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Урок 65: Устаткування підприємств торгівлі 

Хід роботи 

Підйомно-транспортне обладнання призначається для механізації праці при 

виконанні таких операцій: розвантаження і навантаження транспортних засобів; 

переміщення і підйом вантажів на різні рівні будівлі; укладання їх штабелями, на 

стелажі і в підсобні приміщення; внутрішньо-складське і внутрішньо-магазинне 

переміщення вантажів до місця їх дальшої обробки. 

Підйомно-транспортне обладнання поділяють за такими основними 

ознаками: функціональним призначенням; ступенем механізації праці; 

періодичністю дії; родом перероблюваного вантажу; типом приводу. 

За функціональним призначенням обладнання поділяють на три групи: 

вантажопідйомні машини (електричні талі, вантажні ліфти, вантажопідйомні 

крани); транспортувальні машини (конвеєри, транспортери); вантажно-

розвантажувальні (електричні навантажувачі, штабелери, електричні візки) й 

штабелювальні машини (електроштабелери, крани-штабелери). 

За ступенем механізації праці вирізняють засоби механізації, комплексної 

механізації й автоматизації (вантажопідйомні крани, конвеєри, 

електронавантажувачі, автоматизовані крани-штабелери); засоби малої 

механізації (ручні вантажні візки, домкрати). 

За періодичністю дії підйомно-транспортне обладнання поділяють на два 

види: машини безперервної дії (конвеєри, елеватори); машини циклічної 

(періодичної) дії (електричні навантажувачі, штабелери, вантажопідйомні крани, 

ліфти). 

За родом перероблюваного вантажу виділяють обладнання для 

перевантаження тарно-штучних вантажів у ящиках, бочках, мішках 

(вантажопідйомні крани, електронавантажувачі, автонавантажувачі); обладнання 

для перекачування й транспортування трубопроводами наливних вантажів. 

За типом приводу обладнання поділяють на механізми ручної дії (ручні 

вантажні візки); машини з механічним приводом (електронавантажувачі), 

гравітаційні пристрої (роликові транспортери). 

Підйомно-транспортне обладнання має бути безпечним в експлуатації; 

гарантувати високу продуктивність і мати високий коефіцієнт корисної дії; бути 

зручним у роботі й легким в керуванні; мати необхідну конструктивну міцність і 

довговічність; бути економічним у виготовленні та користуванні. 

Вантажопідйомні машини призначаються для механізації піднімання й 

опускання вантажів. За допомогою окремих машин можна також переміщувати 

вантажі в певних межах у горизонтальній площині. Вони використовуються для 

виконання вантажно-розвантажувальних робіт 

Основними параметрами, що характеризують вантажопідйомні машини, є: 

вантажопідйомність, швидкість піднімання й пересування, висота підйому, 

габарити, тип приводу, маса. До вантажопідйомних машин належать талі, 

тельфери, лебідки, підйомники, вантажні ліфти, крани. 

Талі і тельфери - це підвісні вантажопідйомні механізми періодичної дії. 

Ручний таль - це компактний механізм з вантажо-упорним гальмом. Механізм 

таля змонтований в обоймі, підвішуваній на гаку. Елементом, що піднімає 
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вантаж, служить ланцюг, який переміщується за допомогою вантажної зірочки. 

Зірочка через передатний механізм зв'язана з тяговим колесом, що обертається 

вручну. 

Електроталь - це вантажопідйомна машина, яка складається з лебідки й 

барабана, змонтованих в одному корпусі, а також вантажозахватного пристрою. 

Кінцевий вимикач призначається для вимикання електродвигуна лебідки при 

досягненні вантажозахватним пристроєм крайнього верхнього положення. 

Тельфером називається електроталь, об'єднаний з монорейковим візком, який 

пересувається під стелею будівлі по монорейці. Керування тельферами 

здійснюється за допомогою магнітних пускачів, що приводяться в дію 

кнопковою станцією, підвішеною на гнучкому кабелі на висоті 1,2 м від підлоги. 

Найпоширеніші тельфери вантажопідйомністю 0,25-5 т і висотою піднімання до 

6 м. Швидкість піднімання вантажу становить 8-10 м/хв., швидкість пересування 

- 20 м/хв. 

Підйомник — це пристрій для піднімання вантажу або людей у спеціальних 

вантажонесучих пристроях, які переміщуються по жорстких напрямних. Похилі 

підйомники призначаються для транспортування вантажів, упакованих в ящики 

чи мішки між двома поверхами. Похилий підйомник ПН-200 встановлюється 

всередині будівель і має найбільшу висоту підйому платформи 3,3 м, швидкість 

руху 0,35 м/с. Підйомник складається з верхньої і нижньої огорожі, ферми, 

платформи і приводу. 

Для безпечної роботи підйомника на його дверях розміщено механічний та 

електричний блоківники. Оснащений він також уловлювачами, блокувальними і 

сигнальними пристроями. 

Підйомник з вертикальним рухом кабіни по встановлених в закритій шахті 

напрямних називається ліфтом. Ліфти різної вантажопідйомності широко 

застосовуються на складах, у холодильниках і в магазинах. 

Вони працюють у повторно-короткостроковому режимі і призначаються для 

піднімання і спускання вантажів з одного рівня на інший. Ліфт складається з 

шахти, кабіни, лебідки, противаги, обмежувача швидкості, електрообладнання і 

електроапаратури. 

 

 

 

 

Рекомендую переглянути відео:  

https://www.youtube.com/watch?v=fIFwxafST9w  
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