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ПЛАН УРОКУ № 57 

 

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

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

Тема: Фізико-хімічні властивості і умови збереження основних 

вантажів. 
Тема уроку: Пушно-хутрові товари. 

Мета: сприяти формуванню знань про 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. 

3. Вивчення нового матеріалу 
 

 
4. Застосування здобутих знань 
Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою 

інтерактивного методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі 

сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи 

свою думку чи позицію. 



1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у 

повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

 
ПЛАН УРОКУ № 58 

 

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

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

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

Тема уроку: Целюлоза та папір. 

Мета: сприяти формуванню знань про 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. 

3. Вивчення нового матеріалу 

Основними видами вантажів паперової промисловості, пропонованими до 

морського перевезення, є: папір, картон, вироби з паперу і картону, целюлоза. 

Залежно від призначення паперу вихідною сировиною для її виготовлення може 

бути деревина, волокна синтетичного і органічного походження, мінеральні волокна. В 

обмеженій кількості для спеціальних сортів паперу можуть використатися волокна вовни і 

металеві волокна (електропровідний папір). 

Папір, паперові вироби і целюлозу перевозять упакованими в рулони, стоси і 

картонні коробки. 

Папір вищих сортів, упакований в рулони, повинен мати два дерев'яні щити з 

торців для захисту від пошкодження, а циліндрична поверхня повинна бути закрита 

планками, які кріпляться до торцевих щитів. Рулони, незалежно від сорту паперу, повинні 

бути обгорнені в щільний пакувальний папір. Листовий папір упаковується в стоси, 

писальний і ксероксний папір спочатку упаковують у пачки, а потім запаковують у 

картонні коробки 

Картон перевозять у стосах, упакованих як і папір, між двома щитами. Тонкий 

картон може бути згорнутий у рулони. Питомий навантажувальний об’єм картону в 

стосах 1,42 м
3
/т, у рулонах – 1,5 – 2,63 м

3
/т. 

Папір і паперові вироби мають здатність вбирати вологу, що робить на них згубний 

вплив, а саме, після висихання папір жолобиться і жовтіє, кольоровий - змінює кольори 

під дією сонячних променів. 

З огляду на слабку захищеність паперу від впливу зовнішнього середовища, були 

розроблені спеціальні правила перевезення паперу (див. Тарифне керівництво 4 -М ). 

Правила передбачають комплекс вимог до суден, які здійснюють перевезення 

паперу, технології її завантаження і режиму перевезення. 

Основні із цих вимог полягають у наступному: 

 вантажні приміщення суден не повинні мати глибину підпалубних просторів 

більше 1,5 м, розвал бортів судна більше 1,5 м, ширину льяльного скосу більше 0,3 м. У 



вантажних приміщеннях судна не повинно бути тунелів гребного вала, пілерсів і інших 

конструкцій суднового набору. Якщо ці вимоги не можна задовольнити, то в трюмах 

роблять дерев'яні східчасті вигородки і настили; 

 укладають папір в трюмі на торець у вертикальному шаховому порядку, 

припустима висота укладки 6,5 м. На просвіті люків допускається укладання рулонів у 

стропі-стрічці на утворюючу, у цьому випадку висота укладки не повинна перевищувати 

чотирьох ярусів; 

 стоси з паперовою продукцією повинні укладатися у вантажних приміщеннях на 

рівну горизонтальну поверхню, рівними горизонтальними рядами. 

Якщо папір перевозиться в пакетованому виді на піддонах, то висота пакета не 

повинна перевищувати 1,8 м, а висота установки пакетів у трюмі не більше 3 ярусів. 

Папір - чистий вантаж, який можна перевозити разом з харчовими вантажами, що 

не виділяють вологу. Особливістю паперу є слабкий його захист від зовнішніх механічних 

пошкоджень, часто від ударів або надмірного навантаження від верхніх шарів рулони 

паперу лопаються. Папір робиться непридатним при найменшому контакті з вологою, 

тому розміщати в одному вантажному приміщенні папір і вантажі, що виділяють вологу, 

не треба. Вантаж повинен бити захищений від псування в результаті зміни відносної 

вологості і температури повітря. Зволоження паперу може відбутися як від попадання 

вільної вологи, так і внаслідок відпрівання. 

При підготовці трюмів до прийому паперу або паперових виробів обов'язкове їхнє 

ретельне прибирання, мийка і сушіння. При завантаженні паперу необхідно 

використовувати стропи синтетичні або рослинні. 

Під час переходу морем з вантажних приміщень необхідно віддаляти надмірно 

вологе повітря і приймати всі міри для вирівнювання температури вантажу з 

температурою зовнішнього повітря.Целюлоза – до морського перевезення пред'являється у 

вигляді пластин, які упаковані в стоси масою 150 – 200 кг. Залежно від ступеня просушки 

целюлоза містить ту або іншу кількість вологи, яка дуже легко віддається. Вологу вантаж 

віддає не тільки в результаті випару, але і внаслідок «віджиму» нижніх шарів верхніми, 

якщо штабель целюлози в трюмі має значну висоту. Целюлоза легко усмоктує 

надлишкову вологу, при цьому стоси розбухають і можуть розірвати стягуючі стрічки. 

Пластини целюлози при подмочці пліснявіють і гниють. 

 

Питання для контролю: 

1. яким чином здійснюється підготовка до транспортування целюлози? 

 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 


