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ВСТУП 

 
На сучасному етапі розвитку будівництва та промисловості, коли 

відбуваються якісні зміни в економіці, при широких міждержавних стосунках 
для підтримки зовнішньої торгівлі важливе місце відводиться транспорту, 
особливо морському. Морський транспорт знаходиться в динаміці, постійно 
змінює свої архітектурно-конструкційні особливості та характеристики. Якщо 
прослідкувати за розвитком і зміною суден морського вантажного флоту останні 
30-40 років, то ми побачимо як багато було побудовано нових типів морських 
суден, які потребують індивідуального підходу до їх використання. Широке 
використання таких типів суден як контейнеровози, ролкери, пароми, 
пакетовози, ліхтеровози, рудовози, зерновози, танкери та ін. для перевезення 
вантажів пов’язане з великими капіталовкладеннями в морський вантажний 
флот. Значні капіталовкладення повинні ефективно використовуватися через  
раціональне використання морських суден під час їх експлуатації.  

Для цього необхідно дуже уважне вивчення та використання тих мір та 
заходів, які направлені на швидку доставку вантажів від виробників до 
споживачів, збереження вантажів під час транспортування, скорочення витрат 
на їх перевезення, при безумовному виконанні вимог що до збереження 
технічних засобів перевезень, вантажів, які знаходяться на транспорті і 
особливо людського життя. Все це можливо виконати  тільки в тому разі якщо 
використовується сучасна матеріально-технічна база морського транспорту,  
прогресивні способи доставки вантажів та використання сучасних досягнень в 
галузі технології перевезень вантажів. 

На проблему забезпечення безаварійних перевезень, безаварійної роботи 
суден транспортного флоту в значній мірі впливає технологія морських 
перевезень, так як вона в певній послідовності реалізує технічні засоби 
перевезень, засоби укрупнення вантажних місць в взаємозв’язку із способами 
перевезень певної номенклатури вантажів.  

Нова високопродуктивна транспортна техніка для свого високо-
ефективного використання потребує погодженості і взаємозв’язки роботи  всіх 
ланок транспортного процесу, які об’єднанні в єдиній технології доставки 
вантажів від міст виробництва до міст споживання. Таким чином технологія 
перевезень відіграє важливе значення не тільки в області перевезень вантажів, 
підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту в тому числі  морського, 
реалізації міждержавних стосунків, а в цілому в розвитку суспільного 
виробництва.  

Широке втілення прогресивних ідей в транспортну галузь в першу чергу 
використовується в технічних засобах та способах перевезень вантажів. В 
останні роки форма подачі вантажів на транспорт дуже різноманітна і від цієї 
форми в значній мірі вибирається технологія морських перевезень. Таким 
чином правильний вибір технології перевезень вантажів, яка регламентує і флот, 
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і засоби укрупнення, і технологію вантажних операцій є зарукою високої 
ефективності всього процесу доставки вантажів від виробників до споживачів. 

Порушення вимог технології морських перевезень дуже часто приводить 
до тяжких морських катастроф коли гинуть судна, вантажі і люди. 

Всі розглянуті заходи, сучасні способи та технічні засоби перевезень, 
засоби укрупнення вантажних місць мають право на використання на 
морському транспорті при будь-якій технології морських перевезень тільки в 
тому разі, коли в першу чергу виконуються вимоги  безпеки людського життя на 
морі, які регламентуються міжнародними та національними документами. 

На нинішньому етапі  економічного та технічного розвитку  з високими  
темпами  науково-технічного прогресу, одним із моментів, котрий впливає  на 
рівень розвитку суспільства в технічному плані це технологія виробничих 
процесів. А так, як для транспорту виробничий процес це процес перевезень 
(транспортування) вантажів з використанням морських суден, то з’ясовується, 
що сучасна технологія морських перевезень – це одна із головних умов 
досягнення ефективності роботи судна при його використанні для 
транспортування вантажів. Одною із самих важливих задач успішних 
перевезень вантажів це збереження якості вантажів при їх мінімальному  
знаходженні  на  транспорті. Такі підсумки ми можемо отримати, тільки в тому 
разі, якщо під час находження вантажів на судні будуть дотриманні оптимальні 
режими перевантажувальних робіт, раціонального розміщення вантажів в 
вантажних приміщеннях судна і створення умов які не погіршають товарні 
якості вантажу під час перевезень. Перевезення вантажів в умовах морського 
транспорту значно відрізняється від перевезень вантажів на інших видах 
транспорту тим, що в одне вантажне приміщення можуть завантажуватися дуже 
велика кількість вантажів з різними товарними, фізичними, хімічними та 
іншими якостями, значних додаткових навантажень змінного характеру при 
хитаннях судна під час шторму, значні  перепади температури та вологості при 
тривалих переходах, своєрідні операції під час навантаження  та розвантаження 
суден в портах і на рейдах та інші. Зосередження в одному вантажному 
приміщені значної кількості вантажів з різними якостями може сприяти для 
створення умов, які негативно впливатимуть на якості вантажів в даному 
вантажному приміщені, а в деяких випадках навіть на даному судні. Деякі види 
вантажів, такі як зерно насипом, під час шторму при хитанні судна спроможні 
до пересипання, інші при певній вологості, такі як деякі види рудних 
концентратів спроможні до переливання під впливом хитання судна, ударів 
хвиль та шквалу вітру і вібрації корпусу, що взагалі створює небезпеку для 
судна і життя екіпажу. 

Технологія морських перевезень (ТМП) ставить своєю метою  
забезпечити якісну доставку вантажів при безумовному виконанні вимог по 
безпечному мореплаванні та охороні людського життя на морі. Якщо розглядати 
судно, як об’єкт підприємства, то одною із важливих задач ТМП для всіх 
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учасників даного процесу – це ефективне використання суден, як транспортних 
засобів, за їх метою та призначенням. Якщо проаналізувати статистику 
морських аварій та катастроф, то ми можемо чітко помітити, що в достатній 
кількості цих випадків причинами  дуже часто є ті, що на якомусь етапі не 
виконанні ті чи інші вимоги технології перевезень. 

Забезпечення високої ефективності транспортного флоту на переве-
зеннях досягається за рахунок пристосування техніко-експлуатаційних 
характеристик суден до транспортних характеристик вантажів що створило 
умови для спеціалізації транспортного флоту, появу таких суден, як 
контейнеровозів, ролкерів, ліхтеровозів, паромів та інших. Всі ці прояви були 
націлені на підвищення ефективності перевезень.  

Якщо розглянути технологію морських перевезень, то підчас всієї історії 
морського транспортного флоту ми помічаємо як трансформувалися судна в 
зв’язку з трансформуванням вантажів і їх поява на  транспорті для перевезень і  
сама технологія знаходилася в постійній динаміці під цим впливом.  В зв’язку з 
цим з’явилися різні способи перевезень, і навіть технології перевезень окремих 
видів вантажів, таких як контейнерів, пакетів, ліхтерів та інших. В зв’язку з цим 
з’явилися такі судна як контейнеровози, пакетовози, пароми, балкери, танкери,  
ролкери, судна для рефрижераторних вантажів, для газів, а способи перевезень  
умовно підрозділяються на способи перевезень вантажів «поштучно», спосіб 
перевезень вантажів укрупненими вантажними місцями (УВМ), спосіб 
перевезень вантажів насипом та навалом і спосіб перевезень наливом.  

Не зважаючи на зменшену долю штучних вантажів в загальному обігу 
перевезень, витрати на їх транспортування  довільно значні і одною із причин  
зменшення цих витрат є удосконалення і використання більш ефективної  
технології перевезень. А удосконалення технології перевезень штучних 
вантажів спрямоване на перевезення цих вантажів укрупненими вантажними  
місцями та використання спеціалізованого флоту. 

Масові вантажі такі, як зерно, вугілля, різні види руд, концентратів, 
побудово-мінеральні речовини потребують також спеціалізації флоту. В зв’язку 
з цим з’явилися судна для перевезень руди – рудовози, для зерна – зерновози, 
для цементу – цементовози, суда-балкери та інші. 

Таким чином для скорочення витрат на перевезення і часу на доставку 
вантажів з місць виробництва до місць споживання удосконалюється як 
технологія портових вантажних операцій так і технологія морських перевезень.  

Головними напрямками  удосконалення технології морських перевезень 
штучних вантажів залишається контейнеризація транспортного процесу,  
використання укрупнених вантажних місць (УВМ), висока ступінь механізації 
та автоматизації процесів під час перевезень, удосконалення способів та засобів 
перевезень, виключення або скорочення до мінімуму використання тяжкої 
ручної праці при перевезенні.  
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В зв’язку з цим почали широко вживати при транспортуванні  

електронно-обчислювальні машини, які використовуються для обчислення 
режимів перевезень, морехідних якостей суден, автоматичного контролю за  
станом и умовами в яких перебуває вантаж під час його знаходження на борту 
суден, мікрокліматом в вантажних приміщеннях суден і підтримка оптимальних 
режимів при транспортуванні. 

Як вітчизняні, так і закордонні вчені  багато робіт присвячують не тільки 
безпосередньо проблемам технології перевезень, а і побічним питанням 
зв’язаними з цією проблемою. В національному і міжнародному обсязі постійно 
випускається багато видань присвячених питанням перевезень вантажів  
морським флотом. Однак, треба відзначити, що нормативна база в цій галузі ще 
не досить досконала і потребує постійної праці з метою одержання об’єднаних 
даних по різним вантажам та способам їх перевезень. Основними документами, 
які регламентують різні питання бережливого перевезення вантажів вважаються 
Правила перевезення того, чи іншого вантажу, крім цього можуть вживатися: 
Кодекси, Технічні умові перевезень, Тимчасові технічні умови, різного роду 
Інструкції та інші керівні документи, однак, основними документами є 
Міжнародна конвенція по захисту людського життя на морі (СОЛАС 74), 
Міжнародна конвенція по перевезенню небезпечних вантажів, Правил 
перевезень зерна, Правила безпеки морських перевезень генеральних вантажів,  
Вимоги про попередження забруднення моря (МАРПОЛ) та інші. 

Національні вимоги і правила в своїй основі базуються на вимогах 
міжнародних документів, які відтворюють специфіку і транспортні 
характеристики вантажу в умовах знаходження його на судні в процесі 
перевезень.   

Таким чином знання сучасної технології морських перевезень, 
виконання вимог відносно вантажів і суден обумовлюють ефективність и якість 
перевезень вантажів і забезпечують безпеку вантажу, суден і, що саме важливе 
забезпечують безпеку людського життя на морі. 
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