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Урок 60 

Тема уроку 

Будівельні матеріали 

Мета:  

сприяти формуванню знань про перевезення будівельних матеріалів. Сформувати практичні 

знання та вміння формувати операції надходження та відпуску товарів на складі. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу 

до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

Матеріал уроку 

Правилами передбачаються умови перевезень нерудних будівельних матеріалів (піску, піщано-

гравійної суміші, гальки, гравію, щебеню, вапняку, крейди, шлаку, каменю та їх відходів, керамзиту) 

і грунту (в тому числі рослинної землі, глини, торфу). 

При перевезенні нерудних будматеріалів і грунту з об'ємною масою менш як 1,5 т/куб. м 

Перевізники зобов'язані наростити борти автомобілів на висоту не менше ніж 200 мм. 

Перевізники за Договором можуть взяти на себе обладнання кузовів автомобілів системою 

підігрівання. 

Для вантаження нерудних будівельних матеріалів і грунту Замовник повинен надавати 

навантажувальні механізми з об'ємом ковша не більш як 1/3 об'єму кузова автомобіля. 

Під час вантаження нерудних будівельних матеріалів і грунту в кузов автомобіля ківш 

навантажувального механізму повинен знаходитись на висоті не більш як 1 м від борта кузова 

автомобіля. 

Замовник після розвантаження повинен очистити кузов автомобіля від залишків вантажу. 

Інструктування з техніки безпеки водіїв автомобілів, що працюють в кар'єрі, проводиться власником 

кар'єру або уповноваженим ним органом спільно з Перевізником. Водіям видається посвідчення на 

право роботи у кар'єрі. 

Правила перевезень глиняної та силікатної цегли 

Перевезення цегли доцільно здійснювати пакетним способом: на піддонах чи без піддонів із 

захисними пристроями. 

Вантажовідправник повинен надавати для перевезення цегли піддони і бруски, стрічкові огорожі і 

приладдя для кріплення і роз'єднання пакетів. 

За Договором Перевізник може взяти на себе виготовлення й установлення такого приладдя на 

рухомий склад. 

Повернення піддонів і брусків вантажовідправнику здійснюється Перевізником або Замовником за 

домовленістю. 



При перевезенні цегли на піддонах вантажовідправник зобов'язаний до прибуття рухомого складу 

для завантаження забезпечити складання вантажу на піддони. Типи і параметри піддонів повинні 

відповідати державному стандарту. Не допускається вантаження пакета, якщо з його нижнього ряду, 

кутів і торцевих сторін випали цеглини. 

Приймання для перевезення від вантажовідправника та здача вантажоодержувачу цегли 

здійснюються Перевізником за кількістю стандартно заповнених пакетів. Вантажовідправник у 

товарно-транспортній накладній зобов'язаний зазначити масу і кількість пакетів. 

Вантаження цегли, а також кріплення пакетів здійснюються вантажовідправником, знімання 

кріплень і вивантаження цегли - вантажоодержувачем. 

Перевізник може за Договором провадити встановлення і знімання кріплень. Після закінчення 

вивантаження вантажоодержувач зобов'язаний очистити підлогу кузова від цегляних крихт. 

При перевезенні глиняної цегли на піддонах з укладкою "в ялинку" у випадках, коли вантажність 

рухомого складу не перевищує 7 т, пакети встановлюються вантажовідправником уздовж осі кузова, 

а при вантажності рухомого складу понад 7 т - перпендикулярно осі кузова в шаховому порядку 

впритул до одного із бокових бортів автомобіля. Схеми укладання цегли наведені у додатку 13. 

Під час розміщення пакетів поперек кузова вантажовідправник повинен підкладати бруски перерізом 

50 х 50 мм і довжиною 1 м під піддони крайніх пакетів, що не примикають до бокового борта. 

Під час вантаження і вивантаження цегли водій зобов'язаний вийти із кабіни автомобіля і 

знаходитись поза зоною дії стріли навантажувального механізму. 

Під час вантаження і вивантаження пакетів цегли на піддонах із застосуванням траверс і захватів 

без бокових огороджень піднімання пакетів слід здійснювати на висоту не менш як 0,5 м і не більше 

ніж 1,0 м над бортом автомобіля чи над раніше встановленим пакетом. 

Водій зобов'язаний перевірити відповідність укладки та кріплення пакетів цегли на рухомому складі 

вимогам безпеки руху і забезпечення цілості рухомого складу. Вантажовідправник на вимогу водія 

зобов'язаний усунути виявлені неправильності в укладці та кріпленні вантажу. 

Закріплення пакетів, а також перевірка правильності їх кріплення виконуються тільки після 

відведення навантажувальних механізмів від автомобіля. 

 

Питання для контролю: 

1. Поясніть особливості перевезення залізобетонних виробів 

2. Опишіть особливості перевезення бетону 

3. Вкажіть відмінності перевезення сантехнічних виробів 

 

Урок 61 

Тема: 

Метали, сплави та металеві вироби 

 сприяти формуванню знань про перевезення металевих виробів. Сформувати практичні 

знання та вміння формувати операції надходження та відпуску товарів на складі. Розвивати 



логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу 

до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

Матеріал уроку 

Метали і металеві вироби, що перевозяться автомобільним транспортом, підрозділяються на такі 

групи: 

 нормальні за вагою і габаритами; 

 довгомірні, довжиною понад 8 м; 

 великовагові, вагою одного місця понад 3 т. 

Сортову сталь розміром до 30 мм і тонколистову сталь товщиною до 4 мм перевозять у міцно 

скріплених пачках (в'язках, пакетах). Кожна пачка повинна містити сталь однієї партії. 

Допускається перевезення в пачках листової сталі товщиною до 6 мм включно, що прокатана на 

станах безперервної прокатки. 

За погодженням сторін в пачках можна перевозити сортову сталь розміром до 50 мм і листову сталь 

товщиною до 10 мм. 

Маса пачки під час ручного вантаження повинна бути не більш як 80 кг, механізованого - не більш 

як 10 т, а на вимогу вантажоодержувача - не більше ніж 5 т. 

Пачки повинні бути міцно обв'язані дротом чи стрічкою не менше ніж у двох місцях, а кінці обв'язки 

надійно закручені. 

Пачки листів треба міцно скріплювати стальною стрічкою у дві скоби. 

Для перевезення нормальних за вагою і габаритами металів і металовиробів застосовуються 

автомобілі (автопоїзди) з бортовою платформою; для перевезення металу довжиною до 8 метрів - 

тягачі з напівпричепами і металовози; для перевезення довгомірних металів - автомобілі з 

причепами-розпусками; для перевезення важковагових листів - тягачі з напівпричепами і 

причепами-ваговозами. 

Кольорові метали, сплави і металеві вироби перевозяться критими автомобілями або в контейнерах. 

Оброблені поверхні відливків і нарізані вироби (болти, гайки, гвинти) повинні бути змащені 

нейтральним мастилом, що запобігає корозії. 

Метали і металеві вироби під час перевезення повинні бути захищені від пошкоджень, а відливки із 

чорних металів, кольорові метали, сплави і металеві вироби - також і від атмосферних впливів. При 

перевезенні слід вжити заходів, що уберігають метали від залишкових деформацій. Метали і 

металеві вироби слід перевозити: 

 стальний прокат, кутики, швелери і двотаври - в штабелях за профілями на дерев'яних 

підкладках. При перевезенні поміж окремими рядами прокатних виробів укладають дерев'яні 

прокладки; 

 стальні канати - скрученими в бухти або намотаними на барабани; 

 рулонні сітки - перев'язаними м'яким в'язальним дротом; 

 плоскі сітки - пов'язаними в пакети; 

 заклепки, болти, гайки, шайби, гвинти - укладеними в тару; 

 електроди - обгорнутими папером та укладеними в ящики; 



 дріт для автоматичного зварювання - скрученим в бухти, обгорнутим водонепроникним 

папером та упакованим у тарну тканину, рогожу чи в ящики; 

 кольорові метали і сплави - зв'язаними в пачки та вкладеними в тару; забороняється 

підкладати під листи та профілі із алюмінієвих сплавів стальні підкладки, не обшиті деревом 

чи алюмінієм. 

Стальні труби діаметром до 60 мм з товщиною стінки до 1 мм включно, труби діаметром 60 - 120 мм з 

товщиною стінки від 1,5 до 3 мм, а також прецизійні, капілярні, безрискові та з поверхнею, що 

відповідає еталонам, перевозять в ящиках чи решітках та в іншій жорсткій тарі, яка забезпечує 

товарний вигляд і зберігає якість труб під час транспортування. 

Допускається укладання в одну тару декількох пакетів труб різного діаметра та різних марок сталі, 

але з окремим їх ув'язуванням. 

Вага одного місця під час ручного вантаження повинна бути не більш як 80 кг, а механізованого - до 

5 т. 

Труби, сортамент яких не вказаний вище, перевозять в пакетах, міцно ув'язаних не менше ніж у 

двох місцях. Вага пакета не повинна перевищувати 5 т. Труби діаметром 159 мм і більше перевозять 

поштучно. За згодою вантажоодержувача допускається поштучне перевезення труб діаметром від 

114 до 159 мм. 

Кінці гнутих труб і відводів повинні бути затуленими для захисту внутрішньої поверхні від впливу 

атмосферних опадів. 

Відводи діаметром до 100 мм слід перевозити в контейнерах, а діаметром понад 100 мм і гнуті труби 

- бортовими автомобілями за умови захисту їх від впливу атмосферних опадів. Труби повинні бути 

щільно ув'язані в пакети чи упаковані в ящики. 

Питання для контролю: 

1. Опишіть особливості вантаження чавунних труб 

2. Зазначте особливості навантаження металовиробів різної довжини 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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