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товарознавства» 

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

Тема уроку: Тканини та швейні вироби. 
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 

Вироби текстильної, трикотажної и швейної промисловості залежно від матеріалу 

виготовлення діляться на лляні, бавовняні, вовняні, шовкові і синтетичні. 

Бавовняні тканини сприймають вологу з навколишнього середовища (трюмного повітря) 

або від інших вантажів, що випаровують вологу, а при підмочці морською водою кристали солей 

довго втримують вологу усередині тканини (штабеля, тюка, стоси). 

Лляні тканини, як і бавовняні, легко вбирають вологу з навколишнього середовища, але 

більшою мірою бояться підмочки солоною морською водою, оскільки вона створює умови для 

утворення цвілі (грибка). Плями, що утворилися від цвілі, не піддаються видаленню навіть при 

пранні в гарячій воді 

Вовняні тканини бояться підмочки, вони можуть бути вражені міллю. Якщо в процесі 

завантаження виявлена міль, то такий вантаж не слід приймати на борт судна. До завантаження 

повинна бути проведена дезінсекція і виконано сюрвейерний огляд вантажу, а результати огляду 

відбиваються у вантажних документах. 

Шовкові тканини в меншій мірі сприймають вологу з навколишнього середовища, але при 

підмочці на них залишаються плями, що викликають втрату товарної якості вантажу. 

Синтетичні тканини з хімічних волокон мало сприймають вологу із зовнішнього 

середовища, але вони чутливі до підвищення температури. Підвищена температура може привести 

до плавлення, пожовтіння або втрати міцності штучного волокна. 

Залежно від призначення легка промисловість виробляє тканини побутового призначення, 

технічні, тарно-пакувальні, тканини для спецодягу і медичних цілей. 

До перевезення тканини пред'являються упакованими в кіпи. Кіпи формуються зі шматків 

тканини або полотен однієї ширини. Упаковки роблять у пакувальну тканину або в пакувальний 

двошаровий вологостійкій папір. Спресовані стоси (упаковані в тканину або папір) обтягують по 

малому периметрі поясами з металевої стрічки або дроту. Під пояс підкладають смужку картону 

(ширина 60 мм, товщина 3 мм), кінці поясів з'єднують «у замок». 

Стоси шовкових тканин дротом обтягувати не дозволяється. 

Килимові вироби для транспортування водним транспортом упаковують у рулони, які 

обшиваються в один шар пакувальною тканиною. 

Текстильні і трикотажні вироби упаковують у дощаті або фанерні ящики або ящики з 

гофрокартона. Усередині ящики вистилають щільним папером. 

Швейні вироби, пропоновані до перевезення, діляться на п'ять класів: побутові, спецодяг, 

спортивний, відомчий і національні вироби. Залежно від характеру і цінності швейні вироби 

упаковують в ящики (дощаті, фанерні або картонні) або зашивають у тюки. Вантажні місця зі 

швейними виробами повинні мати контрольну дротову або сталеву стрічку, забиту «у замок» 

заводським способом. Якщо вантаж упакований у картонні ящики, то всі з'єднання заклеюються 

паперовою контрольною стрічкою. 

До текстильних вантажів відносять: вторинна сировина, текстильні обрізки, старе ганчір’я, 

обтиральні матеріали. Вони пред'являються до перевезення спресованими в стоси масою до 80 кг. 



Стоси обв'язують міцною мотузкою або обтягають металевою стрічкою. Питомий 

навантажувальний об’єм (ПНО) цих вантажів варіює в значних межах: наприклад, фланель до 9,31 

м
3
/т, тканини від 2,23 до 4,95 м

3
/т. 

При прийманні на судно текстильних, трикотажних і швейних виробів необхідно робити 

зовнішній огляд вантажу, перевіряючи чистоту вантажних місць, наявність пломб і контрольних 

стрічок, відповідність відправницького і транспортного маркування даним, зазначеним у 

вантажних документах. Обтиральна сировина і старе ганчір’я приймають до перевезення тільки 

при наявності свідчення про їхню дезінфекцію, крім того, цей вантаж відносять до категорії 

легкогорючих речовин, які вимагають від перевізника вживання відповідних заходів обережності. 

Вироби шкіряно-взуттєвої промисловості діляться на дві групи: шкіра і шкіряні вироби. 

Основну частку шкіряних виробів становить взуття. Залежно від виду взуття пред'являються різні 

вимоги до споживчої і транспортної упаковки і тари. Як споживчу упаковку використають 

картонні коробки, паперові пакети або пакети з полімерних матеріалів. Для транспортної тари 

використовуються дощаті, фанерні або картонні ящики. НПО 1,84 – 2,10 м
3
/т. 

Шкіри підрозділяються на м'якого і твердого типу. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Яким чином мають бути підготовлені до перевезення шкіри? 

 

 

Домашнє завдання: 

Сформувати конспект, дати відповіді на питання, інформацію надсилати на адресу 

anylesik@gmail.com 
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