5. Divi automobiļi ar kravnesību 10 t katrs veica

divus braucienus ar kravu: pirmais automobilis, kura statiskais

kravnesības izmantošanas koeficients Ys =0,5, — 80 km attālumā,
bet otrais, kura у3 =1,0, —

50 km attālumā. Aprēķināt vidējo brau-

ciena ar kravu garumu un vidējo vienas kravas tonnas pārvadā-
šanas attālumu.

Risinājums.

1. Vidējais brauciena ar kravu garums

80-2 + 50-2 260
cci

/krvid=-
2ļļ2

=—=65km-

2. Vidējais vienas kravas tonnas pārvadāšanas attālums

10-0.5-80-2+lo-1-50-2 1800
_rt .

/,,=, : =-——=60 km.
1

10-0,5-2+lo-1-2 30

Vidējā brauciena ar kravu garuma un vidējā vienas kravas

tonnas pārvadāšanas attāluma skaitliskās vērtības ir vienādas,

ja braucienos ir vienādas kravnesības ritošais sastāvs ar vienādu

statiskās kravnesības izmantošanas koeficienta skaitlisko vērtību.



5.9. RITOŠĀ SASTĀVA KUSTĪBAS ĀTRUMI

Ritošais sastāvs, veicot transporta darbu, pārvietojas ar mai-

nīgu ātrumu. Kustības ātrums atkarīgs no ritošā sastāva dina-

miskajām īpašībām, kravnesības un tās izmantošanas, no kravu

iekraušanas un izkraušanas darbu mehanizācijas pakāpes, ceļa
un klimatiskajiem apstākļiem, kustības intensitātes uz ceļiem, kā

arī no šoferu kvalifikācijas. Izvēlētajam kustības ātrumam vien-

mēr jāgarantē kustības drošība un ritošā sastāva bezavārijas
darbs.

Tehniskais ātrums vt raksturo vidējo ritošā sastāva kustības

ātrumu kādā noteiktā laika posmā. To izsaka formula

kur Lkop — ritošā sastāva nobraukums kādā noteiktā laika posmā
(km);

Гк — ritoša sastāva kustības laiks (h).

Nosakot ritošā sastāva tehnisko ātrumu, kustības laikā ieskaita

arī ar satiksmes regulēšanu saistīto īslaicīgo apstāšanos.
Tehniskā ātruma skaitliskā vērtība atkarīga no ritošā sastāva

dinamiskajām īpašībām un tehniskā stāvokļa, kustības intensi-

tātes uz ceļiem un citiem faktoriem.

Lkop

Normējot un apmaksājot šoferu darbu, liela nozīme ir teh-

niskajam ātrumam, jo atkarībā no vidējā tehniskā ātruma ir no-

teiktas laika normas 1 t-km transporta darba veikšanai un izce-

nojums par transporta darba 1 t-km.

Tehniskā ātruma aprēķinu normatīvu ritošajam sastāvam ār-

pilsētas ceļos var aplūkot 5.4. tabulā.

5.4. tabula

Tehniskā ātruma aprēķinu normatīvs

ritošajam sastāvam ārpilsētas ceļos

Ritošā

sastāva

eksplua-
tācijas

apstākļu
katego-

rijas

Ritošā sastāva ekspluatācijas apstakju raksturojums

Tehniska
ātruma

aprēķinu
normatīvs

(km/h)

I Ekspluatējot uz autoceļiem ar uzlabotu segumu (as-
faltbetonu, cementbetonu, klinkeru)

Ekspluatējot uz autoceļiem ar cietu segumu (tēstiem
akmeņiem, šķembām), uzlabotiem grunts ceļiem

Ekspluatējot uz dabiskiem zemesceļiem (gruntsceļiem)
lauku apvidos

42

II 33

III 25
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Izmantojot ritošo sastāvu ar kravnesību līdz 7 t pilsētas ap-

stākļos, vidējā tehniskā ātruma norma ir 23 km/h, bet ritošajam
sastāvam ar kravnesību virs 7 t —

22 km/h.
Ekspluatācijas ātrums ve raksturo ritošā sastāva vidējo nosa-

cīto kustības ātrumu tā norīkojuma laikā. To izsaka formula

Lkop
fe

= ,в
т l
i n

kur Lkop — ritošā sastāva nobraukums norīkojuma laikā (km);
T

n
— ritošā sastāva norīkojuma laiks (h).

Ekspluatācijas ātruma skaitliskā vērtība vienmēr ir zemāka

par tehniskā ātruma skaitlisko vērtību un ir atkarīga no tehniskā

ātruma, ritošā sastāva dīkstāvēm tehnisku iemeslu dēļ, kravu

iekraušanas un izkraušanas punktos pavadītā laika, kā arī no

kravu ekspedīcijas operāciju veikšanas operativitātes.
Palielinoties kravu pārvadāšanas attālumam, tehniskā un eks-

pluatācijas ātruma skaitliskās vērtības tuvinās, jo šādā gadījumā
kopējā norīkojuma laikā palielinās ritošā sastāva kustības laika

īpatsvars.
Satiksmes ātrums v

s
raksturo kravu vai pasažieru pārvadā-

šanas ātrumu. To izsaka formula

kur L
m

— maršruta garums (km);
tm — laiks, ko ritošais sastāvs patērē, veicot maršrutu (h).

Ritošā sastāva atrašanās laiku maršrutā izsaka formula

...

Lm
,

tm=lk+lds = Kds,
Vt

kur tk ■—
ritošā sastāva kustības laiks (h);

tas — dīkstāves maršrutā (tehnisku iemeslu dēļ, starppie-
turās, šoferu atpūtai) (h).

Pēc skaitliskās vērtības satiksmes ātrums ir robežās starp teh-
nisko un ekspluatācijas ātrumu, jo, to nosakot, netiek ievērotas

dīkstāves maršruta sākuma un beigu punktos.
Piemērs 5.6. Autovilciens 448 km attālumu no Liepājas līdz

Daugavpilij veica 10 h, no kurām kustībā atradās 8 h. Pēc

4 stundu ilga kravu nodošanas un saņemšanas laika autovilciens

devās atpakaļceļā, kuru tāpat veica 10 h un no tām kustībā atra-

dās 8 h. Aprēķināt autovilciena tehnisko, ekspluatācijas un sa-

tiksmes ātrumus.

Risinājums.
1. Tehniskais ātrums

Lko
P

448 + 448 896
=

8+ 8
="56к"^-
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2. Ekspluatācijas ātrums

Lkop 448 +448 896

""IT
=

Ю+4+lo
=37

'3km/h-

-3. Satiksmes ātrums

L
m 448+448 896

_

vs
=—■—=■———-—«=——=44,B km/h.

tm 10+10 20
'

5.10. RITOŠĀ SASTĀVA DARBA RAŽĪGUMS

Ritošā sastāva darba ražīgumu izsaka noteiktā laika posmā
pārvestās kravas daudzums (pārvesto pasažieru skaits) vai izpil-
dītais transporta darbs tonnkilometros (pasažierkilometros).

Ritošā sastāva darbs veidojas no atkārtotiem cikliem — brau-

cieniem, tādēļ, lai noteiktu ritošā sastāva darba ražīgumu, vis-

pirms jānosaka braucienu skaits kādā noteiktā ritošā sastāva

izmantošanas laikā.

Vienas ritošā sastāva vienības braucienu skaitu z kādā noteiktā

laika posmā izsaka formula

z=—

kur T
a

— vienas ritošā sastāva vienības darba laiks maršrutā

m
tbi —

viena brauciena laiks (h).
Viena brauciena laiks tDr (h) sastāv no ritošā sastāva kustī-

bas laika maršrutā un no laika kravu iekraušanai un izkraušanai,

to izsaka formula

kur tk —
ritošā sastāva kustības laiks (h);

Гкг — kravu iekraušanas un izkraušanas laiks vienā brau-

cienā (h).
Ritošā sastāva kustības laiku h (h) izsaka formula

t —

kr

ftPm
'

kur /кг — vidējais brauciena ar kravu garums (km);
Vi — tehniskais ātrums (h);
pm

— nobraukuma izmantošanas koeficients maršrutā.

levietojot iegūtos lielumus brauciena laika (h) noteikšanas

pamatformulā, iegūstam, ka

, /кг
.

/kr + ī>tPm/kr
fbr= " Ккг=

•
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levietojot iegūto izteiksmi braucienu skaita noteikšanas pa-

matformulā, iegūstam galīgo braucienu skaita noteikšanas for-

mulu

7d
_

T
aVx^m

'кг + /kr +

Piemērs 5.7. Automobilis ГАЗ-53А 10,2 stundas tiek izmantots

kravu pārvešanai. Brauciena garums ar kravu
— 12 km, tehnis-

kais ātrums — 20 km/h, laiks kravu iekraušanai un izkraušanai

vienam braucienam
—

30 min, kravu pārved vienā virzienā. Cik

braucieni nepieciešami?

Risinājums.
Ja kravu pārved vienā, virzienā, nobraukuma izmantošanas

koeficients maršrutā pm
=0,5.

Braucienu skaits

7>tpm 10,2-20-0,5
_

102
_6Z~

/kr + UtpVkr ~12+20-0,5-0,5 IT

Nepieciešami seši braucieni. Darba dienā pārvestās kravas

ar vienu ritošā sastāva vienību daudzumu Q aprēķina pēc for-

mulas

Q=qysz,

kur q
— vienas ritošā sastāva vienības kravnesība (t);

Ys — statiskais kravnesības izmantošanas koeficients;
z —

braucienu skaits.

levietojot braucienu skaita noteikšanas izteiksmi, iegūstam
izvērsto un galīgo pārvestās kravas daudzuma (t) noteikšanas

formulu vienai ritošā sastāva vienībai noteiktā darba laikā:

_

qys TaVt§m

/kr+^tPriAr

Ritošā sastāva veikto transporta darbu (t-km) aprēķina pēc
formulas

P=Qkr,

kur Q — pārvestās kravas daudzums (t);
/кг — brauciena ar kravu garums (km).

levietojot transporta darba noteikšanas pamatformulā_ pār-
vestā kravas daudzuma Q noteikšanas izvērsto formu, iegūstam
galīgo izteiksmi veiktā transporta darba (t-km) noteikšanai:

p
qyS TdVtsmlkT

/kr+^tPrrAr
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Ar šo formulu var noteikt izpildīto transporta darbu vienai

ritošā sastāva vienībai kādā tā izmantošanas laika posmā.
Piemērs 5.8. Kravu pārvadāšanai izmanto 3 automobiļus

ГАЗ-53А 5 dienas. Izmantošanas tehniski ekonomiskie rādītāji ir

šādi: automobiļa darba laiks vienā dienā — 15 h, statiskais krav-
nesības izmantošanas koeficients

— 1, vidējais brauciena garums

ar kravu — 20 km, vidējais tehniskais ātrums — 40 km/h, no-

braukuma izmantošanas koeficients maršrutā
— 0,5, laiks kravu

iekraušanai un izkraušanai vienam braucienam
— 0,5 h.

Aprēķināt pārvestās kravas daudzumu un veikto transporta
darbu.

Risinājums.
1. Automobiļa kustības laiks vienā braucienā

t
l*

-

20
-

2Q
=lhk

pmOt 0,5-40 20

2. Viena automobiļa brauciena laiks

*ы =*к-Икг== 1+0,5=1,5 h.

3. Viena automobiļa braucienu skaits darba dienā

Ta 15
irt

2 -lO=-^=T5-=-
-4. Ar vienu automobili vienā dienā pārvestās kravas dau-

dzums

Q1
=gYs2= 4-1-10 =401,

5. Visu automobiļu pārvestās kravas daudzums 5 dienās

Q=QHiDe
= 40-3-5= 600t.

6. Veiktais transporta darbs

p=Q/kr =600-20=12 000t-km.

5.11. RITOŠĀ SASTĀVA DIENNAKTS NOBRAUKUMS

Diennakts nobraukumu Ldn vienai ritoša sastāva vienībai var

aprēķināt pēc formulas

Ldn=
~-2p

—Но,
pm

kur /кг — brauciena ar kravu garums (km);
z — braucienu skaits diennaktī;

pm — nobraukuma izmantošanas koeficients maršrutā;
t
0

— nulles nobraukums diennaktī (km).
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Ja dotajā formulā ievieto braucienu skaita noteikšanas izvērsto

formulu, tad ritošā sastāva diennakts nobraukuma (km) noteikša-

nas formula būs šāda:

TaVtkr
,

-. ; —; Но-
'kr+ftpm'kr

Ja aprēķiniem lieto ritošā sastāva diennakts nobraukuma iz-

mantošanas koeficientu pdn, tad ritošā sastāva diennakts nobrau-
kuma (km) noteikšanas formula iegūst šādu veidu:

/кг +Vtpdn^kr

Ritošā sastāva diennakts nobraukumu var aprēķināt arī, ņemot
vērā tā norīkojuma laiku un ekspluatācijas ātrumu. Praktiskos

aprēķinos šo metodi izmanto reti.

5.12. RITOŠĀ SASTĀVA DARBA RAŽĪGUMA ANALĪZE

Ritošā sastāva darba ražīguma paaugstināšana ir viens no

svarīgākajiem mūsu zemes tautas saimniecības uzdevumiem, jo
tādējādi var kāpināt ritošā sastāva izmantošanas efektivitāti un

ievērojami samazināt pārvadājumu pašizmaksu.
Ar vienu ritošā sastāva vienību darba dienā pārvestās kravas

daudzumu (t) un veikto transporta darbu (t-km) izsaka šādas

formulas:

ф_
<7Ys7d^tPdn

/kr + ftPd^kr

un

/kr +

kur q
— vienas ritošā sastāva vienības nominālā kravnesība (t);

Ys
— statiskais kravnesības izmantošanas koeficients;

Та —
vienas ritošā sastāva vienības darba laiks (h);

Vt —
ritošā sastāva vienības vidējais tehniskais ātrums

(km/h);

Pdn — ritošā sastāva nobraukuma izmantošanas koeficients

diennaktī;
/кг — brauciena ar kravu garums (km);
hr —

laiks (h) kravu iekraušanai un izkraušanai vienā brau-

Lai analizētu ritošā sastāva darba ražīgumu, t. i., lai noteiktu

ritošā sastāva atsevišķu tehniski ekonomisko rādītāju ietekmi uz

ritošā sastāva darba ražīgumu darba dienā, lieto metodi, kad

cienā.
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maina viena analizējamā rādītāja skaitlisko vērtību, nemainot

pārējo tehniski ekonomisko rādītāju skaitliskās vērtības.

Ritošā sastāva darba ražīgums tonnās (5.2. att.) un tonnkilo-
metros (5.3. att.) noteiktā laika vienībā lielā mērā ir atkarīgs no

vidējā brauciena ar kravu garuma. Palielinoties kravu pārvadā-
šanas attālumam, palielinās arī vidējais brauciena ar kravu ga-

rums, darba ražīgums tonnās noteiktā laika vienībā samazinās,
bet darba ražīgums tonnkilometros noteiktā laika vienībā pieaug.
Sīs izmaiņas ir sevišķi izteiktas, ja kravu pārvadā nelielos attā-

lumos. Darba ražīgums abos gadījumos ir augstāks, ja mūsu

rīcībā ir kāda reāla iespēja paaugstināt ritošā sastāva vidējo
tehnisko ātrumu.

5.2. att. Ritoša sastāva darba ražīgums tonnās.

5.3. att. Ritoša sastāva darba ražīgums tonnkilometros.
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Ritošā sastāva darba laika pagarināšana, kravnesības palieli-
nāšana un tās pilnīga izmantošana (5.4. att.) arī nodrošina tieši

proporcionālu ritošā sastāva darba ražīguma kāpināšanu, jo šie

rādītāji pārvestās kravas daudzuma un veiktā transporta darba

noteikšanas formulās ir tikai skaitītājā. Praktiski jāņem vērā, ka

ritošā sastāva kravnesības sevišķa palielināšana ir saistīta ar

vidējā tehniskā ātruma samazināšanu un kravu iekraušanas un

izkraušanas laika palielināšanu, kā rezultātā darba ražīgums
praktiski nepieaug tieši proporcionāli ritošā sastāva kravnesības

palielināšanai.
Svarīga loma ritošā sastāva darba ražīguma kāpināšanā ir

kravu iekraušanas un izkraušanas laikam, jo, kā redzam no

5.4. attēla, tad, samazinoties kravu iekraušanas un izkraušanas

laikam, ritošā sastāva darba ražīgums pieaug. Sis apstāklis ir

īpaši jāievēro tad, ja kravu pārvadā mazos attālumos, kas ne-

pārsniedz 10 km, jo tad ritošā sastāva darba laikā sevišķi jūtams
ir kravu iekraušanas un izkraušanas laika īpatsvars, kas var sa-

sniegt pat līdz 50% no ritošā sastāva vienības darba laika.

Laiku, ko ritošais sastāvs pavada kravu iekraušanas un iz-

kraušanas punktos, var samazināt, ja mehanizē kravu kraušanas

darbus, iekārto labus pievedceļus un manevrēšanas laukumus

kravu iekraušanas un izkraušanas punktos, organizē kravu

5.4. att. Ritošā sastāva darba ražīgumu ietekmējošie
falitnri-

P — nobraukuma izmantošanas koeficients; T
A

— ritošā sa-

stāva darba laiks (h); q — ritošā sastāva kravnesība (t);
V — ritošā sastāva kravnesības izmantošanas koeficients;

<
fa — laiks kravu iekraušanai un izkraušanai (h).
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transporta pavaddokumentu operatīvu noformēšanu un piemēro
automobiļu skaitu kravu iekraušanas un izkraušanas punktu me-

hānismu skaitam un šo mehānismu jaudai.
Liela nozīme ritošā sastāva darba ražīguma kāpināšanā ir

ritošā sastāva nobraukuma izmantošanas koeficienta skaitliskās

vērtības palielināšanas iespējām, jo tādējādi ar vismazāko trans-

porta izdevumu palielināšanu iespējams iegūt maksimālu ritošā

sastāva darba ražīguma kāpinājumu. lepriekš minēto ilustrēsim

ar piemēru.
Piemērs 5.9. Pašizgāzējs automobilis ЗИЛ-ММЗ-555 pārved

kravu 10 km attālumā ar vidējo tehnisko ātrumu 30 km/h. Auto-

mobiļa kravnesības izmantošanas koeficients ir 1,0, automobiļa
darba laiks maršrutā — 14 h, kravu iekraušanas un izkraušanas

laiks vienā braucienā — 0,2 h. Aprēķināt automobiļa braucienu

skaitu darba dienā, pārvestās kravas daudzumu,veikto transporta
darbu un diennakts nobraukumu, ja nobraukuma izmantošanas

koeficientu skaitliskās vērtības maršrutā ir 0,5 un 1,0.

Risinājums.
1. Braucienu skaits,
ja pm

=0,5,

T
a ņmvt 14-0,5-30

Z

/kr + PmwAr 10 +0,5-30-0,2

pieņemam, ka 2=16;

ja pm
=1,0,

14-1-30

Z~

10+1-30-0,2
~' '

pieņemam,ka 2=26.

2. Pārvestās kravas daudzums un veiktais transporta darbs,

ja pm
=0,5,

Q=<7Yz=4,5-1,0-16=721

un

P=Q/kr =72-10 =720 t-km;

ja B
m

=l,o,

Q=<7Yz= 4,5-1,0-26=117t

un

p=Q/kr =H7-10=1170t-km.

3. Automobiļa diennakts nobraukums maršrutā,

ja pm
=0,5,

lklz 10-16
Ldn=——= =320 km;

pm U,O



ja B
m =l,o,

tkrz 10-26

Ldn=—-—=—ļ-r—=26o km.
pm I,U

4. Pārvestās kravas daudzuma un veiktā transporta darba

pieaugums,
ja 6

m
=0,5,

Q=loo% un P=100%;

ja Bm=l,o,

un

5. Vienlaikus samazinās automobiļa diennakts nobraukums

maršrutā, t. i.,

ja pm
=0,5,

Ldn=loo%;

ja B
m=l,o,

320-100

Analizējot doto piemēru, redzam, ka nobraukuma izmantošanas

koeficienta skaitliskās vērtības palielināšana nodrošina braucienu

skaita pieaugumu, pārvestās kravas daudzuma un veiktā trans-

porta darba pieaugumu un vienlaikus samazina ritošā sastāva no-

braukumu, kas dod ekspluatācijas materiālu ekonomiju, samazina

izdevumus tehniskajām apkopēm un ekspluatācijas remontam,
kā arī samazina izdevumus riepu nodiluma un ritošā sastāva

nolietošanās kompensēšanai uz vienu transporta darba vienību.



94

6. n о d a| а

KRAVU lEKRAUŠANAS UN IZKRAUŠANAS DARBI

AUTOTRANSPORTA

6.1. KRAVU lEKRAUŠANAS UN IZKRAUŠANAS DARBU VISPĀRĒJIE

ORGANIZATORISKIE PRINCIPI

Kravu iekraušanas un izkraušanas darbi ir transporta procesa

sastāvelements. Kravu iekraušanas un izkraušanas darbu orga-
nizēšana lielā mērā ietekmē ari kravu pārvadājumu organizēšanu,
jo laika patēriņš kravu iekraušanai ritošajā sastāvā un izkrau-
šanai no tā jūtami ietekmē ritošā sastāva darba ražīgumu.

Visplašāk ir izplatīta darbu organizācijas forma, kuru izman-

tojot kravu kraušanas mehānismi un krāvēji ir piesaistīti vienam

noteiktam kravu kraušanas punktam. Sādā gadījumā ir iespējams
specializēt kravu kraušanas mehānismus, pielāgojot tos kravu

kraušanas specifiskajām īpatnībām, noteiktām kraušanas darbu

operācijām. Specializējas arī apkalpojošais personāls, tādējādi
ceļot darba ražīgumu kravu kraušanas darbos. Praktiski par

kravu iekraušanas darbiem ritošajā sastāvā ir atbildīgs kravu

nosūtītājs, bet par kravu izkraušanas darbiem — kravu saņēmējs.
Pagaidām šāda kravu kraušanas darbu organizatoriskā forma ir

dominējošā kravu pārvadāšanā ar autotransporta ritošo sastāvu.

Taču šāda darbu organizācijas forma ir izdevīga tikai tad,

ja kravu iekraušanas un izkraušanas punktos var nodrošināt sta-

bilu, nemainīgu, ritmiskam, nepārtrauktam kravu kraušanas dar-

bam nepieciešamu kravu apjomu, jo pretējā gadījumā netiek no-

slogoti kravu kraušanas mehānismi un apkalpojošais personāls,
kas tos apkalpo.

Ja kādā objektā kravu kraušanas darbu apjoms ir neliels, tad

ir ekonomiski izdevīgi organizēt vienlaicīgu kravu kraušanas me-

hānismu, krāvēju un ritošā sastāva ierašanos. Sādu kravu krau-

šanas darbu organizācijas formu lieto, ja ir jāpārved mazas kravu

partijas, tirdzniecības kravas, kā ari specifiskas kravas — smag-

svara un lielgabarīta kravas. Šādos gadījumos rodas nepiecie-
šamība pēc speciālām kravu kraušanas organizācijām, kuras ap-

kalpotu visus kravu iekraušanas un izkraušanas darbus kādā no-

teiktā rajonā.
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Pēc rūpīgas darba apstākļu analīzes un attiecīgiem tehniski

ekonomiskiem aprēķiniem izvēlas kravu iekraušanas un izkrau-
šanas darbu organizēšanas formu.

Kravu iekraušanas darbos ietilpst iepriekšēja nosūtāmo kravu

sagatavošana (irdināšana, svēršana, tarošana, marķēšana utt.),.
ritošā sastāva manevrēšana kravu iekraušanas punktā, kravu pār-
vietošana no glabāšanas vietas uz ritošo sastāvu, kravu novie-

tošana uz platformas, nostiprināšana, nosegšana un dokumentu
noformēšana.

Kravu izkraušanas darbos ietilpst ritošā sastāva manevrē-

šana kravu izkraušanas punktos, kravu atbrīvošana no pārse-
guma un nostiprinājuma, to pārvešana, pārskaitīšana, nocelšana

no ritošā sastāva, novietošana glabāšanas vietā un dokumentu

noformēšana.

Kravu kraušanas darbos minētās operācijas ir jāuzskata kā

piemērs, jo atkarībā no kravu veida un kraušanas darbu organi-
zēšanas formas var izmainīties šo operāciju secība un saturs.

Kravu iekraušanas un izkraušanas laiks sastāv no laika, kādā
ritošais sastāvs tiek piekrauts un izkrauts, gaidīšanas laika krau-

šanas darbu uzsākšanai (piemēram, rindas kārtībā), ritošā sa-

stāva manevrēšanas laika kravu iekraušanas un izkraušanas

punktos un no dokumentu noformēšanas laika.

Atkarībā no kravu kraušanas darbu izpildes veida, ritošā

sastāva kravnesības un kravas veida kravu iekraušanas un izkrau-

šanas laiku normē un iedala pamatlaikā un papildlaikā.
Pamatlaiks ir laiks, kāds nepieciešams ritošā sastāva piekrau-

šanai vai izkraušanai, ja visi kravu kraušanas darbi ir pilnīgi
mehanizēti. Transporta izmantotājs šo laiku speciāli neapmaksā,
arī šoferim par to speciāli netiek maksāts, jo samaksa ir ietverta

tarifu likmēs par kravu pārvadāšanu.
Papildlaiks ir laika norma, kas ir lielāka par pamatlaiku un

kas paredzēta ritošā sastāva piekraušanai vai izkraušanai,

ja viens vai abi kraušanas darbi nav mehnizēti, kā arī tad, ja
krava ir speciāli jāpārsver, jāpāršķiro un jāanalizē, pieņemot to

pārvadāšanai vai nododot saņēmējam.
Papildlaiku kravu iekraušanai un izkraušanai transporta iz-

mantotājs apmaksā atsevišķi saskaņā ar «Vienoto tarifu cenrādi

Nr. 13-01-10 kravu pārvadājumiem ar autotransportu».
Virsnormatīvais jeb dīkstāves laiks tiek skaitīts tad, ja rito-

šais sastāvs kravu iekraušanas vai izkraušanas punktā, kur kravu

kraušanas darbi ir mehanizēti, atrodas ilgāk par pamatlaiku, kā

ari tad, ja kravu kraušanas darbi nav pilnīgi mehanizēti, bet

ritošais sastāvs šajā punktā atrodas ilgāk par papildlaiku.
Laika normas kravu iekraušanai un izkraušanai dotas 6.1.

tabulā.

Atkarībā no ritošā sastāva kravnesības transporta izmantota-

jam par katru virsnormatīvā jeb dīkstāves laika minūti jāmaksā
soda nauda. Tās apmēru reglamentē tarifu cenrādis Nr. 13-01-10.
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6.1. tabula

Laika norma (min) kravu iekraušanai ritošajā sastāvā un izkraušanai no tā

(izņemot pašizgāzējus automobi|us, kuru izmantošanu apmaksā pēc izņēmuma
tarifiem, un cisternautomobijus)

6.2. KRAVU KRAUŠANAS PUNKTU lEKĀRTOJUMS

Kravu iekraušanas vai izkraušanas punkti var būt pastāvīgi
un īslaicīgi.

Pastāvīgajos kravu iekraušanas vai izkraušanas punktos
kravu kraušanas darbi notiek ilgā laika posmā. Pastāvīgos kravu

iekraušanas vai izkraušanas punktus veido pie rūpnieciskās ra-

Laika norma (min) kravu iekraušanai ritošajā sast,

(izņemot pašizgāzējus automobiļus, kuru izmantošar

tarifiem, un cisternautomobiji

iva un izkraušanai no tā

iu apmaksā pēc izņēmuma
18)

Kravu iekrauša ia vai izkraušana

Mehanizēta Nemehanizēta

Ritošā sastāva

kravnesība (t)
kraujot be«

ramkravas,
viskozas un

pusšķidrās
kravas

kraujot pārē-
jās kravas,
tajā skaitā

arī celtniecī-

bas šķīdumus

kraujot
beramkravas,
viskozās un

pusšķidrās
kravas

kraujot pā-
rējās kravas,

tajā skaitā

arī celtnie-

cības šķī-
dumus

Iekraušani is punktos

Līdz 1,5
Lielāka par 1,5

...
2,5

„ 2,5
...

4,0

„ 4,0
...

7,0

„ 7,0... 10

„
10... 15

„
15... 20

„
20

...
30

„
30 ...40

,.
40

4

5

6

7

8

10

14

19

26

38

9 I

10

12

15

20
25

35

45

63

90

14
15

18

21

25

30

35

50

61

78

19

20

24

29

37

45

56

76

98

130

Līdz 1,5
Lielāka par 1,5

...
2,5

„
2,5

...
4,0

„ 4,0 ...7,0

„
7,0... 10

„
10... 15

„
15

...
20

„
20...30

„
30

...
40

,.
40

Izkraušan as punktos

8

10

12

14

16

19

21

27

35

45

13

15

18

22

28

34

40

52

64

80

4

5

6

7

8

10

13

15

20

25

9

10

12

15

20

25

32

40

49

60

Pašizgazēji а tomobiļi kra\ ■u izkraušana punktos

Līdz 7,0

Lielāka par 7,0
...

10

„
' 10

...
15

„
15... 20

„ 20

4

6

q

16

24

6

8

12

14

27
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žošanas uzņēmumiem, vairumtirdzniecības bazem, elevatoriem,
dzelzceļu mezglu stacijās utt.

īslaicīgi kravu iekraušanas vai izkraušanas punkti tiek izman-

toti ar intervāliem vai arī kādā noteiktā sezonas laikā, piemēram,
pie nelieliem celtniecības objektiem, graudu kaltēm, minerālmēslu
noliktavām lauksaimniecības uzņēmumos.

Kravu iekraušanas un izkraušanas punktos ir jāiekārto kravu

uzglabāšanas noliktavas, ritošā sastāva manevrēšanas laukumi,
kravu iekraušanai vai izkraušanai nepieciešamie kraušanas un

transportēšanas mehānismi un ierīces, kravu svēršanas un mērī-

šanas iekārtas, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu

un ierīču, kā arī taras remonta palīgcehi, sadzīves telpas un pie-
vedceļi, kuri jāuztur labā kārtībā.

Kravu iekraušanas un izkraušanas punktu teritorijai jābūt ar

cietu segumu, kuru nebojā mainīgi klimatiskie apstākļi. Sliežu

ceļu un autotransporta plūsmu krustošanās vietas ir jāapgādā ar

drošu un redzamu signalizāciju. Tumšā diennakts laikā kravu

iekraušanas un izkraušanas punktu teritorija ir jāapgaismo.

Kravu iekraušanas un izkraušanas punktu teritorijā ir jāiz-
vieto nepieciešamās transporta plūsmu regulējošās ceļa zīmes un

transporta plūsmu shēmas, kuras norāda atļautos kustības vir-

zienus. Transporta līdzekļu kustība kravu iekraušanas un izkrau-
šanas punktos ir jāorganizē tā, lai transporta plūsmas pēc iespē-

jas nekrustotos un pēc sava virziena nebūtu pretējas.

Kravu iekraušanas un izkraušanas punktos var būt iekārtotas

viena vai vairākas kravu kraušanas darba vietas, kuras sauc par

kravu iekraušanas vai izkraušanas posteņiem. Atkarībā no kravu

' iekraušanas vai izkraušanas posteņu
izvietojuma kravu kraušanas punktos
ir iespējamas šādas kraušanas darbu

organizatoriskās shēmas:

1) taisnplūsmas (6.1. att. a), kad

ritošā sastāva vienības novietojas
cita aiz citas. Sajā gadījumā krauša-

nas darbus izpilda no sānu bortu

puses, neizraisot ritošā sastāva pa-

pildu manevrēšanu. Attālums starp
automobiļiem b\ jāizvēlas tā, lai

ritošais sastāvs varētu no posteņa
izbraukt vai postenī iebraukt bez pa-

pildu manevrēšanas.

Taisnplūsmas posteņu izvietojuma

priekšrocība ir ritošā sastāva ērta

apkalpošana, bet par trūkumu uz-

skata garo darba fronti, kas aizņem
lielu platību.

6.1. att. Kravu kraušanas darbu

organizācijas shēmas:

а
— taisnplūsmas; b

— strupceļu;
с — slipleņķa; L

t
—

frontes
ga-

rums (m); L — automobiļa garums

(m); В — automobiļa platums (m);
bi — attālums staTp automobi-

ļiem (m).
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Darba frontes garumu Lt (m) aprēķina pēc formulas

Lf=Xkr(L+bi) +b
u

kur #kr — iekraušanas х& vai izkraušanas x iz posteņu skaits;
2) strupceļu (6.1. att. b), kad ritošā sastāva vienības novie-

tojas cita citai paralēli un kravu kraušanas darbus izpilda no

kravas platformas pakaļējā borta puses. Attālumu b\ izvēlas tik

lielu, lai kravu kraušanas laikā kraušanas mehānismi vai krava

nevarētu saskarties, tādējādiradot bīstamas situācijas.
Strupceļu posteņu izvietojums ievērojami saīsina darba fron-

tes garumu, ļauj ekonomiski izmantot kravu iekraušanas vai iz-

kraušanas punkta teritoriju, bet apgrūtina ritošā sastāva apkal-

pošanu, sevišķi, ja tam ir piekabes, jo tad ir sarežģītāka ritošā

sastāva manevrēšana. Darba frontes garumu Lt (m) aprēķina pēc
formulas

£f*Xkr(B+&i)+di,

kur лгкг — iekraušanas vai izkraušanas posteņu skaits;
3) slīpleņķa (6.1. att. c), kad ritošā sastāva vienības attie-

cībā pret kravu kraušanas darba fronti novietojas slīpi. Sāds

ritošā sastāva novietojums ir izdevīgs, ja kravu kraušanas dar-

bos tiek izmantoti mazās mehanizācijas līdzekļi un elektrokāri.

Kravu kraušanas darbus var veikt gan no sānu borta, gan ari no

pakaļējā borta puses.

Izvēloties kravu iekraušanas vai izkraušanas posteņu izvieto-

juma shēmu, jāizvērtē noliktavu izvietojums kravu punktā, iespē-
jamās transporta plūsmas, iespējamais ritošā sastāva tips, kravu
kraušanas darbu mehanizācijas iespējas utt.

6.3. KRAVU lEKRAUŠANAS UN IZKRAUŠANAS PUNKTU

CAURLAIDES SPĒJA

Lai celtu darba ražīgumu kravu pārvadāšanā ar autotrans-

portu, svarīgs faktors ir kravu iekraušanas un izkraušanas darbu

paātrināšana. Kravu iekraušanas vai izkraušanas punkta darba

ražīgumu izsaka ar caurlaides spēju, t. i., ar noteiktā laika vie-

nībā (parasti vienā stundā) iekrautās vai izkrautās kravas dau-

dzumu (t) vai apkalpoto automobiļu skaitu. Kravu iekraušanas

vai izkraušanas punkta caurlaides spēja ir atkarīga no kravu

kraušanas darbu mehanizācijas pakāpes un posteņu skaita kravu

iekraušanas vai izkraušanas punktā.
Ja kravu iekraušanas vai izkraušanas punktā ir tikai viens

postenis, tad šāda punkta caurlaides spēja ir apgriezti proporcio-
nāla kravas vienas tonnas īpatnējam kraušanas laikam. To iz-

saka formula

Qkr= ,

Tkr
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kur Qkr — kravu iekraušanas Qie vai izkraušanas Q iz punkta
caurlaides spēja (t/h);

tkr — īpatnējais laiks vienas kravas tonnas iekraušanai

Tie vai izkraušanai тц (h/t).
Ja kravu iekraušanas vai izkraušanas punkta darba laiks ir

garāks par vienu stundu, tad kravas kraušanas punkta caurlaides

spēju (t) izsaka formula

О
T
*

Цкт=
,

Tkr

kur Гр — kravu iekraušanas vai izkraušanas punkta darba laiks

(h).
Ja kravu iekraušanas vai izkraušanas punktā ir vairāki pos-

teņi, tad kravas kraušanas punkta caurlaides spēju (t) izsaka

formula

TkrTļn

kur XkT
— kravu iekraušanas vai izkraušanas posteņu skaits;

Tkr — vienas kravas tonnas iekraušanas vai izkraušanas

īpatnējais laiks (h/t);

T|n
— darba nevienmērības koeficients, ar kuru var izvērtēt

ritošā sastāva aizkavēšanos ceļā; tā skaitliskā vērtība

ir 1,0... 1,25.

Jebkuram posteņu skaitam un jebkuram kravu iekraušanas vai

izkraušanas punkta darba laikam atbilstošu kravu kraušanas

punkta caurlaidesspēju (t) izsaka formula

n
xkr T

p

Цкт—

,

TkrTļn

kur Гр — kravu iekraušanas vai izkraušanas punkta darba laiks

(h).

Kravu iekraušanas vai izkraušanas punkta caurlaides spēju
vienā stundā (t/h) var izteikt arī šāda formula:

Qkr=A]aqy8,

kur Лкг — piekrautā A
le vai izkrautā Aiz ritošā sastāva vienību

skaits;

q
— ritošā sastāva kravnesība (t);

Ys — statiskais kravnesības izmantošanas koeficients.

Salīdzinot iepriekš aplūkotās formulas, var uzrakstīt šādu

vienādību:

j4kr<7ys=
TkrTļn
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no tas savukārt ir iespējams noteikt kravu kraušanas punktā
iekrauto vai izkrauto ritošā sastāva vienību skaitu stundā:

Лкг= - «

ĢVsTkrTļn

Tā kā no izteiksmes qy srkr var iegūt viena automobiļa piekrau-
šanas vai izkraušanas laiku /кг, tad var rakstīt, ka

Лкт=—
,

ГкгГ)п

no šīs formulas ir viegli noteikt posteņu skaitu, kāds vajadzīgs
kravu iekraušanas vai izkraušanas punktā noteikta daudzuma

automobiļu apkalpošanai, t. i.,

*кг=Лкг/кгТ]п.

Piemērs 6.1. Noteikt kravu iekraušanas punkta darba ražī-

gumu un piekrautā ritošā sastāva vienību skaitu stundā, ja kravas

pārvadā automobiļi ЗИЛ-130, kravu iekraušanas punkta posteņu
skaits *je=4, vienas kravas tonnas īpatnējais iekraušanas laiks

Tie=6 min, automobiļu darba nevienmērības koeficients т)п=l,o,
kravnesības izmantošanas koeficients Ys=l,o.

Risinājums.
1. Darba ražīgums

Qle

Tielļn 0,1-1

2. Piekrauto automobiļu skaits stundā

A
Xie

-

4
Л'е г, i с i—ļ °-

Tie<7YsT]n 0,1-5-1-1

Ja rodas nepieciešamība koordinēt kravu iekraušanas vai iz-

kraušanas punktu un ritošā sastāva darbu, tad ir jāizvērtē kravas

punkta darba ritms RkT un ritošā sastāva kustības intervāls h-
Par kravu iekraušanas vai izkraušanas punkta darba ritmu

sauc laiku, pēc kāda no kravu iekraušanas (izkraušanas) punkta
izbrauc braucienam sagatavots ritošais sastāvs. Ja kravu iekrau-

šanas (izkraušanas) punktā ir tikai viens postenis, tad šāda kra-

vas kraušanas punkta darba ritmu izsaka formula

Rkr =/кг.

Ja kravu iekraušanas (izkraušanas) punktā ir vairāki posteņi,
tad šāda kravas kraušanas punkta darba ritms (h) kļūst raitāks,
to izsaka formula

R=-^-kl-
-*kr
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Ritošā sastāva kustības intervāls ir laiks, kāds nepieciešams,
lai ritošais sastāvs pienāktu kravu iekraušanas (izkraušanas)
punktā. So intervālu (h) nosaka, ritošā sastāva brauciena laiku

dalot ar ritošā sastāva vienību skaitu maršrutā, un to izsaka for-

mula

kur Гы — viena brauciena laiks (h);
A

m — ritošā sastāva vienību skaits maršrutā.

Darba ražīguma nosacījumu šajā gadījumā izsaka formula

Rkr =

Vienādību aizvieto ar iepriekš minētajām izteiksmēm:

/krTļn tbx

no kurienes var izteikt noteiktam posteņu skaitam atbilstošu ri-

tošā sastāva vienību skaitu maršrutā:

Kļļļtbr #kr/br
Aļn =—- >"»

?кгГ|п Tkr<7YsT]n

vai arī posteņu skaitu

_

ЛпАгПп
_

tbi tbi

Piemērs 6.2. Noteikt nepieciešamo kravas iekraušanas un iz-

kraušanas posteņu skaitu 10 automobiļu ЗИЛ-ММЗ-555 nepār-
trauktam darbam, ja zināms, ka brauciena garums ar kravu

/kr =2,5 km, maršruta nobraukuma izmantošanas koeficients

Pm =0,5, statiskais kravnesības izmantošanas koeficients vs=l,o,

vidējais tehniskais ātrums i>t =20 km/h, kravas iekraušanas laiks

tie =6 min, kravas izkraušanas laiks t
iz
=3 min un automobiļu

darbs ir vienmērīgs.

Risinājums.

1. Viena brauciena laiks

+k= JĪ'
5

nK
+o,l+0,05 =0,4 h.

UtPm 20-0,5

2. Kustības intervāls
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3. lekraušanas posteņu skaits

4. Izkraušanas posteņu skaits

tlz 0,05
*lz ~

/а
-

0,04
-

125-
2

Piemērs 6.3. Noteikt nepieciešamo kravas iekraušanas posteņu
un automobiļu skaitu tarētas gabalkravas pārvešanai, ja zināms,

ka pārvadājumus veiks automobiļi ГАЗ-53А, diennakti nosūtāmās

kravas daudzums Qdn=320 t, kravu kraušanas punkta darba
laiks T

p
=lo h, kravnesības izmantošanas koeficients Vs=I >o,

kravu iekraušanas laiks /ie=l2 min, kravu izkraušanas laiks
člz =lB min, kravu pārvadāšanas attālums /kr= 8 km, vidējais teh-

niskais ātrums Vt=32 km/h, maršruta nobraukuma izmantošanas

koeficients 8m =0,5, darba nevienmērības koeficients Tļ n=l,2.

Risinājums.

1. Vienas kravas tonnas īpatnējais iekraušanas laiks

*le 12

Tie= =——=3 min =0,05h.
<7Ys 4-1

2. Kravu iekraušanas punkta caurlaides spēja vienā stundā

Q.e=—=

„

J
.

= 16,6t/h.
TieT)n 0,05-1,2

3. Kravas iekraušanas posteņu skaits

__Qdn
_

320

*le- ~^~i^īo
-1'95-

Pieņemam, ka nepieciešami 2 posteņi.
4. Viena brauciena laiks

*br=-^—Hle+/iz=
QO

B

- e
+0,2+0,3= 1,0 h.

ftßm 32-0,5

5. Nepieciešamais automobiļu skaits

.
Qdn/br 320-1

/im=— iz= ■ =o.
rp^s 10-4-1
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6.4. KRAVU lEKRAUŠANAS UN IZKRAUŠANAS MAŠĪNU UN

MEHĀNISMU KLASIFIKĀCIJA

Autotransportā pārvadājamo kravu iekraušanai un izkrauša-

nai izmantojamo mašīnu un mehānismu nomenklatūra ir sevišķi
plaša. Lai iepazītos ar šo mašīnu un mehānismu tehniski ekono-
misko raksturojumu un izmantošanas iespējām, tad tās ir jāklasi-
ficē pēc tehniskām un ekspluatatīvām īpatnībām. Klasificējot pēc
tehniskām īpatnībām, ir vieglāk iepazīties ar šo mašīnu un me-

hānismu konstruktīvo izveidojumu, bet, klasificējot pēc ekspluata-
tīvām īpatnībām, ir iespējams pareizi novērtēt kravu iekraušanas

un izkraušanas mašīnu un mehānismu ekonomisko efektivitāti un

izvēlēties pareizu kraušanas darbu mehanizācijas shēmu.

Pēc tehniskām īpatnībām visas kravu kraušanas mašīnas

iedala divās pamatgrupās:
mašīnās ar nepārtrauktu darba orgānu kustību, t. i., mašīnās,

kuru darba orgāns kravu satveršanai un atbrīvošanai nav jāap-
tur, piemēram, lentes, plāksnīšu un skrāpju transportieros, daudz-

kausu iekrāvējos, pneimatiskas un hidrauliskas darbības iekārtās;
mašīnās ar pārtrauktu darba orgāna kustību, t. i., ciklisku

kustību, piemēram, celtņautomobiļos, autokrāvējos un elektrokrā-

vējos, celtņos, telferos, mehāniskās lāpstās.
Klasificējot pēc ekspluatatīvām īpatnībām, visas kravu krau-

šanas mašīnas un mehānismus var iedalīt atkarībā no pārkrau-
jamo kravu grupas, kravas pārvietošanas virziena un šo mašīnu

un mehānismu pārvietošanas iespējām.
Atkarībā no pārkraujamo kravu grupas kravu kraušanas ma-

šīnas iedala

mašīnās gabalkravām — celtņautomobiļos, autokrāvējos un

elektrokrāvējos, telferos utt.;
mašīnās beramkravām — ekskavatoros, vienkausa un

daudzkausu krāvējos, pneimatiskās kravu kraušanas iekārtās utt.;

universālajās mašīnās, kuras lieto gan gabalkravu, gan be-

ramo kravu kraušanai. Sīm mašīnām tikai nomaina kravu sa-

tvērējierīci — dakšas, sānu piespiedēju, kausu, greiferi utt.

Atkarībā no pārkraujamo kravu pārvietošanas virziena kravu

kraušanas mašīnas un mehānismus iedala

mašīnās un mehānismos horizontālai kravu pārvietošanai —

mehāniskās lāpstās, rullīšu ceļos, transportieros utt.;
mašīnās un mehānismos vertikālai kravu pārvietošanai —

bunkuros, elevatoros;
mašīnās un mehānismos slīpai kravu pārvietošanai — trans-

portieros, daudzkausu krāvējos, automobiļu sagāzējos;
kombinēta virziena mašīnās un mehānismos, kurus visplašāk

izmanto dažādos celtņos, autokrāvējos un elektrokrāvējos un

celtņautomobiļos.
Pēc kravu kraušanas mašīnu un mehānismu pārvietošanās

spējām tos klasificē
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stacionāros mehānismos un stacionārās mašīnās, kas novie-

toti nekustīgi vai ar ierobežotu apkalpojamo zonu, piemēram, tilta

un buka celtņos, bunkuros, torņa celtņos;

pārvietojamos mehānismos un stacionārās mašīnās, kas ap-

gādāti ar individuālu gaitas iekārtu, bieži vien ar iekšdedzes mo-

toriem un pieder pašgājēju mašīnu kategorijai, piemēram, celtņ-
automobiļos, autokrāvējos, cukurbiešu krāvējos.

Gan stacionārās, gan pārvietojamās kravu kraušanas mašīnas

un mehānismus iedala

universālās mašīnās un mehānismos, kurus izmanto dažādu
kravu kraušanai, ko panāk, nomainot kravu satvērējierīci; tos lieto

gabalkravu, smagsvara un lielgabarīta kravu, beramkravu krau-

šanai utt.;
speciālās mašīnās un mehānismos, kuri pielāgoti tikai noteik-

tas kategorijas kravas kraušanai, piemēram, graudu krāvējos,
cukurbiešu krāvējos, pie tam pneimatiskās kravu pārkraušanas
iekārtas lieto tikai putekļainu kravu pārkraušanai.

6.5. KRAVU lEKRAUŠANAS UN IZKRAUŠANAS MEHĀNISMI

Kravu iekraušanas un izkraušanas darbi zināmā mērā ir

saistīti ar kravas pārvietošanu no tās glabāšanasvietas līdz trans-

porta līdzeklim
— un otrādi. Autotransportā tāpat kā citos trans-

porta veidos kravu kraušanas darbi ir mehanizēti vai automatizēti,

6.2. att. lerīces kravu pārvietošanas atvieglošanai
а — svira ar rullīšiem; b — rokas ratiņi; с — rullīšu transportieris; d — rul

līšu bezpiedziņas konveijeri.
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taču bieži mazu kravas partiju un sevišķi tirdzniecības kravu

pārvadājumos tiek izmantots cilvēka roku darbs, kuru cenšas at-

vieglot, izmantojot dažādas vienkāršas ierīces un mehānismus

(6.2. att.).

Transportieri ir nepārtrauktas darbības kravu pārvietošanas
un kraušanas mehānismi, kurus lieto beramkravu un gabalkravu

pārvietošanai horizontālā plaknē vai nelielā pacēlumā. Atkarībā
no darba orgāna izveidojuma transportierus iedala lentes,

plāksnīšu, skrāpju, kausiņu un citu veidu transportieros.
Lentes transportierus (6.3. att. a) lieto beramkravu pārvieto-

šanai, iekraušanai transporta līdzekļos un izkraušanai no tiem.

Lietojot lentes transportierus, jāzina kravu dabiskās slīdēšanas

leņķis, jo atkarībā no tā nosaka transportiera pacēluma leņķi.
Dažu kravu slīdēšanas leņķi doti 6.2. tabulā.

Lentes transportiera stundas darba ražīgumu Q (t/h) beram-

kravu pārvietošanā aprēķina pēc formulas

Q=3600 Fvņ,

6.3. att. Transportieri:
а — lentes; b — plāksnīšu; с — skrāpju; d — kausiņu: c — lekarinātais:

/ — elevators sīkām gabalkravām; g — elevators berarrlkravām.
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kur F — pārvietojamas kravas slāna šķērsgriezuma laukums

(m2);
v —

lentes kustības ātrums (m/s);
Ф — pārvietojamās kravas tilpummasa (t/m3

).

Plāksnīšu transportierus (6.3. att. b) arī lieto beramkravu un

neliela izmēra gabalkravu pārvietošanai. Darba ražīgumu beram-

kravu pārvietošanai aprēķina analogi lentes transportiera darba

ražīgumam.

Skrāpju transportieri (6.3. att. c) pārvieto kravu pa tekni. Kra-

vas pārvietošanas pacēluma leņķis ir lielāks par lentes un plāk-
snīšu transportieru pacēluma leņķi.

Kausiņu transportierus (6.3. att. d) lieto beramkravu pārvie-
tošanai vertikālā un horizontālā virzienā. Kausiņu iztukšošanas
vietu var iestatīt ar attiecīgu atturi. Kausiņu transportiera stun-

das darba ražīgumu Q (t/h) aprēķina pēc formulas

3,6UYVm
ц/=

а

kur v — lentes kustības ātrums (m/s);
Ф —

kravas tilpummasa (t/m3 );
V

— kausiņa tilpums (/);

V — kausiņa pildījuma koeficients;

а — attālums starp kausiņiem (m).

lekarinātos transportierus (6.3. att. c) izveido un lieto nolik-
tavās dažādu gabalkravu pārvietošanai mainīgā virzienā (pa

ejām) un mainīgā augstumā (starp stāviem), ko samērā grūti
veikt ar citiem iepriekš aplūkoto veidu transportieriem.

Elevatori ir transportieru paveids, ar kuriem beramkravas

(6.3. att. g) vai neliela izmēra gabalkravas (6.3. att. /) var pār-
vietot vertikālā vai gandrīz vertikālā virzienā.

Gliemežtransportierus lieto graudu pārvietošanai no kombainu

bunkuriem ritošajā sastāvā, kaltēs, dzirnavās (iebēršanai maisos),
spēkbarības iekraušanai transporta līdzekļos un maisos, pārvie-
tošanai lopu novietnēs, minerālmēslu un citu beramkravu krau-

šanai.

6.2. tabula

Dažu kravu slīdēšanas leņķi

Krava
Slīdēšanas

leņķis
(grādos)

Krava
Slīdēšanas

leņķis
(grādos)

irants

Lvieši, rudzi

.kmenogles
■ieies

40

25

30

20

Izdedži
Kūdra

Cements

Kartupeļi

35

32

30

15
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Gliemežtransportiera gliemeža konstrukcija atkarībā no tā

lietošanas mērķa ir dažāda. Gliemezi, kura vienlaidu nepārtrauktā
spirāle ir piemetināta vārpstai (6.4. att. a), lieto sausu, sīkgrau-
dainu kravu (graudu, kombinētās spēkbarības utt.) pārvietošanai,
bet gliemezi, kura spirāle ir no vārpstas attālināta (6.4. att. b),
lieto sīkgabalainu beramkravu un plastisku kravu (akmeņogļu,
minerālmēslu,mālu utt.) pārvietošanai.

Gliemežtransportiera darba ražīgumu Q tonnās vienā darba
stundā var noteikt pēc formulas

nD 2

Q=6o—— ystitopk,

kur D
— gliemeža vītnes ārējais diametrs (m);

V
— pildījuma koeficients;

5 — gliemeža vītnes kāpe (m);
щ

— gliemeža rotācijas frekvence (apgr./min);
Ф

— kravas tilpummasa (t/m 3);
к — koeficients, kas raksturo darba ražīguma samazināša-

nos slīpuma dēļ; k= 1,0... 0,65, ja slīpuma leņķis ir

0 ... 20°.

Viengājiena gliemežtransportieriem saskaņā ar valsts stan-

dartu ГОСТ 2037-75 ir noteikti šādi gliemežaparametri:
vītnes diametrs D (mm) ...

100 125 160 250 320 400 500 600 630;
vītnes kāpe s (mm) 80 100 125 200 250 320 400 500 630.

Transporta līdzekļu apkalpošanai izmanto pārvietojamos vai

ātrgaitas gliemežtransportierus, kurus lieto ari lentes transpor-
tieru un rausējtransportieru barošanai.

Gliemežtransportiera paveids ir spirāltransportieris (6.5. att.),
kam kravas pārvietošanai cilindra iekšpusē ar noteiktu kāpi

6.4. att. Gliemežtransportieri
а — ar piemetinātu spirāli; b

— ar
attālinātu spirāli; с —

ar

lāpstiņām.
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6.5. att. Spirāltransportieris:

D
r

— caurules iekšējais diametrs.

piestiprināta tērauda lentes spirāle. Sāda tipa transportierus lieto

graudu pirmapstrādes punktos, rotējošās graudu kaltēs, graudu
šķirošanas un attīrīšanas iekārtās.

Bunkuri (6.6. att.) ir pašiztukšojošas tvertnes, pielāgotas va-

ļējas birstošas kravas (graudu, minerālmēslu, keramzīta utt.)
uzkrāšanai, sadalīšanai un īslaicīgai uzglabāšanai, tos izmanto

arī kā birstošu kravu transporta starpposmu tilpnes.
Bunkurus piepilda no augšas ar dažādiem transportieriem.

Bunkurus izgatavo no koka, metāla vai dzelzsbetona. Tie var būt

pārvietojami un stacionāri. Bunkuru sānu sienu slīpums tā sašau-

rinātajā daļā ir 5
...

10° lielāks par kravas slīdēšanas leņķi.
Bunkura aizvaru konstruktīvais izveidojums (6.7. att.) atka-

rībā no bunkurā uzglabājamās kravas un bunkura iztukšošanas

īpatnībām var būt ļoti dažāds. Aizvaru darbināšanai var izmantot

elektrisku, hidraulisku, pneimatisku, mehānisku vai rokas pie-
dziņu.

Nelielas tilpummasas viegli birstošu kravu gadījumā aizvaru

var veidot kā tekni ar maināmu slīpuma leņķi (6.7. att. a), bet

rupjākām beramkravām (akmeņoglēm, akmeņu šķembām) par

aizvaru izmanto smagu masīvu ķēžu bloku slīpā teknē (6.7.
att. b.).

6.6. att. Bunkuri beramkravu glabāšanai un iepildīšanai rito-

šajā sastāvā.
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6.7. att. Bunkuru aizvaru konstruktīvais izveidojums:

а — tekne ar maināmu slīpuma leņķi; b
— ar ķēžu bloku slīpā

teknē; с — vertikālie aizvari; d — horizontālie aizvari; c un / — ci-
lindriski sektoru aizvari; R

e
— aizvara pagriešanās rādiuss; 1 — at-

tālums starp rokturi un aizvara asi; d0 — aizvara ass diametrs; / —

aizvara atvēršanas rokturis.

Plakanie aizvari var darboties gan vertikālā (6.7. att. c), ga

horizontālā plaknē (6.7. att. d). Lai samazinātu aizvara darbin

šanai nepieciešamo spēku, horizontālās plaknes aizvariem izman

bloku, kas veidots pēc kāpurķēdes principa, ar gumijota audum

lenti uz rullīšiem. Bloku pārbīdot, gumijotā auduma lente attiecīb

pret kravu neizslīd.

Samērā plaši lieto arī cilindriskos sektoru aizvarus (6.7. а

c un /), kuru darbināšanai ērti lietot hidrocilindrus.

Celtņi ir stacionāras kravu iekraušanas un izkraušanas iekā

tas. Tos montē gan atklātos laukumos, gan slēgtās telpās (rū
nīcu cehos, noliktavās).

Tilta celtņus (6.8. att.) visbiežāk montē slēgtās telpās, к

grīdas laukums aizņemts ar tehnoloģisko iekārtu, sagatavēm
kravu utt. Tilta celtņu rakstu-

rīga iezīme ir tā, ka to sliežu

ceļš ir novietots virs zemes

līmeņa uz speciālām kolonnām

vai estakādēm. Tilta celtņu

celtspēja ir līdz 1000 kN un lie-

lāka (100 tf un lielāka).
Pastatņu celtņi (6.9. att.)

parasti tiek montēti atklātos

laukumos, t. i., dažādos kravu 6.8. att. Tilta celtņi.
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6.9. att. Pastatņu celtņi:

L — garuma gabarīts.

pārkraušanas punktos, dzelzceļa stacijās, kokmateriālu apstrādes
punktos v. c. Pastatņu celtņiem sliežu ceļš novietots zemes (grī-
das) līmenī. Pastatņu celtņiem, kuriem ir elektrotelferis, celtspēja
ir līdz 5 kN (5 tf), bet ar kravas celšanas ratiņiem apgādāto

pastatņu celtņu celtspēja ir līdz 500 kN (50 tf).
Torņa celtņus (6.10. att.) galvenokārt lieto celtniecības un

montāžas darbos, bet portālceltņi (6.11. att.) tiek izmantoti jūras
ostās un upju piestātnēs kravu kraušanas darbu mehanizācijai

jūras un upju transportā. Portālceltņiem salīdzinājumā ar torņa
celtņiem ir plašākas manevrēšanas spējas un lielāka celtspēja.

6.10. att. Torņa celtnis. 6.11. att. Portālceltnis.
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Konsolceltņus (6.12. att.)
lieto dažādu, ne sevišķi
smagu kravu celšanai, lai

atvieglotu to novietošanu uz

kravas transporta ierīcēm

(rullīšu ceļa), kā arī kravas

iekraušanu un izkraušanu

no autotransporta ritošā sa-

stāva. Konsolceltņus var iz-

veidot gan atklātos lauku-

mos, gan arī slēgtās telpās.
Mehāniskās lāpstas (6.13.

att.) sekmīgi izmanto dažādu

birstošu kravu (graudu,
kombinētās lopbarības) iz-

kraušanai, ja šādu kravu iz-

kraušanas punktos kaut kādu

apsvērumu dēļ nevar izveidot

autosagāzējus vai ir ierobe-
žota pašizgāzēju automobiļu
izmantošana. Kā redzams attēlā, birstošo kravu izkrauj uz trans-

portiera lentes, tādējādi aiztransportējot to uz attiecīgo glabāša-
nas vietu (apcirkni, bunkuru) noliktavā.

Autosagāzējus (6.14. att.) sekmīgi izmanto dažādu birstošu

kravu izkraušanas no borta automobiļiem darbu mehanizācijai.

Automobiļa sagāzuma leņķa robežas ir 30 ... 40°.

Mobilos autosagāzējus (6.14. att. a) var montēt uz elektro-

krāvēja, autokrāvēja vai traktora bāzes, tie automobili sagāž
šķērsvirzienā.

6.12. att. Konsolceltnis:

/ — statne; 2 — vinča; 3 — atsaite.

6.13. att. Mehāniska lāpsta
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6.14. att. Autosagazēji:

а
— mobilie; b

— šķērssagāzējs; с
— garensagāzējs; 1 — pamatne; 2 — atturrullīši

3 — pagriežamās platformas loks; 4 — sānu norobežotāji; 5 — platforma (bez pārse
gurna); 6 — elektromotors ar reduktoru un vinču.

6.15. att. Autokrāvējs:
А — ar celtņa izlici un kasi: В — ar dakšām un kravas noturētāju; С — ar

žok]veida greiferu; D — ar greiferkausu; E — ar tapu.
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Stacionāros autošķērssagāzējus (6.14. att. b) sekmīgi izmanto

autovilcienu izkraušanai, bet garensagāzējus (6.14. att. c) sek-

mīgi izmanto individuālo automobi|u izkraušanai. Ir izveidotas

arī tādas autogarensagāzēju konstrukcijas, kuras var izmantot

autovilcienu izkraušanai.

Autokrāvējus izmanto kravu kraušanai un transportēšanai
galvenokārt atklātos laukumos, jo tiem uzstādīts iekšdedzes mo-

tors. Autokrāvējs ir universāla kravu kraušanas mašīna, jo tās

darba orgāni ir maināmi (6.15. att.), pielāgojami visdažādāko

kravu satveršanai un transportēšanai kravu kraušanas punktu te-

ritorijā.
Elektrokrāvējus izmanto galvenokārt slēgtās telpās, jo tie

strādā bez trokšņa un darbības laikā neizdala kaitīgas gāzes. To-

mēr uz akumulatoru baterijām negatīvi iedarbojas pārslodzes, tās

ir jutīgas pret triecieniem, smagas un dārgas.
Arī elektrokrāvējiem darba orgāni ir maināmi (6.16. att.), kas

Jauj tos izmantot dažādu kravu kraušanai un transportēšanai.

Elektrokrāvējiem ir ļoti labas manevrēšanas spējas, tie kravu var

ievest un novietot tieši automobiļa kravas platformā vai dzelzceļa

vagonā, kā arī no turienes kravu paņemt un izvest.

Nepārtrauktas darbības mobilās kravu iekraušanas mašīnas

(6.17. att.) izmanto birstošu kravu (graudu, minerālmēslu, sniega

utt.) kraušanai no kaudzēm transporta līdzekļos vai kravas pār-
kraušanai no dzelzceļa platformas automobiļos vai traktoru pie-
kabēs.

Mobilo iekrāvēju montē uz pašgājējas šasijas, tam ir divi pat-

stāvīgi orgāni — barotājs ar lāpstu un grābjošām ķepām vai

gliemežtransportiera veida barotājs un skrāpju transportieris
kravas pārvietošanai. Skrāpju transportiera pacēluma leņķi var

mainīt.

6.16. att. Elektrokravēji
а — ar dakšām; b — ar apa]kravu satvērēju.
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Ekskavatorus arī izmanto kā kravu iekraušanas mašīnas, se-

višķi efektīvi tas ir tajos gadījumos, ja kravu iekraušanas darbi
ir saskaņoti ar zemes rakšanas darbiem celtniecībā, vai ari da-

žādu derīgo izrakteņu atsegto atradņu apgūšanā.

Ekskavatorus var klasificēt

1) pēc darba orgānu tipa — ekskavatoros ar tiešo lāpstu
(6.18. att. a), kuru izmanto kravas ņemšanai, kas atrodas aug-

stāk par ekskavatora pārvietošanās ceļu; ekskavatoros ar atgrie-
zenisko lāpstu (6.18. att. b), kuru izmanto tranšeju rakšanai un

kravas ņemšanai, kas atrodas zemāk par ekskavatora pārvieto-
šanās ceļu; ekskavatoros ar draglainu (6.18. att. c), kurus izmanto

rakšanai zem ekskavatora atbalsta līmeņa un ja iekraušana jāiz-
dara lielā rādiusā (purvainos apvidos); ekskavatoros ar greifer-
kausu (6.18. att. d), kurus izmanto sagatavotas, krautnēs sakrau-
tas kravas (smilts, kūdras) iegrābšanai un iekraušanai transporta
līdzekļos;

2) pec dzinekļa konstruktīva izveidojuma — riteņu, kapur-
ķēžu un soļojošos ekskavatoros;

3) pec enerģijas avota — ekskavatoros ar iekšdedzes moto-

riem, elektromotoriemun dīzeļelektriskajos ekskavatoros.

6.17. att. Nepārtrauktas darbības mobilais kravu iekrāvējs.
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Ja kraujamās kravas apjomi ir nelieli, lietderīgi izmantot uz

traktora «Беларус» bāzes montētos ekskavatorus, kuru kausa til-

pums ir līdz 0,8 m 3.

Celtņautomobilis ir mobila gabalkravu vai konteineros un pa-

ketēs tarētas beramas un sīkas gabalkravas kraušanas mašīna.

Celtņautomobiļus izmanto kravu kraušanas punktos, kuros ir ne-

regulāra kravu plūsma, kā arī tad, ja kravu kraušanai ir epizo-
disks raksturs. Speciālas konstrukcijas celtņautomobiļu celtspēja
pārsniedz 1000 kN (100 tf). Atkarībā no celtņa konstrukcijas, kas

uzstādīta uz automobiļa šasijas, izšķir celtņus ar mehānisko, hid-

raulisko un elektrisko (6.19. att.) piedziņu.
Celtņautomobiļiem ir samērā liels izlices sniegums, tāpēc

ir iespējams mehanizēt kravu izkraušanu no dzelzceļa platfor-
mām, konteineru kraušanu, kā ari izmantot tos celtniecībā. Celtņ-
automobiļu galvenie tehniskie rādītāji doti 6.3. tabulā.

Paškrāvēji automobiļi ir apgādāti ar kravu celšanas iekārtām,
kuras stacionāri uzstādītas uz automobiļiem. Dažādas konstruk-

cijas konsolceltņus (6.20. att. a) var izmantot konteineru, būv-

materiālu,malkas kraušanai.

Konteineru iekraušanai un izkraušanai ērti izmantot portāl-
celtņus (6.20. att. b) ar celtspēju 12,5... 50 kN (1,25... 5 tf).

Dažādu gabalkravu (mēbeļu, mucu, mūzikas instrumentu)
iekraušanai automobiļos izmanto kravas pacelšanas bortu

(6.20. att. c). Bortu celšanas laikā horizontālā stāvoklī notur šar-

nīrveida paralelograma mehānisms.

Gara gabarīta kravu (cauruļu, velmējumu, kokmateriālu)
iekraušanai ritošajā sastāvā izmanto divspoļu (6.21. att. a) un

vienspoles (6.21. att. b) vinčas. Abos gadījumos vinčām ir

6.18. att. Ekskavatoru klasifikācija pēc darba or-

gānu tipa:

а — ar tiešo lāpstu; b — ar atgriezenisko lāpstu; с —

ar draglainu; d — ar greiferkausu.
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6.19.

att.

Dīzeļelektriskais
celtņautomobilis:

/

—
automobilis;

2

—
ģenerators;

3—celtņa

vadītāja

kabīne;
4—pagrieziena

mehānisms;
5

—
galvenā

vinča;
б

—izlices
pa-

celšanas

vinča;
7

—kāša vinča;
8—stabilizatori;
9—celtņa

pagrieziena
iekārta;
10

—izlice.
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6.20. att. Paškrāveji automobiļi:

а — ar konsolceltni; b — ar portālceltni; с — ar kravas cēlāju pakaļējo bortu.

6.21. att. Paškrāvēji autovilcieni garu
kravu pār-

vadāšanai:

а — ar divspoļu vinču; b — ar vienspoles vinču; / —

automobilis; 2 — earummaiņas piekabe; 3 — sija;

4 — garā krava; 5 — vinča; 6 — trose; 7 un 8 — bloki;
9 un 10 — kūleņi.
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6.3.

tabula

Dažu

celtņautomobiļu
galvenie

tehniskie
rādītāji Celtņautomobilis

Rādītāji

K-67

4056

AK-75

KC-3562A

K-162

Maksimāla
izlices

celtspēja
(kN);

(tf)

63

(6,3)

63

(6,3) 3,0

75

(7,5) 2,8

100

(10)
4

150

(15)
4

Izlices

sniegums
(m)

3,5

aksimalais
izlices

sniegums
(m)

7

20

(2)

7

15

(1,5)

7

16,5

(1,65)

18

5

(0,5)

10

40

(4)

Celtspēja
(kN);

(tf)

Darbīgās
daļas

piedziņa

Elektriskā

Hidrauliska

Mehāniskā

Hidrauliskā

Elektriska

Automobiļa
šasija

MA3-500

ЗИЛ-130

ЗИЛ-130

MA3-500A

KpA3-257
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mehāniskā piedziņa no automobiļa motora. Darbā divspoļu vinčas
ir ērtākas, jo, izmantojot tās, var samazināt palīgstrādnieku skaitu.

Vinčas var darboties ar vilces spēku līdz 120 kN (12 tf). Ar to

pietiek, lai iekrautu 10 un vairāk tonnu smagu monolītu gabal-
kravu, kā arī garas kravas vienību kopas.

6.6. KRAVU SATVĒRĒJIERĪCES

Kravu satvērējierīces ir neatņemama kravu celšanas, iekrau-

šanas un izkraušanas mehānismu un mašīnu sastāvdaļa. Tām

jāatbilst ceļamās kravas īpašībām un formai, jāgarantē kravas

nebojāšana satveršanas momentā, jāatbilst arī darba drošības

prasībām, jābūt ar minimālu masu un vienkāršām ekspluatācijā.
Kravu satvērējierīces klasificē

a) atkarībā no pārvietojamās kravas — beramkravām, gabal-
kravām un gara izmēra kravām;

b) atkarībā no piedziņas — ar bezpiedziņas aizķēri; ar aiz-

ķēri, kuru darbina papildu enerģijas avoti (hidrauliskie, elek-

triskie utt.);

c) atkarībā no darba mehanizācijas pakāpes — ar rokām aiz-

kabināmās un atkabināmās kravu satvērējierīcēs; mehāniskās sa-

tvērēj ierīcēs, kuras vada cēlējmašīnas operators; pusautomātiskās
(piekabināšana vai atkabināšana automātiska) un automātis-

kās kravu satvērējierīcēs, kuras darbojas bez kravu cēlējmašīnu

operatora līdzdalības;

d) atkarībā no kravu satvērējierīces un kravu cēlējmehānisma
vai cēlējmašīnas savstarpējās sakabes — kravu satvērējierīcēs,
kuras piekabināmas kravu cēlējmehānisma vai cēlējmašīnas kā-

sim, un kravu satvērējierīcēs, kuru savienošanai ar cēlējmehā-
nismu vai mašīnu ir jāizgatavo speciālas palīgierīces vai jāiz-
maina kravu cēlējmehānisma vai cēlējmašīnas konstrukcijas.

6.22. att. Stropes:
а — cilpveida; b — ar kāšiem; с — daudzgalu ar kāšiem
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Viena no vienkāršākajā
bezpiedziņas kravu satvērē

ierīcēm ir štropes (6.22. att.

kuras var tieši piekabināt p

kravu cēlējmašīnas kāša.

Samērā plaši lieto а

spīļu (žokļu) tipa kravu s

tvērējierīces (6.23. att.), kur

darbības pamatā ir divplec
sviras princips. Kravas cc

šanas momentā spīles aut

mātišķi sakļaujas, krava tie

saturēta berzes spēku dē

Sviru galu uzlikās var ma

nīt, tādējādi ar vienām sp

lēm ir iespējams satvert d

žādas formas un izmēru с

ļamās kravas.

Dažādu gabarītu gaba
kravu celšanai ir nepieciešamas piekares (pakares) (6.24. att.

ar kurām var satvert vienu lielāku gabalkravas vienību vai v

tām novietot vairākas mazāku izmēru gabalkravas vienības, tād

jādi palielinot vienlaicīgi ceļamās kravas kopējo masu. Piekar

(pakares) var būt koka vai metāla grīdiņas, tīkli ar savelkam

cilpu, kā arī kāšu piekares, dakšveida piekares utt.

Biezu metāla lokšņu satveršanai lieto divkulaciņu un eksce

triskās satvērējierīces, bet plānām skārda loksnēm — vakuum

ierīces (6.25. att.). Pēdējās sekmīgi lieto tad, kad jāceļ kat

skārda loksne atsevišķi, pie tam loksnes masa nedrīkst būt li

lāka par 100 kg. Vakuumierīce sastāv no automātiskas darbīb

gaisa cilindra 1, kurā ievietots virzulis ar vārstiem un gumijotie

6.23. att. Spīļu tipa satvereji:

а — apa|ām kravām; b — kantainām kra-

vām.

6.24. att. Pakares

а — dakšveida; b — kantainām gabalkravām; с — traversa
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6.25. att. Satvcreji:

а — divkulaciņu; b — vakuuma; / — gaisa cilindrs; 2 — pie
sūcekņi.

piesūcekņiem 2. Celšanas momentā cilindrā rodas retinājums, tā

rezultātā piesūcekņi notur ceļamo skārda loksni.

Pusautomātisko štropēšanas kāšu uzbūves un darbības prin-
cips dots 6.26. attēlā.

Mehāniskās kravu satvērējierīces parasti ir pielāgotas vienam

noteiktam kravas veidam un tiek darbinātas no kopēja vai uz

kravu satvērējierīces speciāli uzstādīta enerģijas avota. Mehānis-

kās kravu satvērējierīces parasti ir maināmas, piemēram, kontei-

neri, kokmateriāli un citas spe-

cifiskas gabalkravas satvērēj-
ierīces, greiferkausi, elektro-

magnēti, daudzžokļu greiferi.

Strauji paplašinoties kontei-

neru pārvadājumiem, pēdējā
laikā sāk plaši lietot mehā-

niski darbināmas konteineru

satvērējierīces, tādējādi likvi-

dējot konteineru štropētāju pro-
fesiju. 6.27. attēlā a var aplū-
kot vidējas ietilpības konteineru

mehānisko satvērējierīci ЦНИИ

МПС, bet 6.27. attēlā b —
liel-

tonnažas konteineru satvērēj-
ierīci, kuru bieži vien veido te-

leskopisku, tādējādi pielāgojot
dažāda garuma konteineru sa-

tveršanai.

Konteineru mehāniskās sa-

tvērējierīces ir apgādātas ar

speciālām centrēšanas vadīk-

lām, ar kurām panāk precīzu
satvērējierīces fiksāciju uz

konteinera.
6.26. att. Pusautomātiskie kāši.



6.27. att. Automātiskie konteineru satvēreji.

Pēc satvērējierīces fiksācijas cejamās mašīnas operators iedar-
bina slēgiekārtu (pagriežamus kulaciņus, ekscentrus utt.). Slēg-
iekārtas piedziņa ir elektriska vai elektrohidrauliska, retāk —

pneimatiska.

Elektromagnētus (6.28. att.) lieto dažādu feromagnētisku kravu

celšanai. Rūpnieciski tiek ražoti

apaļie elektromagnēti (tips M)
un taisnstūra formas elektro-

magnēti (tips ПМ). Elektro-

magnētu iekar cēlējmašīnas
kāsī, tā spoli baro 220 V līdz-

spriegums, kuru elektromagnē-
tam pievada pa lokanu kabeli.
Garu feromagnētisku kravu cel-

šanai vienlaikus izmanto divus

vai vairākus elektromagnētus,
tos attiecīgi iekarot traversā.

Ar elektromagnētu vienlai-
kus satveramo kravu formas un

ģeometriskie izmēri ir dažādi.

Kravu satveršana ir atkarīga no

feromagnētiskās kravas tempe-
ratūras (elektromagnēta sakar-

šanas).

Darbā ar elektromagnētiem
ir' pastāvīgi jābūt piesardzī-
giem, jo, ceļot dažādas gabal-
kravas, piemēram, melno mc-

6.28. att. Kravu pacelšanas elektro-

magnēts:

/ un 3 — elektromagnēta poli; 2 — ne-

magnetiska paplāksne; 4 — hermētisks ap-

valks; 5 — elektromagnēta spole; 6 —

tērauda korpuss.
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6.4. tabula

M tipa elektromagnēturaksturojums

tālu lūžņus, ir iespējama dažu metāla gabalu priekšlaicīga atkri-

šana, kā arī visas kravas krišana elektroapgādes traucējumu ga-

dījumos.
Greiferus atkarībā no to konstruktīvā izveidojuma lieto vis-

dažādāko beramkravu, kā arī dažādu liela izmēra gabalkravu
satveršanai. Divdaļīgos greiferkausus var lietot dažādu beram-
kravu (minerālmēslu, grants, akmeņogļu v. c.) satveršanai, bet

daudzžokļu greiferkausus var lietot gan beramkravu (pakaišu
kūdras), gan arī gabalkravu (metāllūžņu) satveršanai.

Atkarībā no greifera žokļu aizvēršanas mehānisma tos iedala

vienas, divu un četrtrošu greiferos un motorgreiferos, kuriem

greifera žokļus darbina ar elektrisku, hidraulisku vai elektrohid-
raulisku piedziņu.

Divu trošu greiferkausa uzbūves un darbības principu var

izprast, aplūkojot 6.29. attēlu.

Atkarībā no konstruktīvā izveidojuma un uzdevuma greifer-
kausu tilpuma robežas ir 0,5 ...2,5 m

3,
masa — 150 ... 2800 kg.

6.29. att. Divu trošu greiferkausa darbība.

Elektromagnēta tips
Parametri

M-22 M-42

ilektromagnēta diametrs (mm)
'atērējamā jauda (kW)
ilektromagnēta masa (kg)
ilektromagnēta celtspēja (N); (kgf),

ceļot viengabala kravu

ceļot čuguna gabalus (lūžņus)
ceļot tērauda skaidas

775 1170

2,3 7,15
575 1670

60 000 (6000) 160 000 (16 000)

2000 (200) 6000 (600)

800 (80) 2000 (200)
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6.30. att. Vakuuma satvērejiekārtas:
а

— iekārtas principiālā shēma; b — satvērējiekārta; / —
hermetizē-

jošs gredzens; 2 — metāla disks; 3 — gumijota auduma šļūtene;
4 — vakuumsuknis; 5 — traversa; 6 — piesūcekņi.

Lai satvertu un pārvietotu dažādas nemagnētiskas plākšņveida
kravas vienības (stiklu, finieri, kokšķiedras un citas plāksnes),
lieto vakuuma satvērējiekārtas (6.30. att. a), kas sastāv no cel-

šanas iekārtai piestiprināta diska 2, kura diametrs ir līdz 400 mm

un kura centrālo daļu ar vakuumsūkņi 4 savieno gumijota auduma

šļūtene 3. Metāla diskam pievienots elastīgs hermetizējošs gre-
dzens /.

Smagu gabalkravu (betona, akmeņu, koka un citu plātņu), kā

ari dažos gadījumos kastu satveršanai lieto vairākus piesūcekņus

(6.30. att. b), kurus iekar traversā.

6.7. AUTOMĀTISKAS DARBĪBAS KRAVU SATVĒRĒJIERĪCES

Kravu iekraušanas un izkraušanas darbu automatizācija ir

svarīgs priekšnosacījums ritošā sastāva darba ražīguma kāpinā-
šanai. Šo jautājumu sekmīgi var risināt, lietojot automātiskas

darbības kravu satvērējierīces. Lietojot šādas ierīces, atbrīvojas

darbaspēks kravu iekraušanas un izkraušanas punktos, jo nav

vajadzīgi štropētāji.
Automātiskas darbības kravu satvērējierīču izmantošanas trū-

kums ir šo ierīču specifika — tās grūti veidot universālas, pie-
mērot dažādu izmēru un formas gabalkravas vienību satveršanai.

Tādēļ automātiskas darbības kravu satvērējierīces tiek konstru-

ētas un izgatavotas, speciāli tās pielāgojot katram ceļamās gabal-
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kravas veidam, ievērojot satveramas gabalkravas formu, izmērus

un masu.

Tā, piemēram, aplūkosim inženiera S. Melameda konstruēto

automātiskas darbības kravu satvērējierīci, kas pielāgota noteik-

tas formas un izmēru konteineru satveršanai. Tā sastāv no

rāmja 6 (6.31. att.), traversas 5, automātiskas darbības fiksācijas
mehānisma 1, stiepņiem 2 un ap asi pagriežamiem kāšiem 7. Pie

rāmja piemetinātas ierīces centrēšanas vadīklas 8 un automātiskas

darbības fiksācijas mehānisma pamatne. Traversa veidota no

profilvelmējumiem, kuru profilu numurs un garums ir atkarīgi
no ceļamās kravas masas un izmēriem. Traversas augšpusē pie-
metināts saistenis 4, aiz kura aizkabina celtņa kāsi, bet apakšpusē
piemetinātas vadīklas 3 un automātiskas darbības fiksācijas me-

hānisma slīdnis.

Automātiskas darbības fiksācijas mehānisms sastāv no slīdņa
2 (6.32. att.), pamatnes 4 un uz ass 1 novietotas zvaigznītes 5.

Ass ir piemetināta pie pamatnes, slīdnī virzienā pret asi ir gare-

nas formas izgriezums. Pie slīdņa piemetināts atturis 3. Zvaig-
znīte uz ass var brīvi griezties.

Automātiskas darbības kravu satvērējierīces darbības princips
ir šāds: iedomājamies, ka 6.31. attēlā redzama automātiskas dar-

bības kravu satvērējierīce tajā ciklā, kad to ar celtņa kāsi paceļ
un gatavojas uzlikt konteineram. Automātiskas darbības fiksāci-

jas mehānisma zvaigznīte 5 (6.32. att. a) ir ieķīlāta starp

6.31. att. Automātiskas darbības kravas satvērējierīce:
/ — automātiskas darbības fiksācijas mehānisms; 2 — stiepni
3 — vadīklas; 4 — saistenis; 5 — traversa; 6 — rāmis; 7 — pa

griežami kāši; 8 — centrēšanasvadīklas.
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6.32. att. Automātiskas darbības fiksācijas mehānisms

а — fiksācijas mehānisms bloķētā stāvoklī; b un с — zvaigznes pagriešana; с — kra-
vas pacelšana; / — ass; 2 — slīdnis; 3 — atturis; 4 — pamatne; 5 — zvaigznīte

zvaigznītes asi /, zvaigznītes zobu un slīdni 2. Sādā veidā rāmis

6 (6.31. att.) ir sajūgts nekustīgi ar traversu 5 tās apakšējā stā-

voklī, stiepņi 2 notur pagriežamos kāšus 7 pavērtā stāvoklī.
Uzliekot automātiskas darbības kravu satvērējierīci konteine-

ram, traversa 5 savas masas ietekmē turpina pārvietoties uz leju
un atturis 3 (6.32. att. b) pagriež zvaigznīti, kas atrodas pamatnes
un slīdņa izgriezumu spraugā, tuvu horizontālam stāvoklim.

leslēdzot celtņa kāša cēlējmehānismu, traversa tiek celta uz

augšu, slīdnis 2 ar izgriezuma apakšējo malu pagriež zvaigznīti
pa labi (6.32. att. с un d), tā vairs neiesprūst, un traversa, pa-

ceļoties attiecībā pret rāmi 6, ar stiepņiem 2 pagriež kāšus 7, tie

savukārt satver konteineru un, iedarbojoties smaguma spēkam,
notur to satvertā stāvoklī. Novietojot konteineru ritošā sastāva

kravas platformā, automātiskas darbības fiksācijas mehānisma

zvaigznīte tiek pagriezta stāvoklī, kādā ieķīlēts slīdnis, tādējādi

secīgi atkārtojas atkal visi četri cikli.

Atkarībā no satveramās kravas formas un izmēriem kāšu dar-

bināšanai var izmantot arī slīpo plakni ar rullīšu pāri un lokanās
atsaites.

Automātiskas darbības kravu satvērējierīces izmanto ķieģeļu,
dzelzsbetona plātņu, aku grodu, caurteku un citu konstrukciju
celšanai un iekraušanai ritošajā sastāvā.

6.8. PNEIMATISKĀS lEKĀRTAS KRAVU KRAUŠANAI

Pneimatiskās iekārtas putekļainu un birstošu kravu transpor-
tēšanai, iekraušanai transporta līdzekļos un izkraušanai no tiem,
kurai seko šo kravu transportēšana tālāk uz glabāšanas vietu,

plaši lieto visdažādākajos mūsu zemes tautas saimniecības uzņē-
mumos. Pneimatiskajām iekārtām ir augsts darba ražīgums, mi-

nimāli transportējamās kravas zudumi, ērta transportvadu mon-
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tāža, augsta procesa automatizācijas iespēja un plašs darba ražī-

guma (līdz 300 t/h) un transportēšanas attāluma (līdz 1,5 km)
diapazons, pie tam celšanas augstums var būt līdz 35 m.

Pneimatisko iekārtu galvenie trūkumi ir augsts īpatnējais ener-

ģijas patēriņš kravas transportēšanai (8... 12 reizes augstāks,
nekā lietojot mehānisko transportu), transportiekārtu atsevišķu
mezglu intensīva nolietošanās, iekārtās ievadāmā gaisa rūpīga
attīrīšana no mitruma un ejļas, izmantotā gaisa plūsmas rūpīga
attīrīšana no sīkajām kravas daļiņām, lai novērstu apkārtnes
piesārņošanu.

Tomēr pneimatisko iekārtu ekspluatācijas priekšrocības ir tik

ievērojamas, ka, neievērojot iepriekš minētos trūkumus, tās mūsu

tautas saimniecībā sāk izmantot aizvien plašāk.
Pneimatisko iekārtu darbības pamatā ir sīku kravas daļiņu

iesūkšana retinātā gaisa plūsmā un pārvietošana reizē ar to no-

teiktā ātrumā pa transportvadu vai arī kravas pārvietošana ar

transportējamo kravu aizpildītā vadā, izmantojot saspiesta gaisa
plūsmu. Atkarībā no iegūtā gaisa strūklas plūsmas veida visas

pneimatiskās iekārtas iedala

retinājuma iekārtās, kas kravu kopā ar atmosfēras gaisu iesūc

transportvadā, kurā ir retinājums;
spiediena iekārtās, kurās kravu pa transportvadu pārvieto ar

saspiesta gaisa plūsmu;
kombinētās iekārtās, kurās apvienotas retinājuma un spiediena

iekārtu transportvadu līnijas.
Retinājuma iekārtās (6.33. att. a) pneimatiskajā sistēmā re-

tinājumu rada vakuumsūknis 6. Atmosfēras spiediena ietekmē

gaiss caur kravas uztvērēju / kopā ar transportējamo putekļaino

6.33. att. Pneimatiskas iekārtas putekļainu kravu transportēšanai:
а — retinājuma; b — spiediena; / — kravas uztvērējs; 2 — transportvads; 3 — atdalī-

tājs; 4 — filtrs; 5 — aizvars; 6 — vakuumsūknis; 7 — sajaukšanas kamera; 8 — trans-

portvadā pārslēdzējs.
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kravu nonāk transportvadā 2, pa kuru šis.gaisa un transportēja-
mās kravas maisījums plūst uz atdalītāju 3. Atdalītāja šķērsgrie-
zuma laukums ir daudzkārt lielāks par transportvadā šķērsgrie-
zuma laukumu, tāpēc gaisa plūsmas ātrums strauji samazinās,
krava atdalās no gaisa plūsmas, t. i., nogulsnējas un sakrājas
atdalītāja apakšējā daļā. Lai veicinātu transportējamās kravas

nogulsnēšanos, atdalītājā var iebūvēt dažādas šķērssienas gaisa
plūsmas intensīvai virziena maiņai, kā rezultātā transportējamās
kravas daļiņas atsitas pret šķērssienām, zaudē ātrumu un inten-

sīvi nogulsnējas atdalītājā. Gaisa plūsma, kurā vēl palikušas sīkas

putekļainās kravas daļiņas, nonāk filtrā 4, tiek pilnīgi attīrīta

un caur vakuumsūkņi 6 aizplūst atmosfērā.

Transportēto kravu no atdalītāja un filtra izlaiž caur aizvaru

5, kura konstrukcija nodrošina gaisa neiekļūšanu atdalītājā un

filtrā.

Spiediena iekārtās (6.33. att. b) saspiestā gaisa plūsma no

kompresora caur mitruma un eļļas atdalītājiem nonāk barotāja
sajaukšanas kamerā, kurā piespiedu kārtā gliemežtransportieris
ar mainīgu kāpi padod transportējamo kravu. Sajaukšanas ka-

merā 7 transportējamā krava intensīvi sajaucas ar gaisa plūsmu
un pa transportvadu 2 aizplūst uz transportvadā pārslēdzēju 8,

un atkarībā no tā stāvokļa nonāk vienā no atdalītājiem 3. Tālāk

gaisa plūsma caur filtru aizplūst atmosfērā.

Ar pneimatiskajām iekārtām var iekraut, izkraut un transpor-
tēt visdažādākās putekļainās un birstošās kravas: miltus, ce-

mentu, cukuru, graudus, ogļu putekļus, smiltis, kokvilnu, zāģu un

ēveļu skaidas un pat sīkas gabalkravas kalibrētā iesaiņojumā.

6.9. PNEIMATISKIE KRAVU IZKRĀVĒJI

6.34. att. Pneimatisko izkrāvēju kravas

uztvērējierīce.

Pēc darbības principa
pneimatiskos krāvu izkrāvē-

jus iedala retinājuma, spie-
diena un kombinētajos izkrā-

vējos. Pneimatisko izkrāvēju
kravas uztvērējierīces montē

uz speciāliem pašgājējiem
ratiņiem (6.34. att.), kuri ap-

gādāti ar mehāniskas darbī-
bas kravas irdinātāju un

grābjošiem diskiem. Katram

ratiņu ritenim piedziņai iz-

manto individuālu elektro-

motoru. Sādu pašgājēju ra-

tiņu konstrukcija nodrošina

augstas manevrēšanas spējas
un distancvadību. Izmantojot
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6.35. att. Pneimatiskās kravu izkraušanas iekārtas principiālā shēma:

/ — kravas uztvērējierīce; 2 — kravas transportvads; 3 — kravas līmeņrādis; 4 —

kravas uztvērējs; 5 — filtri; 6 — filtru attīrīšanas iekārta; 7 — gliemežtransportieris;
8 — sajaukšanās kamera; 9 — vakuumsūknis.

tos kravu izkraušanai no dzelzceļa vagoniem vai noliktavu tilp-
nēm, operatoram nav jāatrodas putekļainajā telpā.

Pneimatiskās kravu izkraušanas iekārtas principiālā shēma ap-

lūkojama 6.35. attēlā. Kravas uztvērējierīci / ievieto iztukšojamā

6.36. att. Putekļaino kravu kraušanas darbu mehanizācijas
shēmas:

а — no noliktavām; b — no dzelzceļa vagoniem.
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vagonā vai apcirknī. Irdinātāji izkraujamo» kravu uzirdina,

tā nobirst uz grābjošajiem diskiem un tiek novirzīta uz kravas

uztvērēju, no kurienes ar vakuumsūkņa 9 radīto retinājumu pa

transportvadu 2 izkraujamās kravas un gaisa maisījums nonāk
kravas uztvērējā 4, kura apakšējā daļā iemontēts līmeņrādis 3 un

izveidots gliemežtransportieris 7 ar mainīgu kāpi. Gliemežtrans-

portiera mainīgā kāpe nodrošina zināmu kravas sablīvējumu pie
sajaukšanās kameras 8, tādējādi nodrošinot iekārtu pret saspiestā
gaisa pretēju plūsmu uz atdalītāju. No sajaukšanās kameras iz-

kraujamo kravu pa transportvadu var novadīt uz cisternautomo-

bili vai citu transporta līdzekli.

Atdalītāja augšējā daļā ir izveidoti filtri 5 un automātiska

filtru attīrīšanas iekārta 6, kas attīra filtrus pneimatiskā kravu

izkrāvēja darbināšanas laikā.

Kombinētā tipa pneimatisko kravu izkrāvēju TA-26 un TA-27
darba ražīgums attiecīgi ir 20 un 50 t stundā, ja kravas trans-

portēšanas attālums ir 40 un 50 m.

Putekļainu un birstošu kravu kraušanas darbu mehanizācijas
shēma aplūkojama 6.36. attēlā. Organizējot šādu kravu kraušanu

pēc dotās shēmas, ir iespējams pilnīgi likvidēt roku darbu pu-

tekļainu un birstošu kravu kraušanā, tādējādi atbrīvojot cilvēku

no veselībai kaitīgiem darba apstākļiem.

6. 10. KRAVAS KRAUŠANAS DARBU MEHANIZĀCIJAS

EKONOMISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Kravas kraušanas darbu pašizmaksa, t. i., izdevumi kraušanas

darbiem, attiecināti uz 1 pārkrautās kravas tonnu, ir svarīgs kravu

kraušanas punktu darba raksturotājs. Ekonomiskai analīzei un

uzskaitei ērtāk izmantot tonnoperācijas pašizmaksu, t. i., vienas

kravas tonnas iekraušanas vai izkraušanas pašizmaksu.
Ja kravu kraušanas darbi nav mehanizēti, tonnoperācijas paš-

izmaksa veidojas no šādiem elementiem: no pamata un papildu
darba algas strādniekiem (ar pieskaitījumiem), no pieskaitāmiem
izdevumiem un no izdevumiem kraušanas darbos izmantojamā
inventāra nodiluma kompensācijai.

Ja kravu kraušanas darbi ir mehanizēti, tad vienas tonnope-
rācijas pašizmaksu veido šādi elementi:

strādnieku darba alga (pamata un papildu) ar pieskaitī-
jumiem;
kravu kraušanas mašīnu amortizācijas izdevumi;
izdevumi degvielai vai elektroenerģijai;
izdevumi ziežvielām un pārējiem ekspluatācijas materiāliem;
izdevumi tehniskajām apkopēm un tekošajiem remontiem;
pieskaitāmie izdevumi;

pārējie izdevumi (cēlējmašīnu transportēšanai, uzstādīšanai,

kraušanas punktu aprīkošanai).
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Kravas kraušanas darbu mehanizācijas ekonomisko nozīmi pēc
vienkāršotām metodēm var uzzināt, nosakot nemehanizētā roku
darba samazinājumu, tiešās vai pielīdzinātās kraušanas darbu

izmaksas un nosakot kraušanas mašīnu un mehānismu iegādei
izlietoto kapitālieguldījumu atmaksāšanās laiku.

Roku darbu samazinājumu kravas kraušanā, pārejot no mazāk

ražīga krāvēja uz augstražīgāku, nosaka pēc formulas

аг4-Д- (i-f)«,
ti h

y
i\ h '

kur Ap
— kravas kraušanā samazinātais cilvēku skaits;

Q — pārkraujamās kravas apjoms (t/h);
i\ un i 2 — strādājošo izstrāde salīdzināmos variantos (t/h).

Tiešo izmaksu ietaupījumu, ko iegūst, mehanizējot dotā ap-

joma kravas kraušanu, var aprēķināt pēc formulas

£
kc= (S, -S2+ Со (t'kr - Г*) ) Q,

kur £k — kopējais ietaupījums (rbļ.);
Sļ un S2 ■—

vienas tonnas kravas kraušanas izmaksas salī-
dzināmos variantos, t. i., salīdzinot kraušanu

ar rokām un mehanizēti (rbļ.);
C 0

— transporta līdzekļu dīkstāves izmaksas (rbļ.),
kas attiecinātas uz 1 t kravas (lauksaimnie-
cībā0,85... 0,95 rbļ./h);

i'kr un t\
r

—
vienas tonnas kravas kraušanas laiks salīdzi-

nāmos variantos (h);
Q — kravas apjoms (t).

Lai kravu kraušanas darbos nebūtu ritošā sastāva dīkstāves,
jāizvēlas visefektīvākais kravu kraušanas mašīnu vai mehānismu

tips, kuru darba ražīgums atbilst veicamā kraušanas darba ap-

jomam.
Kravu kraušanas mašīnas un mehānismi jāpielāgo dotā veida

kravai, tiem jābūt ar augstu lietderības koeficientu, jābūt ekono-

miskiem.

Ja kravu kraušanas mašīnas vai mehānisms ir jāizmanto plaša
frontē, var lietot mobilās kravu kraušanas mašīnas.

Izvēloties kravu kraušanas mašīnu vai mehānismu tipu, ap-

rēķinot to nepieciešamo skaitu, jāņem vērā kraušanas mašīnu vai

mehānismu tehniskā un ekspluatatīvā darba ražīgums.

Kravu kraušanas mehānismu un mašīnu tehnisko darba ražī-

gumu izsaka ar vienā nepārtraukta darba stundā pārkrautās kra-

vas daudzumu (t, m3, gab.), ja ievērots nosacījums, ka kravu

kraušanas mašīnas vai mehānisma celtspēja tiek izmantota pil-
nīgi, kravu kraušanas darbu organizēšana ir pareiza, kraušanas

mašīnas vai mehānismus apkalpo pieredzes bagāts un iestrādā-

jies apkalpojošais personāls. Tehniskais darba ražīgums raksturo



kravu kraušanas mašīnas vai mehānisma tehniskās iespējas, to

ieraksta mašīnas vai mehānisma pasē.
Kravu kraušanas mašīnu vai mehānismu ekspluatācijas darba

ražīgumu izsaka ar vienā stundā konkrētos apstākļos pārkrautās
kravas daudzumu, ja ievērots nosacījums, ka kravu kraušanas

darbi ir pareizi organizēti. Ekspluatācijas darbaražīgums vienmēr

ir zemāks nekā šo mašīnu vai mehānismu tehniskais darba ra-

žīgums un atkarīgs no dažādiem konkrētiem darba apstākļiem.
Kravu kraušanas mašīnas vai mehānisma diennakts izstrādi

Qdn (t) var noteikt ar formulu

Qdn= tKqt,

kur t — kravu kraušanas mašīnas vai mehānisma darbināšanas

laiks diennaktī (h);
Ķ — kravu kraušanas mašīnas vai mehānisma izmantoša-

nas koeficients;

qt —
kravu kraušanas mašīnas vai mehānisma tehniskais

darba ražīgums (t/h).

Kravu kraušanas mašīnu vai mehānismu skaitu Afkr, kāds ne-

pieciešams dotā kravas apjoma pārkraušanai, var aprēķināt pēc
formulas

D
a gQdn Dd gtĶq\

kur Qg
— iekraujamās vai izkraujamās kravas daudzums gadā

(t);
Dd g

— darba dienu skaits gada. ļ

Lai kravu kraušanas mašīnu un mehānismu izmantošana būtu

maksimāli efektīva, jāizstrādā to darbu grafiks, kurā uzskatāmi

būtu attēlota veicamo operāciju secība un to veikšanai noteiktās

laika patēriņa normas.
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7. nodaļa

RITOŠĀ SASTĀVA KUSTĪBAS ORGANIZĒŠANA

7.1. RITOŠĀ SASTĀVA KUSTĪBAS MARŠRUTI

Ritošā sastāva izmantošana jāorganizē tā, lai nodrošinā

maksimālu darba ražīgumu un minimālas transporta darbu i

maksas gan kravu, gan arī pasažieru pārvadājumos. Ritošais s

stāvs, veicot transporta darbus, pārvietojas pa iepriekš izstrādāt

visracionālāko maršrutu. Maršrutu izstrādāšanai jāievēro šāc

faktori:

autoceļu virzienu atbilstība kravu plūsmām;

pretēju kravas pārvadājumu pilnīga izslēgšana un atkārto

kravas pārvadājumu maksimāla

samazināšana;
ritošā sastāva piemērotība

pārvadājamai kravai, sevišķi

gadījumos, ja iespējams nodro-

šināt ritošo sastāvu ar kravu

atpakaļceļā;
ekonomiski izdevīgākais

maršruts, ievērojot konkrētus

ekspluatācijas apstākļus (ceļu

stāvokli, kustības intensitāti,

kustības drošību).
Ritošā sastāva kustības

maršruti ir divējādi, t .i., svār-

sta maršruti un loka maršruti.

7.1. attēlā ar nepārtrauktu līniju
parādīts brauciens ar kravu,
bet ar svītrlīniju, t. i., pār-
trauktu līniju — tukšbrauciens.

Svārsta maršrutā ritošais

sastāvs pārvietojas turp un at-

pakaļ starp diviem kravas

kraušanas punktiem. Svārsta

maršrutiem ir trīs paveidi: ar

kravu vienā virzienā, ar kravu

7.1. att. Tipveida maršrutu shēmas:

а — svārsta maršruts ar kravu vienā vir-

zienā; b —
svārsta maršruts ar kravu abos

virzienos; с — svārsta maršruti ar da]eju
atpakalbrauciena izmantošanu; d — loka

maršruts.
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abos virzienos un ar dajēju atpakaļbrauciena izmanto-

šanu.

Svārsta maršruts ar kravu vienā virzienā (7.1. att. a) ir vien-

kāršākais, bet ekonomiski neizdevīgākais ritošā sastāva kustības

organizācijas veids, jo nobraukuma izmantošanas koeficients
maršrutā ir 8m

=0,5, bet darba dienā, ievērojot nulles nobrau-

kumu, vēl mazāks. Šādus maršrutus izvēlas tikai tad, ja atpakaļ-
braucienam kravu nekur nevar dabūt, ja ritošo sastāvu nevar pie-
lāgot kravai, kura jāved pretējā virzienā, kā arī ja specifiskas
kravas (naftas produktus, pienu utt.) pārvadā ar specializēto
ritošo sastāvu.

Svārsta maršruts ar kravu abos virzienos (7.1. att. b) ir vis-

racionālākais un nodrošina ritošā sastāva maksimālu darba ražī-

gumu, jo nobraukuma izmantošanas koeficients maršrutā ir

6m=l. Šādus maršrutus var izvēlēties tikai tādos gadījumos, ja
ritošais sastāvs (bez papildu pārkārtošanas vai aprīkošanas) ir

izmantojams citas kravas pārvadāšanai pretējā virzienā.

Svārsta maršrutus ar daļēju atpakaļbrauciena izmantošanu

(7.1. att. c) izvēlas tad, ja ritošo sastāvu nevar nodrošināt ar

kravu visā atpakaļbrauciena ceļā. Sādā maršrutā nobraukuma

izmantošanas koeficients ir lielāks par 0,5, bet mazāks par 1.

Loka maršruti veidojas tad, ja ritošais sastāvs, veicot trans-

porta darbu, secīgi brauc caur vairākiem kravas kraušanas

punktiem, kuri ietverti attiecīgajā maršrutā, un atgriežas pirmajā
kravas iekraušanas punktā. Loka maršrutā var būt visi brauciena

posmi ar kravu vai arī kāds tukšbrauciena posms. Noteikti jāie-
vēro, ka loka maršruti ekonomiski izdevīgi ir tikai tad, ja no-

braukuma izmantošanas koeficients tajos ir lielāks par 0,5.

Loka maršrutiem atkarībā no pārvadājumu specifiskām īpat-
nībām ir divi paveidi, t. i., savācošie loka maršruti un sadalošie

loka maršruti.

Savācošajā maršrutā ritošais sastāvs secīgi pēc kārtas brauc

caur vairākiem kravas iekraušanas punktiem, tādējādi pakāpeniski
palielinot vedamās kravas daudzumu. Kravas izkraušanu izdara

maršruta galapunktā.
Sadalošie maršruti veidojas tad, ja maršruta pirmajā kravas

kraušanas punktā ritošajā sastāvā kravu iekrauj, bet tālāk marš-

rutā seko vairāki kravas izkraušanas punkti, caur kuriem, se-

cīgi braucot, notiek daļēja kravas izkraušana.

Izstrādājot ritošā sastāva kustības maršrutus, izvērtē visas

iespējamās transporta darba īpatnības konkrētos ekspluatācijas

apstākļos. Vislabākos panākumus šajā darbā gūst, izmantojot
transporta darba matemātiskās plānošanas metodes.

Pēc maršrutu shēmu sastādīšanas jāizvēlas pārvadājumu veik-
šanai piemērots ritošā sastāva tips, jānosaka ritošā sastāva iz-

mantošanas tehniski ekonomiskie rādītāji, kā arī nepieciešamais
ritošā sastāva vienību skaits.
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7.2. RITOŠĀ SASTĀVA TIPA IZVĒLE

Izvēloties ritošā sastāva tipu dotā kravas pārvadājuma ap-

joma sekmīgai veikšanai, jāievēro šādi faktori:
ritošā sastāva piemērotība pārvadājamai kravai, kravas tarē-

šana, kravas partijas lielums, pārvadāšanas attālums;
konkrēti ritošā sastāva ekspluatācijas apstākļi, ritošā sastāva

dinamisko un konstruktīvo parametru atbilstība šiem apstākļiem;
specializētā ritošā sastāva izmantošanas iespējas dažādu spe-

cifisku kravu pārvadāšanā, nodrošinot maksimālu kravas sagla-
bāšanu transportēšanas procesā;

kravu iekraušanas un izkraušanas iekārtu tips un jaudas, to

atbilstība izmantojamā ritošā sastāva tipam;
automobiļu degvielas resursi, to ekonomiskas izlietošanas

iespējas;

iespējami maksimālais ritošā sastāva darba ražīgums dotajos
ekspluatācijas apstākļos;

dažāda tipa ritošā sastāva transporta darbu pašizmaksa un

kopējā vienas tonnas kravas transportēšanas darbu izmaksa.

Izvēloties ritošā sastāva tipu dotā pārvadājumu apjoma veik-

šanai, konkrētos ekspluatācijas apstākļos jānosaka, kādos gadī-
jumos izdevīgāk izmantot vilcējus ar maināmām piekabēm vai

puspiekabēm, bortu automobiļus un pašizgāzējus automobiļus.

Vilcējus ar maināmām piekabēm vai puspiekabēm izdevīgāk
izmantot īsos kravu pārvadāšanas attālumos, jo laika patēriņš
piekabes sistēmas maiņai ir mazāks nekā kravas iekraušanai vai

izkraušanai no piekabes. Ja vilcējus izmanto bez piekabes sistēmu

pārkabināšanas, tad to ekspluatācijas tehniski ekonomiskie rādī-

tāji tuvojas attiecīgas kravnesības automobiļu tehniski ekonomis-

kajiem rādītājiem līdzvērtīgos ekspluatācijas apstākļos.
Palielinotieskravu pārvadāšanas attālumam, izdevīgāk izman-

tot automobiļus, jo tiem ir lielāks vidējais tehniskais ātrums, kā

arī lielāka attiecība starp automobiļa kustības laiku un kravu
iekraušanas vai izkraušanas laiku. Ar attiecīgiem aprēķiniem var

noteikt tādu kravu pārvadāšanas attālumu, kurā vilcēja un auto-

mobiļa darba ražīgums ir vienādi. So attālumu sauc par kravu

pārvadāšanas līdzvērtīgo attālumu, jo tad ir vienlīdz izdevīgi
izmantot gan vilcējus, gan automobiļus.

Kravu pārvadāšanas līdzvērtīgā attāluma skaitlisko vērtību

var noteikt, izmantojot vilcēja un automobiļa stundas darba ra-

žīguma noteikšanas formulas.

Automobiļa stundas darba ražīgums (t/h)

Qa
-

t а

/kr-t-BUta/kr

un vilcēja stundas darba ražīgums (t/h)
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r,
<7vYsßi>t v

Vb. v
"

,

/кг +Bft ytp

kur q&
un c7v — automobiļa un vilcēja velkamo piekabes sis-

tēmu kravnesība (t);
ftaunftv — automobiļa un vilcēja tehniskais ātrums

(km/h);
/кг un /p — automobiļa piekraušanas un izkraušanas un

piekabes sistēmas pārkabināšanas laiks (h).
Statiskais kravnesības izmantošanas koeficients ys, nobrau-

kuma izmantošanas koeficients В un brauciena garums ar kravu

/кг ir vienādi, jo gan viena, gan otra ritošā sastāva vienība tiek
izmantota vienas un tās pašas kravas pārvadāšanai dotajā marš-
rutā.

Ja abām ritošā sastāva vienībām stundas darba ražīgums ir

vienāds, t. i., Qha=Qhv, brauciena garums ar kravu atbilst kravu

pārvadāšanas līdzvērtīgajam attālumam, t. i., /кг=/г, tātad

<7aYsßfltа
_

<7vYsßUtv

/г +Bata/kr /i+ Botv/p

Ja koeficienti Ys un В abos gadījumos ir vienādi, tad q avtJi+

',+ <7aft aßl>t v/p=<7vt>t vll+ qyVt vgft a/kr.

Vienādojumu risinot attiecībā pret līdzvērtīgo pārvadāšanas
attālumu U (km), iegūsim, ka q&vtJi+ qvVt v/! =<7votvßfta/kr —

— <7aataßt>tv/p,

no kurienes

,
VtuVt vß(<7v/kr — <7a/p)

h= ■ ■.
<7afta — qvVt v

Aprēķinos iegūto kravas pārvadāšanas līdzvērtīgo attālumu

salīdzina ar kravas pārvadāšanas faktisko attālumu. Ja kravas

pārvadāšanas faktiskais attālums mazāks par līdzvērtīgo, jāiz-
manto vilcēji ar maināmu piekabes sistēmu, ja lielāks, tad jāiz-
manto automobiļi.

lespējami vēl divi gadījumi. Ja, nosakot kravu pārvadāšanas

līdzvērtīgo attālumu, saucējā iegūsim negatīvu skaitli, tad kravu

pārvadāšanai dotajos apstākļos jāizmanto vilcējs, jo reizinājums
qv būtībā ir stundas darba ražīgums, un šajā gadījumā vilcējam
tas ir augstāks.

Ja negatīvs skaitlis ir skaitītājā, tad kravas pārvadāšanai ir

jāizvēlas automobilis.
Piemērs 7.1. Mūsu rīcībā ir automobilis ar kravnesību 5 t

un vilcējs, kura piekabes sistēmas kravnesība ir 4 t. Kāda tipa
ritošo sastāvu izdevīgāk izmantot, ja zināms, ka kravas pārvadā-
šanas attālums ir 20 km, automobiļa tehniskais ātrums —

25 km/h, vilcēja tehniskais ātrums — 20 km/h, kravu iekraušanas
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un izkraušanas laiks automobilim — 0,5 h, laiks piekabes sistēmu

pārkabināšanai — 0,1 h, nobraukuma izmantošanas koeficients
—

0,5.

Risinājums.
Nosakām kravas pārvadāšanas līdzvērtīgo attālumu:

, 25-20-0,5(4-0,5-5-0,l)
onlh= =-У—

7~zz —=8,3 km.

.5-25-4-20

Tātad dotajā gadījumā izdevīgāk izmantot automobili ar krav-

nesību 5 t.

Automobiļa tipu izvēlas, ievērojot salīdzināmo modeļu auto-

mobiļu maksimāli iespējamo darba ražīgumu un transporta darba

minimālo pašizmaksu, ja tos izmanto vienādos ekspluatācijas ap-

stākļos.
Ritošā sastāva tipu lietderīgāk izvēlēties, ņemot vērā trans-

porta darba pašizmaksu. Veicot transporta darba pašizmaksas
kalkulāciju, visas izmaksas var iedalīt trīs grupās: mainīgās iz-

maksās, pastāvīgās izmaksās un šoferu darba algā ar pieskaitī-

jumiem.
Mainīgās izmaksas aprēķina uz automobiļa nobraukuma 1 km.

Sajās izmaksās ietilpst ekspluatācijas materiālu, tehnisko apkopju
un ekspluatācijas remontu izmaksas, automobiļa amortizācijas at-

skaitījumi, riepu remonta un atjaunošanas izdevumi.

Pastāvīgās izmaksas aprēķina vienai automobiļa darba stun-

dai, būtībā tās ietver pieskaitāmās izmaksas
— administratīvā

un pārvaldes personāla darba algas, ēku un tehnoloģisko iekārtu

remonta un uzturēšanas izdevumus, izdevumus darba aizsardzī-
bai utt.

Šoferu darba algu veido samaksa par pārvadātās kravas dau-

dzumu un veikto transporta darbu, piemaksa par kvalifikāciju,
papildu darba alga un pieskaitījumi sociālai apdrošināšanai.

Tātad transporta darba viena tonnkilometra pašizmaksu
(кар.) var aprēķināt pēc formulas

c
/m/br+ /p/br+ /4j

&'
P

'

kur /
m — mainīgo izmaksu summa uz automobiļa nobraukuma

1 km (кар.);
/ы — automobiļa nobraukums vienā braucienā (km);
I

p
— pastāvīgo izmaksu summa automobiļa 1 darba stundā

(кар.);
fbr — laiks vienam braucienam (h);

A$ — šofera darba alga (кар.);
P — braucienā veiktais transporta darbs (t-km).

Tā kā automobiļa nobraukumu (km) vienā braucienā izsaka

formula
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,
/кг

kur /кг — kravas pārvešanas attālums (km),
bet brauciena laiku izsaka formula

Ца
4r= /k+ i'kr=— Икг

unveikto transporta darbu (t-km) —
formula

P~?Ys/kr,

tad transporta darba viena tonnkilometra pašizmaksas
(kap./t-km) noteikšanas formulu var uzrakstīt šādā veidā:

+ +A S

Pārveidojot formulu, iegūsim, ka

,
/ t.. t J_А \

Risinot uzdevumus, aprēķina salīdzināmo automobiļu trans-

porta darba viena tonnkilometra pašizmaksu un dotā uzdevuma
veikšanai izvēlas tās markas automobili, kuram pārvadājumu

pašizmaksa pie dotajiem nosacījumiem ir zemākā.

Piemērs 7.2. Aprēķināt, kādas markas automobili (ЗИЛ-130
vai ГАЗ-52) izdevīgāk izmantot kravas pārvadāšanai, ja pārva-
dāšanas attālums ir 20 km, nobraukuma izmantošanas koefi-

cients — 1,0, kravnesības izmantošanas koeficients — 0,8, auto-

mobiļa ГАЗ-52 tehniskais ātrums
—

20 km/h, bet automobiļa
ЗИЛ-130 i>t=24 km/h, laiks kravu iekraušanai un izkraušanai

vienā braucienā ir attiecīgi 0,6 h (ГАЗ-52) un 0,8 h (ЗИЛ-130).

Risinājums.

Mainīgie izdevumi automobilim ГАЗ-52 ir 5,7 kap./km, bet

automobilim ЗИЛ-130 — 6,4 kap./km; pastāvīgie izdevumi —

attiecīgi 27 un 30 кар. uz vienu automobiļa darba stundu. Šoferu

darba alga vienā braucienā ar automobili ГАЗ-52 ir 55 кар., bet

ar automobili ЗИЛ-130
— 87 кар.

1. Automobiļa ГАЗ-52 1 t-km pašizmaksa

1
/ 5,7+Y0 27-0,6+55 \

„ ft)
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2. Automobiļa ЗИЛ-130 1 t-km pašizmaksa

/ 6.4+-
3! \

1 I *
24 30-0,8+87

\~
+

24 / =3,1 kap
-

Tātad automobiļa ЗИЛ-130 transporta darba pašizmaksa ir

zemāka, tādēļ pārvadājumu veikšanai pie dotajiem nosacījumiem
jāizvēlas ЗИЛ-130 markas automobilis.

Ja ir dažādu tipu automobiļi, bet to motoru darbināšanai ir

izmantojama vienāda degviela, tad ekonomiski izdevīgāko ritošā

sastāva tipu var noteikt arī pēc īpatnējā degvielas patēriņa
(//t-km) transporta darbam, izmantojot formulu

Nkm , Л/Vkm
ДО= ' .

100<7Ys 100

kur /Vkm — degvielas patēriņa pamata norma //100 km auto-

mobiļa nobraukuma;
/Vt-km — degvielas patēriņa papildu norma //100 t-km

transporta darbam.

Piemērs 7.3. Kādu no doto divu tipu automobiļiem ГАЗ-53А

un ЗИЛ-130 jāizvēlas, ja, pārvadājot kravu, kravnesības izman-

tošanas koeficients automobilim ГАЗ-53А ir 0,8, bet automobilim

ЗИЛ-130 — 0,7; nobraukuma izmantošanas koeficients abos ga-

dījumos ir 0,5; degvielas patēriņa pamatnorma automobilim ГАЗ-

-53A ir 25,5 //100 km, automobilim ЗИЛ-130
— 31,5 //100 km;

degvielas patēriņa papildu norma abos gadījumos ir 2,0 //100
t-km? Automobiļa ГАЗ-53А kravnesība ir 4 t, bet automobiļa
ЗИЛ-130 — 5 t.

Risinājums.
1. īpatnējais degvielas patēriņš automobilim ГАЗ-53А

25,5 2,0
"rA3=

ilo^W
+

loo
=0'099//lt-km-

2. īpatnējais degvielas patēriņš automobilimЗИЛ-130

31,5 2,0
„ ,

.
Шзил=lЬТsТоТ

+
lоо=ОЛlo//и-

кпl
-

Tātad atkarībā no īpatnējā degvielas patēriņa dotās kravas

pārvešanai ekonomiski izdevīgāk izvēlēties automobili ГАЗ-53А.

Automobiļa tipu dotā kravas pārvadājuma apjoma veikšanai

var izvēlēties, ņemot vērā arī automobiļa kravnesību. Lielākas

kravnesības ritošajam sastāvam jebkurā kravas pārvadāšanas at-

tālumā darba ražīgums vienmēr ir lielāks nekā mazākas kravne-

sības ritošajam sastāvam, jo kravu iekraušanas un izkraušanas
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laiks nepieaug proporcionāli ritošā sastāva kravnesības palieli-
nājumam. Par optimālo kritēriju pieņem kustības laika un kravu

iekraušanas un izkraušanas laika attiecību, kurai jābūt lielākai

par 1, t. i.,

6
tk

1

/кг

Tā kā /k= tb"t
tad formuluvar pārveidot šādi:

p • Vt

Bft/kr

Aprēķinu metodika ir šāda. Ja autosaimniecībā ir dažādu tipu
ritošais sastāvs, tad nosaka б skaitlisko vērtību lielākās kravne-

sības ritošajam sastāvam. Ja б ir mazāks par 1, tad aprēķina
mazākas kravnesības ritošā sastāva laika izmntošanas koeficientu,

kamēr iegūst rezultātu 6>l.

Piemērs 7.4. Krava jāpārvadā 10 km attālumā, nobraukuma

izmantošanas koeficients ir 0,5. Autosaimniecībā ir trīs tipu auto-

mobiļi ar šādiem izmantošanas tehniski ekonomiskajiem rādī-

tājiem:

<7i =8 t; ft,=20 km/h; <kr
t
=l,l h;

92=5 t; ft
2
=25 km/h; fkr

2
=0,7 h;

<73=2,5 t; yt
8
=28 km/h; rkr,

=0,5 h.

Jāizvēlas ekonomiski izdevīgākais ritošā sastāva tips pārva-
dājumu veikšanai.

Risinājums.
1. Nosaka б skaitlisko vērtību automobilim ar kravnesību 8t:

6'=
0.5-20.1,1

-«">■

2. Tā kā 6i<l, nosaka б skaitlisko vērtību automobilim ar

kravnesību 5 t:

*"
0,5.25

0

0,7
= U4-

Tā kā automobilim, kura kravnesība ir 5 t, бг>l, tālākus ap-

rēķinus neizdara un pārvadājumu veikšanai norīko šī tipa auto-

mobiļus.

Pašizgāzēju automobiļu galvenā priekšrocība salīdzinājumā
ar bortu automobiļiem ir kravu izkraušanas laika samazināšana,

tādēļ pašizgāzējus automobiļus ekonomiski izdevīgi izmantot be-

ramkravu pārvadāšanai nelielos attālumos. Ja kravu pārvadāša-
nas attālums palielinās, pašizgāzēja automobiļa priekšrocības sa-

mazinās, jo tā kravnesība ir mazāka par tāda paša bāzes modeļa
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bortu automobiļa kravnesību. Arī kravu iekraušanas un izkrau-
šanas laika īpatsvars brauciena kopējā laikā kļūst mazāks.

Tādējādi kļūst skaidrs, ka arī šajā gadījumā pastāv kravas

pārvadāšanas līdzvērtīgais attālums, kurā izdevīgi izmantot gan

bortu automobili, gan arī pašizgāzēju automobili.

Kravas pārvadāšanas līdzvērtīgo attālumu aprēķina šādi:

bortu automobiļa stundas darba ražīgums (t/h)

n
<7b7sßt>t

/kr +Bftikr

pašizgāzēja automobiļa stundas darba ražīgums (t/h)

q
(<7b-Aq)^BOt

P

Zkr +e»t(fkr-At).
'

kur A
q

— pašizgāzēja automobiļa kravnesības samazinājums sa-

līdzinājumā ar tāda paša bāzes modeļa bortu automo-

bili (t);
At — kravu izkraušanas laika ietaupījums pašizgazējam au-

tomobilim salīdzinājumā ar tāda paša modeļa bortu

automobiļa izkraušanas laiku (h).

Ja pieņem, ka kravas pārvadāšanas attālums un kravas pār-
vadāšanas līdzvērtīgais attālums ir vienādi, t. i., fer—/1, tad

Qhb=Qhp un

t7bVsßut (дь-Ад)уß в^

ft+feAr" /i+ Bi>t(fkr-At)
*

Pēc pārveidošanas kravu pārvadāšanas līdzvērtīgā attāluma

(km) noteikšanas formula ir šāda:

/j=But ( Qb~ - tkr) •

У Aq '

Ja kravu pārvadāšanas faktiskais attālums ir lielāks par līdz-

vērtīgo attālumu, transporta darbu veikšanai izvēlas bortu auto-

mobili, un otrādi.

Piemērs 7.5. Autosaimniecībā ir vienāda bāzes modeļa bortu

automobiļi un pašizgāzēji automobiļi, kuru kravnesība ir 8 un

7 t, kravu pārvadāšanas attālums — 20 km, nobraukuma izman-

tošanas koeficients
— 0,5, kravu iekraušanas un izkraušanas laiks

attiecīgi 0,8 un 0,2 h, tehniskais ātrums —
20 km/h. Kāda tipa

automobili izdevīgāk izmantot?

Risinājums.

1. Kravnesības samazinājums pašizgāzējam automobilim ir

Aq
=8-7=l t.



142

2. Kravu kraušanas laika ekonomija

At=0,8-0,2=0,6 h.

3. Līdzvērtīgais attālums

/г=0,5-20 =40 km.

Tātad kravu pārvadāšanai jāizmanto pašizgāzējs automobilis.

Kravu pārvadāšanas līdzvērtīgo attālumu var aprēķināt arī

pēc 1 tonnkilometra pašizmaksas. Sādā gadījumā tas ir attālums,
kādā bortu un pašizgāzēja automobiļa transporta darba izmaksas

if vienādas.

Aprēķinu metodika ir analoga iepriekš aplūkotajam automobiļa
tipa izvēles gadījumam.

Ja kravu pārvadāšanas līdzvērtīgo attālumu nosaka pēc pār-
vadājumu pašizmaksas, tā skaitliskā vērtība ir zemāka nekā tad,

ja šo attālumu aprēķina pēc darba ražīguma metodes.

7.3. RITOŠAIS SASTĀVS SVĀRSTA MARŠRUTA

AR KRAVU VIENA VIRZIENA

Ritoša sastāva izmantošanas tehniski ekonomisko radītāju no-

teikšanas metodiku aplūkosim piemērā.

Piemērs 7.6. Maršruta shēma dota

7.2. attēlā. Izejas dati ir šādi: kravas

pārvadāšanas attālums /кГ
=Ю km, nul-

les nobraukumi Го= 4 km un l"o=8 km,

I klases kravas kravnesības izmantoša-

nas koeficients y=\,o, pārvadājamās
kravas apjoms Q=30 000 t, laiks D

a
=

30 darba dienas, automobiļu marka —

ЗИЛ-130, plānotais tehniskais ātrums

maršrutā — 40 km/h, laiks kravas

iekraušanai un izkraušanai vienā brau-

cienā Гкг =0,6 h, automobiļa norīkojuma
laiks 7n

= 16 h.

Risinājums.
1. Nobraukuma izmantošanas koeficients vienā braucienā

Bbr=0,5, jo kravu pārvadā svārsta maršrutā ar tukšbraucienu

atpakaļceļā.
2. Automobiļa darba laiks maršrutā

T
a
=T

a-t0
=Tn

-

l'
0+ l"°

16-0,3 =15,7 h.

vt. 40

7.2. att. Svārsta maršruts

ar kravu vienā virzienā:

ATU
— autosaimniecībā; l\ un

l"o — nulles nobraukumi; —

brauciens ar kravu; /
t

— tukš-

brauciens.
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3. Braucienu skaits darba diena vienam automobilim

7-dßbrPt 15,7-0,5-40

/kr+BbrUt/kr 10+0,5-40-0,6 22

4. Tā kā braucienu skaits nav vesels skaitlis, jāizdara tā no-

apaļošana, t. i., pieņemam, ka 2'd=l4, un līdz ar to arī jāprecizē
automobiļa darba laiks maršrutā, kas būs šāds:

T _

+ BbrPtfkr) 14(10+ 0,5-40-0,6)
_

308
_ 154hd

Bbrft
*

0,5-40 20

5. Koriģētais automobiļa norīkojuma laiks

T'n=T'a+t0
=15,4+0,3= 15,7h.

6. Ar vienu automobili dienā pārvestās kravas daudzums

Qd =9Y2'd=s-10-14=701.

7. Viena automobiļa transporta darbs darba dienā

Pd=Qdkr =70• 10=700 t•km.

8. Automobiļu skaits, kādam dienā jāizbrauc uz līnijas dotā

pārvadājumu apjoma veikšanai noteiktajā laikā,

Q 30000
Iлле>л'=ТшГ

=

-зоЖ-- 14'28
'

pieņemam, ka Л
е
=ls automobiļi.

9. Viena automobiļa nobraukums darba dienā

Lū
=J^-t

t +l'
o
+l"

0
=

lo
']

4
-10 +4+ 8=282 km.

pbr 0,0

10. Nobraukuma izmantošanas koeficients darba dienai

7. 4. RITOŠAIS SASTĀVS SVĀRSTA

MARŠRUTĀ AR KRAVU

ABOS VIRZIENOS

Ritošā sastāva darba organizēšanas
un nepieciešamo tehniski ekonomisko

aprēķinu veikšanas metodiku svārsta

maršrutā ar kravu abos virzienos aplū-
kosim piemērā. Maršruta shēma parā-
dīta 7.3. attēlā.

7.3. att. Svārsta maršruts ar

kravu abos virzienos:

ATU — autosaimniecībā; 1'0
un

l"„ — nulles nobraukums; /
kr

—

brauciens ar kravu.
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Piemērs 7.7. Aprēķināt dotā kravu apjoma Qab=Qba=20 0001

pārvadāšanai nepieciešamo automobiļu ГАЗ-53А skaitu, ja zi-

nāms, ka kravnesības izmantošanas koeficients yab=Yba
=1,0,

nulles nobraukums //
v
=/"o =4 km, kravu pārvadāšanas, attālums

/kr=2o km, automobiļa norīkojuma laiks Г
п
=l6 h, tehniskais

ātrums t4=30 km/h, kravu iekraušanas un izkraušanas laiks vie-

nam braucienam Гы=o,s h, pārvadājumu apjoms jāapgūst 20 ka-

lendāra dienās (L\=20).

Risinājums.
1. Nobraukuma izmantošanas koeficients maršrutā īr pm —1Д

jo automobili izmanto svārsta maršruta ar kravu abos virzienos.

2. Automobiļa darba laiks maršrutā

rd=T
n
-t0=T

n
-

illijU 16
_i±i=

15,74h.

vt 30

3. Automobiļa aprišu skaits darba dienāmaršrutā

z =

7-dB
mt>t

_

15,74-1-30
_

472,2
Z&~

/кг +ВтУl2Гкг 20+1-30-2-0,5 50
~ '

Lai samazinātu automobiļu tukšbraucienus, aprišu skaits ir

jānoapaļo līdz veselam skaitlim, dotajā gadījumā pieņemam, ka

z'
a
=9.

Katrā aprite automobilis izdara divus braucienus, tātad brau-

cienu skaits dotajā maršrutā г
т
=22'а, t. i., 2m =lB.

4. Tā kā ir izdarīta aprišu skaita korekcija, jāprecizē automo-

biļa darba laiks maršrutā:

r/ ,
/kr + pmft2rkr

_Q
20+1-30.2.0,5

_
Q

50

ļа— Z а " — У ■ ~—rr —У" _

„

■— 1 0П.

1-30 30

5. Automobiļa koriģētais norīkojuma laiks darba dienā

r„=rd+ /
0
= 15+0,26= 15,26h.

6. Ar vienu automobili darba dienā pārvadātās kravas dau-

dzums

Qd=?Y 2'a=4-1-9=361.

7. Ar vienu automobili darba dienā veiktais transporta darbs

Pd=Qd/kr=36 •20=720 t•km.

8. Nepieciešamais automobiļu skaits dotā kravas apjoma pār-
vešanai noteiktajā laika posmā

.

_

Qab+Qba
_

20000+20000
_

c

Dk+Qd
"'

20Ī36
55
'
54
'

pieņemam, ka Ле
=56 automobiļi.
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9. Viena automobiļa nobraukums darba dienā

Ld=z
,

a
2/kr+//o+/"o=9-2-20 + 4+ 4= 368 km.

10. Nobraukuma izmantošanas koeficients automobilim darba;

dienā

H Ld 368

Izmantojot automobili svārsta maršrutā ar kravu abos virzie-

nos, ir iespējami gadījumi, kad pretējos virzienos pārvadājamās
kravas nav viendabīgas. Tādā gadījumā jāizvērtē atsevišķi kravu

iekraušanas un izkraušanas laiki un kravnesības izmantošanas

koeficienti katram braucienam (4гав; /кгвл; \ab; увл)-
Līdz ar to formula aprišu skaita noteikšanai iegūst šādu

veidu:

Tdßmft
2
a
= 1 ,

/кг+ (tki AB +tkrBa)

bet formula dienā pārvestās kravas daudzuma (t) noteikšanai

Qd =z
m АвЦулв +Zm ваЯува=qza (yAB+увл ) .

Pārējo ritošā sastāva ekspluatācijas rādītāju noteikšana ir

analoga iepriekš aplūkotajam piemēram.

7.5. RITOŠAIS SASTĀVS SVĀRSTA MARŠRUTĀ AR NEPILNU

ATPAKAĻBRAUCIENA IZMANTOŠANU

Ekspluatējot ritošo sastāvu svārsta maršrutā ar nepilnu at-

pakaļbrauciena izmantošanu, nepieciešamos ekspluatācijas teh-

niski ekonomiskos rādītājus aprēķina analogi iepriekšējā para-

grāfā dotajai metodikai. Aplūkosim piemēru. Maršruta shēma dota

7.4. attēlā.

Piemērs 7.8. Maršrutā AB jāpārved
Qab= 200 000 t kravu, kuras kravnesī-

bas izmantošanas koeficients Yab=l,o,
maršrutā ВС jāpārved QBc = 180000 t

kravu, kuras kravnesības izmantošanas

koeficients ybc
=0,8. Maršruta posma

garumi ir šādi: /кг ab=12 km, I\:т вс
=

8 km, k са=4 km, l'0=6 km, /"0=4 km.

Abos virzienos jāpārved beramkrava,

tādēļ šim nolūkam izmantojam pašiz-

gāzējus automobiļus ЗИЛ-ММЗ-555 ar

kravnesību q
=4,5 t. Automobiļa norī-

kojuma laiks Г„=l2 h, vidējais teh-

7.4. att. Svārsta maršruts ar

daļēju atpakaļbrauciena iz-

mantošanu:

ATU — autosaimniecībā; l\ un

/"<, — nulles braucieni; ij,л в

un lļT bc — braucieni ar kravu;

[
t

— tukšbrauciens.
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Tīiskais ātrums i»t=35 km/h, laiks kravu kraušanai attiecīgi
*кгАв=0,15 h un Гкгвс =0,1 h, pārvadājumu apjoma apgūšanas
laiks kalendāra dienās Dķ—l2o. Jāaprēķina automobiļa eksplua-
tācijas tehniski ekonomiskie rādītāji.

Risinājums.

1. Automobiļa darba laiks maršrutā

Тл=Т
п-

l'0+l"°
= 12-0,28=11,72h.

vt 35

2. Nobraukuma izmantošanas koeficients maršrutā

/*гАв+/кгвс _12 + 8 20
no„

Pm= 2Īb778 Н
-24"

=0,83-

-3. Automobiļa aprišu laiks maršrutā

/а=tm AB+tmßA=tk AB+tkr AB+tkВС +tkr ВС +tkСА
=

'кглв , . /кг ВС , , ItCA
=

г- tkrAsi г*кг ВС Н =

vt vt vt

12 8 4
=

35-
+Ws+

l«
+0'I+T5

= o'94h-4.0
'
94h-

4. Automobiļa aprišu skaits maršrutā

Za =x=-w
=l2'46-

Pieņemam, ka viens automobilis darba dienā dotajā maršrutā

veic 12 aprites.
5. Koriģē automobiļa darba laiku maršrutā:

rd=2Va
=12-0,94= 11,28h.

6. Koriģē automobiļa norīkojuma laiku darba dienā:

7'/
n
=rd +/

o
=ll,2B+^ii=ll,s6h.

3o

7. Ar vienu automobili dienā pārvestās kravas daudzums

Qd=Qd ab+ Qd bez=z'
a qyAß+zaqyBC =

=z'a(7 (yab+Ybc) =12• 4,5 (1,0+0,8) =97,2 t.

8. Ar vienu automobili darba dienā izpildītais transporta
darbs

Pd — PdAB+PdBC=Qd Ав/кг AB+QdBclkr BC
=

=Za<7YAB/kr AB+ Z& qyBclki BC =Za q(улвlкт AB+

+ увс/кг bc) = 12•4,5(1 • 12+0,8•8) =993,6 t-km.
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9. Nepieciešamais automobiļu skaits dota pārvadājumu ap-
joma veikšanai noteiktajā laika periodā

_

Qab+ Qbc
_

200 000+180 000
_

OOC7
c

Qd~L\ 97,2-120
2,5 '

pieņemam, ka nepieciešami 33 automobiļi ЗИЛ-ММЗ-555.
10. Automobiļa dienas nobraukums

L
a
= (Ikr AB + lkr вс+h Ca) Za+/'o+r'u—/t CA=-

= (12+ 8+4) • 12+6 +4-4=294 km.

7.6. RITOŠAIS SASTĀVS LOKA MARŠRUTĀ

Izmantojot ritošo sastāvu loka maršrutā, ekspluatācijas teh-

niski ekonomisko rādītāju noteikšanas metodiku aplūkosim kon-

krētā piemērā. Maršruta shēma parādīta 7.5. attēlā.
Piemērs 7.9. Maršrutu posmu garumi ir šādi: /'o=/"o=lo km;

?кглв=25 km; /tsc =10 km; /кгсв=20 km; /кгм:=ls km;
'tEA= 10 km. Vidējais tehniskais ātrums atsevišķos maršruta pos-

mos ir šāds: i>u„=at ab=50 km/h; vt вс —vtся=40 km/h; vtDE=

=ftEA=30 km/h. Atsevišķos maršruta posmos pārvedamās kra-

vas daudzums ir šāds: Qab= 120 000 t; QCd=200 000 t; Qde=

=160 000 t un atbilstošie ritošā sastāva kravnesības izmantoša-

nas koeficienti yab =0,6; ycd=l,o; \de
=0,8.

Kravu pārvadāšanai paredzēts izmantot automobiļus ЗИЛ-130,

automobiļa norīkojuma laiks 7
n=16,4 h, laiks kravas iekraušanai

un izkraušanai katram braucienam ar kravu Гкг =0,6 h, pārvadā-

juma apjoma apgūšanas laiks Dk =260 kalendāra dienas. Jāaprē-

ķina ritošā sastāva izmantošanas tehniski ekonomiskie rādītāji, lai

veiktu doto kravu pārvadājumu apjomu.

Risinājums.
1. Automobiļa darba laiks loka

maršrutā

T
a

T
n t0

T
a

50

2. Automobiļa aprišu laiks (h)
maršrutā

t&=2tk+ 2/кг,

kur 2/k un 2/kr— automobiļa kustī-

bas un kravu iekrau- '^^^^^^^^^^^^ m

šanas un izkrauša-

nas summārais laiks

visiem loka maršruta

braucieniem (h).

7.5. att. Loka maršruts:

ATU — autosaimniecībā; i'oun("o —

nulles braucieni; /
kr AB:

l
kr CD

un'

'kr DE
~ braucieni ar kravu; ea

un l
t BC — tukšbraucieni.
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Automobiļa kustības summārais laiks maršruta

2tk=tk AB+ tk ВС + tk CD + tk DE+tk EA=

/кг ЛВ /t ВС 4r CD /кг DE ,hEA
;= f- ļ. 1 +\ 1 =

VtAB VtBC VtCD VtDE V
t EA

25 10 20 15 10
плп ,

=-50-+l0
+

10-+^o+^0 =2
'
08h-

Automobiļa kravu iekraušanas un izkraušanas summārais

laiks maršrutā

2/кг=/кгЛВ+/кГ CD + *kr DE=0,6+ 0,6+0,6=1,8h,

bet automobiļa aprišu laiks loka maršrutā

fa=Z/k+2/kr=2,08+ 1,8=3,88 h.

3. Automobiļu aprišu skaits loka maršrutā vienā darba dienā

pieņemam, ka z'
a
=4 aprites.

4. Automobiļa koriģētais darba laiks loka maršrutā

rd=fa
z'

a
=3,88-4=15,52h.

5. Automobiļa koriģētais norīkojuma laiks darba dienā

rd =rd + t
o
=15,52+ 1Q^

10
=15,92h.

50

6. Ar vienu automobili darba dienā pārvadātās kravas dau-

dzums

* Qd=z'
at7YAB+Z'ai7YCD+Z'a<7YDE=

=z'
a<7 (yab +ycd+Yde) =4 •5(0,6 +1,0+0,8) =48 t.

7. Ar vienu automobili vienā darba dienā veiktais transporta
■darbs loka maršrutā

Pd=Z'
a qyAßlkrAB+Z'

a qyCDkv CD +Z
f

aqyDEIkT DE =

=2'
а<7(уАв/кгЛВ+ 7Со/кг CD + Dc) =

=4-5(0,6-25+1,0-20+0,8-15) =940 t-km.

8. Nepieciešamais automobiļu skaits dotā pārvadājumu apjoma
veikšanai noteiktajā laika periodā

Qab+Qcd +Qde 120 000 + 200 000+160 000
Ле

=

~
—— 1 = ■ =30,4b.

D
kQd 260-48
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Nosacītais pārvadājumu apjoms ir vienāds visos maršruta

posmos.

Dotā kravu apjoma pārvadāšanai vajadzēs 39 automobiļus
ЗИЛ-130.

9. Viena automobiļa nobraukums darba dienā loka maršrutā

Ld=Z'
a (/jcr AB+kВС + /кг CD +/tDE+ ltEA) + l'o+l"o—ItEA=

=4(25+10+ 20 + 15+10)+10+10-10=330 km.

10. Nobraukuma izmantošanas koeficients automobilim loka

maršrutā

(/ķr ab+ /ķr cd+ /кг dc) z'a (25 +20+15)-4
=

240

Pm
ld

~~

Ьй ~330

=0,727.

7.7. RITOŠAIS SASTĀVS MARŠRUTU GRUPĀ

Autosaimniecības, kravas kraušanas punktu un maršrutu gru-
pas izvietojumu shēma dota 7.6. attēlā.

Piemērs 7.10. Izejas dati konkrētā piemēra aprēķiniem apkopoti
7.1. tabulā.

Ritoša sastāva izmantošanas tehniski ekonomiskos radītājus
aprēķina atsevišķi katram maršrutu grupā ietilpstošajam marš-

rutam, t. i., maršrutam Nr. 1 (svārsta maršrutam AB ar kravu

7.6. att. Maršrutu grupas shēma.
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7.1.

tabula

Izejas
dati

aprēķiniem

Marš- ruta Nr.

no kura pun-kta
Maršruts

10

uz

ira

kuru

ta

P
ktu

Kravas

nosaukums

Kravas (tūkst"?)

(km)

'кг (km)

(km)

tw

(km/h)

Automobiļamarka

1.

Лв

в л

Grants

30

1,0

10

16,6

0,2

20 30

MA3-503A

20

10

2.

с Е а

DЕ G С

Tarota
krava

20

1,0

20

25

16,0

0.5

45 50 35 40 50

ГАЗ-53А

15

Gabalkrava Tarota
krava

16 15

0.8 0,6

35 25

0,4 0,3

15

3.

11

I

Dažāda

krava

Dažāda

krava

20 20

1.00,8

20

25 25

8,0

0,5 0,4

45 45

ЗИЛ-130



vienā virzienā), maršrutam Nr. 2 (loka maršrutam CDEFGC)
un maršrutam Nr. 3 (svārsta maršrutam HI ar kravu abos virzie-

nos). Laiks kravu pārvešanai Dk=20 dienas.

Risinājums.
Svārsta maršruts Nr. 1 ar kravu vienā virzienā.

1. Automobiļa darba laiks maršrutā

Td=T
D
-1

0
=16,6- --16,6-0,6=16 h.

oU

2. Nobraukuma izmantošanas koeficients svārsta maršrutā ar

kravu vienā virzienā Bm
=0,5.

3. Braucienu skaits automobilim darba dienā

T B
vtAB+VtBA

ļg nt
. 20 +30

7dßm 16-0,5'.—

_ ļg

l*+
VtAß+

2

VtßA
t* 10+0,5-^.0,2

Braucienu skaitu pieņemam vienādu ar 19 un koriģējam auto-

mobiļa darba un norīkojuma laikus:

„.

2'
d(/kr+ Bmft/kr)

J d= =*

Bmft

19 ( 10+0,5.j£±i°.0,2 )
i94?5

= ' -15,58 h;
nr

20 +30 12,5
0,5

2~

T'n =T'i+ 10=15,58+0,6= 16,18h.

4. Ar vienu automobili darba dienā pārvadātās kravas dau-

dzums

Qd=<7YZ
'

d=8.1,0.19=152t.

5. Ar vienu automobili darba dienā veiktais transporta darbs

Pd=Qd
/kr =152-10=1520 t-km.

6. Nepieciešamais automobiļu skaits dotā kravu apjoma pār-
vadāšanai

. Q 30000
Qe„Л

е
= = =9,86,

c
QdDk 152-20

pieņemam, ka Л
е
=lo automobiļi.

7. Automobiļa nobraukums darba dienā

Z.
d=2

'

d
_^+/

0
_ /t =i9._i^_+2o- 10=380 +20- 10=390km.

Bm 0,5
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8. Automobiļa nobraukuma izmantošanas koeficients darba

dienā

H

U 390

Loka maršruts Nr. 2.

1. Automobiļa darba laiks maršrutā

7d=Tn-f0 =16,0-4?"= 16,0-0,44=15,56h.
45

2. Automobiļa aprišu laiks maršrutā

,
/кг cd Ude /кг ef ,

t
a
= rfkr CD-{ 1 Mkr.EF +

Vt CD Vt DE Vt EF

IктFG ltGC

H ' Г'кг FG 4 =

VtFG . VtGC

25
лг

15 35
ft ,

25
лп

15
„n„ L

-l5 +0'5+
-50

+
l5

+0'4+
40-

+°'3+
6r=

3'97h-

-3. Automobiļa aprišu skaits darba dienā maršrutā

_

Td 15,56
2a_

/
а

3,97 лГ
I
.'

pieņemam, ka z'
a
=4 aprites darba dienā.

4. Koriģē automobiļa darba un norīkojuma laiku maršrutā

7'
d=2y

a
=4-3,91 =15,67h;

Г„=T'
a+to= 15,67+4?= 16,11 h.

45

5. Ar vienu automobili darba dienā pārvestās kravas apjoms

Qd=z'
aq(ycD+yEF+yFG) =4-4(1,0+0,8 +0,6) =38,4 t.

6. Ar vienu automobili darba dienā veiktais transporta darbs

Pd=Z'
a q (ycc/kr CD + yEFIkT EF+yFGlkrFa) =

=4-4(1,0-25+0,8-35+0,6-25) = 1488 t-km.

7. Jānosaka automobiļu skaits dotā kravu apjoma pārvadāša-
nai noteiktajā laikā

-
Qcd+Qef+Qfg

Ло='
lWd "
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Jāpārliecinās, vai visu kravu apjomu var izvest loka maršrutā,

šim nolūkam visos maršruta posmos pārvadājamo kravu (t) no-

sacīti pielīdzinām kravu I klasei, izmantojot šādu formulu:

kur Qn
— noteiktā maršruta posmā pārvadājamās kravas apjoms

(t);
Yn — automobiļa kravnesības izmantošanas koeficients at-

tiecīgajā maršruta posmā.

Pārvadājamo kravu apjoms maršruta posmos ir šāds:

Qef 16000

Qp ef= = ——=20 000 t;
yEF 0,8

Qfg 15000

QPfg=——=■

ne
=25000 t.

yFG 0,6

Maršruta posmā FG paliek lieks, loka maršrutā neizvedams

nosacītās kravas apjoms Qd fg
=5000 t, kuru reālā pārvedamās

kravas apjomā Qt fg var izteikt ar formulu

Qr FG
=Qūfgvfg=5000•0,6=3000 t.

Sī kravas apjoma pārvešanai būs jānorīko papildu ritošais

sastāvs, tā darbu organizējot svārsta maršrutā ar kravu vienā

virzienā.

Tātad loka maršruta posmā FG faktiski izvedamais reālās kra-

vas daudzums ir 12000 t (15000-3000=12000t).

Nepieciešamais automobiļu skaits kravas pārvešanai loka

maršrutā

-

_

QcD+QeF+ QfG—Qi FG
_

_20000+16000+(15000-3000) 48 000

20-38,4 76,8
"

' '

pieņemam, ka Ле=63 automobiļi.

8. Automobiļa nobraukums darba dienā loka maršrutā

L
a — Z'a (Ikr CD +hDE+/кг EF + /кгFG + hGC) + А)~hGC=

=4(25+15+35+25+15)+20-15=525 km.

9. Nobraukuma izmantošanas koeficients loka maršrutā darba
dienā

4(25 +35+25) 340
he

._

Dd = . . =. = =U,04 /.Pd
U 525 525

'



Papildmaršruts FG.

1. Automobiļa darba laiks maršrutā

T
a
=T

a
-t0

= 16- 4?"= 16-0,44=15,56h.
45

2. Nobraukuma izmantošanas koeficients svārsta maršrutā ar

kravu vienā virzienā 8m=0,5.

3. Braucienu skaits automobilim darba dienā

z

TdpmVtFo
_

15,56-0,5-40
_

311,2
IQQ3Zd=

IbrFG+ PmVtsGtiaFO ~25+0,5-40-0,3 ~31
~ '

Tā kā braucienu skaita noapaļojums ir niecīgs, tad automobiļa
darba un norīkojuma laika korekciju neizdara, pieņemam, ka

z'd=lo braucieni.

4. Ar vienu automobili darba dienā pārvestās kravas apjoms

Qd=qyFGz'i=4-0,6-10=24t.

5. Ar vienu automobili darba dienā veiktais transporta darbs

Pd=Qd/kr fg=24-25= 6001 •km.

6. Nepieciešamais automobiļu skaits dotā kravu apjoma pār-
vešanai loka maršruta posmā FG

А -

3000 ■ 6 25Ae~

Z)kQd

-

20-24"
6,25'

pieņemam, ka A
e=7 automobiļi.

7. Automobiļa nobraukums darba dienā papildmaršrutā FG

wr 25
L

d=z'
d

ь,в

+2/0=Ю-——+2-10=520 km.
6m 0,5

8. Automobiļa nobraukuma izmantošanas koeficients darba
dienā

z'tlkrrG 10-25 250
=

-^
=

w
=o'4Bo-

Svārsta maršruts Nr. 3 ar kravu abos virzienos.

1, Automobiļa darba laiks maršrutā

7d=7
n
-?o=B- 8-0,44=7,56 h.

45

2. Nobraukuma izmantošanas koeficients svārsta maršrutā ar

kravu abos virzienos B
m=l,o.
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3. Aprišu skaits darba diena vienam automobilim

T
a fļmvt 7,56-1,0-45 _340,2

Z&~

/кг+вт»Аг 25+1,0-45-0,9 65,5
"' '

pieņemam, ka z'
a
=5 aprites.

4. Automobiļa darba un norīkojuma laika korekcijas ir šādas:

T, ,
/kr + pWkr

c
25+ 1,0-45-0,9

c
65,5

/ d=Za r
=5

,
■

Mr
. = 5-———=7,27 h;

Bmt»t 1.0-45 45

7"n=TTā+tQ
=7,27+4?=7,27 +0,44 -7,71 h,

45

5. Ar vienu automobili darba dienā pārvestās kravas apjoms

Qd=qz'& (yhj+ ym) =5•5(1,0 +0,8) - 45,0 t.

6. Ar vienu automobili darba dienā veiktais transporta darbs

Pa-qz\(yHi+уш) /кг-5 •5 (1,0+0,8)-25 =1125 t-km.

7. Dotā kravu apjoma pārvešanai nepieciešamais automobiļu
skaits

-
Qhi+ Qib

£>
kQd

"

Tā kā pārvedamā krava nav vienas un tās pašas klases krava

(Yh/=l,O un Yjh =0,8), tad jāveic kravu daudzumu nosacīta sa-

līdzināšana, lai zinātu, kādu kravu apjomu var izvest svārsta

maršrutā ar kravu abos virzienos, un kādu kravu apjomu vaja-
dzēs izvest svārsta maršrutā ar tukšbraucienu atpakaļceļā, t. i.,

papildmaršrutā.
Sim nolūkam II klases kravu nosacīti salīdzina ar I klases

kravu

Qt,H=^L=J»°°°._2sooot

УIН U,o

Tā kā abos virzienos pārvedamo kravu apjomi nav ekvivalenti,
tad maršrutā HI jāpārved 20 000 t I klases kravas, bet pretējā
virzienā maršrutā IH

—
20 000-0,8=16000 t II klases kravas.

Tā kā Qp/H=4000 t, šim II klases kravu pārvadājumu apjo-
mam jāorganizē papildmaršruts ar kravu vienā virzienā.

Līdz ar to automobiļu skaitu kravu pārvešanai svārsta mar-

šrutā ar kravu abos virzienos nosaka šādi:

Qni+Qnm 20000+ 16000
an

. ....

Л
е
=-—— =■— =40 automobi i.

c D kQd 20-45 1

8. Viena automobiļa nobraukums darba dienā

Ld=2'
a + 20=220 km.
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9. Nobraukuma izmantošanas koeficients automobilim darba

dienā

za
2/kr 5-2-20 200

n
6d =—V-=-= = =0,909.pd

U 220 220

Papildmaršruts ĪH.

1. Automobiļa darba laiks maršrutā

rd=7Wo=8--
2
4=8-0,44 =7,56h.
45

2. Nobraukuma izmantošanas koeficients svārsta maršrutā ar

kravu vienā virzienā Bm
=0,5.

3. Braucienu skaits darba dienā vienam automobilim

rdßmft 7,56-0,5-45 170,1
2,d = ' =i . — =3,76,

/kr + 25+0,5 +45-0,9 45,25

pieņemam, ka z'd= 4 braucieni darba dienā.

4. Koriģē automobiļa darba un norīkojuma laiku maršrutā:

«, .

/кг+BmUtS/kr
.

25+0,5-45-0,9 40,25
rWd

Bn.ot
=4 " =

-227"
=7,15h;

7"n=rd+/o=7,15+-
2

4-=7,15+ 0,44=7,59 h.
45

5. Ar vienu automobili darba dienā pārvestās kravas apjoms

Qd=<?ViH2
/

d =5-0,8-4=l6t.

6. Ar vienu automobili darba dienā veiktais transporta darbs

Pd =Qd/kr=16 •25 =400 t•km.

7. Dotā kravu apjoma pārvešanai nepieciešamais automobiļu
skaits

Qp,h 4000

e_

DkQd"" 20-16
~ 12'5'

pieņemam, ka dotā pārvadājumu apjoma veikšanai nepieciešami
13 automobiļi.

8. Viena automobiļa nobraukums darba dienā

Ld =2
/d-^L+ZO=4-|Ļ+2O=220 km.

pm 0,5

9. Nobraukuma izmantošanas koeficients automobilim darba

dienā

zVkr 4-25 100
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7.8. RITOŠĀ SASTĀVA VIDĒJO EKSPLUATĀCIJAS RĀDĪTĀJU

NOTEIKŠANA MARŠRUTU GRUPĀ

Ritošā sastāva vidējie ekspluatācijas rādītāji maršrutu grupā
raksturo visa šajā maršrutu grupā izmantojamā ritošā sastāva

autosaimniecības (autoparka) izmantošanas rezultātus. Tos visam

maršrutu grupā ekspluatējamam ritošajam sastāvam (autosaim-
niecībai) aprēķina kā vidējos algebriskos lielumus.

1. Ritošā sastāva vienības vidējo norīkojuma laiku autosaim-

niecībai nosaka, dalot autostundu apjomu norīkojuma atsevišķos
maršrutos ar summāro ritošā sastāva vienību skaitu:

m

ņv—

Леl+Ле2+ ...
+Aem

h-l

kur 7nv — vidējais ritošā sastāva norīkojuma laiks (h);
m

2Л
еА

— atsevišķos maršrutos ekspluatējamo ritošā sastāva

vienību skaita summa (gab.);
m

ЕГ'пь — ritošā sastāvā 'koriģētā norīkojuma laika summa

atsevišķos maršrutos (h).

levietojot dotās skaitliskās vērtības, vidējais norīkojuma laiks

_

10-16,18+63-16,11+7-16,00+40-7,71+ 13-7,59
nv

' 10 +63 + 7 +40+13

-

1695'8°
-12.75 h.

133

2. Autosaimniecības ritošā sastāva vienības vidējo dienas no-

braukumu (km) nosaka, dalot atsevišķos maršrutos ekspluatē-

jamo automobiļu nobraukuma summu ar ritoša sastāva summāro-

vienību skaitu maršrutu grupā:

2 AehLab. A
e\Lal •••

+A
en

L
an

I
Д1

VI
;e

" +Л
е2+ ...

+A en

2j Aeh
, h-l

kur Ldv —
ritošā sastāva vienības dienas vidējais nobraukums

(km);
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2 Ldk —
ritoša sastāva dienas nobraukuma summa atseviš-

ft-i

ķos maršrutos (km).

Tātad

_

10-390+ 63-525+ 7-520 +40-220+13-220 52275_
dv

10+63 + 7 +40+13 133

=393,04km.

3. Autosaimniecības ritošā sastāva vienības vidējo nobrau-

kuma izmantošanas koeficientu nosaka, dalot autosaimniecības

ritošā sastāva kopējo nobraukumu ar kravu un autosaimniecības
ritošā sastāva kopējo nobraukumu summas:

n

Bdv_"

»

2 AehLāk

_

-^eiLdißdl ••• +-^ enLdnßdn

■^eiLdi+/4e •-•
+^

en^dn

kur Bdv — autosaimniecības ritošā sastāva vidējais nobraukuma

izmantošanas koeficients;
Bd —

nobraukuma izmantošanas koeficients automobilim

darba dienā atsevišķos maršrutos.

Konkrētajā gadījumā

Bdv
=(10• 390 •0,487+63 ■ 525•0,647+7■ 520 •0,480+

+ 40• 220 •0,909+13• 220 •0,454): (10• 390+

+63-580 +7-620 +40-220+ 13-220)=

=34 343,66:52275=0,656.

4. Autosaimniecības ritošā sastāva vienības vidējo kravnesī-

bas izmantošanas koeficientu nosaka, dalot visos maršrutos pār-
vestās kravas summāro apjomu ar pārvadājamās kravas nosacīto

apjomu:
n

S Qft
Qi +Q2+

■■• +Qn

Zj Vi Y2 Yn
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kur vv — vidējais autosaimniecības ritošā sastāva kravne-
sības izmantošanaskoeficients;

2 Qk — attiecīgajā maršruta posmā pārvedamais kravas

summārais apjoms (t);
n

2 у*
— ritošā sastāva kravnesības izmantošanas koefi-

*=i

cients attiecīgajā maršruta posma.

Konkrētajā gadījumā

30 000 +20000 +16000 +15 000 +20 000 +20 000

Tv ~

30 000 20000 16 000 15000 20000 20 000

1,0
+

1,0
+

0,8
+

0,6
+

1ДК
+

0,8

121 000
ля-

= =0,864.
140 000

5. Ritošā sastāva vienības vidējo tehnisko kustības ātrumu

(km/h) var noteikt, dalot ritošā s.astāva nobraukumu summu pa

atsevišķiem maršruta posmiem darba dienā ar ritošā sastāva vi-

dējo kustības laiku summu attiecīgajos maršrutu posmos darba

dienā vai arī dalot atsevišķu maršruta posmu garumu summu ar

ritošā sastāva vidējo kustības laiku summu šajos maršrutu posmos:.
n

h= l £dl+-£-d2+
••■ +Ldn

Vtv=— =—

r
: ! ,

■ Vt\ Vt2 ftn

fe-1 Vth

kur Vtv —
ritošā sastāva vienības vidējais tehniskais kustī-

bas ātrums (km/h);
n

2 Ldft — ritošā sastāva vienības summārais nobraukums

*=i

darba diena attiecīgajā maršrutu posma (km);
л

2 vtk — ritošā sastāva vienības summārais vidējais teh-
ft-i

niskais ātrums attiecīgajā maršrutu posma (km/h).

Konkrētajā gadījumā

t» tv= (10+10+ 20+ 20 +25+15+ 35+25+15 +

™ „r „r,
/10 10 20 20 25

+20+25 +25) :(-+-+-+-+-+

35 25 15 20 25_ 25_\
_+

50~
+

35~
+

40~
+

50~
+

45~
+

45 +45 /
"

245

km/h.
o,zo
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7.9. RITOŠAIS SASTĀVS SAVĀCOŠAJĀ LOKA MARŠRUTĀ

Savācošajā loka maršrutā ritošais sastāvs secīgi brauc caur

vairākiem maršrutā esošiem kravu iekraušanas punktiem, pakā-
peniski palielinot kravas daudzumu ritošajā sastāvā, t. i., pakā-
peniski palielinot ritošā sastāva kravnesības izmantošanas koefi-

cienta skaitlisko vērtību. Maršruta pēdējā punktā notiek pārvestās
kravas izkraušana. Maršruta shēma dota 7.7. attēlā.

Ritošā sastāva izmantošanas tehniski ekonomisko rādītāju ap-

Tēķinu veikšanas metodiku aplūkosim piemērā.

Piemērs 7.11. Jāaprēķina savācošā loka maršrutā izmantojamā
ritošā sastāva ekspluatācijas tehniski ekonomiskie rādītāji, ja
doti šādi izejas dati: automobiļa norīkojuma laiks h;
nullbrauciena garums l'o=Q km, /"

0
=4 km; maršruta posmu ga-

rumi: krAß= 10 km, /кгвс= 7 km, /krcr>=ls km, /кпж=l2 km,
Аеа=9 km; kustības vidējais tehniskais ātrums visos maršruta

posmos Ut =30 km/h, pārvadājumus veic automobilis ЗИЛ-130,
Itura nominālā kravnesība <7=5 t; punktā A automobilī iekrauj
<7a = 1 t kravas, punktā В —

qB=0,5 t, punktā С —

qc=2 t un

punktā D
— <7d=1,5 t; kopējais maršrutā pārvedamās kravas ap-

joms Q=lso t, pārvadājumi jāveic £>k= 5 kalendāra dienās, pie
tam visos maršruta posmos ir I klases krava (v=l,o).

Risinājums.

1. Automobiļa darba laiks maršrutā

Ta
=T

a-t0
=16,3- 16,3-0,3= 16 h.

2. Automobiļa aprites laiks t
a

(h)
maršrutā

ta.=2tie+ 2/к+ ttiE+2/iebr.

kur 2/ie — kravu iekraušanas laiks

vienā automobiļa apritē
(h);

2/k — automobiļa summārais

kustības laiks apritē (h);

t-,zE — automobiļa izkraušanas

laiks maršruta punktā E

(h);
2/iebr — laiks automobiļa iebrauk-

šanai un manevrēšanai
kravu iekraušanas punk-
tos maršrutā (h).

7.7. att. Savācošais loka
maršruts.
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Jānosaka automobiļa summārais kustības laiks (h) aprite:

=tk AB +tk BC + tk CD + tk DE+ tkEA=

_

Iкт AB Iкт BC tkr CD Iкт
DE hEA

VtAB VtBC VtCD VtDE Vt EA

Praktiskos gadījumos ir jāievēro, ka automobiļa kustības
ātrums maršruta posmos var būt atšķirīgs.

levietojot formulā attiecīgus lielumus, summārais kustības

laiks

WJ
10 7 15 12 9 53

24
=зУ

+
зо-

+
зо-

+
зо-

+
Уо-+^о- =l'76Ь

-

Atkarībā no kraušanas darbu mehanizācijas pakāpes kravu

iekraušanas laiku t\e izvēlas saskaņā ar laika normatīviem kravu

kraušanas darbiem autotransportā.
lepriekš minētajā piemērā kopējo laiku kravu iekraušanas dar-

biem automobiļa apritē pieņemam vienādu ar 0,5 h, bet kravu

izkraušanas laiku — 0,3 h.

Laiku automobiļa iebraukšanai un manevrēšanai kravu iekrau-

šanas punktos izvēlas atkarībā no konkrētās situācijas. Aplūko-
tajā piemērā vienas iebraukšanas laiku tiebr izvēlas vienādu ar

0,15 h, šī laika (h) summa

2/iebr==tiebrllebr,

kur t'iebr — automobiļa iebraukšanas reižu skaits kravu iekrauša-

nas punktos vienā apritē.

Automobiļu aprišu laiks konkrētajā gadījumā

k-0,5+1,76+0,3+0,15-4-2,66 h.

3. Automobiļa aprišu skaits loka maršrutā darba dienā

Z
a
= = =6,01,

/а 2,66

pieņemam, ka z'
a
=6 aprites, un sakarā ar niecīgo noapaļojumu

automobiļa darba laika un norīkojuma laika korekciju neizdarām.

4. Ar vienu automobili dienā pārvestās kravas daudzums

Qd+ 4Y2'a=5-1,0-6=301.

5. Viena automobiļa transporta darbu (t-km) darba dienā vis-

pārīgā gadījumā izsaka kā transporta darba summu pa atseviš-

ķiem savācošā maršruta posmiem, t. i.,

n

=Pdl + Pd2+ ... +Pin.
k-1
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Šo sakarību pārveidojot, iegūstam ērti lietojamu formulu

transporta darba (t-km) noteikšanai savācošajā loka maršrutā:

2Pd=2'a7(9A (/кг АВ+ Iкт ВС + Iкт CD + lkrDE) +

+ Яв (Ikr BC + /кг CD+lki dc) + ЯС (/кг CD + /кг dc) +<7о/кг dc) •

levietojot skaitliskās vērtības, transporta darbs

SPd=6-1,0(1 (10+7+15+12)+0,5(7 +15+12) +

+2(15+12)+ 1,5-12)=798 t-km.

6. Automobiļu skaits dotā kravu apjoma pārvadāšanai noteik-

tajā laika posmā

А -

Q
-

150
1

c

Qd£>k 30-5 '

7. Automobiļa dienas nobraukums (km)

£а=2а/т+/'о+Гт—k EA,

kur /
m

— loka maršruta garums (km).
Konkrētajā gadījumā

Ld=6(10 +7+15+12+9) +6+4-9=319 km.

8. Automobiļa nobraukuma izmantošanas koeficients darba

dienā

0
za/kr 6(10 +7+ 15+12) 264

nQO
_

Pd= -T7
=>

319 '
=

W
=o'827-

7.10. RITOŠAIS SASTĀVS SADALOŠAJĀ LOKA MARŠRUTĀ

Sadalošajā loka maršrutā ritošais sastāvs secīgi brauc no

maršruta kravu iekraušanas pirmā punkta caur vairākiem marš-

rutā esošiem kravu izkraušanas punktiem, pakāpeniski samazinot

kravas daudzumu ritošajā sastāvā, t. i,,

pakāpeniski samazinās ritošā sastāva

kravnesības izmantošanas koeficienta

skaitliskā vērtība. Maršruta shēma ap-

lūkojama 7.8. attēlā.

Ritošā sastāva izmantošanas teh-

niski ekonomisko rādītāju aprēķinu
veikšanas metodiku paskaidrosim ar

piemēru.
Piemērs 7.12. Jāaprēķina sadalošajā

loka maršrutā izmantojamā ritošā sa-

stāva ekspluatācijas tehniski ekono-

miskie rādītāji, ja doti šādi izejas dati:

automobiļa norīkojuma laiks 7,n=l4,sh,
7.8. att. Sadalošais loka

maršruts.



nullbraucienu garumi /'o=/"0
=5 km; maršruta posmu garumi

4гав=l2 km, /кгвс=Ю km, /кгсв-Ю km, /krDE=l_2 km, Uea=

= 8 km; automobiļa kustības vidējais tehniskais ātrums visos

maršruta posmos £4 =20 km/h, pārvadājumus veic automobilis

ГАЗ-53А, kura nominālā kravnesība q= 4 t; maršruta punktā А

automobilī iekrauj <7a =4 t I klases kravas (у=l,o), punktā В

no automobiļa izkrauj =0,5 t kravas, punktā С
— qc=\ t kra-

vas, punktā D
— qo =\,b t un punktā E — <7e=l t. Kopējais

maršrutā pārvedamās kravas apjoms Q=800 t, pārvadājumi jā-
veic £>k=lo kalendāra dienās, laiks kravu iekraušanai =0,3 h,

laiks kravu izkraušanas darbiem automobiļa apritē /lz =0,4 h,
automobiļa iebraukšanas laiks kravas punktā /iebr=o,l h.

Risinājums.

1. Automobiļa darba laiks maršrutā

Td=T
n-to= 14,5- -JL_= 14,5-0,5=14 h.

2. Automobiļa aprites laiks maršrutā

12 10 10 12 8

4 = + + =o,3+—+_+_+_+_+

+0,3 +0,1-4=3,6 h.

3. Automobiļa aprišu skaits sadalošajā loka maršrutā darba

dienā:

2a=£L«-!!-3,8,
/а 3,6

pieņemam, ka г'
а
=4 aprites.

4. Precizējam automobiļa darba un norīkojuma laiku marš-

rutā:

Г
а
=гУа =4-3,6= 14,4 h;

Г„= r
a +to= 14,9h.

5. Ar vienu automobili dienā pārvestās kravas apjoms

Qd= 7YZ'a=4-1,0-4= 16 t.

Ar vienu automobili darba dienā veiktais transporta darbs

Pd=z'aV(Qa(Iki AB+ /кг ВС + /гк CD + /кг dc) ~qB (/кг BC +

+ /кг CD + /кг dc) — qc (/кг CD+ /кг dc) —?с/кг dc);

Pd=4-10(4(12+10+10+12)-0,5(10+10+12)-

---1(10+12)-1,5-12) =472 t-km.
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7. Automobiļu skaits dota pārvadājumu apjoma veikšanai no-

teiktajā laikā

, Q 800
Ле=

-OоДГIeTTo
=5 automobllb

8. Automobiļa dienas nobraukums (km)

Li=Z\lm + l'o+ l"o ltEAt

kur /
m

— loka maršruta garums.

Konkrētajā piemērā

Ld=4 (12+10+10+.12+8) +5+5-8= 210 km.

9. Automobiļa nobraukuma izmantošanas koeficients darba

dienā

z'Jkr 4(12+10+10+12) 176
=

-ЦГ
=

ш =^īo
=0

'
838-

-10. Automobiļa kravnesības izmantošanas koeficients darba

dienā

Qi +Q2+Q3+Q4 4+3,5 +2,5+1 11
лсоо

7dd= — = — =—-=0,688,
iq 4-4 16

kur Qi... Qt — kravas daudzums (t) automobilī katrā maršruta

posmā;
q — automobiļa kravnesība (t).

7.11. VILCĒJU DARBA ORGANIZĒŠANA

Vilcējus ar piekabēm un seglvilcējus ar puspiekabēm var iz-

mantot gan svārsta, gan arī loka maršrutos. Ja kravu kraušanas

punktos piekabes sistēmas nemaina, šāds ritošais sastāvs kļūst
analogs parastajam automobilim, un tā ekspluatācijas tehniski

ekonomiskos rādītājus aprēķina pēc iepriekšējos paragrāfos ap-

lūkotās metodikas.

Darba ražīgums kravu pārvadājumos ar autotransportu ir

augstāks tad, ja vilcējiem kravas kraušanas punktos nomaina

piekabes sistēmas, t. i., kravu iekraušanas un izkraušanas laiku

aizstāj ar piekabes sistēmu piekabināšanas un atkabināšanas

laiku. Šādā gadījumā ritošā sastāva darbs ir jāorganizē tā, lai

nebūtu dīkstāves, vilcējiem gaidot piekabes sistēmu piekraušanu
vai izkraušanu un savukārt braucienam sagatavotās piekabes sis-

tēmas negaidītu uz vilcēja ierašanos.

Svārsta maršrutā vilcējs var vilkt piekabes sistēmas ar kravu

abos virzienos, vai vienā virzienā piekabes sistēmas ar kravu,

pretējā — bez kravas, t. i., veidojas svārsta maršruts ar tukš-

braucienu atpakaļceļā.
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Lai vilcējiem ar maināmām piekabes
sistēmām nodrošinātu maksimālu darba

ražīgumu, jāsaskaņo autovilciena kustības

intervāls ar kravu iekraušanas un izkrau-

šanas punktu darba ritmu, t. i., piekabes
sistēmu piekraušanu vai izkraušanu, pie
tam vilcēji ir jānodrošina ar noteiktu pie- '
kabes sistēmu skaitu.

Ja svārsta maršrutā ar tukšbraucienu

atpakaļceļā (piemēram, konstrukciju pie-
vešana ēku montāžai būvlaukumos) iz-

manto vienu seglvilcēju, tad tā ritmiskam
darbam nepieciešamas vismaz 3 mainā-

mas piekabes sistēmas: vienu velk vilcējs,
otra atrodas kravu iekraušanas punktā, trešā — kravu izkrau-

šanas punktā.
Lai nodrošinātu ritmisku darbu jebkuram vilcēju skaitam

svārsta maršrutā ar tukšbraucienu atpakaļceļā (7.9. att.), nepie-
ciešamo piekabes sistēmu skaitu nosaka, ievērojot autovilciena

kustības intervālu 7
a un kravu iekraušanas un izkraušanas punktu

darba ritmu RkT, kuriem jābūt vienādiem, t. i.,

/а==Rkr-

Autovilciena kustības intervālu I
a (h) var noteikt pēc for-

mulas

kur /
a

— autovilciena aprites laiks maršrutā AB (h);

i'v — vilcēju skaits maršrutā.

Kravu iekraušanas punkta darba ritmu Ri
e (h) nosaka pēc

formulas

n
(tb+ h)r\n

Aie=

Pie

kur /iē — piekabes sistēmas piekraušanas laiks (h);
t
p

— piekabes sistēmas pārkabināšanas laiks (h);

Tin — autovilcienu kustības nevienmērības koeficients, kas

izvērtē autovilciena aizkavēšanos ceļā, piemēram, pie

krustojumiem v. c. Parasti rļn=l,l • • • 1.25;

tiē
— piekabes sistēmu skaits kravu iekraušanas punkta.

levērojot autovilcienu kustības intervālu un kravu kraušanas

punkta darba ritmu saskaņošanu, var uzrakstīt vienādību

4
=

(t\e + tp)r\a

iv tin

7.9. att. Autovilcieni
svārsta maršrutā:

/
а

— autovilcienu kustības

intervāls; — brauciens ar

kravu; lt
— tukšbrauciens.
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no kuras izsaka piekabes sistēmu skaitu kravu iekraušanas punktā

t'vT)n(/ie+ /p)
*ie= 7 .

ta

Tā kā vilcēja (autovilciena) apriti maršrutā var izteikt ar

formulu

» pt * vt

kravu iekraušanas punktā nepieciešamo piekabes sistēmu skaitu

var izrēķināt pēc formulas

.

_

IvUtT]ri(/|e+ /p)
Ile

2(kr +vttP ) '

Analogi nosaka arī kravu izkraušanas punktā nepieciešamo
piekabes sistēmu skaitu pēc formulas

.
_

ivVtņnjtlz + tp)
llz ~

2(lkT +v ttP)
'

Ritmiskam vilcēju darbam nepieciešamo piekabes sistēmu ko-

pējo skaitu t'p vispārīgā veidā nosaka pēc formulas

ip=im+he+ hz,

kur tm
— piekabes sistēmu skaits maršrutā.

Tā kā t'
m
=iv, var rakstīt, ka

tp=lv + *le+liz

vai

._.
ivt>tT)n(/le+/p) tvWtTln(/iz-Hp)

Ip~lv+

2(/kr +yt/p)
+

2(lkr + vt iP)
*

Formulu pārveidojot, iegūsim, ka

._. /, , Vtr\n(tkT + 2tp) \
'
P
~lv V l+

2(/kr + p)
Г

Piemērs 7.13. Noteikt nepieciešamo puspiekabju skaitu 10 segl-
vilcēju ritmiskam darbam svārsta maršrutā ar tukšbraucienu at-

pakaļceļā, ja katrs seglvilcējs velk puspiekabi ar kravnesību

q= 8 t, pārvadājot I klases kravu. Brauciena garums ar kravu

/
kr=ls km, vidējais tehniskais ātrums ut=30 km/h, laiks kravas

vienas tonnas iekraušanai
Tie=4 min, laiks kravas vienas tonnas

izkraušanai Tiz=3 min, laiks puspiekabju pārkabināšanai

Гр =6 min, autovilcienu kustības nevienmērības koeficients
rļn=l,l.



Risinājums.

1. Laiks puspiekabes piekraušanai

_gVTie
_

8-1.4
n -„.

2. Laiks puspiekabes izkraušanai

<7yriz 8-1-3
/lz=

-60-
=

-60-
=0'4h-

3. Laiks puspiekabes piekraušanai un izkraušanai

4г= /Iе+4=0,53+0,4=0,93 h.

4. Nepieciešamais puspiekabju .skaits

. , л

/ 30-1,1(0,93+2-0,1) \ ,*,„
"=l °(' +

2C5 +30.0.93)
) =I4Д

pieņemam, ka t'p
=ls puspiekabes.

7.12. RITOŠAIS SASTĀVS MARŠRUTOS AR APRITES LAIKU,

LIELĀKU PAR DIENNAKTI

Ja kravas ar autotransportu' jāpārvadā lielā attālumā, praksē
iespējami gadījumi, kad visu maršrutu ritošais sastāvs vienā

darba dienā izbraukt nevar.

Ja ritošais sastāvs kravu pārvadājumos doto maršrutu var

izbraukt vienā darba dienā, tad vienas darba dienas pārvadājumu

apjoma izpildīšanai nepieciešamo ritošā sastāva vienību skaitu
A

e nosaka pēc formulas

kur Q — vienas darba dienas kravu pārvadājumu daudzums (t);
q —

ritošā sastāva vienības kravnesība (t);
у

— kravnesības izmantošanas koeficients.

Ja, veicot kravu pārvadājumus, ritošais sastāvs visu maršrutu

nevar izbraukt vienā darba dienā, tad darba dienas pārvadājumu
apjoma izpildīšanai nepieciešamo ritošā sastāva vienību skaitu

A
e nosaka pēc formulas

qy

kur D
a

— dienu skaits, kādā ritošais sastāvs maršrutā veic vienu

apriti.
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Piemērs 7.14. Noteikt autovilcienu skaitu svārsta maršrutā,

ja dots darba dienā nosūtāmās kravas apjoms Q= 100 t, autovil-
ciena kravnesība q= 8 t, kravnesības izmantošanas koeficients

V=0,8 un aprites dienu skaits Z)a =3.

Risinājums.

Nosakām dotā pārvadājumu apjoma veikšanai nepieciešamo
autovilcienu skaitu:

QD& 100-3

Ae= =

„ „ „

=46,8,
qy 8-0,8

pieņemam, ka Л
е
=47 autovilcieni.

7.13. RITOŠAIS SASTĀVS MAĢISTRĀLAJOS KRAVU

PĀRVADĀJUMOS

Par maģistrālajiem kravu pārvadājumiem autotransportā pie-
ņemts uzskatīt kravu pārvadājumus lielos attālumos, piemēram,
starprepublikāniskos kravu pārvadājumus, starppilsētu kravu pār-
vadājumus, t. i., kravu pārvadājumus ar autotransportu starp
mūsu valsts lielākajām rūpnieciskajām pilsētām un rajoniem.
Maģistrālajos kravu pārvadājumos maršrutu garumi sasniedz
vairākus tūkstošus kilometru.

Šādos apstākļos sarežģās autotransporta ritošā sastāva eks-

pluatācija un tehniskā apkope, šoferu, ritošā sastāva un kravas

kraušanas punktu darba organizācija. Lai šādu apstākļu dēļ ra-

dušās problēmas sekmīgi atrisinātu, maģistrālajos kravu pārva-
dājumos ir izstrādātas un tiek izmantotas divas ritošā sastāva

izmantošanas sistēmas: nedalītie maršruti un dalītie maršruti.

Nedalītie maršruti. Autotransporta ritošais sastāvs bez kravu

pārkraušanas vai piekabes sistēmu maiņas izbrauc visu maršrutu

neatkarīgi no maršruta garuma. Sādu kravu pārvadājumu sistēmu

izmanto gadījumos,kad nosūtāmo kravu partijas ir nelielas, kravu

pārvadājumi nav regulāri, jo garo maršrutu dēj kļūst sarežģītāka
ritošā sastāva tehnisko apkopju plānveidīga un kvalitatīva izpil-
dīšana. Šoferu darbs ir saistīts ar ilgstošu prombūtni no savām

pastāvīgajām dzīves vietām, darba apstākļi maršrutā ir smagi,
līdz ar to arī kravu nogādes ātrums samazinās. Nedalītajos ma-

ģistrālajos maršrutos ir iespējamas šādas šoferu darba organizā-

cijas formas: individuālā vadīšana, pāra darbs un maiņas
braukšana.

Individuālās vadīšanas formas gadījumā automobili visā marš-

rutā līdz atbraukšanai maršruta sākuma punktā vada viens šofe-

ris. Darba pārtraukumi, kas saistīti ar ritošā sastāva apstādinā-
šanu, ir ēdienreizes. Ik pēc 3,5... 4 nepārtrauktas kustības

stundām paredzētas 0,5... 2 atpūtas stundas, bet pēc katrām
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7.10. att. Individuālās vadīšanas formas brauciena grafiks.

10... 12 darba stundām šofera atpūtai nepieciešams vismaz
8 stundu pārtraukums.

Brauciena grafiku var aplūkot 7.10. attēlā.

Sakarā ar šofera darba pārtraukumiem kravu nogādes ātrums

samazinās, maršrutā ir jāiekārto šoferu atpūtas vietas, individuā-

lajā vadīšanas formā ritošā sastāva kustības laiks maršrutā var

sasniegt 12
...

14 stundas diennaktī, to palielinot, krasi palielinās
ceļa negadījumu iespējas.

Pāra darba formas gadījumā vienu ritošā sastāva vienību

maršrutā apkalpo divi šoferi, kuri vada ritošo sastāvu, savstar-

pēji mainoties pēc iepriekš izstrādāta brauciena grafika (7.11.
att.).

7.11. att. Pāra darba formas brauciena grafiks,



Ritošajā sastāvā jāiekārto speciāla atpūtas vieta. Lietojot šo

formu, pieaug ritošā sastāva kustības laiks un kravu nogādes
ātrums, bet darbaspēka bilance autosaimniecībā kļūst neizdevī-

gāka.
Maiņas braukšanā maršrutu sadala posmos. Katru šādu posmu

apkalpo noteikts šoferis, kura dzīves vieta atrodas šī maršruta

posma tuvumā. Šoferi mainās maršrutu robežpunktos. Šādai

darba organizācijas formai ir vairāki nopietni trūkumi: precīzi
jāievēro kustības grafiks, grūti kontrolēt un organizēt lielā attā-

lumā izvietotā darbaspēka izmantošanu, ritošais sastāvs paliek
«bez saimnieka», jo katrā braucienā nomainās vairāki šoferi.

Dalītie maršruti. Visu garo maģistrālo maršrutu sadala pos-

mos, un maršruta katru posmu apkalpo tikai vienas noteiktas

autosaimniecības ritošais sastāvs (7.12. att.). Maršruta posmu

galapunktos veic vedamās kravas pārkraušanu no ritošā sastāva

noliktavās, pēc tam nākošās autosaimniecības ritošajā sastāvā vai

no vienas autosaimniecības ritošā sastāva otras autosaimniecības

ritošajā sastāvā. Šādos gadījumos lietderīgi izmantot paliktņus,
kasetes un konteinerus kopā ar ātrdarbīgām kravu pārkraušanas
iekārtām.

Visracionālākā un ekonomiski izdevīgākā kravu pārvadājumu

organizācijas forma dalītajos maršrutos ir seglvilcēju izmanto-

šana, jo, lietojot šādu darbu organizācijas formu, vilcējiem no-

maina piekabes sistēmas, tādējādi samazinot ritošā sastāva dīk-

stāvi un novēršot ar kravu pārkraušanu un uzglabāšanu saistītus

izdevumus.

Dalītā maršruta posmu izvēlas tik garu, lai autovilciens to

varētu izbraukt vienā darba dienā. Posma aptuveno garumu L
p

(km) var noteikt pēc formulas

.

_

T
nVc _(2■ ■ . 3)ta Vt

Lp—2
'

2 ',*

kur 7"
n

— autovilciena norīkojuma laiks (h);

ve
— ekspluatācijas ātrums (km/h);

t
a —

bez īsās atpūtas pieļaujamais šoferu darba ilgums (h);
t»t —

tehniskais ātrums (km/h).
Dalītos maršrutus maģistrālajos kravu pārvadājumos ekono-

miski izdevīgi izveidot tikai tad, ja kravu plūsmas ir pietiekami
lielas un stabilas ilgā laika periodā.

7.12. att. Dalītais maršruts maģistrālajos kravu pārvadājumos.
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8. nоda ļа

KRAVU PĀRVADĀJUMU ORGANIZĒŠANA

8.1. KRAVU PĀRVADĀJUMU PLĀNS

Kravu pārvadājumu organizēšana ir sarežģīts un daudzšķaut-

ņains process, kurš nosaka kravu nosūtītāju un kravu saņēmēju
attiecības ar autotransportaorganizācijām.

Kravu pārvadājumu optimāla vai šim kritērijam tuva orga-

nizēšana ir iespējama tikai tad, ja ir skaidri un nepārprotami
formulēti katras ar kravu pārvadājumiem saistītās puses uzde-

vumi, pareizi izvēlēti transporta līdzekļi, veikta optimāla kravu

saņēmēju piesaistīšana kravu nosūtītājiem, pārdomāta darba or-

ganizācija visās transporta procesa stadijās un citi pasākumi.
Pamatnoteikumi, kuri reglamentē ar kravu pārvadājumiem

saistītās operācijas, ir noteikti PSRS automobiļu transporta sta-

tūtos, saskaņā ar kuriem ir izstrādāti attiecīgi automobiļu trans-

porta statūti katrā savienotajā republikā. Sājos statūtos noteikta

kravu pārvadājumu plāna sastādīšanas un izpildes kārtība un

doti pamatnoteikumi autosaimniecībām. Sie statūti reglamentē
arī autotransporta organizāciju attiecības ar citām organizāci-
jām un transporta veidiem.

Kravu pārvadājumu plāns ir galvenais kritērijs transporta
procesa racionālā organizēšanā un transporta tehniskā finansu

plāna izstrādāšanā autosaimniecībās, kas savukārt ir ikvienas
autosaimniecības ražošanas un finansiālās darbības pamatdoku-
ments.

Saskaņā ar kravu pārvadājumu plānu aprēķina pārvadājumu

apjoma veikšanai nepieciešamo ritošā sastāva vienību skaitu,
atbilstoši pārvadājamām kravām un konkrētiem ekspluatācijas
apstākļiem izvēlas ritošā sastāva tipu un modeļus. Veicot šo

darbu, ir jāizvērtē autoparka papildināšanas iespējas ar jaunu
ritošo sastāvu, jaunās tehnikas ieviešanas un lietošanas iespējas,
kā arī citi organizatoriski tehniskie pasākumi, kuri nodrošina

darba ražīguma kāpinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo ražo-

šanas periodu.
Kravu pārvadājumu plānā ir jāietver informācija par kravu

nosūtītājiem un kravu saņēmējiem, par nosūtāmās kravas nomen-
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klatūru un apjomu, kravu iekraušanas un izkraušanas punktu
ģeogrāfisko izvietojumu, kā arī kravu pārvadāšanas attālumiem.

Pamatojoties uz gada kravu pārvadājumu plānu, autosaim-

niecībā izstrādā kvartāla, mēneša un diennakts jeb operatīvos
kravu pārvadājumu plānus, kurus papildina ar kravas karti, no-

rādot visu kravu iekraušanas un izkraušanas punktu izvietojumu,
to darba laiku un piebraucamo ceļu īsu raksturojumu.

8.2. KRAVU PĀRVADĀJUMU VISPĀRĒJIE ORGANIZATORISKIE

PRINCIPI

Saskaņā ar PSRS automobiļu transporta statūtiem mūsu valstī

par galveno ir pieņemta centralizēto pārvadājumu metode. Tā ir

progresīva kravu pārvadājumu organizatoriskā forma, kas no-

drošina autopārvadājumu pašizmaksas un kravas īpašnieka trans-

porta izdevumu samazinājumu, uzlabo kravu apkalpošanas kul-
tūru un transporta darba organizāciju.

Transporta procesā piedalās trīs puses: kravas nosūtītājs,
transporta organizācija un kravas saņēmējs. Atkarībā no katras

puses lomas transporta procesā izšķir centralizētos un decentra-

lizētos kravu pārvadājumus.
Centralizēto kravu pārvadājumu gadījumāvisu trīs pušu sav-

starpējās lomas transporta procesā sadalās šādi:

transportu pieprasa un kravas iekraušanas darbus veic kravas

nosūtītājs vai organizācija, kura ir atbildīga par dotās kravas

nosūtīšanu;
kravu transportu ar autosaimniecības ritošo sastāvu, pie tam

kravas ekspeditora funkcijas izpilda autosaimniecībā, t. i., šoferis,

izņemot dažus specifiskus gadījumus, kad transportēšanas laikā

krava speciāli jāapkopj vai jāapsargā;
kravas izkraušanu un tālāko glabāšanu veic kravas saņēmējs;
norēķinus ar autosaimniecību par kravu pārvadājumiem izdara

kravas nosūtītājs, kuram savukārt transporta izdevumus reizē

ar maksu par piegādāto produkciju sedz kravas saņēmējs.
Centralizētajiem kravu pārvadājumiem ir šādas priekšrocības:
kravu piegāde kļūst ritmiska, krasi samazinās kravas piegā-

dāšanas laiks;
var novērst ritošā sastāva dīkstāves kravu iekraušanas pun-

ktos, (t. i., pie kravu nosūtītājiem), jo kravu pārvadājumus veic

pēc iepriekš saskaņota grafika, pie tam kravu nosūtītājs ir iein-

teresēts pēc iespējas ātrāk kravu iekraut, mehanizējot kravu

iekraušanas darbus;
pārvadājumu plānošanai var lietot racionālo maršrutu me-

todi, šim nolūkam maršrutu izstrādāšanai izmantojot elektronisko

skaitļošanas tehniku;
plašāk var izmantot specializēto ritošo sastāvu, tādējādi sama-

zinot kravas īpašnieka transporta izdevumus;
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tā kā ir iespējams pārdomāti plānot kravu pārvadājumus, pār-
vadājumu apjomu var veikt mazāks ritošā sastāva vienību skaits,
tādējādi iegūstot ekspluatācijas materiāla un dzīvā darbaspēka
ekonomiju;

pieaug ritošā sastāva darba ražīgums un tā izmantošanas

efektivitāte;

veidojas labvēlīgi priekšnosacījumi lielu un modernu autosaim-
niecību izveidošanai.

leviešot centralizētos pārvadājumus, katrai autosaimniecībai
nosaka apkalpojamo zonu ar tajā ietilpstošo klientūru un pārva-
dājumu apjomu katrai nomenklatūras kravai. Pamatojoties uz

šo informāciju, kravu nosūtītāji, autosaimniecības un kravu saņē-
mēji izstrādā saskaņotus kravu nogādes un kravu saņemšanas
grafikus, kā arī racionālus ritošā sastāva kustības maršrutus.

Decentralizēto pārvadājumu gadījumā katrs kravas saņēmējs
patstāvīgi organizē kravas saņemšanu, t. i., meklē piemērotu ritošo

sastāvu, organizē un veic kravas iekraušanu, nodrošina kravas

ekspedīcijas operāciju izpildi un kravas izkraušanu. Sādā gadī-
jumā autosaimniecībā kravas saņēmējam ritošo sastāvu izdala,
bet par tā darba organizāciju neatbild.

Decentralizēto pārvadājumu metodei ir šādi galvenie trūkumi:

ritošajam sastāvam ir lielas dīkstāves kravu iekraušanas

punktos, jo kravu iekraušana bieži vien jāveic ar roku darbu,
kravu nosūtītājs nav ieinteresēts kravu iekraušanas darbus me-

hanizēt;

par transporta līdzekļu dīkstāvi jāmaksā lielas soda naudas,

lai no tām izvairītos, katrs kravu saņēmējs cenšas izveidot savu

autosaimniecību, t. i., notiek kapitālieguldījumu decentralizācija
ar visām no tās izrietošajām sekām;

neracionāli izmanto dzīvo darbaspēku, jo krāvēji, ekspeditori
un aģenti spiesti braukt līdzi automobiļiem uz kravu iekraušanas

un izkraušanas punktiem;
ritošā sastāva izmantošanu nevar plānot, pieaug pretējo kravu

pārvadājumu apjoms un pasliktinās ritošā sastāva nobraukuma

izmantošana;
pārvadājumu pašizmaksa ir daudz augstāka, nekā izmantojot

centralizēto pārvadājumu metodes.

8.3. CENTRALIZĒTO PĀRVADĀJUMU NOFORMĒŠANA

Ar kravu nosūtītājiem (klientiem), kuri ietilpst autosaimnie-

cības apkalpojamā zonā, autosaimniecībā noslēdz kravu pārvadā-
šanas līgumu. Tas ir juridisks dokuments, ar kuru līgumslēdzējas
puses uz noteiktu laiku nosaka savas tiesības un pienākumus cita

pret citu kravas transportēšanas procesā.
Centralizēto pārvadājumu praksē ir izstrādātas trīs tipveida

līgumu formas šādiem centralizēto kravu pārvadājumu veidiem:
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līgums vispārīga rakstura kravu pārvadāšanai ar koplietoša-
nas autotransportu;

līgums kravu pārvadāšanai tirdzniecības tīklā un sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumiem;

līgums konteineru pārvadājumiem.
Var būt divas vai vairākas līgumslēdzējas puses. Slēdzot līgu-

mus centralizētiem kravu pārvadājumiem, līgumslēdzējas puses

vienojas par visiem svarīgākajiem jautājumiem, kādi var rasties

kravu transportēšanas procesā.
Kravas nosūtītājs uzņemas šādas saistības:
nodrošināt piebraucamo ceļu uzturēšanu kārtībā un netrau-

cētu ritošā sastāva piebraukšanu pie kravu iekraušanas posteņiem
savā teritorijā jebkurā gadalaikā;

saskaņā ar pārvadājumu pieteikumiem pārvadāt tikai līgumā
paredzētās nomenklatūras kravas;

atbilstoši pārvedamās kravas klasei nodrošināt maksimālu

ritošā sastāva kravnesības izmantošanu;

maksimāli mehanizēt kravu iekraušanas darbus, kravu ritošajā
sastāvā iekraut ar drošiem darba paņēmieniem un to precīzi izvie-

tot ritošā sastāva kravas platformā;
savlaicīgi un saskaņā ar spēkā esošajiem tarifiem izdarīt no-

rēķinus par veiktajiem kravu pārvadājumiem.
Autosaimniecībā uzņemas šādas saistības:

kravas nosūtītājam norīkot līgumā norādītajā daudzumā un

laikā nosūtāmajai kravai piemērotu un tehniskā kārtībā esošu

ritošo sastāvu;
ritošo sastāvu nodrošināt ar attiecīgas kvalifikācijas šoferiem,

pēc ritošā sastāva piekraušanas vai izkraušanas tūlīt izbraukt

maršrutā;
nodrošināt ritošo sastāvu ar nepieciešamo takelāžu kravas

aizsargāšanai pret atmosfēras nokrišņiem;
nodrošināt pārvadāšanai pieņemtās kravas saglabāšanu visā

laika posmā, kamēr tā atrodas ritošajā sastāvā, kā arī atsevišķos
gadījumos, vienojoties par papildu samaksu, pieņemt kravu un

materiāli atbildēt par tās saglabāšanu;
nodrošināt ritošā sastāva darba laika ilgumu saskaņā ar

līgumā vai transporta pieprasījumā norādīto laiku;
nodrošināt elastīgu ritošā sastāva darba uzdevuma maiņu, ja

pamatoti mainījies pārvadājumu raksturs vai kravas pieprasītāju
pasūtījums.

Kravas saņēmējs uzņemas šādas saistības:

nodrošināt piebraucamo ceļu uzturēšanu kārtībā un netrau-

cētu ritošā sastāva piebraukšanu pie kravu izkraušanas poste-
ņiem savā teritorijā jebkurā gadalaikā;

pieņemt kravas un no ritošā sastāva tās izkraut, nepārsnie-
dzot šiem darbiem paredzēto vai līgumā norādīto laika norma-

tīvu;
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maksimāli mehanizēt kravu izkraušanas darbus, nepieļaut
ritošā sastāva dīkstāves kravu izkraušanas postenī;

kravu pieņemšanas dokumentus noformēt iespējami ātri,
vienkāršot materiālo vērtību pieņemšanas un uzskaites dokumen-

tāciju.
Bez līgumslēdzēju pušu galvenajiem pienākumiem līgumā no-

rāda līgumslēdzēju pušu nosaukumus, līguma slēgšanai pilnva-
rotās personās, līguma priekšmetu, t. i., pārvadājamo kravu no-

saukumu un daudzumu, bankas rekvizītus un līgumslēdzēju pušu
juridiskās adreses, līgumsaistību nepildīšanas gadījumos lietoja-
mās sankcijas, kā arī līgumsaistību pildīšanas laikā radušos dom-

starpību novēršanas kārtību.

Noslēdzot līgumu kravu pārvadājumiem, jāparedz līgumā
norādītā diennakts kravu pārvadājuma apjoma svārstības 10...

20% robežās, jānorāda kravas, kuras ceļā pavadīs, apkops vai

apsargās kravu nosūtītājs, kā arī citi papildu noteikumi par kravu

marķēšanu, taras atgriešanu kravas nosūtītājam, telpu ierādī-

šanu dispečeru punktu ierīkošanai, pārvadājumu apmaksas kār-

tību utt.

3.4. CENTRALIZĒTO PĀRVADĀJUMU ORGANIZĒŠANAS METODES

Ar autotransporta ritošo sastāvu veicamos centralizētos kravu

pārvadājumus var organizēt pēc vairākām metodēm.

Nosūtītāja metode pamatojas uz šādu darba organizāciju:
ritošo sastāvu pieprasa kravas nosūtītājs, tas veic arī kravu

iekraušanu un nosaka ritošā sastāva kustības maršrutus, norēķi-
nās ar autosaimniecību par ritošā sastāva izmantošanu;

kravas saņēmējs veic kravu izkraušanas operācijas.
Autosaimniecības funkcijas ir reducētas uz līguma noslēgšanu,

Titošā sastāva uzturēšanu tehniskā kārtībā un tā norīkošanu

darbā saskaņā ar līgumu, kuru noslēdz ar kravu nosūtītājiem. Ar

šādu transporta darba organizatorisko metodi ekonomisko efektu

var iegūt, novēršot ritošā sastāva dīkstāves kravu iekraušanas un

izkraušanas punktos.
Katrs kravas nosūtītājs cenšas pēc iespējas savlaikus izpildīt

līgumsaistības ar kravas saņēmējiem, bet nav ieinteresēts plānot
Tacionālus kustības maršrutus sev nepiederošam ritošajam sa-

stāvam. Tā rezultātā autosaimniecībās ritošā sastāva nobraukuma

izmantošanas koeficienta skaitliskā vērtība ir tikai 0,5, bet, izvēr-

tējot nulles nobraukumu, dažkārt vēl zemāka.

Sāda darba organizācijas metode nenodrošina autotransporta
ritošā sastāva efektīvu izmantošanu un ir pieļaujama tad, ja ir

tikai viens viendabīgas kravas piegādātājs, apkalpojamā zona nav

sevišķi plaša vai arī jāpārvadā specifiskas kravas, kuru trans-

portēšanai ir nepieciešams speciāls ritošais sastāvs, kas pielā-
gots tikai vienam noteiktam kravas veidam.
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Nozaru pārvadājumu centralizācijas metode pamatojas uz spe-
ciāla produkcijas realizācijas kantora izveidošanu, kurš nodar-

bojas ar viendabīgu ražošanas uzņēmumu saražotās produkcijas
centralizētās nogādes jautājumu kārtošanu. Sādi kantori ir izvei-

doti būvmateriālu rūpniecībā (apvieno, piemēram, vairāku tuvumā

esošu ķieģeļu fabriku vai lielu dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcu
produkcijas realizēšanu), pie naftas bāzēm v. c.

Realizācijas kantoris kļūst par vienīgo kravu piegādātāju
kravu saņēmējiem un par vienīgo kravu nosūtītāju autosaimnie-

cībai. Kravu saņēmēji ar realizācijas kantori slēdz līgumus kra-

vas saņemšanai tiem izdalīto fondu apmērā un saskaņo kravu

piegādes grafikus. Kravas saņēmējus piesaista kravas nosūtītā-

jam, ievērojot to, lai ritošajam sastāvam būtu mazāk tukšbrau-

cienu.

Kravu iekraušanas un izkraušanas darbu organizācijā ir

iespējamas vairākas organizatoriskās formas:

kravas iekraušanu un nostiprināšanu izdara kravas nosūtītājs,
kravas izkraušanu organizē tās saņēmējs;

kravas iekraušanu un izkraušanu organizē speciāls pie reali-

zācijas kantora izveidots kravu kraušanas birojs;
kravas iekraušanu un izkraušanu organizē autosaimniecībā,

šim nolūkam izmantojot tās rīcībā esošos celtņautomobiļus.
Realizācijas kantoris norēķinās ar kravu piegādātājiem, ap-

maksājot tiem piegādātās produkcijas vērtību, un ar autosaimnie-

cībām —, apmaksājot tām veiktos transporta darbus saskaņā ar

spēkā esošajiem tarifiem.

Kravas saņēmēji reizē ar saņemto preču vērtību realizācijas
kantorim apmaksā arī visus izdevumus, kuri saistīti ar kravas

pārvietošanu, uzglabāšanu vai šķirošanu kravu realizācijas kan-

torī.

Transporta centralizēto pārvadājumu metode paredz autosaim-

niecībās izveidot iekšējo saimnieciska aprēķina organizāciju ■—

centralizēto pārvadājumu ekspedīciju. Šādas ekspedīcijas var iz-

veidot autokombinātos vai autopārvaldēs, uzdodot tām apkalpot
vairākas autosaimniecības.

Centralizēto pārvadājumu ekspedīcija ar kravu nosūtītājiem
slēdz līgumus centralizētai nosūtāmo kravu izvešanai, saskaņo
ar tiem nosūtāmo kravu piegādāšanas grafikus kravu saņēmē-
jiem. Ekspedīcija var slēgt līgumu ari ar kravu saņēmējiem, kuri

ekspedīcijai izdod pilnvaru attiecīgās kravas saņemšanai no pie-
gādātāja noliktavas.

Pārvedamo kravu saņem ekspeditori, kuri ar automobiļiem,
ņemot līdzi arī krāvējus un iekraušanas mehānismus, ierodas pie
kravas nosūtītāja. Kravu iekraušanu var organizēt kravas nosū-

tītājs, ja nosūtāmās kravas apjoms ir nemainīgs un šāda darbība

ir paredzēta līgumā, vai arī ekspedīcija —, izveidojot kravu

nosūtītāja iekraušanas grupu.
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Ekspeditors organizē kravas saņemšanu, nodrošina tās iekrau-

šanu ritošajā sastāvā, nodod kravu atbildīgā glabāšanā vecāka-

jam krāvējam, kurš kopā ar ritošo sastāvu brauc pie kravas saņē-
mēja un nodod tam kravu saskaņā ar kravas transporta pavad-
dokumentiem. Vecākā krāvēja funkcijas, protams, par attiecīgu
samaksu, var pildīt arī šoferis.

Katras darba dienas beigās ekspeditors sastāda atskaiti par
izvestās un saņēmējiem piegādātās kravas daudzumu, šo atskaiti
iesniedz ekspedīcijas grāmatvedībā, kura saskaņā ar to izdara

norēķinus ar kravas nosūtītājiem un saņēmējiem.
Transporta centralizēto pārvadājumu metode ir diezgan sa-

režģīta, bet tai piemīt arī rinda priekšrocību: kravas saņēmējiem!
nav jāorganizē tās piegāde; kravas nosūtītājiem nav jāorganizē-
transporta darbs un jāuztur sakari ar lielu kravas saņēmēju,
skaitu; samazinās ritošā sastāva dīkstāves; rodas iespēja plānot
racionālus ritošā sastāva kustības maršrutus, šim nolūkam lie-

tojot matemātiskās plānošanas metodes; iespējama pārvadājumu:

organizācijas forma «no nosūtītāja durvīm līdz saņēmēja durvīm»

bez kravas pārkraušanas un tās uzglabāšanas bāzēs un nolik-

tavās.

Transporta centralizēto pārvadājumu metodi ir lietderīgi iz-

mantot kravu pārvadājumiem dzelzceļu stacijās, kā arī tirdznie-

cības tīklā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apkalpošanā.
Teritoriālā centralizēto pārvadājumu metode pamatojas uz

centralizēta dispečeru dienesta (CDD) vai centralizēta ekspluatā-
cijas dienesta (CED) izveidošanu pilsētas vai kāda tās noteikta

rajona robežās. Sādi dienesti vada un organizē vairāku autosaim-

niecību ritošā sastāva izmantošanu kravu pārvadāšanai.
CDD slēdz līgumus ar kravu nosūtītājiem, pieņem transporta

pieteikumus, izstrādā operatīvos kravu pārvadājumu plānus un

racionālus ritošā sastāva kustības maršrutus un kustības grafi-
kus, nosaka kravu nosūtītājiem nepieciešamā ritošā sastāva dau-

dzumu un tā tipāžu. Autosaimniecības, kuras ir iekļautas CDD;

sistēmā, ir atbildīgas tikai par tehniskā kārtībā esošā ritošā sa-

stāva nodošanu CDD rīcībā, tām nav jāuztur nekādas attiecības

ar kravu nosūtītājiem vai saņēmējiem. Autosaimniecības paziņo.
CDD par ritošā sastāva tipiem un markām un ritošo sastāva vie-

nību skaitu, kādam jābrauc uz līnijas nākamajā vai tālākās darba,

dienās.

Pamatojoties uz izstrādātajiem maršrutiem, autosaimniecību

rīcībā esošā ritošā sastāva tipāžu un tā piemērotību attiecīgu*
kravu pārvadāšanai CDD sāk izrakstīt norīkojuma lapas ritoša-

jam sastāvam, norādot tajās ritošā sastāva tipu un marku, iera-

šanās laiku kravas iekraušanas punktā, kravas nosaukumu, kus-

tības maršrutu un maiņā pārvedamās kravas apjomu. Sādt

aizpildītās ritošā sastāva norīkojuma lapas CDD nosūta uz attie-

cīgajām autosaimniecībām, kuras pabeidz norīkojuma lapu aiz-

pildīšanu', tajā ierakstot šofera uzvārdu un tabeles numuru,.
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ritošā sastāva numuru, spidometra rādījumus, degvielas atlikumu

utt. Autosaimniecībai jānodrošina ritošā sastāva izbraukšana uz

līnijas un ierašanās kravu iekraušanas punktā precīzi norīkojuma
lapā norādītajā laikā.

Maiņas vai darba dienas beigās autosaimniecību dispečeri

pieņem no šoferiem pilnībā noformētās norīkojuma lapas, kravu

transporta pavaddokumentus, pārbauda to aizpildīšanas parei-
zību un nosūta CDD tālākai apstrādei uz skaitļošanas centriem,
kuri par sniegtās informācijas apstrādes rezultātiem informē auto-

saimniecības.

Norēķinus par veiktajiem kravu pārvadājumiem ar autosaim-

niecībām un kravu nosūtītājiem kārto CDD, kurš kravu nosūtītā-

jiem ir vienīgais autotransporta organizāciju pārstāvis, bet auto-

saimniecībām
— kopīgais kravu pārvadājumu organizators.

8.5. CENTRALIZĒTO PĀRVADĀJUMU EKONOMISKĀ EFEKTIVITĀTE

Centralizētie kravu pārvadājumi ir kravu pārvadājumu gal-
venā organizatoriskā forma Padomju Savienībā. Centralizēto pār-
vadājumu īpatsvars mūsu zemē var būt 95% no visa tautas saim-

niecības kravu pārvadājumu apjoma un lielāks. Centralizētajiem
kravu pārvadājumiem ir šādas priekšrocības:

precīzi un nepārprotami ir noteiktas transporta procesā iesais-
tīto pušu tiesības un pienākumi;

kravu iekraušanas un izkraušanas darbu mehanizācija dod

iespēju kravu kraušanas darbus organizēt pēc iepriekš sastādīta

-grafika, tādējādi novēršot ritošā sastāva dīkstāves kravu krau-

šanas punktos;
ritošā sastāva izmantošanu var plānot centralizēti, maksimāli

leviest racionālus kustības maršrutus, tādējādi ievērojami palie-
linot ekspluatācijas materiālu tehnisko resursu ekonomiju valsts

tautas saimniecības mērogā;
plašas iespējas izveidot lielas autosaimniecības, apgādāt tās

ar lielas kravnesības un specializēto ritošo sastāvu, nodrošinot

tā kvalitatīvu tehnisko apkopšanu un efektīvu izmantošanu;

ievērojami samazinās kravas aģentu, ekspeditoru un krāvēju
skaits, tādējādi atbrīvojas darbaspēka rezerve citām tautas saim-

niecības nozarēm;

uzlabojas transporta darbu organizatoriskais līmenis un trans-

porta pakalpojumu kultūra;

pieaugot ritošā sastāva darba ražīgumam, var iztikt ar mazāku

ritošā sastāva vienību skaitu, ievērojami samazinot transporta
darbu pašizmaksu un ritošā sastāva ražošanai nepieciešamo ma-

teriālu, darbaspēku un finansiālo resursu patēriņu valsts tautas

saimniecības mērogā.
No iepriekš minētā var secināt, ka centralizētiekravu pārvadā-

jumi ir progresīva ritošā sastāva izmantošanas forma, kurai
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raksturīga ievērojama ekonomiska efektivitāte gan tautas saim-

niecības mērogā, gan arī tiešo transporta procesu dalībnieku —

kravas nosūtītāju, kravas saņēmēju un autosaimniecību mērogā,
Tāpēc, pētot jautājumu par centralizēto pārvadājumu ekonomisko,

efektivitāti, ir jāaplūko atsevišķi katra transporta procesa dalīb-

nieka ekonomiskās efektivitātes rādītāji.
Centralizēto pārvadājumu ieviešanas autosaimniecībās ekono-

misko efektu E var raksturot ar šādu formulu:

£=£p+£kr+£kap+£krāv "b

kur E
v

— ekonomija, kas iegūta, samazinot kravu pārvadā-
jumu pašizmaksu;

Ek T
— ekonomija, kas iegūta, samazinot ar kravu iekrau-

šanu un izkraušanu saistītos izdevumus un ritošā

sastāva dīkstāves;
•Ekap — kapitālieguldījumu ekonomija, kas panākta ar ritošā

sastāva vienību skaita samazinājumu autosaim-

niecībā;
Ekrāv — ekonomija, ko dod krāvēju skaita samazināšana;
E

e — ekonomija, ko dod ekspeditoru skaita samazināšana.

Nosakot ekonomiju, kas iegūta, samazinot pārvadājumu paš-
izmaksu, ir jāizvērtē kravnesības un nobraukuma izmantošanas,

koeficientu skaitlisko vērtību izmaiņas, ekspluatācijas materiālu,,
rezerves daļu un remonta materiālu iespējamā ekonomija.

8.6. KONTEINERI KRAVU PĀRVADĀŠANAI

Lietojot konteinerus, var kompleksi mehanizēt kravu iekrau-

šanas un izkraušanas darbus, samazināt transporta līdzekļu dīk-

stāves kravas kraušanas punktos un nodrošināt labāku kravas sa-

glabāšanu transporta procesā.

Konteiners ir ērti piepildāma un iztukšojama, atkārtoti izman-

tojama tara, kas pielāgota mehanizētai iekraušanai dažāda veida

transporta līdzekļos un izkraušanai no tiem. Konteineriem jābūt
hermētiskiem, jānodrošina tajos ievietotās kravas pilnīga sagla-
bāšana, jābūt pēc iespējas viegliem, lētiem un izturīgiem.

Konteineru ieviešana transportā ir saistīta ar ievērojamiem
izdevumiem, piemēram, pašu konteineru izgatavošanu, to remontu,

uzglabāšanu. Konteineru konstruktīvajam izveidojumam jābūt
tādam, lai vienus un tos pašus konteinerus būtu ekonomiski izde-

vīgi transportēt gan ar ūdens, dzelzceļa un gaisa transportu, gan
arī ar autotransportu, lai nebūtu kravu jāpārkrauj, ja nepiecie-
šama transporta veida maiņa. Sie apstākļi savukārt rada nepiecie-
šamību izveidot speciālus konteineru pārkraušanas un uzglabā-
šanas laukumus, izveidojot speciālus konteineru pārvadāšanai



pielāgotus dažāda veida transporta līdzekļus, kā arī vairāk vai
mazāk specializētas konteineru kraušanas iekārtas.

Tomēr, neņemot vērā minētos trūkumus, konteineru izmanto-

šana straujos tempos pieaug gan autotransportā, gan arī ūdens

un dzelzceļa transportā, jo transporta līdzekļu dīkstāvju samazi-

nāšana kravas kraušanas punktos dod ievērojamu ekonomisko

.efektu, kas ātri nosedz ar konteineru ieviešanu saistītos izde-

vumus.

Pēc izmantošanas rakstura konteinerus iedala tranzīta un

-vietējās nozīmes konteineros.

Tranzīta konteineri mūsu valstī tiek plaši izmantoti, tie ir

pielāgoti jauktiem pārvadājumiem ar dažāda veida transportu:
jūras, upju un dzelzceļa transportu, kā arī autotransportu. Tran-

zīta konteineru bruto svars ir 1,5; 3,0; 5,0; 10,0; 20 un 30 t.

Vietējās nozīmes konteinerus izgatavo atsevišķas organizā-
.cijas un izmanto tos savām vajadzībām vietēja rakstura kravu

-pārvadājumiem ar autotransporta ritošo sastāvu.

Pēc nozīmes konteinerus iedala universālajos konteineros ar

termoizolāciju, kā arī bez termoizolācijas, speciālajos un citos

konteineru veidos. Universālo konteineru tehniskais raksturojums
.dots 8.1. tabulā.

Pēc konstruktīvā izveidojuma konteinerus iedala neizjauca-
mos, demontējamos un elastīgos konteineros.

Neizjaucamie konteineri ir izturīgāki, labāk hermetizējami un

-nodrošina labu kravas saglabāšanos (8.1. att.).

Demontējamie konteineri aizņem daudz mazāk telpas, ja tie

jāpārvadā bez kravas, tādējādi nodrošinot augstāku ritošā sa-

stāva kravnesības izmantošanu taras pārvadāšanā.
Elastīgos konteinerus (8.2. att.) gatavo no gumijota auduma

vai sintētiskiem materiāliem un izmanto šķidru, gāzveida un pu-

-8.1. tabula

Universālo konteineru tehniskais raksturojums

Konteinera
apzīmējums

Konteinera masa

bruto (t)
Konteinera klase Izmantošanas

apstākli

.УУК-30 30,480 Lieltonnāžas Dzelzceja trans-

portā, ūdenstrans-

portā un autotrans-

portā
Turpat
Turpat
Turpat

.УУК-20
УУК-Ю

УУК-5

20,320

10,160
5,000 Vidējas tonnāžas

;УУК-54
УУК-3 (2,5)

5,000

3,000(2,500)
Turpat

Turpat

АУК-1,25

АУК-0,625
1,250

0,625

Maztonnāžas Autotransporta

Turpat
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8.1. att. Neizjaucamiekonteineri:

о — universālais; b — pašiztukšojošals; / — aizkabinašanas skavas; 2 — slēgs;
3 — vāks; 4 — sānu lūkas vāks; 5 — vairogs; 6 — tekne.

iekļainu kravu transportēšanai. Tiem ir zems taras koeficients —

0,03... 0,08, t. i., taras masa attiecībā pret kravas masu tukšā

veidā aizņem ļoti mazu vietu.

Pēc konteineru izgatavošanā izmantojamiem materiāliem
konteinerus iedala tērauda, alumīnija, koka, plastmasu un kom-

binētos konteineros. Dažu specializēto konteineru tehniskais rak-

sturojums dots 8.2. tabulā.

8.2. att. Elastīgie konteineri:

л — uz automobiļa kravas platformas; b — izkraušana; с — sarullēti

kravas platformā.
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8.2. tabula

Dažu specializēto konteineru tehniskais raksturojums

Līdz ar konteineru pārvadājumu strauju attīstību mūsu valstī

tiek konstruēts un ražots specializēts, konteineru pārvadāšanai
pielāgots ritošais sastāvs un konteineru kraušanas iekārtas. Auto-

transportā šo jautājumu risināšanu un koordināciju veic PSRS

Autotransporta zinātniskās pētniecības institūts, PSRS Auto-

transporta un šoseju ministrijas Centrālais konstruktoru birojs
un PSRS Automobiļu rūpniecības ministrijas konstruktoru biroji.

Konteineru pārvadāšanai rekomendē šādas specializētas pus-

piekabes:
modeļa ЦКБ-А402 puspiekabi ar kravnesību 6 t, kas pielāgota

konteineriem ar bruto masu 0,625; 1,25; 3,0 un 5,0 t;

modeļa ЧМЗАП-9985 puspiekabi ar kravnesību 27 t, ko ražo

Ceļabinskas mašīnbūves rūpnīca un kas ir pielāgota konteineriem

ar bruto masu 20 un 30 t;

modeļa НИИАТ-А706 puspiekabi ar kravnesību 20 t (8.3. att.),
kas apgādāta ar hidrauliskas piedziņas konteineru paškraušanas
iekārtu.

Uz bāzes modeļu MA3 un КамАЗ automobiļiem izveidoti spe-
cializēti konteinerautomobiļi. Konteineru kraušanas darbus tajos
izpilda ar modeļa 7801 un 7806 (8.4. att.) specializētiem kontei-

neru autokrāvējiem, kas pielāgoti konteineru kraušanai, kuru bruto

masa ir 20 t.

Konteineranteinera

| apzīmējums

Masa

bruto (t)
Izmantošanas apstākļi

tips

CK-1 CK-1-20
CK-1-15

CK-1-10

CK-1-5

20,0
15,5

10,0

5,0

Beramkravām, kuras nesablīvējas u:

kuras jāaizsargā no atmosfēras apstāk|
iedarbības

CK-2 CK-2-15
CK-2-10

CK-2-5

15,0
10,0

5,0

Beramkravām, kuras blīvejas, sasals

un kuru tilpummasa ir virs 1,8 t/m3

CK-3 CK-3-30

CK-3-15
CK-3-5

30,0

15,0
5,0

Gabalkravam un taretām beramkravām

CK-4 CK-4-30
CK-4-10

30,0
10,0

Šķidrām kravām

CK-5 CK-5-30

CK-5-10
30,0
10,0

Pārtikas produktiem



8.3. att. Konteineru pārvadāšanas specializēta paškraušanas puspiekabe
НИИАТ-А706.

Maztonnāžas konteineru pārvadāšanai ar autotransporta
ritošo sastāvu uz bāzes modeļu automobiļiem uzstāda konteineru

paškraušanas iekārtas, tādējādi izveidojot specializētu, kontei-

neru pārvadāšanai pielāgotu ritošo sastāvu.

Uz bāzes modeļa automobiļa ЗИЛ-130 uzstāda modeļa 4903

konsolceltni vai modeļa НИИАТ-П404 portālceltni, kura celt-

spēja ir 12,5 kN (1,25 tf).
Uz bāzes modeļu MA3 un КамАЗ automobiļiem uzstāda mo-

deļa 4902 portālceltņus, kuru bruto celtspēja ir 30 kN (3 tf) un

modeļa 5911 portālceltņus (8.5. att.), kuru bruto celtspēja ir

50 kN (5 tf) un kuri pielāgoti šāda tipa konteineru kraušanai.

8.4. att. Modeļa 7806 specializētais konteineru autokrāvējs.
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8.5. att. Modeļa 5911 portālceltnis.

8.6. att. Maztonnažas konteineru izveidošanas

shēma kravas platformā.
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Autotransportā dažu specializēto konteinervedēju tehniskais

raksturojums dots 8.3. tabulā.
Maztonnāžas konteineru pārvadāšanai izmanto arī universālos

bāzes modēja automobiļus. Šādos gadījumos konteineru krau-
šana jāizdara ar speciālām kraušanas iekārtām (buka celtņiem,
celtņautomobiļiem utt.), jo uz bāzes modeļa automobiļiem celtņ-
iekārtas nav montētas. Maztonnāžas konteineru izvietošanas shē-

mas dažu bāzes modeļu autotransporta ritošajā sastāvā aplūko-
jamas 8.6. attēlā.

Lai samazinātu ritošā sastāva dīkstāvi, jāiekārto konteineru

apmaiņas punkti. Konteinerus ar kravu pie kravas saņēmēja iz-

krauj, to vietā ritošajā sastāvā ievieto tukšos konteinerus, un ri-

tošais sastāvs, veicot taras pārvadāšanu, brauc uz konteineru

apmaiņas punktu, lai tur atkal uzņemtu ar kravu pildītus kontei-

nerus. Šādai darba organizācijas formai ir jāizveido apmaiņas
konteineru fonds.

Nav pieļaujama konteineru piepildīšana un iztukšošana, tos

nenoņemot no ritošā sastāva, jo šāda darba organizācija krau-

šanas darba neērtības dēļ pagarina ritošā sastāva dīkstāves.

Konteineru laukumus izveido satiksmes ceļu mezglu punktos,
kur ir liela konteineru apgrozība. Konteineru laukumos (8.7. att.)
iekārto konteineru glabāšanas vietas, sliežu ceļus dzelzceļa va-

gonu piebraukšanai un pastatņu celtņu uzstādīšanai, automobiļu
pievedceļus, manevrēšanas un gaidīšanas laukumus, konteineru

laukumu apkalpojošā personāla dienesta telpas un sakaru iekārtas.

Konteineru kraušanas laukumos vienmēr ir jāsaskaņo divu

transporta veidu,visbiežāk autotransporta un dzelzceļa transporta
(ūdens un dzelzceļa transporta), ritmisks darbs, tāpēc konteineru

laukuma konteineru iekārtu tipam, laukumu izmēriem un apkalpo-
jošā personāla štatam ir jāatbilst konteineru laukuma kravu ap-

grozījumam.
Konteineru pārvadājumu organizācijā plaši izplatītas ir šādas

konteineru pārvadājumu formas:

pašiztukšojošos konteineru atbrīvošana no kravas (kūdras,

minerālmēsliem), tos no ritošā sastāva neizkraujot;
piekrautu konteineru izcelšana no ritošā sastāva un iztukšoto

novietošana ritošajā sastāvā nosūtīšanai uz konteineru piepildī-
šanas punktu;

abos virzienos ar kravu piepildītu konteineru pārvadāšana;
konteineru pārvadāšana loka maršrutos.

Dažas konteineru iekraušanas un izkraušanas darbu mehani-

zācijas shēmas ir aplūkojamas 8.8. attēlā.

Nepieciešamo konteineru skaitu ik kravu pārvadāšanai var

noteikt pēc formulas

Qkta к

tk=

,

<7kYk
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8.3.

tabula

Konteinervedēju
tehniskais

raksturojums

Licltoi
inažas

konteineriem

Vidējas

tonnažas

konteineriem

Maztonnāžas

konteineriem

Galvenie

parametri

НИИАТ- A706

ЧМЗАП- 9985

чмзлп- 9991

НИИАТ- A707

41Ю2

5'JI
1

НИИАТ- П404

НИИАТ- A825

4903

Ritoša

sastāva
lips

Paškrā-
vēja

pus-
piekabe-konteiner- vedējs MA3-

515 (КрАЗ- 252)
20

Puspie-kabe-kon- teinerve- dējs

Puspie-kabe-kon- teinerve- dējs

Pus- piekabe-kontei- nervedējs

Paš- krāvējs automo- bilis

Paš-krāvējs automo- bilis

Paš- krāvējsautomo- bilis

Paš- krāvejsautomo- bilis

Paš- kravējs automo- bilis

Automobiļa
(vilcēja)

bāzes

modelis

MA3-
504B

MA3-
515 КрАЗ-252

27

ЗИЛ- 130B1

ЗИЛ-
130

MA3-
500

ГАЗ-
53A

ЗИЛ-
130

ЗИЛ-
130Г

Automobija
(puspie-

kabes)

kravnesība
(t)

Paškrāvejierīces
celt-

spēja

(kN);

(tf)

Ritošā

sastāva
gaba-

rīti

(mm): garumsplatumsaugstums Kravas

platformas
augstums
(mm)

Ritošā

sastāva

masa

(kg)

200(20) 85002500 1540 1540

20
62502500 1540 1530

12

4852500 1540 1665

10
6500 2500 1665 1365

5,0 25(2,5) 6650 2500 2680 1235

8,0 50(5,0) 7070 2500 3300 1400

3,4 12,5(1,25) 6400 2500 3030 1350

4,4 12,5(1,25) 6740 2480 2845 1430

4,0 12,5(1,25) 7750 2500 3090 1235

9800

4010

4700

2900

5025

8500

3900

4950
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8.7. att. Konteineru laukuma izveidojuma principiāla shēma.

kur Qk — viena virziena konteineros nosūtamas kravas apjoms
(t);

4k — konteinera aprites laiks (h);
<7k

— konteinera kravnesība (t);
Vk —

konteinera kravnesības izmantošanas koeficients.

Nepieciešamo ritošā sastāva vienību skaitu nosaka, ievērojot
konteineru apmaiņas punkta darba ritmu un ritošā sastāva kus-

tības intervālu, kuriem jābūt vienādiem.

Konteineru sagatavošanas ritmu Rk (h) to transportēšanai no-

saka pēc formulas

n
*a kt'k

а
Ak= : ,

tk

kur i'ka —
konteineru skaits, kāds vienlaicīgi atrodas ritošajā
sastāvā.

Ritošā sastāva kustības intervālu /
a (h) nosaka pēc formulas

/1щ
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8.8. att. Konteineru iekraušanas un izkraušanas darbu mehanizācijas shēmas:

Umantošana с
kraušana ar celtņiem; 6 -

celtnautomobilu un autokāruizmantošana, с - pak avēju autornob|v izmantošana; d
- vienkāršu mehanizācijaslīdzekļu izmantošana; c - elastīgo konteineru kraušana un iztukšošana



kur 4 — ritošā sastāva vienības aprites laiks (h);
Лт

— ritošā sastāva vienību skaits maršrutā.

No vienādības nosacījuma rakstām:

Ja___ faktka

Лщ Jk

no kurienes var aprēķināt maršrutā nepieciešamo ritošā sastāva

vienību skaitu.

8.7. PALIKTŅI UN PAKETES KRAVU TRANSPORTĀ

Lai būtu ērtāka maza izmēra gabalkravu iekraušanas un ie-

kraušanas darbu mehanizācija, tās formē paketēs, novietojot uz

piemērotas konstrukcijas paliktņiem. So paliktņu iekraušanu rito-

šajā sastāvā, izkraušanu no tā un novietošanu noliktavā veic ar

autokāriem vai elektrokāriem, kuri apgādāti ar kravas uztverša-

nas dakšām.

Paliktņu lietošanas iespējas un konstruktīvais izveidojums ir

atšķirīgi. Klasificējot paliktņus pēc to konstruktīvā izveidojuma*

izšķir trīs paliktņu tipus.
Plakanie paliktņi (8.9. att.) ir visplašāk izplatīti. Tie ir no

koka, metāla vai plastmasas izgatavoti laukumi bez apmalām,
kurus izmanto kravu novietošanai. Var būt viena klājuma un

dubultklājuma paliktņi ar sijām vai distances spraišļiem, kuri

nodrošina paliktņa uztveršanas iespēju ar elektrokāra dakšām

no divām vai četrām pusēm.
Statņveida paliktņiem (8.10. att.) ir papildus veidotas leņķ-

veida statnes vai divas pretējās malas veidotas no slodzes iztu-

rīga materiāla. Uz šādiem paliktņiem novieto vieglā iesaiņojumā
iepakotas preces, piemēram, dažādus instrumentus, sīkus mehā-

nismus, to daļas, kas iesaiņotas mīksta kartona kārbās, kuru no-

kraušana vairākās kārtās nav pieļaujama.

8.9. att. Plakano paliktņu tipi.
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8.10. att. Statņveida paliktņu tipi.

8.11. att. Kastveida paliktņu tipi.

Kastveida paliktņi (8.11. att.) ir līdzīgi mazgabarīta kontei-

neriem, kurus izmanto sīku neiepakotu gabalkravu ievietošanai,

ja izmēru vai neregulāras formas dēļ šīs gabalkravas nevar no-

kraut uz plakanajiem vai statņveida paliktņiem.

Visi paliktņi tiek izgatavoti ar tādu aprēķinu, lai tie izturētu

vismaz četrkārtīgu pārslodzi, ja tos nokrauj noliktavās vai rito-

šajā sastāvā četru rindu grēdās.

Kastveida paliktņos novietotās paketes nav speciāli jānosaitē
vai citādi jānostiprina, jo kravas noslīdēšana no tiem nav iespē-
jama, turpretī statņveida vai plakanajiem paliktņiem atsevišķos
gadījumos (8.12. att.) ir nepieciešama uzkrautās kravas nostipri-
nāšana ar speciālām atsaitēm. Ja uz paliktņa novietojamā neliela

izmēra gabalkrava ir mehāniski izturīga, ar samērā lielu tilpum-

svaru un labi «uzkraujas» (8.13. att.), tad šādos gadījumos kravu

nav jānosaitē. Paliktņus var kraut grēdā vairākās rindās vienu

virs otra.

Paliktņi ir standartizēti, tātad visi to izmēri ir noteikti vienādi

visā valstī. Paketes veidošanas augstums nav reglamentēts, to

veido atkarībā no kravas, kas novietota uz paliktņa, īpatnībām
un mūsu rīcībā esošās paliktņu celšanas un pārvietošanas tehni-

kas jaudas. Uz plakanajiem paliktņiem veidotās paketes gabarīti
paliktņa plāna projekciju nedrīkst pārsniegt vairāk par 30 mm

uz jebkurupaliktņa malu.

Ar valsts standartu paliktņiem ir noteikts apzīmējums, piemē-
ram, 2ПВO4

— 800X1200, kuru atšifrē šādi: pirmais cipars —

klājumu skaits (dotajā gadījumā dubultklājums); П
— paliktnis;

В — ar distances spraišļiem; О — ar logiem apakšējā klājumā;
4 — ar elektrokāra dakšām paņemams no visām četrām pusēm;
800X1200 — plāna projekcijas izmēri (mm).
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8.12. att. Kravas nostiprināšana uz paliktņiem:
а — ar metāla sloksnēm /; 6 — ar metāla lenti 2-е — ar

metāla lenti 2 un uzliktiem stūreņiem 3; d — ar metāla

lenti 2 un noņemamu savilcēju 4.

Paliktņus atkarībā no to nozīmes un izmantošanas apstākļiem
iedala divās galvenajās grupās: plaša apgrozījuma un ierobežota

apgrozījuma paliktņos. Paliktņu klasifikāciju var aplūkot 8.4. ta-

bulā.

Paliktņu izmantošana maza gabarīta kravu pārvadājumos sa-

mazina kravu iekraušanas vai izkraušanas laiku 8... 10 reizes.

8.13. att. Kravas novietošana uz paliktņiem:

а — maisu nokraušana; b
— ķieģeļu nokraušana.
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Neliela izmēra gabalkravu

paketēšanas paveids ir šo

kravu ievietošana saliekamas

konstrukcijas kasetēs.

Kasetes ir veidotas no

metāla konstruktīvajiem ele-

mentiem, šim nolūkam iz-

mantojot taisnleņķa profilus,

plakandzelzi un sasaistošos

elementus
— ķēdes. Kasetes

plaši izmanto ķieģeļu, drenu

cauruļu, šīfera plākšņu un

citu neliela izmēra gabal-
kravu paketēšanai.

Šīfera lokšņu glabāšanai
un transportēšanai var iz-

mantot 8.14. attēlā redzamās

konstrukcijas kasetes. Ka-

sete ir divdaļīga, veidota

taisnleņķa profiliem 2, lokšņu plakandzelzs saturētājiem 3, kase-

tes abas daļas savieno ķēde /. Kasetes augšējā malā piemetinā-
tas cilpas 4, kuras izmanto celšanas mehānismu kāšu aizkabinā-

šanai, kaseti paceļot, un centrēšanai, šādas kasetes nokraujot citu

virs citas. Kasetes masa ir apmēram 55 kg, bruto masa — 1150kg.
Sāda kasešu izmantošana šīfera lokšņu transportēšanā ievērojami
paātrina šīfera lokšņu iekraušanu ritošajā sastāvā, bet glabājot
ļauj ekonomiski izmantot noliktavu platību, jo kasetes var nokraut

grēdās vairākos stāvos, nesabojājot apakšējās šīfera loksnes.

8.14. att. Kaste šīfera lokšņu transportē-
šanai:

.1 — ķēde; 2 — taisnleņķa profils; 3 — plakan-
dzelzs saturētājs; 4 — cilpa.

8.15. att. Kasete gāzes balonu transportēšanai:
1 — vadīklas kravas platformā; 2 — gāzes baloni; 3 — kasete; 4 —

šķērsratiņi kravas platformā; 5 — celšanas mehānisms.
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8.4. tabula

Paliktņu klasifikācija pēc to nozīmes un izmantošanas apstākļiem

Kasetēs var ievietot ari saspiestās gāzes balonus. Kasetes
forma skābekļa, ogļskābās un citu gāzu balonu glabāšanai un

transportēšanai var būt apaļa vai taisnstūra. Kasetē (8.15. att.)
katram balonam ir jāparedz individuāla ievietošanas ligzda, kura

izklāta ar triecienus slāpējošu materiālu, piemēram, gumiju. Gā-

zes balonu stiprināšana ligzdās var būt individuāla, grupveida
vai kopēja visai kasetei.

Kravu paketēšana salīdzinājumā ar kravu pārvadāšanu kon-

teineros ir ekonomiski izdevīgāka. Paketēšanai nepieciešamās
iekārtas, paliktņi un kasetes ir lētākas nekā konteineri, to trans-

portēšanai var izmantot universālo ritošo sastāvu, paketēto kravu

iekraušanai un izkraušanai izmanto autokārus, elektrokārus,
celtņautomobiļus un stacionārās kravu celšanas iekārtas.

8.8. TARIFI KRAVU PĀRVADĀJUMIEM

Par tarifu sauc kravu un pasažieru pārvadājumu apmaksas
sistēmu autotransportā. Tarifus nosaka, ņemot vērā autopārvadā-
jumu pašizmaksu un ar tādu aprēķinu, lai samaksa par veikta-

jiem kravu un pasažieru pārvadājumiem segtu ritošā sastāva uztu-

rēšanas un ekspluatācijas izdevumus, papildus nodrošinot auto-

saimniecībai peļņu. Tarifus apstiprina savienotās republikas

Paliktņa

apzīmējums

Paliktņu izmēri (iekavas
norādita pielaide) (mm):

garums ļ platums

Paliktņa izmantošanas

apstākli

Nominālā

kravne-

sība (t)

garums

'laša apgrozīj urna paliktņi

2П04;
2ПВ04

2ПВ2;

2ПВ02

120(+ 20)

1600(+25)

800(+ 15) ļ
1200(+20)

PSRS teritorijā un jauk-
tajos starptautiskajos pār-

vadājumos
PSRS teritorijā ar jū-

ras, upju transportu un

autotransportu

1

2

П2; П4;
2П2; 2П02;
2П4; 2П04

Ien

i

ibežota apgro;zījuma paliktņi

11000 (+ 15) 850(+ 15) PSRS teritorijā ātri bo-

jājošos kravu pārvadāju-
mos, saldētājvagonos un

novietošanai saldētavās

Starptautiskajos kravu

pārvadājumos

2ПВ04;
2П04

1200(+ 20) 1000(+15) 1
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Ministru Padomes Valsts cenu komiteja. Tie ir vienoti un obligāti
bez izņēmuma visām savienotās republikas teritorijā esošajām

ministrijām, uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm. Ar tarifu

noteiktā maksa ir transporta produkcijas cena. Tarifu izveidoša-

nas princips ir vienāds visām savienotajām republikām. Katrā

savienotajā republikā spēkā esošie tarifi ir apkopoti vienoto ta-

rifu cenrādī. Latvijas PSR autotransportam patlaban spēkā ir

vienoto tarifu cenrādis Nr. 13-01-10, kurš apstiprināts Latvijas
PSR Ministru Padomes Valsts cenu komitejā 1981. gadā. -

Vienoto tarifu cenrādī ir noteiktas vairākas autotransporta
pakalpojumu apmaksas formas, kā arī šo tarifu izmantošanas

īpatnības un soda naudas apjomi par dažādiem pārkāpumiem,
kuri iespējami transporta procesā.

Gabaldarba apmaksas tarifos kravu pārvadāšanai kravu par-

tijām ar kopējo masu virs 5 tonnām (izņemot masveida beram-

kravu pārvadājumus, kurus apmaksā pēc izņēmuma tarifiem) sa-

maksu par pārvadājumiem nosaka pēc faktiski pārvestās kravas

masas, atkarībā no pārvadāšanas attāluma un kravas klases. Tari-

fiem nav norādīti nekādi specifiski to lietošanas apstākļi.
Pieaugot kravu pārvadāšanas attālumam, maksa par kravas

masas vienas tonnas pārvešanu arī palielinās, bet tā tomēr nepa-
lielinās proporcionāli pārvadājumu attāluma palielinājumam. Dis-

proporcija izskaidrojama ar kravu iekraušanas un izkraušanas

laika īpatsvara izmaiņām kopējā brauciena laikā. Ja kravu pārva-
dāšanas attālums ir mazs, tad kravu iekraušanas un izkraušanas

laika īpatsvars kopējā brauciena laikā ir ievērojams, bet, kravu

pārvadāšanas attālumam pieaugot, tas samazinās.

Autosaimniecībām šāda transporta produkcijas cenu noteik-

šana padara kravu pārvadāšanu vienlīdz izdevīgu visos attālu-

mos.

Vispārējos tarifos tabulas veidā ir noteikta samaksa par
1... IV klases kravu pārvadāšanu līdz 300 km attālumam.

Ja kravu pārvadāšanas attālums ir lielāks par 300 km, tad

jālieto starprepublikāniskajiem kravu pārvadājumiem noteiktie

tarifi (skat. tālāk).
Mazas masas kravu partiju (ar kopējo masu līdz st) pārva-

dājumu apmaksāšanai tarifos noteikta samaksa atkarībā no kra-

vas partijas kopējās masas (līdz 1 t) un kravas klases (kravu par-
tijām ar masu, lielāku par 1 ...5 t). Tabulas veidā samaksa no-

teikta pārvadājumu attālumam līdz 50 km, bet attālumam virs

50 km ir noteikts samaksas apmēra palielinājums par katru at-

tāluma kilometru atkarībā no kravas partijas masas (līdz 1t) un

kravas klases (kravu partijām ar masu, lielāku par
1...5 t).

Starprepublikānisko kravu pārvadājumu apmaksas tarifos
kravu partijām ar kopējo masu, lielāku par 5 t, tabulas veidā

noteikta samaksa par vienu kravas masas tonnas pārvadāšanu
attālumā virs 50 un līdz 600 km atkarībā no kravas klases. Pār-
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vadājumu attālumam virs 600 km ir noteikta piemaksa par kat-
riem pilniem vai nepilniem 25 km atkarībā no kravas klases.

Kravu iekraušanas un izkraušanas darbu apmaksa, izņemot
pašizgāzēju automobiļu izkraušanu, nav ietverta samaksā par

kravu pārvadāšanu.
Tarifos kravu pārvadājumu apmaksai ir izvērtēta atskaitī-

jumu summa ceļu būvei un remontam 2% apmērā.
Kravu klasi nosaka saskaņā ar tarifu cenrādī Nr. 13-01-10 doto

kravu nomenklatūru un klasifikāciju.
Ja jāpārvadā krava, kāda nav paredzēta dotajā kravu nomen-

klatūrā, tad kravas klasi nosaka pēc ritošā sastāva, kuram ir

standarta kravas platforma, kravnesības izmantošanas faktiskās

pakāpes, ievērojot, ka

pirmās klases kravām pieskaita kravas, kuras nodrošina krav-

nesības izmantošanas koeficientu Ys=l,o;
otrās klases kravām pieskaita kravas, kuras nodrošina krav-

nesības izmantošanas koeficientu vs
=0,71• • • 0,99;

trešās klases kravām pieskaita kravas, kuras nodrošina krav-

nesības izmantošanas koeficientu Ys =0,51 ... 0,70;
ceturtās klases kravām pieskaita kravas, kuras nodrošina krav-

nesības izmantošanas koeficientu Ys
=0,40 ... 0,50.

Mazas masas kravu partiju (līdz 5 t) pārvadājumu apmaksai
starppilsētu un starprepublikāniskajos pārvadājumos tarifos ta-

bulas veidā noteikta samaksa par noteiktas masas kravas par-

tijas pārvadāšanu attālumā no 51 ... 600 km. Pārvadājumu attā-

lumam virs 600 km ir noteikta piemaksa atkarībā no kravas par-

tijas masas par katriem pilniem vai nepilniem 25 km.

Izņēmuma tarifos masveida beramkravu pārvadājumu apmak-
sāšanai arī ir noteikta samaksa par katru noteiktā attālumā pār-
vestās kravas tonnu atkarībā no kravas klases un ritošā sastāva

kravnesības. Sos tarifus izmanto tikai pašizgāzējiem automobiļiem
un dumperiem, ja tie nodarbināti rūpniecības vai celtniecības

masveida beramkravu pārvadāšanā, ar nosacījumu, ka kravu

iekraušanu veic ar ritošā sastāva tipam atbilstošu ekskavatoru,
nav dīkstāvju un krava viegli atdalās no pašizgāzēja automobiļa
vai dumpera kravas kastes.

Apmaksas skala diferencēta ritošajam sastāvam ar kravne-
sību līdz, 10 t, ja pārvadājumu attālums ir līdz 5 km, un ritoša-

jam sastāvam ar kravnesību virs 10 t, ja pārvadājumu attālums

ir līdz 10 km.

Laika apmaksas tarifos atkarībā no ritošā sastāva kravnesī-

bas ir noteikta samaksa par katru tā izmantošanas stundu. Vērā

netiek ņemts pārvedamās kravas veids un daudzums, kā arī tas,
kādos ekspluatācijas apstākļos izmanto ritošo sastāvu. Transporta
līdzekļu nobraukums vienā tā izmantošanas stundā nedrīkst pār-
sniegt 9 km. Ja šis normatīvs tiek pārsniegts, tad par katru no-

braukuma kilometru virs 9 km/h iekasē papildu samaksu kapeikās
atkarībā no ritošā sastāva kravnesības.



196

Laika apmaksas tarifus izmanto gadījumos, kad nav iespē-
jams uzskaitīt pārvestās kravas masu, kā arī gadījumos, kad kra-

vas pārvadāšana saistīta ar ievērojamām dīkstāvēm, piemēram,
plašas nomenklatūras neiesaiņotu preču piegādāšanu tirdzniecī-

bas tīklam.

Nobraukuma apmaksas tarifos atkarībā no ritošā sastāva krav-

nesības ir noteikta samaksa par katru tā nobraukuma kilometru.

Pārvestās kravas masa un ekspluatācijas apstākļi netiek ņemti
vērā. Nobraukuma apmaksas tarifus izmanto tad, kad ritošo sa-

stāvu jāpārved no rūpnīcas, pārbraucieniem komandējumos, kravu

pārvadājumiem iedzīvotāju vajadzībām, speciālo automobiļu no-

braukuma apmaksai un citos gadījumos, kad, paredzot lielākus

ritošā sastāva nobraukumus, nevarēs izmantot laika apmaksas
tarifus.

8.9. VIENOTO TARIFU IZMANTOŠANAS ĪPATNĪBAS

lepriekšējā paragrāfā aplūkotie vienotie tarifi un to piemēro-
šanas gadījumi neietver sevī daudzas specifiskas autotransporta
īpatnības. Tāpēc vienoto tarifu cenrāža atsevišķās nodaļās ir sīki

aplūkotas visas iespējamās tarifu izmantošanas īpatnības.
Tā, piemēram, ir noteikta par 15... 25% paaugstināta sa-

maksa par specializētā ritošā sastāva izmantošanu tirdzniecības

un sabiedriskās ēdināšanas tīkla apkalpošanai, kā ari par cistern-

automobiļu izmantošanu.

Samaksa ir paaugstināta par 30... 50% arī lielgabarīta celt-

niecības kravu pārvadāšanai un citu specifisku kravu pārvadā-
jumu veikšanai.

Sādu pārvadājumu sadārdzinājumu rada palielinātais izde-

vumu apjoms specializētā ritošā sastāva uzturēšanai tehniskā

kārtībā, jo arī uz ritošā sastāva uzstādītā specializētā iekārta ir

jāapkopj, jāremontē, bet, sastādot transporta produkcijas vispā-
rējo cenrādi, par galvenām ir ņemtas sērijveida ritošā sastāva

ekspluatācijas izmaksas.

Ir noteikta arī samaksa par ekspedīcijas operāciju veikšanu.

Tās apjoms diferencēts atkarībā no pārvadājamās kravas ekspe-
dīcijas kategorijas, kuru savukārt nosaka atkarībā no laika pa-

tēriņa kravu pieņemšanai, t. i., pārsvēršanai, pārskaitīšanai, kra-

vas pavaddokumentu noformēšanai un kravas novietošanai rito-

šajā sastāvā. Nogādājot kravu pie saņēmēja, tā tikpat rūpīgi ir

jānodod.
Autosaimniecību rīcībā bieži vien ir arī celtņautomobiļi un

cita kravu celšanas unpārvietošanas tehnika.

Sīs tehnikas izmantošanas apmaksai ir izstrādāti speciāli tarifi,

ar kuriem noteikta samaksa par katra tipa kravu celšanas iekārtas

izmantošanas stundu atkarībā no šīs iekārtas celtspējas. Kravu

iekraušanas un izkraušanas darbu tarifos paredzēta samaksa ari



par roku darbu un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošanu

kravu iekraušanas un izkraušanas darbos, kā ari par kravu pār-
kraušanu noliktavu teritorijā.

Sī samaksa diferencēta atkarībā no kravas un tās iesaiņojuma
veida.

Vienotā tarifu cenrādī ir noteikts, ka visu autotransporta pa-

kalpojumu apmaksa starp valsts uzņēmumiem un saimniecībām

ir kārtojama tikai ar Valsts bankas nodaļu starpniecību, izmanto-

jot pārskaitījumus vai čeku grāmatiņas.
Transporta pakalpojumus skaidrā naudā drīkst apmaksāt tikai

iedzīvotāji.
Transporta pakalpojumiem ir noteikta iepriekšējā apmaksa. Ja

autosaimniecībā triju dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas kaut

kādu iemeslu dēļ nevar uzsākt pārvadājumu izpildi, tai nauda ir

jāaizsūta atpakaļ transporta pieprasītājam. Galīgos norēķinus
par veiktajiem kravu pārvadājumiem jāizdara tūlīt pēc pārvadā-
jumu izpildes. Pamatdokumenti šādu norēķinu veikšanai ir kravu

transporta pavadzīmes.
Kravu pārvadājumos ir reglamentēta transporta procesā iesais-

tīto pušu atbildība par kravas saglabāšanu un ritošā sastāva no-

drošināšanu pārvadājumu sekmīgai izpildei.
Kravu nosūtītājam ir jāatlīdzina zaudējumi, kādi var rasties

autosaimniecībai sakarā ar ritošā sastāva dīkstāvi kravu nosūtī-

tāja vainas dēļ, vai līgumā un transporta pieprasījumā neuzrā-

dītas kravas gadījumā, ja iedalītais ritošais sastāvs nav piemē-
rots šādas kravas transportam, kā ari citos gadījumos.

Autosaimniecībā ir atbildīga par kravas kvalitatīvu un kvan-

titatīvu saglabāšanu tās pārvadāšanas laikā.
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9. nоdaļа

TAUTAS SAIMNIECĪBAS KRAVU PĀRVADĀŠANA

9.1. GĀŽAMKRAVU UN BERAMKRAVU PĀRVADĀŠANA

Par gāžamkravām sauc kravas, kuras iekrauj ritošā sastāvā

un izkrauj no tā bez kravu svēršanas, mērīšanas vai skaitīšanas.

Gāžamkravas pēc to glabāšanas un pārvadāšanas īpatnībām
iedala divās grupās:

masveida gāžamkravās, kuras glabāšanas un transportēšanas
laikā nav jāaizsargā no nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākjiem,
piemēram, grants, smiltis, māls, šķembas, akmeņogles, augsne;

gāžamkravās, kuras transportēšanas procesā ir jāaizsargā no

nelabvēlīgu atmosfēras apstākļu iedarbības, izputekļošanās un

piesārņošanās, piemēram, minerālmēsli, kūdras briketes, pakaišu
kūdra, cements, kaļķis, krīts.

Gāžamkravu pārvadāšanai parasti izmanto pašizgāzējus au-

tomobiļus, autovilcējus ar pašizgāzēju puspiekabēm un pašizgā-
zējus autovilcienus, veidotus ar vienu vai vairākām pašizgāzēju
piekabēm. Kravu iekraušanu veic ar ekskavatoriem, ar lentes

transportieriem, no bunkuriem utt. Gāžamkravu pārvadājumi bieži

vien ir kādu citu darbu (celtniecības, izejvielu ieguves utt.) teh-

noloģiska sastāvdaļa.
Gāžamkravu pārvadāšanai izplatītākie pašizgāzēji automobiļi

ir ЗИЛ-ММЗ-555; ЗИЛ-ММЗ-4502; КамАЗ-5511; MA3-5549;

КрАЗ-256 un sevišķi lielas kravnesības pašizgāzēji automobiļi,

piemēram, БелАЗ-7510; БелАЗ-7525 (9.1. att.).
Mūsu valstī ražotajiem pašizgāzējiem automobiļiem ir labas

dinamiskās īpašības, augstas manevrēšanas spējas, tiem ir nodro-

šināta ātra kravas kastes sagāšana.
levērojamu ekonomisku efektu iegūst, ja autovilcienus izmanto

gāžamkravu pārvadāšanai. Autovilcienu galvenās priekšrocības
ir to palielinātā kravnesība, jo mūsu zemē ražoto automobiļu mo-

toriem ir pietiekama jaudas rezerve, tie ir lētāki, to konstrukcija
ir vienkārša un ekspluatācijas un tehnisko apkopju izdevumi ir

mazāki. Izmantojot autovilcienus masveida gāžamkravu pārva-
dājumiem, var iegūt automobiļu degvielas ekonomiju līdz 30%.

Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, mūsu valstī tiek ražotas arī
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pašizgāzēju puspiekabes (piemēram, ПС-1305), kas mūsu tautas

saimniecībā ir izmantojamas kopā ar vilcējiem, kuru markas ir

MA3 un КамАЗ.

Gāžamkravu pārvadāšanai nelielos attālumos un sliktos ceļa
apstākļos izmanto dumperus (sk. 2.5. att.). Atšķirībā no paš-
izgāzēja automobiļa dumperiem ir daudz mazāka jauda uz vienu

pārvadājamās kravas masas tonnu, īsāka bāze, dzenošā tilta stip-
rinājums nav atsperots, kā arī ir reversējamā pārnesumu pārslēg-
šanas kārba un bloķējams diferenciālis. Dumpera kravas kastei

ir kausa forma, kas veicina kravas izslīdēšanu no tās. Tā kā dum-

periem ir šādas konstruktīvās īpatnības, ar tiem specifiskos ap-

stākļos ir sasniedzams augstāks darba ražīgums nekā ar pašiz-
gāzējiem automobiļiem.

Dumperus klasificē pēc to kravnesības: mazas kravnesības —

1,5 ... 2 t; vidējas kravnesības —
2 ... 10 t un lielas kravnesī-

bas — 10. . .30 t.

Gāžamkravu pārvadāšanā ar autotransporta ritošo sastāvu

kravu iekraušanu visbiežāk izdara ar dažādu tipu un marku eks-

kavatoriem. Šādos gadījumos ir precīzi jāizstrādā un jāsaskaņo
ritošā sastāva kustības un ekskavatora darba grafiki, lai nebūtu

ne ritošā sastāva, ne ekskavatora dīkstāves nepareizas darba or-

ganizācijas dēļ.
Progresīvākā darba organizācijas forma ir kompleksās bri-

gādes izveidošana, kuras sastāvā ietver ekskavatora mašīnistu,

tā palīgu, buldozeristu un šoferus. Darba sadalījums ir šāds: eks-

kavatora mašīnists veic grunts rakšanas un iekraušanas darbus,
buldozerists attīra karjeru no nederīgajiem grunts slāņiem, šoferi

veic kravas izvešanu. Brigādes skaitliskais sastāvs un tehniskais

apbruņojums jānosaka, ņemot vērā veicamo darbu apjomu, darbu

frontes lielumu un ritošā sastāva brauciena laiku.

Darba algu kompleksās brigādes locekļiem aprēķina, ievērojot
izvestās grunts daudzumu. Sāda sistēma ieinteresē katru brigādes
locekli kopējā darba rezultātā un ļauj paaugstināt darba ražī-

gumu.

Ritmiskam darbam nepieciešamo ritošā sastāva vienību skaitu
maršrutā A

m
nosaka pēc formulas

л 4rT]n
"m ,

tie

kur tbT — ritošā sastāva vienības brauciena laiks (min);
tļn

— ritošā sastāva braucienu nevienmērības koeficients

(1,15... 1,20);
tie —

ritoša sastāva vienības piekraušanas laiks (min).

Ritmiskam darbam šāda kompleksa brigāde ir jānokomplektē
ar vienveidīgu ritošo sastāvu. Ekskavatora kausa tilpumu jāizvē-
las tādu, lai ritošo sastāvu varētu piekraut 3... 5 ekskavatora

darba ciklos. Ja kausa tilpums ir lielāks, iespējami ritošā sastāva
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9.2. att. Ekskavatora un ritošā sastāva darba organizācijas shēmas:

а — plūsmas līnija; b — tranšejas plūsma; с - strupceļu; d — plūsmas līnija

draglainam; c
— strupceļu plūsmas līnijas draglainam.
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bojājumi un lūzumi, kurus var izraisīt krītošās kravas masas trie-

cieni pret ritošā sastāva kravas kasti, ja kausa tilpums mazāks —

nevajadzīgi pagarinās iekraušanas laiks, rodas ritošā sastāva

dīkstāves.

Grunts izstrādes darbos autotransporta ritošais sastāvs vis-

biežāk tiek izmantots kopā ar vienkausa ekskavatoru, kuram darba

orgāni var būt lāpsta vai draglains. Ir iespējamas vairākas eks-

kavatora un ritošā sastāva darba organizācijas shēmas (9.2. att.).
Plūsmas līnija (9.2. att. a) ir plaši izmantota ritošā sastāva

un ekskavatora kopīgā darba shēma. Ritošajam sastāvam pie-
braucot pie ekskavatora, nav jāmanevrē, ekskavatora darba cikls

ir samērā īss, jo izlices pagrieziena leņķi nav lieli.

Tranšejas plūsmā (9.2. att. b) ceļš ir virs karjera līmeņa, to

vieglāk uzturēt labā stāvoklī, palielinās ritošā sastāva kustības

ātrums, ekskavatora darba cikls ir īss, jo izlices pagrieziena leņķi
ir mazi.

Strupceļu shēma (9.2. att. c) ir neizdevīga darba organizā-

cijas forma, jo tā saistīta ar ritošā sastāva braucieniem atpakaļ-
gaitā un ekskavatora darba visgarāko ciklu. Izlices pagrieziena
leņķis var sasniegt 180°.

Darba organizācijas shēmas ar draglainu kausu apgādātam
ekskavatoram un autotransporta ritošajam sastāvam (9.2. att. d

un c) principā ir līdzīgas iepriekš aplūkotajām shēmām.

Veicot gāžamkravu iekraušanu autotransporta ritošajā sastāvā,

ekskavatora kausu nedrīkst virzīt pāri automobiļa kabīnei, pie
tam šoferis nedrīkst atrasties kabīnē, jo, trūkstot kādai ekskava-

tora trosei, ir iespējami dažādinegadījumi.

9.2. PUTEKĻAINO KRAVU PĀRVADĀŠANA

Cements, ģipsis, dzēstie kaļķi un dolomīta milti ir trešās gru-
pas bīstamās kravas. So vielu smalkie putekļi kaitīgi iedarbojas
uz cilvēka veselību, iespiežas mašīnu un mehānismu kustīgajos
savienojumos un paātrina to dilšanu. Tāpēc cementa, ģipša,
dzēsto kaļķu un citu putekļainu kravu transportēšanā jāievēro
šādas prasības:

kravu iekraušanas un izkraušanas vietas jāaizsargā no at-

mosfēras nokrišņu iedarbības un vēja pūsmas;
putekļaino kravu pārvadāšanai jāizmanto tāds ritošais sa-

stāvs, kurš kravu pasargā no atmosfēras nokrišņiem un nepieļauj
tās izputekļošanos brauciena laikā;

gan ritošais sastāvs, gan ari apkalpojošais personāls ir mak-

simāli jāabzsargā no putekļaino kravu nelabvēlīgās ietekmes.

Putekļaino kravu pārvadāšanai izmanto pašizgāzējus automo-

biļus ar nosedzamu kravas kasti un cisternas. Cisternu izmanto-

šana putekļainu kravu transportam iespējama divējāda:
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cisternas novieto uz automobiļa rāmja kravas kastes vietā,
tām var būt lodes vai nošķelta konusa forma;

cisternai ir cilindriska forma, tās korpuss vienlaikus ir pus-

piekabes rāmis un kopā ar seglvilcēju veido autovilcienu.

Putekļaino kravu cementvedēja cisternā var iepildīt pa lūku
8 (9.3. att. a) no bunkura vai izmantojot spiediena iekārtas. Da-

žām cisternām (C-956;-C-927) šim nolūkam var izmantot vakuum-

sūkņa režīmā darbināmu kompresoru 2, kuru piedzen seglvilcēja
motors, izmantojot jaudas noņemšanas kārbas starpniecību.

Cisterna ir novietota tā, lai tās slīpums būtu iztukšošanas

virzienā. Lai putekļaino kravu no cisternas iztukšotu, no kom-

presora 2 (9.3. att.a) caur mitruma un eļļas atdalītāju 1 saspiesto

gaisu padod kanālā 10 (9.3. att. b), no kura caur poraina mate-

riāla 11 slāni gaisa plūsma, uzirdinot putekļaino kravu, nokļūst
cisternā. Uzirdinātā putekļainā krava plūst uz iztukšošanas īscau-

ruli un tālāk pa lokanu, armētu gumijota auduma cauruli tiek
novadīta uz glabāšanas vietu.

Cisternas sānu malās visā tās garumā ir slīpi vairogi 13 (9.3.
att. b), kuri nodrošina pilnīgu cisternas atbrīvošanos no kravas.

Atkarībā no putekļainās kravas blīvuma, transportēšanas attāluma

9.3. att. Cementvedēja principiāla shēma:

/ — mitruma un e]|as atdalītājs: 2 — kompresors; 3 — otrās pakāpes filtrs: 4 — va-

Kuummetrs; 5 — pirmās pakāpes filtrs; в — manovakuummetrs; 7 — iekšējais filtrs;
*

— luka; 9 — signalizators; 10 — kanāls; 11 — poraina materiāla slānis; 12 — kravas

uztvērējs; 13 — vairogi.
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un celšanas augstuma cisternas pilnīgi iztukšo 10... 15 minūšu

laikā.

Uz putekļaino kravu transportēšanas cisternas-puspiekabes
C-927 bāzes ir izveidots pneimatiskais putekļoto minerālmēslu

izkliedētājs АРУП-8, tādējādi novēršot uz saimniecību atvestā

minerālmēslojuma pārkraušanas nepieciešamību traktorvilces iz-

kliedētājos.
Dažu cisternautomobiļu tehniskais raksturojums dots 9.1. ta-

bulā.

9.1. tabula

Dažu cisternautomobiļu tehniskais raksturojums

9.3. CELTNIECĪBAS MATERIĀLU PĀRVADĀŠANA

Celtniecībā lietojamo materiālu nomenklatūra ir ļoti plaša.
Celtniecības materiāli atšķiras pēc formas, ķīmiskā sastāva; ga-

barītiem, pēc to glabāšanas, transportēšanas un lietošanas īpat-
nībām.

Betona masas un javas pārvadāšanai no sagatavošanas pun-
ktiem uz celtniecības objektiem var izmantot pašizgāzējus auto-

mobiļus. Transportējamā masa nedrīkst mainīt savas kvalitatīvās

īpašības, tāpēc pašizgāzējiem automobiļiem ir rūpīgi jānoblīvē
kravas kastes un veramā borta saduru vieta, lai transportēšanas
laikā nenotecētu pati vērtīgākā saistviela

— «cementa piens».
Transportēšanas laikā betona masa noslāņojas, kravas kastes di-

benā nogulsnējas lielākie oļi un rupjākās grants daļiņas, izspie-
žot saistvielas komponentu. Tādēļ atvesto betona masu pirms
iestrādāšanas ir lietderīgi pārjaukt, piemēram, no pašizgāzēja
automobiļa betona masu iepilda speciālās tilpnēs, kuras ar celtni

nogādā uz betona masas iestrādāšanas vietu.

Betona masas un cementa javas pārvadāšanai ar sērijas paš-
izgāzējiem automobiļiem ir vairāki trūkumi: tie nav aizsargāti

Cisternas apzīmējumi

Rādītāji
С-927 С-972 С-652

Kravnesība (t)
Cisternas tilpums (ms )
Seglvilcēju modelis

Kompresora ražīgums

(m'/min)
Cisternas iztukšošanas

ražīgums (t/min)
Kravas transportēšanas

(m)
attālums

augstums

8

7,5
ЗИЛ-130В1

6

13,5

11,0
МАЗ-5428

6

22

21

КрАЗ-258
9

0,5... 1 0,5... 1 0,5... 1

50

25

50

25

50

25
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pret atmosfēras nokrišņiem un ūdens iztvaikošanu; kravas kastes

forma un tās sagāzuma leņķis nenodrošina pilnīgu masas izslīdē-

šanu, kā rezultātā kravas kaste ir jāattīra ar lāpstu; aukstā ga-

dalaikā masa piesalst pie kravas kastes.
Lai šos trūkumus novērstu, betona masas un cementa javas

pārvadāšanai paredzēto pašizgāzēju automobiļu kravas kastes

aprīko ar siltumizolāciju, tās apsilda ar motora atgāzēm, kravas

izbēršanas vietās ierīko vibratorus.

Lai aizsargātu kravas kasti pret betona masas vai cementa

javas pielipšanu, to no iekšpuses apstrādā ar hlorkaļķa šķīdumu.
Uzklāto šķīduma kārtiņu nožāvē, tad klāj nākošo un šo procesu
turpina tik ilgi, kamēr aizsargslāņa biezums sasniedz 8... 10 mm,

kas ir pietiekams 700 ... 800 braucieniem.

Betona masas un cementa javas pārvadāšanai labāk ir izman-

tot specializētu pašizgāzēju kravas kasti MM3-553 (9.4. att.). To

montē uz sērijas automobiļu šasijas un veido ar dubultsienām,

starp tām saglabājot gaisa spraugu kā siltumizolācijas slāni. Sīs

kravas kastes sagāzuma leņķis ir 80°, to sagāž ar teleskopisko

hidrocēlāju 3. Kravas kastei ir noslēdzams vāks 2, kuru atver un

aizver ar hidrocilindru 1.

Betona masas, cementa javas, apmetuma javas un citu plas-
tisku celtniecības materiālu pārvadāšanai var izmantot arī bortu

automobiļus. Sādā gadījumā pārvadājamo masu iepilda speciālā

9.4. att. Specializēta pašizgāzēja kravas kaste MM3-553:

/ — vāka darbināšanas hidrocilindrs; 2 — vāks; 3 — teleskopiskais hidrocēlājs
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tilpnē, kuru ar celtni iecel

automobilī un, atbraucot ob-

jektā, šo tilpni ar celtni pa-

dod uz masas iestrādāšanas

vietu. Tādējādi izdodas pil-

nīgi mehanizēt kravas

iekraušanas un izkraušanas

darbus šādu kravu pārvadā-
šanā.

Lielu rūpniecības 'kom-

pleksu un elektrostaciju celt-

niecībā lieliem betonēšanas

darbu apjomiem lieto speci-
ālus cisternautomobiļus ar

rotējošu, hermētiski slēgtu
cisternu. Tādējādi tiek no-

vērsta betona masas noslā-

ņošanās un tās kvalitātes iz-

maiņas pārvadāšanas laikā.

Ķieģeļi ir celtniecībā plaši
izmantots materiāls. To til-

pumsvars ir 1
...

2 t/m3, kas

ir atkarīgs no ķieģeļu izgata-
vošanā lietotajiem materiā-

liem un ķieģeļa izveidojuma.
Ķieģeļus, sagatavojot pārva-
dāšanai, sakrauj paketēs uz

9.5. att. Silikātķieģeļu iekraušana.

9.6. att. -Silikātķieģeļu paketes sagatavošana pārvadāšanai:
/ — paliktnis; 2 — transportiera lente; 3 — savilkšanas mehānisms.
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9.7. att. lekraušanai saga-
tavota sarkano ķieģeļu pa-

kete:

9.8. att. lesaiņotā apdares ķieģeļu pakete.

1 — trose; 2 — skava; 3 — pa-
liktnis.

paliktņiem, ievieto kasetēs; retāk ķieģeļu pārvadāšanai izmanto

konteinerus. Ķieģeļu pārvadāšana pašizgāzējos automobiļos bez

tarēšanas vai paketēšanas nav pieļaujama.
Silikātķieģeli pēc to formēšanas karsēšanai tiek novietoti blī-

vās krautnēs uz metāla ratiņiem, kuriem ir līdzena virsma. Pēc

atdzesēšanas tos kā bezpaliktņa paketi (9.5. att.) ērti var pa-

ņemt ar žokļveida satvērējiem, kuri ķieģeļu apakšējās kārtas sa-

spiešanas rezultātā radušos berzes spēku dēļ stabili notur paketi
iespīlētā stāvoklī. Tagad paketi var novietot bez paliktņa vai ievie-

tot kasetē. Lai silikātķieģeļu paketi sagatavotu pārvadāšanai, to

novieto uz speciāliem paliktņiem (9.6. att.), kuri ir aprīkoti ar

transportiera lenti 2 un tās savilkšanas mehānismu3, kas pārvadā-
šanas laikā nodrošina paketi pret sabrukšanu. Šādas paketes no-

vieto ritošā sastāva kravas kastē. Paketē vidēji ir 750 silikātķie-
ģeļi. Silikātķieģeļu pārvadāšanai izmanto universālo ritošo
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9.9. att. Ķieģeļu iekraušanas darbu organizēšana.

sastāvu. Ja ritošais sastāvs specializējas silikātķieģeļu pārvadās
nai, tad paliktņus piestiprina pie kravas kastes grīdas. Atbra

cot ķieģeju izkraušanas punktā, atbrīvo paketi savelkošo tran

portiera lenti un ķieģeļus ar celtni izkrauj no ritošā sastāva.

Sarkanos ķieģeļus pēc apdedzināšanas nokrauj «skujiņā» v

paliktņiem. Sādi nokrautus ķieģejus ar autokrāvēju nogādā uz

glabāšanas laukumu, no kurienes ar torņa celtni paketes iekrau

ritošajā sastāvā (9.7. att.).
Apdares ķieģeļus ar glazētajām malām nokrauj kastveida p

liktņos (9.8. att.). Lai ķieģeļu glazētās virsmas tieši nesaskarto

starp atsevišķām paketē nokrautajām ķieģeļu kārtām ieklāj iel

namo papīru. Sādi sagatavotās paketes ritošajā sastāvā iekrauj а

autokrāvējiem vai torņa celtņiem.

Torņa celtņu trūkums ir tas, ka tā jauda netiek pilnīgi izma

tota. Sāda darba organ

zācija ir atkarīga no

apstākļa, ka, rūpējoti

par kravas kvalitatīvu s

glabāšanu, ķieģeļu paketes
ir jānokrauj tikai viena

kārtā, tātad to glabāšanai
nepieciešams liels lau-

kums.

Ķieģeļu iekraušanas

darbu organizāciju var

aplūkot 9.9. attēlā.

Jumta šīferi var trans-

portēt ar ritošo sastāvu,

nokraujot šīfera loksnes

paketēs, pie tam paketes9.10. att. Kasetes šīfera pārvadāšanai.



nedrīkst būt biezākas par 1 m, jo pretējā gadījumā apakšējās
plāksnes tiek sadrupinātas. Ērtāk šim nolūkam izmantot kasetes

(9.10. att.), jo tā ir iespējams mehanizēt šīfera iekraušanas un

izkraušanas darbus.

9.4. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU PĀRVADĀŠANA

Dzelzsbetona konstrukcijas plaši izmanto visdažādāko dzī-

vojamo māju un rūpniecisku objektu celtniecībā, jo gatavu kon-

strukciju montāža ievērojami Jauj kāpināt celtniecības darbu

tempu un uzlabo ēku kvalitāti.

Transportējot visdažādākās dzelzsbetona konstrukcijas ir jā-
ievēro šāds nosacījums: konstrukcijas elementam transportēšanas
laikā jāuzņem tāds pats slogojums, kādam elements ir paredzēts
ēkā. Ja šo nosacījumu neievēro, tad konstrukciju elementi trans-

portēšanas laikā lūst.

Sienu paneļus transportē, novietojot tos vertikālā stāvoklī un

transportēšanas laikā nodrošinot pret greizo lieci. Paneļa no-

virze no vertikālā stāvokļa pieļaujama 8
...

12° robežās. Lai šos

noteikumus varētu izpildīt, ir izveidotas vairāku tipu specializē-
tas puspiekabes (9.11. att.), kuru konstrukcija ir stingra un droši

9.11. att. Specializētas puspiekabes (a...d)

pane)u pārvadāšanai.
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9.12. att. Dzelzsbetona fermu pārvadāšana ar seglvilceju.

pasarga paneļus no nevēlamam slodzēm transportēšanas laika.

Plašāk izplatītas paneļvedēju puspiekabes ir T-177 ar kravne-

sību 8 t, УПП-9М ar kravnesību 12,5 t, НАМИ-790 ar kravnesību

16 tu. c.

Paneļvedēju puspiekabju vilkšanai plaši izmanto seglvilcejus
ЗИЛ-131В1; МАЗ-504, KA3-608 v. c.

Paneļvedēju puspiekabes ērti izmantot, organizējot celtniecī-

bas un montāžas darbus pēc progresīvās metodes —
«montāžas

no riteņiem». Šajā gadījumā paneļus būvlaukumā piegādā pēc
iepriekš izstrādāta piegādes grafika. Puspiekabi ar kravu atka-

bina no seglvilcēja, tam piekabina tukšo puspiekabi un, kamēr

vilcējs brauc uz rūpnīcu pēc nākošajām konstrukcijām, paneļi no

atstātās puspiekabes tieši bez jebkādas to pārkraušanas tiek

iemontēti ceļamajā objektā. Šādā gadījumā pie ceļamajiem ob-

jektiem nav jāiekārto dzelzsbetona konstrukciju noliktavas, nav

jāveido speciāli statņi konstrukciju glabāšanai, konstrukcijas ma-

zāk jāpārcilā, tādējādi labāk saglabājas to ārējā apdare.
Dzelzsbetona fermas pārvadā ar specializētu, katrai fermu

9.13. att. Segmentveida konstrukciju pārvadāšana ar specializētu fermu vedēju
puspiekabi.
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konstrukcijai pielāgotu ritošo sastāvu. Dzelzsbetona fermu ga-

rums ir 12, 18, 24 un 30 m, augstums dažkārt pārsniedz 3,5 m

un to masa ir līdz 26 tonnām. Kā vilcējus parasti izmanto Ma3-

---504, KA3-608 un KpA3-221 markas seglvilcējus (9.12. att.).
Segmentveida dzelzsbetona konstrukcijas ar garumu līdz 24 m

var pārvadāt ar specializētu fermu vedēju puspiekabi ПФ-2124,
kuras kravnesība ir 21 i un garums — 26,5 m (9.13. att.). Par

vilcējiem var izmantot MA3-515 vai KpA3-258 markas seglvil-
cējus.

Segmentveida konstrukcija atbalstās speciāli izveidotos at-

balsta laukumiņu abos galos, tādējādi nodrošinot tai normālu

slogojumu transportēšanas laikā.

9.5. GARU KRAVU PĀRVADĀŠANA

Gara gabarīta kravas var būt gan celtniecības konstrukcijas,,

piemēram, pāļi, fermas, gan arī velmējumi, caurules, kokmateriāli

un zāģmateriāli. Katram kravas veidam ir savas pārvadāšanas
īpatnības.

Pāļi aprēķināti vertikālam slogojumam, bet pārvadāšanai tos

novieto horizontālā stāvoklī. Pāļu pārvadāšanai ir jāizmanto at-

tiecīga garuma puspiekabes ar cietu rāmja konstrukciju un vien-

laidu grīdu, lai puspiekabes rāmis nevērptos un pāļi neuzņemtu

lieces slogojumu. Sīm prasībām atbilst, piemēram, puspiekabe-
ОдАЗ-9370 (9.14. att.).

Baļķu un zāģmateriālu pārvadāšanai izmanto specializētu ri-

tošo sastāvu. Bortu automobilim nomontē pakaļējo un sānu bor-

tus, kravas platformas diagonāļu krustpunktā ierīko vietu kūleņa
nostiprināšanai, automobilim pievieno garummaiņas piekabi, uz.

kuras arī nostiprina kūleni.

Vilcēja kūlenis jāveido tāds, lai tā kravas atbalsta virsma

būtu virs vilcēja platformas grīdas līmeņa vismaz 25... 30 cm,

jo, autovilcienam braucot pa šķēršļotu apvidu un pārvarot

9.14. att. Puspiekabe ОдАЗ-9370,
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9.15. att. Garu kravu pārvadāšanas īpatnības

а — braucot ceļa ieliekumā; b — braucot ce]a izliekuma; с — braucot

ceļa pagriezienā; 6
k

— autovilciena koridors ceļa pagriezienā; A un В —

punkti, kuros, uzspiežoties kravai, mainās autovilciena vadāmības para-

metri; Ri — autovilciena pagrieziena ārējais rādiuss; Л2 — autovilciena
pagrieziena iekšējais rādiuss.

reljefa nelīdzenumus (9.15. att. a un i), kā arī izpildot pagriezie-

nus (9.15. att. c), krava var spiest uz automobiļa platformu, tādē-

jādi izjaucot aprēķināto normālo automobiļa asu slogojumu, kas

savukārt var būt par iemeslu ceļa negadījumiem. Aiz automobiļa
kabīnes obligāti ir jāierīko izturīgs metāla konstrukcijas drošības

režģis, kurš var pasargāt automobiļa kabīni pret iekrautās kravas

.uzslīdēšanu uz tās.

9.16. att. Ar paškrāveju «Fiskars 12 000> apgādāts autovilciens

kokmateriālu vešanai.
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9.17. att. Garummaiņas piekabes stūrēšanas iekārta:

А — automobilis; В — garummaiņas piekabe; / — automobiļa kron-

šteini; 2 — dīsele; 3 — piekabes kronšteini; 4 — piekabes stūrē-

šanas troses; 5 — trošu garumaregulēšanas mehānisms.

Kokmateriālu, kuri nav sagarināti, izvešanai no cirsmām iz-

manto autovilcienus, kurus veido no ЗИЛ vai MA3 bāzes autovil-

cēja un garummaiņas piekabes. Sādi autovilcieni ir apgādāti ar

kravas paškrāvējiekārtām. Tās var būt vinčas —troses tipa vai

ar hidraulisku piedziņu (9.16. att.).
Nesagarināto mežmateriālu garums dažkārt pārsniedz 20 m,

tādēļ nepieciešams attālināt garummaiņas piekabi no vilcēja par

10... 12 m. Lai piekabes riteņi autovilciena pagrieziena vietā vir-

zītos pa vilcējautomobiļa riteņu sliedi, piekabes ir jāapgādā ar

stūrēšanas iekārtām. Šādos gadījumos izmanto stūrēšanas troses

(9.17. att.), ar kurām krusteniski savieno vilcējautomobiļa rāmja
labo pusi ar piekabes ass kreiso pusi — un otrādi.

Lai piekabes riteņi precīzi virzītos pa vilcējautomobiļa riteņu
sliedi, ir jāizdara rūpīga stūrējošo trošu garuma regulēšana.

Braucot šādam autovilcienam pa ceļu, tā vadītājam un visiem

pārējiem satiksmes dalībniekiem no kustības drošības viedokļa

jāievēro, ka autovilciena pagrieziena laikā kravas daļas, kura

atrodas starp vilcēju un piekabi, trajektorija novirzās uz pagrie-
ziena centra iekšpusi no autovilcēja riteņu sliedes, bet kokmate-

riālu gali, kas atrodas uz puspiekabes, veido trajektoriju, kura

tālu izvirzās ārpus autovilcēja riteņu sliedes.

9.6. LAUKSAIMNIECĪBAS KRAVU PĀRVADĀŠANA

Lauksaimniecības kravas ir ļoti dažādas, to nomenklatūra ir

plaša, piemēram, graudi (rudzi, mieži, kvieši), saknes (kartu-
peļi, cukurbietes), dārzeņi, augļi, lopbarība, organiskie mēsli un

minerālmēsli. Katram kravas veidam ir savas specifiskas pārva-
dāšanas īpatnības, kuras neievērojot samazinās darba ražīgums,
palielinās kravas zudumi transporta procesā un samazinās tās

kvalitāte.
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Lauksaimniecības kravu pārvadājumos ir krasi izteikts sezo-

nas raksturs. Tā, piemēram, graudaugi jānovāc un jāizved 20...

25 kalendāra dienās, kartupeļi — 15...20 dienās, tāpat cukur-

bietes.

Prakse rāda, ka lauksaimniecības kravu gada pārvadājumu

apjoms sadalās apmēram šādi: 14% kravu jāpārved I kvartālā;

16% kravu — II kvartālā; 45% kravu — 111 kvartālā un

25% kravu
—

IV kvartālā.

Atkarībā no kultūras graudu īpatnējā svara robežas ir 0,33...
0,70 t/m3. To pārvadāšanai no kombaina uz kaltēm izmanto gan
bortu, gan pašizgāzējus automobiļus. Lai pilnīgāk izmantotu au-

tomobiļa kravnesību, automobiļa borti ir jāpaaugstina. Obligāti
jāveic kravas kastes rūpīga blīvēšana un brauciena laikā graudi

jāpārsedz ar brezentu.

Ja lauka reljefs ir līdzens, automobilis brauc līdzās kombai-

nam, kurš iztukšo bunkuru neapstājoties. Sādā veidā ir iespē-
jams par 10 ... 15% kāpināt kombaina darba ražīgumu.

Lai optimāli saskaņotu kombainu un automobiļu darbu, jāno-
saka kombainu grupas apkalpošanai nepieciešamais automobiļu
skaits. To var veikt, ņemot vērā apkalpojamās kombainu grupas

darba ražīgumu (t/h) un viena automobiļa darba ražīgumu (t/h)
konkrētā gadījumā.

Kombainu grupas darba ražīgumu Qgr (t/h) aprēķina pēc
formulas

Qgv =o,lbkv\lrgNk,

kur bk
— kombaina hedera platums (m);

vk — kombaina kustības ātrums (km/h);
r

g
— graudu raža (cnt/ha);

N
k — kombainu skaits grupā.

Tā kā automobiļiem brauciens ar kravu 'ir tikai vienā virzienā,
nobraukuma izmantošanas koeficients maršrutā 8m=0,5, to stun-

das darba ražīgumu (t/h) izsaka formula

2/kr + fkrUt

kur q — automobiļa kravnesība (t);
V

— kravnesības izmantošanas koeficients;

v\,
— automobiļa vidējais tehniskais ātrums (km/h);

/кг —
brauciena garums ar kravu (km);

tkr — laiks automobiļa piekraušanai un izkraušanai vienā

braucienā (min).
Tādā veidā kombainu grupas apkalpošanai nepieciešamo auto-

mobiļu skaitu A nosaka šo abu iepriekš minēto formulu dalījums:

Q qyvt
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Automobiļa tehniskais ātrums, braucot pa lauku, ir 8... 10

km/h.

Aprēķina rezultāts ir noapaļojams tikai uz augšu, jo praksē
nav pieļaujama tāda situācija, kad kombainam ar piekultu bun-

kuru būtu jāgaida automobiļa piebraukšana.

Kartupeļu novākšana mūsu republikā ir mehanizēta par
75... 80%. Gan novākšanas, gan transportēšanas procesā kar-

tupeļu bumbuļi jāsargā no mehāniskiem bojājumiem. Berot uz

cieta pamata, bumbuļu krišanas augstums nedrīkst būt lielāks

par 0,5 m, bet, berot uz jau uzbērta kartupeļu slāņa, — 1 m.

Kartupeļu novākšanas, transportēšanas un apstrādes organi-
zatoriskā shēma aplūkojama 9.18. attēlā.

Kartupeļu bumbuļu īpatnējais svars ir 0,65... 0,75 t/m3. Pār-

vadājot kartupeļus ar automobiļiem, to kravnesības pilnīgākai
izmantošanai ir jāpaaugstina automobiļu borti.

Ja gaisa temperatūra ir mīnus 5°C un zemāka, kartupeļi auto-

mobiļu kravas kastēs ir jānosedz vai to pārvadāšanai jāizmanto

autofurgoni.
Dārzeņu, augļu un ogu pārvadāšanā galvenā vērība ir jāpie-

vērš to kvalitātes saglabāšanai. So kravu tarēšanas principu no-

saka to mehāniskā izturība. Tā, piemēram, kāpostgalvas, galda
bietes un burkānus var bērt automobiļa kravas kastē bez taras,
to mehāniskā izturība ir pietiekami augsta, lai apakšējie slāņi

nebojātos.
Turpretim gurķus, ābolus un tomātus var pārvadāt tikai tarē-

tus kastēs. Gurķiem un āboliem slāņa biezums var būt līdz 60 cm,

bet gataviem tomātiem slāna biezums kastē nedrīkst pārsniegt
10... 15 cm.

Ogas atkarībā no to šķirnes un nogatavošanas pakāpes ir

jātarē kastēs ar slāņa biezumu 5... 30 cm. Automobilis jāvada uz-

manīgi, izvairoties no asiem triecieniem un bedrēm, lai ogas ne-

sāktu suloties un nezaudētu savu kvalitāti.

Rupjo lopbarību sagatavošanas tehnoloģiskajā procesā presē
ķīpās, kuru masa ir 30

...

45 kg, ķīpas iekrauj bortu automobiļa
kravas platformā tā, lai varētu maksimāli izmantot visu kravas

kastes tilpumu.

Kombinēto lopbarību, ja tā nav tarēta, pārvadā ar specializē-
tiem automobiļiem (9.19. att.). Šādu automobiļu izmantošana no-

drošina vismazākos kravas zudumus vai tās bojāšanos sliktos
laika apstākļos. Ja lopbarība tarēta maisos, pārvadāšanai izmanto

bortu automobiļus. Lai pasargātu kravu no atmosfēras apstākļu
nelabvēlīgās ietekmes, tā jānosedz ar brezentu.

Minerālmēsli lauksaimniecības uzņēmumiem tiek sūtīti ar

dzelzceļa transportu. Stacijās tos ar speciāliem iekrāvējiem no

vagoniem iekrauj automobiļos. Minerālmēslu pārvadāšanai ir jā-
izmanto specializētie pašizgāzēji automobiļi ar slēgtu kravas

kasti. Ja šādu automobiļu saimniecības rīcībā nav, minerālmēslu
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9.13,

att.

Kartupeļu

novākšanas
un

pārvadāšanas
tehnoloģiskā
shēma,
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9.19. att. Kombinētās lopbarības pārvadāšanas automobilis 3CK-10.

krava ir rūpīgi jāpārsedz, lai brauciena laikā tā neizputekļotos

un tiktu pasargāta pret mitrumu lietus gadījumā.

Minerālmēslu pārvadāšanai var izmantot ari speciālus kon-

teinerus. Šķidrā kompleksā mēslojuma pārvadāšanai ir jāveido

specializēts ritošais sastāvs.

Pienu pēc atdzesēšanas no fermām uz pārstrādāšanas uzņē-

mumiem ved ar speciāliem piena vešanas cisternautomobiļiem.

Piena cisternas var uzstādīt uz bāzes automobiļa (ГАЗ vai ЗИЛ)

šasijas, kā ari var veidot kā puspiekabes. Piena cisternām ir

9.20. att. Mājlopu pārvadāšanas puspiekabe ОдАЗ-857.
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siltumizolācijas slānis, tās sastāv no vienas vai vairākām sekcijām.
Cisternas var piepildīt caur augšējo lūku. Sim nolūkam var

izmantot arī retinājumu, ko iegūst, ja pieslēdz cisternu automo-

biļa motora ieplūdes kolektoram. Par cisternas piepildīšanu līdz
noteiktam līmenim informē signalizācijas sistēma.

Pēc cisternas piepildīšanas tās sekciju vāki un piena izlai-

šanas krāni ir jāplombē.
Cisternu iztukšo ar pašteci.
Mājlopu pārvadāšanai jāizmanto speciālas puspiekabes-furgo-

nus (ОдАЗ-857) (9.20. att.). Mājlopu masveida pārvadājumiem
autotransportu var izmantot pat līdz 500 km attālumam. Salīdzi-

nājumā ar dzelzceļa transportu autovilcienu kravnesību "šādos

gadījumos izmanto par 50...90%, turpretim vagonu kravnesību

var izmantot tikai par 10... 15%, turklāt mājlopu pārvietošana
no viena transporta veida otrā ir diezgan sarežģīta un darbietil-

pīga.
Specializēto puspiekabi ОдАЗ-857 var izmantot arī cūku,

aitu, trušu un putnu pārvadāšanai.

9.7. RŪPNIECĪBAS PREČU PĀRVADĀŠANA

Rūpniecības preces tirdzniecības tīklā var nonākt tieši no

rūpnīcām, kas šīs preces izgatavo, kā ari no dzelzceļa stacijām,
ostām, upju piestātnēm un vairumtirdzniecības bāzēm. Tirdznie-

cības tīkla apgāde ar rūpniecības precēm notiek saskaņā ar iepriekš
izstrādātiem apgādes grafikiem, kuros ir noteikta preču pieve-
šanas diena un laiks. Konkrētam tirdzniecības punktam piegā-
dājamo preču sortimentu atbilstoši katra tirdzniecības punkta
specifikai nosaka tirdzniecības punkta vadība, pamatojoties uz

pircēju pieprasījumu.
Rūpniecības preču piegādātāji (rūpnīcas, noliktavas, vairum-

tirdzniecības bāzes), pamatojoties uz tirdzniecības punktu pie-
prasījumiem un ievērojot katra tirdzniecības punkta dienas, ne-

dēļas vai dekādes preču fondu, preču pievešanas periodiskumu
un pievedamo preču minimālo un vidējo normatīvu, izstrādā preču
piegādes apkopotos grafikus visam attiecīga rajona tirdzniecības
tīklam.

Pamatojoties uz šiem grafikiem un tirdzniecības punktu trans-

porta pieprasījumiem, autosaimniecības izstrādā racionālus preču
piegādes maršrutus.

Rūpniecības preču nomenklatūra ir ļoti plaša, piemēram,
tekstilpreces, gatavie apģērbi, apavi, galantērijas preces, kultūr-

preces, saimniecības un citas sadzīvei un atpūtai nepieciešamās
preces sastāda nomenklatūru ar desmitiem tūkstošu nosaukumu.

Rūpniecības precēm parasti ir neliels īpatsvars, tāpēc to pār-
vadāšanai jāizvēlas ritošais sastāvs, kura kravas platformām ir

palielināts laukums un tilpums.
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Rūpniecības preces pārvadāšanai no

bāzēm pieņem tikai stardartizētā rūpnī-
cas oriģinālajā tarā, bet, sadalot tās tā-

lāk pa tirdzniecības punktiem, pārvadā
cehu iesaiņojumā un pat bez iesaiņo-
juma. Šādos gadījumos preces ir jātarē
kastēs, pārvalkos, konteineros, un t

ir jānoplombē.

Apģērbus pārvadā furgona tipa kr

vas platformās. Izmanto Gorkijas aut

rūpnīcā ražotos bāzes modeļu autom

biļus ar kravas kasti ГЗСА-952, T3TiV

891, У-122 v. c.

, Apģērbus, saliktus uz pleciņiem, s

kar no plānsieniņu caurulēm veido

konteinerā (9.21. att.). Konteinera izmēri ir šādi: garums

1000 mm, platums — 600 mm un augstums — 1500 mm. Konte
neru pirms ievietošanas furgonā pārsedz ar brezentu vai polie
lēna plēves pārvalku. Ritošā sastāva kravnesības izmantošan

šādā gadījumā ir zemāka (skat. 9.2. tabulu), tas liekas neizd

vīgi, taču, aplūkojot jautājumu tautas saimniecības mērogā, r

dzam, ka transporta darbu kopējās izmaksas samazinās apmēra
10 reizes.

Mēbeles un mūzikas instrumentus pārvadā ritošajā sastāvā

furgona tipa kravas platformām. Tā kā ir dažāda lieluma mēbel

(galdi, sekcijas, krēsli), kā ari mūzikas instrumentiem var bū

neliels tilpumsvars un tie var aizņemt samērā lielu telpu,
pārvadāšanai ir jāizmanto ritošais sastāvs ar palielinātiem krav

furgona izmēriem, vairākām durvīm un paceļamu jumtu (9.22. att.

kas atvieglo šo preču iekraušanu furgonā un izkraušanu no t

Mēbeļu pārvadāšanas furgona iekšpuse ir oderēta ar mīkstie

materiāliem, kā arī apgādāta ar speciālām iekārtām mēbe

piestiprināšanai un sav-

starpējai atdalīšanai, lai

brauciena laikā tās neber-
ztos gar furgona sienām un

savā starpā. Mēbeļupārva-
dāšanas furgona raksturo-

jums dots 9.3. tabulā.

Atsevišķu autosaimnie-
cību racionalizatori mēbeļu
pārvadāšanai paredzēto
ritošo sastāvu pārveido,
ierīkojot nolaižamu un pa-

ceļamu pakaļējo bortu.

Patlaban rūpniecības
preču pārvadāšanā pālie-

9.21. att. Konteiners apģērbu
pārvadāšanai.

9.22. att. Furgons mēbeļu pārvadāšanai.
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9.2. tabula

Izdevumi apģērbu pārvadāšanai

9.3. tabula

Mēbeļu pārvadāšanas furgonaraksturojums

košu vietu ieņem konteineri, kuri sekmīgi pilda atkārtoti izmanto-

jamās taras funkcijas. Izmantojot gan specializētos, gan arī uni-

versālos konteinerus, rūpniecības preču tirdzniecības punktos ieved
radiotehniskās rūpniecības ražojumus, apavus, galantērijas un

parfimērijas preces, kā ari visdažādākās saimniecības preces.

Taru, kas atbrīvojas tirdzniecības punktos, ir jāsavāc atkār-

totai izmantošanai. Dažāda izmēra kartona kārbas un kastes, koka

kastes un tukšos konteinerus pārvadā ar specializētu ritošo sa-

stāvu. Tā kā tarai ir sevišķi mazs tilpumsvars, tās pārvadāšanai
jāizmanto ГАЗ markas bāzes modeļu automobiļi ar pagarinātu
rāmi, palielinātu kravas platformas grīdas laukumu un paaugsti-
nātiem bortiem. Sevišķi izdevīgi taras pārvadāšanai izmantot

bāzes modeļa A-402 zema rāmja puspiekabes, pagarinot to rāmi.

Puspiekabes komplektē ar vilcēju ГАЗ-51. Sāda autovilciena krav-

nesība ir 3400 kg, puspiekabes tilpums — ap 34 m 3.

Izdevumi (кар.) uz vienu ap-

ģērba vienību, kas novietotas

Rādītāji

ķīpās bortu

automobiļos

konteineros spe-
cializētā furgonā

Kravas klase

Transporta izmaksas

Taras iekraušanas un izkraušanas darbu

izmaksas

Ekspluatācijas darbu izmaksas

Izdevumi apģērbu tīrīšanai un gludināša-
nai

III

0,36
0,32

0,35
14,3

IV

0,65

0,24

0,26

0,4

Kopējie izdevumi 15,33 1,55

Furgona modelis
Parametri

ГЗСА-893А ОдАЗ-794 ОдАЗ-795

Grīdas laukums (m2)

Furgona tilpums (m3 )
Bāzes automobilis

8,3

17,3
ГАЗ-52

16,0

33,0

Vilcējs
ЗИЛ-130В1

21,8

48,6

Vilcējs
ЗИЛ-130В1
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9.8. PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRVADĀŠANA

Pārtikas produktu, ieskaitot ari izejvielas, no kurām tos ga-

tavo, nomenklatūra ir ļoti plaša, un to pareizai pārvadāšanai un

uzglabāšanai ir izstrādātas stingras sanitārās normas. Ritošais

sastāvs, ar kuru pārvadā pārtikas produktus, pastāvīgi atrodas

sanitāri epidemioloģisko staciju uzraudzībā.

Miltus pārvadāšanai parasti taro maisos. Maisus pārvadāša-
nai iekrauj bortu automobiļa kravas platformā vai furgonā. Ja

miltu pārvadāšanai izmanto bortu automobiļus, tad brauciena

laikā krava ir jānosedz ar brezentu.

Lai samazinātu maisu iekraušanas un izkraušanas laiku, no

maisiem, sakraujot tos uz paliktņiem, veido paketes, kuras ar

elektrokrāvēju iekrauj automobilī un izkrauj no tā.

Maisos tarotu miltu pārvadāšana nepakļaujas to transporta
procesa kompleksai mehanizācijai. Pārvadāšanas un glabāšanas
laikā iespējami ievērojami kravas zudumi samirkšanas rezultātā,,

kā arī, izberot miltus no maisa, katrā maisā paliek un iet zudumā

ap 300 g miltu.

Labākais darba organizācijas veids ir miltu beztaras pārva-
dāšana ar speciālu ritošo sastāvu. Sim nolūkam var izmantot

cisternas C-927 un C-972. Salīdzinājumā ar šīm cisternām labāks

ir miltu pārvadāšanas specializētais autovilciens K-1040, kurš

sastāv no vilcēja ЗИЛ-130В1 un puspiekabes (9.23. att. a), uz.

9.23. att. Specializētais autovilciens miltu pārvadāšanai:
а — principiāla shēma; 6

— cisternu aerācijas shēma; / — segl-

vilcējs ЗИЛ-130В1; 2 — puspiekabe К-Ю4O; 3 — cisterna; 4 — til-

tiņš; 5 — augšējā lūka; 6 — kravas transportvads; 7 — poraina
materiāla slānis; 8 — kravas uztvērējs,
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kuras ir uzmontētas divas cilindriski koniskas tilpnes ar kopējo
kravnesību 8t un tilpumu 14,5 m 3. Katrā tilpnē caur augšējo lūku,
kuras diametrs ir 400 mm, var iekraut atšķirīgas kvalitātes vai

sortimenta miltus. Lūkas ir hermētiski noslēdzamas ar sfēriskiem

vākiem.

Cisternas iztukšo, izmantojot saspiestu gaisu (9.23. att. b),
kuru cisternā ievada caur aerācijas iekārtu. Saspiesto gaisu iegūst
no kompresora, kas uzstādīts uz puspiekabes rāmja. Kompresoru
darbina vilcēja motors ar jaudas noņemšanas vārpstas starpnie-
cību. Lai samazinātu vilcēja motora izdilumu un benzīna patē-
riņu, kompresora piedziņai var izmantot 20 kW elektromotoru,
kuru pieslēdz maizes fabrikas spēka tīklam ar gumijotu kabeli

un rozeti.

Cisternas konstruktīvajā izveidojumā tās iztukšošanai ir pa-

redzēta iespēja pieslēgties arī pie maizes fabrikas saspiestā gaisa
maģistrāles.

Maizes izstrādājumus ir jāpārvadā tā, lai pilnībā tiktu sagla-
bātas šo produktu garšas un skata īpašības, lai produkti būtu

svaigi un tirdzniecības tīklā nonāktu, ievērojot PSRS Ministru

Padomes Valsts arbitrāžas 1970. gada 27. oktobri apstiprinātos
noteikumus.

Maizes izstrādājumu nomenklatūra ietver ap 600 nosaukumu.

Maizes izstrādājumus klasificē trīs pamatgrupās:
rupjā maluma maizes izstrādājumi no rupjā maluma miltiem;
smalkā maluma (bīdelēto) miltu maize un to mīklas izstrādā-

jumi ar vienības masu virs 200 g;

konditorejas izstrādājumi.
Maizes izstrādājumus pēc izcepšanas un izņemšanas no krās-

nīm vienu stundu ir jādzesē maizes fabrikā. Piegādāt tos patē-
rētājiem tūlīt pēc izņemšanas no krāsnīm drīkst tikai atsevišķos
gadījumos, ja ir speciāla vienošanās ar maizes veikaliem, kuri

pieņem šādu neatdzesētu produkciju.
Maizes izstrādājumu piegādāšana tirdzniecības tīklā notiek'

saskaņā ar šo produktu piegādes stundu grafikiem. Stundu gra-

fikus un maizes vedēju automobiļu kustības maršrutus izstrādā
maizes fabrikas kopā ar tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas

tīkla darbiniekiem. Maizes izstrādājumu piegādes grafikus ap-

stiprina parasti vienam gadam. Vienlaikus ievedamās produkcijas
daudzumu noteikšanai un automobiļu kustības stundu grafiku
izstrādāšanā jāņem vērā produkcijas patēriņš, lai pārdošana
■esošie maizes izstrādājumi būtu svaigi.

Pārvadāšanai maizes izstrādājumus maizes fabrikā ievieto

noteikta izmēra un formas koka kastēs. Šādas kastes var ievietot

speciālos autofurgonos (ГЗСА-3704; TA-9; 10A13; У-83). Atve-

dot maizes izstrādājumus tirdzniecības tīkla, kastes ienes veika-
los. Lai atvieglotu un paātrinātu darbu, var izmantot speciālus
konteinerus: slēgtus, kuros maizi taro maizes fabrikā, iekrauj

automobilī un izkrauj no tā ar cēlējmašīnām, un vaļējus (uz
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ritenīšiem), kurus pārkrauj kastes no autofurgona un šadu kon-
teineru iestumj veikala tirdzniecības zālē.

Bakalejas preces
— cukuru, putraimus, makaronus, visdažāda

kos konservus, sāli, augu eļļu, alkoholiskos un bezalkoholisko
dzērienus visbiežāk pārvadā ar bortu automobiļiem. Pārvadājum
laikā bakalejas preces ir jāpārsedz ar brezentu, jo atmosfēra

apstākļu ietekmē vairāk vai mazāk var bojāties gan pašas prece

gan ari to tara, piemēram, lietus un slapjš sniegs noskalo etiķ
tes no pudelēm un burkām.

Maisi automobiļu kravas kastē ir jānovieto vertikālā stāvok

ar aizsieto galu uz augšu, novietojot maisus guļus stāvoklī, ai

šūtie gali obligāti jāpagriež uz kravas kastes iekšpusi.
Mucas (augu eļļas, kāpostu) ar aizgriežņiem, tapām vai atv

rāmiem galiem jānovieto tikai uz augšu. Ja kravas kastes grīda
laukums nav pilnīgi aizpildīts ar mucām, lai novērstu to gāšano
un ripošanu, ir jāizmanto speciāli atbalsti un fiksatori.

Bakalejas preču pārvadāšanai ir ieteicams izmantot dažādu

furgonus. Lai atvieglotu kravas iekraušanu un izkraušanu, auto

mobiļiem ierīko pakaļējo bortu kā kravas cēlāju (9.24. att.), kura

ir mehāniska vai hidrauliska piedziņa. Furgonam durvis ierīk

no visām pusēm, arī furgona jumtu izveido paceļamu.

Ātrbojīgās kravas — gaļu un gaļas produktus, zivis un ziv

produktus, pienu un tā produktus,' kā arī kulinārijas un kondit

rejas izstrādājumus pārvadā specializētos furgonos, kuros, 1

nodrošinātu produktu saglabāšanos un sanitāri higiēnisko pra
sību izpildi, uztur noteiktu temperatūras režīmu. Personāls, kur

nodarbina ātrbojīgo kravu pārvadāšanai, ir pakļauts sistemāti

kām medicīniskām pārbaudēm, bet furgona iekšpusi regulāri sa

nitāri jāapstrādā, t. i., jāveic tās tīrīšana, mazgāšana un dezin

fekcija.
Atkarībā no temperatūras režīma uzturēšanas veida furgon

iekšpusē, tos iedala divās grupās: furgonos ar termoizolāciju be

aukstuma avotiem (izotermiskos furgonos) un furgonos ar termo

izolāciju un individuāliem auk-

stuma ģeneratoriem (saldēta-
vām vai refrižeratoriem). Ter-

moizolāciju nodrošina ar orga-

niskiem, minerāliem vai sintē-

tiskiem materiāliem.

Aukstuma ģeneratori ir di-

vējādi: īslaicīgas darbības un

pastāvīgas darbības ģeneratori.
īslaicīgas darbības auk-

stuma ģeneratori ir, piemēram,
ledus un sāls maisījums, sau-

sais ledus, zeratori, un eitektis-
kie maisījumi, t. i., tāda sastāva

9.24. att. Automobiļi ar kravas cē-

lāju pakaļējo bortu.
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maisījumi, kuri sacietē jeb sastingst pie
daudz zemākas temperatūras nekā katrs

šī maisījuma komponents atsevišķi. Par

eitektiskiem šķidrumiem var lietot sāls-

ūdeni vai nātrija un kālija hlorīda šķī-
dumus.

Ledus un sāls maisījumi ir jāsaga-
tavo un jāievieto atsevišķās tilpnēs fur-

gonā. Sis process ir darbietilpīgs, til-

pnes regulāri jāpiepilda, jāiztukšo un

jāattīra no korozijas.
Daudz efektīgāks ir sausais ledus,

kurš no cieta stāvokļa tūlīt pāriet gāz-
veida stāvoklī. Furgona iekšpusē tādējādi

ir viegli saglabāt tīrību, bet sausā ledus iegūšana ir dārgs tehno-

loģisks process, tāpēc tā praktiskā izmantošana ir visai ierobežota.

Furgonu iekšpuses dzesēšanai lieto arī zeratorus (9.25. att.).

Zerators ir hermētiski noslēdzams trauks, kas izgatavots no viļ-

ņota skārda, lai palielinātos tā virsmas laukums. Zeratora tilpumu
(90%) piepilda ar eitektisku šķīdumu un lielas jaudas saldēta-
vās atdzesē. levietojot šādu trauku furgona iekšpusē, eitektiskais

šķīdums atlaižas un kūstot patērē daudz siltuma enerģijas, kas

furgona iekšpusē nodrošina temperatūru —2
.. . + B°C.

Zemu temperatūru furgonā var uzturēt ar akumulējošām auk-

stuma iekārtām ФКГ-0,7, kuras uzlādē automobiļa stāvvietā, pie-
slēdzoties ārējiem tīkliem. Šādas akumulējošās aukstuma iekār-
tas uzstāda uz mazas kravnesības automobiļiem Moskvič-451M

vai ЛуМЗ-946 (9.26. att.). lekārta ФКГ-0,7 nodrošina -2...

'9.25. att. Ovālas formas

zerators.

9.26. att. Akumulējošās aukstuma iekārtas shēma automobilim

ЛуМЗ-946:
/ — saldētājiekārta ФКГ-0,7; 2 — iztvaikotāji; 3 — furgona termoizolācija;

4 — furgona durvis.
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+5°C temperatūru fur-

gonā divu līdz trīs stundu
darbināšanas laikā. Sāds

pazeminātas temperatūras
režīms furgonā saglabā-
jas 12

...
24 stundas atka-

rībā no kravas iekrauša-

nas un izkraušanas reižu

biežuma.

Autofurgoniem (refri-
žeratoriem) uzstāda indi-

viduālus aukstuma ģene-
ratorus, kurus darbina no

automobiļa motora vai ar J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

autonomu piedziņu. Par

aukstuma aģentu izmanto

freonu-12, kurš iztvaiko

temperatūrā —29 °C un ir

nekaitīga, sprādziendroša
gāze. Ja freonu-12 ar korn-

SaspieŽ Un

dzesē, tas pāriet šķidrā
fazē.

Refrižeratorautomobiļiem uzstāda AP-4 modeļa saldējamā
iekārtas. Kompresors 3 (9.27. att.) no saldētāja 8 iesūc freon

tvaikus, saspiež tos līdz kondensācijas spiedienam un novada t

kondensatoru 7, kur freona tvaiki vēlreiz tiek atdzesēti ar gais
plūsmu un pārvēršas šķidrumā. No kondensatora šķidrais freon

nonāk resiverā 4 un pēc tam siltummainī 14, kur atkal tiek dze

sēts ar freona tvaikiem, kas plūst no gaisa saldētāja 8. Tālā

šķidrais freons nonāk filtrā-žāvētājā //, kur no tā atdala mitrum

un iespējamos mehāniskos piemaisījumus. No filtra-žāvētāja šķic
rais freons plūst uz termoregulācijas ventili 9, kur, droselējotie
līdz iztvaikošanas spiedienam un pārejot pusšķidrā fāzē (vāro
šais freons), tas nonāk saldētājā 8. Saldētāja riboto virsmu a]
skalo gaisa plūsma, freons iztvaikojot uztver gaisa siltumu, v

saldētājs intensīvi dzesē furgonā esošo gaisa masu. Gāzveidīga
freons, kurš nes sev līdzi furgona siltumu, no saldētāja 8 nonā

siltummainī 14, kur to uzsilda pa serpentīncauruli plūstošais šķi(
rais freons. Tādējādi šis cikls noslēdzas.

Atrbojīgo kravu pārvadāšanai uz ГАЗ-53 automobiļa bāze

Orenburgas saldētājiekārtu rūpnīcā uzstāda izotermisko furgon
ГЗТМ-950. Luckas automobiļu rūpnīcā uz automobiļa ЗИЛ-13

šasijas uzstāda refrižeratorfurgonu ЛуМЗ-890Б un uz divasu pi
kabes — ЛуМЗ-893Б vai ЛуМЗ-853Б, veidojot refrižeratorauto

vilcienu.

Odesas automobiļu montāžas rūpnīcā gatavo refrižeratorpu
piekabes ОдАЗ-826 ar kravnesību 5 t, ОдАЗ-833 ar kravnesīb

9.27. att. Saldējamās iekārtas AP-4 princi-
piālā shēma:

/ — karburatormotors-, 2 — elektromotors; 3 —

kompresors; 4 — resivers; 5 — regulējošais
6 — feenerators; 7 — kondensators; <S —

saldētājs; 9 — termoregulācijas ventilis; 10 —

elektromagnētiskais vārsts; // — filtrs-žāvētājs;
12 — spiediena relejs; 13 — vakuummetrs; 14 —

siltummainis.
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10 t un ОдАЗ-878 ar kravnesību 12 t, kuras var agregatēt ar

ЗИЛ-130В vai MA3-504 vilcējiem.

Gaļu un gaļas izstrādājumus tirdzniecības un sabiedriskas

ēdināšanas uzņēmumiem piegādā saskaņā ar to patēriņu un iz-

strādātajiem produkcijas piegādes grafikiem. Gaļas pusfabrikātus
taro pa 20 kg ar vāku noslēdzamās kastēs vai kartona kārbās,
desas un kūpinātu gaļu taro noslēdzamās koka, plastmasas vai

metāla kastēs. Gaļas un tās izstrādājumu tara ir jāmarķē.

Vietējai (pilsētas un piepilsētas zonās) realizācijai piegādā-
jamie gaļas izstrādājumi: vārīta desa, kotletes, pelmeņi, zilcs,
fasētā gaļa un citi gaļas pusfabrikāti ir piegādājami tikai saskaņā
ar diennakts pieprasījumu pēc stundu grafika, tie ir taroti atkār-

totas izmantošanas inventāra tarā, kura pieder kravas nosū-

tītājam.

Pieņemot pārvadāšanai no gaļas kombinātiem vai saldētavām

atdzesētu kautķermeni, ekspeditoram ir jāpieprasa, lai kravas no-

sūtītājs kravas transporta pavaddokumentos atzīmētu temperatūru

kautķermeņa muskuļos tā izdošanas brīdī. Ja kravas nosūtītājs
šo prasību nepilda, autosaimniecībai ir tiesības atteikties no šā-

das kravas pārvadāšanas.

Kautķermeņi furgonā ir jāpakar uz alvotiem kāšiem, lai starp

kautķermeņiem vai to daļām būtu 3
...

5 cm plata gaisa sprauga.

Zivis un zivju produkcija ir pieskaitāmas pie sevišķi ātrbojī-

gām kravām, to sortiments pārsniedz 750 nosaukumu. Par taru

izmanto koka kastes un kartonu, bet sālītām zivīm
— no cieta

koka izgatavotas mucas ar ietilpību 50, 100 un 120 kg. Zivju pus-
fabrikātus un zivju kulinārijas izstrādājumus var tarot gan koka,

gan nerūsējoša metāla kastēs. Tara jāmarķē.
Pārvadāšanas noteikumi ir analogi iepriekš aplūkotajiem no-

teikumiem, kādi jāievēro, pārvadājot gaļu. Izņēmums ir dzīvu

zivju pārvadāšana speciālos automobiļos, uz kuriem uzstādītas

zivju pārvadāšanas cisternas.

Zivis iepilda pa augšējām lūkām, bet izņem ar ķeselēm vai ari

izlaiž reizē ar ūdeni pa apakšējām lūkām. Lai zivis cisternā pa-
liktu dzīvas, jāievēro cisternu piepildīšanas norma. Cisternās ar

kompresoru padod saspiestu gaisu, lai tas, burbuļojot caur ūdens

slāni, šķīdinātu tajā skābekli.

Piena un piena produktu pārvadāšanai patērētāji piena un

piena produktu piegādātājiem ne vēlāk kā divas diennaktis pirms
pārvadājumu uzsākšanas atsūta diennakts produkcijas pieprasī-

jumu. Patērētājam ir tiesības izdarīt korekciju produkcijas pie-

prasījumā vienu diennakti pirms pārvadājumu veikšanas.

Pienu taro 0,25 un 0,5 / papīra un 1 / polietilēna plēves pake-
tēs, kā arī 0,25; 0,5 un 1 l stikla pudelēs. Paketes un pudeles sa-

vukārt saliek plastmasas vai stiepļu režģu kastēs.

Pienu var pārvadāt arī transportkannās, kuru tilpums ir

30
...

40 /. Kannas jāplombē.
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Refrižeratorpuspiekabju
tehniskais

raksturojums Refrižeratorpuspiekabes
modelis

Rādītāji

ОдЛЗ-826

Од
АЗ

-878

Н7Х

НЮХ

Н12Х

Asu

skaitsKravnesība
(kg),

kravu

sakraujot

vienlaidus

kravu

pakarot
uz

kāšiem

Kravas

telpas

izmēri

(mm):

garumsplatumsaugstumsKravas
telpas

grīdas

laukums
(m
2

)

īpatnējais
grīdas

laukums
(m
2

/t)

Kravas
telpas

tilpums
(m
3
)

Iekraušanas
augstums
(mm)

Durvju

skaits
un

tips

Vienass

Divasu

Vienass

Vienass

Vienass

5000 2500

12

0005500

7000 4000

10

000

12

0005000

6450 2210 1525 14,52,63 25,5 1310 Vienas, divviru,aizmugurē 1700

8600 2190 180020,0 1,66 37,0 1520Vienas, divviru,aizmugurē 2000

5350 2110 1385 10,8 1,5420,2 1228Vienas, divviru,aizmugurē 1765

7400 2100 1950 14,91,4928,0 1385
Vienas

sānos

un

aizmugurē

7970 2060 1840 16,41,3629,5 1400 Vienas divviru,aizmugurē 1890

Durvju

izmēri

(mm):

augstums platumsSiltumvadītspējas
koeficients

(kJ/m
2
h

K) Aukstuma

ģeneratora
modelis

Aukstuma

ģeneratora
masa

(kg)

Motora

modelis
Aukstuma

ģeneratora
ražīgums

(MJ/h)
Temperatūras

režīms

furgona

(°C),

ja

āra

gaisa

temperatūra
ir

+30
°C

Vilcēja

modelis

19001,7 AP-3 750 УД-2 10,08

2190 1,7 1ХМ-5550 8УД-25А 21,00

1774 1,26 БИ-11Р 700 БИС-8 10,50

1765 1774 1,26 БИ-11Р 700 БИС-31 10,50

2060 1,26 БИС-31Т 550БИС-31 14,04

+4...

-16°C

+

4...

-16°C

+

5...

-18°C

+

5...

-18°C

+

12
...-20°C

ЗИЛ-130В

MA3-504

PrāgaC512-TH

Skoda 706-TTH

Skoda 706-TTH
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Biezpienu fasē 250 un

500 g gabaliņos, ietin papīrā
un taro plastmasas vai kar-

tona kastēs pa 20 kg neto.

Sviestu fasē 200 un 500 g

gabaliņos un taro kartona

kastēs. Saldētavās to ievieto

jau tarotu. Sviestu fasē arī

20 kg gabalos, iesaiņo kar-

tona tarā un ievieto saldē-

tavā.

Piena pārvadāšanai no

fermām uz pienotavām un

piena kombinātiem izmanto

specializētu ritošo sastāvu —

piena pārvadāšanas cisternautomobiļus (9.28. att.), cisternpus-
piekabes un piekabes, kuras agregatē ar ЗИЛ vai MA3 markas

vilcējiem.
Piena rezervuāru no iekšpuses alvo, no ārpuses apklāj ar ter-

moizolācijas materiālu un apšuj ar skārdu, kuru krāso gaismu
atstarojošā krāsā. Cisternu var piepildīt pa augšējām lūkām vai

arī pieslēdz cisternu motora ieplūdes kolektoram un rada retinā-

jumu tajā. Lai nodrošinātos pret putu vai piena iekļūšanu motorā,

retinājuma radīšanas sistēma ir apgādāta ar putu atdalītāju 8,
bet motora gāzu iekļūšanu cisternā novērš pretvārsts 6.

Ja cisterna ar pienu piepildījusies līdz noteiktajam līmenim,

signalizācijas pludiņa 4 mehānisms izslēdz motora aizdedzi un

ieslēdz gaismas vai skaņas signalizāciju.
Pēc katra brauciena cisterna jāizmazgā, termiski jāapstrādā

ar pārkarsētu tvaiku un jāizskalo ar aukstu ūdeni.

9.28. att. Piena pārvadāšanas cistern-

automobilis:

/ — vārsts; 2 — izlaišanas īscaurule: 3 —

vārsta vadības rokturis; 4 — signalizācijas

pludiņš; 5 — lūkas; 6 — pretvārsts; 7 — re-

tinājuma vads; 8 — putu atdalītājs; 9 — va-

kuummetrs.

9.9. BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀŠANA

Bīstamu kravu pārvadāšanai ar automobiļiem ir jāievēro spe-

ciāli drošības pasākumi, kuri garantē bīstamās kravas saglabā-
šanu un apkalpojošā personāla drošību. Sādu kravu pārvadāšanai
ir jānoformē speciālas atļaujas.

Lauksaimniecībā kultūraugu aizsardzībai un grauzēju iznīci-

nāšanai tagad plaši izmanto pesticīdus, t. i., indīgās ķimikālijas.

Pesticīdus atkarībā no to kaitīgās iedarbības uz cilvēkiem un

dzīvniekiem iedala četrās grupās. Pirmās grupas pesticīdi ir se-

višķi indīgas vielas ar ierobežotu lietošanu, piemēram, ciānkālijs,
kalcija arsenāts, nikotīna sulfāts, tiofoss, kas siltasiņu dzīvnie-
kiem ir nāvējoši, ja caur muti uzņem līdz 50 mg šīs vielas uz

1 kg dzīvsvara; otrās grupas pesticīdi ir dihloretāns, metilbro-

mīds, preparāts M-81, kuru nāvējošā doza ir 50... 200 mg uz

siltasiņu dzīvnieka 1 kg dzīvsvara.
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Pesticīdus izsniedz «Lauksaimniecības tehnikas» noliktavas

tikai tad, ja rajona agrorūpnieciskā apvienība ar izziņu ir apstip-
rinājusi kolhoza, sovhoza vai cita lauksaimniecības uzņēmuma
vai iestādes gatavību pesticīdu saņemšanai un to izlietošanai.

Minēto izziņu izsniedz, ja saimniecībā ir apmācīts un medicīnisko

apskati izgājis personāls (arī šoferi), sanitāro orgānu prasībām
atbilstošas noliktavas pesticīdu un kodinātā sēklas materiāla gla-
bāšanai, aizsargtērpi un individuālie aizsardzības līdzekļi, speciā-
las mašīnas pesticīdu transportēšanai un lietošanai, kā arī Lauk-

saimniecības ministrijas instrukcijas un norādījumi par pesticīdu
lietošanu un darba drošības noteikumi.

Apkalpojošajam personālam ir jāzina indīgo vielu īpašības,
jāprot ar tām apieties, kā arī jāzina pirmās palīdzības sniegša-
nas noteikumi. Automobiļi šo kravu pārvadāšanai ir speciāli jāsa-
gatavo, kravu iekraušanas un izkraušanas darbos ir jāievēro

speciāli drošības pasākumi.

Sevišķi indīgo vielu pārvadāšanai ir jānorīko tikai pirmās
vai otrās klases šoferi. Apkalpojošais personāls ir jāapgādā ar

pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņu, gāzmaskām, aizsarg-

tērpu un vielām, kuras neitralizē indīgās vielas to izplūšanas ga-

dījumā.

Automobiļi pirms sevišķi bīstamu kravu pārvadāšanas ir pa-

kļauti speciālai tehniskai apskatei, automobiļa izpūtēja caurule

ir jānovirza zem radiatora. Automobiļi jāapgādā ar ugunsdzē-
šamajiem aparātiem, lāpstām, cirvjiem, trosēm un smilšu mai-

siem.

Sevišķi indīgu vielu iekraušanas un izkraušanas darbi jāveic
ar rokām un tikai gaišā diennakts laikā. Kopā ar sevišķi indīga-

jām vielām automobiļos ir jānovieto ari rezerves tara. Citu kravu

reizē ar indīgajām vielām automobilī iekraut aizliegts.
Pārvedot dihloretānu, metilbromīdu, metilhlorīdu, hlora mai-

sījumu, keltāna un karbofosa ksilola koncentrātus, jāveic papildu

ugunsdrošības pasākumi — transporta līdzekļa kravas kastē me-

tāla daļas jānosedz ar koku vai citu mīkstu materiālu, lai neras-

tos dzirksteles, atsitoties pret metāla taru; kravas tuvumā aizliegts

smēķēt; transporta līdzekļi jānodrošina ar ugunsdzēšamiem apa-

rātiem, bet kravas pavadītāji — ar gāzmaskām.

Automobiļa kustības maršrutu izvēlas pa ceļiem ar mazāku

kustības intensitāti, to kustības ātrums nedrīkst būt lielāks par

30 km/h, braucot kolonnā, attālums starp automobiļiem nedrīkst

būt mazāks par 50 m.

Personāla atpūtai automobiļi nedrīkst apstāties apdzīvotu
vietu administratīvajās robežās.

Pēc sevišķi indīgo vielu pārvadājumu pabeigšanas automobiļi
ir jāpakļauj degazācijai un mazgāšanai.

Apdedzinošus šķidrumus (skābes un sārmus) iepilda stikla

tarā. Stikla pudeles un baloni ir ļoti rūpīgi jāievieto grozos vai

kastēs, jānopako ar ēveļskaidām, porolonu vai citiem materiāliem,
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9.29. att. Saspiestas gāzes balonu pārvadāšana:
а — konteiners bez baloniem; b

— konteiners ar ievietotiem

baloniem,

kuri nodrošina stikla taru pret plīšanu. Pudeles un stikla baloni
ir novietojami tikai ar kakliem uz augšu, grozi un kastes rūpīgi
jānostiprina pret patvarīgu pārvietošanos pa automobiļa kravas

kasti.

Saspiestas vai sašķidrinātas gāzes baloni automobiļa kravas
kastē jānovieto tā, lai brauciena laikā to savstarpēja saskaršanās

un triecieni būtu pilnīgi neiespējami. Baloniem uz ventiļa obligāti
jābūt uzgaļiem.

Novietojot balonus (skābekļa, ogļskābās gāzes) kravas kastē

guļus, tie jāievieto speciālos ligzdveida paliktņos. Paliktņu ligzdas

apšuj ar triecienus mīkstinošu materiālu
— tūbu vai gumiju.

Skābekļa baloni ir smagi — 40 l balona masa ir 70 kg un balonā

var iepildīt 8 kg skābekļa. Lai mehanizētu šādu kravu kraušanas

darbus, skābekļa balonus ievieto speciālos balonu pārvadāšanas
konteineros (9.29. att.), kuri var būt veidoti 4... 8 balonu vien-

laicīgai ievietošanai. Konteinerus ar kravu cēlējierīcēm ieceļ auto-

mobiļos un izceļ no tiem.

Pārvadājot saspiestas vai sašķidrinātas gāzes balonus, auto-

mobiļa kravas kastē nedrīkst iekraut citas kravas.

Propāna-butāna balonus var pārvadāt automobiļa kravas kastē,

novietojot tos vertikālā stāvoklī. Lai novērstu balonu savstarpējo
sasišanos brauciena laikā, uz katra balona uzmauc divus gumijas
gredzenus. Sādā gadījumā ar baloniem ir jāpiekrauj viss kravas

kastes grīdas laukums, lai brauciena laikā tie nevarētu sākt gāz-
ties.

Propāna-butāna balonus pārvadā specializētā režģu veida

kravas kastē (9.30. att.). Balonus novieto trīs rindās, pie tam

katru savā ligzdā ar slīpumu uz kravas kastes iekšpusi. Lai at-



9.30. att. Propāna-butana balonu pārvadāšanas automobilis:

/ — rullīši; 2 — cauruļveida statnis; 3 — horizontālais stiepnis; 4 un

5 — leņķprofili; 6 — platformas grīda; 7 un S — vertikālās stiprības
statnes; 9 — rāmis.

vieglotu balonu ievietošanu un izņemšanu, ligzdu apakšējā dajā
ir ierīkoti rullīši.

_

Naftas produktus visērtāk pārvadāt ar specializētu ritošo sa-

stāvu. Ar cisternautomobiļiem pārvadā benzīnu, dīzeļdegvielu, mo-

toru eļļas un destilātu. Pārvadājumu laikā cisterna ir jāpiepilda
pilna, jo pustukšo cisternu dēļ, šķidrajai degvielai viļņojoties,
brauciena laikā pavisam negaidīti var rasties bīstamas un pat
avārijas situācijas.

Degvielām cisternā viļņojoties, rodas statiskie elektrības

lādiņi. Lai novērstu dzirksteļizlādi un sprādzienu, naftas produktu
pārvadāšanas cisternas jāzemē. To izdara, piestiprinot pie auto-

mobiļa rāmja tik garu ķēdes gabalu, lai brauciena laikā tas sa-

skartos ar zemi un novadītu iespējamos spriegumus. Lai cisternu

piepildītu un iztukšotu, automobilis ir apgādāts ar speciālu zemē-

šanas kontūru.

Smagsvara un lielgabarīta kravas, piemēram, darbgaldus,
lauksaimniecības mašīnas, tilpnes, elektrostaciju ģeneratoru de-

taļas un lielas celtniecības konstrukcijas pārvadā ar specializētu
lielas un sevišķi lielas kravnesības ritošo sastāvu. Šādiem nolū-
kiem izmanto КрАЗ, БеЛАЗ un МАЗ markas bāzes modeļa auto-

mobiļus un vilcējus un speciālas puspiekabes.
Sevišķi lielas kravnesības piekabes gatavo Čeļabinskas mašīn-

būves rūpnīca, piemēram, ЧМЗАП-5208 ar kravnesību 40 t un

ЧМЗАП-5530 ar kravnesību 120 t.

Smagsvara un liela gabarīta kravu pārvadāšana ir jāsaskaņo
ar attiecīga rajona Valsts autoinspekciju un attiecīgu dzelzceļa
ceļa distanci.
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10. nоd а ļа

TRANSPORTA UN EKSPEDĪCIJAS PAKALPOJUMI UN

NOLIKTAVU OPERĀCIJAS

10.1. TRANSPORTA UN EKSPEDĪCIJAS PAKALPOJUMI

Autotransporta galvenais uzdevums ir pilnīgi apmierināt mūsu

zemes tautas saimniecības un iedzīvotāju vajadzības pēc kravu

pārvadājumiem, vienlaikus atbrīvojot kravas īpašniekus no neti-

pisku funkciju izpildīšanas kravas transportēšanas procesā.
Kravu pārvadāšanas gaitā Ir jāsastopas ar dažādām palīgope-

rācijām: kravas pieņemšanu pārvadāšanai nosūtītāju noliktavās,

kravas sagatavošanu pārvadāšanai, tās grupēšanu pēc gabarī-
tiem un īpatnējā svara, kravas marķēšanu, iekraušanu transporta
līdzekļos, nostiprināšanu un nosegšanu, apsargāšanu ceļā, kra-

vas nodošanu saņēmējam, ar kravas saņemšanu un nodošanu
saistītās dokumentācijas noformēšanu, un citām operācijām. Visu

šo operāciju kopu no tā brīža, kad krava pieņemta pārvadāšanai,
līdz brīdim, kad doto kravu ir saņēmis tās faktiskais īpašnieks,

sauc par transporta un ekspedīcijas pakalpojumiem.

Transporta pakalpojumi ir kravas vešana no noliktavas līdz

kravas saņēmējam, bet visi pārējie ar šo procesu saistītie pakal-
pojumi ir ekspedīcijas pakalpojumi.

Transporta un ekspedīcijas pakalpojumus var klasificēt vairā-

kos veidos:

transporta pakalpojumos, kas saistīti tikai ar kādas noteiktas
kravas pārvešanu;

kravas iekraušanas un izkraušanas pakalpojumos, kuri ir vai-

rāk vai mazāk mehanizēti un saistīti arī ar kravas šķirošanu un

grupēšanu;

ekspedīcijas pakalpojumos, kas saistīti ar kravas pieņem-

šanu, pavadīšanu, saglabāšanu, dokumentu noformēšanu, nepie-
ciešamo maksājumu izdarīšanu pēc kravas īpašnieka norādīju-
miem utt.

Ekspedīcijas pakalpojumiem visas pārvadājamas kravas iedala

četrās kategorijās:



233

I kategorija — kravas, kuru pieņemšanu un nodošanu var

veikt īsā laikā, transportēšanas procesā šādām kravām nav jā-
pievērš sevišķa uzmanība, piemēram, dzelzsbetona konstrukcijām
un izstrādājumiem, ķieģeļiem, šīferim, kokmateriāliem, velmēju-
miem, akmeņoglēm, lauksaimniecības mašīnām un to agregātiem,
minerālmēsliem, asfalta masai, kā arī kravas, ko pārved automo-

biļos ar specializētu kravas kasti, kuru pēc piekraušanas ir no-

plombējis kravas nosūtītājs;
II kategorija — kravas, kuru pieņemšana un nodošana sais-

tīta ar lielāku laika patēriņu, kā arī transportēšanas un ekspedī-
cijas laikā tām jāpievērš speciāla uzmanība, piemēram, rūpnie-
cības un pārtikas precēm oriģinālajā rūpnīcas tarā, kuras nav

jāpārsver vai jāpārskaita, putekļainām kravām: cementam, kaļ-
ķim, ģipsim, naftas produktiem, stiklam, saspiestas vai sašķidri-
nātas gāzes baloniem;

111 kategorija — kravas, kuru pieņemšana un nodošana ir

saistīta ar rūpīgu pārskaitīšanu vai pārsvēršanu, ekspedīcijas
laikā tām jāpievērš sevišķa uzmanība, piemēram, rūpniecības un

pārtikas precēm bez rūpnīcas oriģinālā iesaiņojuma, kravām, ku-

ras vienā braucienā ir jānodod, t. i., jāsadala vairākiem saņēmē-
jiem un otrādi, kā ari sprāgstošām, radioaktīvām un indīgām
vielām;

IV kategorija — kravas, kuru pieņemšanu, apsardzību, ap-

kopšanu un nodošanu šoferis nedrīkst veikt, tās obligāti ir jāpa-
vada ekspeditoram, piemēram, juvelieru izstrādājumus, muzeju
eksponātus, arī mājdzīvniekus, ja tie ceļā atrodas ilgu laiku un

tiem nepieciešama speciāla apkopšana.
Visefektīvākā transporta procesa organizācija ir kravu cen-

tralizētā pārvadāšana. Šādus kravu pārvadājumus veic koplieto-
šanas autotransporta uzņēmumi, kas izpilda galvenokārt rūpnie-
ciska rakstura uzņēmumu kravas pārvadāšanu saskaņā ar iepriekš

noslēgtiem līgumiem. Pamatojoties uz šiem līgumiem, tiek izstrā-

dāti kravu pārvadāšanas grafiki, pilnveidota transporta procesa

tehnoloģija un ekspedīcijas pakalpojumi.
Transporta un ekspedīcijas pakalpojumu loma pieaug līdz ar

dažādu transporta veidu piedalīšanos tautas saimniecības kravu

pārvadāšanā, jo šādā gadījumā kravas saņēmējam vai nosūtītā-

jam būtu jākārto dokumentācija ar divām vai vairākām transporta
organizācijām. Tā kā autotransports veic lielāko kravu apjoma
ievešanu dzelzceļa stacijās, aerodromos, jūras ostas un upju pie-
stātnēs, kā arī piegādāto kravu izvešanu no minētajām vietām,

tad ekspeditora lomu šajā gadījumā izdevīgāk ir pildīt autosaim-

niecībām.

Par kravas piegādes vai izvešanas datumu un laiku autosaim-

niecībā informē gan kravas saņēmējus, gan arī kravas no-

sūtītājus.
Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumus ar minerālmēsliem,

lauksaimniecības mašīnām, to agregātiem, rezerves daļām,
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metālu, skābekli, darba tērpiem un citām lauksaimnieciskajai ražo-

šanai nepieciešamajām rūpnieciskajām precēm centralizēti apgādā
Latvijas PSR Valsts lauksaimnieciskās ražošanas tehniskās nodro-

šināšanas komitejas rajonu apvienību autokolonnas saskaņā ar

iepriekšējā gadā iesniegtajiem pieprasījumiem un piešķirtajiem
limitiem.

Par kravu ievešanu lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumus
savlaikus jāinformē.

Rajona apvienību autokolonnas kārto visas operācijas, kas

saistītas ar kravu ekspedīciju, ņemot vērā arī gadījumus, kad kra-

vas lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumiem tiek piegādātas ar

dažādiem transporta veidiem.

Pēc analogas shēmas ar precēm tirdzniecības uzņēmumus ap-

gādā arī ekspedīcijas bāzes.

10.2. KRAVU NOLIKTAVAS UN TO OPERĀCIJAS

Noliktavas ir speciāli iekārtotas teritorijas, kurās ilgāku vai
īsāku laiku var uzglabāt dažādas kravas. Noliktavās kravas sa-

gatavo transporta procesam: grupē pēc nosūtīšanas virziena, pēc
kravas īpašībām, veic kravas tarošanu, konteinerizāciju, marķē-
šanu un izpilda taras remonta darbus.

Var būt dažāda tipa noliktavas: atklāti iežogoti laukumi, iežo-

gotas nojumes, slēgtas neapsildāmas telpas, slēgtas apsildāmas
telpas un specializētas, piemēram, elevatori, saldētavas, naftas

bāzes utt.

lekārtojamās noliktavas tips ir atkarīgs no uzglabājamās kra-

vas īpašībām. Atklātos iežogotos laukumos glabā kravas, kuras

nebojājas tiešu atmosfēras apstākļu iedarbībā, piemēram, akmeņ-

ogles, granti, dzelzsbetona konstrukcijas.
ležogotās nojumēs var uzglabāt kravas, kas nav sevišķi jutī-

gas pret apkārtējās vides temperatūras izmaiņām, bet kuras ir

jāpasargā no tiešas atmosfēras apstākļu iedarbības, piemēram,
lauksaimniecības mašīnas, pakaišu kūdru, zāģmateriālus un ķie-

ģeļus.
Slēgtās telpas uzglabā kravas, kuras ir jāsarga no izvazaša-

nas un mainīgu atmosfēras apstākļu iedarbības.

Šķidru kravu uzglabāšanai izmanto virszemes un pazemes

rezervuārus, bet ātrbojīgos pārtikas produktus glabā speciālas
saldētavās.

Pēc nozīmes noliktavas iedala universālās, kuras ir pielāgo-
tas plašas nomenklatūras kravu uzglabāšanai, un specializētās,
kuras pielāgotas kāda noteikta veida kravas uzglabāšanai, pie-
mēram, kokmateriālu noliktavas, ziežvielu noliktavas.

Pēc piederības izšķir vispārējās lietošanas noliktavas, kuras

pieder transporta un ekspedīcijas uzņēmumiem, kravas auto-

mobiļu stacijām vai vispārējās lietošanas autosaimniecībām, un
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resoru noliktavas, kuras pieder kravas īpašniekam, piemēram, rūp-
nīcai, kolhozam.

Noliktavas ir jāveido pietiekami plašas, lai tajās ērti varētu

uzglabāt visu paredzēto kravu apjomu, jāiekārto ērti piebrauk-
šanas ceļi un manevrēšanas laukumi. Ja noliktavas izvietotas

dzelzceļa sliežu ceļa tiešā tuvumā, tad noliktavu teritorijā auto-

ceļi nedrīkst šķērsot sliežu ceļus.
Viss noliktavu laukums ir jānodrošina pret gruntsūdeņiem.

Virszemes ūdeņu noplūdei noliktavām visā teritorijā jābūt 1
...

2°

kritumam uz reljefa dabiskās nogāzes pusi.
Izvēloties noliktavu vietas un tās būvējot, jāizvērtē ari valdošo

vēju virziens: putekļainu un ugunsnedrošu kravu noliktavas attie-

cībā pret citām noliktavu ēkām vai būvēm jānovieto aizvēja pusē.
Visā noliktavas teritorijā stingri jāievēro ugunsdrošības notei-

kumi.

Noliktavas ir jāapgādā ar dažādiem mehānismiem un iekārtām,
kuri atvieglo kravas pārvietošanu noliktavas teritorijā, nebojājot
ne kravu, ne arī taru. Nepieciešamības gadījumos noliktavas jāap-
gādā ar apkures, ventilācijas, autonomās apgaismošanas un uguns
aizsardzības iekārtām.

Lai garantētu noliktavā glabāšanai pieņemtās kravas nevai-

nojamu saglabāšanu, nepieciešams
jumtus, logus, durvis, vārtus un lietus ūdeņu novadīšanas

iekārtas vienmēr uzturēt labā stāvoklī;
katru dienu noliktavas telpu nepieciešams uzkopt un tīrīt, bet

reizi mēnesī organizēt arī sienu, logu un glabājamo kravu attī-

rīšanu no putekļiem un citiem atkritumiem;
sistemātiski dezinficēt noliktavu telpas un rūpēties par grau-

zēju iznīcināšanu;
sistemātiski pārbaudīt visu noliktavas telpu un iekārtu teh-

nisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā nekavējoties veikt
remonta darbus.

Noliktavu ģenerālais plānojums, ēku, laukumu un pievedceļu
izvietojums var būt ļoti dažāds. Tas jāizvēlas katros konkrētos

apstākļos cits, pielāgojoties noliktavās glabājamai kravai un vie-

tējām īpatnībām. Noliktavu ģenerālo plānojumu pamato ar attie-

cīgiem tehniskiem un ekonomiskiem aprēķiniem.
Vispārējās lietošanas noliktavas ir paredzētas tikai kravu

īslaicīgai uzglabāšanai, t. i., ne ilgāk par 15 diennaktīm. Sīs

noliktavas izdara kravas pieņemšanu, uzglabāšanu un izdošanu,
kā ari ar kravas glabāšanu saistītās papildu operācijas, piemē-
ram, kravas grupēšanu, šķirošanu, taras sīku remontu.

Vispārējās lietošanas noliktavās kravu glabāšanai pieņem,

pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp autosaimniecību un

kravas īpašnieku. Līgumā jāuzrāda kravas nomenklatūra un ap-

jomi, kravas pieņemšanas, glabāšanasun izdošanas laikā veicamo

operāciju uzskaitījums, noliktavas pakalpojumu apmaksas kārtība,
laikā neizņemto kravu realizācijas kārtība, kā arī līgumslēdzēju
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pušu materiālā atbildība par kravas saglabāšanu un līgumsais-
tību izpildīšanu.

Vispārējās lietošanas noliktavās glabāšanā nepieņem uguns-

nedrošas, sprāgstošas, kodīgas, indīgas un ātrbojīgas kravas.

Kravu pieņemšanu glabāšanai izdara pēc ārējās apskates,
bruto svara un vietu skaita, neatverot taru.

Kravas pieņemšanu glabāšanā noliktava apliecina ar noteik-

tas formas kvīti, kura ir galvenais dokuments kravas saņemšanai
no noliktavas.

Kravas glabāšana noliktavās jāorganizē tā, lai nodrošinātu

noliktavu telpu optimālu izmantošanu un kravas saglabāšanu.
Kravas, kuras bojā mitrums (miltus, cukuru, tabaku), glabāšanai

jānovieto uz koka režģiem. Nedrīkst glabāt kopā kravas, kuras

izdala specifisku, asu aromātu, putekļus, un kravas, kuras šo

aromātu un putekļus uzsūc vai uztver.

Kravas nedrīkst nokraut tieši pie noliktavas sienas. Starp
kravu grēdām jāatstāj vismaz 15... 20 cm plata gaisa sprauga.
Katra, kaut arī viendabīgas kravas partija noliktavā glabāšanai
ir jānokrauj atsevišķi.

Kravas īpašniekam glabāšanas laikā ir tiesības pārbaudīt kra-

vas kvalitāti, atverot taru. Sādā gadījumā visi ar taras atvēršanu

un sekojošu aizvēršanu saistītie izdevumi ir jāsedz kravas īpašnie-
kam.

Ja kravas glabāšanas laiks ir pagājis un kravas īpašnieks pēc
noliktavas atgādinājuma kravu no noliktavas nav izņēmis, nolik-

tavai ir tiesības šo kravu ar likumu noteiktajā kārtībā realizēt

citam klientam.

Kravas izdošanu no noliktavas veic tikai pēc glabāšanas mak-

sas nokārtošanas. Lai kravu no noliktavas varētu saņemt, saņē-

mējam ir jāuzrāda kravas nodošanas kvīts un kravas īpašnieka
izdota pilnvara. Ja kravu no noliktavas izņem pa daļām, kvītī

ieraksta noliktavā paliekošās kravas atlikumu. Pēc visas kravas

saņemšanas izdotā kvīts ir jānodod noliktavā, bet kvīts nolikta-

vas eksemplārā par kravas saņemšanu parakstās kravas saņē-

mējs.

10.3. STARPPILSĒTU KRAVU PĀRVADĀJUMI

Mūsu valstī strauji attīstās automobiļu parks, ražo jaunus
lielas kravnesības un ekonomiskus automobiļus. Līdztekus auto-

mobiļu ražošanas paplašināšanai liela vērība ir veltīta kvalita-

tīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu autoceļu izveidošanai visos

mūsu zemes rajonos. Sāda nepieciešamība ir saistīta ar mūsu

valsts tautas saimniecības attīstības pieaugošajiem tempiem, jo

pārvadājamo kravu apjoms tautas saimniecībā aizvien pieaug. Ar

autotransportu ērti pārvadāt kravas pēc principa «no nosūtītāja
durvīm līdz saņēmēja durvīm bez pārkraušanas», tādējādi palie-
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linot kravu nogādes ātrumu un samazinot nogādājamo kravu

bojāšanos pārkraušanas punktos. levērojot iepriekš minēto, auto-

transporta loma starpilsētu kravu pārvadājumos arvien pieaugs.
Sevišķi lielas priekšrocības autotransportam ir mazu kravu

partiju starppilsētu pārvadājumos. Sādu kravu pārvadāšana ar

citiem transporta veidiem saistīta ar ievērojamu aizkavēšanos, jo
jāveido lielākas kravu partijas, lai pilnīgāk tiktu izmantota citu

transporta veidu (vagonu, kuģu) kravnesība.

Ņemot vērā pašreizējā dzelzceļa un autotransporta attīstības

līmeņus, pēc ekonomistu aprēķiniem, visas līdz 100 km attālumam

pārvadājamās kravas ir jāved ar autotransportu, bet tādas kravas

kā, piemēram, augļus, vieglās un elektrotehniskās rūpniecības pre-

ces, sadzīves tehniku ar autotransporta ritošo sastāvu ir lietde-

rīgi pārvadāt pat līdz 600 un 1000 km attālumam.

Ja jāsalīdzina dzelzceļa transports un autotransports, jāie-
vēro, ka kravu pārvadāšanas «līdzvērtīgais» attālums ar auto-

transportu pieaug līdz ar autoceļu tīkla pilnveidošanos un pa-

lielinātas kravnesības autovilcienu izmantošanu.

Starppilsētu kravu pārvadājumi ir reglamentēti likumdošanas

kārtībā. Par starppilsētu kravu pārvadājumiem sauc kravu pār-
vadājumus ar autotransportu, kurus pārvadā tālāk par 50 km aiz

pilsētas vai apdzīvotās vietas robežām. Ar starppilsētu kravu

pārvadājumiem nodarbojas koplietošanas autosaimniecības, bet

resoru pakļautības autosaimniecības šādus kravu pārvadājumus
drīkst veikt tikai ar likumu noteiktajā kārtībā.

Regulārajiem starppilsētu kravu centralizētajiem pārvadāju-
miem mūsu republikā ir kravas pieņemšanas un nodošanas punkti,
kuri noteikti ar likumu, kā arī ceļu tīkls, pa kuru šādus pārva-
dājumus var veikt. Praktiski tie ir visi mūsu republikas rajonu
centrus savienojošie asfaltētie autoceļi. So pārvadājumu apmak-
sas kārtību reglamentē cenrāža Nr. 13-01-10 II nodaļa.

Ritošā sastāva darba organizācija starppilsētu kravu pārva-
dājumos ir atkarīga no kravu plūsmas lieluma un kravu pārva-
dāšanas attāluma.

Ja starppilsētu kravu pārvadājumos nosūtāmo kravu partijas
ir nelielas un neregulāras, tad ritošā sastāva kustības organizā-
cijā izmanto nedalīto maršrutu principu, turpretim, ja kravas

plūsmas lielos attālumos ir lielas un regulāras, ir jāorganizē da-

lītie maršruti regulāriem starppilsētu kravu pārvadājumiem.

Organizējot dalīto maršrutu, tā atsevišķu posmu garumi ir

jāizvēlas tādi, lai vilcējs vienā darba dienā šo maršruta posmu
varētu izbraukt abos virzienos. Autovilcēja aprites laiku ta (h)
maršruta posmā var aprēķināt pēc formulas
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kur l
m

—
maršruta posma garums (km);

vt — autovilciena vidējais tehniskais ātrums (km/h);
л

2 ti — ritošā sastāva summārais stāvēšanas laiks maršruta

i-l

posmā (h).

Ritošā sastāva summāro stāvēšanas laiku katrā maršruta

posmā jānosaka individuāli. Te jāizvērtē puspiekabju pārkabinā-
šanas laiks, saskaņā ar darba likumdošanu noteiktais šofera atpū-
tas laiks, laiks kravas nodošanai, pieņemšanaiun transporta doku-
mentu noformēšanai, laiks ritošā sastāva tehniskai apskatei un

iespējamo sīko defektu novēršanai un citi iespējamie gadījumi.
Maršruta posma garumu /m (km) aprēķina pēc formulas

n

Vt ( fa+ 2l U )
/ю_. _

kur vt — ritošā sastāva vidējais tehniskais ātrums maršruta

posmā (km/h);
ta — autovilcēja aprites laiks maršruta posmā (h);
n

2 ti — ritošā sastāva summārais stāvēšanas laiks maršruta
i-i

posma (h).

Aprēķinot maršruta posma garumu, jāievēro, ka vilcēja apri-
tes laikam jāiekļaujas 7,5... 8,5 h, t. i., šofera vienas maiņas
garuma robežās. Ja vilcēja aprites laiks ir 3,5... 4h, tad vienā

maiņā ir jāorganizē divi aprites cikli, pie tam šim nosacījumam
ir jābūt spēkā visos maršruta posmos.

10.4. STARPTAUTISKIE KRAVU PĀRVADĀJUMI

Starptautiskā darba dalīšana ir saistīta ar atsevišķu valstu

specializēšanos kādu noteiktu produkcijas veidu ražošanā, kurus

izlieto ne tikai šīs valsts iekšienē, bet arī pārved citām valstīm

vai apmaina pret citas valsts ražojumiem ārējos tirgos. Darba

starptautiskā dalīšana Jauj efektīvi izmantot materiālos resursus,

ieviest valsts ekonomikā zinātniski tehniskā progresa sasniegu-
mus, tādējādi kāpinot darba ražīgumu un palielinot produkcijas
izlaidi.

Padomju Savienība aktīvi piedalās visos šajos procesos, un

līdz ar to mūsu valsts ārējā tirdzniecība ir kļuvusi par nozīmīgu
tautas saimniecības nozari. Mūsu valsts ārējās tirdzniecības pie-
auguma tempi sevišķi strauji palielinājās devītajā piecgadē. Piec-

gades pirmajos četros gados gada vidējie ārējās tirdzniecības pie-
auguma tempi sasniedza 15,7% salīdzinājumā ar 8,6% laika

posmā no 1966. līdz 1970. gadam.
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Padomju Savienības ārējie ekonomiskie sakari gan ar sociā-

listiskajām, gan arī ar kapitālistiskajām valstīm vienpadsmitajā,
ka arī turpmākajās piecgadēs aizvien paplašināsies un padziļinā-
sies. Padomju Savienības ārējās tirdzniecības'apgrozījums katru

piecgadi ir jākāpina vidēji par 30 ... 35%.
Mūsu valstī starptautiskos kravu pārvadājumus ar autotrans-

portu koordinē un vada Starptautiskās automobiļu satiksmes gal-
venā pārvalde «Sovtransauto», kura organizēta 1968. gadā un

darbojas KPFSR un savienoto republiku Autotransporta minis-

triju ietvaros. Tā uz komerciāliem pamatiem organizē un prak-
tiski realizē kravu un pasažieru pārvadāšanu ar automobiļiem
starptautiskajos maršrutos starp PSRS un vairāk nekā 20 Eiro-

pas un Āzijas valstīm.

Autosaimniecības, kurām ir uzdots veikt starptautiskos kravu

pārvadājumus starp PSRS un citām valstīm, šo uzdevumu veic,

pamatojoties uz

gada līgumiem, kurus noslēdz Padomju Savienības kravas

nosūtītāji un saņēmēji saskaņā ar savstarpēji saskaņotiem PSRS

Ārējās tirdzniecības ministrijas, PSRS Ministru Padomes Valsts

ārējo ekonomisko sakaru komitejas un KPFSR Autotransporta
ministrijas apstiprinātiem starptautiskās preču apgrozības plā-
niem;

kontraktiem (līgumiem), kurus noslēdz ar Padomju Savienības

kravu nosūtītājiem un kravu saņēmējiem, kā arī ar ārvalstu pār-

devējiem, pircējiem, ekspedīcijas un transporta firmām.

«Sovtransauto» autovilcienu maršruti savieno Padomju Sa-

vienību ar gandrīz visām Eiropas valstu galvaspilsētām un lie-

lākajiem rūpnieciskajiem centriem un daudzām Āzijas valstu pil-
sētām. Autovilcieni nogādā mūsu valstī un uz aizrobežu valstīm

dažādus rūpniecības izstrādājumus, piemēram, radioaparātus,
fotoaparātus, optiku, mēbeles, stiklu, kulinārijas izstrādājumus,
kā arī izstāžu eksponātus un dažādas preces iedzīvotājiem.

Pašlaik praktiski neviens transporta veids nespēj konkurēt ar

•starptautisko trašu automobiļiem. Piemēram, no Maskavas līdz

Romai autovilciens ar kravnesību 20 t un divu šoferu ekipāžu
nogādā kravu vienas nedēļas laikā, turpretim pa dzelzceļu šā-

dam pārvadājumam būtu vajadzīgs vairāk nekā viens mēnesis.

Rīgas 3. autokombināta šoferi pārvadā dažādas kravas uz

SEPP valstīm, Dienvidslāvijas Sociālistisko Federatīvo Republiku,
kā arī uz Eiropas kapitālistiskajām valstīm (VFR, Franciju, Ho-

landi, Beļģiju, Somiju v. c), katru gadu veicot ap 800 reisu.

Palielinoties ārējās tirdzniecības apjomam, pieaugot konku-

rencei pasaules tirgū, pastāvīgi pieaug prasības attiecībā uz

kravu kvalitāti, nogādes ātrumu un drošību, tāpēc pēdējos ga-

dos ievērojami uzlabojies ritošā sastāva tehniskais aprīkojums.
Starptautiskajos maršrutos izmanto puspiekabes MA3-5205 ar

jumtiem, kā arī franču ražojumu «Savojard», kuru kravnesība ir

līdz 23 tonnām, refrižeratorus «Alka» (CSR) un «Clerge-France»
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10.1. att. Speciāla konteineru vedēju puspiekabe
starptautiskiem kravu pārvadājumiem.

(Francija), kuru derīgais tilpums ir 60 m 3un kuriem transpor-
tēšanas laikā var uzturēt temperatūru no —25 °C līdz +15 C.

«Sovtransauto» organizē arī tranzīta kravu pārvadājumus kon-

teineros no Eiropas valstīm uz Tuvajiem Austrumiem, Āziju un

Japānu. Sim nolūkam izmanto speciālas konteineru vedēju pus-

piekabes IX4O (10.1. att.) vai 2x20 konteineru transportēšanai.
Kā vilcējus plaši izmanto mūsu zemē ražotos MA3 un КамАЗ

tipa autovilcējus.

10.5. TARIFI TRANSPORTA EKSPEDĪCIJAS UN NOLIKTAVU

PAKALPOJUMIEM

Par transporta ekspedīcijas un noliktavu pakalpojumu izman-

tošanu ir noteikta attiecīga samaksa. Ja ekspedīcijas pakalpo-
jumus veic autosaimniecības šoferi, tad samaksu autosaimniecībai

par ekspedīcijas pakalpojumiem nosaka procentuālā izteiksmē no

vienotajos tarifos noteiktās maksas par kravas pārvešanu šādos

apmēros:

I kategorijas kravām
— 4%;

II kategorijas kravām — 7%;
111 kategorijas kravām — 12%;
IV kategorijas kravām — 30%.

Ja ar automobili vienlaicīgi jāpārved dažādu kategoriju krava,

kura jāsaņem vienam kravas saņēmējam, šādos gadījumos ekspe-
dīcijas pakalpojumus apmaksā pēc II kravas kategorijas likmes,

t. i., 7% papildus vienoto tarifu likmei par attiecīgas kravas pār-
vadāšanu.

Nosakot ekspedīcijas pakalpojumu apmaksas likmi, tajā ne-

drīkst ieskaitīt vienotajos tarifos paredzētās soda naudas par
automobiļa dīkstāvi.



Specifiskos ekspedīcijas pakalpojumu gadījumos samaksu par

ekspedīcijas pakalpojumiem nosaka saskaņā ar cenrādi Nr. 13-

-01-10 «Vienotie tarifi kravu pārvadāšanai ar autotransportu».
Tā, piemēram, par autosaimniecības veiktajiem ekspedīcijas-

pakalpojumiem universālos konteineros ievietotas kravas pārva-
dājumiem noteiktas šādas likmes:

par katru konteineru ar bruto masu līdz 5 t
— 0,30 rbļ.;

par katru konteineru ar bruto masu 5. .. 10 t — 1,10 rbļ.;

par katru konteineru ar bruto masu 20 t — 2,10 rbļ.
Ja konteinerus nosūta ar dzelzceļa transportu, tad dzelzceļa

ekspedīcijas pakalpojumus apmaksā 1,10 rbļ. apmērā no katras

aizņemtā vagona ass, bet mazām kravas partijām — 2,10 rbļ.
par katru sūtījumu.

Līdzīgi ir izstrādātas ekspedīcijas pakalpojumu apmaksas
likmes arī jūras, upju un gaisa transportā.

Tarifos ir noteiktas arī likmes par automobiļu konteineru un

brezenta izmantošanu, par dažādu dokumentu piegādi un aizpil-
dīšanu, par informatīva rakstura un citiem pakalpojumiem.

Ja transporta procesā autosaimniecībai ir jāizmanto noliktavu

pakalpojumi, arī par tiem ir noteikta apmaksas likme. Par katru

bruto glabājamās kravas tonnu diennaktī jāmaksā
slēgtās telpās — 3,0 кар.,
atklātos laukumos — 1,0 кар.

Par katru bruto kravas tonnas pieņemšanu glabāšanā un izsnieg-
šanu jāmaksā

slēgtās telpās — 17,0 кар.,
atklātos laukumos — 7,0 кар.
Ja no noliktavas sāk izņemt vienu kravas partiju vairākos

paņēmienos, tad maksa glabāšanas laikā tiek aprēķināta kā par

dotās kravas pilnas partijas glabāšanu.
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11. nоda ļа

PASAŽIERU PĀRVADĀŠANA AR AUTOTRANSPORTU

11.1. AUTOOSTAS UN AUTOBUSU STACIJAS

Pasažieru pārvadājumu racionāla organizācija un pasažie
plūsmu ātra un kulturāla apkalpošana lielā mērā ir atkarīga
mūsdienīgu autoostu un autostaciju celtniecības republikas

rajonu nozīmes pilsētās un pilsētciematos, no šo objektu pārc
māta teritoriālā izvietojuma, tehniskā nodrošinājuma un apstip
nātā darbības tehnoloģiskā procesa.

Autoostas (11.1. att.) ir noteiktā teritorijā izvietots ēku
tehnisku izbūvju komplekss, kas ietver

speciālu ēku pasažieru plūsmu vispusīgai apkalpošanai
dienesta personāla izvietos

nai, kurā ir biļešu kases, p

sažieru uzgaidāmās telp

izziņu biroji, bagāžas glab
tuves, sabiedriskās ēdināš

nas uzņēmumi, preses, pas
telefona, telegrāfa un с

pasažieriem un apkalpojoša

personālam nepieciešamie p

kalpojumi;
izolētu teritoriju ar se

tiem peroniem ērtai pasažie

iekāpšanai atejošos autob

sos un izkāpšanai no pien
košajiem autobusiem ar ēr

izeju uz autoostas laukum
kur iekārtotas taksomet

individuālā un cita tran

porta veidu pieturas vieta

speciālu zonu autobu

starpreisu apkalpošanai, sī

remonta un regulēšan
darbu veikšanai, tehnis

stāvokļa pārbaudei;

11.1. att. I klases autoostas plānojums:
/ — autoostas ēka; 2 — pienākošo autobusu

perons; 3 — vieglo automobiļu stāvvieta;
4 — maršruta autobusu stāvlaukums: 5 —

tehniskās apkalpošanas zona; 5 — atejošo
autobusuperons.
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saimniecisko zonu, kurā izvietojas nelielas noliktavas sīkām

rezerves daļām, ziežvielām un citiem ar pasažieru transportu
saistītiem materiāliem.

Autobusu stacijas piepilsētas un starppilsētu satiksmes auto-

busu maršrutu apkalpošanai ir mazāki pasažieru plūsmu apkal-
pošanas kompleksi. Autobusu stacijās iekārto biļešu kases, uzgai-
dāmās telpas, bagāžas glabāšanas kameras, bufeti, apzīmētas
autobusu pieturas vietas, pasažieru iekāpšanas un izkāpšnas lau-

kumus, kā arī preses un sakaru pakalpojumu punktus un apkalpo-
jošā personāla dienesta un atpūtas telpas.

Autopaviljoni ir izbūvēti piepilsētu un starppilsētu autobusu

maršrutos iekārtotajās autobusu pieturas vietās, kurās var sapul-
cēties 10... 12 pasažieri, gaidot pienākošo autobusu. Autopavil-
jonus projektē un ceļ vairāk vai mazāk slēgtas nojumes veidā ar

iekārtotām sēdvietām, tie paredzēti autobusu gaidošo pasažieru
pasargāšanai no atmosfēras apstākļu tiešas iedarbības.

Autoostas un autobusu stacijas klasificē atkarībā no auto-

busu kustības intensitātes, pasažieru plūsmu apjoma, autoostu

un autobusu staciju tehniskā nodrošinājuma.
Ir arī bezklases autostacijas, kuras noteiktas Latvijas PSR

Autotransporta un šoseju ministrijas lēmumā. Bezklases auto-

busu stacijās ir maza autobusu apgrozības intensitāte.

Lielākas autobusu apgrozības intensitātes autoostas un auto-

busu stacijas atkarībā no diennaktī atejošo autobusu skaita iedala

piecās klasēs:

I klase — apgrozība lielāka par 150 autobusiem

II klase — 90 ... 150 autobusi diennaktī;
111 klase — 70... 90 autobusi diennaktī;
IV klase —

40
...

70 autobusi diennaktī;
V klase — apgrozība mazāka par 40 autobusiem diennakti.

Par pamatu klasifikācijai pieņem autobusu vasaras kustības

grafiku. Tranzīta autobusus konkrētās autoostas vai autobusu

stacijas apkalpojamo autobusu skaitā atkarībā no tranzīta auto-

busu satiksmē braucošajiem pasažieriem pārdoto biļešu skaita iz-,

vērtē ar koeficientu, kura robežas ir 0,2 ... 0,5.
Autoostas vai autobusu stacijas klases noteikšanu izdara Lat-

vijas PSR Autotransporta un šoseju ministrijas Pasažieru pār-

vadājumu pārvalde. Atbilstoši noteiktajai klasei autoostai vai

autobusu stacijai apstiprina tipveida štatu sarakstu un nosaka

apkalpojošā personāla darba algas likmes.

11.2. PILSĒTU PASAŽIERU TRANSPORTA TĪKLS

Pilsētu pasažieru transporta tīkls veidojas no atsevišķiem kop--
Hetošanas pasažieru transporta veidu maršrutu tīkliem.

Koplietošanas pasažieru transporta veidi pilsētas ir metro,

tramvaji, trolejbusi, autobusi un taksometri, pie tam autobusi ir
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visizplatītākie un daudzās apdzīvotas vietas vienīgie pasažieru
transporta līdzekļi.

Viena vai otra pasažieru transporta veida izmantošana ir at-

karīga no tā kravnesības un pārvadājumu pašizmaksas. Lielās

pilsētās ir lietderīgi izmantot visus pasažieru transporta veidus,
to darbību savstarpēji koordinējot atkarībā no katra transporta
veida tehniskajām ekspluatācijas īpatnībām, kuras īsumā rakstu-
rotas 11.1. tabulā.

Atbilstoši 11.1. tabulā minētajām pilsētas pasažieru transporta
veidu tehniskajām un ekspluatācijas īpatnībām var rekomendēt

.atsevišķu transporta veidu izmantošanu.

Metro izmanto sevišķi lielas pasažieru plūsmas apkalpošanai,
atslogojot pilsētas centrālo daļu no virszemes pasažieru

//./. tabula

Pilsētas pasažieru transporta veidu raksturojums

Transporta
veids

Priekšrocības Trūkumi

Metro 1. Visaugstākā kravnesība Ierīkošanas

2. Vislielākais pasažieru no- lākās

gādes ātrums

3. Regulārs kustības grafiks
4. Visaugstākā kustības dro-

šība

izmaksas vislie-

Tramvajs 1. Liela kravnesība

2. Maza pārvadājumu pašiz-
maksa, sevišķi pie lielām pa-
sažieru plūsmām

3. Vienkārša vadība

1. Zemas manevrēšanas spē-
jas

2. Rada trokšņus brauciena

laikā

3. Lielas izmaksas līniju
iekārtošanai

Trolej- 1. Klusa gaita,intensīva ieskrie.

šanās, liels satiksmes ātrums

2. Nepiesārņo atmosfēru

3. Samērā lēta līniju iekārto-

šana

1. Ierobežotas manevrēšanas

spējasbuss

2. Sarežģītas gaisvadu pār-
mijas

Autobuss 1. Augstas manevrēšanas spē-

jas
2. Vienkārša jaunu maršrutu

atklāšana un mainīšana

3. Mazas maršrutu iekārtoša-

nas izmaksas

1. Lieli ekspluatācijas izde-

vumi

2. Piesārņo atmosfēru

3. Mazāks drošums konstruk-

cijas (motora, dzinekja) sarež-

ģītības dēļ
4. Vienkārša masveida vai

vienreizēju pārvadājumu orga-
nizēšana
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transporta veidiem. Metro ierīko pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits
ir virs viena miljona, pie tam viena metro līnija var apkalpot līdz

50 000 pasažieru stundā. Metro ir ekonomiski izdevīgi ierīkot tikai

tad, ja pasažieru plūsmas metro līnijās ir regulāras un nav ma-

zākas par 60 000 cilvēku diennaktī.

Tramvajus izmanto lielas virszemes pasažieru plūsmas apkal-
pošanai pilsētu robežās, atsevišķos gadījumos tos var izmantot

arī kā metro līniju turpinājumus pilsētas savienošanai ar tuvāko

piepilsētas zonu. Viena tramvaju līnija atkarībā no tramvaja va-

gonu kombinācijas var apkalpot pasažieru plūsmu 15... 18 tūk-
stošus cilvēku stundā. Tramvaju līnijas iekārtošana ir ekonomiski

izdevīga, ja pārvadājamo pasažieru plūsmas ir regulāras un nav

mazākas par 5 tūkstošiem pasažieru diennaktī.

Trolejbusi aizvieto tramvajus pilsētu centrālās daļas galve-
najās maģistrālēs, kā arī tie var savienot pilsētas centrālo daļu
ar tās nomalēm un tuvāko piepilsētas zonu. Ari trolejbusus var

izmantot lielas pasažieru plūsmas apkalpošanai, t. i., pa vienu

trolejbusa līniju stundā var pārvest līdz 9 tūkstošiem cilvēku.

Trolejbusu līnijas ir ekonomiski izdevīgi ierīkot tad, ja paredza-
mās pasažieru plūsmas būs vismaz 2 tūkstoši cilvēku diennaktī.

Autobusi pilsētas pasažieru transporta tīklā ieņem ievērojamu
vietu un ir pilsētas transporta tīkla papildinājums paralēli iepriekš
minēto transporta veidu līnijām, it sevišķi tajos virzienos, kuros

nav metro, tramvaju un trolejbusu līniju.

Sevišķi ievērojama vieta autobusiem ir tuvākās piepilsētas zo-

nas apkalpošanā. Autobusu līnija var apkalpot pasažieru plūsmas
■5... 10 tūkstošus cilvēku stundā atkarībā no autobusu līnijā iz-

mantojamo autobusu pasažierietilpības un kustības organizācijas.
Taksometri ir vieglie automobiļi vai mazas pasažierietilpības

autobusi, kuri brauc uz pasažiera norādīto adresi pa īsāko marš-

rutu vai kursē tikai noteiktā maršrutā. Taksometri papildina pil-
sētas pasažieru transporta tīklu, braucot virzienos, kuros nav vai

arī ir retāka citu pasažieru transporta veidu satiksme, veicot pa-

sažieru steidzamu nogādāšanu, kā arī pārvadājot pasažierus, kuri

slikti orientējas pilsētas pasažieru transporta tīklā.

Lielās pilsētās atsevišķu pasažieru transporta veidu tīkli ir

savstarpēji saistīti, tādējādi nodrošinot visu lielāko pasažieru pul-
cēšanās vietu (rūpnīcu, kultūras iestāžu, atpūtas zonu, dzīvojamo

masīvu) savstarpēju sasaistīšanu gan kopīgā pilsētas pasažieru
transporta tīklā, gan arī ar piepilsētas pasažieru transporta tīklu.

Pilsētas un tuvākās piepilsētas zonas pasažieru transporta tīkls
ir organizēts tā, lai nepieciešamības gadījumā maksimumstundās

varētu ērti papildināt pasažieru plūsmas pārslogoto virzienu ar

jebkuru pasažieru transporta veidu.

Visu pilsētas pasažieru transporta veidu maršrutu kopumu,
attēlotu pilsētas plānā, sauc par pilsētas pasažieru transporta
tiklu. Attiecīgi autobusu tīkls veidojas no autobusu maršrutu ap-

kopošanas pilsētas plānā.
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Pilsētas (rajona) piesātinātību ar pasažieru transporta tiklu

raksturo maršrutu koeficients \im, ko izsaka formula

lim=

;

h-l

kur L
m

—
visa pilsētas pasažieru transporta tīkla maršrutu

kopgarums (km);
n

2 Lik — summārais ielu garums (km), pa kurām virzās kaut

k-i

daļa kāda transporta veida maršruta.

Maršrutu koeficienta
ļim

skaitliskā vērtība pilsētas centrālajā
daļā ir 1,7... 2,5, bet pilsētas nomalēs — 1,0... 1,3.

Pasažieru transporta tīkla blīvumu raksturo ar transporta
tikla blīvuma koeficientu u,

D
, kuru izsaka formula

kur L
m

—
visa pilsētas pasažieru transporta tīkla maršrutu kop-
garums (km);

F — pilsētas platība (km2), izņemot parku, stadionu, rūp-
niecības un citu objektu aizņemto platību.

Lielu pilsētu centrālajā daļā transporta tīkla blīvuma koefi-
cients sasniedz 5...7 km/km2

,
bet nomalēs tas ir ap 2...

2,5 km/km2
.

11.3. AUTOBUSU PILSĒTAS MARŠRUTI

Par pilsētas maršrutiem sauc autobusu maršrutus, kuri ir

organizēti pilsētas administratīvajās robežās. Pilsētas maršruts

var iziet ārpus republikāniskās pakļautības pilsētas robežām par
diviem tarifa posmiem (6,6 km), bet ārpus citām Latvijas PSR

pilsētām —

par vienu tarifa posmu, t. i., par 3,3 km.

Maršruts ir iepriekš izvēlēts autobusa kustības ceļš starp di-

viem kustības galapunktiem, t. i., starp maršruta sākuma un gala-
punktiem. Autobusa kustības maršruta sākuma punktus un gala-
punktus nosaka atkarībā no krasas pasažieru plūsmas palielinā-
šanās vai samazināšanās. Maršrutu veido pa ielām ar labāku

segumu, cenšoties aptvert visas iespējamās pasažieru koncentrē-

šanās vietas un nodrošināt pēc iespējas ērtāku pasažieru pārsē-
šanos no autobusa cita veida pasažieru transporta līdzekļos.

Autobusa maršrutu ar maršruta pieturas vietām sadala marš-
ruta posmos. Maršruta posmu garums ir atkarīgs no maršruta
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izvietojuma pilsētas plānā, un

tā robežas ir 500 ... 1000 m.

Autobusu pieturas maršrutā

var būt pastāvīgas, retāk — uz

pieprasījumu un nenoteiktas.

Pastāvīgas pieturas iekārto

vietās, kur ir regulāra pasažieru
koncentrēšanās visā autobusa

darba laikā maršrutā.

Uz pieprasījumu un neno-

teiktas autobusu pieturas
iekārto vietās, kur ir reta vai

periodiska pasažieru apgrozība.
Maršruta galapunktos ir pa-

redzēts laiks autobusu apkalpo-
jošās brigādes īslaicīgai atpū-
tai, autobusa sakārtošanai nā-

kamajam braucienam, kā arī

apkalpojošās brigādes maiņai
pēc tās darba laika izbeigša-
nās.

Pilsētas autobusu satiksmes maršrutus atkarībā no to kon

gurācijas pilsētas plānā (11.2. att.) iedala

diametrālos maršrutos /, kuri, savienojot pilsētas nomale

virzās caur pilsētas centru vai ļoti tuvu tam;

radiālos maršrutos 2, kuri savieno pilsētas nomales ar pils
tas centrālo daļu vai tās tuvumā esošajiem citu pasažieru tran

porta veidu mezglu punktiem;

pusdiametrālos maršrutos 3, kuri savieno pilsētas pretēja
nomales, apbraucot centrālo daļu;

loka maršrutos 4, kurus var organizēt gan ap pilsētas cc

trālo daļu, gan arī dažādos pilsētas rajonos;

tangenciālos maršrutos 5, kuri savieno pilsētas nomales, tie

netuvojoties pilsētas centram.

Lai paaugstinātu satiksmes drošību un novērstu transpor

negadījumus pasažieru dēļ, autobusu pieturas iekārto aiz krust

juma. Vietās, kur tas ir iespējams, iekārto un apzīmē 20 .. . 25

garus un vismaz 1,5 m platus pasažieru iekāpšanas un izkāpšana
laukumiņus. To līmenim jābūt vienādā augstumā ar trotuāru.

Šoferis drīkst atvērt autobusa durvis tikai apzīmētajā aut

busa pieturas vietā un tikai pēc pilnīgas autobusa apstāšanā
Pirms kustības uzsākšanas šoferim jāpārliecinās par pasažier

iekāpšanas un izkāpšanas pilnīgu izbeigšanos, jāaizver autobus

salona durvis, un tikai tad drīkst uzsākt kustību.

11.2. att. Pilsētas autobusu satik-

smes maršruti:

/ — diametrālie; 2
— radiālie; 3 —

pusdiametrālie; 4 — loka; 5 — tan-

genciālie.
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11.4. PASAŽIERU PLŪSMAS UN PASAŽIERU APGROZĪBA

Lai autosaimniecībā varētu racionāli un pārdomāti plānot p
sažieru autotransporta izmantošanu, nepieciešama plaša un vi

pusīga informācija par pasažieru plūsmām dažādos virzienos, p

sažieru apgrozību un tās izmaiņām diennakts stundās un sezonā

par perspektīvo iespējamo pārvadājumu apjomu. Izstrādājot aut

bušu maršrutus, autobusu kustības grafikus un sarakstus, šie а

stākļi ir jāpēta un jāanalizē, darbam jāpamatojas uz progresīvā
organizatoriskām formām, jāizmanto matemātiskās pārvadājum

plānošanas metodes un elektroniskā skaitļošanas tehnika.

Pasažieru plūsma ir pasažieru skaits, kurš dotajā noteikta

laika periodā (stundā, dienā utt.) pārvietojas vienā virzienā. P

sažieru plūsmas var uzskaitīt gan vienam maršrutam, gan а

atsevišķiem maršruta posmiem un visam autobusu maršrutu tī

lam. Sādā gadījumā pasažieru plūsmas skaitliski raksturo fa

tisko pasažieru sadalījumu visos autobusu maršrutu tīkla virzi

nos noteiktos laika momentos, piemēram, vasaras sezonai.

Pasažieru apgrozība
autobusu izpildītais v

plānotais transporta dari

veicot pasažieru pārvac
jumus, un to izsaka pas
žierkilometros.

Pārvadājumu apjoms
pārvestais vai pārvadāš
nai plānotais pasažie
skaits, izmantojot autob

sus. Pārvadājumu apjom

izmaiņas ir saistītas

iedzīvotāju skaita izm

ņām, ar cita pasažie
transporta tīkla veida

veidošanu, ar iedzīvotā

migrāciju un citām pr
blēmām.

Risinot racionālas а

tobusu kustības organiz

cijas jautājumus, aut

saimniecības ekspluatāc
jas dienesta rīcībā ir jābū
pilnīgai, ar konkrētiem p

tījumiem pamatotai info

mācijai par pārvadājum
apjoma un pasažie

plūsmu izmaiņu likums

kārībām, kas atkarīg
gan no gadalaikiem un s

11.3. att. Pilsētas pasažieru plūsmu iz-

maiņu grafiki:
а — diametrālajos maršrutos; b — radiālajos
maršrutos; с — tangenciālajos maršrutos;
/, // un /// — maršrutu kontrolpunkti; cl, c,

f un g — maršruta kontroles posmi;
пах

— maksimālais pasažieru skaits;

Wp T1()
— vidējais pasažieru skaits.



zonām, gan arī no nedēļas dienām un diennakts stundām visos

maršrutos. Lai šī informācija būtu pārskatāma un viegli uztve-

rama, tā jāattēlo grafiski.
Pasažieru plūsmas var izmainīties atkarībā no maršruta veida.

Tā, piemēram, 11.3. attēla a grafiks ir raksturīgs pilsētas auto-

busu tīkla diametrālajiem maršrutiem, 11.3. attēla b grafiks ir

raksturīgs pilsētas radiālajiem maršrutiem, bet 11.3. attēla с gra-

fiks — piepilsētas un pilsētas tangenciālajiem maršrutiem.

Atkarībā no pasažieru plūsmas sadalījuma īpatnībām autobusa

maršrutus sadala kontroles posmos, kuru robežās iekārto marš-

ruta kontroles punktus.
Lai precīzāk un uzskatāmāk attēlotu pasažieru plūsmas, ir jā-

konstruē telpiskās epīras (11.4. att.). Uz ordinātu ass labās pu-

ses attēlo pasažieru plūsmu visos maršruta posmos, bet kreisajā
pusē attēlo pasažieru pārvadājuma apjoma izmaiņas diennakts

stundās.

Pasažieru plūsmu izmaiņām gan atsevišķos maršrutos, gan arī

kopumā autobusu maršrutu tīklā ir kādas noteiktas likumsaka-

rības. So likumsakarību nepārtraukta izzināšana ir viens no sva-

rīgākajiem pasažieru autosaimniecības uzdevumiem, jo, tikai pa-

matojoties uz šīs informācijas pārdomātu apstrādi, var izveidot

pasažieriem un autosaimniecībai ekonomiski izdevīgus autobusu

kustības maršrutus, izstrādāt autobusu kustības sarakstus.

Pasažieru pārvadājumu apjoma izmaiņu aptuvenu likumsaka-

rību pilsētās ilustrē 11.5. attēls. Vislielākais pārvadājamo

11.4. att. Pasažieru plūsmu telpiska epīra.
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11.5. att. Pasažieru pārvadājumu apjoma izmaiņu grafiks.

pasažieru apjoms ir no rīta, kad darbu sāk iestādes un uzņēmumi,
un pēcpusdienā — darba laika beigās. Pārvadājumu apjoms ne-

daudz palielinās ari vakara stundās, kad kultūras iestādēs beidzas
vakara izrādes.

Pasažieru pārvadājumu apjomu nosaka, sistemātiski uzskaitot

pārvadāto pasažieru skaitu katrā maršrutā un katrā reisā, pama-

tojoties uz pārdoto biļešu skaitu un kases aparātu rādījumiem.
Pasažieru apgrozība maršrutā izmainās arī atkarībā no sezo-

nas, jaunu ražošanas, kultūras un sadzīves objektu nodošanas

ekspluatācijā, no maršrutā kursējošo autobusu skaita un citiem

faktoriem. Pasažieru apgrozību un tās izmaiņas var attēlot epīrā

(11.6. att.). Uz ordinātu ass atliek diennakts stundas, uz abscisu

11.6. att. Pasažieru apgrozības epīra.
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ass — pasažieru apgrozību pasažierkilometros. Pēc epīras viegli
var aprēķināt pasažieru apgrozības nevienmērības koeficientu Tļ n,

kuru izsaka formula

Pp max

1"=
p

.

"P vld

kur P
P max

— pasažieru maksimālā apgrozība pasažierkilomet-
ros;

Ppvid' — pasažieru vidējā apgrozība pasažierkilometros.
Pasažieru vidējo apgrozību nosaka kā vidējo aritmētisko lie-

lumu pec formulas

24

kur 2 Ppi — kopējais maršrutā vienā diennaktī izpildītais trans-

porta darbs pasažierkilometros.

11.5. AUTOBUSU PIEPILSĒTAS UN STARPPILSĒTU MARŠRUTI

Par piepilsētas maršrutiem sauc autobusu svārsta maršrutus,
kuru sākuma punkts ir pilsētas administratīvajās robežās, bet ga-

lapunkts nav tālāk par 50 km ārpus pilsētas robežām, un lokveida

maršrutus, ja to garums nepārsniedz 100 km un maršruts neiziet

ārpus republikas robežām.

Starppilsētu maršruti ir autobusu svārsta maršruti, kuri ir

garāki par 50 km, un loka maršruti, kuri neiziet ārpus republikas
robežām un ir garāki par 100 km.

Par starprepublikāniskajiem uzskata autobusu maršrutus, kuri

iziet ārpus Latvijas PSR administratīvajām robežām.

Pasažieru pārvadājumiem piepilsētas maršrutos ir savas īpat-
nības, kuras ievērojot var noteikt autobusu darba organizācijas
specifiku piepilsētas maršrutos. Autobusu pieturas piepilsētu marš-

rutos ir jāorganizē vismaz 1000 m attālumā citu no citas. Pie-

pilsētas pasažieru pārvadājumi ietver ne tikai braucienus, kas

saistīti ar darbu un kultūras iestāžu apmeklēšanu, bet arī pilsē-
tas iedzīvotāju izbraukšanu atpūtas dienās ārpus pilsētas robe-

žām. Sie apstākli rada nepieciešamību dažādos gadalaikos un da-

žādās nedēļas dienās apkalpot krasi mainīgas pasažieru plūsmas.
Piepilsētas maršrutu sākuma punktos un galapunktos ir jā-

iekārto autobusu stacijas, kurās ir uzgaidāmās telpas pasažieriem,
biļešu kases un apkalpojošā personāla dienesta telpas.

Sastādot piepilsētas satiksmes autobusu kustības sarakstus,
jāņem vērā pilsētas un piepilsētas zonā izvietoto rūpniecisko, sa-

dzīves un kultūras iestāžu darba laika sākums un beigas, maiņu
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laiks, kā ari pēc iespējas vilcienu, pasažieru kuģu un citu trans-

porta veidu satiksmes līdzekļu pienākšanas un atiešanas laiki.

Par izmaiņām autobusu piepilsētas satiksmē iedzīvotāji ir jā-
brīdina vismaz 10 dienas iepriekš, izmantojot vietējās preses or-

gānus un radiotranslācijas tīklu. Attiecīgi paziņojumi ir jāizliek
arī maršruta gala pieturās un starppieturās.

Lai samazinātu autobusa obligāto pieturu skaitu un palielinātu
pasažieru nogādes ātrumu, piepilsētu maršrutos ierīko autobusu

pieturas «uz pieprasījumu». Šādās pieturās autobuss šoferim ir

jāapstādina tikai tad, ja ir pasažieri, kas konkrētajā autobusa

pieturā vēlas izkāpt vai iekāpt autobusā.

Mūsu valstī strauji pieaug gan vissavienības, gan arī repub-
likāniskās nozīmes uzlaboto autoceļu tīkls, plaši tiek apgūti jauni
rūpnieciski un lauksaimnieciski rajoni, strauji attīstās kultū-

ras dzīve un ekonomiskie sakari starp atsevišķiem valsts un re-

publikāniskajiem reģioniem. Sie apstākļi ir pamatā aizvien jaunu
autobusu starppilsētu maršrutu izveidošanai.

Atšķirībā no autobusu pilsētas un piepilsētas maršrutiem, kur

galvenās pasažieru plūsmas saistītas ar darbu, autobusu starp-

pilsētu maršrutiem ir jānodrošina
republikas lauku rajonu iedzīvotāju satiksme ar Rīgu, repub-

likāniskās nozīmes un pārējām pilsētām;
lauku un pilsētu iedzīvotāju nogādāšana uz kūrortiem un sa-

natorijām atvaļinājumu laikā;
dienesta rakstura braucieni, piemēram, strādājošo un kalpo-

tāju braucieni komandējumos, pieredzes apmaiņā;
tālu dzīvojošu tuvinieku apciemošana, studentu un vidējo

speciālo mācību iestāžu audzēkņu braucieni uz mācību iestādēm,

sporta sarīkojumu apmeklēšana un citi braucieni.

Arī autobusu starppilsētu maršrutos pasažieru plūsmas ;r

mainīgas. Tās palielinās vasaras laikā, sevišķi svinamajās un

izejamās dienās. Lai pasažierus apkalpotu kulturāli, radītu tiem

labus brauciena apstākļus, jāprognozē pasažieru plūsmas starp-

pilsētu maršrutos. Jāizvērtē vairāku gadu pasažieru plūsmas di-

namika —
tās sadalījuma tendences starp dažādiem transporta

veidiem un uz šo pētījumu pamata ir jāizstrādā starppilsētu auto-

busu maršrutu saraksti un autobusu kustības grafiki.
Pasažieru plūsmas var pētīt ar dažādām metodēm. Populā-

rākās un plašāk izmantotās ir anketēšanas metode, t. i., pasažie-
riem pārdoto biļešu uzskaites analīze pēc tiem iepriekš izsniegta-

jām un aizpildītajām speciālas formas aptaujas anketām, tabulu

metode, t. i., pasažierus autobusā aptaujā speciāla persona un

aptaujas rezultātus apkopo tabulā, un acumēra metode, t. i., pa-
sažieru plūsmas pēc acumēra nosaka speciāli pasažieru plūsmu

novērotāji.
Izvēloties autobusu starppilsētu satiksmes maršrutus, jāiz-

vērtē autoceļu faktiskais stāvoklis, gaidāmās pasažieru plūsmas,
iespējamais īsākais pasažieru nogādes laiks, citi šajā virzienā
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braucošo transporta veidu maršruti, iespējamais un vēlamais-

autobusu kustības režīms, maršruta kopējā un tā atsevišķu posmu

rentabilitāte. Autobusu starppilsētu satiksmes maršrutu garums

var sasniegt 1500 km, kad pasažieriem jāatrodas ceļā vairākas
diennaktis. Šādos maršrutos pasažieru ērtībām ir jāpievērš īpaša
vērība.

Autobusu satiksmes organizēšanai starppilsētu maršrutos iz-

manto divas metodes: nedalītos un dalītos maršrutus.

Nedalītajos maršrutos autobuss izbrauc visu maršruta garumu

no sākuma līdz beigu punktam. Metodei ir trūkums, jo, izbraucot

šo maršrutu, nogurst ne tikai pasažieri, bet arī autobusu apkal-
pojošā brigāde, kā arī garos maršrutos ir nepieciešams maiņas
šoferis, bet darbaspēka šāda izmantošana nav racionāla.

Dalītajos maršrutos visu maršrutu sadala posmos, katru

posmu apkalpo citas autosaimniecības autobusi, maršrutu posmu

galapunktos notiek pasažieru pārsēšanās citā autobusā.

Lai nevajadzētu pasažieriem pārsēsties, izdevīgi izmantot

autovilcienus
— pasažieru salonu puspiekabi un seglvilcēju. Šādu

ritošo sastāvu autobusu starpilsētu maršrutos izmanto Cehoslo-

vakijas Sociālistiskajā Republikā, Vācijas Demokrātiskajā Repub-
likā, Itālijā un citās valstīs.

11.6. AUTOBUSU MARŠRUTU ATKLĀŠANA

UN CEĻU UZTURĒŠANA KARTĪBĀ

Regulāra pasažieru autobusu satiksme ir atļauta tikai pa

autoceļiem, kuru tehniskais stāvoklis garantē kustības drošību.

Autoceļi, pa kuriem notiek maršruta autobusu satiksme, auto-

paviljoni un apzīmētu autobusa pieturu teritorija ir jānodod ceļu
ekspluatācijas, komunālo vai citu organizāciju atbildīgā pārziņa.
Minētajām organizācijām ir jānodrošina pastāvīga ceļu, autopa-
viljonu un apzīmēto autobusa pieturas vietu uzturēšana kartība,

labiekārtošana un nepieciešamības gadījumā arī remonts.

Lai noteiktu autoceļa vai tā posma atbilstību regulārai un

drošai pasažieru autobusu satiksmei, jāizveido komisija, kuras-

priekšsēdētājam jābūt autosaimniecības direktora vietniekam, kas

atbild par pasažieru pārvadājumu organizāciju. Komisijas sa-

stāvā jāiekļauj
autosaimniecības kustības drošības inženieris;

Valsts autoinspekcijas pārstāvis;
atbildīgās organizācijas pārstāvis, kas atbild par ceļa vai ta

Posma uzturēšanu kārtībā;
rajona vai pilsētas TDP pārstāvis;
dzelzceļa pārstāvis, ja autobusa maršruts šķērso dzelzceļa

sliedes, kuras atrodas vienā līmenī ar ceļa klātni.

Šādā sastāvā izveidotā komisija apseko autoceļu vai ielu, pa

kuru ir plānota autobusu maršruta atklāšana, sastāda noteiktas
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formas aktu un izdara secinājumu par regulāra pasažiera auto-

busu satiksmes maršruta atklāšanas iespējām.
Ja ceļa vai ielas kāds posms neatbilst kustības drošības pra-

sībām vai nenodrošina normālus satiksmes apstākļus, komisija
aktā norāda šos atklātos trūkumus. Sajā gadījumā autosaimnie-

•čība vienu akta eksemplāru nosūta organizācijai, kuras pārziņā
ir dotā ceļa vai ielas posms, aktā norādīto trūkumu novēršanai,
bet otru eksemplāru glabā pasažieru pārvadājumu organizācijas

daļā.
Pēc aktā norādīto trūkumu novēršanas komisija iepriekš mi-

nētajā sastāvā izdara atkārtotu maršruta apsekošanu un ari sa-

stāda noteiktas formas aktu, uz kura pamata autosaimniecībā var

atklāt regulāru pasažieru autobusu satiksmi dotajā maršrutā.

Autoceļiem un ielām, pa kurām ir izveidoti regulāri pasa-
žieru autobusu satiksmes maršruti, jāatbilst šādām prasībām:

ceļa klātnei jābūt vismaz 10 m platai ar vismaz 7,5 m platu
brauktuvi. Ja autotransporta kustības intensitāte ir maza, tad

ceļa klātnes platumam jābūt vismaz 8 m, bet brauktuves platu-
mam — vismaz 4,5 m ar nosacījumu, ka ceļa nomales ir nostipri-
nātas. Apdzīvotu vietu ielās ar divvirzienu satiksmi brauktuves

platumam jābūt vismaz 7 m, bet ielās ar vienvirziena satiksmi —

vismaz 4 m;

apdzīvotu vietu ielās ar vienvirziena satiksmi, kurās brauk-

tuves platums ir mazāks par 6 m, jāaizliedz visu veidu trans-

porta apstāšanās, bet autobusu pieturas ir jāiekārto ielas papla-
šinājumos — «kabatās», lai autobusi pieturās netraucētu citu

transporta līdzekļu kustību un tie savukārt neradītu bīstamas

•situācijas pasažieriem;

autoceļa segumam ir jāiztur autobusa pilna svara slodze uz

•asi visā autobusa maršruta garumā un ekspluatācijas periodā;

autoceļa vai ielas brauktuvei jābūt līdzenai, tās saduru vie-

tām ar tiltiem vai caurtekām jābūt lēzenām. Ceļa brauktuves

šķērsslīpums nedrīkst būt lielāks par 4%, garenslīpums apdzī-
voto vietu maģistrālajās ielās —

par 5%, mazās apdzīvotās
vietās un vietējās satiksmes autobusu maršrutos garenslīpums ne-

drīkst būt lielāks par 9%, bet ārpilsētas autoceļos — par 6°/o-

Izņēmuma gadījumos īsos maršruta posmos, ja pārējie nosacī-

jumi ir labvēlīgi, pieļaujams garenslīpums līdz 9%;

ceļa posmu bīstamās vietās ir jāierobežo ar dzelzsbetona vai
metāla apmalēm vai cita tipa pastiprinātiem iežogojumiem, kuri

garantē autobusa nenobraukšanu no ceļa klātnes. Par bīstamiem

uzskata maršruta posmus, kuru uzbēruma augstums ir 3 m un

vairāk ceļa maza rādiusa pagriezienos, ceļa posmus tiltu, via-

duktu un caurteku tuvumā, kā arī ceļa posmus gar ūdenskrātu-

vēm, kuru dziļums ir lielāks par 1 m;
ziemas laikā ceļa klātnes sašaurinājuma vietas (pirms tiltiem,

viaduktiem, caurtekām) ir jāapzīmē ar vertikālo apzīmējumu
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plāksnītēm, lai šoferi varētu droši orientēties sniegputeņa un

sniega sanesumu gadījumos;
ceļa virsmas redzamības minimālajam attālumam jābūt vis-

maz 50 m, bet pretimbraucošie transporta līdzekļi ir jāredz vis-

maz 100 m attālumā;
pārredzamībai, tuvojoties neregulētam ceļa krustojumam, jā-

būt vismaz 50 m uz abām pusēm, bet regulētā ceļa krustojumā —

vismaz 35 muz abām pusēm;
autoceļu vai ielu krustojuma vietās ar dzelzceļa līnijām pa-

sažieru autobusu kustības maršrutu drīkst organizēt tikai apsar-

gātās dzelzceļa pārbrauktuvēs, pie tam ar Baltijas dzelzceļa:
priekšnieka atļauju;

organizējot pasažieru autobusu maršrutus apdzīvotās vietās,,
jānodrošina autobusa pagriezieni ielu krustojumos, neuzbraucot

uz trotuāriem un neiebraucot transporta pretējās plūsmas brauk-

šanas joslā;
diennakts tumšajā laikā pilsētu ielas, pa kurām ir regulāra

pasažieru transporta līdzekļu satiksme, jāapgaismo.
Autobusa pieturas vietas maršrutā ir jāizvēlas tā, lai garan-

tētu transporta līdzekļu un pasažieru drošu kustību, lai būtu

ērta iekāpšana un izkāpšana no autobusa, lai pasažieriem, ejot
uz maršruta autobusa apzīmētajām pieturām, būtu jāmēro īsā-

kais ceļš. Pieturu izvēlē ir jāizvērtē arī iespējamās pasažieru
plūsmas, plānotais autobusu kustības biežums un autoceļa caur-

laides spēja.
Autobusu pilsētas maršrutos attālums starp maršruta auto-

busu pieturām jāizvēlas 500 . .. 1000 m, piepilsētas maršrutos —

vismaz 1000 m, bet autobusu starppilsētu maršrutos attālums

starp pieturām jāizvēlas 3
...

5 un vairāk kilometru.

Maršruta autobusu pieturas ir jāiekārto ceļa posmos ar labu

pārredzamību abos virzienos, pirmās kategorijas autoceļos auto-

busu pieturas iekārto abām transporta plūsmām vienu otrai pretī
un savieno tās ar apakšzemes gājēju tuneļiem, bet mazākas nozī-

mes autoceļos pieturas pretējām transporta plūsmām nobīda par
50 ... 120 m. Pieturu vietās ir jāierīko «kabatas».

Autobusu maršrutos esošiem tiltiem, caurtekām un viaduktiem
ir jābūt vismaz 25% augstākam masas ierobežojumam par

maršrutā braucošo autobusu lielāko pilno masu.

Ja ceļa apstākļi kādā no maršrutiem krasi pasliktinās, tad
iepriekš minētā komisija, apsekojot maršrutu, var pieņemt lē-

mumu par autobusu kustības ātrumu vai intensitātes ierobežo-

šanu vai arī par maršruta slēgšanu.
Gadījumos, kad ir putenis, atkala vai lietusgāzes, kuras var

izskalot ceļa klātni, uz laiku maršrutu var slēgt arī autosaimnie-

cības dispečers. Par kāda maršruta slēgšanu nekavējoties jāin-
formē autosaimniecības direktora vietnieks pasažieru pārvadā-
jumu jautājumos. Šādas pašas tiesības ir ari Valsts autoinspek-
cijas darbiniekiem.
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11.7. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU GALVENIE APRĒĶINI MARŠRUTĀ

Pasažieru pārvadājumos ar autobusiem vispirms ir jānoskaidro
autobusa reisa un aprites jēdzieni.

Reiss — tas ir autobusa transporta procesa pilns cikls no

maršruta sākuma punkta līdz galapunktam, ieskaitot autobusa

kustību, pasažieru iekāpšanu autobusā un izkāpšanu no tā gan

maršrutā esošās pieturās, gan arī maršruta galapunktos.
Aprite ir divkāršots autobusa transporta procesa cikls, izvēr-

tējot autobusa atgriešanos maršruta sākuma punktā.
Reisa laiku tT (h) aprēķina pēc formulas

ti=tk+ Яр mAāp + tg,

kur tk — autobusa kustības laiks maršrutā (h);
a

P m
— pieturu skaits maršrutā, neskaitot gala pieturu;

hāp — pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas vidējais laiks

pieturā (h);
tg — autobusa stāvēšanas laiks galapunktā (h).

Autobusa kustības laiku maršrutā tk (h) aprēķina pēc formu-

las

, Lm
tk= ,

Vt

kur L
m — maršruta garums (km);

Vt — autobusa tehniskais ātrums maršrutā (km/h).
Līdz ar to formula autobusa reisa laika aprēķināšanai iegūst

šādu veidu:

. Lm
, ,

*r— hOp mTkāp+ tg,
Vt

vai pēc pārveidošanas

,

_

L
m +Vt(dp mtkāp-т-tg)

ГГ t

Vt

Reisu skaitu z
r, kādu var darba dienā izbraukt viens autobuss,

-aprēķina pēc formulas

и
2r=—

kur Т
а

— autobusa darba laiks maršrutā (h).

levietojot reisu skaita noteikšanas formulā iepriekš iegūto for-

mulu autobusa reisa laika noteikšanai, iegūstam, ka reisu skaits

z
Tjvt

Lm +Vt (йр + tg)
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So formulu lieto autobusa reisu skaita noteikšanai jebkuros tā

ekspluatācijas apstākļos.
Piemērs 11.1. Autobuss kursē maršrutā, kura garums L

m
=

12 km, darba laiks maršrutā h, vidējais tehniskais ātrums

ft=20 km/h, pieturu skaits maršrutā йрт
= Ю| pasažieru iekāpša-

nas un izkāpšanas vidējais laiks pieturā /
kap =0,02 h, autobusa

stāvēšanas laiks gala pieturā t
g
=0,l h. Aprēķināt autobusa reisu

skaitu darba dienā.

Risinājums.

Lietojot formulu, varam aprēķināt, ka

' TāVt

L
a+Vt(flp m4āp+ tg)

16-20
_

320

~16+ 20(10-0,02+0,1) 22~~ '
*

Reisu skaits ir jānoapaļo līdz veselam pāra skaitlim, to darot,
vajadzēs precizēt autobusa darba laiku maršrutā, analogi kā tas

tika darīts, precizējot kravas ritošā sastāva darba laiku maršrutā.

Pasažieru brauciena vidējo garumu /p (km) aprēķina, dalot

maiņā vai diennaktī ar autobusu izpildīto transporta darbu pasa-

žierkilometros P
p ar kopējo maiņā vai diennaktī pārvesto pasa-

žieru skaitu W
p:

p
~

w
p

■

Pasažieru brauciena vidējo garumu ir samērā grūti noteikt

analītiski, tādēļ, veicot aprēķinus, galvenokārt ņem vērā infor-

māciju no biļešu uzskaites lapas vai kases aparāta rādījumu.
Pasažieru brauciena vidējā garuma (km) aptuvenai noteikša-

nai izmanto empīrisku formulu:

/
P=l,2+0,17}T,

kur F
— apdzīvotās vietas platība (km2).

Pasažieru maiņas koeficients
p. p

ir maršruta garuma L
m

at-

tiecība pret pasažiera brauciena vidējo garumu l
p, t. i.,

Lm

Цр
=-г—-

'p

Pasažieru maiņas koeficienta skaitliskā vērtība ir atkarīga
no maršruta (pilsētas, piepilsētas utt.) veida, pieturu skaita

maršrutā, pasažieru plūsmām un autobusu kustības intensitātes.

Pasažieru maiņas koeficients norāda, cik pasažieru ir mainīju-
šies autobusa reisa laikā uz vienu pasažiera vietu. Tādējādi
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pasažieru maiņas koeficienta noteikšanai var izmantot ari šadu

formulu:

W
P

<7pYp

kur W
p

— reisā pārvestais pasažieru skaits;
<7P

— autobusa nominālā pasažierietilplba;

Yp
— pasažierietilplbas izmantošanas koeficients.

Pasažieru maiņas koeficienta skaitliskās vērtības ir aptuveni
šādās robežās:

pilsētas maršrutos Hp
=4

...8;

piepilsētas maršrutos p.P=2
...

4;

starppilsētu maršrutos ļip= 1,2 ... 3.

Pasažierietilpības izmantošanas koeficients raksturo autobusa
nominālās pasažierietilpības izmantošanu katros konkrētos ap-

stākļos, tā ir attiecība starp faktiski pārvesto pasažieru skaitu un

to pasažieru skaitu, kādu varētu pārvest, pilnīgi izmantojot auto-

busa nominālo pasažierietilpību. To nosaka pēc formulas

W
p

Yp= .

<7pU.p2r

kur W
p — reisā, maiņā vai diennaktī pārvestais pasažieru skaits;

qp
— autobusa nominālā pasažierietilpība;

\i p — pasažieru maiņas koeficients;

z
r

— maiņā vai diennaktī veiktais reisu skaits.

Katrā konkrētā gadījumā pasažierietilpības izmantošanas koe-

ficienta skaitlisko vērtību var noteikt arī pēc citas formulas:

kur W
pa

— pasažieru skaits autobusā dotajā momentā;
qp

— autobusa nominālāpasažierietilpība.

Autobusa kustības intervāls I
a ir laika sprīdis, pēc kāda viena

un to pašu maršruta punktu šķērso divi viens aiz otra maršrutā

braucošie autobusi. Autobusu kustības intervālu (h) nosaka pēc
formulas

.

t
a m

U~~Ā *

kur f
am

—
autobusa aprites laiks maršrutā (h);

A
m

—
autobusu skaits maršrutā.

Autobusu kustības intervāls ir mazāks, ja iespējams darbam

maršrutā norīkot vairāk autobusu.
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Autobusa kustības biežums Ль (autobusi/h) ir autobusu skaits,
kāds noteiktā laika posmā šķērso vienu maršruta punktu, to no-

saka pēc formulas

л
Лщ

Ль=-—.

tam

Kā redzam, autobusu kustības biežums ir apgriezti proporcio-
nāls autobusu kustības intervālam.

Piemērs 11.2. Maršrutā ar garumu L
m

=l2 km pieturu skaits

aP
m=lo. Maršrutā nodarbināti Лт

=lo autobusi, to vidējais teh-

niskais ātrums yt =20 km/h. Vidējais pasažieru iekāpšanas un iz-

kāpšanas laiks pieturās čk
ap

=o,o2 h, autobusa stāvēšanas laiks

gala pieturā tg
=0A h. Aprēķināt autobusa kustības intervālu un

kustības biežumu.

Risinājums.
1. Autobusa aprites laiks maršrutā

= 2 — ) =

=2 (-^+l0 -0,02+0,1) =1,8 h.

2. Autobusa kustības intervāls

/a=_^.= vai 10,8min.
A

m
10

3. Autobusu kustības biežums

Ль=-7^-=-^-=5,5 autobusi/h.
tam 1,8

Autobusa darba ražīgums atkarīgs no noteiktā laika posmā
pārvestā pasažieru skaita vai izpildītā transporta darba.

Darba dienā ar vienu autobusu pārvesto pasažieru skaitu var

noteikt pēc formulas

w
qyWvT4v

t

L
m+vt (avm

t
kap +t

e)

vai, izsakot ar autobusa ekspluatācijas ātrumu,

wi>—' j
•

Ar vienu autobusu darba dienā izpildīto transporta darbu

nosaka pēc šādas formulas:

Pp=<7pVp£mZr =t/pVpP-p/pZr,
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jo

Lm =P-p^p-

levietojot iepriekš minētajās formulās reisu skaita noteikša-

nas izvērsto formu, iegūsim formulu, ar kuru var aprēķināt
jebkuros autobusa ekspluatācijas apstākļos veikto transporta
darbu pasažierkilometros:

p _

qPyPLmTdVt
p

L
m+ vt(apm tkāp+ tg)

vai, izsakot ar autobusa ekspluatācijas ātrumu,

P
P
=T

ave qpyp.

Autobusa vienas stundas darba ražīgumu (pasažieros/h un

pasažierkilometros/h) jebkuros tā ekspluatācijas apstākļos var

noteikt pēc šādām formulām:

p =

p
L

m+ Vt(apmtkāp+ ig)

un

p
=

L
m +Vt{ūp mAāp-Mg)

Nepieciešamo autobusu skaitu dotās pasažieru plūsmas ap-

kalpošanai var noteikt pēc formulas

.

_

OplTļn
Am

—DkW

kur Qpi
— noteiktā laika posmā pārvadāšanai plānotā pasažieru

plūsma;
Пп — pasažieru plūsmas nevienmērīguma koeficients, kura

robežas ir 1,1 ... 1,25;

Dk — pasažieru pārvadāšanai plānotais laika posms kalen-

dāra dienās;
W

p
— pasažieru skaits, kādu viens autobuss var pārvest

darba dienā.

Nepieciešamo autobusu skaitu pasažieru pārvadāšanai starp-

pilsētu maršrutos nosaka pēc formulas

A
W

»
D

*

ji m — t

<7pYp

kur D
a

— autobusa aprites dienu skaits starppilsētu maršrutā.
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Autobusa diennakts nobraukumu L
an (km) aprēķina pec for-

mulas , .

L(ļn=LļaZr+ Iq,

kur l 0
— autobusa nulles nobraukums darba dienā.

Piemērs 11.3. Aprēķināt nepieciešamo autobusu skaitu pasa-
žieru pārvadāšanai maršrutā, ja zināmi šādi izejas dati: gadā
plānotā pasažieru plūsma Qpi = 1 000 000 pasažieru; maršruta ga-

rums L
m

=lo km, darba dienas garums T
a
=l6 h, autoparka iz-

braukšanas koeficients
ai=0,90, pasažieru plūsmas nevienmērības

koeficients т)п=l,ls, laiks reisam /
r
=0,8 h, autobusa nominālā

pasažieru ietilpība qp
=80, pasažierietilpības izmantošanas koe-

ficients Yp= 1,0.

Risinājums.
1. Vienā dienā pārvedamais pasažieru daudzums

Ģplļ_
<Ь

=i^=2739.7= 2740pasaž.ari.
D

k gada 365

2. Autobusa reisu skaits vienā darba dienā

r
tT 0,8

3. Ar vienu autobusu dienā pārvestais pasažieru skaits

TP
P=<7 PYpZr=Bo-1 -20= 1600pasažieri.

4. Nepieciešamais autobusu skaits dotā maršruta apkalpo-
šanai

-
Q

PidTļn
_

2740-1,15
_

3151

1

UVi 1600-0,90 1440

Maršruta apkalpošanai būs nepieciešami divi autobusi.

11.8. TARIFI UN BIĻEŠU SISTĒMAS

Tāpat kā kravu pārvadājumiem, ari pasažieru pārvadājumiem
ar autobusiem ir izstrādāti un apstiprināti tarifi, t. i., noteikta

cena par autobusa izmantošanu. Tarifu līmenis lielā mērā nosaka
tā vai cita transporta veida popularitāti pasažieru vidū.

Tarifus nosaka atbilstoši pasažieru pārvadājumu pašizmaksai,
Paredzot iespēju autosaimniecībai kā saimnieciska aprēķina uzņē-

mumam iegūt un uzkrāt līdzekļus saimniecības tālākai attīstībai.

Pilsētas maršrutos maksa par braukšanu autobusā ir noteikta

nemainīga neatkarīgi no pasažiera garuma konkrētajā
Pilsētas maršrutā pilsētas administratīvajās robežās. Maksu

nosaka, ņemot vērā pasažiera brauciena vidējo garumu katra
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konkrētā pilsētā. Ja brauciena vidējais garums ir līdz 2,7 km,
maksa ir 4 кар., ja brauciena vidējais garums ir 2,7... 3,5 km,—
5 кар., ja brauciena vidējais garums ir virs 3,5 km, — 6 кар.

Ja pilsētas maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām
robežām, tad maksu nosaka par katru tarifa posmu.

Tarifi katrai pilsētai ir noteikti pēc Autotransporta un šoseju
ministrijas ieteikuma ar Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts

cenu komitejas rīkojumu. Tarifus saskaņo ar Latvijas PSR Fi-

nansu ministriju.
Piepilsētas autobusu maršruti ir sadalīti tarifu posmos. Vidē-

jais tarifa posma garums ir 3,33 km, maksa —
5 kapeikas par

katru posmu. Tarifa posmus nosaka Latvijas PSR Autotransporta
un šoseju ministrijas vietējās pasažieru autosaimniecības vai jauk-
tas autosaimniecības pasažieru pārvadājumu dienests. Tarifa

posmi jāsaskaņo ar attiecīga rajona tautas deputātu padomēm.
Maršrutā katru tarifa posmu apzīmē ar attiecīgu kārtas numuru.

Lai ērtāk varētu izvietot piepilsētas maršruta autobusu pietu-
ras, var izmainīt tarifa posma garumu uz vienu vai otru pusi,
bet ne vairāk par 50% no posma garuma. Tarifu posmu skaitu

dotajā maršrutā aprēķina atkarībā no maršruta garuma un no-

teiktā tarifa posma, t. i., 3,33 km. Ja pasažieris brauc nepilnu
tarifa posmu, tādā gadījumā jāmaksā kā par pilnu posmu.

Pilsētas un piepilsētas autobusu un maršruta mazas pasa-
žierietilpības autobusu-taksometru satiksmes maršrutos katrs pie-

augušais pasažieris bez maksas, t. i., nepērkot biļeti, var pārva-
dāt vienu bērnu vecumā līdz 7 gadiem ieskaitot. Ja pasažierim ir

vairāki bērni līdz 7 gadu vecumam, tad vienu bērnu var pārvadāt
bez maksas, t. i., nepērkot biļeti, bet pārējiem ir jāpērk biļetes pēc
pieaugušo pasažieru tarifa.

Ja bērni ir vecāki par 7 gadiem, tad biļetes ir jāpērk pec

pieaugušo pasažieru tarifa.

Starppilsētu un starprepublikāniskajos autobusu maršrutos

maksa par braukšanu autobusā ir noteikta pēc joslu tarifiem.

Brauciena garumu rēķina pilnos kilometros, attālumu, kas

mazāks par 0,5 km, noapaļojot uz leju, bet 0,5 km un vairāk —,
noapaļojot uz augšu.

Ja pasažiera brauciena garums ir līdz 300 km ieskaitot, tarifs
ir noteikts 1,5 кар., bet autobusos ar mīkstiem atgāžamiem sē-

dekļiem — 2 кар. par katru brauciena garuma kilometru.

Ja pasažieru brauciena garums ir virs 300 km, tarifs ir no-

teikts no 1,5 līdz 1,0 кар., bet autobusos ar mīkstiem atgāžamiem

sēdekļiem — no 2,0 līdz 1,3 кар. par katru pasažiera brauciena

garuma kilometru atkarībā no pasažiera brauciena garuma.
Palielinoties brauciena garumam, tarifs samazinās. Katrs

pasažieris var bez maksas vest vienu bērnu vecumā līdz 5 gadiem.
Ja vienam pasažierim ir vairāki bērni vecumā līdz 5 gadiem, tad
bez maksas var vest vienu bērnu, bet pārējiem ir jāiegādājas biļe-
tes 50% maksas apmērā no pieaugušā pasažiera biļetes. Bērni,
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kas ir vecāki par 10 gadiem, jāpārvada pec pieaugušo pasažieru
tarifiem.

Pasažieriem var būt līdzi bagāža (koferis, soma), kuras iz-

mēri nav lielāki par 100X50x30 cm. Par šādu bagāžu ir jāmaksā
saskaņā ar tarifiem bagāžas pārvadāšanai. Ja bagāžas izmēri

nepārsniedz 60X40X20 cm, par tās pārvadāšanu nav jāmakšā.
Pasažieru pārvadājumos ar autobusiem ir vairākas biļešu sis-

tēmas. Biļete ir dokuments, kurš apliecina pasažiera norēķināša-
nos par transporta pakalpojumu.

Talonu sistēmu lieto autobusu pilsētas maršrutos. Talonus

pārdod preses apvienības vai pie autostacijām speciāli iekārtotos

kioskos. Pasažierim, iekāpjot autobusā, braukšanas talons tūlīt ir

jākompostrē, jo kompostrēšanas aparāta spiedzīmes šajā gadī-
jumā ir apliecinājums samaksai par autobusa izmantošanu.

Pamata un papildbiļešu sistēmu lieto tikai autobusu piepilsē-
tas maršrutos. Sajā gadījumā pasažieriem, braucot maršruta pir-
majā vai tikai vienā no maršruta tarifa posmiem, pārdod tikai

vienu pamata biļeti par 5 кар. Ja pasažiera brauciena garums ir

lielāks par vienu tarifa posmu, tad pasažieriem pārdod tādu pa-

pildbiļešu skaitu, kurš sedz samaksu par visu pasažiera brau-

ciena garumu. Biļetes ir numurētas, satītas rulonos, un tās pār-
dod autobusu kasieres tikai autobusā. Pēc pārdotajām pamata bi-

ļetēm uzskaita pārvadāto pasažieru daudzumu.

Individuālo biļešu sistēmu lieto piepilsētas, starppilsētu un

starprepublikāniskajos pasažieru pārvadājumos. Sajā gadījumā
pasažierim izsniedz vienu biļeti, kura apliecina autobusa pakal-

pojumu apmaksu. Autobusos individuālās biļetes izsniedz ar T

tipa biļešu automātiem, bet autostaciju kasēs — ar KD vai cita

tipa biļešu kases aparātiem.

_

Joslu biļešu sistēmu lieto tikai starppilsētu un starprepubli-
kāniskajos autobusu maršrutos. Joslu biļetes pārdod tikai starp-
pilsētu un starprepublikānisko maršrutu autobusu kasieres. Pa-

sažieriem, sedzot samaksu par braucienu dotajā maršrutā, jāno-
pērk tikai viena biļete. Joslu biļetes ir derīgas līdz 1500 km

garam braucienam. Pavisam ir 100 joslas, maršruts sadalās četrās

zonās, pie tam katrā zonā ir 25 joslas.
Mēneša biļetes noteiktam maršrutam iegādājas pasažieri, ku-

riem regulāri jābrauc uz darbu un no tā. Par pamatu mēneša bi-

ļetes iegādei pasažiera darba vietā izsniedz attiecīgas formas

izziņu. Mēneša biļete derīga tikai tam attiecīgā kalendāra gada

mēnesim, kas norādīts uz biļetes.

11.9. TAKSOMETRU PĀRVADĀJUMI

Taksometri veic pasažieru un individuāliem iedzīvotājiem pie-
derošās kravas pārvadāšanu pēc pasažieru vai kravas īpašnieku
norādītajām adresēm. Taksometrus izmantošanai var pieprasīt arī
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kolektīvi. Visos gadījumos, kad taksometru izmanto pilsoņi savām

vajadzībām, norēķini par taksometru pakalpojumiem izdarāmi

skaidrā naudā saskaņā ar taksometra skaitītāja rādījumiem.
Vieglos taksometrus dienesta vajadzībām var izīrēt arī iestā-

des un organizācijas, nepārsniedzot Latvijas PSR Ministru Pa-

domes izdalītos limitus, kā arī uz līguma pamata — tūristu, spor-

tistu, zinātnieku un citu delegāciju apkalpošanai. Jebkurā gadī-
jumā pasažieru skaits taksometrā «Volga» nedrīkst pārsniegt
4 pasažierus, kuriem vēl var būt divi pirmskolas vecuma bērni.

Pasažieru pārvadājumus ar taksometriem izdara 30 km rādi-

usā no pilsētas centra, bet republikas pakļautības pilsētu takso-
metri var pārvadāt pasažierus līdz 50 km no pilsētas centra. Tak-

sometra braucienus līdz 100 km attālumam no pilsētas centra var

izdarīt ar dežurējošā dispečera atļauju, bet attālumā virs

100 km — ar autosaimniecības direktora, galvenā inženiera vai

ekspluatācijas daļas priekšnieka atļauju, izdarot ierakstu ārpilsē-
tas braucienu reģistra žurnālā un ceļa zīmē norādot taksometra

skaitītāja rādījumus, iepriekš izdarītās iemaksas apmēru, pasa-

žiera uzvārdu un adresi. Braucienu ārpus pilsētas tālāk par
100 km atļauj tikai atsevišķos gadījumos.

Taksometru pakalpojumu organizatoriskā shēma aplūkojama
11.7. attēlā.

Visbiežāk taksometru pasažieri noņem taksometru stāvvietas,

taču šajā gadījumā taksometra priekšrocības pilnā mērā netiek

11.7. att. Taksometru pakalpojumu organizatoriskā shēma.



265

izmantotas, jo pasažieriem uz taksometru stāvvietu jāiet tāpat
kā uz autobusu pieturu, jāgaida rindā sava kārta braukšanai,,
pie tam taksometriem palielinās tukšbraucienu garums, jo uz pie-
turas vietu jāatgriežas bez pasažiera.

Noņemot taksometru ceļā, samazinās pasažieru izlietotais laiks

taksometra noņemšanai un taksometru tukšbraucieni.

Pasažieru augstu apkalpošanas līmeni nodrošina taksometra

noņemšana pēc izsaukumiem un iepriekšējiem pieteikumiem, jo<
šajos gadījumos tiek nodrošināta pasažieru ātra nogāde no brau-

ciena sākuma punkta līdz brauciena beigu punktam.
Taksometru izsaukumus uz lidostām, jūras ostām un upju kuģu.

piestātnēm izdara tālo braucienu pasažieri. Šajos gadījumos tiek
izmantoti tālbraucēja satiksmes līdzekļa radiosakari.

Taksometru noņemšanu pēc norīkojuma praktizē uzņēmumi,,
organizācijas un arī atsevišķi pilsoņi saskaņā ar iepriekš noslēg-
tiem līgumiem uz noteiktu laiku (stundu, maiņu, diennakti).

Taksometru pieprasījums visās diennakts stundās nav vien-

mērīgs.
Pēc Krievijas PFSR Panfilova vārdā nosauktās Komunālās

saimniecības akadēmijas pētījumiem, pilsētas pasažieru dau-

dzums, kuri izmanto taksometru pakalpojumus, straujāk pieaug
pēcpusdienas un vakara stundās. Atbilstoši pasažieru plūsmām ir

jāsastāda grafiki taksometru izbraukšanai uz līnijas.
Pasažieru daudzums, kuri izmanto taksometru pakalpojumus,,

mainās atkarībā no iedzīvotāju skaita pilsētā (sk. 11.2. tabulu).

11.2. tabula

Ar taksometriem pārvadājamopasažieru
apjoms pilsētās

Lai taksometru izmantošana būtu uzskatama, šim nolūkam

autosaimniecībās ir jāzīmē taksometru izbraukšanas uz līnijas un

darba hronogrammas (11.8. att.), pēc kurām viegli var orientē-

ties, kuri taksometri un kādā laikā tiek izmantoti darbam uz līni-

jas. Lielās pilsētās taksometriem uz līnijas ir jābūt nepārtraukti
visu diennakti. Taksometru izbraukšanas uz līnijas un darba

hronogrammas katrai autosaimniecībai ir jāizstrādā individuāli,

pamatojoties uz konkrētiem pasažieru plūsmu un taksometru pie-

prasījumu pētījumiem.

Ar taksometriem pārvadājamo pasaži
apjoms pilsētās

ieru

Pilsētas

grupa

Iedzīvotāju skaits

(tūkst, cilvēku)

Ar taksometriem

pārvadājamo pasa-

žieru apjoms (%)

I

II

III

IV

V

Lielāks par

1000

300... 1000

100...300

50... 100

Mazāks par 50

3...5

5...7

9... 10

13... 15

17...20
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Samaksa par taksometra pakalpojumiem neatkarīgi no vien-

laikus braucošo pasažieru skaita jāizdara atbilstoši maksas skai-

tītāja rādījumiem, kurā ietverta samaksa par iesēšanos, braucienu

un gaidīšanu pie klienta.

Apmaksas tarifs vieglo taksometru pakalpojumiem noteikts
šādā apmērā:

par katru nobraukuma kilometru — 20 кар.;
par katru gaidīšanas stundu —

2 rbļ.;
par iesēšanos —20 кар. par taksometra

nobraukumuno stāvvietas pēc izsaukuma vai pieteikuma.
Taksometra brauciena garums ar ieslēgtu skaitītāju pēc pasa-

žiera izsaukuma vai iepriekšēja pieteikuma nedrīkst pārsniegt
5 km. Ja attālums lielāks, var braukt tikai ar pasažiera piekrišanu.

Taksometra skaitītājam iekārtota dubultpiedziņa: no automo-

biļa transmisijas ar lokano vārpstu (11.9. att.) maksas noteikša-

nai par braucienu un no pulksteņa mehānisma — maksas noteik-
šanai par taksometra stāvēšanu pie klienta vai par braucienu ar

ātrumu, mazāku par 10 km/h.
Taksometros uzstāda Т-9Д tipa skaitītājus. Virs skaitītāja ska-

lām ir pārslēgšanas rokturis, ar kuru vienlaikus uzvelk ari pulk-
steņa mehānisma atsperi. Pārslēgšanas rokturim ir trīs fiksēti

stāvokļi:
I stāvoklis. Rokturis pagriezts uz augšu — «Brīvs», t. i., deg

zaļais signāls, darbojas skaitītājs «Kopējais nobraukums», skala

«Maksa par braucienu» aizsegta ar aizklāju;
II stāvoklis. Rokturis pagriezts pa labi uz leju — «Tarifs»,

t. i., zaļais signāls izslēgts, sarkanais
— ieslēgts, darbojas skai-

tītāji «Kopējais nobraukums», «Maksa par braucienu», «Kase»,

11.8. att. Taksometru izbraukšanas uz līnijas un darba

hronogramma.
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11.9. att. Taksometra skaitītāja piedziņas shēma:

/ — spidometrs; 2 — reduktors; 3 — maksas skaitītājs.

«Apmaksātais nobraukums» un pulksteņa mehānisms. Skaitītājs
«lesēšanās» fiksē taksometra skaitītāja ieslēgšanu, t. i., pasažiera
iesēšanos;

111 stāvoklis. Rokturis pagriezts pa kreisi
— «Kase», t. i., dar-

bojas skaitītāji «Kopējais nobraukums» un «Apmaksātais nobrau-

kums». Pulksteņa mehānisms un zaļais signāls ir izslēgti, skai-

tītājs «Maksa par braucienu» uzrāda par taksometra izmantošanu

maksājamo naudas summu.

Pēc pasažieru iesēšanās taksometrā šoferis skaitītāja rokturi

pagriež pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam līdz attu-

rim, pēc tam pulksteņa rādītāju kustības virzienā līdz stāvoklim
«Tarifs» un uzsāk braucienu. Beidzot braucienu, šoferis skaitītāja
rokturi pagriež pulksteņa rādītāju kustības virzienā līdz stāvoklim

«Kase», saņem no pasažieriem samaksu par braucienu, pēc tam

skaitītāja rokturi pagriež pulksteņa rādītāju kustības virzienā līdz

stāvoklim «Brīvs» un pa īsāko ceļu brauc uz taksometra stāvvietu.

Visus taksometru skaitītājus regulāri pārbauda, visas skaitī-

tāja piedziņas pieslēguma vietas rūpīgi plombē, plombēs bojā-
šanu uzskata par dienesta noziegumu.

Taksometru izmantošanas rādītāju noteikšanas metodika prin-
cipā ir līdzīga pasažieru pārvadājumu galvenajiem aprēķiniem
autobusu kustības maršrutā.
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Apmaksāta nobraukuma koeficientu Ba aprēķina pec formulas

L
a

Pa=-T ,

kur L
a

— taksometra apmaksātais nobraukums (km);
Ldn— taksometra diennakts nobraukums (km).

Apmaksātā nobraukuma koeficienta Ba
skaitliskās vērtības vi-

dēji ir robežās no 0,55 (mazās pilsētās) līdz 0,85 (lielās pilsētās).
Taksometra diennakts nobraukumu Ldn (km) aprēķina pēc

formulas

kur T
n

— taksometra norīkojuma laiks (h);
v

e
— vidējais ekspluatācijas ātrums (km/h).

Taksometra apmaksāto nobraukumu L
a (km) aprēķina pēc

formulas

L
a
=L-dnßa~Tn^eßa-

Pēc pasažieru braucienu skaita var aprēķināt pasažiera brau-

ciena vidējo garumu /
p. lesēšanās reižu skaitu nosaka pēc iesēša-

nās reižu skaitītāja rādījuma.
Pasažiera brauciena vidējo garumu nosaka pēc formulas

Zle

kur zie — pasažieru iesēšanās reižu skaits taksometrā.

Ar vienu taksometru noteiktā laika vienībā (maiņā, dienā)

pārvesto pasažieru skaitu Wp aprēķina pēc formulas

w _

T
nvc$aqpYp

w
p ,

'p

kur qp
— taksometra pasažierietilpība;

Yp
— pasažierietilpības izmantošanas koeficients.

Taksometra braucienu skaits ar pasažieriem z praktiski ir vie-

nāds ar pasažieru iesēšanās reižu skaitu. To var izteikt ari pēc
formulas

T
aVesa

Z=

ī *

'P

Taksometra dienas ieņēmumu I (rbļ.) aprēķina pēc formulas

/=m ieZie + tTlkmLa+ tn
g
T

g,



kur m
te

— tarifa maksa par vienu iesēšanos (rbļ.);
Zie — iesēšanās reižu skaits;
/"km —

tarifa maksa par vienu nobraukuma kilometru (rbļ.);
L

a — taksometra apmaksātais nobraukums (km);
m

g
— tarifa maksa par vienu gaidīšanas stundu (rbļ.);

T
g

— gaidīšanas laiks pie pasažiera (h).
Pasažieru skaitu, kādu var pārvest ar vienu taksometru no-

teiktā laika periodā, aprēķina pēc formulas

/p

kur L\ — laika periods kalendāra dienās;

ai — taksometru izbraukšanas koeficients.

Nepieciešamo taksometru skaitu noteiktā pasažieru daudzuma

pārvešanai var aprēķināt pēc formulas

ТпУеВа^рУр

kur p — ar taksometriem pārvadājamo pasažieru potenciālais

īpatsvars;
Qpi — plānotā pārvadājamopasažieru plūsma.

Aptuvenu taksometru skaitu pilsētas pasažieru pārvadāšanai
var noteikt ari pēc pilsētas iedzīvotāju skaita (sk. 11.3. tabulu).

11.3. tabula

Taksometru skaits pilsētā

atbilstoši iedzīvotāju skaitam

Kravas taksometrus izmanto pilsētas un piepilsētas zonas

iedzīvotāji nepieciešamajiem kravu pārvadājumiem, piemēram, ku-

rināmā piegādei individuālajām dzīvojamām mājām, veikalos

iegādāto istabas iekārtu un lielāku saimniecības piederumu nogā-
dāšanai mājās. Par katru taksometra izmantošanu ir noteikti šādi

tarifi:

par vienu nobraukuma kilometru — 0,40 rbļ.
par vienu gaidīšanas stundu — 0,40 rbļ.

Iedzīvotāju skaits

pilsētā (tūkst, cilv.)

Aptuvens taksometru

skaits uz 1 tūkstoti

iedzīvotāju

10...20

21 ...50

51
...

100

101 ...200

201 ...300

301
...

500

501
...

1000

3...4

2,5...3

2,0... 2,5

1,8... 2,0

1,5... 1,8

1,3... 1,5

1,5... 1,8
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12. nodaļa

DISPEČERU DIENESTS AUTOTRANSPORTĀ

12.1. DISPEČERU DIENESTA VEICAMIE UZDEVUMI

AUTOSAIMNIECĪBĀ

Dispečers ir operatīvs ražošanas gaitas vai transporta kustī-

bas vadītājs. Dispečera pārziņā atrodas noteikts objekts (cehs,

jūras osta, autosaimniecībā). Dispečers rūpējas, lai darba pro-
cesā tiktu izpildīts uzliktais produkcijas izlaides plāns, ievērots

automobiļu kustības grafiks, pareizi noformēti kravu transporta
dokumenti. Dispečera rīcībā ir sakariem, signalizācijai, kontrolei

un vadīšanai nepieciešamie tehniskie līdzekļi.

Autosaimniecības dispečeru grupu vada vecākais dispečers,
kurš ir pakļauts autosaimniecības ekspluatācijas daļas priekšnie-
kam. Vecāko dispečeru ieceļ autosaimniecības vadītājs.

Autosaimniecības dispečeru dienesta galvenais uzdevums ir

autosaimniecības ritošā sastāva izmantošanas operatīvā plāno-
šana, darba vadīšana uz līnijas un dienas uzdevuma izpildes gai-
tas kontrole.

Lai šo uzdevumu veiktu, kravas autosaimniecības dispečeru
dienestam no apkalpojamās klientūras ir jāpieņem transporta pie-

prasījumi, uz to pamata jāizdara dotā pārvadājumu apjoma veik-

šanai nepieciešamā ritošā sastāva skaita aprēķināšana un pārva-
dājumu maršrutizācija, lai ritošā sastāva kravnesība un nobrau-
kums būtu maksimāli izmantoti.

Autotransporta ritošā sastāva izmantošanas rezultātus (pār-
vestās kravas apjomu, ritošā sastāva nobraukuma izmantošanu,

izpildīto transporta darbu un citus rādītājus) attēlo grafiski.
Šie attēli jānovieto visiem autosaimniecības darbiniekiem pie-

ejamā un labi redzamā vietā, jo tos izmanto kā stimulu sacensī-

bas izvēršanai starp autokolonnām, brigādēm un individuāliem

šoferiem.

Dispečeru dienestam ir jāizstrādā ritošā sastāva izbraukšanas

uz līniju un atgriešanās grafiki, kā ari jākontrolē un jāpanāk šo

grafiku precīza izpildīšana.
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Atbildīgs dispečeru dienesta uzdevums ir autosaimniecības.

maiņu — diennakts kravu pārvadājumu plāna sastādīšana, jo uz

tā pamata tiek izrakstītas automobiļu norīkojuma lapas, t. i., rito-

šais sastāvs tiek norīkots darbā. Dispečeriem ir jāorganizē auto-

mobiļu norīkojuma lapu izsniegšana maiņas sākumā, to un kravas

transporta pavaddokumentu saņemšana no šoferiem, pie tam;

vienlaikus jāpārbauda automobiļu norīkojuma lapas un kravas

transporta pavaddokumentu aizpildīšanas pareizība.
Lai varētu precīzi norēķināties ar klientiem par pārvesto kravu,

tad dispečeriem ir jānosaka ekspluatācijas apstākļu kategorija
katram maršrutam, kā arī katrā maršrutā pārvestās kravas klase.

Autosaimniecības dispečeru dienestam ir jāorganizē automo-

biļu degvielu vai degvielas talonu un ziežvielu izsniegšana auto-

saimniecībā, to uzskaite un izlietojuma kontrole. Lai nodrošinātu

degvielu un ziežvielu ekonomisku izlietojumu, sevišķa uzmanība

jāpievērš automobiļiem, kuriem parādās sistemātisks degvielas
pārtēriņš vai arī nereāli liela ekonomija, jānoskaidro šādu pa-

rādību rašanās apstākļi.
Dispečeriem regulāri jākontrolē ritošā sastāva darbs uz līni-

jas. Šādos gadījumos ir jāpārbauda, vai automobilis precīzi brauc

pa norādīto maršrutu, kādu kravu ved, kā tiek izmantota ritošā

sastāva kravnesība, vai dokumenti noformēti pareizi utt. Ja rito-

šajam sastāvam uz līnijas gadās dīkstāves (kravu kraušanas me-

hānismu bojājumu dēļ, ceļa izskalojumu un citu iemeslu dēļ),,
dispečeriem ir jāveic operatīvi pasākumi dīkstāvju novēršanā.

Ja kravu pārvadājumu plānošanā autosaimniecībā izmanto

lineārās programmēšanas metodes un elektronisko skaitļošanas,
tehniku, tad dispečeru dienestam ir jāsagatavo visa maiņas vai

diennakts pārvadājumu plāna sastādīšanai nepieciešamā sākot-

nējā informācija.
Pasažieru autosaimniecības dispečeru dienestam ir jāpilda

šādas trīs galvenās funkcijas:
1) visiem maršrutu autobusiem savlaicīgi jāizbrauc uz līnijas;
2) kustības grafiks precīzi jāizpilda ikvienam autobusam ik-

vienā maršruta posmā;
3) pasažieriem jānodrošina ērti braukšanas apstākļi, nedrīkst

pieļaut autobusu pārslogošanu, pasažieri kulturāli jāapkalpo.
Lai šos galvenos īsi formulētos uzdevumus sekmīgi izpildītu,,

dispečeru dienestam regulāri jāpēta pasažieru plūsmas dažādos,

maršrutos un dažādos virzienos, pamatojoties uz autobusu un.

taksometru mēnešu izmantošanas grafikiem, jāizstrādā maiņas un

diennakts sadale pa maršrutiem, šoferu un konduktoru maiņu;
grafiki.

Regulāri jākontrolē autobusu kustības grafiks maršrutos, jā-
saņem visa autobusiem maršrutā nepieciešamā dokumentācija-
(ceļa zīmju blankas, biļešu uzskaites lapas, maršrutu pases), jā-
organizē tās izsniegšana šoferiem, jāsastāda pārskats par maiņas,
nn diennakts pārvadājumu plāna izpildi.
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Tā kā pasažieru pārvadāšana ir ļoti atbildīgs darbs, dispečeru

■pienākums ir īsi instruēt šoferus par katra maršruta īpatnībām
dažādos diennakts laika posmos un sezonās, par atsevišķiem
bīstamiem ceļu posmiem maršrutos.

12.2. STUNDU GRAFIKI

Rūpniecības un pārtikas preču pārvadāšana ir sarežģīts trans-

porta process. Vienā dienā vienam un tam pašam automobilim,

izvadājot pārtikas preces no saldētavām un kombinātiem uz tirdz-

niecības punktiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kā

arī rūpniecības preces no noliktavām uz veikaliem, bieži vien ir

jāveic vairāki braucieni. Praksē nākas sastapties ari ar loka

maršrutiem, kur preču ievešana tirdzniecības tīklā notiek pēc sa-

dalošā loka maršruta principa, bet, turpinot šo pašu braucienu,
taras savākšana vienlaikus notiek pēc savācošā loka maršruta

•principa. Ja transporta procesā izmanto šādas organizatoriskās
shēmas, dispečeru punktiem praktiski nav iespējams novērst

maršrutos esošo automobiļu nevienmērīgu atgriešanos pie kravu

nosūtītājiem jau pēc pirmā brauciena. Šādas situācijas rada auto-

mobiļu sastrēgumus pie kravu nosūtītājiem, kravu saņēmēji nezina

kravas atvešanas precīzo laiku, nav sagatavojušies kravas pie-

ņemšanai. Kopumā šie apstākļi izraisa transporta darba ražīguma
pazemināšanos un pašizmaksas paaugstināšanos.

Lai iepriekš minēto novērstu, starp kravu nosūtītājiem un šo

kravu saņēmējiem, pamatojoties uz cenrādī Nr. 13-01-10 «Vieno-

tie tarifi kravu pārvadāšanai ar autotransportu» noteiktajiem nor-

matīviem, jāizstrādā abpusēji saskaņots automobiļu pienākšanas
un atiešanas laiks katram braucienam. Praktiski šo uzdevumu var

veikt, izstrādājot preču piegādes stundu grafiku.
Preču piegādes stundu grafiku būtība ir tā, ka tajos ir no-

teikta automobiļa atbraukšana pie kravu nosūtītāja (uz noliktavu,

piena kombinātu, vairumtirdzniecības bāzi) un kravu saņēmēja
(uz tirdzniecības centru, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu)

precīzi noteiktā un starp tiem saskaņotā laikā. Stundu grafika
izstrādāšana pamatojas uz automobiļa kustības, kravu iekrauša-

nas un izkraušanas, kā ari papildoperāciju (svēršanas, pārskai-
tīšanas) veikšanas normatīvo laiku. Paraugā dotajā preču piegā-
des stundu grafikā (sk. tabulu 12.1.) automobilim ГАЗ-52 vidē-

jais tehniskais ātrums pieņemts 23 km/h; produkcijas iekraušanas

laiks — 27 min, izkraušanas laiks — 20 min, piena pudeļu taras

iekraušanas laiks — 14 min, laiks produkcijas pārskaitīšanai, to

pieņemot un nododot, — 4 min katrai operācijai. Kravas iekrau-
šanas un izkraušanas laika norma, ievērojot sevišķas piesardzības
prasības piena un stikla taras pārvadāšanai, kā arī to, ka auto-

mobilim ir furgona tipa kravas kaste, tiek palielināta par
35%

(saskaņā ar «Vienoto tarifu» pielikuma Nr. 2 40. un 46. para-
grāfiem).
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Mūsu valstī autotransporta efektīvas izmantošanas metodes

meklē un pēta PSRS ZA Centrālā ekonomiski matemātisko metožu

institūta autotransporta automātiskās vadības sistēmu laborato-
rija, kurā veic pētījumus par autopārvadājumu maršrutizāciju un

preču piegādes stundu grafiku izstrādāšanu ar elektroniskām

skaitļošanas mašīnām. Automobiļu maršrutizācijas uzdevumu pēc
preču piegādes stundu grafikiem vispārējā veidā formulē šādi:

ir zināmi kravu nosūtītāji, kravu saņēmēji un autosaimniecības,
kuras veiks pārvadājumus, zināmi kravu piegādes un patēriņa
apjomi, ritošā sastāva vienību skaits un kravnesība;

doti produkcijas piegādes grafiki kravu saņemšanas punktiem,
ritošā sastāva izbraukšanas un atgriešanās laiks;

dotas īsāko attālumu tabulas starp visiem kravu nosūtīšanas

un saņemšanas punktiem un autosaimniecībām, zināms kravu

iekraušanas un izkraušanas laiks katrā braucienā, ritošā sastāva

vidējais tehniskais ātrums braucienā ar kravu un bez tās.

lepriekš formulēto uzdevumu atrisinot pēc PSRS ZA Centrālā

ekonomiski matemātisko metožu institūta autotransporta auto-

mātiskās vadības sistēmu laboratorijas izstrādātā algoritma, salī-

dzinājumā ar jau zināmajām metodēm var iegūt vairākas priekš-
rocības:

ar elektronisko skaitļošanas mašīnu izveidotie maršruti pre-
cīzi izvērtē visus ierobežojumus, tādējādi novēršot ritošā sastāva

dīkstāves un nokavēšanos maršrutos;

samazinās maršrutā nepieciešamo ritošā sastāva vienību skaits,
jo darba laiks tiek izmantots maksimāli;

atrisinot uzdevumu ar elektronisko skaitļošanas mašīnu, vien-

laikus informācija tiek norakstīta uz automobiļa norīkojuma lapai
līdzīgas formas, pie tam katra maršruta uzdevums tiek izsniegts
stundu grafika formā.

Preču piegādes stundu grafika piemērs dots tabulā 12.1.

Organizējot kravu pārvadājumus pēc stundu grafika, kravu

nosūtītāju pienākums ir savlaikus, t. i., pirms ritošā sastāva iera-

šanās, sagatavot nosūtīšanai paredzētās kravas, pārbaudīt šo

kravu iekraušanai nepieciešamo tehnisko līdzekļu stāvokli un no-

formēt kravas transporta pavaddokumentus. Savukārt kravu sa-

ņēmēju pienākums ir noteiktajā laikā mobilizēt darbaspēku un

atbrīvot telpu atvestās kravas izkraušanai, sagatavot nosūtīšanai

izvedamo taru un jau iepriekš noformēt taras transporta pavad-
dokumentus.

Šāda transporta procesa organizācija ievērojami samazina

ritošā sastāva dīkstāves kravu iekraušanas un izkraušanas pun-

ktos.

Stundu grafikā ir precīzi normēta katra šofera darba diena,

tādējādi palielinās šofera atbildība par uzdevuma izpildi, darbs

kļūst organizētāks, mērķtiecīgāks un ražīgāks. Stundu grafika
ieviešana disciplinē arī autosaimniecības, jo uz līnijas nav
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Tabula
12.1.

Preču

piegādes
stundu

grafiks
Nr.

112

piena

produktu

piegādei
1981.

gada

26.

maijā.

Norīkojuma
lapas

Nr.

001214.

Šoferis

—
Kalniņš

J„

tabeles
Nr.

13.

Automobilis
ГАЗ-52,

07-20

ЛАЕ.

Piekabe—

Izbraukšanas
laiks

no

garāžas—
8.00.

Atgriešanās
laiks

garāžā—
17.00.

Kravas

nosūtītāji

Kravas

saņēmēji

Brau- ciena Nr.

Laiks

kravu iekraušanai
un

izkrauša-
nai

(min).

Laiks

kravu

un

izkrauša-
nai

(min).

Uzņēmuma nosaukums
un

adrese

Iera- šanās laiks

i

Iz-brajk- Iaiks

Uzņēmuma nosaukums
un

adrese

nosaukums

Attā-lums (km)

Iera- šanās laiks

Iz- brauk- šanas laiks

"dot
0'
mot"

taru

taru

nodo- dot taru

saņe-mot taru

1.

Piena

kombi-

nāts

Pils

ielā

3

8.15

31

8.46

Piena

produktu

veikals

Nr.

5

Za|ā

ielā

94

Piens,

100

kas-

tes

(1000
/)

9.07

24

18

9.49

2.

Tas

pats

10.10

18

31

10.59

Ēdnīca

«Vita»

Liepu

ielā

118

Piens,

50

kastes

(500

/)

10

11.25

12

11.48
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pieļaujamas ritošā sastāva dīkstāves tehnisku iemeslu dēļ. So pa-
sākumu realizācijas gaitā paaugstinās autotransporta darba ražī-

gums, pazeminās pārvadājumu pašizmaksa un rodas iespēja daļu
ritošā sastāva izmantot citu pārvadājumu veikšanai.

12.3. RITOŠĀ SASTĀVA IZBRAUKŠANA UZ LĪNIJAS

Uz līnijas drīkst izbraukt tikai pilnīgā tehniskā kārtībā esošs

ritošais sastāvs. Par autosaimniecības ritošā sastāva laba teh-
niskā stāvokļa nodrošināšanu ir atbildīgs autosaimniecības teh-

niskais dienests un arī šoferi, jo no ritošā sastāva tehniski

kulturālas izmantošanas uz līnijas ļoti lielā mērā ir atkarīgs tā

tehniskais stāvoklis.

Katrā autosaimniecībā ir jāorganizē ritošā sastāva tehniskā

stāvokļa kontroles un caurlaides punkts, kurā autosaimniecības

maiņas mehāniķis pārbauda ritošā sastāva tehnisko stāvokli, bet

autosaimniecības apsardzes dienests kontrolē un nodrošina kop-
lietošanas ritošā sastāva likumīgu izmantošanu.

Ritošā sastāva izbraukšanu uz līnijas var vadīt un kontrolēt

ar dažādiem paņēmieniem, kuri būtībā ir atkarīgi no autosaimnie-

cības lieluma.

1. Šoferis kopā ar automobiļa norīkojuma lapu no dispečera
saņem noteiktas formas talonu vai žetonu, uz kura ir uzrakstīts

automobiļa, piekabes vai puspiekabes tips un numurs. So talonu

vai žetonu šoferis, izbraucot darbā, kontrolpunktā kā caurlaidi
nodod maiņas mehāniķim. Pēc ritošā sastāva izbraukšanas darbā

maiņas mehāniķis saņemtos talonus vai žetonus nodod dispeče-

riem, kuri tos pakar kopējā paneļa ailē «uz līnijas» (12.1. att.).
Atgriežoties no līnijas, pēc automobiļa norīkojuma lapas nofor-

mēšanas un nodošanas dispečeriem šoferis saņem savu žetonu,

12.1. att. Panelis ar žetoniem automobiļa atrašanas vietas kontrolei.
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12.2. att. Kontroles tablo «mehāniķis—dispečers»:
/ — trīsstāvokļu tumblers; 2 — dispečera tablo ieslēgšanas slē-

dzis; 3 — sarkanas signālspuldzītes; 4 —■ za\ās signālspuldzltes;
5 — žetoni ar automobiļu numuriem; 6 — dispečera tablo un

mehāniķa pults ieslēgšanas kontrolspuldzes.

kuru izmanto kā caurlaidi iebraukšanai autosaimniecībā. Pēc

ritošā sastāva atgriešanās garāžā maiņas mehāniķis talonus vai
žetonus nodod dispečeriem, kuri tos uzkar uz paneļa attiecīgajās
ailēs.

Izmantojot šādu dispečeru paneli, ir iespējams visā maiņas
vai darba dienas laikā noteikt katras ritošā sastāva vienības at-

rašanās vietu. Taču ar šādu metodi nevar operatīvi kontrolēt

ritošā sastāva izbraukšanas un atgriešanās aizkavēšanās gadīju-
mus.

2. Izveido un praktiski izmanto ari kontroles tablo «mehā-

niķis—dispečers». Sāds tablo sastāv no vadības pults, kas novie-

tota maiņas mehāniķa darba vietā, un gaismas tablo, kuru no-

vieto dispečera darba vietā (12.2. att.) pie sienas.

Vadības pultī ir iemontēti trīsstāvokļu tumbleri /. To skaits

atbilst komerciālo automobiļu skaitam autosaimniecībā. Gaismas

tablo dispečeru telpā ir ierīkotas katram automobilim atbilstošas

divas signālspuldzītes — zaļa 4 un sarkana 3. Automobiļu numu-

rus uzraksta uz vadības pults un uz gaismas tablo dispečeru
telpā. Katrs tumblers var ieslēgt tikai noteiktam automobilim at-

bilstošās signālspuldzītes.
Pirms darba dienas sākuma visus tumblerus pārslēdz neitrālā

stāvoklī, šajā gadījumā gaismas tablo signālspuldzītes nedeg.
Kad automobilis caur kontrolpunktu brauc uz līnijas, maiņas me-

hāniķis pārbauda automobiļa tehnisko stāvokli, ja tas ir nevaino-

jams, atļauj automobilimizbraukt uz līnijas un pārslēdz tumbleru

uz labo pusi. Uz gaismas tablo dispečeru telpā iedegas zaļa sig-
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nālspuldzīte. Ja kāds automobilis nav tehniskā kārtībā, maiņas
mehāniķis attiecīgu tumbleru pārslēdz kreisajā stāvoklī

— uz

gaismas tablo dispečeru telpā iedegas sarkanā signālspuldzīte.
Ja autosaimniecībā ir liela, šāda signalizācijas sistēma jāveido

no vairākām kontroles tablo «mehāniķis—dispečers» sekcijām ar

palielinātu informācijas apjomu. Katrai automobiļu kolonnai liet-

derīgi izveidot savu sekciju, pie tam sekciju pamatkrāsa vār būt

atšķirīga. Sāds shēmas izveidojums atvieglo orientēšanos un uz-

skatāmi parāda situāciju autosaimniecībā kopumā.

Katras automobiļu kolonnas automobiļus sadala brigādēs ar

noteiktu automobiļu skaitu, piemēram, 15 vai vairāk par 15 auto-

mobiļiem.

Brigādēm un automobiļiem ir lietderīgi veidot garāžas nume-

rāciju pieaugošā kārtībā, un atbilstoši šim dalījumam ir jāveido
katras autokolonnas panelis (12.3. att.), kurā zem katra auto-

mobiļa garāžas numura ir trīs dažādu krāsu spuldzītes: zaļa —

automobilis ir tehniskā kārtībā, izbraucis uz līnijas; sarkana —

automobilis ir tehniskā kārtībā, atrodas garāžā; dzeltena — auto-

mobilis nav tehniskā kārtībā, atrodas garāžā.

Paneli uzstāda dispečeru telpā pie sienas. Paneļa vadības

pulti novieto maiņas mehāniķa darba vietā, bet paneļa ieslēgša-
nas pulti iebūvē dispečera darba galdā (12.4. att.).

Paneļa vadības pultī // katra automobiļa garāžas numuram

atbilst trīs attiecīgi krāsotas (zaļa /, sarkana 2 un dzeltena 3)
kontaktligzdas. Ja kāds automobilis dotajā momentā noņemts no

ekspluatācijas (norakstīts, atrodas kapitālremontā utt.), kontakt-

ligzdas var aizsegt ar attiecīgas krāsas plāksnīti.

Paneļa ieslēgšanas pultī /// iemontēts transformatora 13 va-

dības slēdzis 12, ampērmetrs // ar vadības pogu 10 un paneļa

spuldzīšu ieslēgšanas slēdži 7, 8 un 9.

Paneli dispečers ieslēdz tikai operatīvas nepieciešamības gadī-
jumā, un katrā laikā panelī attēlotā situācija būs atkarīga no

kontaktu saslēgšanas stāvokļa paneļa vadības pultī pie maiņas

12.3. att. Autokolonnas paneļa izveidojums.

1.autokolonna. Kolonnas priekšnieks Э.Kalniņš

1.brigāde

br. 3.Ozols

1 2 4 5 6 1С 11 12 13 К ■

®®® ИМ )® ®®® s®l

2.brigāde
br.K.KārMs

16 19 I 2C 25 29

90 !®®i

3.brigāde
br. U.Cers

31 34 36 ГзтП 38 I 42 I t5

®®® ®®®
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12.4. att. Kontroles tablo «mehāniķis—dispečers» sekcija:
/ — panelis; // — vadības pults; /// — ieslēgšanas pults; /, 2 un 3 —

zaļa, sarkanā un dzeltenā signālspuldzītes; 4, 5 un 6 — kontaktligzdas; 7,
8 un 9 — zaļo, sarkano un dzelteno spuldzīšu ieslēgšanas slēdži; 10 — am-

pērmetra vadības poga; 11 — ampērmetrs; 12 — transformatora vadības slē-

dzis; 13 — transformators.

mehāniķa. Ja ir šādi izveidota signalizācijas sistēma, maiņas me-

hāniķim vairs nav jāraksta un jāiesniedz dispečeriem automobiļu
tehniskā stāvokļa pārbaudeskontroltabele, maiņas mehāniķa darbs

līdz ar to kļūst ražīgāks.

12.4. KRAVAS RITOŠA SASTĀVA DARBA VADĪBA UZ LĪNIJAS

Kravas ritošais sastāvs uz līnijas var izbraukt atkarībā no

darba organizācijas metodes, kravu kraušanas darbu frontes un

ritošā sastāva kustības intervāla.

Individuālā darba gadījumā šoferis saņem darba uzdevumu,
kurš nav saistīts ar citu automobiļu darbu un ir veicams tikai
individuāli.

r

Grupas darba gadījumā katrs šoferis saņem darba uzdevumu,

kurš ir saistīts ar citu automobiļu darbu, kuri dotajā gadījumā
tiek izmantoti kāda kopēja uzdevuma veikšanai. Grupā ietilpsto-
šie automobiļi braucienus darba laikā veic patstāvīgi.

Kolonnas darba visi kolonna esošie automobiļi saņem kopēju

pārvadājumu plānu un kopīgi veic visus transporta procesa eta-
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pus: kravas iekraušanu, braucienu ar kravu un kravas izkrau-

šanu. Kolonnas darba metodi lieto tikai sevišķos gadījumos, pie-
mēram, ražas izvešanā, pārvadājot bīstamas kravas, kā arī citos

specifiskos gadījumos.
Atkarībā no kravu kraušanas darbu frontes var noteikt vien-

laikus apkalpojamo ritošā sastāva vienību skaitu katrā maršrutā.

Atkarībā no kravu kraušanas punktu darba ritma var noteikt
ritošā sastāva kustības intervālu, līdz ar to ari ritošā sastāva

izbraukšanas intervālu.

Ritošajam sastāvam uz līnijas jāizbrauc tā, lai kravu iekrau-

šanas punktā tas nonāktu transporta pieprasījumā norādītajā
laikā.

Kravas ritošā sastāva darba vadībā uz līnijas svarīgi orga-

nizatoriskā darba elementi ir ritošā sastāva izbraukšanas kon-

trole, ritošā sastāva darba kontrole uz līnijas un radušos teh-

niska un organizatoriska rakstura traucējumu ātra novēršana.

Ritošā sastāva izbraukšanu uz līnijas var kontrolēt ar dažā-

diem paņēmieniem, kuri būtībā ir atkarīgi no autosaimniecības

lieluma.

Kravas ritošā sastāva darbs ir jākontrolē un arī jāvada uz

līnijas. Tas ir atbildīgs uzdevums visam autosaimniecības dispe-
čeru dienestam. Kravas automobiļu darba kontrolei un vadībai uz

līnijas iekārto līniju dispečeru punktus. To izvietojumu nosaka

lielākie kravu veidošanās centri: dzelzceļa stacijas, būvkonstruk-
ciju un būvmateriālu rūpnīcas un automobiļu kustības maršrutu

krustošanās vietas.

Līnijas dispečeri kontrolē automobiļu pienākšanas laiku kra-

vas iekraušanas vai izkraušanas punktos un izbraukšanu no tiem.

Ja kravu iekraušanas vai izkraušanas darbi ir organizēti neap-

mierinoši un ritošajam sastāvam rodas dīkstāves, dispečers no-

skaidro dīkstāves iemeslus un veic pasākumus to novēršanai.

Ja līnijas dispečeri kravu kraušanas punktos dīkstāves novērst

nevar, tie informē autosaimniecības galveno dispečeru, kurš var

pieņemt lēmumu par automobiļu norīkošanu darbā citā maršrutā.

Šādā gadījumā līnijas dispečers kopā ar kravu kraušanas punkta
pārstāvi sastāda noteiktas formas aktu.

Ja autosaimniecībā saņem steidzamu pārvadājumu pieteikumu
(valdības rīkojuma, stihiska nelaimes gadījuma un citu iemeslu

dēļ), dispečers nekavējoties norīko šo uzdevumu izpildīšanai ne-

pieciešamo automobiļu skaitu no autosaimniecības tuvākajiem
maršrutiem, bet pēc tam izdara pārējos maršrutos nodarbināto

automobiļu norīkojuma korekciju, lai uzdotais pārvadājumu plāns
tiktu izpildīts iespējami pilnīgāk. Par automobiļu noņemšanu no

kāda maršruta dispečers informē gan kravas nosūtītājus, gan ari

kravas saņēmējus.
Ja automobiļiem dīkstāve līnijā rodas tehnisku iemeslu dēļ un

šoferi saviem spēkiem dīkstāvi novērst nevar, dispečers šim no-

lūkam norīko tehniskās palīdzības mašīnu. Tehniskās palīdzības
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mašīnai var dot uzdevumu novērst defektus uz vietas, vilkt

bojāto automobili uz kravas izkraušanas punktu vai autosaimnie-

cību. Kopā ar tehniskās palīdzības mašīnu var norīkot ari rezer-

ves automobili, kurā var pārkraut kravu un nogādāt to kravas

saņēmējam.

Saņemot informāciju par avārijām vai satiksmes negadīju-
miem, dispečeri nekavējoties informē autosaimniecības vadību un

rīkojas saskaņā ar administrācijas dotajiem norādījumiem.
Ja automobiļi jānorīko indīgu, sprāgstošu vai citādi bīstamu

kravu pārvadāšanai, dispečera pienākums ir instruēt šoferus par
šādu kravu pārvadāšanas īpatnībām un pārbaudīt, vai šoferi zina

šādu kravu pārvadāšanas noteikumus.

Uz līnijas strādājošo automobiļu darba kontroli un operatīvu
vadību var veikt tikai tad, ja ir operatīvi un labi organizēti sa-

kari starp autosaimniecību, līniju dispečeriem un šoferiem. Saka-
rus var realizēt ar telefona, radio vai citām automātiskām

signalizācijas un reģistrēšanas iekārtām.
Telefoniskos sakarus starp autosaimniecību un līniju dispeče-

riem var realizēt ar apdzīvotās vietas automātiskās telefona cen-

trāles starpniecību vai arī izmantojot ДКЗ tipa dispečeru komu-

tatorus, kurus ari ir iespējams pieslēgt automātiskajai telefona
centrālei.

Selektora sakari ir divdzīslu telefoniskie sakari, kuri nodro-

šina kāda atsevišķa abonenta izvēles jeb selektīvu izsaukšana.

Dispečers pēc vajadzības pa selektoru var izsaukt vienu abonentu,

noteiktu abonentu grupu vai visus abonentus vienlaikus.

Radiosakarus starp autosaimniecību, līniju dispečeriem un

šoferu brigāžu brigadieriem vai atsevišķiem šoferiem var organi-
zēt pēc radiotelefona, radiotelegrāfa vai radioreleju līniju sakaru

principiem. Radiosakaru nodibināšana ir izdevīga tādos gadīju-
mos, ja līniju dispečeru punktu tuvumā nav telefona līniju vai

automātiskās telefona centrāles ir pārslogotas. Radiosakariem
izmanto fiksētā viļņa APC, ЦРС vai «Гранит» tipa radiostacijas.

Ja lielām kravu plūsmām pārvadājumos ir sezonas raksturs,

neilgā laika posmā jāizved lieli kravu apjomi, stacionāru sakaru

punktu iekārtot nav ekonomiski izdevīgi. Sādā gadījumā jāiz-
manto pārvietojamās radiostacijas, kuras iekārto УАЗ vai RAF
markas automobiļos.

12.5. AUTOBUSU DARBA VADĪBA UZ LĪNIJAS

Autobusu darba vadību visos maršrutos veic maršruta dispe-
čeru punktu dispečeri autoostas vai autostacijas vecākā dispečera
vadībā. Dispečeri nosaka katra autobusa atiešanas laiku un kār-

tību, seko autobusa kustībai maršrutā, noformē reisa regularitātes
uzskaites dokumentāciju. Dispečeri savā darbā ņem vērā auto-

busu kustības sarakstus, autobusa izbraukšanas grafiku, auto-
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bušu ekspluatācijas normatīvus un instrukcijas par norīkojuma
lapu, biļešu un ieņēmumu uzskaites dokumentācijas pareizu no-

formēšanu.

Dispečeri savā darba procesā vienmēr attēlo autobusu fak-
tisko kustību, maršruta lapā norāda autobusu pienākšanas un

atiešanas laikus, kā arī laika intervālus starp katrā maršrutā

pienākošajiem un atejošajiem autobusiem.

Dispečeri dod atļauju pilsētas maršruta autobusam izbraukt
reisā tikai precīzi autobusu kustības sarakstā norādītajā laikā.
Autobusa atiešanas laiku dispečers drīkst izmainīt tikai galējas
nepieciešamības gadījumā, lai labāk varētu apkalpot pasažieru
plūsmu, vai citos ārkārtējos gadījumos, kad nav iespējams ievē-

rot autobusu kustības sarakstu. Piepilsētas un starppilsētu marš-

rutos dispečeriem nav tiesību izmainīt autobusu kustības sarakstu

vai noteikt citu autobusu atiešanas laiku. Ja kāda piepilsētas vai

starppilsētu maršruta autobuss reisā nevar izbraukt, tas tūlīt ir

jāaizstāj ar rezerves autobusu vai arī uz šo maršrutu ir jāpār-
slēdz kāds no citu maršrutu autobusiem, protams, rūpējoties savu-

kārt par tā aizvietošanu.

Ja kādu apstākļu dēļ autobusu kustība kādā maršrutā kļūst
neregulāra, tad dispečeriem nekavējoties jāatjauno kustības re-

gularitāte maršrutā. To var izdarīt, izmantojot kādu no turpmāk
minētajiem autobusu kustības regulēšanas veidiem.

Jāizstrādā operatīvais intervāls autobusu izbraukšanai reisā,
t. i., jāaprēķina jauns autobusu atiešanas intervāls, kurš atbilstu

izmainītajiem kustības apstākļiem.
Autobusa atiešanas intervālu (minūtēs) nosaka pēc tabulām

vai ari aprēķina, dalot autobusa pilnas aprites laiku (abu reisu

laiku un autobusa stāvēšanas laika abās gala pieturās summu

minūtēs) ar faktisko autobusu skaitu maršrutā.

Piemērs 12.1. Autobusa pilns aprites laiks ir 72 min, autobusu

skaits maršrutā — 12 gab., kustības intervāls — 72: 12=6 min,

sabojājušies — 3 autobusi, maršrutā paliek — 12 —3=9 autobusi.

Tātad kustības intervāls
—

72 : 9=8 min.

Kad autobusi ir salaboti, dispečeriem atkal jākoriģē to kus-

tības intervāli, lai neiznāktu tā, ka viena maršruta autobusi

maršruta pieturās pienāk pēc pārāk liela intervāla vai secīgi cits

aiz cita bez jebkāda intervāla.

Kavējuma iedzīšana nākamajā reisā ir pieļaujama tikai tādā

gadījumā, ja autosaimniecības ekspluatācijas daļa ir iepriekš
izstrādājusi katram maršrutam pieļaujamo reisa laika samazinā-

jumu. Sādā gadījumā to autobusu, kurš maršruta galapunktā ir

pienācis ar nelielu nokavēšanos un līdz ar to ari nokavē nākošā

reisa sākumu, dispečeri nosūta kārtējā reisā tūlīt pēc pasažieru
iekāpšanas un autobusa šoferim dod uzdevumu «iedzīt» noka-

vēto laiku, pie tam norāda maksimālo pieļaujamo braukšanas

ātrumu, stāvēšanas laiku samazinājumu starppieturās un gala-

punktā, tādējādi ievedot autobusu regulārajā kustības sarakstā.



Autobusa aizturēšana gala stacijā ir jāizdara tad, ja auto-

buss atbraucis pirms norādītā laika, un jānoskaidro šādas ātrā-

kas pienākšanas apstākļi. Ja kāda maršruta autobusu ātrāka pie-
nākšana galapunktā atkārtojas samērā bieži, dispečeriem ir jāiz-
skata jautājums par šī maršruta autobusu kustības saraksta un

reisam paredzēto laika normatīvu izmainīšanu.

Kustības intervālu nobīdi lieto gadījumos, kad maršrutā no

kārtējā reisa uz neilgu laiku (sīku defektu novēršanai) «izkrīt»

viens autobuss. Sādā gadījumā dispečeram ir tiesības kārtējā
autobusa atiešanu par '/з autobusu kustības intervāla aizkavēt,

bet nākošo autobusu —

par 7з kustības intervāla reisā nosūtīt

ātrāk. Autobusam, kura nosūtīšana reisā bija aizkavēta, dispe-
čers attiecīgi samazina stāvēšanas laiku gala pieturās.

Lai autobusa kustība maršrutā būtu regulāra, dispečeri var

lietot dažādus kustības regulēšanas paņēmienus, piemēram, auto-

busa maršruta vai kustības virziena izmainīšanu (ja pārrakta
iela, t. i., bojāts ūdensvads, sakaru kabelis), reisa saīsināšanu

dotajā maršrutā un rezerves autobusu iesaistīšanu pasažieru pār-
vadāšanai dotajā maršrutā.

Ja autobusu kustībai izveidojas sevišķi bīstami apstākļi: kail-

ledus, sniegputeņi, bieza migla, stipras lietusgāzes, — dispeče-
riem ir tiesības aizliegt jebkādu autobusu kustību sevišķi bīsta-

mos maršrutos vai arī izmainīt autobusa kustības grafiku vai

maršrutu, nosakot šoferim vadīt autobusu ar ātrumu, kurš ga-

rantē drošu satiksmi. Sādā gadījumā dispečers izdara attiecīgu
ierakstu autobusa ceļazīmē un dispečera žurnālā. Par pieņemto
lēmumu dispečers informē autosaimniecības ekspluatācijas die-

nestu.

Satiksmes autobusu kustību visos maršrutos organizē saskaņā
ar apstiprināto autobusu kustības sarakstu, kustības grafiku vai

kustības intervālu, kas noteikts attiecīgam autobusam. Autobusu

kustības sarakstā norāda katra maršruta autobusa atiešanas un

pienākšanas laiku katram reisam. Autosaimniecībām, autoostām,

autostacijām un dispečeru punktiem ir jānodrošina autobusu šo-

feriem tādi darba apstākļi, lai autobusu satiksme jebkurā gada-
laikā būtu regulāra.

Autosaimniecībām saskaņā ar grafiku ir jānodrošina tehniska

kārtībā esošu autobusu izbraukšana uz līnijas, attiecīga maršruta,

kustības saraksta izsniegšana autobusa šoferim, izbraucot kārtējā
reisā, elektrisko laika kontroles pulksteņu, telefona un radiote-

legrāfa sakaru līdzekļu uzstādīšana maršruta galapunktos un

kontrolpunktos, kā arī jānodrošina autobusu darba vadība uz

līnijas.
Autoostu, autostaciju un kontrolpunktu dispečeriem ar laika

kontroles pulksteņiem ir jāatzīmē autobusa norīkojuma lapātā pie-
nākšanas un atiešanas laiks. Atzīmēto laiku dispečers apstiprina
ar savu parakstu un spiedogu. Šādas atzīmes ir jāizdara visu

maršrutu autobusu norīkojuma lapās, ja autobusi kursē caur



dotajiem punktiem neatkarīgi no autobusa piederības tai vai citai
autosaimniecībai.

Autobusa darbu maršrutā uzskaita pēc izpildīto reisu skaita
vai laika, kādu autobuss atradies norīkojumā vai rezervē.

Par autobusa reisu sauc autobusa nobraukumu dotajā marš-

rutā vienā virzienā. Par autobusa apriti sauc turp un atpakaļ
izpildītu reisu, izvērtējot autobusa stāvēšanu vienā no maršruta

galapunktiem.
Ir vairāki maršruta autobusu reisi:

nulles (parka) reiss — autobusa nobraukums no autosaimnie-

cības uz pasažieru iekāpšanas pirmo vietu vai autobusa nobrau-

kums no pasažieru izkāpšanas vietas uz autosaimniecību;
pilns reiss — satiksmes autobusu reisi dotajā maršrutā pilnā

maršruta garumā;
saīsināts reiss — satiksmes autobusa reiss maršruta posmā,

t. i., no maršruta sākuma punkta līdz kādai starppieturai marš-

rutā.

Jebkurā gadījumā laika normas autobusa braucienam nosaka,
ņemot par pamatu tipveida normatīvus, ceļa stāvokli un katra

maršruta hronometrāžas materiālus.

Katra šofera galvenais uzdevums ir autobusa kustības gra-

fika precīza ievērošana. Ari starppilsētu satiksmes autobusu šo-

feri nedrīkst izbraukt reisā no autostacijas vai kontrolpunkta bez

dispečera ikreizējās atļaujas. Autobusa kustības grafika precīza
ievērošana ir viens no galvenajiem rādītājiem autobusu šoferu

prēmēšanai.

Nosakot maršruta autobusa reisa regularitāti, izvērtē autobusa

atiešanas laiku no maršruta sākuma punkta, autobusa pienākša-
nas un atiešanas laikus maršruta starppieturās un autobusa pie-
nākšanas laiku gala pieturā. Normatīvos noteikts, ka pirms no-

teiktā atiešanas laika no apzīmētās autobusa pieturas nedrīkst

izbraukt neviens satiksmes autobuss. Ir pieļaujama 2 minūšu āt-

rāka maršruta autobusu pienākšana pieturās, bet aizkavēšanās

pilsētas maršrutos pieļaujama līdz 2 min, piepilsētas maršrutos —

līdz 4 min un starppilsētu maršrutos
—

līdz 8 min.

Autobusu kustības regularitāti kontrolē autoostu, autostaciju
un dispečeru punktu dispečeri, līnijas kontroles dienests un pēc
šoferu telefoniskās informācijas, kuru saņem no maršrutu gala-
punktiem vai lielākajām starppieturām. Visi neregulārie reisi ir

jāreģistrē kontroles žurnālā.
Beidzot darbu maršrutā, šoferis nodod autobusa norīkojuma

lapu dispečeram, kurš, pamatojoties uz kustības regularitātes pār-
baudītāju ziņojumiem un ierakstiem kontroles žurnālā, izdara no-

rīkojuma lapā atzīmi par veikto reisu skaitu un kustības regula-
ritātes vērtējumu.
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13. nоd aļа

PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS MATEMĀTISKĀS

METODES

13.1. PAMATJĒDZIENI PAR LINEĀRO PROGRAMMĒŠANU

Mūsu valstī aizvien lielāku nozīmi iegūst visu ražošanas spēku
tālāka attīstība, sociālistiskās ražošanas plānošanas darba piln-
veidošana un kapitālieguldījumu ekonomiskās efektivitātes

paaugstināšana. Dažādu problēmu risināšanas daudzveidība rūp-

niecībā, lauksaimniecībā un transportā, šo ražošanas nozaru sav-

starpējā saistība un likumsakarīgā attīstība iepriekš minēto uzde-

vumu sekmīgu atrisināšanu dara sevišķi sarežģītu. So uzdevumu

risināšanai jālieto jaunas risināšanas metodes, jāizmanto mūs-

dienīgi tehniskie līdzekļi — elektroniskās skaitļošanas ma-

šīnas.

Tagad visi mūsu valsts autotransporta uzņēmumi savā prak-
tiskajā darbībā izmanto plānošanas un ekonomiskās stimulēšanas

jaunās metodes, tā rezultātā ievērojami pieaugusi objektīvo likum-
sakarību loma autopārvadājumu plānošanā, organizācijā un prak-
tiskajā realizēšanā, vispusīgi tiek veicināta transporta līdzekļu
darba ražīguma kāpināšana un transporta produkcijas pašizmak-
sas samazināšana, autotransporta darba rentabilitātes paaugsti-
nāšana, strādnieku iniciatīvas attīstīšana, viņu morālā un ma-

teriālā ieinteresēšana sava individuālā darba un visa uzņēmuma
ražošanas un finansiālās darbības rezultātos. Tas nozīmē, ka

racionālai autopārvadājumu organizēšanai jāpamatojas uz zināt-

nisku darba organizāciju un tādām darba plānošanas metodēm,

kuras balstās uz objektīviem matemātiskiem un ekonomiskiem
likumiem.

Transporta darba organizēšanai optimālo variantu ātri un

rezultatīvi var atrast ar matemātiskajām plānošanas metodēm,

kur viena no operatīvākajām ir lineārās programmēšanas metode,

kuras pamatprincipus un praktisku izmantošanu transporta uz-

devumu risināšanā pirmais bija pamatojis padomju matemātiķis,

PSRS Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis, akadēmiķis
L. Kantorovičs.



Nosacījumus, kuri raksturo mainīgo lielumu pieļaujamo inter-

vālu lineārās programmēšanas uzdevumos, atrod ar lineāru vie-

nādību vai nevienādību sistēmu, pie tam funkcija, kuras mini-

mumu (maksimumu) meklē, arī ir to pašu mainīgo lielumu lineāra

funkcija. Tas tad arī ir galvenais nosaukumā «lineārā program-

mēšana».

Lai ar lineārās programmēšanas metodēm noteiktu kāda uz-

devuma optimālo atrisinājumu, risināšanas gaitā jāizskata vai-

rāki pabeigti risinājuma cikli, kuri būtībā katrs pats par sevi ir

kāda pilnīgi noteikta ražošanas programma. No šejienes tad arī

radies nosaukums
—

lineārā programmēšana.
Lai ar lineārās programmēšanas metodēm sekmīgi risinātu da-

žādus uzdevumus, nepieciešami šādi priekšnoteikumi:
a) savstarpēji saistītu faktoru sistēma;

b) precīzi un nepārprotami noteikts optimalitātes kritērijs;
c) mūsu rīcībā esošo resursu ierobežošanas nosacījumi.
Autotransportā ar lineārās programmēšanas metodēm risina

vairākus transporta darba organizatoriskos uzdevumus: optimālā
braucienu skaita noteikšanu automobiļiem dažādos maršrutos,

transporta līdzekļu un kravu iekraušanas un izkraušanas mehā-

nismu optimālo sadalīšanu, kravu nosūtītāju piesaistīšanu kravu

saņēmējiem, optimālu automobiļa kustības maršrutu izstrādā-

šanu utt.

13.2. OPTIMĀLĀ BRAUCIENU SKAITA NOTEIKŠANA

AUTOMOBILIM DARBA DIENĀ

Uzdevums 13.1. No kravu nosūtītāja A krava jāaizved diviem

kravas saņēmējiem Bx un B2 (13.1. att.). Ir aprēķināts, ka vienam

braucienam maršrutā AB\ nepieciešamais laiks fV—l h, bet

maršrutā AB
2

— f"br=l,4 h. Pieļaujamais automobiļa norīkojuma
laiks T

n
=B h, tajā skaitā laiks nulles braucienam 4 =0,2 h, izman-

tot automobili ilgāk par noteikto norīkojuma laiku

nedrīkst, braucienu skaitam jābūt maksimālam

un veselam skaitlim. Automobilimdarba diena jā-

organizē tā, lai darba laika zudumi abos maršru-

tos būtu minimāli. Tātad šajā gadījumā par opti-
malitātes kritēriju jāuzskata darba laika zudumu

samazināšana līdz nullei vai līdz minimumam.

Uzdevumu var risināt divējādi.
Risinājums.
Analītiskā metode. Pieņemsim, ka automobili

izmanto tikai maršrutā ABi. Automobiļa darba

laikā T
a
=T

n-10, braucienu skaits z' šajā marš-

rutā būs:

T
ū-t0 8-0,2 7,8

_

й 13.1. att. Marš-

rutu shēma.
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Pieņemam, ka jāveic 7 braucieni, jo saskaņā ar uzdevuma no-

sacījumu un reālo kravas transporta darba jēgu braucienu skaits

var būt tikai vesels skaitlis. Darba laika zudumi, šādi organizējot
automobiļa izmantošanu,

t\=T
a
-t'

DĪ
z'=7,8-1•7=0,8 h.

Ja pieņemam, ka automobili izmanto tikai maršrutā AB
2,

tad

automobiļa braucienu skaits

_Td___7!B__
2 ~

Г*
~

1,4
-

557"

Pieņemam, ka jāveic 5 braucieni. Darba laika zudumi

tT
t
=T

a
- t"bT z"=7,8- 1,4 •5=0,8 h.

Tādējādi optimālais automobiļa izmantošanas variants jāmeklē
tādā darba organizācijas formā, kad daļu braucienu automobilis

varēs veikt maršrutā AB
U bet daļu — maršrutā AB

2. Šādas darba

organizācijas iespējamie varianti apkopoti 13.1. tabulā.

13.1. tabula

Automobiļu darba organizācijas variantu izvēles tabula

Rezultātu analīze rāda, ka automobiļa izmantošanā optimālais
ir trešais variants, kad automobilis darba dienā veic piecus brau-

cienus maršrutā AB\ un divus braucienus maršrutā AB
2. Darba

laika zudumi pie šādas automobiļa darba organizācijas ir novērsti

pilnīgi.

Pēc yeiktajiem aprēķiniem redzam, ka optimālā braucienu

skaita noteikšana ar analītisko metodi ir darbietilpīgs process.

Sā uzdevuma risināšanai nepieciešams ievērojams laika patēriņš
iespējamo darba organizācijas variantu izskaitļošanai un rezul-

tātu salīdzināšanai.

Braucienu skaits Darba laiks maršrutos (h)

Vari-

anta

Nr.
1. marš- 2. marš-

rutā rūtā

1. marš- 2. marš-

rutā rūta Kopa

Darba

laika

zudumi

<h)

Darba

laika

zudumi

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

2

3
4

4

5

7

6

5

4

3

2

1

1.4

2.8

2.8

4.2

5.6

5.6

7,0

7

7,4

7,8
G.8

7,2

7.6

6.6

7,0

0,8

0,4

0

1,0

0.6

0,2

1.2

0.8

'10,2

5,1
0

12,8
7,7

2,6

15,4
10,2
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Grafiskā metode. Mate-

mātiski uzdevuma nosacīju-
mus var formulēt šādi:

х+l,4г/ =7,8,

kur x — braucienu skaits

maršrutā AB\\
у

— braucienu skaits

maršrutā AB
2.

Tas ir taisnes vienādo-

jums, kura noteiktos punktos
krusto koordinātu asis. No-

saka taisnes novietojumu at-

tiecībā pret taisnleņķa koor-

dinātu asīm x un y. Maksi-
mālās x vērtības noteikšanai

у pielīdzina nullei, tātad

13.2. att. Grafiks optimālā braucienu
skaita noteikšanai.

x=—ļ—=7,B.

Attiecīgi у maksimālā vērtība

7,8

Aprēķinātās x un у vērtības atliek uz attiecīgām koordinātu

asīm un iegūtos punktus savieno ar taisni (13.2. att.). Meklētais

optimālais variants var atrasties tikai ar koordinātu asīm un

taisni norobežotajā zonā. Automobi|a izmantošanas optimālā va-

rianta noteikšanai grafikā jāatrod punkts, kurā taisne iet caur

ordinātu veselu vērtību krustpunktu, vai arī tam maksimāli tuvo-

jas. Norobežotajā zonā .taisnei tuvāk esošos ordinātu veselo vēr-

tību krustpunktus apzīmē ar C\, C 2... CV Grafikā novilktā taisne

iet caur punktu Cz, kura koordinātes x= 5 un y= 2. Tātad ar gra-

fisko metodi iegūtais rezultāts pilnīgi sakrīt ar optimālo rezul-

tātu, kuru nolasījām no 13.1. tabulas.

Varam secināt, ka šādus uzdevumus ērtāk risināt ar grafisko
metodi, šim nolūkam izmantojot iepriekš sagatavotu taisnleņķa
koordinātu sistēmu.

13.3. RITOŠĀ SASTĀVA OPTIMĀLA IZMANTOŠANA

Uzdevums 13.2.N0 diviem kravu nosūtītājiem viendabīgukravu
vienlaikus izved seglvilcēji ar maināmām puspiekabēm. Aprēķi-
nāts, ka kravu izvešanai no pirmā kravu nosūtītāja vienam segl-

vilcējam nepieciešamas trīs maināmas puspiekabes, bet kravu
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izvešanai no otrā kravu nosūtītāja vienam seglvilcējam nepie-
ciešamas četras maināmas puspiekabes. Kravas daudzums, kādu

vienā dienā var pārvest viens seglvilcējs, ir šāds: 16 tno pirmā
kravu nosūtītāja un 24 t no otrā kravu nosūtītāja. Autosaimniecī-

bas rīcībā ir 10 seglvilcēji un 36 maināmas puspiekabes. Seglvil-
cēji un maināmās puspiekabes jāsadala tā, lai autovilcienu darba

ražīgums dotajā darba dienā būtu maksimāls.

Risinājums.
Uzdevuma atrisināšanai lieto grafisko metodi. Informācija par

itransporta līdzekļiem dota 13.2. tabulā.

13.2. tabula

Informācija par transporta līdzekļiem

Uzdevuma nosacījumus izsaka ar šādiem vienādojumiem:

seglvilcējiem x+y=\o;

maināmajām puspiekabēm Зг/ +4г/ =36,

kur x un у — seglvilcēju skaits pirmajā un otrajā kravu nosūtī-

šanas punktā.

Maksimālais darba ražīguma (t) nosacījums abiem kravu no-

sūtītājiem

Qmax= 16Х+241/,

■kur Qmax —
maksimāli iespējamais pārvestās kravas daudzums

(t) no abiem kravu nosūtītājiem.

No diviem pirmajiem vienādojumiem nosaka x un у skaitliskās

vērtības, kuras attiecīgi būs šādas:

no pirmā vienādojuma x=lO; #=10;

no otrā vienādojuma *=12; y=9.

Taisnleņķa koordinātu sistēmā konstruē abas ar vienādoju-
miem izteiktās taisnes (13.3. att.).

No taisnleņķa koordinātu sistēmā novilkto abu taišņu krust-

punkta novelk perpendikulus pret koordinātu asīm un nolasa

skaitliskās x un у vērtības, kuras attiecīgi norāda, ka uz pirmo

Transporta līdzekļa
nosaukums

Transporta līdzekļu
skaita attiecība Trans-

porta

l. kravu 2. kravu
Hf!zekļu

nosūti- nosūti-
sKaus

tajam tājam

Seglvilcēji
Maināmās puspiekabes

1

3

1

4

10

36
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13.3. att. Grafiks ritošā sastāva optimālai izman-

tošanai.

kravu nosūtītāju darbā jānorīko 4 seglvilcēji, bet uz otro kravur

nosūtītāju — 6 seglvilcēji.
Tā kā katram kravu nosūtītājam ir dažāds maināmo puspie-

kabju piekraušanas laiks, tad attiecīgi maināmo puspiekabju sa-

dalījums būs šāds:

pirmajam kravu nosūtītājam 3jc=3-4 =12,

otrajam kravu nosūtītājam 4t/=4-6=24.

Transporta līdzekļu maksimālais darba ražīgums

Qmax= 16-4 + 24-6 =64 +144 =208 t.

Pārējās x un у vērtības (13.3. att. grafikā norobežotajā zonā)
dod ievērojami mazāku darba ražīguma rezultātu.

13.4. TRANSPORTA LĪDZEKĻU UN KRAVAS KRAUŠANAS

MEHĀNISMU OPTIMĀLA IZMANTOŠANA

Uzdevums 13.3. No diviem kravu iekraušanas punktiem auto-

mobiļi izved gabalkravu. Kravu iekraušanu automobiļos veic celtņ-
auto. Pirmajā kravu iekraušanas punktā viens celtņauto var ap-

kalpot 5 automobiļus, bet otrajā kravu iekraušanas punktā viens

celtņauto var apkalpot 10 automobiļus. Autotransporta uzņēmuma
rīcībā ir 70 automobiļi un 10 celtņauto. Plānotais pārvadājamās
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kravas daudzums vienā maiņā vienam automobilim pirmajā kravu

iekraušanas punktā ir 15 t, bet otrajā kravu iekraušanas punktā —

24 t. Automobiļi un celtņauto jāsadala tā, lai ritošā sastāva darba

ražīgums dotajā darba dienā būtu maksimāls.

Risinājums.
Matemātiskā veidā uzdevuma nosacījumus var uzrakstīt ar

šādiem vienādojumiem:

celtņauto x+y=\o,

automobiļiem sх+loг/ = 70,

kur x un у — celtņauto skaits pirmajā un otrajā kravas krauša-

nas punktā.
Maksimālais darba ražīguma nosacījums formulējams šādi:

Qmax=lsjt +24#.

Uzdevuma risināšanas gaita ir analoga iepriekšējā paragrāfā
aplūkotā piemēra risināšanas gaitai.

13.5. OPTIMĀLAIS VARIANTS KRAVU NOSŪTĪTĀJU

PIESAISTĪŠANAI KRAVU SAŅĒMĒJIEM

Uzdevums 13.4. Pēc autotransporta uzņēmumam iesniegta-

jiem transporta pieprasījumiem konstatēts, ka vairāki kravu sa-

ņēmēji pieprasa viendabīgu kravu, pie tam šādu kravu tiem var

dot vairāki kravu nosūtītāji. Ir zināms kravas daudzums, kādu

var dot katrs kravas nosūtītājs, kā ari zināmi attālumi starp kra-

vas nosūtītājiem un kravas saņēmējiem. Sī informācija apkopota
tabulās 13.3., 13.4. un 13.5.

Jāsastāda tads optimālais kravu nosūtītāju piesaistīšanas plāns

attiecīgiem kravu saņēmējiem, lai kravu pārvadāšanas izmaksas

būtu minimālas.

Saskaņa ar «Vienoto tarifu cenrādi Nr. 13-01-10 kravu pārva-
dāšanai ar automobiļu transportu» samaksa par kravu pārva-

13.3. tabula

Kravas daudzums kravas nosūtītāju noliktavās

Kravas nosūtītāji Indekss Kravas nosaukums

Kravas

daudzums
(t)

1. ķieģe]u rūpnīca

3. ķieģeļu noliktava

5. ķieģeļu noliktava

А,

А»
A

3

Silikātķieģeli
Silikātķieģeļi
Silikātķieģeļi

300

200

500

Kopa ļ I 1000
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13.4. tabula.

Kravas saņēmēju pieprasītais kravas daudzums

dājumiem ir atkarīga no kravas klases un kravas pārvadāšanas
attāluma. Saskaņā ar uzdevuma nosacījumu visa pārvadājamā
krava ir viendabīga, t. i., tā ir vienas klases krava. Tas nozīmē,
ka kravas pārvadāšanas izmaksas ir atkarīgas tikai no kravas

pārvadāšanas attāluma. Tātad uzdevumu par optimālo variantu

kravu nosūtītāju piesaistīšanai kravu saņēmējiem var reducēt uz

minimālā vidējā kravu pārvadāšanas attāluma noteikšanu dotajā
kravu pārvadājumu ciklā.

Principiālā kravu nosūtītāju un kravu saņēmēju ģeogrāfiskā

izvietojuma un tos savienojošā ceļu shēma aplūkojama 13.4. at-

tēlā.

Risinājums.
Lai iegūtu optimālo plānu kravu nosūtītāju piesaistīšanai kravu:

saņēmējiem, šo uzdevumu risina ar kravas pārvadājumu plāna
variantu pakāpeniskas uzlabošanas metodi.

Visu sākotnējo informāciju apkopo matricā. Matrica — tā ir

speciālas formas tabula, kurā horizontālā virzienā — rindiņās
ieraksta informāciju par

kravu saņēmējiem, bet verti-

kālā virzienā — ailītēs

ieraksta informāciju par kra-

vas nosūtītājiem. Rindiņu un

ailīšu krustošanās vietās vei-

dojas rūtiņas, kurās augšējā
labajā stūrī ieraksta attālumu

starp attiecīgiem kravu no-

sūtītājiem un kravu saņēmē-
jiem. lerakstītos attālumu

raksturojošos skaitļus apvelk
ar kvadrātu. Matrica ar tajā
ierakstīto sākotnējo informā-

13.5. tabula-

Attālums no kravu nosūtītājiem

līdz kravu saņēmējiem*

* Attālumi starp kravu nosūtītājiem un kravu saņēmējiem jāmēra ar

kontrolbraucienu vai jānosaka pēc kartes. Attālumus līdz 0,5 km noapa|o uz

0,5, bet attālumus virs 0,5 km noapaļo līdz veselam kilometram.

Kravas saņēmējs Indekss Kravas nosaukums

Kravas
dau-

dzums

(t)

5. būvlaukums

Astoņgadīgā skola

Rūpnīca «Komunārs»

8. būvlaukums
Katlu māja

Ba

B»

Silikātķieģeli
Silikātķieģeļi
Silikātķieģeļi
Silikātķieģeļi
Silikātķieģeļi

300

100

300

200

100

Attālums no kravu

nosūtītājiem (km)Kravu

saņē-
mēji Д1 rtl Ai

_

B,

#5

5

3

2

6

12

4

9

4

8

9

3

7

4

2

9
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13.4. att. Kravu nosūtītāju un kravu saņēmēju ģeogrā-
fiskā izvietojuma shēma:

A,...A3 — kravu nosūtītāji; Bi Bs — kravu saņēmēji.

ciju (pirminformāciju) aplūkojama 13.5. attēlā, un to sauc p

kravu pārvadājumu sākotnējo plānu (pirmplānu).
Matemātiskā veidā lineārās programmēšanas transporta v

devumu var uzrakstīt šādā veidā. Kravas daudzumu apzīmē
burtu x un diviem indeksiem.

Pirmais indekss norāda, no kuras vietas kravu ved, bet otra

indekss norāda, uz kuru vietu kravu ved. Izveidojas divas vien

dojumu grupas.

Pirmā —
kravu nosūti

jiem:

*U+*l2 + *13 +Xl4+*ls =300

x
21+ -*22 +x23+ *24 +x

25
=201

Хъ 1+ *32 + *33 + *34+ *35 = 500

Tā nosaka kravu nosū

tāju rīcībā esošā krav

daudzuma ierobežojumus.
Otrā — kravu saņēm

jiem:

*n+*2i + *3i=300;

*i2+*22+*32= 100;

*Iз+*2з+*зз =300;

*14 + *24 + *34 =200;

*15 +*25 +*35=Ю0.

Tā nosaka kravu san

mēju pieprasītā kravu dau-

dzuma ierobežojumus.
13.5. att. 1. matrica ar sākotnējo in-

formāciju.
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Kopējo vienādojumu minimāla kravu pārvadāšanas attāluma

noteikšanai var uzrakstīt šādā veidā:

/min=s*ll +4*21 + 3*31 +3Xi2+9*22+ ?*32+ 2*13+

+ 4*23+ 4X
33 +6X

l4+ 8X
24+2*34+ 12*15+ 9*25+ 9x

3S.

Uzrakstītais vienādojums ir lineārs, jo satur tikai pirmās pa-

kāpes nezināmos. Saskaņā ar uzdevuma nosacījumiem un reālo

jēgux vērtības var būt tikai veseli pozitīvi skaitļi. Neskatoties uz

to, uzdevumu atrisināt tomēr ir grūti, jo risinājuma gaitā iegūst
ļoti daudz nezināma lieluma skaitlisko vērtību. Šādus uzdevumus

daudz vienkāršāk risināt, lietojot kravu nosūtītāju un kravu saņē-

mēju savstarpējās piesaistīšanas plāna pakāpeniskas uzlabošanas
metodi.

Uzdevuma risināšanas metodika ir šāda: aplūko pirmo mat-

ricu (13.5. att.) un nosaka īsāko attālumu no kravu nosūtītāja Л,
līdz kravu saņēmējiem B\, 82,B 2, 83, 54 un 85. Mūsu piemērā tāds
attālums būs 2 km — no kravu nosūtītāja Ax līdz kravu saņēmē-
jam 63. Sis attālums ierakstīts matricas rūtiņas A\BZ augšējā
labajā stūrī. Saskaņā ar pārvadājumu plānu kravu saņēmējs B3
ir pieprasījis 300 t kravas. Sāds kravas daudzums ir arī kravas

nosūtītājam A{. Piesaista kravu saņēmēju B3
kravu nosūtītājam

A
u šim nolūkam ieraksta rūtiņā Aļß3 (2. matrica, 13.6. att.)

skaitli 300 (noteikto kravas daudzumu tonnās).
Aplūko nākamo kravu nosū-

tītāju, t. i., ailīti A
2. Tajā ma-

zākais attālums — 4 km ir līdz

kravas saņēmējiem Bx un 83.B3.
Tā kā kravas saņēmējs B3 pie-
prasīto kravas daudzumu

(300 t) jau ir saņēmis no kra-

vas nosūtītāja A
u

tad kravas

saņēmēju B x piesaista kravas

nosūtītājiem A2, šim nolūkam

rūtiņā Л2ВI ieraksta skaitli

200 —
to kravas daudzumu,

kāds ir kravu nosūtītāja A
2 rī-

cībā. Bet kravas saņēmējam B\

nepieciešamas 300 t kravas, tā-

pēc iztrūkstošo kravas dau-

dzumu (100 t) tam piegādās
no kravu nosūtītāja Л3, šim no-

lūkam rūtiņā A
3Bi ieraksta

skaitli 100.

Līdz ar to kravu nosūtītāji
Aļ un A2 savas iespējas ir izpil-
dījuši, pārējos kravas saņēmē- m

jus piesaista kravas nosūtītā-

jam Л
3. Kravas sadalījumu un

13.6. att. 2. matrica kravas nosūtītāju
piesaistīšanai kravas saņēmējam.
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kravas nosūtītāju piesaistī-
šanu kravas saņēmējam var

aplūkot 2. matricā 13.6. а

tēlā.

Tās matricas rūtiņa
kurās ierakstītais skaitlis а

zīmē kādu noteiktu krav

daudzumu, sauc par slog
tām rūtiņām (rūtiņas Aļß
A

2BU A3BI, A
3B2, 'Л3В4

Л3ВS). Pārejās rūtiņas, kur

nav ierakstīti kravas da

dzumu raksturojoši skait

sauc par neslogotām rū

ņām.
Uzdevumu var atrisinā

ja risināšanas gaitā prec

ievēro šādus noteikumus.
Я 1. noteikums. Matricā j

M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M3M: būt šādam slogoto
skaitam: m+n— 1, kur m

n — attiecīgi rindiņu un а

līšu skaits dotajā matric

Mūsu piemērā m=

n=3, tātad m+n—l

=5+3-I=7. Bet 2. matri
ir tikai 6 slogotas rūtiņas.

Ja matricā slogoto rūtiņu skaits ir lielāks par m+ n—l, ta(

kravu nosūtītāju sākotnējā piesaistīšana kravu saņēmējiem izd
rīta neprecīzi, uzdevumu nevar atrisināt. Tāpēc jāsastāda jau
kravu nosūtītāju un kravu saņēmēju savstarpējās piesaistīšan
plāns, lai būtu ievērots augstāk minētais noteikums.

Ja slogoto rūtiņu skaits ir mazāks par m + n—l, uzdevum

var atrisināt. Sim nolūkam vienu vai vairākas noslogotās rūtiņ
slogo ar fiktīvu kravas daudzumu —

nulli (nulles slogojums
2. noteikums. Nulles slogojumu raksta neslogotajās rūtiņā

kuras veidojas, ja ailīte ar mazāko kravas daudzumu krustoj
ar rindiņu, kurā ierakstīts mazākais kravu pārvadāšanas attālum

Mūsu piemērā 2. matricā mazākais kravas daudzums (200
ir ailītē A

2, bet rindiņa ar mazāko ierakstīto attālumu ir £3, tāta(

rūtiņā A2B3 jāieraksta nulle (rūtiņu fiktīvi slogo ar 0 t kravas

3. matrica ar nulles slogojumu redzama 13.7. attēlā.

Nākamajā uzdevuma risināšanas etapā jānosaka palīgkoe
cienti rindiņām un ailītēm.

3. noteikums. Rindiņas un ailītes palīgkoeficientu summa

vienāda ar slogotajā rūtiņā ierakstīto attālumu.

Palīgkoeficientus nosaka šādi. Palīgailītes pirmajā rindiņa
raksta 0 (4. matrica 13.8. att.). Tad palīgkoeficienti palīgrindiņā

13.7. att. 3. matrica ar nulles slogo-
jumu.
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ailītēm A2 un A3 būs attiecīgi
4 un 3, jo slogotajā rūtiņā
A

2Bļ ierakstītais attālums ir

4 (0+ 4=4), bet slogotajā
rūtiņā A3Bi —

3 (0+3=3).
Aplūkojam ailītes A2 nākamo

slogoto rūtiņu A
2
B

3 (tajā ir

nulles slogojums). Rūtiņā
ierakstītais attālums ir 4, ai-

lītes A 2 palīgkoeficients ari ir

4, tātad rindiņas B
3 palīg-

koeficients būs 0 (4—4=0).
Analogi var noteikt palīgko-
eficientus ailītei Ai un rindi-

ņām 82,B 2, B4 un 85,B 5, kuri at-

tiecīgi būs 2, 4, —1 un 6,

ko redzam 4. matricā 13.8.

attēlā.

Pēc palīgkoeficientu no-

teikšanas jāpārbauda matri-

cas potencialitāte.
4. noteikums. Par poten-

ciālu sauc tādu matricas ne-

slogoto rūtiņu, kurai ailītes

un rindiņas palīgkoeficientu
summa ir lielāka par rūtiņā
ierakstīto attālumu.

Secīgi aplūkojam matri-

cas visas neslogotās rūtiņas.
Ailītē Ai rūtiņa A\B\ nav slo-

gota, palīgkoeficienti tai at-

tiecīgi ir 0 un 2, rūtiņā
ierakstītais attālums ir 5. Rū-

tiņa nav potenciāla, jo
(o+2) <5. Nākamā neslo-

gotā rūtiņa ir A{B2,
kura

ierakstīts attālums 3 un pa-

līgkoeficienti 4 un 2. Palīg-
koeficientu summa 4+2 =6

ir lielāka par rūtiņā ierakstīto

attālumu. Starpība starp pa-

līgkoeficientu summu un rū-

tiņā ierakstīto attālumu
6 — 3=3. So starpību sauc

par potenciālu, to ieraksta

attiecīgajā rūtiņā un apvelk
ar aplīti (5. matrica 13.9. at-

tēls).

13.8. att. 4. matrica ar palīgkoefiden-
tiem.

13.9. att. 5. matrica ar potenciālajām
rūtiņām.
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Turpmākā gaitā secīgi pārbauda matricas pārējās neslogotās

rūtiņas un konstatē, ka matricā ir vēl viena potenciāla rūtiņa —

Л2ВS ar potenciālu (6+4)—9=l. Arī to ieraksta matricas attie-

cīgajā rūtiņā. Vienā matricā var būt vairākas potenciālās rūtiņas.
Ja matricā ir kaut viena potenciāla rūtiņa, tā norāda, ka sa-

stādītais plāns kravas nosūtītāju piesaistīšanai kravas saņēmē-
jiem nav optimāls, šo plānu var uzlabot, t. i., vēl var samazināt

vidējo brauciena ar kravu garumu. Kravas nosūtītāju un kravas

saņēmēju savstarpējo piesaistīšanas plānu var uzlabot ar kontūru.

5. noteikums. Kontūrs veidojas kā lauzta slēgta līnija, kas

sastāv no secīgiem horizontāliem un vertikāliem taisnes nogriež-

ņiem, kuru virsotnes atrodas slogotajās rūtiņās: kontūru sākums

ir rūtiņa ar lielāko potenciālu; kontūru veidojošiem taisnes no-

griežņiem jāiet caur iespējami vairākām

matricas slogotajām rūtiņām, bet ne ma-

zāk kā caur divām, ieskaitot potenciālo;
kontūra līnijai jānoslēdzas tajā potenciā-
lajā rūtiņā, no kuras kontūrs ir sācies;
kontūra virziena maiņas virsotnes (līnijas
lūzuma punkti) drīkst atrasties tikai slo-

gotajās rūtiņās, kontūra virziena maiņas

leņķis drīkst būt tikai 90°. Rūtiņas, kurās

mainījies kontūra līnijas virziens, apzīmē
secīgi pēc kārtas ar zīmēm «—» un «+ »,

13.10. att. 6. matrica ar iezīmētu kon-

tūru.

13.11. att. Dažu iespē-

jamo kontūru paraugi.
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pie tam pirmo «—» zīmi liek

pie tās kontūra virziena maiņas
virsotnes, kura ir kontūra sā-

kuma (potenciālajā) rūtiņā.
Katrā matricā no dotās po-

tenciālās rūtiņas drīkst iezīmēt

tikai vienu kontūru.
6. matricā (13.10. att.) re-

dzamas iezīmētā kontūra līni-

jas dotajam piemēram, bet daži

iespējamie kontūra līniju pa-

raugi aplūkojami 13.11. attēlā.

Nākamajā uzdevuma risinā-

šanas etapā jāatrod kontūra

tāda pozitīvā (ar «+ » zīmi ap-

zīmētā) rūtiņa, kurā būtu ma-

zākais reālās kravas daudzums

(slogojums). Mūsu piemērā (sk.
13.10. att.) tāda ir rūtiņa A

3B2,

kura slogota ar kravas dau-

dzumu 100 t. Šo minimālo ar

«+ » zīmi apzīmēto kravas dau-

dzumu (100 t) pārnes no rūti-

ņām ar «+» zīmi uz rūtiņām
ar «—» zīmi un pieskaita tur

jau esošajam kravas daudzumam, t. i., pārnes skaitli 100 no r

tiņas A3B2 (+ ) uz rūtiņu A3Bļ (—) un pieskaita tur esošajā
kravas daudzumam. Tādā gadījumā rūtiņā A3By ierakstāmais kr

vas daudzums (slogojums) būs 200 t, bet rūtiņā A
3
B

2
kravas n

būs, tā paliks kā neslogotā rūtiņa (nulli ierakstīt nedrīkst,
parādās «nulles slogojums»). No rūtiņā A

2BX (+ ) ierakstī

slogojuma (200 t) atņem skaitli 100 (rūtiņā A
2Bļ paliek slogo

jums 100 t) un pieskaita pie rūtiņā A2B3 (—) ierakstītā fiktīv

kravas daudzuma 0 t (rūtiņā A2B3 iegūstam slogojumu 100 t

No rūtiņā Aļß3 (+ ) esošā slogojuma (300 t) atņem skaitli 10

(rūtiņā A\B3 paliek 200 t) un ieraksta šo kravas daudzumu poten
ciālajā rūtiņā A\B 2 ( —). Tādējādi esam aprēķinājuši visas tā

rūtiņas, kurās lūst kontūra virsotnes. Aprēķinātos rezultātu

ieraksta jaunā— 7. matricā (13.12. att.).
Kā redzam no 6. matricas (13.11. att.), kontūrs visas matr

cas rūtiņas neskar. Kontūra virsotņu neskartās, bet ar reālu kra

vas daudzumu slogotās rūtiņas {A3
B

A un A
3
B

5 ) pārnes uz 7. ma

ricu bez jebkādām izmaiņām.
Lai uzdevumu risinātu tālāk, jāpārbauda 7. matricas aizpi

dīšanas pareizība. Šim nolūkam pa rindiņām un ailītēm saskait

ierakstīto kravas daudzumu, tam ir jābūt attiecīgi vienādam а

to 1. matricā ierakstīto kravas daudzumu, kāds ir kravas no

sūtītāju noliktavās un kādu pieprasa kravas saņēmēji.

13.12. att. 7. matrica — uzlabotais

kravu nosūtītāju un kravu saņēmēju
savstarpējās piesaistīšanas plāns.
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Uzlabotais kravu nosūtītāju un kravu saņēmēju savstarpēj
piesaistīšanas plāns redzams 7. matricā 13.12. attēlā.

Veikto darbību rezultātu var raksturot šādi. Pārnesot 100

kravas no rūtiņas A
3B2 uz rūtiņu A 3Bi, šī kravas daudzuma pā

vadāšanas attālums samazinās par 4 km (7—3=4), pārneso
100 t kravas no rūtiņas A2Bļ uz rūtiņu A2B3, šī kravas daudzum

pārvadāšanas attālums neizmainās (4—4=0), bet, pārnesot 10(

kravas no rūtiņas A
KB3 uz rūtiņu Aiß2, šī kravas daudzuma pā

vadāšanas attālums palielinās par 1 km (2—( +3) =1). Tādējāc
kopējais 100 t kravas pārvadāšanas attālums tiek samazināts p
4

—
o—l=3 km, t. i., šis samazinājums skaitliski vienāds ar t

rūtiņas potenciālu, no kuras sāka vilkt kontūru. Sis apstāklis ta<

arī nosaka kontūra sākuma rūtiņas izvēles jēgu.

Tālākajā uzdevuma risināšanas gaitā turpina izpētīt 7. ma

ricu. Pārbauda slogoto rūtiņu skaitu, lai tas atbilstu nosacīj
mam m + n—l=7. Slogoto rūtiņu skaits ir 7, tātad uzdevum

tūlīt var risināt tālāk.

Izmantojot iepriekš aprakstītos nosacījumus, atrod palīgko
ficientus, tos ieraksta palīgailītē un palīgrindiņā (8. matri

13.13. att.). Sādi palīgkoeficienti rindiņām būs šādi: B\—0, B2
—

B3—o, B4—(-1), Bs—6, bet ailītēm: 2, A2—4, A3—3.

Pārbauda matricas potencialitāti un konstatē, ka tajā ir vien

potenciāla rūtiņa — A2B 5 ar potenciālu 1.

No potenciālās rūtiņas A2B5 sāk vilkt kontūru, tas iet ca

rūtiņām А
3ВЪ,

A
3B\, A

2B\ un noslēdzas potenciālajā rūtiņā A2B

Kontūra virsotnes apzīmē ar zīmēm «—» un «+», pie tam pirm
«—» zīmi liek pie kontūra v

sotnes potenciālajā rūtiņā A2i

Aplūko ar zīmi «+ » apzīm
tās kontūra virsotnes. Pie tā

ir divi vienādi kravas daudzu

100 t — rūtiņās A
2
BX un A3B

Sādā gadījumā no vienas v

otras ar «+» zīmi apzīmēl

rūtiņas, piemēram, A3B 5, pā
nes slogojumu 100 t uz rūti

A3Bļ ( —), kurā tad slogojum
būs 300 t. No rūtiņas A

2B{ (-
atskaita slogojumu 100 t,_ tāc

jādi tajā slogojuma nebūs,

pārnes šo slogojumu 100 t

kontūra līniju uz nākamo rūti

A
2
B

5, kurā tagad būs slogojum
100 t. Pārējās ar reālu krav

daudzumu slogotās un kontu

virsotņu neskartās rūtiņas pa

nes uz jauno (9. matricu) b
13.13. att 8. matrica.



izmaiņām. Pēc tam pārbauda
9. matricas aizpildīšanas pa-

reizību.

Jaunais kravas nosūtītāju
un kravas saņēmēju savstar-

pējās piesaistīšanas plāns
aplūkojams 13.14. attēlā

9. matricā.

Pārbauda slogoto rūtiņu
skaitu 9. matricā, tas izrā-

dās par vienu mazāks, nekā

nepieciešams uzdevuma risi-

nāšanai, tāpēc rūtiņu A2Bi

slogo ar nulli.

Atrod palīgkoeficientus un

ieraksta tos attiecīgajās rin-

diņās un ailītēs. Pārbauda

matricas potencialitāti. 9. ma-

tricā potenciālu rūtiņu nav,

tas nozīmē, ka kravu nosūtī-

tāju un kravu saņēmēju sav-

starpējās piesaistīšanas plāns
ir optimāls. Tagad atšifrē šo

plānu.
1. ķieģeļu rūpnīca piegādās 100 t silikātķieģeļu astoņgadīg

jai skolai, līdz kurai kravu pārvadāšanas attālums ir 3 km (šifr
Aiß2 100), un 200 t silikātķieģeļu rūpnīcai «Komunārs», līdz ku

rai kravu pārvadāšanas attālums ir 2 km (šifrs Aļß3 200).

3. ķieģeļu noliktava piegādās 100 t silikātķieģeļu rūpnīca
«Komunārs», līdz kurai kravu pārvadāšanas attālums ir 4 к

(šifrs A2B3 100), un 100 t silikātķieģeļu katlu mājai, līdz kur

kravu pārvadāšanas attālums ir 9 km (šifrs A
2
B

5 100).
5. ķieģeļu noliktava piegādās 300 t silikātķieģeļu 5. būvlau

kurnam, līdz kuram kravas pārvadāšanas attālums ir 3 km (šifr
A3Bļ 300), un 200 t silikātķieģeļu 8. būvlaukumam, līdz kura

kravas pārvadāšanas attālums ir 2km (šifrs A3 200).

Atšifrēto optimālo kravu pārvadājumu plānu nodod dispeč
riem, kuri izstrādā maiņas uzdevumus šoferiem un izraksta no

rīkojuma lapas automobiļiem.

Tagad analizēsim uzdevuma risinājuma gaitā iegūtos rezu

tātus. Pirmajā kravu saņēmēju un kravu nosūtītāju savstarpējā
piesaistīšanas variantā (2. matrica 13.6. att.) vidējais krava

pārvadāšanas attālums

200-4+ 100-3+loo-7+ 300-2+200-2+loo-9
_. 3SIkr_

.200 + 100+100+ 300 +200+100
~ '

m

'

13.14. att. 9. matrica — optimālais
kravu pārvadājumu plāns.
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Otrajā kravu saņēmēju un kravu nosūtītāju savstarpējās pie-
saistīšanas variantā (7. matrica 13.12. att.) vidējais kravas pār-
vadāšanas attālums

„
_

100-4 +200-3+loo-3+200-2+loo-4+200-2+loo-9
_

kr_' 100+ 200+100+200+100+200+100
'~

=3,4 km.

Vidējais kravas pārvadāšanas attālums samazinājies par
0,4 km vai

/V-
(3-

8

-y°
o

-Ю.5%.

Optimālajā kravu saņēmēju un kravu nosūtītāju savstarpējās
piesaistīšanas variantā (9. matrica 13.14. att.) vidējais kravu

pārvadāšanas attālums

300-3+100-3+200-2+loo-4+200-2+loo-9
Гъ

г
— . . =3,3 km.

300+100+200+100+200+100

Vidējais kravas pārvadāšanas attālums optimālajā kravas pār-
vadāšanas plānā samazinājies par 3,8 —3,3=0,5 km vai

Г„-
(3'

B

-^"
00

= 13,2%,

bet attiecībā pret otro kravas pārvadāšanas plānu par 13,2—

—10,5=2,7%.

Tādā veidā katrs nākamais kravas saņēmēju un kravas nosū-

tītāju savstarpējās piesaistīšanas variants dod aizvien mazāku

vidējās kravas pārvadāšanas attāluma samazinājumu un tāpēc,
risinot liela mēroga uzdevumus, dažkārt nevajag censties iegūt

optimālo rezultātu, jo tas prasa zināmu laika patēriņu, bet iespē-

jams, ka var apmierināties ar diviem vai trim kravas pārvadā-

jumu plāna uzlabošanas mēģinājumiem.
Praksē šādu uzdevumu risināšanai divas matricas uzzīmē uz

blīva papīra lapas (rasējamā papīra lapas), informāciju tajās
ieraksta ar zīmuli, un, pārnesot informāciju no vienas matricas

uz otru, nevajadzīgo izdzēš. Tādējādi visu uzdevumu var atrisināt

tikai divās matricās, protams, ievērojot iepriekš norādītos uzde-

vuma risināšanas noteikumus.

13.6. AUTOSAIMNIECĪBU PIESAISTĪŠANA KRAVAS NOSŪTĪTAJIEM

(MINIMĀLA NULLES NOBRAUKUMA NOTEIKŠANA)

Uzdevums 13.5. Ir vairāki kravas autotransporta uzņēmumi,
kuri apkalpo dažādus kravas nosūtītājus. Ir zināms vienādas mar-

kas vai savstarpēji aizvietojamu automobiļu skaits katrā auto-
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transporta uzņēmumā, kravu nosūtītāju pieprasītais automobi

skaits, kā arī automobiļu skaits, kuram katrs autotransporta v

ņēmums attiecīgajā dienā atļauj izbraukt uz līnijas. Tāpat
zināma ceļu shēma un kopējie nulles nobraukumi no katra aut

transporta uzņēmuma līdz pirmajam kravas iekraušanas punktam
un no pēdējā kravu izkraušanas punkta līdz autotransporta uz

ņēmumam.
Ir jāizstrādā tāds plāns autotransporta uzņēmumu piesaist

šanā kravu nosūtītājiem, lai kopējais nulles nobraukums visiei

automobiļiem būtu minimāls.

Risinājums.
Atbilstoši autotransporta uzņēmumam un kravas nosūtītā

skaitam konstruē matricu (13.15. att.). Rūtiņas augšējā laba

stūrī ieraksta kopējo nulles nobraukumu no katra autotranspor
uzņēmuma līdz katram kravas nosūtītājam, malējā labajā ailī

ieraksta kravas nosūtītāju pieprasīto automobiļu skaitu, bet ара

šējā rindiņā ieraksta automobiļu skaitu, kādi uz līnijas var i

braukt no katra autotransporta uzņēmuma.
Praktiski iespējami gadījumi, ka no autotransporta uzņēmum

dotajā dienā uz līnijas var
izbraukt lielāks automobiļu skait

nekā pieprasa kravas nosūtītāji. Tādā gadījumā dotajā norīko

jumā neizmantojamie jeb liekie automobiļi jānorīko rezervē v

citā darbā. Ja turpretī kravas nosūtītāji dotajā gadījumā piepras
vairāk automobiļu, nekā spēj nodrošināt autotransporta uzņ

mumi, tad jāapsver, kā-

diem kravas nosūtītājiem ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

un cik automobiļu tiks iz-

dalīts. Tas nozīmē, ka

katrā gadījumā ir jābūt
līdzsvaram starp kravas

nosūtītāju pieprasīto un

autotransporta uzņēmumu
piedāvāto automobiļu

Analogi iepriekš aplū-
kotajam uzdevumam pār
kravu nosūtītāju un kravu

saņēmēju optimālo sav-

starpējo piesaistīšanu sa-

stāda sākotnējo minimālo

nulles nobraukumu plānu

(1. matrica 13.15. att.).
Pārbauda uzdevuma

risināšanas nosacījumu
(m +n-l=s+4-l=8),

aprēķina palīgkoeficientu
skaitliskās vērtības (2.
matrica 13.16. att.), no-

13.15.att.1.matricaarinformācijupar
autosaimniecībusākotnējopiesaistīšanu

kravunosūtītājiem.
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13.16. att. 2. matrica.

13.17. att. 3. matrica.

saka potenciālās rūtiņas
un iezīmē kontūru. Kon-
tūru var sākt iezīmēt no rū-

tiņas AļB A un no rūtiņas
A2BI, jo potenciāls abām

rūtiņām vienāds. Kontūru

iezīmēt sāk no rūtiņas
A282, jo šajā gadījumā
veidojas garāka iezīmētā

kontūra līnija. Kontūra

virsotņu skartās rūtiņas
apzīmē ar zīmēm «—» un

«+ », atrod pozitīvo rūtiņu
ar mazāko slogojumu
(A3Bi — 30).

Zīme nākamo matricu

(3. matricu), uz kuru no

iepriekšējās (2. matricas)

pārnes attiecīgi visus nul-

les nobraukumus un kon-

tūra virsotņu neskarto rū-

tiņu (Aißs
— 50; A484—

20 un Л4ВS — 10) reālo

slogojumu (3. matrica

13.17. att.). Pēc tam ap-

rēķina un uz 3. matricu

pārnes kontūra virsotņu
skarto rūtiņu slogojumu:
no slogojuma rūtiņās ar

«+» zīmi atņem 30, rezul-

tātu ieraksta attiecīgajā
3. matricas rūtiņā, pie slo-

gojuma ar «—» zīmi ap-

zīmētajā rūtiņā pieskaita
30 un rezultātu ieraksta

attiecīgajā 3. matricas rū-

tiņā. Pārbauda aritmētisko

darbību pareizību.
Pārbauda risināšanas

nosacījumu (m+n—l =

=5+ 4-1=8) 3. matri-

cai, aprēķina palīgkoefi-
cientu skaitliskās vērtības,
nosaka potenciālās rūtiņas
(Aļßļ — potenciāls 2),
iezīmē kontūru un pārnes
vajadzīgo informāciju uz

4. matricu (13.18. att.).
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Pēc 4. matricas attie-

cīgas pārbaudes konstatē,

ka tajā potenciālu rūtiņu
nav, tātad ir iegūts opti-
mālais plāns autotrans-

porta uzņēmumu piesaistī-
šanai kravas nosūtītājiem.

Pēc sākotnējā auto-

saimniecību un kravas no-

tītāju savstarpējās piesais-
tīšanas plāna (sk. I. mat-

ricu), kopējais nulles no-

braukums

/'o=30-6+lo-5+ 50-8 +

+ 40-6+40-s+lo-20+

+ 50-10 + 10-5=1820 km.

Optimālajā autotrans- ■
I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

porta uzņēmumu un kra-

vas nosūtītāju savstarpē-
jās piesaistīšanas plānā
kopējais nulles nobraukums

/"o=40-5 + 30-8 +20-B+lo-6+70-5 + 20-13 + 30-10 + 30-5 =

= 1720 km.

Tādējādi kopējais diennakts nulles nobraukums ir samazināts

par 100 km, bet, ja pieņem, ka automobilis gadā uz līnijas iz-

brauc 250 dienas, tad gadā nulles nobraukums būs samazināts par

25000 km, kas jau dod ievērojamu ekonomisko efektu.

13.18. att. 4. matrica — optimālais plāns
autosaimniecību piesaistīšanai kravu nosū-

tītājiem.

13.7. AUTOMOBIĻA KUSTĪBAS RACIONĀLU MARŠRUTU

IZSTRĀDĀŠANA

Par racionāliem sauc tādus automobiļu kustības maršrutus,
kuros kopumā sasniedzams iespējami augstāks automobiļa no-

braukuma izmantošanas koeficients. Šādus maršrutus vislabāk

izstrādāt ar lineārās programmēšanas metodēm, lietojot savietoto

matricu paņēmienu.
Uzdevums 13.6. Saskaņā ar kravu nosūtītāju iesniegtajiem

transporta pieprasījumiem konstatēts, ka vairāki kravu nosūtītāji
paredzējuši vienlaikus pārvadāt viendabīgu vai dažādu kravu.

So kravu pārvadāšanai automobilis nav speciāli jāsagatavo. In-

formācija par kravu nosūtītājiem, kravu saņēmējiem un attālu-

miem starp tiem apkopota 13.6., 13.7. un 13.8. tabulās.
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13.6. tabula

Informācija par kravu nosūtītājiem

13.7. tabula

Informācija par kravu saņēmējiem

13.8. tabula

Attālumi (km) starp kravu nosūtītājiem un kravu saņēmējiem

Kravu nosūtītāju un kravu saņēmēju ģeogrāfiska izvietojuma
un tos savienojošo ceļu shēma aplūkojama 13.19. attēlā.

Kravu saņēmējiem ir jāpiegādā tikai tā krava, kuru tie pie-
prasa, šo kārtību sajaukt nedrīkst.

Jāizstrādā tādi automobiļu kustības maršruti, lai visu kravas

saņēmēju prasības pilnībā būtu apmierinātas, bet automobiļu no-

braukuma izmantošanas koeficients būtu maksimāls.

Nr.
P-
к.

Kravu nosūtītāja
nosaukums

Pieņem-
tais ap-

zīmējums
Kravas nosaukums

Kravas
daudzums

(t)

1.

2.

3.

4.

Grants karjers
Drupinātājs
1. noliktava
3. noliktava

Grants

Drupināti akmeņi
Akmeņogles
Minerālmēsli

180

140

220

200

Nr.

P-
к.

Kravu saņēmēja
nosaukums

Pieņem-
tais apzī-
mējums

Kravas nosaukums

Kravas

daudzums

(t)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. rūpnīca

Sovhozs

Katlu māj'a
Ce|u būves rajons
1. namu pārvalde
Kolhozs

B2

Въ
В*

Bi
в

6

Grants

Drupināti akmeņi
Minerālmēsli

Akmeņogles
Drupināti akmeņi
Grants
Minerālmēsli

140

80
120

220

60

40

80

Kravu nosūtītāji
Kravu

saņēmēji
Ai А, A, А,

Bi
flj
Вз

B t

Bt
Bt

8

23

5

12

17

9

3

13

9

11

6

15

14

4

16

9

10

17

16

13

11

4

15

11
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33.19. att. Kravu nosūtītāju un kravu saņēmēju ģeogrāfiska
izvietojuma shēma:

Ал A, — kravu nosūtītāji; 8,. .. Bs — kravu saņēmēji.

Risinājums.
Visu mūsu rīcībā esošo informāciju apkopo 1. matricā

(13.20. att.), tādējādi iegūst pirmo kravu pārvadāšanas plānu,
t i., to plānu, kādu nosaka kravu nosūtītāji. Pēc tam pieņem, ka

visa no kravu nosūtītājiem pārvedamā krava ir viendabīga, un

uzdevumu risina pilnīgi analogi iepriekš aplūkotajam piemēram
par viendabīgas kravas nosūtītāju un šīs kravas saņēmēju sav-

starpējo piesaistīšanu.
Pirmā risināšanas etapa gala rezultāts aplūkojams 13.21. at-

tēlā 2. matricā. Pārbauda 2. matricas potencialitāti un konstatē,
ka matricā potenciālu rūtiņu nav, tātad šo plānu var uzskatīt par

automobiļu optimālo tukšbraucienu plānu, t. i., par optimālo
plānu automobiļu braukšanai no kravu izkraušanas punktiem (no
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13.20. att. 1. matrica ar apkopoto informāciju.

13.21. att. 2. matrica — automobiļu tukšbraucienu
optimālaisplāns.

13.22. att. 3. savietotā matrica.
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kravu saņēmējiem В) uz kravu

iekraušanas punktiem (pie
kravu nosūtītājiem Л).

Lai autoombiļiem izstrādātu

racionālus kustības maršrutus,

jāizveido savietotā matrica. To

izdara šādi: uz 1. matricas

<13.20. att.) uzliek 2. matricu

< 13.21. att.). Savietoto 3. mat-

ricu (13.22. att.) var veidot

vienkāršāku, jo papildrindiņa
un papildailīte vairs nebūs va-

jadzīgas. Savietotajā matricā

kravu pārvadāšanas plānu rak-

sturojošo slogojumu (1. mat-

rica) apvelk ar aplīti, lai tas

nesajuktu ar optimālo tukš-

braucienu plānu raksturojošo
slogojumu (2. matrica).

Uzdevuma risinājuma pa-
Teizību pārbauda ar šādu nosa-

cījumu: matricā rindiņās un ailītēs ar aplīšiem apvilktais slog
jums vienmēr ir vienāds ar slogojumu bez aplīšiem šajās paš
rindiņās un ailītēs.

Izstrādājot racionālus automobiļu kustības maršrutus, jāi
vēro vairāki noteikumi.

1. noteikums. Ja savietotajā matricā kaut vai vienā rūtiņā
divi slogojuma skaitļi (ar aplīti un bez aplīša), tad starp šo kr

vas nosūtītāju un kravas saņēmēju jāveido svārsta maršruts

tukšbraucienu atpakaļceļā. Maršrutā pārvedamās kravas da

dzumu nosaka mazākais skaitlis (slogojums).
Mūsu piemērā savietotajā 3. matricā divi slogojuma skai

ir tikai vienā rūtiņā Л4В6
— 80 t. Starp kravas nosūtītāju Л4 v

kravas saņēmēju B
6

veido svārsta maršrutu ar tukšbraucienu а

pakaļceļā, maršrutā izved 80 t kravas. I maršruta atšifrējums
šāds:

A
4B6

minerālmēsli /кг=П km Qi =801;

BsAA
— /t=H km.

Nobraukuma izmantošanas koeficients I maršrutā

I maršruta shēma aplūkojama 13.23. attēlā (ar pārtrauktu
līniju). I maršruta (Л 4В6) izvesto kravas_ daudzumu (80 t) no

matricas izslēdz un tālākos aprēķinos neievēro.

13.23. att. I un II maršruta shēmas.
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2. noteikums. Savietotajā matricā jāatzīmē kontūrs. Kontūrs
sākas rūtiņā ar mazāko slogojumu neatkarīgi no tā, vai ap skaitli

ir apvilkts aplītis vai nav, kontūru veido horizontāli un vertikāli

90° leņķī lauzti taisnes nogriežņi, kontūra virsotnēm secīgi jāno-
vietojas slogotajās rūtiņās ar aplīti un bez aplīša vai bez aplīša
un ar aplīti utt. Kontūru iezīmē pa garāko ce|u.

Mūsu piemērā 3. matricā kontūrs svārsta maršrutam (Л4В3)
nebija vajadzīgs, tāpēc šo matricu vēl var izmantot kontūra iezī-

mēšanai. Kontūrs sākas rūtiņā A
4
B

5 (slogojums 20 t bez aplīša),
lūst rūtiņā A482 (120 t ar aplīti), lūst rūtiņā A

3
B

2 (200 t bez ap-

līša), lūst rūtiņā Л3В3 (220 t ar aplīti), lūst rūtiņā AKB3 (180 t

bez aplīša), lūst rūtiņā ЛIВS (40 t ar aplīti) un noslēdzas rūtiņā
Л4ВS (20 t bez aplīša).

Izveidotais II loka maršruts ir šāds: no kravas nosūtītāja A\
20 t kravas jānosūta kravas saņēmējam B5 17 km attālumā, pēc
automobiļa izkraušanas punktā B5 to nosūta uz kravu iekraušanas

punktu Л4, tukšbrauciena garums ir 15 km (rūtiņa A 4B5 ar attā-

lumu 15 km). Kravas nosūtītājs Л4 ar II loka maršruta automo-

bili var nosūtīt kravu (kopumā 20 t) kravas saņēmējam 82,B2, brau-

ciena ar kravu garums ir 13 km (Л4Б2). No kravu saņēmēja B2

automobilis pēc izkraušanas brauc pie kravu nosūtītāja Л3, tukš-

brauciens ir 4 km (A 382). Arī kravas nosūtītājs Л
3 ar II loka

maršruta automobili var nosūtīt kravu (kopumā 20 t) kravas

saņēmējam 83,B
3, brauciena ar kravu garums ir 16 km (A383 ). Pēc

automobiļa izkraušanas punktā B
3

automobili nosūta uz II marš-

ruta pirmo kravu iekraušanas punktu A\, tukšbrauciena garums

ir skm (Aļß3 ), no kurienes automobilis atkārtoti var uzsākt

II maršrutu. Braucienu skaits maršrutā atkarīgs no automobiļa
kravnesības.

Otrā maršruta atšifrējums ir šāds:

ЛIВS grants /kr =l7km Qn=20t:

ВSЛ4 — lt =15km;

Л4В2 minerālmēsli /kr =l3km Qn=20t;

B2
A

3
— k = 4 km;

A
3B3 akmeņogles /kr=l6km Qn=20t;

B
3Aļ — k = skm.

Nobraukuma izmantošanas koeficients II maršrutā

17+13+16 46
_

-

Bti= = =0,657,p
17+15+4+16+ 5 70

II maršruta shēma aplūkojama 13.23. attēlā (ar nepārtrauktu

līniju).
3. noteikums. Jāzīmē jauna (nākamā) matrica un jāieraksta

tajā vajadzīgā informācija. Ja no iepriekšējās matricas kādas
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rindiņas vai ailītes viss kravas dau-

dzums (slogojums) ir izvests, šāda rin-

diņa vai ailīte jaunajā (nākamajā) mat-

ricā nav jāiezīmē.
Mūsu piemērā jaunajā — 4. matricā

(13.24. att.) būs tikai 5 rindiņas, jo
rindiņā B

6 bijušais kravas daudzums

(Aļß6
— 80 t) ir izvests I svārsta

maršrutā.

Jaunās
—

4. matricas aizpildīšanas
nosacījumi šādi:

a) no iepriekšējās (3. matricas) uz

jauno — 4. matricu pārnes attiecīgi
visus matricas rūtiņās ierakstītos at-

tālumus;
b) no iepriekšējās (3. matricas) uz

jauno — 4. matricu pārnes attiecīgi
visu to rūtiņu slogojumu, kurās nav

lūzis kontūrs. Mūsu piemērā tādas rūtiņas ir Aļßļ, A2Bb A2B

A<B3,
A

2B4, A 4B4,
Л3В5;

c) no kontūru virsotņu skarto rūtiņu slogojuma atskaita а

tiecīgajā maršrutā izvestās kravas daudzumu unrezultātu ieraks

attiecīgajā rūtiņā jaunajā (nākamajā) matricā. Mūsu piemēr
II maršrutā izveda 20 t kravas, tātad no visu kontūra virsotņ
skarto rūtiņu slogojuma atskaita 20 t un rezultātus ieraksta ja
nās —4. matricas attiecīgajās rūtiņās {A\BS

— 20, Л4ВS —

Л4В2 — 100, Л3В2 — 180, Л3В3 — 200, A{B3 — 160).
4. noteikums. Pārbauda izpildīto aritmētisko darbību pare

zību jaunajā matricā — rindiņās un ailītēs ar aplīšiem apvilkt
jam slogojumam ir jābūt vienādam ar slogojumu bez aplīšie
šajās pat rindiņās un ailītēs. Mūsu piemērā (4. matricā) tas

vienāds.

Pēc iepriekš aplūkotās metodikas sāk veidot nākamo maršrut

Sim nolūkam 4. matricā iezīmē kontūru, tas sākas vienā no rūl

ņām ar slogojumu 20 t, tātad 111 maršrutā izvedamās krava

daudzums būs 20 t. 111 maršruta atšifrējums ir šāds:

Aļßs grants /kr =l7km Qni=20t;

B 5A3
— lt =10km;

Л3В3 akmeņogles /kr=l6km Qm=20t;

В3ЛI — Ц =5 km.

Nobraukuma izmantošanas koeficients II maršrutā

pill== 17+10+16+ 5 48
~' '

111 maršruta shēma aplūkojama 13.25. attēlā.

13.24. att. 4. matrica.
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13.25. att. 111 maršruta shēma. 13.26. att. 5. matrica.

Tālākai uzdevuma risināšanai jāveido nākamā — 5. matrica

{13.26. att.), kurā būs tikai četras rindiņas. Matricu aizpilda un

tajā iezīmē kontūru. IV maršruta atšifrējums ir šāds:

Aļß2 minerālmēsli /kr=l3km Qiv =40t;

B
2
A

3
—. Zt = 4km;

A
3
B

3 akmeņogles /кг=16 km Qrv =40t;

В3Л4 — lt =11 km.

Nobraukuma izmantošanas koeficients IV maršrutā

13+16 29

Bjv= = =0,660.PIV
13+4+16+11 44

13.27. att. IV maršruta

shēma.

13.28. att. 6. matrica.
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IV maršruta shēma aplūkojama 13.27. attēlā.
Nākamā maršruta veidošanai zīmē 6. matricu (13.28. att.)„

saskaņa ar kuru V maršruta atšifrējums ir šāds:

Aļßļ grants /kr= Bkm Qr=6ot;
BiA2 —

/
t
= 3km;

A2B4 drupināti akmeņi /kr=Hkm Qv =60t;
B

4
A

4
— — Zt= 4km;

Aļß2 minerālmēsli Zkr=l3km Qv =60t;
B

2
A

3
— Zt = 4 km;

A
3
B

3 akmeņogles Z kr=l6km Qv=60t;
B

3
A

X
— Zt = skm.

Nobraukuma izmantošanas koeficients V maršrutā

pv

B+ ' l+ 13+16 .=ii
=0,750,H

8+ 3+11+4+ 13+4+16+ 5 64
' '

V maršruta shēma aplūkojama 13.29. attēlā.

Pēdējā — VI maršruta izveidošanai zīmē 7. matricu»

(13.30. att.), kurā būs tikai trīs rindiņas un trīs ailītes, VI marš-

ruta atšifrējums šāds:

Афх grants Zkr = Bkm Qvi =80t;

BXA2
— Zt = 3km;

A
2
B

2 drupināti akmeņi Zkr =l3km Qvi =80t;

B
2
A

3
— Zt = 4 km;

A
3
B

3 akmeņogles Zkr=l6km Qvi =80t;

B
3Aļ — Zt = 5 km.

13.29. att. V maršruta shēma. 13.30. att. 7. matrica.



312

13.31. att. VI maršruta shēma.

■Nobraukuma izmantošanas koeficients VI maršruta

8+13+16 37
ißvi= = =0,755,P 1

8+3+13+4+16+ 5 49 ' '

"VI maršruta shēma aplūkojama 13.31. attēlā.

Tādā veidā dažādos maršrutos ir sadalīts viss izvedamās kra-

sas daudzums, slogoto rūtiņu vairāk nav, automobiju optimālie
kustības maršruti ir izstrādāti, vidējais automobiļu nobraukuma

izmantošanas koeficients ir 0,668.

13.8. AUTOMOBIĻA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJA SADALOŠAJOS

UN SAVĀCOŠAJOS LOKA MARŠRUTOS

Uzdevums 13.7. Ir viens kravu nosūtītājs (saņēmējs) un vai-

īāki kravu saņēmēji (nosūtītāji). To ģeogrāfiskā izvietojuma un

savienojošo ceļu shēma aplūkojama 13.32. attēlā, pie šiem ceļiem

13.32. att. Kravu nosūtītāju un kravu saņē-

mēju ģeogrāfiskā izvietojuma shēma.
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uzrādīti attālumi (km) starp atsevišķiem punktiem. Ir jāizstrādā
tāds automobiļa kustības maršruts, lai, veicot transporta darbu,
automobiļa nobraukums būtu minimāls.

Risinājums.
Mūsu rīcībā esošo informāciju apkopo simetriskajā matricā

(13.9. tabula), kurai apakšējā ir attālumu summas rindiņa.

13.9. tabula

Simetriskā matrica

Uzdevuma risināšanā jāievēro vairāki secīgi risināšanas etapr.
1. etaps. Simetriskajā matricā (13.9. tabula) atrod trīs ailī-

tes ar lielāko attāluma summu. Tādas ir A—4l, B—-26, C—24 un

F—24, t. i., četras, bet ir jāizvēlas tikai trīs. Izvēlamies ABC.

Lai izveidotos loka maršruts, to apzīmē ar ABCA. Varēja izvēlē-

ties arī maršrutu ABF, tas gala rezultātu neietekmētu.

2. etaps. Nākamā ailīte ar maksimālo attāluma summu ir

F—24. Lai noteiktu, starp kādiem maršruta ABCA punktiem

ieslēgt punktu F, tad izvēlēto maršrutu ABCA sadala posmos
—

AB, BC un CA. Pēc tam ir jānosaka vismazākais maršruta posmu

pagarinājums, ja tajos katrā secīgi ieslēdz punktu F.

Maršruta minimālo pagarinājumu nosaka pēc formulas

Alkp=hk+hp— hp,

kur indeksi i — maršruta posmā ieslēgtais punkts,
k

— pirmais blakuspunkts maršruta posmā,
p —

otrais blakuspunkts maršruta posmā.
Mūsu piemērā maršruta pirmajā posmā AB ieslēgtais punkts

ir F, tātad i= F, pirmais blakuspunkts ir A, tātad k= A, un ot-

rais blakuspunkts ir B, tātad p= B. Tas nozīmē, ka mūsu konkrē-

tajā piemērā formulu var uzrakstīt šadi:

Alab—
laf+Jfb — lab-

11 7

11

2

41 26 24 21 22 24
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Formulā ievietojot attālumus (km) starp veidojamā maršruta

attiecīgajiem punktiem, iegūst, ka maršruta minimālais pagari-
nājums

A/ab=7 +4-11= 0.

Ja punktu F ieslēdz maršruta posmā BC, tad

A/bc=Ibf+hc— Ibc —
4+6 — 3 =7.

leslēdzot punktu F maršruta posmā CA,

Mca=Icf+lfa-Ica =6+7-9=4.

No visiem iespējamiem variantiem mazāko maršruta posmu
pagarinājumu dod punkta F ieslēgšana starp maršruta punktiem
A un В (Д/ав=0), tātad veidojas maršruts AFBCA.

Ja kādā no vienādojumiem nobraukuma pieaugums Д/кР
=0,

tad pārējos maršruta garuma minimālā pieauguma variantus

vairs nav vajadzības aplūkot, dotais punkts ir jāieslēdz šajā
maršruta posmā.

3. etaps. Simetriskajā matricā atrod nākamo ailīti ar lielāko

attālumu summu. Tāda būs ailīte E ar summāro attālumu 22 km.

Jānoskaidro, starp kādiem maršruta AFBCA punktiem jāieslēdz
punkts E. Sadala maršrutu AFBCA posmos AF, FB, BC un CA.

Nosaka maršruta posma mazāko garuma pieaugumu A/kp, ja se-

cīgi pēc kārtas punktu E ieslēdz visos maršruta posmos:

Alaf=lae+lef— laf=S+3—7—1;

Alfb =Ife+leb—Ifb=3+6 —4 =5;

Аlвс=Iве+lес— /вс=6 + 4 — 4=7;

A/ca=/cc +/£a-/ca= 4+5-9 =0.

Maršruta posmu mazāko garuma pieaugumu dod punkta E

ieslēgšana maršruta posmā СА (Д/са=o), tātad veidojas marš-

ruts AFBCEA.

4. etaps. Jānosaka, starp kādiem maršruta AFBCEA punktiem
jāieslēdz pēdējais punkts D. Maršrutu sadala posmos AF, FB, BC,
CE un EA un nosaka maršruta posmu mazāko garuma pieau-
gumu, ja visos maršruta posmos secīgi pēc kārtas ieslēdz,

punktu D:

A/af=/ad+/df-/af=9+4-7 =6;

A/fb =/fd+ /db-/fb= 4+2-4=2;

A/bc =/bd +/dc-/bc= 2+2-3=l;

Д/се =/cd+ /оя-/cjē=2+4-4= 2;

AI
Ea=led+ Ida-lea=4+ 9-5 =8.

Punkts D jāieslēdz maršruta posmā BC. Tādā veidā minimā-

lais automobi]a nobraukums būs tad, ja automobilis secīgi brauks
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13.33. att. Loka maršruta shēma.

caur šādiem punktiem — AFBDCEA. Loka maršruta shēma aplū-
kojama 13.33. attēlā. Maršruta garums

L
m

=laf+ Ifb+Ibd+Idc +Ice+lea=

=7 + 4+ 2+ 2+ 4 + 5=24 km,

tukšbrauciena garums — 5 km, nobraukuma izmantošanas koefi-
cients

7+4+2+2+4 ,ļ9
V

7+4+2+2+4+5 24 '

Lietojot šo metodiku, iespējams izstrādāt ari sarežģītākus sa-

dalošos un savācošos loka maršrutus.

13.9. ELEKTRONISKO SKAITĻOŠANAS MAŠĪNU LIETOŠANA

AUTOPĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANA

Risinot dažādus autopārvadājumu plānošanas uzdevumus, jā-
izdara daudz skaitļošanas operāciju. Sis process dažkārt var būt

ļoti darbietilpīgs, kā rezultātā, izmantojot parastās rēķināšanas
metodes, operatīvai pārvadājumu plānošanai nepieciešamo infor-

māciju iegūstam novēloti. Lai autopārvadājumu plānošanas uz-

devumus varētu risināt ātri, šajā darbā ir jāizmanto elektroniskās

skaitļošanas mašīnas. Lai ar elektroniskām skaitļošanas mašī-

nām risinātu kādu uzdevumu, jāzina risinājuma algoritms.
Ar jēdzienu «algoritms» ir jāsaprot precīza un nepārprotama

visu to atsevišķo elementāro operāciju izpildīšanas secība, kuras

gaitā risināmā uzdevuma sākotnējie dati tiek pārvērsti meklē-

jamā rezultātā.

Algoritma galvenās īpatnības ir šādas: izskaitļošanas metodes

raksturošana ar pilnīgi noteiktu norādījumu skaitu, kuri nosaka,
kā rīkoties atsevišķos izskaitļošanas etapos: izskaitļošanas pro-

cesa atkārtošana iegūto rezultātu salīdzināšanas vai pārbaudes
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nolūkos; algoritma izmantošana tipiskas jeb līdzīgu uzdevumu

sērijas atrisināšanai, nevis viena individuāla uzdevuma risinā-

šanā. Noteikta tipa uzdevumu sērija ir atrisināta, ja atrasts šo

uzdevumu algoritms. Ar algoritmu iespējams automatizēt uzde-

vumu risināšanu, izmantojot arī tādas elektroniskās skaitļošanas
mašīnas, kuras var izpildīt tikai ierobežotu aritmētisko darbību

skaitu: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, dalīšanu,skaitļu pār-
nešanu no vienas vietas uz citu, divu skaitļu salīdzināšanu utt.

Elektroniskās skaitļošanas mašīnas visas iepriekš minētās arit-

mētiskās darbības izpilda noteiktā secībā un lielā ātrumā. Katru

operāciju elektroniskā skaitļošanas mašīna veic tikai pēc speciāla
vadības signāla —

komandas saņemšanas. Komandu noteiktu se-

cību, saskaņā ar kurām elektroniskā skaitļošanas mašīna atrisina

kādu uzdevumu, sauc par elektroniskās skaitļošanas mašīnas dar-

bības programmu.

Elektroniskās skaitļošanas mašīnas klasificē divās grupās:
nepārtrauktās darbības elektroniskās skaitļošanas mašīnas un

pārtrauktās darbības (ciparu) elektroniskās skaitļošanas ma-

šīnas.

Nepārtrauktās darbības elektroniskās skaitļošanas mašīnas ir

piemērotas tikai dažu specifisku uzdevumu risināšanai.

Ciparu elektroniskās skaitļošanas mašīnas ir universālākas

un vairāk izplatītas, ar tām ātri un precīzi var risināt dažāda

tipa uzdevumus, tajā skaitā arī transporta uzdevumu.

Ciparu elektroniskās skaitļošanas mašīnas blokshēma aplūko-
jama 13.34. attēlā.

Izejas datus un izskaitļošanas programmu elektroniskajā skait-

ļošanas mašīnā ievada ar perfokartēm, perfolentēm, magnētiskajām
lentēm vai magnētiskajiem veltņiem ar speciālas informācijas
ievadīšanas ierīces starpniecību. Atmiņas bloks uzglabā elek-

troniskajā skaitļošanas mašīnā ievadīto informāciju un uzde-

vuma risināšanas gaitā pēc vajadzības to izsniedz aritmētiskajai
ierīcei, kā ari pieņem un saglabā no aritmētiskās ierīces pienā-
košo informāciju. Atmiņas bloks sastāv no elektroniskās skait-

ļošanas mašīnas iekšējās (operatīvās) atmiņas iekārtas un no

ārējās atmiņas iekārtas. Operatīvā atmiņas iekārta ātri pieņem un

izdod konkrētā uzdevuma risināšanai nepieciešamo informāciju,
bet tai ir ierobežota ietilpība, tāpēc operatīvajā atmiņas iekārtā

glabā tikai to informāciju, kura nepieciešama konkrēta uzdevuma

risināšanai dotajā etapā.
Elektroniskās skaitļošanas mašīnas ārējās atminas ietilpība

praktiski nav ierobežota, bet tās izmantošana samazina elektro-
niskās skaitļošanas mašīnas 'darbības ātrumu. So apsvērumu dēļ
elektroniskās skaitļošanas mašīnas ārējā atmiņā glabā to infor-

māciju, kura konkrēti izpildāmajiem aprēķiniem nav vajadzīga.
Aritmētiskā ierīce izpilda aritmētiskas un loģiskas operācijas

ar elektroniskajā skaitļošanas mašīnā ievadītajiem skaitļiem un

komandām.
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13.34. att. Ciparu elektroniskās skaitļošanas mašīnas blokshēma.

Vadības ierīces uzdevums ir nodrošināt elektroniskās skaitļo-
šanas mašīnas visu pārējo ierīču secīgu darbību. lerīču darbības

secību nosaka dotā uzdevuma risināšanas programma.

Informācijas izvadīšanas ierīce ir tieši saistīta ar elektroniskās
skaitļošanas mašīnas atmiņas bloku. Tā izvada elektroniskajā
skaitļošanas mašīnā esošo kodēto informāciju, pārveido to cilvē-

kam ērti izmantojamā un uzglabājamāveidā.

Mēs esam paraduši dažādos aprēķinos lietot decimālo skaitī-
šanas sistēmu. Tās pamatā ir skaitlis 10. Tā, piemēram, skaitli
•842 decimālajā skaitīšanas sistēmā var uzrakstīt šādi: 842 =

=8-10-10 + 4-10+ 2.

Elektroniskajās skaitļošanas mašīnās izmanto oktālo un bināro

skaitīšanas sistēmas, kurām pamatā attiecīgi ir skaitļi 8 un 2.

Informācijas pārveidošanas piemērs no vienas skaitīšanas sistē-

mas citā aplūkojams 13.10. tabulā.

Tā, piemēram, decimālās skaitīšanas sistēmas skaitlis 19 oktā-

lajā skaitīšanas sistēmā ir pierakstāms kā skaitlis 23 =2-8+ 3 un

binārajā skaitīšanas sistēmā — kā skaitlis 10011 = 1-2-2-2-2 +

+0-2-2-2 +0-2-2+l-2+l=16+0+0 + 2+1 = 19.

Bināra skaitīšanas sistēma elektroniskajās skaitļošanas mašī-

nās ir ērti izmantojama, jo visu informāciju skaitļošanas mašīnā

var ievadīt nepārprotamu elektronisku impulsu veidā. Tā,
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13.10. tabula

Informācijaspārveidošana

piemēram, augstspnegum
impulss apzīmē ciparu 0. T

tad, lai elektroniskajā skai

ļošanas mašīnā ievadītu kā<

noteiktu informāciju, tā

jāpārveido binārajā skaitīs

nas sistēmā. Kā starpposm
informācijas ērtākai pārve
došanai izmanto oktālo ska

tīšanas sistēmu.

Elektroniskās skaitjoš

nas mašīnas darbību uzd

vumu atrisināšanā var sad

līt šādos etapos:
а — algoritma izstrād

šana, t. i., sagatavošanās p

9 riods, kurā izvēlas konkrē
uzdevuma risināšanas metoc

un nosaka risināšanas s

čību;
b — uz izstrādātā algoritma pamata sastāda elektronisk

skaitļošanas mašīnas darbības programmu;

с — informācijas kodēšana un ievadīšana elektroniskajā skait-

ļošanas mašīnā;

d — elektroniskās skaitļošanas mašīnas darbība uzdevum
risināšanā saskaņā ar ievadīto informāciju un izstrādāto alg
ritmu;

c — izskaitļoto rezultātu saņemšana, atšifrēšana un to par
zības pārbaude.

Uzdevuma, kurā nosaka ekonomiski izdevīgāko automobi

tipu kādas noteiktas kravas pārvadāšanai, risināšanas shēma а

lūkojama 13.35. attēlā. Optimalitātes kritērijs ir automobiļa stu

das darba ražīgums.
Uzdevuma risināšanas algoritms ir šāds:
1 — stundas darbaražīguma Qn vērtības noteikšana visu ti

automobiļiem pie noteikta /кг, pieņemot, ka В un у
skaitliskās ve

tības būs nemainīgas;
2 — no visām iegūtajām Qn skaitliskajām vērtībām izvēl

lielāko, jo dotajā kravas pārvadāšanas attālumā attiecīgā ti

automobilis sasniedz maksimālo darba ražīgumu;
3 — aprēķina darba ražīgumu dažādiem kravas pārvadāšan

attālumiem.
Uzdevums skaitās atrisināts tad, ja darba ražīgums ir noteik

visiem iespējamiem kravas pārvadāšanas attālumiem.
Mūsu zemē izmanto dažādas elektroniskās skaitļošanas m

šīnas, piemēram, БЭСМ, Минск-22, Минск-32, Киев, Урал.
Mūsdienu elektroniskās skaitļošanas mašīnas izpilda tūks

šiem aritmētisko darbību vienā sekundē, rezultātā autopārvad

Decimālās

skaitīšanas

sistēma

Oktālā Binārā

skaitīšanas skaitīšanas

sistēma sistēma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

о

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

23

0

1

10

11

100

101

по

111

1000

1001

1010

10011



13.35. att. Ritošā sastāva darba ražīguma noteikšanas uz-

devuma risināšanas shēma, izmantojot ESM.

jumu operatīvai plānošanai nepieciešamo informāciju var saņemt
ātri. Lielu praktisku un zinātnisku darbu elektronisko skaitļoša-
nas mašīnu izmantošanā autotransporta darba plānošanā veic

PSRS Zinātņu Akadēmijas Centrālais ekonomiski matemātiskais

institūts un Skaitļošanas centrs, Ukrainas PSR Zinātņu Akadēmi-

jas Kibernētikas institūts un citas mūsu valsts zinātniskās iestā-

des. Elektronisko skaitļošanas mašīnu lietošana automobiļu darba

plānošanā paaugstina ritošā sastāva darba ražīgumu par

8... 10%, kas dod ievērojamu līdzekļu ekonomiju.
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