
Бяспека пры выкананні шынамантажных работ 

 

Нягледзячы на тое, што вытворчасць шынамантажных работ 

(зняцце, ўстаноўка, рамонт і падпампоўка колаў транспартных сродкаў) 

аднесена да катэгорыі работ з падвышанай небяспекай, часцяком 

наймальнікамі і самімі работнікамі пры дадзеных працах не 

забяспечваецца выкананне патрабаванняў па ахове працы. 

Згодна з Міжгаліновымі правіламі па ахове працы на 

аўтамабільным і гарадскім электрычным транспарце, зацверджанымі 

пастановай Міністэрства транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь 

і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 

04.12.2008 №180/128, да выканання шынамантажных работ 

дапускаюцца асобы, якія маюць адпаведную кваліфікацыю, прайшлі 

навучанне, інструктаж і праверку ведаў па пытаннях аховы працы. 

Важна! Удзел вадзіцеляў, іншых работнікаў у выкананні 

шынамантажных работ дапускаецца пры адпаведнасці іх кваліфікацыі 

выконваемым работам. Каб дапусціць работніка да выканання 

шынамантажных работ, недастаткова правесці з ім стажыроўку, 

інструктаж і праверку ведаў па пытаннях аховы працы па гэтаму віду 

работ. Паколькі шынамантажныя працы ўключаны ў характарыстыку 

работ прафесіі мантыроўшчыка шын і шынна-пнеўматычных муфт 

(выпуск 31 ЕТКС), работнікі, якія не маюць кваліфікацыі па названай 

прафесіі, да выканання шынамантажных работ прыцягвацца не 

могуць. 

З мэтай выключэння вытворчага траўматызму пры выкананні 

шынамантажных работ нагадваем, што на ўсе віды рамонтных работ 

неабходна распрацаваць тэхналагічную дакументацыю (тэхналагічныя 

карты) з адлюстраваннем у ѐй патрабаванняў бяспекі. Мантаж і 

дэмантаж шын варта праводзіць толькі ў шынамантажным ці іншым 

прыстасаваным для гэтых работ памяшканні з ужываннем прызначаных 

для гэтага прылад, абсталявання, прыстасаванняў і інструмента, а 

таксама спецыяльных агародж, якія забяспечваюць бяспеку працуючых. 

Важна! Не дапускаецца дэмантаж з вобада шын, якія знаходзяцца 

пад ціскам; забаронена ў выпадку, калі шына знаходзіцца пад ціскам, 

зняцце колы з разборнымі вобадамі, выпраўленне становішча бартавых і 

замочных кольцаў, правядзенне зварачных работ на дыску колы; не 

дапускаецца ўжываць пры мантажы шыны замочныя і бартавыя кольцы, 

якія не адпавядаюць дадзенай мадэлі; выбіваць дыск кувалдай 

(малатком); пры напампоўванні шыны паветрам выпраўляць яе 

становішча на дыску пастукваннем; мантаваць шыны на дыскі колаў, 

якія не адпавядаюць памеру шын; падчас напампоўвання шыны ўдараць 

па замочным кальцу малатком або кувалдай; напампоўваць шыны звыш 



усталяванай заводам-вытворцам нормы; замяняць залатнікі рознага роду 

заглушкамі; напампоўваць шыну на разборным вобадзе колы з 

балтавымі злучэннямі, не пераканаўшыся, што ўсе гайкі зацягнутыя 

аднолькава; выконваць кіроўцам шынамантажныя працы ў рэйсе. 
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