
ПЛАН УРОКУ № 51 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Агент з постачання.  

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 
Тема: Фізико-хімічні властивості і умови збереження основних 

вантажів. 
Тема уроку: Масові вантажі: навальні, насипні та наливні. 

Мета: сприяти формуванню знань про масові вантажі; формування 

практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак масових 

вантажів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш 

поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 

Вивчення нового матеріалу 
 

  Масові вантажі, складають основну (по масі) частину транспортуючих всіма 

видами транспорту вантажів, поділяються на чотири основні категорії:  

1) Наливні, 

2) Навалочні, 

3) Насипні, 

4) Лісові. 

  До наливних відносять рідкі вантажі, представлені до транспортування  

наливом. Основну масу складає нафта і нафтопродукти. До них також 

відносяться продукти хімічної промисловості та продукти харчової 

промисловості. 

 

Нафтопродукти складають особливу групу. Вони поділяються на світлі 

(бензин, керосин і ін.), темні (мазут, важкі сорти палива, сира нафта), рідкі 

змазувальні матеріали. 

 

Навалочні вантажі.  

До даної категорії відноситься широка номенклатура вантажів, які 

перевозяться без тари і розподіляються по вантажних місцях навалом 

(вугілля, руда, зерно, сіль і т. д.). 

 

В залежності від розмірів частинок (або грануломеричному складу) 

навалочні вантажі діляться на наступні основні групи: особливо великі, 

великі, маленькі, зернисті, порошкоподібні, пилоподібні. 

 

Насипні вантажі.  

До даної категорії відносяться сипучі вантажі, які як і навалочні, які 

приймаються до транспортування без врахування тари, але на відміну від 

навалочних ? не навалом, а насип’ю. 



 

Лісні вантажі  
Діляться на наступні групи: круглий ліс, півкруглі пластини, пиломатеріали, 

рудостійкий і кріплений ліс, шпали, стрілкові і мостові бруси, фанера, дрова і 

ін. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Поясність яке значення має різновид вантажу для організації його 

доставки? 

 
ПЛАН УРОКУ № 52 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Агент з постачання.  

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

Тема: Фізико-хімічні властивості і умови збереження основних вантажів. 

Тема уроку: Волокнисті вантажі та пряжа. 

Мета: сприяти формуванню знань про масові вантажі; формування практичних умінь 
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мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу 
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3. Вивчення нового матеріалу 

Волокнисті вантажі по характеру волокон підрозділяються на натуральні і штучні. 

Натуральні волокнисті матеріали, у свою чергу, залежно від походження, діляться на: 

 рослинні - бавовна, льон, джут, прядиво, маніла, сизаль, агава; 

 тваринні - вовна, натуральний шовк; 

 мінеральні - азбест. 

Для додання волокнистим вантажам транспортабельного стану їх спресовують у 

стоси або пакують у тюки. 

Бавовна – вогненебезпечний вантаж, вона здатна непомітно жевріти кілька діб і 

потім викликати пожежу. Особливу небезпеку для загоряння представляють стоси з 

ушкодженою упаковкою. Бавовна упаковується в стандартні стоси і стягується поверх 

обшивки металевим дротом або стрічкою. Стяжка повинна бути такою, щоб металеві 

пояси не виступали над поверхнею стосу. Це робиться для того, щоб уникнути утворення 

іскор від тертя стосів, тому що іскри можуть викликати тління і пожежу. Із цієї причини 

всі вихлопні труби повинні бути забезпеченні іскрогасячими сітками, а комінгси люків 

обшиті деревом. Стоси повинні бути міцними і чистими, без слідів масляних плям або 

підмочки 

У результаті намокання бавовна пліснявіє, гниє, що приводить до активізації 

процесів самонагрівання і самозагоряння. Самозагоряння зволоженої бавовни 

відбувається внаслідок окислювання киснем повітря. Самозігрівання і загорання бавовни 

може викликатися також при її зіткненням з маслами. Бавовна надзвичайно пилоємкий 

вантаж, при спільному перевезенні з пилоутворюючими вантажами вона швидко втрачає 



свої властивості. Під впливом підвищених температур або при вентилюванні сухим 

повітрям вона втрачає свою еластичність, стає ламкою і твердою. 

До початку завантаження бавовни трюми судна повинні бути очищені, 

провентильовані і висушені. Стоси необхідно укладати у вантажних приміщеннях щільно, 

щоб уникнути їхнього тертя один об одного при плаванні судна на хвилюванні. Якщо в 

трюмі є джерела тепла, то їх варто відгородити дерев'яними щитами, що відстоять від них 

на відстані не менш ніж на 10 см. Електропроводка перевіряється на повну справність, всі 

подпалубні ліхтарі повинні бути захищені сітками, переносні лампи повинні бути в 

справній герметичні арматурі, а штепсельні коробки розташовують поза трюмами. 

Судна, що перевозять бавовну і інші волокнисті вантажі, повинні в обов'язковому 

порядку мати системи парового і вуглецевокислотного пожежогасіння. 

Перед початком вантажних робіт приводять до готовності засоби пожежогасіння 

(пожежні рукави розносять по палубі і підключають до пожежних ріжків, перевіряють 

роботу пожежних насосів). Вентилятори рекомендується тримати закритими. Після 

закінчення завантаження трюми повинні бути оглянуті працівниками пожежної охорони 

порту разом з адміністрацією судна, після чого люки закриваються «попохідному». 

Під час морського переходу адміністрація судна повинна постійно контролювати 

температурний стан вантажу в трюмах, а при гарній погоді проводити вентилювання 

трюмів відповідно до рекомендацій по перевезенню волокнистих вантажів. 

Джут – волокно однолітньої рослини, стебло якого росте у воді. Після дозрівання 

стебла сушать і відокремлюють пряжу. Отриману в такий спосіб пряжу використовують 

для виготовлення тканини або тросів. Джут упаковують у стоси, питомий 

навантажувальний об’єм джуту 2,12 – 2,27 м
3
/т. 

Джут - вантаж вологоємний, з ним не можна перевозити вантажі, які виділяють 

вологу і піддані самонагріванню. Стоси джуту являють собою акумулятор вологи, тому 

при підвищенні температури в середині стосу створюються сприятливі умови для 

розвитку процесів гниття. Не слід приймати до перевезення стоси, які видають гнильний 

запах, а також кіпи зі слідами підмочки або масляними плямами. 

Джутова тканина – це тканина для виготовлення мішків, упаковується в стоси або 

рулони. Питомий навантажувальний об’єм 1,95 м
3
/т. 

Льон – чистий і сухий вантаж, по своїх транспортних властивостях близький до 

бавовни, перевозиться в стосах. Льон - вантаж вогненебезпечний, перевезення його 

повинно здійснюватися відповідно до Правил. 

Койр – кокосове волокно, що використається для виготовлення тросів і матів. 

Боїться вологи і швидко гниє. Не рекомендується його перевозити разом з бавовною і 

джутом. Вологі стоси, які видають запах гнилі, до перевезення приймати не можна. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. які матеріали належать до штучних волокнистих та яка їх характеристика? 

 


