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Урок 66: Устаткування підприємств торгівлі 

Хід роботи 

Вибір підйомно-транспортного обладнання для механізації складських робіт і 

визначення потреби в ньому. 

Для складської переробки вантажів застосовуються підйомно-транспортні 

машини і механізми різних типів. Зручність і економічна вигідність застосування 

певного виду обладнання залежать від вантажообігу, характеру перероблюваних 

вантажів, їх маси і розмірів. Тільки ретельний аналіз і економічні розрахунки 

дають змогу вибрати найвигідніший для даного підприємства тип підйомно-

транспортного обладнання і його потрібну кількість. 

При розробці схеми механізації торговельного підприємства й оснащення 

його підйомно-транспортним обладнанням слід ураховувати конструктивні 

особливості будівлі (поверховість, габарити приміщень, граничні навантаження 

на перекриття" розміщення опірних колон); обсяг вантажообігу; відстань 

переміщення вантажів; номенклатуру товарів, їх особливості, консистенцію і 

габарити; вид і розміри тари, масу одиничного вантажу, використання тари-

обладнання. 

При доборі підйомно-транспортних машин і механізмів для товарного складу 

необхідно виходити з таких принципів: вибирати такі типи машин, які б 

відповідали технології обробки вантажів, мали експлуатаційну надійність у 

роботі, полегшували працю, були безпечними для обслуговуючого персоналу; 

продуктивна потужність обладнання має відповідати умовам і обсягам робіт; 

упровадження механізації складських операцій має бути економічним і 

ефективним. 

Необхідним для вибору засобів механізації і визначення належної кількості 

обладнання є детальна розробка схеми складського торговельно-технологічного 

процесу. Найбільш прийнятна технологічна схема переробки вантажів на 

складах баз площею 5, 10,15 тис. м
2
 складається з таких операцій: розвантаження 

залізничного рухомого складу й автомобільного транспорту і переміщення 

товарів у експедицію; транспортування товарів з експедиції в місця зберігання; 

укладання товарів на зберігання; відбирання і сортування товарів на замовлення 

покупців; переміщення товарів в експедицію; подача товарів з експедиції на 

платформу для навантаження в автомобілі. 

На основі розробленої технологічної схеми переробки вантажів на загально-

товарних складах мають широко застосовуватись акумуляторні навантажувачі, 

штабелери, автонавантажувачі. 

Для того щоб правильно вибрати необхідні типи машин, треба врахувати 

поділ вантажно-розвантажувальних робіт на роботи на відкритих складських 

майданчиках і в закритих складських приміщеннях. На відкритих складах 

передбачають використання візків з двигунами внутрішнього згоряння, у 

закритих приміщеннях - механізми з електроприводами. Вантажопідйомність 

необхідного обладнання визначається в кожному окремому випадку залежно від 

середньої ваги переміщуваної одиниці вантажу та його кількості. 

Ефективне використання підйомно-транспортного обладнання передбачає 

додержання правил його експлуатації, високоякісно і своєчасно виконувані 
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технічне обслуговування і ремонт. У широкому розумінні експлуатація 

обладнання - це не тільки виконання робіт з його безпосереднім використанням, 

а й комплекс різноманітних заходів, здійснюваних для підтримки тривалої 

працездатності і надійності обладнання, здобуття необхідної ефективності від 

його застосування. 

Вантажопідйомні машини, якими постійно користуються, мають періодично 

оглядатися - не рідше ніж один раз на рік - спеціальним працівником з нагляду. 

Керування вантажними ліфтами має бути зовнішнім. При використанні для 

транспортування вантажів самохідних візків, електрокарів, штабелеукладачів 

слід забезпечити їх звуковою сигналізацією, надійними гальмами, справність 

яких перевіряється перед початком робіт. 

Швидкість руху самохідних механізмів усередині складських приміщень не 

може перевищувати 6 км/год при русі по головних проходах і 3 км/год — при 

русі по допоміжних. Перед початком роботи на пересувних конвеєрах і 

транспортерах перевіряється правильність їх установки і стійкість. 

Установлюють їх так, щоби було передбачено проходи вздовж транспортера 

завширшки не менше ніж 1 м. 

Під час роботи транспортера стрічка або пластинчастий настил мають 

завантажуватись рівномірно, вага одного місця, а також вага вантажу, що 

встановлений на транспортері, має не перевищувати допустимих показників. 

Не можна виправляти на ходу нестійко встановлений вантаж, а також вантаж, 

що застряг. Вимикати електродвигун можна лише після того, як вантаж, що 

перемішується, повністю зійде зі стрічки. 
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