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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? 

 

ПЛАН УРОКУ № 59 

 

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

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

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

Тема уроку: Нафтопродукти і паливно-мастильні матеріали. 

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 



Після розкриття люків у кожній залізничній цистерні перевіряється: 

- рівень наливу продукту; - відсутність підтоварної води;  - густину продукту і його 

температуру; 

- чистоту продукту (візуально). 

Після зливання палива, перед закриттям люків, оглядаються внутрішні порожнини 

залізничних цистерн, застосовуючи при цьому вибухобезпечний ліхтар, з метою 

визначення повноти зливання продукту і чистоти цистерн. 

Про всі випадки виявлення несправних, негерметичних, брудних зовні й усередині 

цистерн повідомляється у відповідне управління залізниці, яка забезпечує якісну 

підготовку залізничних цистерн під налив авіаПММ та ТР, а також підприємству-

постачальнику. 

У разі виявлення забруднення авіа ПММ та ТР або їх псування складається акт із 

додатком паспорта якості продукту, який виданий лабораторією ПММ підприємства ЦА, і 

пред'являється претензія у встановленому порядку. Інструкція про порядок приймання, 

транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах 

і в організаціях України встановлює єдиний порядок.  

Приймання нафти і нафтопродуктів за кількістю здійснюється у відповідності з 

вимогами нормативної документації, умовами поставки та договорами. Забороняється 

провадити одночасно приймання та відпуск нафтопродукту з одного і того ж резервуара. 

У разі виявлення при прийманні нафти і нафтопродуктів нестачі, що перевищує норми 

природних втрат та границі відносної похибки вимірювань, а також у випадку виявлення 

надлишків вантажовідправнику виставляється претензія або направляється повідомлення 

щодо оприбуткованих надлишків. 

Маса нафтопродукту, розфасованого в справні бочки, бідони, мішки тощо, 

визначається за трафаретом, проставленим на тарі. 

До перевезення повітряним транспортом допускаються тільки ті небезпечні вантажі, 

упаковка яких відповідає нормативно-технічній документації на її виготовлення, вимогам 

правил перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом і гарантує повну 

безпеку повітряного перевезення при будь-яких режимах (умовах) польоту. 

Герметична первинна тара обов'язково повинна застосовуватися під час перевезення 

повітряним транспортом небезпечних вантажів, що самі є легкозаймистими, отрутними, 

їдкими і корозійними речовинами, або виділяють такі ж пару і гази, можуть ставати 

вибуховими при висиханні або небезпечно взаємодіяти з повітрям або водою. 

Матеріал, з якого виготовлена первинна тара, а також прокладні та поглинальні 

матеріали, які застосовуються під час перевезення небезпечних вантажів у транспортній 

тарі, повинні бути інертними стосовно речовини, що транспортується. 

Матеріал транспортної тари й упаковки не повинен піддаватися розм'якшенню, 

ставати крихким або піддаватися іншим видам псування в результаті дії високих або 

низьких температур, старіння й інших факторів, що виникають у процесі 

транспортування. 

Будь-які рідкі речовини, які перевозяться в тарі зі скла, фарфору, кераміки, повинні 

розміщуватися з поглинаючими прокладними матеріалами в герметично закритій 

металевій транспортній упаковці. 

Металева упаковка повинна укладатися з прокладним матеріалом у дерев'яні шухляди, 

щоб у випадку витоку або розливу не допустити попадання вмісту на підлогу вантажного 

відсіку ПС і проникнення його в простір під підлогу фюзеляжу. 



Металева транспортна тара і резервуари, призначені для перевезення рідин, які 

вимагають герметичної закупорки, повинні бути звареної конструкції і мати горловини з 

герметичними кришками (пробками) з нарізним сполученням. Кришка горловини повинна 

мати додаткові прокладки з інертних до перевезеного продукту матеріалів і пристрої для 

контрування (стопоріння) і пломбування. 

Тара масою більше 100 кг повинна мати обручі для посилення конструкції і 

можливості перекочування. 

Тара зі скла, фарфору та інших подібних матеріалів повинна мати: 

товщину стінок не менше 2 мм, а при місткості більше 20 дм
3
 (л) - не менше 3 мм; 

горловини, які герметично закриваються та мають добре притерті пробки, а також 

закладання (запаювання) або обв'язку дротом, що виключає можливість розливання 

(витоку) речовини в процесі транспортування; міцність заповненої тари, яка забезпечує 

витримування надлишкового тиску не менше 1 кг/см
2
. 

Для виключення розриву (деформації) первинної тари від надлишкового внутрішнього 

тиску і розливання речовини під час польоту вона повинна заповнюватися неповністю. 

Недоливання тари (газова подушка) встановлюється у відсотках номінальної ємності 

посудини (не менше 10%). 

 

 

Питання для контролю: 

1. Яким чином транспортують великовагові вантажі (більше 10 кг) 

 

 

 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 


