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ТЕМА: Користування механізованим такелажним обладнанням. Вміння 

виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних апаратів і приладів  

Урок 87-88 

Тема: Будова та способи користування простими такелажними засобами  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення користування механізованого такелажного обладнання, 

вміння виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних апаратів і приладів. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

ХІД УРОКУ 

 Будь-яке промислове виробництво в тій чи іншій мірі пов'язана з монтажем габаритних 

і складних вантажів. У багатьох випадках людина самостійно виконати таку роботу не 

може. Для цього використовуються такелажні засоби, механізми і пристосування. З їх 

допомогою переміщення, розвантаження, навантаження об'єктів будь-якої конфігурації 

і ваги стає доступною. 

ТАКЕЛАЖНІ РОБОТИ- являють собою 

операції, пов'язані з підійманням, 

утриманням і переміщенням різних об'єктів 

- деталей, вузлів, устаткування. Ключовою 

відмінністю цих робіт від звичайних 

вантажно-розвантажувальних полягає в 

застосуванні спеціальних пристроїв. 

Найчастіше такелажні засоби, 

пристосування мають специфічну 

конфігурацію. Їх використання 

обумовлюється неможливістю здійснення 

переміщення об'єктів через їх габаритів, 

ваги іншими способами.  

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Такелажні механізми - пристосування, що використовуються для перевезення 

великогабаритного обладнання. Основне завдання робіт із застосуванням спеціальної 

техніки полягає не у вилученні участі людини в них, а в підвищенні ефективності 

операцій. Послугами такелажників користуються промислові підприємства. Такелажні 

пристосування дозволяють в найкоротші терміни переміщати стрічкові конвейєри, 

верстати, верстати та інше великогабаритне обладнання. Крім цього, спецтехніка 

дозволяє підвищити безпеку операцій та забезпечити збереження вантажу. Такелажні 

пристосування використовуються не тільки у промисловості, де транспортування 

обладнання виступає одним з найважливіших ланок робочого процесу. Часто 

спецтехніка застосовується в побутовій сфері. Наприклад, до послуг спеціалізованих 



організацій вдаються при необхідності 

перевезти сейфи, музичні інструменти, 

меблі та ін. 

ТАКЕЛАЖНІ ПРИСТОСУВАННЯ 

Застосовують у своїй роботі різні 

пристрої. Всі вони об'єднані терміном 

"оснастка". На практиці 

використовуються в основному такі 

такелажні пристосування: 

 Стропи. 

 Блоки. 

 Гаки. 

 Канати. 

 Вушка. 

 Поліспасти. 

 Ланцюга. 

 Затискачі. 

КАНАТИ 

Як правило, застосовуються сталеві, капронові і прядив'яні канати. Останні можуть 

бути смольними або більними. Вони відрізняються за технологією виробництва. 

Прядив'яні нитки, просочені смолою, вважаються більш практичними. Крім цього, 

вони володіють високою міцністю. Більні канати - більш гнучкі. Вони мають менший 

запас міцності і не використовуються для механізмів, оснащених машинним приводом. 

Для монтажних робіт такі канати використовуються рідко. Сталеві троси 

відрізняються за формою перерізу і класифікуються за конструктивною ознакою. Як 

правило, використовуються круглі і плоскі канати з одинарною, подвійною, 

потрійною завивкою. 

СТРОПИ 

Ці такелажні пристосування представлені 

відрізками канатів різної конфігурації. 

Стропи використовуються для надійного і 

швидкого закріплення транспортованого 

вантажу. Вони можуть бути електронними і 

ручними. Стропи використовуються при 

безпосередній навантаженні/розвантаженні. 

Максимальна висота, на яку може 

підніматися вантаж, - 3 м. Граничний вага 

об'єктів, для переміщення яких використовуються стропи, - до 10 тон. Для підйому на 

невелику висоту використовуються домкрати. Вони можуть бути гвинтовими, 

рейковими, клиновими, гідравлічними. 

ПОЛІСПАСТИ ТА БЛОКИ 

Ці механізми, як правило, входять в склад різного вантажопідйомного обладнання. 

Поліспаст являє собою найпростіше підіймальний пристрій, що складається з блоків. 

Останні з'єднуються канатом. Блоки відрізняються за кількістю роликів (одно - і 

багатороликові). 



 
Способи в'язання стропів за гак, в'язання і обробки кінців чалочних канатів: а - гаковий 

вузол, б - гаковий вузол  з напуском, в - петлевий строп, г - кільцевий або петлевий 

строп з напуском, д - кільцевий або петлевий строп, е - два кільцевих або петлевих 

стропа (один з напуском), ж - стропування петель, з - удавки, и - мертва петля. 

 
Стропи із стальних канатів: а - універсальний (кільцевий), б, в, г - полегшені (петлеві) 

одинарні, д - напівавтоматичний, е, ж - двохвітковий, з - чотирьохвітковий, 1 - 

інвентарні підкладки, 2 і 3 - роз’ємна і зварна підвіски, 4 - важільний захват. 

Талі є вантажопідйомним 

механізмом, що складається з 

ланцюгового поліспасту з ручним 

приводом від безконечного гоночного 

ланцюга або храпового механізму 

важеля. Найбільш поширені черв'ячні 

талі та із зубчастою передачею, в яких 

тяговим органом служать зварні 

калібровані ланцюги. Всі талі 

забезпечують надійним автоматичним 

гальмом (частіше гвинтовим). Талі 

різних конструкцій виготовляють для 

підйому вантажу на висоту до 3 м. 

Вантажопідйомні механізми, що 

застосовуються при такелажних 

роботах: а - блоки (рухомий і 

нерухомий), б - поліспаст, в - талі, г - 

електротельфер, д - домкрати (ручний і 



гідравлічний), 1 - гак, 2 - електродвигун візка, 3 - кран-балка, 4 - електродвигун 

вертикального переміщення вантажу, 5 - блок кнопок управління електродвигуна 

тельфера. 

ЛЕБІДКА 

У її конструкцію входять блоки, поліспасти. З допомогою цих елементів здійснюється 

безпосереднє підняття вантажу. Лебідки розрізняють за типом приводу. Він може бути 

електричним або ручним. 

ОПОРНІ КОНСТРУКЦІЇ 

Найчастіше такелажні роботи 

припускають підвішування та 

утримання вантажу на конструкції, 

яка зможе витримати його вагу. У 

цьому випадку використовуються 

талі. Якщо робота проводиться в 

приміщенні, їх закріплюють на 

перекриттях та інших будівельних 

елементах. Якщо вони відсутні, то встановлюється спеціальне обладнання - опорну 

конструкцію. Як правило, вона являє собою металеву вертикальну стійку, яка 

утримується спеціальними відтяжками. В якості опори конструкції передбачається 

важка плита. 

БЕЗПЕКА 

При виробництві такелажних робіт піднімаються і переміщуються досить важкі 

предмети. Їх вага може становити до декількох тонн. Фахівцями були розроблені 

правила безпеки при використанні такелажних пристосувань. У вимогах враховані всі 

фактори небезпеки при здійсненні операцій. Співробітники організації, що надають 

такелажні послуги, проходять обов'язкові інструктажі та курси з підвищення 

кваліфікації. Для виконання робіт необхідно отримати спеціальний допуск, пройти 

медогляд. 

ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ 

Для підтримки працездатності регулярно 

здійснюється огляд такелажних засобів, 

механізмів, пристосувань. Перевірка 

проводиться у встановлені терміни. Траверси 

оглядаються не рідше одного разу на півроку, 

тара, кліщі і інші захоплення - 1 р/міс, стропи - 

1р/10 дн (крім рідко використовуваних). 

Позачергове повне техічне випробування 

обладнання повинно здійснюватись в 

обов'язковому порядку після ремонту металевих 

елементів із заміною розрахункових деталей і вузлів, реконструкції, капремонту, заміни 

гака та інших аналогічних операцій. Результати процедури заносяться в журнал 

такелажних засобів, механізмів та пристосувань. 

Після заміни зношених канатів, при їх перепасовці виконується перевірка надійності 

кріплення і правильності запасовки, проводиться обтяжка тросів робочим вантажем. 



Технічні випробовування та облік такелажних засобів, механізмів та пристосувань 

здійснює інженерно-технічний працівник, виконуючий на підприємстві наглядові 

функції, за участю працівника, відповідального за справний стан обладнання. Останній 

може самостійно проводити перевірку надійності канатів і правильності запасовки, 

обтягування вантажем після перепасовки або заміни тросів. Форма журналу обліку 

такелажних засобів і пристосувань відповідає Додатком 9 до Правил з оп при роботі на 

висоті (затв. Наказом Мінпраці №155н від 28.03.2014-го р.). 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

Виробництво такелажних робіт 

передбачає використання строп, за 

допомогою яких здійснюється кріплення 

вантажу до підйомного механізму. Перед 

стропівкою фахівець повинен дізнатися 

весь стан об'єкта. Як правило, маса 

вантажу зазначається на табличці, 

закріпленій на станині. Якщо об'єкт 

упакований, то вага наголошується на 

ящику або обшивці. Підйом і 

переміщення предметів здійснюються при 

строгому дотриманні наступних правил: 

 Строповка вантажу, до якого додається паспорт і інструкція, провадиться 

відповідно до зазначеної технології. Стропи закріплюються в передбачених для 

них вушках з допомогою спеціальних гачків на обладнанні. 

 Строповку належить здійснювати з урахуванням чинників рівноваги і стійкості 

вантажу при його подальшому підйомі і переміщенні. Механізми й обладнання, 

змонтовані на одній рамі, піднімаються після закріплення стропа на загальній 

платформі. Листовий пакетований матеріал переміщується із застосуванням 

спеціальних підхватів, які підвішені на траверсі. 

 Строповка швелерів, куточків і іншої профільованої металопродукції проводиться 

з використанням універсальних пристосувань. У гострих кутах під стропами 

розташовують підкладки. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ 

Всі вантажі, що перевозяться, поділяються на певні групи в залежності від маси: 

 Легкі - до 250 кг. 

 Великовагові - 250-50000 кг. 

 Дуже важкі - більше 50 тонн. 

Існує ще одна категорія - мертві вантажі. Ними називають об'єкти, примерзлі до землі, 

вкопані в неї, закріплені на фундаменті, притиснуті до інших предметів. Маса таких 

вантажів, як правило, невідома. Використовувати для їх підйому крани категорично 

заборонено. Об'єкти класифікуються також за своїми розмірами і бувають габаритними 

і негабаритними. У перших параметри не перевищують норм, визначених ПДР 

(автотранспорт), або відповідають розмірам рухомого складу (для залізничного 

транспорту).  

У негабаритних вантажі ці показники перевищують встановлені стандарти. 



ВИСНОВОК 

Одним з ключових факторів 

забезпечення безпеки виступає 

високий професіоналізм персоналу що 

здійснює такелажні роботи. Працівник 

повинен добре знати обладнання, яке 

він використовує, особливості його 

експлуатації. Виробництво робіт 

контролюється бригадиром. Він несе 

відповідальність за виконання 

встановлених правил і норм. Для 

персоналу розробляються спеціальні інструкції, відступ від яких загрожує серйозними 

наслідками. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке такелажне обладнання ? 

2. Для чого використовується такелажне обладнання? 

3. Що таке лебідки? 

4. Що таке стропи? 

5. Яке такелажне обладнання використовується найчастіше? 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-який 

месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
 

mailto:mTanatko@ukr.net
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