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СКЛАДИШЕН СИСТЕМ
Еден од основните критериуми за дефинирање на збирот на елементи
како систем е степенот на поврзаност на елементите внатре во збирот и
набљудуваниот збир со опкружувањето. Што се елементите внатре во збирот
појако соединети, и што е збирот повеќе издвоен од опкружувањето, тогаш е
оправдано да се говори за целина односно систем. Во принцип важи правилото
бројот на интеракциите помеѓу елементите внатре во целината треба да бидат
значително поголеми од бројот на интеракциите помеѓу издвоените целини и
останатиот дел надвор од неа. При тоа треба да се има во предвид и
релевантноста на тие интеракции. Поарди тоа, одговорот на прашањето дали
еден збир на елементи ќе биде набљудуван како систем или не, зависи и од
проблемот кој се решава.
Границите на системот апстрактно може да се престават со затворена линија
која одвојува дел од просторот на збирот на елементи на системот помеѓу кои
интеракциското влијание е поинтезивно. Просторот кој се наоѓа надвор од
обележените граници преставува опкружување на набљудуваниот систем.
Аналогно на предходно опишаното, можно е да се формираат подсистеми на
дефинираниот систем, кој со понатамошно расчленување доведува до
елементарни системи или елементи, т.е најмалите делови на набљудуваниот
дел.
Системот очигледно треба
да се разликува од простиот
збир на елементите бидејќи
елементите во рамката на
системот се обединети со
заедничка цел на делување,
при што својствата на еден
елемент, во општ случај се
одредени од однесувањето
и функциите на останатите.
Ако магацинот се
набљудува во светло на предходното разгледување, може јасно да се воочи дека
се работи за издвоена функционална целина - систем, чии елементи се
обединети со заедничка цел на делување
Проучувањето на магацините како систем со сложена внатершна
структура и комплексни врески со опкружувањето преставува повеќезначаен
проблем. Поради таа причина неопходно е да се утврдат релевантните аспекти
на проучувањето на системот, да се опише неговата структура и да се дефинира
основниот процес кој се реализира во системот.
Магацинскиот систем може да се изучва и набљудува од повеќе
меѓусебно различни аспекти:
● технолошки
● економски
● сообраќаен
● градежно архитектонски
● локациски и урбанистички
● правен
● еколошки итн.
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Секој обид за парцијална анализа на магацинскиот систем неминовно
доведува до грешка, бидејќи наведените аспекти меѓусебно се условени и
испреплетени. Од овие причини еден од најзначајните аспекти може во
конкретен случај да биде доминантен но не и единствен кој мора да да се
анализира.
Еден од најзначајните аспекти за изучување на магацинскиот систем
секако е технолошкиот аспект. За значењето на изучувањето на магацинскиот
систем од овој аспект, како доминантен, најречито говори фактот дека
изработката на технолошкиот проект пред другите (градежен, проектот за
инсталации,...)преставува и законска обврска.
Кога се говори за технологијата на магационирањето и технолошкиот
аспект на магацинскиот систем, тогаш се наметнува и прашањето што тој
опфаќа?
Најкратко речено технолошкиот аспект на проиучувањето се однесува на
областа на реалното функционирање на магацинскиот систем и процесите во
него. Значи ги обфаќа начините на реализација на процесите, тековите на
материјалот, енергијата, луѓето и информациите во системот и меѓусебната
зависност на подсистемите и елементите, како и нивните интеракции со
опкружувањето.
Разгледувањето на магацинскиот систем од техннолошки аспект
подразбира изучување на :
● градба на системот, те.подсистеми, елементи и нивни врски
● функиција и задачи кој се реализираат во магацинот, а кој се последица
на целите и ограничувањето кој ги генерира опкружувањето (систем на
повисоко хиерархиско ниво и специфичноста на самиот магацин).
● својства кој преставуваат квалитативни обележја на магацинскиот
систем врз основа на кој се осознава однесувањето на системот.
1.ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ ВО МАГАЦИНСКИОТ СИСТЕМ
Магацинскиот систем во зависност од применетите критериуми и
степенот на деталност може да се расчлени на поголем или помал број на
подсистеми.
Расчленувањето на магацинскиот систем на помали делови – подсистеми
е можено е да се реализира на повеќе начини, па како последица на тоа, за
подсистеми можат да се сметаат различните целини во магацинот.Така на
пример, за подсистм на магацинскиот систем може да се смета магацинската
зона, сообраќајни површини, зоните за преработка, електричните инсталации,
транспортно манипулативните средства и опрема, и др. Меќутоа најприфатливо
е како подсистем на магацинските системи да се набљудуваат функционално
заокружените целини во рамките во кој се реализираат некои од
трансформациите на тековите на материјалот или на информацијата.Ваков
пристап очигледно е тесно поврзан со функциите, односно задачите кој се
реализираат во магацинскиот систем.
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Слика 2. Основни подсистеми на магацинскиот систем
Земено во глобала, во општ случај можат да се воочат четири основни
функции кој се реализираат во рамките на магацинскиот систем, па одтука може
да се говори за четири основни подсистеми, односно четири класи на
магацинските процеси (слика 2):
● прием на стоката,
● преработка на стоката,
● чување на стоката,
● испорака на стоката.
при штое многу тешко е да се повлечат точни граници меѓу нив.
Подсистемите на магацинскиот систем освен кај потполно “развиените”
магацини не се строго дфинирани, освен зоните за чување на стока, па така
постојат системи во рамки во кој физички не постојат сите наведени
технилошки целини (подсистеми),па така технолошките задачи се реализираат
во рамките на еден едноставен просторен сегмент.
Подсистемите за чување на материјалот преставуваат, de facto, магацин
во потесна смисла, при што во зоната за чување на материјалот се реализираат
барањата за зачувување(магационирање) и издавање, излез (измагационирање)
на стоката.Подсистемите за прием и излез на стоката со зона за чување, односно
преработка, поврзани се со сообраќајници или претоварно транспортни системи
кој обезбедуваат реализација на проток на стоката помеѓу овие целини.
Подсистемите за прием и излез на стоката од друга страна остваруваат и
физичка врска на магацинскиот систем со опкружувањето, со оглед дека
обезбедува прием и претовар на транспортните средства било да се тоа од
надворешен или ванатрешен транспорт.
Подсистемите на прием и излез доколку немаат преработка на појавниот
облик на стоката, независно од концептот на базата кога се реализирани (како
обединети или како раздрелни целини) може, од аспект на процесот кој тука се
одвива, да се разгледува на готово идентичен начин, во суштина по правило да
се работи за инверзни активности.
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1.1.

ПРИЕМ И ОТПРЕМА НА СТОКА

Под поимот прием и отпрема на стока се подразбира збир на активности
кој се реализираат со цел “влез” на стоката во магацинскиот систем, односно
“излез” на стоката од него. Земајќи во предвид дека реализацијата на овие
процеси по правило содржи не една туку низа активности, тоа е погодно фазите
во рамките на овие процеси да се набљудуваат посебно како што е тоа
направено во продолжение .Блок на дијаграми од фази на процесот на прием и
отпрема на стоката е прикажан на сликата(Слика 3) .Земајќи ги во предвид
наведените фази, процесот на прием и отпрема на стоката може да се набљудува
како:
● физички прием и отпрема на стоката
● квантитативни прием и отпрема на стоката
● квалитативен прием и отпрема на стоката
1.1.1ФИЗИЧКИ ПРИЕМ И ОТПРЕМА НА СТОКАТА
Процесот на физички прием и отпрема на стоката опфаќа трансформација,
на влезно –излезните текови на стоката, со кој се обезбедува стоката физички да
везе во магацинскиот систем, или физички да го напушти.Во рамките на тоа се
реализираат следниве операции.
● прием на транспортните средства и нивно упатување на местото на
утовар(истовар)
● утовар-истовар на стоката од транспортните средства
● транспорт на стоката помеѓу претоварнита места и зоните на чување
● магационирање и отпрема на стоката на местото на чување
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1

2

isklu~uvawe na transportnoto
sredetvo od mre`ata na javni
soobra}ajnici i priem na vozilata
na frontot na pretovar

Upatuvawe na
transportnoto
sredstvo na mestot za
~ekawe i ~ekawe
dodeka na se oslobodi
pretovarnotomesto

Postoi slobodno
pretovarno mesto

3

upatuvawe na transportnoto sredstvo
na pretovarnoto mesto

4

priprema na transportnoto sredstvo za
realizacija na pretrvarnite operacii

5

kvantitativna i kvalitativna
kontrola na stokata pri priem

6

UTOVAR - ISTOVAR na
transportnoto sredstvo

7

kvantitativna i kvalitativna
kontrola nastokata pri otpriema

8

priprema na transportnoto sredstvo za
otprema

9

otprema na transportnoto sredstvo od
frontot na pretovar

Слика 3.Структура на процесот на прием и отпрема на стоката

11

Начините на реализација на процесот на физичкиот прием и отпрема на
стоката тесно се поврзани со карактеристиките на магацинскиот систем и
опкружуваењто во кој тој фукционира. Во текот на изучување на процесот на
физичкиот прием и отпрема на стоката потребно е анализата да се спроведе во
два правци:
● Првиот правец на разгледување се однесува на
тековите на
транспортните средства со кој стоката се допрема или отпрема, и тоа од влезот
во системот па се до местото на кое се реализира утоварот односно истоварот.
Тоа подразбира да се анализираат димензионираните и маневарските
карактеристики на транспортните средства,
карактеристиките на
сообраќајниците и зоните или површината за чекање на транспортните средства
за опслужување (површини за паркинг, колосеци, дел од акваторија за
сидрашите,...). Истотака потребно е да се анализираат и активностите кои се
потребни да се спроведат за да транспортните средства и стоката во нив се
припремат за реализација на утоварот односно истоварот. Исто така важен
сегмент, кој не смее да се испушти од вид, е и начинот на комуникација, те.
пренос на информациите на релација транспортно средство – магацински
систем.

Слика 4 Процеси на физички прием и отпрема на стоката
●Другиот правец се однесува на постапките и активностите со кој се
обезбедува реализација на утовар или истовар на транспортните средства.Тука
пред се се мисли на активностите кој се превземаат за да се оствари врска
помеѓу средствата од надворешниот и средства од внатрешниот транспорт со
помош на претоварните средства. Тој проблем се однесува од една страна на
дефинирање на сообраќани и манипулативни површини како функции на
димензионите и манипулативните карактеристики на претоварните системи, и
од друга страна на проблемите околу ораганизација на работата т.е. упатување
на претоварните системи и работната сила на реализација на задачите и пратење
на процесот на утовар, односно истовар.
Основниот проблем кој призлегува како резултат на барањата за физички
прием или отпрема на стоката се однесува секако на прсторната и временската
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координација на активностите, што бара анализа на сообраќајниците и
манипулативните површини, решавње на микроорганизационите проблеми,
избор на патиштата на движење на транспортните и претоварните средства,
респектирање на посебните барања при манипулациите и слично.Очигледно,
процесот на физичкиот прием и отпрема подразбира анализа на меѓузависност
на тековите на транспортните средства, тековите на претоварните и
манипулативните средства и текот на стоката.
1.1.2. КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ И ОТПРЕМА НА СТОКАТА
Процесот на квалитативен прием и отпрема подразбира збир на
активности кој имаат за цел да обезбедат доволен број на информации за тоа
дали стоката која се прима или отпрема, по својте квантитативни
карактеристики (број, парчиња, маса, обем, должина....) одговара на тоа што е
декларирано во пропратната документација.
Имајќи го во предвид потенцијалното значење кое реализацијата на
квантитативниот прием и отпрема може да го има за значењето на времето на
задржување на транспортните средства, што значи и на вкупното време на
процесот на приемот и отпремата, потребно е и на овие барања да им се посвти
соодветно внимание.
Основните методи за реализација на процесот на квантитативен прием и
отпрема на стока се:
● статистичка контрола на квантитативните карактеристики на
примерокот на стоката и
● контрола на квантитативните карактеристики на вкупната количина на
стоката
Статистичка контрола на стоката подразбира информацијата за
целокупната количина на пристигнатиот материјал да се обезбедува врз основа
на анализа на примерокот. За примена на овој метод, стои на располагање
апарат за математичка статистика и теорија на примероците која зборува за
веродостојноста на закличоците изведени врз база на набљудуваните
примероци. Овој начин на контрола на квантитетот по правило се спроведува
тогаш кога се работи за хомогени материјали, пристигнати во голем број, кој
притоа се амбалажирани. Ако на пример, пристигнал голем број на палети на
кој , према пратечката документација, се наоѓаат одреден број на кутии со иста
содржина, најчесто се контолира, само случајно избран примерок од неколу
палети, чија што содржина детално се контролира.
Квантитативна контрола на стоката на парчиња по правило се
извршува со броење или мерење. Мерењето се врши најчесто на стационарни
ваги или, во поново време, на ваги кој се интегрирани во претоварните или
транспортните средства.
Растурената стока се прима со бруто мерење и тара на колска вага, а
доколку претоварот се врши со континуален систем на транспорт (лентести
транспортери) масата на стоката можно е да се одреди и со автоматски ваги
интегрирани со транспортерот. Кај водениот превоз, растурената стока можно е
да се прими со мерење и пресметка преку промената на дното на пловилото
пред и по истоварот.
Од начинот на кој се спроведува квантитативната контрола зависи и
времето на реализација на процесот на прием и отпрема на стоката, односно на
задржување на транспортните средства на надворешниот транспорт, но и

13

претоварните средства и работната сила, што во одредени случаи може да влиае
на потребата за корегирање на применетата технологија.
Обработката на документацијата која го прати материјалот, по своја
природа исто така е сегмент кој е од значење за реализацијата за прием или
отпрема на стоката. Бидејќи се работи за прибирање и обработка на
информации, на оваа проблематика треба да се посвети внимание во текот на
обликувањето на информацискиот систем на магацините.
Во пракса е присутен и начинот на квалитативниот прием “на доверба”и
тој е предмет на посебен договор.Во тој случај на примачот му се дава одреден
временски период во кој може да поднесе рекламација која автоматски се
уважуава. Јасно е дека овие рекламации испорачателот треба статистички да ги
прати и при тоа да врши споредување на сите примачи, со цел да ги согледаат
можните злоупотреби. Со примачот кој ќе го злоупотреби овој вид на
квантитативен прием треба да се раскине договорот.
1.1.3 КВАЛИТАТИВЕН ПРИЕМ И ОТПРЕМА НА СТОКА
Квалитативниот прием и отпрема на стока обединува збир на активности
који имаат цел да утврдат дали стоката, во поглед на општата состојба физичкохемиски карактеристики одговара на декларираниот квалитет. Во основа
квалитативниот прием подразбира повисок степен на контрола во однос на
квантитативниот, но за изучување на технолошкиот аспект на процесот на
прием и отпрема е од помало значење.
Ова пред се е од причина што квалитативната контрола често се
спроведува дополнително, по завршувањето на физичкиот, односно
кванитатативниот прием или отпрема.
Поради тоа, квалитативната контрола често, поради потребната
специфична опрема, се спроведува во специјализирани иституции за тоа надвор
од магацинските системи.
1.2.

ПРЕРАБОТКА НА СТОКАТА

1.2.1 ОБЛИЦИ НА ПРЕРАБОТКА НА СТОКАТА ВО МАГЦИНИТЕ
Преработката на стоката, во значењето на технолошката задача која се
реализира во магацинскиот систем, подразбира интервенција чии резултат е
промена на основата по која стоката на излезот, се разликува од таа иста стока
на влезот во магацинот. Овие промени во зависност од видот на интервенцијата,
можат да бидат различни, а одредени се, по правило, на барањето на повисоките
системи. Од каков карактер ќе биде интервенцијата на стоката и дали воопшто
ќе ја биде, одредува место и улога во магацинскиот систем, односно барањата
на системот на повисоко хиерархиско ниво.
Во зависност од конкретните барања, преработката на стоката може да
има за цел:
● сортирање
● раздвојување
● спојување
●физички или хемиски промени на материјалот
● пакување
● означување
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● заменување
Сортирање означува облик на хомогенизација, која подразбира стоките
кои се еднакви по некое означување да се одвојат и групираат од тие кој го
немаат тоа означување.Сортирањето може да биде различно: по правец на
отпремата, по видот на стоката, по димензијата,......,итн. Кај растурените стоки,
специфичен облик на “сортирање”е просејување, каде што како резултат се
добиваат фракции од иста гранулација.
Раздвојување и спротивно од тоа спојување, како облици на преработка
во магацинскиот систем, се спроведуваат се со цел да се измени обликот на
стоката кој се појавува на излезот од магацинот во однос на обликот на стоката
кој се појавува на влезот.
Потребата за раздвојување се јавува во ситуации кога стоката на влезот
во магацинот се појавува во поголеми единици на пакувње, при што на излезот
се бараат помали количини од тие единици.
Спротивно на ова, спојувањето подразбира и укрупнување, те.
формирање на поголеми единици на излез од магацинот. Спојувањето најчесто
се однесува на формирање на единици која содржи различна стока, па во тој
случај резултатот од овааа преработка на формирањето е нехомоген или
“мешовит пакет”. Спојувањето на повеќе различни стоки во нехомоген мешовит
пакет се појавува како типично барање во дистрибутивните магацини на
трговските куќи, додека раздвојувањето како типично барање се појавува во
случај кога од еден испорачател, во облик на укрупнување на единицата,
прстигнуваат повеќе ралични видови на стока. Чести се исто така и
магацинските системи во рамките на кој се присутни барања за реализација и
процес на раздвојување и процесот на спојување на стоката. Ова е типично за
магацинските системи кај кој на влезот се појавуваат укрупнети
хомогенизирани единици, а на излез се присутни барања за нехомогени
мешовити пакети.
Физички или хемиски промени на материјалот како облик на
преработка, подразбира различни активности со кои се менуваат физичките,
хемиските или физичко-хемиските карактерристики на стоката. Овој облик на
преработка најчесто е последица на барањата на системите на повисоко
хиерархиско ниво.Типичен пример на магацински системи во рамките на кој се
реализира промена на димензијата се магацините за шипкасти материјали или
лимови кој се наоѓаат до производните погони. Имено, кај вој тип на магацини
често сечењето на шипките и лимовите се врши на излезот од магацините, со
што се создаваат услови за рационална организација на самиот производен
погон. Исто така, кај растурените стоки овој облик на преработка е присутен ако
постои потерба за промена на гранулацијата, што се постигнува со иситнување
т.е. со дробење.
Модификацијата на појавниот облик со цел да овозможи ускладирање
може исто така да биде присутна како една од преработните барања.Таков
пример преставува поставувањето на палетните продолжувања во магацините
на ладилниците, или во било која друга класа на магацини во која се применува
блок систем на чување на стока. Во овие случаи поставувањето на палетните
продолжувања се појавува како основно барање, чија што реализација
овозможува примена на блок системот на магационирање на палетарната стока.
Типичен пример за физичка преработка на магационирана стока представува,
исто така, и барањето за превртување и набивање на јагленот на депониите, како
и барањето за прскање на јагленот со вода.
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Во категоријата физичко делување на стоката може да се вброи и
барањето за вадење на семките од смрзнатото овошје(пр.одстранување на
семките од сливите) кое се реализира во магацините ладилници за време на
периодот на чување. Имено, сливите веднаш по приемот во ладилниците се
замрзнуваат, заедно со семките, а покасно, по завршување на “кампањата” во
текот на процесот на чување се пристапува со одстранување на семките.
Покрај наведените облици на делување на стоката во магацинските
системи може да бидат присутни и барања за сушење и замрзнување на стоката
пред почетокот на чувањето, што подразбира и обезбедување на соодветни
ресурси(тунели или комори за замрзнување, сушари).Слично на ова, е и
барањето за дозревање (обично за јужно овошје), за што е потребно да се
обезбеди адекватно кондиционирање на магацинскиот простор (соодветна
температура, влажност, и број на замени на воздухот).
Пакување подразбира групирање, по правило на, хомогена стока врз
основа на сместување во заеднички “суд”, при што поимот “суд” треба да се
свати крајно општо. Пакувањето на стоката треба да се разликува од
спојувањето, бидејќи операцијата спојување е последица на потребата за
рационална реализција на тековите на материјалот кај отпремата или последица
на задоволување на барањата на примачот, иако и таа може да содржи
пакување.
Основна цел на пакувањето од аспект на реализацијата на магацинските
процеси е стоката да биде заштитена од оштетувања и соодветна за ракување,
но од други аспекти на набљудувањето, може да се зборува уште за една низа
функцции кои пакувањето треба да ги има.
Пакувањето како преработна функција на магацинскиот систем се
реализира во следниве случаи:
● кога магацинот е дел од производниот систем во рамките на кој, на
база на поделба на работата, функцијата пакување е пренесена во
магацинскиот систем,
● кога стоката порационално е да се магационира или транспортира
непакувана, и при отпремата, поради барање на корисникот треба да е
пакувана,
● кога од аспект на вкупните трошоци на дистрибуцијата, пакувањето на
стоката најрационално е да се реализира во магацин,
● кога во текот на чување на стоката, поради контрола, или некои други
потреби, доаѓа до расформирање на пакетите.
Означување на стоката (или како често се вели – сигнирање на
стоката) е операција со која на стоката, било поединечно или на единица
пакување и се поставува ознака (симбол) кој служи за идентификација.
Означувањето може да биде различно:
● со алфанумерички знаци
● со линии со различна дебелина (bar-code)
● цртежи
● слики
● со медиуми кој имаат способност за меморирање на информациите
● со комбинација на овие техники
Кај означуваењто на стоката треба да се разликуваат две основни категории
● Означуваење кое има за цел да се информира корисникот или
примачот на стоката, и
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● Означување со кое се обезбедува информација за стоката релевантна за
функционирање на процесот за магационирање
Означувањето на стоката за информирање на корисникот или примачот
на стоката се реализира по правило во склоп со процесот на пакување.
Означувањето со цел за обезбедување на информации за магационирање е од
интерен карактер и поврзано е со поширок контекст на проток на информации
во магацинскиот систем. Интерните ознаки можат да бидат различни, а најчесто
содржат шифра на позицијата, податоци за видот на стоката време на
влегуваење во системот и сл.
Заменување опфаќа збир на активности кој имаат за цел стоката на која
времето за чување е ограничено, по истекот на дефинираниот временски
интервал да се замени со нова. Како облик на преработка на стоката, оваа
активност е типична за магацините за резерви.
Природата на активностите кој се реализираат при заменувањето,
бидејќи истите подразбираат прием на нова стока, преработка на пристигнатата
стока, во смисла да се спроведе некоја од досега опишаните операции и
заменување на стоката, се укажува дека, практично се работи, за реализација на
основни магацински процеси ( прием, преработка, чување, отпрема). Меѓутоа,
кога ќе се земе во предвид дека се работи за процеси кој имаат за цел да го
изменат одредениот вид на стоката по основа на изминувањето на рокот, тогаш
овој процес треба да се набљудува како преработувачка функција.
На крајот кога станува збор за процесите на преработка, треба да се
спомене уште една значајна функција која се реализира во рамките на
магацинските системи за тежина по парче. Станува збор за комисионирање, кој
преставува процес на реализација на порачката. Основна цел на активностите
кој се реализираат во рамките на процесот на комисионирање е да се обезбеди
искладирање и отпрема точно на оној види количина на стока како што е
прецизирано во барањето искажано во порачката. Со тоа јасно се гледа дека
комесионирањето во суштина обфаќа поединечни или комбинација на
активности и содржани во рамки на:
● спојување,
● раздвојување, и
● сортирање на стоката
1.2.2 МЕСТО И ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРЕРАБОТУВАЧКАТА
ФУНКЦИЈА
ВО
МАГАЦИНСКИТЕ
СИСТЕМИ
Еден од посебно значајните аспекти на изучување на преработувачката
функције е паршањето на место и временски период во кој ќе се реализира
преработката.
Начелно, преработката на стоката може да се реализира
● на влез во магацинот – по приемот на стоката
● на излез од магацинот - пред отпрема
● во текот на чување на стоката
● со комбинација на предходните можности
Сите овое можности во својата суштина се и мораат да бидат, од една
страна последица на природата на процесот, а од друга страна резултат на
одговор на прашањето дали порачката мора да биде спремна во моментот кога
барањето за отпрема ќе се појави, или ќе почне да се формира во моментот на
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појавување на барањето. Најзначјниот проблем е презентиран со блок дијаграм
на слика(Слика 5)
STRUKTURA NA PROBLEMOT DEFINIRAWE NA
MESTO I VREME NA REALIZACIJA NA
PRERABOTУВАЧКИТЕ FUNKCII

MESTO
NA
MESTO
NAREALIZACIJA
REALIZACIJA
-NA VLEZ VO MAGACIN
-NA IZLEZ OD MAGACIN
-VO TEKOT NA ^UVAWE
NA STOKATA
-KOMBINIRANO

VREME NA REALIZACIJA
- FORMIRAWE NA
PORAЧKA PRED ISPORAKA
NA BARAWATA ZA
OTPREMA
- FORMIRAWE NA
PORA^KA PO
ISPORAKATA NA
BARAWATA ZA OTPREMA

CEL
OPTIMALNA REALIZACIJA NA OTPREMA NA
STOKATA
Слика 5. Структура на проблемот дефинирање на место и време на
реализација на преработувачката функција
Самиот факт дека постојат повеќе можности, од аспект на локација и
време, во магацинскиот систем се реализира и преработувачка функција, тогаш
е логично дека се уште е присутно прашањето за оптимален избор.
Постојат повеќе причини, односно критериуми кој можат да влијаат на
определувањето ма местото на реализација на ови процеси. Некој од нив имаат
природа на логични, другите повеќе или помалку може да се утврдат со
егзактни методи. Одлуката за местото и времето на реализација на процесот на
преработка се донесува пред се на база на два критериума:
● економичност на решението
● квалитет на опслужувањето (во логистиката овој критериум најчесто се
означува со терминот ,, степен на сервисирање,,.
Начелно, процесот на утврдување на вредноста на овие критериуми се
спроведува со збир на прифатливи варијанти на решенијата кој обезбедуваат
реализација на присутните барања. Значајна помош во процесот на одлучување,
посебно при генерирање и развој на збирот на применливи решенија, може да
донесе и разгледувањето на следниве карактеристики на системот:
● природата на набљудуваните магацински и преработувачки процеси,
● технологијата на реализација на магацинските процеси,
● обележјата на барањата на излез од магацинот (стахоистички или
детерминистички),
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● расположливиот временски интервал за реализација на порачката
(интервал на стрпливост на барањата за отпрема).
Имено, на база на утврдувањата на назначените карактеристики за
конкретни системи се ограничува, а со тоа и олеснува процесот на формирање
на збирот на прелиминарните решенија кој овозможуваат реализација на
присутните барања.
Доколку самата природа на процесот на преработка и применетата
технологијата го дефинираат местото на неговата реализација, тогаш проблемот
на избор практично и не постои, тогаш во тој случај првите две карактеристики
постануваат потребен и доволен услов за определување. Оваа ситуација е
типична за магацините ладилници каде што е неминовно стоката да се замрзне
пред почетокот на чувњето, исто како што за дозревање на овошјето условите
треба да се обезбедат додека трае процесот на чување. Аналогно на тоа,
ускладираењто и чувањето на стоката во технологијата блок на сложување на
палети со продолжувања, несомнено подразбира тие продолжувања да бидат
поставени пред ускладирање на палетите на соодветната позиција.
Проблемот на дефинирање на оптималното место за реализација на
преработувачките функции се усложнува, меѓутоа во случаи кога природата и /
или технологијата на процесот не преставуива потребен и доволен услов за
определување. Овој проблем е присутен тогаш кога само на база на логочко
разгледување не е можно да се донесе одлука за тоа дали порачката треба да се
спреми однапред или во моментот на донесување на барањето за отпрема.
За решавање на овој проблем потербно е да се разгледаат останатите
карактеристики на барањата за отпрема. Практична помош во изборот на
оптимално решение, односно, идеен концепт на дефинирање на местото и
времето на реализација на преработката прикажан е со алгоритам (Слика 6)
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА БАРАЊАТА ЗА
ОТПРЕМА

НЕ

Стохастичко
Обележување
на барањата
за отпрема ?

ДА

Интервал
Стрпливост за
подготовка на
стоката
Доволно голем

ДА

НЕ

За дел на стоката
кој се отпрема
може
да
се
формира
мешовит пакет

ДА

Формирање на
мешовит пакет

Преостанат дел
од стоката кој
не се наоѓа
НЕ
во мешовит
пакет
Стоката за отпрема се подготвува
Стоката за отпрема се подготвува во
непосредно пред отпремата
произволен момент
Преработката се реализира на излез
Прифатливи се сите места на
Кај обликувањето на технолошките
реализција на преработка( на влез,
решенија системот на преработка на
на излез или во текот на чувањето)
излезот моракако меродавно барање
Одлукта може да се донесува и
да се прифати тоа со најголем
оперативно во зависност од
оптеретувањата на технолошките
интезитет- најнеповолниот
целини кои гин реализираат
преработните барања
Слика 6. Идеен концепт на дефинирање на местото и времето на
реализација на преработката
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1.3.

ЧУВАЊЕ НА СТОКАТА

Чувањето во основа најчесто преставува статички процес во рамките на кој,
се реализира мирувањето на стоката со цел да се обезбеди некоја од основните
функции на магацините (насобирање на стока, обезбедување на
резерви,..).Начинот на чување зависи од карактеристиките на облик во кој се
појавува стоката, функциите кои ги реализира магацинот, применетите
технологии, како и други специфични барања на стоката која се магационира.
Основна карактеристика на реализацијата на процесот на чување е временско
усогласување на производството (настанувањето) и употрбата на стоката, при
што во текот на мирувњето, на стоката не смее да дојде до промени кој би
условиле неприфатливо смалување на нејзината употребна вредност. Тоа значи
дека процесот на чување на стоката подразбира примена на такви магацински
технологии кој ќе ги респектираат карактеристиките на ускладираната стока, на
начин на кој нејзините квалитативни и квантитативни карактеристики
остануваат во рамките на дозволените граници. Од зависност на
карактеристиката на стоката, во текот на процесот на чување може, со обзир на
предходното, да постои потреба за обезбедување на соодветни микроклиматски
услови (температура, влажност, број на измени на воздухот, осветлување,..) или
некој други спеифични барања.
Со цел да се утврди состојбата на стоката, во одредени временски интервали
може да се спроведе контрола на квалитативните и квантитативните
карактеристики, што во тој случај преставува технолошко барање чија
реализација мора да се предвиди во процесот на развој и изобличувањето на
решенијата.
Процесите на чување на стоката , во односот на начинот на искладирање
можат да бидат концепирани на начин да обезбедат :
● пристап до секоја магацинска единица (селективен пристап)
● искладирање на стоката по принципот прв влегол - прв излегол (за овој
принцип во праксата и литературата одомаќинета е скратеницата FIFO – first
in first out ),
● искладирање на стоката по принципот последен влегол - прв излегол (за
овој принцип во праксата и литературата одомаќинета е скратеницата LIFO
– last in first out ),
● случаен пристап до магацинската единица,
● затрупување на магацинските едеиници (иземање на “затрупаните”
единици подразбира додатно ракување со другите единици на складирање
за обезбедување пристап до потребната единица на складирање)
Определувањето за примена на една од наведениве стратегии по правило е
последица на барањето на повосокит систем , те.место и улога на магацинскиот
систем. Реализацијата на наведените стратегии се обезбедува со избор и
примена на соодветна технологија на складирање. Така на пример
технолошкото решение базирано на примена на проточни регали може да се
смета типичен за обезбедување на искладирани единици по принципот
FIFO.Исто така примената на поминувачки регали или блок системи на
сложување да се смета типично технолошко решение со кое се обезбедува
искладирање на единици по LIFO принципот. Заптивање на магацинските
единици може да се прифати само за мали интезитети на стковите текови, во
магацините со голем капацитет.
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Една од многу значајните карактеристики на процесот на чување на стоката
која го одредува значењето на овој процес во однос на останатите магацински
процеси (прием, отпрема, преработка) е коефициент на менливост или, како
што уште се означува, коефициент на обрт на стоката.
Kоефициент на менливост1 ( Ki ) е неименуван број кој преставува однос од
половина од вкупниот годишен промет( Р ), те.половина од збирот на вкупната
количина на влезот ( U ) и излезот( I ) од магацинот и средна количина на
стоката на залиха( Q )
Ki =

P
2 Q

U I
2 Q

Овој коефициент може да користи широк спектар на вредности (од
вредности помеѓу 0 и 1, се до неколку десетици па дури и стотици). Кај
магацините на стокови резерви на пример, вредностите на коефициентот на
менливост се движи во границите на 0 Ki 0,5 , додека кај магацините на
леб во пекарите вредноста на овој коефициент е значително поголема Ki 600
(ако лебот се пече на два турнуса дневно сса 300 дена во годината). Мала
вредност на коефициентот Ki, типична за магацините за резерва, е резултат на
потребата за изразување на неусогласуеноста (на годишно ниво) кој се
последица на нестациониронаста на производството. Мали вредности на
коефициентот неизбежни се и кај магацинските системи поставени помеѓу
меѓусебно неусогласени процеси на произвоство и потрошувачка. Треба
истотака да се истакне и тоа дека во чисто дистрибутивните процеси
(големопродажба, малопродажба) една од целите кон кој се тежнее е всушност
зголемување на вредноста на коефициентот на изменливост.
Релевантно значење на

процес
Ki

от на чување

1

Коефициентот на менливост на стоката може да се пресмета на повеќе начини:
-како однос на вкупната количина на стоката која во некој период (обично едногодишен) влегла
во магацинот и средната количина на стоката на залиха;
- како однос на вкупната количина на стоката која во некој период (обично едногодишен)
излегла од магацинот и средната количина на стоката на залиха;
Доколку количините на стоката на излез и влез се приближно еднакви тогаш начинот на
пресметка нема никакво значење но доклку на годишно ниво има разлика помеѓу влезот и
излезот тогаш вредноста на коефициентот ќе зависи од начинот на пресметување.Од тука е
прифатено овој коефициент да се пресметува преку средната вредниост на збирот помеѓу влезот
и излезот (половина од вкупниот промет) со што се постигнува упростување на вредноста на
коефициентот
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Од предходните примери можно е да се изведе заклучок како врз база на
вредноста на коефициентот може да се оцени “значењето” на процесот на
чување во однос на останатите магацински процеси. Имено малата вредност на
коефициентот на изменливост зборува за мал интезитет влезно излезните текови
на стоката, односно за релативно малото значење кои процесите на прием и
оттпрема на стоката го имаат во однос на процесот на чување на стоката, кој во
овој случај е доминантен. Спротивно на тоа, големата вредност на
коефициентот на менливост упатува на заклучок дека реализацијата на процесот
на прием и отпрема представува доминантно барање, додека согласно со тоа,
процесот на чување во овој случај има секундарно значење. Средината помеѓу
овие две крајности, логично означува приближно исто значење на сите
магацински процеси, што е случај за поголемиот дел од трговските и
дистрибутивните магацини.
2.СТОКА КОЈА СЕ СКЛАДИРА
Магацинските системи можат да бидат наменети за за чување на стоки
различни по вид, појавен облик и физичко- хемиски карактеристики.Земајќи во
предвид дека постојат голем број на различни стоки, со исто така голем број на
различни карактеристики кои директно влијаат на технологијата на реализација
на логистичките процеси воопшто, па така и на магацинските, тао е неопходно
за да се формираат групи на стоки хомогени по одредени обележја. Отука и
потербата за раздвојуваење и формирање на хомогени групи на стоки, односно
потерба за развој на одредени класификациони системи. Факт е дека постојат
голем број на критериуми во однос на кој може да се врши хомогенизација, па
така може да се зборува и за различни класификациони системи. Критериумот
за класификација, односно формирање на хомогени групи на стока можат да се
однесуваат на физичките карактеристики (течности, гасови, цврсти материи )
можат да опишуваат хемиски состав (органски, неоргански..), и сл. Во
логистиката меѓутоа стоката по правило се раздвојува во однос на обележјата
кои се од значење за реализација на складирањето, претовар и транспорт, при
што е доминантен критериумот на делење по појавниот облик на стоката. При
тоа појавниот облик преставува комплексно обележје со збир на карактеристики
кои ја определуваат технологијата на реализација на процесот на управување со
стоката ( зафаќање, одложување,чување, и сл.).
Во однос на појавниот облик, стоката најчесто се дели во следните
четири основни групи: група на парчиња, растурена група, течна , гасовита
стока. Меѓутоа, како што во магацинските системи можат, и тоа многу често да
се појават и барања за магационирање на стока која представува некоја опасност
за човекот и околината, тоа во оваа книга како посебна целина, се анализирани
и релевантните карактеристики на опасните стоки(заглавје VIII). Земајќи го
кажаното во предвид, робата која се магационира се дели во следните
категории:
● стока на парчиња
● растурена стока
● течна стока
● гасовита стокa
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2.1. СТОКА НА ПАРЧИЊА
Под стока на парче се подразбира стока која се појавува во единица која
може да се брои. При ова постојат изворни стоки на парче (како што се кошули,
панталони, пар чевли, електричен шпорет, телевизор и сл) и стоки кој во својата
изворна состојба можат да бидат течни, гасовити и растурени (прашкасти,
зрнести, и сл.) а кој со пакувањето во соодветна амбалажа се доведува до стока
на парче.(Слика 7).

Слика 7. Доведување на течната стока во облик на појавување во стока
на парче
Асортиманот на стоката на парче кој може да се појави во магацините е
многу широк.Исто така и облиците во кој се појавува стоката која се складира
по своите релевантни карактеристики можат до таа мерка да бидат различни,
што практично е невозможно да се одреди потесен број на репрезенти кои ќе ја
покриваат во целина. Тие разлики се однесуваат на :
● тежина (од неколку грама до повеќе тони)
● облик (шипка, призма, ваљак, топка, неправилен и итн.)
● хемиски состав (многу различен, од аспект на складирањето хомоген и
нехомоген).
● габаритни димензии,
● отпорност на надворешни влијанија (отпорна, делумно отпорна,
неотпорна)
Ваквиот разноличен состав на тежината на парче сигурно не можеше да
биде вклучен во процесот на дистрибуција без одредени интервенции, како што
се: пакување, укрупнување, до пакет погоден за рачно ракување, палетизација,
контејнеризација .Денес ретко кое произвоство не завршува, а стоката да не се
подготви на адекватен начин за сите операции кои на неа ќе се одвиваат до
конечната потрошувачка. Најчеста припрема на стоката за отпрема се одвива на
нејзиното пакување во соодветна амбалажа. Со операцијата на пакување обично
се остварува вообичаена количина на стоката која е најприфатлива за крајниот
потрошувач (kg шеќер, kg брашно, 2 kg брашно, 0,2 kg кафе,..).Логично е
единиците на производот да се различни во зависност од субјектот на крајната
потрошувачка. Ако е во прашање домаќинство, погодна единица на производот
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за брашно е кеса од 1 или 2 kg, а за пекарот тоа ќе биде вреќа од 50 kg .За
индустријата (индустриски пекари), брашното воопшто не се амбалажира туку
се допрема во цистерни во ринфузна состојба.
2.1.1.ПАКУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ
Човекот во размена на добрата секогаш тежнеел кон нешто ново, се
додека не дошол до денешната современа дистрибуција на стока. барал
решенија кои ќе му ја олеснат доставата и продажбата на призводот и ќе ја
напреднат технологијата на ракување, транспортот, магационирањето, начинот
на изложување на стоката во трговијата и др.Сето ова го услвило настанувањето
на амбалажата и пакувањето. Развојот на амбалажата и технологијата на
пакувањето условен е и взаемно поврзан со развојот на системот на
дистрибуција на добрата. Дистрибуцијата на стоката започнува и завршува со
пакување и распакување.
Во втората половина на овој век дошло до голем пораст на видовите и
типовите на амбалажа. Пронајдени се нови технологии на пакување,
пр.пакување под температура (во печки) , пакување под вакум, тетрапак, brickpak, и други. Процесот на пакување е реализиран така да човекот воопшто не
мора да учествува во технологијата на пакување, туку процесот го остваруваат
автоматизирани машини, со кои управува компјутер.
Современата амбалажа треба да одговори на барањата и условите на
произвоство и дистрибуција, начинот на продажба, употребата или
потрошувачката на произвиодот. Денес за секој производ има неколку видови и
типови на амбалажа, неколку нејзини големини и облици, па слободно може да
се каже дека за секој производ постои амбалажа во однос на неговата природа,
условите за продажба, потребата и желбата на купувачот.
Во принцип, во процесите на дистрибуција се сретнуваат три вида на
амбалажа:
● потрошувачка амбалажа
● комерцијална амбалажа
● транспортна амбалажа
Потрошувачка амбалажа има функција да и даде облик на единицата
производ на начин да таа одговара на желбите на купувачот по количина која ја
купува, по изгледот да му биде погодна за пренесеување и чување до крајната
потрошувачка. Дизајнот на оваа амбалажа мора да биде таков за да купувачот ја
воочи стоката, добие желба да ја купи и при тоа да му ги обезбеди сите
релевантни информации.
Комерцијална амбалажа првенствено има за цел да ја формира и да и
даде облик на единицата производ погодна за изложување во продажба со
изразито нагласен маркетиншки пристап на нејзиното обликување. Многу често
комерцијалната и потрошувачката амбалажа меѓусебно не се разликуваат.
Секогаш е така ако запакуваната единица на производот е доволно голема за да
може како таква да се изложи во продажба.
Спротивно на потрошувачката и комерцијалната амбалажа,
тарнспортната амбалажа има за цел остварување на единицата за пакување
пакети (Слика 8), при што се нагласени заштитната и информационата функција
кои се од најголемо значење за операциите со кои единицата за пакување ќе
биде изложена во процесот на дистрибуција. Строго одредена граница помеѓу
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овие три типови на амбалажа и не постои. Постојат производи кај кои нема
разлика помеѓу потрошувачка, комерцијална и транспортна амбалажа. Таков е
случајот со вреќите за вештачко ѓубриво, цемент, поголемите кутии за боја и
слично.
Денес се располага со повеќе видови и типови на потрошувачка,
комерцијалана и транспортна амабалажа, во зависност од видот и составот на
материјалот, обликот и големината, конструкцијата графичкото и ликовното
решение, итн.Сето тоа и овозможи на трговијата, посебно при
самопослужувањето, голем избор на амбалажа спрема потребите на купувачите.
Тоа е една од причините што денес во самопослугите има илјадници различно
запакувани производи, кои на одреден начин го определуваат купувачот за
купување. Сето тоа го обогати начинот на презентирање на производот на
купувачот, го унапреди пласманот на производството на пазарот било на
класични или на современи трговии, во што сите најдоа по нешто: трговците
поголема заработка, купувачите задоволство, а производителите подобра
можност за пласман на своите производи.

Слика 8. Пакување на единицата производ во комерцијална 2
(транспортна амбалжа)
Од аспект на комуницирање и начинот на продажба, потрошувачката и
комерцијалната амбалжа се средство за комуницирање на релација продавач
купувач. Со својот облик, бојата, графичката и ликовната обработка, типот на
буквите, симболите, текстовите, конструктивните решенија, креацијата, разните
функции на практичното остварање или затворање итн. му пружа на купувачот
директни известувања за тоа што купува. Потрошувачката и комеријалната
амбалажа не само што го свртуваат вниманието на себе, туку го заменуваат
продавачот како толкувач на производот. Нејзиното директно комуницирање е
дел на нејзината улога во сите останати функции на продажбата на производи
на местото на продажба или воопшто во дистрибуцијата на производите.
Типични облици на амбалажа можат да бдат: кутии, сандаци, бали,
вреќи, кеси, шишиња, тегли, конзерви, туби, фолии, аеросоли и др.
За изработка на амбалажа се користат различни материјали:хартија,
метал, дрво, стакло, текстил, пластика, алу-фолија, пластична фолија и др.Исто
2

Во дисконтна продажба кутијата во која се пакуваат 12 шишиња, пр масло за јадење кутјата
представува комерцијална и транспортна амбалажа. За самопослуга каде шишињата пединечно
се редат на полици, кутјата представува исклучиво транспортна амбалажа
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така амбалажата може да биде и од комбинација на различни материјали
(комплексна амбалажа).При амбалажирање на поедини видови на стока се
користат и некој други помошни материјали (како ленти и сл.) со чија примена
се добиваат бали и слично.
ХАРТИЕНА АМБАЛАЖА
За изработка на амбалажа се користи обична, специјална и натрон хртија,
брановит картон и повеќеслоен картон.
Обичната и специјалната хартија се користи за изработка на амбалажа за
пакување на помали количини на производи, а натрон хартијата се користи пред
се за изрботка на вреќи. Оваа амбалажа дава широка можност од аспект на
прилагодување на производот и пазарот. Кога е празна, зафаќа многу мал
простор, се произведува во различни квалитети (од најфини до многу цврсти), и
во разни бои, големини и облици, има мала тежина и по правило е предвидена
за еднократна употреба.
Картонот се користи за изработка на кутии(Слика9) и за амбалажи со
цилиндричен облик

Слика 9. Картонски кутии
Најширока примена има брановидниот картон од кој се прават кутии со
различни димензии и носивост. Потребниот број на слоеви на картонот зависи
од масата и големината на пакувањето. Амбалажата од брановит картон има
многу широка примена на пазарот поради низа на добри особини: кутиите се
релативно лесна амбалажа, добро се пакуваат како празни (по правило се
расклопливи) па заземаат мал простор, едноставно се произведуваат (со голем
степен на механизираност). Со бројот на слоевите на брановитиот картон може
да се обезбеди значајна носивост на единицата на пакување во картонската
амбалажа што е многу значајно за палетизацијата и сложувањето на палетите
една врз друга, од што може да се извлече заклучок дека барањата во однос на
картонските кутии мораат да се усогласат со технологијата на ракување и
складирање на стоката во кутии. Кутиите се подобни за испишување на сите
потребни написи кои се од значење за процесите што следат. Овој вид на
амбалажа по правило е неповратен.
Амбалажата од картон денес често се оплеменува со синтетички смоли,
со алуминиумски и пластични фолии. Амбалажата настаната со ваков вид на
оплеменување се вика комплексна амбалажа, има релативно висока цена, но за
одредени видови на производи е оптимално решение. Оваа амбалажа е позната
под разни трговски имиња (tetra-pak, др.)

27

Значајна примена има и амбалажата од т.н. тврда хартија која е со
цилиндичен облик (Слика10), со голем дијапазон на димензии (до 200 л). Има
добри механички својства, дава добра заштита. Цилиндричното тело е од натрон
– целулозна повеќеслојна хартија, а поклопецот се изработува од лим, шпер
плоча, пластика, а може да биде и од картон.

Слика 10. Цилиндрична амбалажа од тврда хартија
МЕТАЛНА АМБАЛАЖА
За изработка на метална амбалажа се користат различни метали и
легури.Овој вид на амбалажа има инзворедни физички особини, недостаток на
некои е недоволната хемиска отпорност, подложност на корозија, поголема маса
и цена во однос на хартиената, дрвената,пластичната и текстилната амбалажа.
Заштитата од корозија се остварува со бојадисување, галванизација,
пластификација и со други постапки.
Основната поделба на металната амбалажа е амбалажа од фин и тежок
лим.
Амбалажата од фин лим ги опфаќа конзервите, разни облици на канти,
аеросоли, фолии и туби. Волуменот на конзервите варира во многу голем
дијпазон (од неколку десетина cm 3 до неколку литри) Начинот на изработка и
заштита зависи од видот на производот кој се пакува во неа, што по правило е
регулирано со соодветни стандарди (за производи од овошје, зеленчук, риба и
месо). Во поново време амбалажата од фин лим се користи за пакување на
аеросоли, при што аеросол подразбира состојба на распрснати делови од цврст
или течен материјал во гасовита или парна фаза на активатор.
Оваа амбалажа по правило е неповратна.
Амбалажа од тежок лим по правило се користи за транспотна амбалажа.
Тешкиот лим се прави од црн лим, алуминиум и лим од нерѓосувачки челик. Се
применуваат различни конструктивни решенија: буриња со поклопец, без
поклопец (со отвори за исипување и сипување), во облик на канти и други
решенија на форми и фиксирање на поклопецот (Слика 11), како и во облик на
шишиња за гасови под притисок.

28

Слика 11. Разни појавни облици на амбалажа од тежок лим
Бурињата од алуминиум се прават со волумен од 100 литри, меѓутоа, бурињата
од црн и нерѓосувачки лим се од 200 до 225 литра. Може да се направи и сад со
волумен од повеќе стотици литри.
ДРВЕНА АМБАЛАЖА
За изработка на дрвена амбалажа се користи разна граѓа од четинари и
листопадни дрва, по правило ефтин вид, како и производи од преработка на
дрво.(шпер плоца, фурнир и др.).
Дрвената амбалажа се појавува во разни форми (Слика12)

Слика 12. Типични форми на дрвена амбалажа
Најстар облик на дрвена амбалжа е буре од масивно дрво. Тоа се користи
за пакување на течни, прашкасти и стоки во облик на паста. Буриња со мал
волумен (до 20 литра) се појавуваат како комерцијална амбалажа, а со поголем

29

волумен (до100 литра) како транспортна амбалажа.Во пракса присутен е
трендот бурињата со мал волумен да се заменуваат со пластични буриња.
За одредени видови на стока денеска сеуште се користат буриња од шпер
плоча, и тоа пред се за прачкасти стоки. Останатите облици (призматични) на
дрвени амбалажи со текот на времето доживеале значајна трансформација.
Денес се поретко се користат сандаци од масивно дрво, и се користат пред се за
метална стока (клинци и сл). Денес пред се доминираат гајбички за пакување на
овошје и зеленчук.
За амбалажирање на машини и други тешки товари често се користи
дрвена амбалажа, но за оваа намена се користат контејнери.
СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА
Стаклото има широка примена во изработката на потрошувачката и
комерцијалната амбалажа.Има голема хемиска отпорност, не создава токсични
производи, не дава мирис, отпорно е на атмосферските влијанија и
непропустливо е за микро-организмите, гасовите и течностите. Основниот
недостаток е лесната кршливост, релативно големата тежина и слабата заштита
од влијанието на сончева светлина.
Спрема големината, стаклената амбалажа може да се класифицира во три
групи:
● мали шишиња и садови за пакување на медикаменти, парфеми и сл.
● амбалажа со средна големина – разни облици на шишиња ( со волумен
од 0,25 до 2 литри) и тегли (со волумен од 0,2 до 5 литри) за пакување на разни
прехрамбени и хемиски производи, пијалоци и др.(Слика 13)
● стаклена амбалажа со голем волумен – различни облици на балони со
крушкаст или цилиндричен облик кои обично однадвор се заштитени со прачки
дрво или пластика.Волуменот им се движи до 60 литри, а се користат главно за
пакување на разни хемикалии.

Слика 13.Типични облици на стаклена амбалажа
Освен за поединечна стока ( минерална вода, освежувачки пијалоци и
сл.), оваа амбалажа е неповратна.
ТЕКСТИЛАНА АМБАЛАЖА
Текстилната амбалажа се добива од влакна од билно, животинско и
синтетичко потекло. Од оваа амбалажа се произведуваат главно вреќи со
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различни димензии, различна густина на ткаењето со различен начин на
врзување и затворање (Слика14) што е предмет на посебни стандарди.
Оваа амбалажа има релативно добра затезна цврстина, мала тежина и
волумен.Се користи за пакување на овошје, зеленчук, житарки и други
производи, при што кај некои производи овозможува биохемиски процеси во
текот на транспортот (јужно овошје и др.).По правило (посебно амбалажата од
природни влакна) е осетлива на влага, микро-организми, светло и други
влијанија. За да се намали пропустливоста се уптрбува инпрегнација, а за
одредени видови на стока се врши гумирање на самата амбалажа, како и други
облици на оплеменување. Запаливоста може да се намали со потопување во
специјални растврои.
Оваа амбалажа е неповратна.

Слика 14. Типични облици на текстилна амбалажа
ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА
Благодарејќи на своите специфични особини, пластичната амбалажа
многу брзо го освои пазарот. Таа релативно лесно се произведува, со мала
потрошувачка на енергија и време, поседува можност за постигнување на
специфични својства, најразлични облици и димензии ( што не е секогаш
случај со останатите материјали). Типични облици на пластична амбалажа се
шишиња, гајби, корпи, балони, канти, буриња и др.., а од фолии се
произведуваат туби, вреќи и сл.
Амбалажата од овие материјали има добри механички, физички и
хемиски особини и во голема мерка ги заменуваат останатите материјали за
амбалажа. Некој својства им се подобри од класичните материјали. Пластичните
материјали имаат мала специфична тежина, истите се добри топлотни и
елктрични изолатори, отпорни на атмосверски и хемиски влијанија, отпорноста
на микроорганизмите им е главно добрра (освен пластиката на база на
целулоза), лесно се бојат. Во произвоството релативно лесно се добиваат мазни
површини (погодни за штампање), што е од посебно значење за производната и
комерцијалната амбалажа.
Недостаток на пластичните маси е малата отпорност на високи
температури, но со новите постапки се произведува и термоотпорна пластика за
температури над 200 С 0 .
По правило се користи како неповратна амбалажа.
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КОМБИНИРАНА АМБАЛАЖА
Развојот на нови материјали и потребата од рационализација на
процесите на пакување доведе до појава на нови облици, односно кобинирана
амбалажа која настанала со спојување на картонската и пластичната амбалажа
која полека ги потиснува конвенционалните облици на картонската
амбалажа.Таа се изведува од картонска подлога со ниски бочни страници во кој
се сложуваат мали единици од производното пакување, преку кои се поставува
прекривка од термособирачка фолија. По загрвањето оваа фолија се собира за
околу 30 %, со што се добива многу компактна единица (Слика 15), со далеку
подобри механички особини во однос на картонската кутија. Исто така
пластичната фолија пружа многу подобра заштита од влага, кражба, постигнува
поатрактивен изглед на единицата за пакување, а при тоа примената на овие
видови на пакување обезбедува пониски логистички трошоци.
Процесот на примена на овој вид на амбалажа по правило се изведува на
автоматизирани машини.

Слика 15. Пример за комбинирано пакување.
2.1.2.ФОРМИРАЊЕ НА ЛОГИСТИЧКИ ЕДИНИЦИ
Единицата на производ која се формира директно во зависност од
барањата на конзументите често не е поволна за сите операции кој ќе се
одвиваат со неа во текот на дистрибутивниот процес, рационално
манипулирање, заштита од механички оштетувања и кражби. Согласно
претходното се појавила потреба за формирање на поголеми логистички
единици. Взаемното дејство на компонентите на системот - маркетинг
логистиката, условило формирање на логистичка единица која во суштина
преставува погоден облик на поврзувачки елемент низ сите фази
на
логистичкиот процес. За да оваа единица биде поврзувачки елемент, таа мора да
постане единица на складирање и претовар, а во некои случаи и товарна
(контејнер) единица, а чија цел е забрзување на процесот на дистрибуција и
намалување на логистичките трошоци.
За да логистичката единица во права смисла биде поврзувачки елемент
во основа за челокупната рационализација, таа мора да ги исполни следните
основни предпоставки:
● со својот облик, тежина и димензија таа треба да овозможи
рационална примена на механичките средства за ракување,
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● таа мора да биде стандаризирана по димензии и облик,
● поради користење на третата димензија (висина) мора да поседува
можност за сложување на единиците една врз друга.
Концептот на формирање на на логистичките единици денес е општо
прифатен во транспортот и ретки се сегментите во стопанството каде тој
широко не се применува. Многу хетероген збир на појавни облици на стоката и
нивниот обем на учество во поединечни фази на процесот на репродукција и
транспортот иницирал потреба за примена на унифицирани единици со
различни димензии. За таа цел развиени се неколку карактеристични типови на
логистички единици, а основни се палетите и контејнерите.
2.1.2.1.ПАЛЕТА КАКО ЛОГИСТИЧКА ЕДИНИЦА
Палетата е најмасовно користена логистичка единица во логистичките
процеси. Различните карактеристики на барањата во овие процеси иницирале и
потреба за развој на различни конструкривни облици на палети. Без оглед на
големиот број на деривати, палетата се дефинира како носечка платформа без и
со надградба чија цел е формирање на укрупнети единици на товар погодни за:
● зафаќање на различни облици на механизација, а пред се на виљушкар,
● транспорт,
● сложување, пред се во магацин
Покрај основната функција формирање на збирна единица, конструктивниот
облик на палетата зависи и од физичко механички особини на стоката, односно
пакувањето. Доколку стоката – пакувањето нема доволно цврстина да овозможи
сложување палета на палетата и да ја обезбеди потребната заштита од други
механички влијанија, таа функција мора да ја обезбеди конструкцијата на
палетата, било во облик на бокс палета или со примена на различни облици на
надградба.
Конструкцијата на палетата, покрај барањата кој произлегуваат од
носечката и заштитната функција, мора да ги задоволат и одредените барања кој
произлегуваат од условната примена на механизацијата. Тоа пред се се однесува
на дефинирање на точки, односно места на барања од страна на виљушкарите и
дигалките. Манипулацијата со виљушкар бара отвори со одредени димензии, и
тоа чиста висина 100 mm, а кај специјалните облици на палети се респектираат
и одредени барања за примена на други зафатни уреди. Од аспект на можности
за зафати со виљушкар, палетите се класифицираат на дво-влезни и четворовлезни , односно да овозможат зафаќање од две или четири страни.

Слика 16. Модуларноста како основен принцип на формирање на
амбалажиран производ, транспортен пакет и палетарна единица
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Постојат повеќе со стандард дефинирани димензии на палети, а
најраспространета е европската POOL – палета во две варијанти:
- како рамна дрвена POOL палета, со димензии 800 х 1200 mm
- како метална решеткаста бокс палета со димензии 800 х 1200 х 970 mm
Покрај основата 800 х 1200 mm ISO препорачал да се користат и палети
со основа 1000 х 1200 и 800 х 1000 mm, а во пракса се користат палети со
димензији:1200 х 1800 mm, 1050 х 1900 mm и 1200 х 1600 mm.
Палетите се изработуваат од различни материјали: дрво, челик,
алуминиум, картон, пластика и дрвни маси. Тие можат да бидат повратни
(POOL палети) и неповратни. Исто така има тренд на формирање на палетни
пакети без употреба на палети во конвенционалниот облик. Тоа се обезбедува
пред се со употреба на термособирачки фолии, како и сложување на единиците
на производ по одреден систем и врзување (блокови цигли, цинк и сл.).На слика
(Слика 17 ) дадени се облици на EUR- пул палети ( рамни дрвени и бокс
палети).

Слика 17 .Рамна дрвена палета и метална бокс EUR- пул палета
На слика (Слика 18) даден е приказ на EUR-о рамна дрвена палета со надградба
за осигурување на товарот, кој исто така е во пул системот, а на истата слика е
даден и приказ на столбна метална палета ( која ја развила познатата компанија
CHEP за изнајмување на палети).

Слика 18. EUR-о палета со надградба (продолжувања) и столбна
палета
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Примерот на конструкцијата на (Слика 19 ) представува нова тенденција
во оваа област која прикажува примена на палети со основа од дрвена маса на
која се поставува картонска кутија од импрегниран картон. Таа може да биде
неповратна, а во интерни транспортни ланци може да се користи како
изменлива палета.

Слика 19. Палета интегрирана со картонска кутуја
Во следниот пример (Слика 20) даден е приказ на формирање на палетен
пакет со сложување на единици на стоката со дадено врзување, без примена на
палети во конвенционален облик.

Слика 20. Палетен пакет формиран без конвенционална палета
Палетата денес представува основна логистичка единица со која е
развиен и модул систем за димензии на амбалажата , а со цел што подобра
иксористеност на основата на палетите, со тоа и на сите елементи во
транспортниот ланец, односно логистичкиот систем. Модул системот е развиен
на база на делење на основната палета 800 х 1200 mm на помали единици и тој
денес се користи како ориентир при дефинирање на димензиите на елементите
во сите области на производството. На (Слика 21) е даден приказ на вариации на
сложувањето на единицата на пакувањето по модул систем на основа на палета
800 х 1200 mm , а на (Слика 22) на палета 1000 х 1200 mm.Со воведувањето на
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модул системот во пакувањето зголемена е ефикасноста и степенот на
искористеност во складирањето и транспортот бидејќи се избегнати разни
појавни облици на пакување за ист производ, што порано беше случај.
Со цел за унификација и понатамошен развој на амбалажата, во 1954
година е формирана европската федерација за пакување (EPF) со цел за
унапредување и унификација на пакувањето, која предлага димензии и
унапредување на пакувањето на националните институти од овие области.

Слика 21.Варијанта на сложување на модул на единица на пакувањето
на палета 800 х 1200 mm

Слика 22.Варијанта на сложување на модул на единица на пакувањето
на палета 1000 х 1200 mm
Основните предности на примената на модулните мерки на амбалажата
се:
● редуцирање на бројот на разни видови на димензии на комерцијалната
и транспортната амбалажа во рационални рамки со цел да се остварат
услови за рационално производство на самата амбалажа како и примена
на автоматизацијата во процесот на производство
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● можност за подобро искористување на магацините, транспортните и
претоварните средства,
● намалување на резервте на амбалажата и амбалажниот материјал,
односно намалување на потербите за големи и скапи магацински
простори
● брзо, рационално, и безбедно сложувње на стоката на палети со
минимално ангажирње на работна сила ,
● побрз обрт на палетите а и на транспортните средства.
Овие предности, верификувани со широка примена на палетизација и
модул систем, само ја потврдија исправноста и потреба на техничка база за
унификација на товарот, а резултираше со намалување на трошоците во целиот
лохистички ланец.
2.1.2.2 КОНТЕЈНЕР КАКО ЛОГИСТИЧКА ЕДИНИЦА
Спрема
дефиницијата
на
интернационална
организација
за
стандардизација ISO, контејнер се дефинира како метален сад за реализација на
транспортно – претоварно – магацинските процеси кој има волумен од најмалку
1m3 и кој ги исполнува следните услови:
● едноставен утовар и истовар
● да ги има сите неопходни елементи кој обезбедуваат брз, рационален
утовар, истовар, и претовар во реализација транспортниот ланец,
● да овозможи техничко - технолошка интеграција на превозните
средства од различни видови транспорт без интервенција на тежината,
● да поседува такви особини и механички карактеристики за да може да
обезбеди реализација на голем број на циклуси, односно обрти.
Контејнерите се класифицираат спрема различни критериуми, а типична
класификација е спрема: носивост, конструкцијата и намената.
Спрема носивост се дели на:
● мали контејнери (Слика 23), со бруто маса од 2,5 тона, кој често се
опремени со тркала за хоризонтално поместување по транспортно –
манипулативни површини,

Слика 23 . Мали контејнери, со волумен од 1 до 3 m3
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● средни контејнери (Слика 24) со дозволена бруто маса од 2,5 до 10
тона, должина до 6 m, во таа група се појавуваат контејнери со
хоризонтален и вертикален претовар (кој можат да бидат опремени со
тркала),

Слика 24. Еден од типовите на среден затворен контејнер
● големи контејнери (Слика25) со дозволена маса преку 10 тона ,
должина преку 6 m, кој првенствено се предвидени за вертикални
претовари

Слика 25. Изглед на голем контејнер
Малите и средните контејнери обично се градат спрема препораките на
UIC а големите спрема ISO препораки
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ISO контејнерите имаат стандардни должини 10, 20, 30, 40 стопи,(со
вупна тежиана 10, 20, 25, 30 тона респективно), а најчесто се користат до 20 и 40
стопи3. Ширината на овие контејнери е 8 стопи.
Спрема конструкцијата и намената се делат на
● универзални контејнери, кој можат да бидат со затворена конструкција,
со кров кој се отвара и наменети се за транспорт и подолго складирање
на запакувана и незапакувана стока и помали логистички единици,
● специјални контејнери, кои со својата конструкција се прилагодени за
стока со одредени карактеристики, како што е растурена стока, течна
стока, и гасови,
● контејнери со региулирана температура – со ѕидови, кровови, бочни
страници, и врати изведени од изолационен материајл; во рамките на
оваа група постојат варијанти без и со уреди за принудно одржување на
саканата температура (со ладење и загревање),
● рамни контејнери, изведени во облик на товарни пларформи.
Универзалните
контејнери
се
опремени
со
единствени,
стандардизирани аголници на аглите на контејнерите кои овозможуваат
фиксирање на контејнерот за превозното средство, поврзување со направа за
зафат со претоварниот уред, како и за меѓусебно поврзување на повеќе
контејнери. Поедини видови на контејнери имаат отвори за ракување со
виљушкар.Сите видови на големите контејнери овозможуваат сложување на 9
контејнера по висина со полно оптеретување. Во пракса се сретнуваат и
варијанти на големотонажни контејнери со странични варти кои отстапуваат од
ISO препораките, при што ширината на контејнерот е 2,5 m, при што е
остварена компатибилност од аспект на ракувањето, бидејќи аголници се на
иста позиција како и кај ISO контејнерите. Тоа го развиле националните
жезезнички управи (DBB и други.)
Внатершноста на контејнерот е опремена со елементи за фиксирање на
единиците на товарот со цел за спречување на нивно поместување при претовар
и транспорт.
Големите ISO контејнери имаат врата од челната страна чија минимална
ширина е 2 286 mm и висина 2 134 (2 261) mm.
Контејнери за растресита стока можат да бидат од отворена и
затворена конструкција. Кој облик ќе биде применет зависи од особината на
стоката – за осетлива стока, ситнозрнеста и прашинеста (без оглед на
осетливоста) се користат затворени контејнери. Контејнерите за растурена стока
имаат различни облици на затворачите за истовар на товарот, чија позиција
може да биде на подот или на страна.
Контејнери – цистерни за течни ситнозрнести и прашкасти материјали
исто така имаат специјални отвори за полнење и празнење. Имаат специјална
арматура и сигурносни уреди.
Рамни контејнери имаат големо значење при транспортот на стока со
големи единечни маси и димензии со неправилен облик. Поставувајќи ваква
стока на рамниот контејнер битно се олеснува процесот на ракување и се
намалува степенот на оштетување, кој беше значаен кај конвенционалните
технологии.

3

1стопа = 0,305m
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Контејнерите обезбедувааат добра заштита на товарот, така што маожат
да се остварат значајни заштеди на трошоците на пакувањето, но при
сложувањето на стоката во контејнерот мора да се спречи нејзиното
поместување во контејнериот како не би дошло до поместување на тежиштето
на товарот при транспортот, ранжирањето и претоварот. Исто така со
фиксирање на товарот, трба да се формира и план на товарање на контејнрите со
кој се остварува рмномерно распредување на товарот.
Сложувањето на палетите во ISO контејнерите е проблематично поради
неусогласеност на внатрешните димензии на контејнерот со димензиите на
палетните единици.Утоварот и истоварот на палетните единици во контејнери
се реализира со виљушкари со специјален рам за подигање (катарка) и голема
слободна висина на подигнување.
2.1.3.ВОНГАБАРИТНИ ТОВАРИ
Како вонгабаритни товари се дефинираат единиците на производ кои со
своите димензии ги преминуваат габаритите пропишани за копнените превозни
средства. Тенденцијата ваквите товари се повеќе се појавувват во јавниот
сообраќај произлегува од причината што кај производната опрема, се тежи кон
поголем степен на финализација во самата фабрика наместо на местото на
монтажа или користење.
Превозот, складирњето и ракувањето со вакви товари преставува посебен
проблем и тешко е да се дефинира општата технологија за реализација на
технолошките барања кои се појавуваат кај превозот и ракувањето со ваква
стока. За нивен транспорт по правило се користат специјални уреди и опрема со
голема носивост. Со оглед на специфичоноста која ги следи ваквите превози,
пред да се пристапи кон реализација на задачата се изготвува посебен проект кој
служи како подлога за добивање на потрбните дозволи од надлежните органи.
2.2 РАСТУРЕНА СТОКА
Под растурена стока се пдразбира стока кој се појавува како растресит
материјал, со глвна карактеристика да може да се граба и сипува. Растурената
стока по правило се појавува као масовна, значи присутна е во големи
количини, а по структурата може да биде со покрупна или по ситна гранулација.
Растурените материјали во однос на парчестите, течните и гасовите,
поседуваат низа на специфичности кои, од тука подразбираат примена на
специјализирани технологии за манипулација, транспорт и складирање.Имено
обликот на појавување на цврстите парчести материјали, обезбедува релативно
лесна манипулација и користење на широк спектар на опрема во процесот на
складирање, со цел магацинот што подобро да се искористи. Превземањето на
ови материјали од процесот кој предходи и нивното предавање на процесите
кои се реализираат по складирањето, по правило не создава поголеми
потешкотии. Слични констатации се однесуваат и на течните и гасовитите
материјали. Тие по правило се сместени во соодветни садови, со кои доколку е
потребно се манипулира на сличен начин како и со “тврдите” парчести стоки,
што значи без поголеми проблеми. Пренесувањето на овие материјали од една
фаза на процесот во друга (доведување на материјалот од фаза на складирање во
фаза на потрошувачка, на пример) се остварува со користење на релативно
едноставна опрема, која одговара на широкиот асортиман на материјалите.
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Кај растурените стоки, за разлика од од парчестите, течните и гасовитите
во сите процеси кој подразбираат манипулација и складирање, присутни се
спечифични барања. Како би се обезбедило пренесување на растурените
материјали од еден процес во друг, потребно е да се извршат барањата
теранспортот и одложувањето со потполно различни специјализирани уреди ,
што кај материјалите на парче најчесто не е случај(палетизираниот товар на
пример се зафаќа, транспортира и одложува со еден уред – виљушкар). Како
понатамошна непогодност може да се истакне и потребата сите уреди да бидат
специјализирани за работа за одреден вид на растурени материјали и за некои
други материјали да не можат да се користат. Вистина е дека ваквата
констатација делимично важи и за материјалите на парче, но кај нив збирот на
релативните величини кој го одредува видот на опремата воглавно се сведува на
појавни облици и тежина додека кај растурените материјали тој е мошне
поширок. Проблемите кој се иницирани од користење на неадекватна опрема кај
парчестите материјали во поголемиот број на случаи се однесува на не
можноста некоја операција да се изведе, додека кај растурените мтеријали може
да се појават, и по правило се појавувааат големи оштеувања на опремата и на
самиот материјал.
Сето ова упатува на заклучок дека истражувањата на особините на
растурените материјали во функција на избор на опрема која ќе се користи во
процесите на складирање, претовар и транспорт има примарно значење. Во
релевантни особини на растурените материјали може да се сместат голем број
на показатели, но за потребата на оваа книга ќе бидат одбрани тие за кои се
смета дека пресудно влијаат на изборот и проектирањето на опремата која се
користи во процесите на складирањето, претоварот и транспортот.
Принципиелно говорејќи особините на растурените материјали можат да ги
опишуваат и самите растурени материјали, нивното влијание на опкружувањето
во кои процесите на складирањето, претоварот и транспортот се реализираат.
Технолошките и физичките особини на материјалите со кои се ракува имаат
одлучувачко влијание на констрикцијата на претоварните средства, нивната
производност, изборот на погонска сила, како и на примената на поедини
видови на претоварни и транспортни средства во експлотацијата и во крајна
линија на изборот на одреден вид на механизација за дадени услови на
претовар.
ГРАНУЛОМЕТРИСКИ СОСТАВ
Со гранулометрискиот состав на растурената стока се опишува нивниот
состав од аспект на големината на честиците. Големината на поедини честици
се мери со должината на просторната дијагонала на квадратот опишан околу
честичката. Утврдувањето на гранулометрискиот состав се утврдува за крупни
честички, (големина на зрното над 0,1mm) со просејување низ сито со различни
димензии, додека кај ситнните честички (големина на зрното помало 0,1mm ) се
применува методата на одердување на брзината на паѓање или раслојување при
лебдење во вода или воздух.
Многу значајна карактеристика која може директно да се поврзе со
гранулометрискиот состав на растурената стока е нивниот степен на
хомогеноста од аспект на големината на честичката.
Практичните искуства покажуваат дека сортираните материјали, значи
хомогени од аспект на големината на честичките, можат да се сметаат тие кај
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кои односот помеѓу максималната и минималната димензија на честичките е
помала од 2,5.
Исто така може да се дефинира и коефициентот на хомогеноста на
растурената стока, при што тој најчесто се одредува со количникот помеѓу
големината на ситото кое пропушта 60% и големината на ситото кое пропушта
10% од примерокот од материјалот.
Во рамките на сортираните растурени материјали може да се говори и
за нивното делење по групи по основа на големината на честичките, со
дефинирање на репрезентативните димензии на честичките. Вообочаено е
репрезентативната димензија аr да се дефинира како максимална димензија аmax
во случај кога меродавните примароци на материјалите содржи повеќе од 10%
честички чија димензија се движи во размер од 0,8 аmax до аmax. Врз основата на
димензијата на репрезентативните честици на растурените материјали можат да
се вбројат во следниве групи:
● екстремно крупни парчиња со репрезентативни димензии преку 500
mm,
● крупно парчести со репрезентативни димензии 351 до 500 mm,
● средно парчести со репрезентативни димензии во граници од 80 до 350
mm,
● ситно парчести со репрезентативни димензии во граници од 10 до 80
mm,
● зрнести репрезентативни димензии во граници од 0,05 до 0,5 mm,
● прашинасти од 0,05 mm
Гранулацијата на растурените материјали има значење за многу димензи
на претоварно транспортни средства, како што се: ширината на лентите на
транспортерите, ширина на олукот, отворот на бункерот, итн.
СПЕЦИФИЧНА ВОЛУМЕНСКА МАСА
Спрецифичната волуменска маса на растурениот материјал, се означува
со( γ ), а се мери со ( t/m 3 ).Утврдувањето на волуменската тежина на
растурениот материјал се врши со помош на мерни садови со волумен од 1 до 3
литри, а чија големина зависи од гранулацијата на дадениот материјал
(прашкаст, зрнест, итн.).Спрецифичната волуменска маса на растурениот
материјал, се мери во функција од состојбата во која растурениот материјал се
наоѓа.Релевантните состјба на растурениот материјал можат да се дефинираат
како:растресито - во кои тој се доведува со слободно исипување, собрано – кога
во текот на работата над материјалот се применуваат некој методи на собирање
и работно или динамичко кога се набљудува материјалот во текот на работниот
процес, на пример, при превозот со лентест транспортер.
Во однос на волуменската маса, растурениот материјал можат да се
стават во повеќе категории прикажани во табелата (Табела 1)
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СПЕЦИФИЧНА
ВОЛУМЕНСКА
МАСА γ[t/m3]
до 0,6

КАРЕГОРИЈА НА
МАТЕРИЈАЛОТ

РЕПРЕЗЕНТИ

лесни материјали

0,6 до 1,6

средно тешки
материјали

1,6 до 2,0

тешки материјали

над 2

многу тешки
материјали

пченично брашно, зоб,
дрвена пилевина,
кокос,дрвен јаглен
житарки, шеќер, сода,
компир, репка, темен и
камен јаглен, чакал
песок, чакал, ситен камен,
земја, вар, гипс
бакарен концентрат,
синтермагнезит, руда

Табела 1 – Категории на растурена роба во однос на волуменската маса
ВНАТРЕШНИ ТРИЕЊЕ НА РАСТУРЕНИОТ МАТЕРИЈАЛ
Внатрешното триење на растурениот материјал преставува триење
помеѓу парченца од ист материјал .Тоа се манифестира со агол (ρ) кој страната
на купот на материјалот ја создава со хоризонталната подлога по исипувањето,
восостојба на мирување или при движење на некој транспортен уред.Помеѓу
коефициентот на триење μ и аголот на триење ρ може да се постави релација
μ = tgρ.

Вo функција од начинот на одредување на аголот на триење може да се
издвои:
● насипен агол
● агол на растурање
● агол на лизгање
● агол на лопатките
Насип на аголот се дефинира како агол кој ја зафаќа страната на купот
што се создала со насипување на материјалот со хоризонталната подлога на која
материјалот се насипува. Оваа особина директно зборува за можноста за
слободен тек на материјалите. Врз основа на овој агол индиректно можат да се
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проценат и други особини на материјалите, како што се: големината и обликот
на парченцата на материјалот, пропустливоста, кохезија, флуидност итн.
До аголот на исипување се доаѓа така што се мери аголот кој ја зафаќа
страната на купот на материјалот, со хоризонталната подлога. Логично е аголот
на растурање да е помал од аголот на насипување.Поголемата разлика помеѓу
ове два агла зборува за слабата можност материјалот слободно да тече.Начинот
на кој купот, под дејство на слободно фрлен тег се растура, исто така е многу
значаен.доколку парченцата на материјалот се растураат контролирајќи се по
старната на купот, се регистрира само степенот на растреситост на материјалот.
Меѓитоа доколку дојде до паѓање на купот и негово разливање по подлогата
можат да се констатира дека во материјалот има шуплини кој содржат воздух и
може да дојде до разливање по подлогата.
Аголот на лизгање е агол под кој треба да се настрани рамната површина
како растурената стока би се сместила на неа, под дејство на сопствената
тежина материјалот да почне да се лизга. Овој показател, како и некои
предходни зборуваат за можноста за формирање на слободен тек на
материјалите. Многу е корисен при одредување на потребниот нагиб на
страниците на бункерот.
Аголот на лопатките се мери така што рамна лопатка се закопува во
материјалот и се подигнува од него. Аголот кој материјалот на лопатката го
зафаќа со хоризонтално поставената лопатка пред и по дејството на слободно
фрлениот тег. Средната вредност на овие два агла представува агол на
лопаткаите.
АБРАЗИВНОСТ
Нагризувачкото дејство, односно абразивноста на материјалите е
особина на растурените стоки што при движењето и триењето со деловите на
прертоварно-транспортните, средства како што се клизниците, левците,
каналите, полжавите, транспортните ленти, синџирите и сл. ги оштеуваат овие
делови со постепено трошење. Нагризувачкото дејство на материјалите зависи
од тврдината, рапавоста на површината, обликот и парченцата на растурениот
материјал. По степенот на нагризувачкото дејство, растурените материјали
можат да се поделат во четири групи и тоа на :
● нагризувачки материјали како што се : брашно, овес, дрвна пилевина,
пченица, сув тресет итн.,
● малку нагризувачки материјали како што се : гипс, сува и ситна парчеста глина, округлен чакал, ситен вар, и сл.,
● средно нагризувачки материјали како што се:антрацит, земја за
формирање, сув песок, сув цемент, шљака од камен јаглен,
● силно нагризувачки матријали, како што се кокс, железна руда, сув
кршен камен, боксит, алуминиумски оксид и сл.
Познавањето на абразивноста на материјалите е многу значајна за
правилно проектирање и избор на опремата како би се спречило нејзиното
абење. За материјалите од групата на силно нагризувачки контакната површина
на мора да биде направена од зајакнат челик, пластични маси со голема густина
и слични материјали.
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РБ НАЗИВ НА МАТЕРИЈАЛОТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Антрацит сув ситен
Пепел сув
Камен јаглен
Темен јаглен
Железна руда
Земја сува
Песок сув
Песок мокар
Чакал округлен
Ситен гипс
Вар средно парчест
Негасена вар средно парчест
Камен крупнопарчест
Кршен камен сув
Глина (сува) ситнопарчеста
Минерално ѓубриво
Цемент сув
Туцаник
Жито
Зоб
Јачмен
Рж
Пченка
Пченично брашно
Кокос
Ленено семе
Кукол
Грашак
Грав
Компир
Репка
Сол
Кафе
Сода
Шеќер кристали
Штирак во парчиња
Дрвена пилевина
Ситен алуминиум

ЕДИНЕЧНА
ВОЛУМЕНСКА
МАСА γ[t/m3]

0,96 – 1,00
0,40 – 0,70
0,80 – 0,85
0,45 – 0,60
2,10 – 2,40
1,10 – 1,60
1,40 – 1,65
1,60 – 1,70
1,60 – 1,70
1,20 – 1,40
1,50 – 1,60
1,65
1,80 – 2,20
1,30 – 1,50
1,00 – 1,50
1,00 – 2,00
1,00 – 1,50
1,20 – 1,80
0,70 – 0,90
0,40 – 0,50
0,65 – 0,75
0,68 – 0,79
0,70 – 0,75
0,45 – 0,66
0,36 – 0,53
0,66
0,79
0,80
0,74
0,60 – 0,75
0,40 – 0,60
1,00 – 1,70
0,85
1,02
0,80 – 0,90
0,48
0,16 – 0,30
0,70 – 0,80

АГОЛ
НА
ВНАТЕРШНИОТ
ТРЕН
[ ρ◦ ]
во
движење мирување
22
45
20 - 25
40 – 50
30
45
15
30 - 40
25
30 – 50
15 – 20
20 – 40
20
45
25
50
22
30 – 40
20
40
20
40
20 – 25
40 – 50
20
40
20
37
25
50
15-20
35 – 40
15
30 – 40
20
35 – 40
11
22
28
35
27
35
25
35
28
35
49
55
35
50
25
29
25
31
15
25
30
23
50
44
35
34
20
30
-

Табела 2. Некој од значајните карактеристики на растурената стока
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АДХЕЗИЈА
Разликата помеѓу атхезијата и кохезијата често е нејасна, а како оваа
особина може да биде многу значајна, со цел за што подобро разјаснување,
треба едноставно да се рече дека аатхезијата е екстерна , а кохезијата внатрешна
особина на материјалите. Атхезијата е лепливост на некои супстанци во допир
со некои други. Екстрмен пример е коалинот кој е толку атхезивен што ќе се
залепи за ѕид ако го фрлиме. Ваквите материјали создаваат големи проблеми
при складирање, бидејќи се стремат да создаваат мостови, така што бараат
дополнителни интервенвции за да се обезбеди нивно истекување.
КОХЕЗИЈА
Кохезијата се дефинира како молекуларно привлекување со кое парченца
од материјалот се држат заедно. Значењето на овој показател лежи во фактот
дека материјалите со висока кохезија многи тешко течат, па кај нив посебно
внимание трба да се посвети на проектирање на магацините, бункерите,
додавачите и останатите уреди.
Дирекното мерење на кохезијата е многу тешко и бара употреба на
посебни, софистицирани инструменти. Од овие причини , како алтернатвен
показател, може да биде одобран коефициентот на униформираност на
материјалот.
КОРОЗИВНОСТ
Опремата која се користи при работа со корозивни материјали мора да
биде направена од нерѓосувачки челик, специјален вид на пластика, или мора да
биде заштитна со антикорозивна боја.
ДИСПЕРЗИВНОСТ
Оваа осбина укажува на материјалите кој можат да произведат прашина
во своето опкружување. Дисперзивните материјали воопшто имаат мала густина
и парченца со многу мали димензии, што доведува до тоа да се однесуваат
повеќе како гас или течност отколку како цврсти материјали. Материјалите со
дисперзивност поголема од 50% тежнеат да течат и многу е тешко да се
магационираат, освен ако не се употреби влага за да се спречи нивното
разнесување.
ДЕГРАДАЦИЈА
Можноста за деградација во најголем број на случаи може да биде
проверена со едноставен тест кој подразбира гмечење на материјалот.
Непожелно е да дојде до било какво релевантно оштетување на производот во
процесот на магационирањето, претоварот или транспортот .Ова особено се
однесува на процесите во прехрамбената индустрија при манипулацујата со
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овошје и зеленчук. Во секој случај трба да се тежнее кон користење на опрема
која нема да доведе до вакви оштеувања
СТЕПЕН НА ВЛАЖНОСТ И ХИДРОСКОПНОСТ
Материјслите кој поседуваат голм степен на влага како што е пилевината
(која кога е сушена на воздух, содржи 6 до 40% влага од вкупната тежина)
можат да создадат проблеми при ракувањето, но не поради влагата сама по себе.
Слободната, површинската или комбинираната влага, како и влажните руди, е
тоа што доведува до проблимите на стиснување и лош тек. Воопшто слободната
влага на 5 – 10% доведува до ризик. Соодветно со ова материјалите који се
хидроскопни или апсорбираат влага, по правило создаваат одредени проблеми.
Кога магацините на растурен материјал не се покриени, материјалите како што е
солта ќе се згрутчуваат и потполно ќе го оневозможат слободниот тек на
претоварот. Други материјали како што е шеќерот или варта ќе се згрутчуваат и
многу отежнато или потполно ќе го оневозможат остваруваето на текот во
услови на голема влажност.
ЕЛЕКТРОСТАТИЧКИ НАБОЈ
Особините на некој материјали доведуваат до можност за создавање на
екектро статичен набој.Во овие услови реално е да се очекува лепење на
материјалот за ѕидовите на уредот и појавување на зачепување. Процесите кој
подразбираат интезивни текови на материјалот, можат да побараат
применување на некои од видовите на зштита како што се прекривање на
површината со уред со антистатички слој или заземјување.
КАРАКТРИСТИКИ
КОЈ
ГО
ОДРЕДУВААТ
НАЧИНОТ
ИСТЕКУВАЊЕ И ФЛУИДНОСТА НА РАСТУРЕНИТЕ СТОКИ

НА

Со оглед на тоа дека окулу 90% од проблемите при работа со
растурените материјали настануваат како последица на потрбата да се
интервинира при нивното истекување, на пример од бункерот. Во тој случај
неопходно е посебно внимание да се посвети на сложените карактеристики на
растурените стоки како што се флуидноста и можноста за слободен тек на
материјалот.
До овие карактеристики може да се дојде врз основа на добиените
резултати од тестирањето на материјалите со примена на посебни
инструменти.Материјалите можат да се сместат во една од седумте категории
од аспект на можноста за остварување на слободен тек и во една од петте
категории од аспект на карактеристиките кои ја опишуваат флуидноста на
материјалите. Степенот на можноста и остварувањето на слободниот тек
упатува на ангажирање на уредот за разбивање на мостови, во бункерите на
пример, како што се вибраторите или бункерските истоварувачи. Категоријата
од аспект на флуидноста упатува на неопходна употреба на уредите како што се
ротациони затворувачи или вентили, со цел региулирање на истекувањето .
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2.3 ТЕЧНА СТОКА
Течната стока, кога се набљудува како појавен облик на товарот во
процесите на магационирањето, претоварот и транспортот, означува различни
видови на материи во течна агрегатна состојба кои се чуваат во магацински
резервоари, се претовараа со системи на цевководен транспорт
и се
транспортираат во цистерни. Значи поимот течна стока не се однесува на
амбалажирани течности кои, спрема појавниот облик, се вбројуваат во парчести
стоки. Течните товари кои како такви, што значи и во нивната природна
состојба пројавуваат како барање за реализација на магацинско- претоварно –
транспортни операции, обично ги карактеризира масивност, односно присуство
на големи количини. Технологијата за реализација како на магацинските, така и
на процесите за транспорт и претовар е специфична и подразбира примена на
специјализирани системи и опрема наменета за работа со флуиди. Типично за
течните стоки е и тоа дека по правило се работи за опасни материи ( запаливи
течности: нафта и нејзините деривати, отровни или корозивни материи:
киселини, бази.... и сл.) за кој важат посебни услови за чување, манупулација,
транспорт, кои имаат за цел да се минимилизира ризикот од појава на
инциденти со несакани последици. Очигледен пример, кој најасно говори за тоа
дека течните стоки по правило припаѓаат на категоријата на опасни материи,
представуваат дериватите на нафтата кои представуват една од, во однос на
количината и застапеноста, најмасовни технички стоки, кои поседуваат изразита
опасност од пожари.
2.4 ГАСОВИТА СТОКА
Стоката во гасовита агрегатна состојба – гасови со оглед тоа што имаат
мала густина, во процесот на магационирање, претовар и транспорт се
појавувват секогаш во некои од овие облици: компримирани, втечнати,
смрзнати, со цел да се зголеми количината на гас во единица волумен, а со тоа
да се овозможи порационално користење на овие материи. Слично на течните
стоки, со оглед на тоа дека и кај овој појавен облик станува збор за флуид,
технологијата за реализација како и кај магацинските, така и кај процесите на
транспорт и претовар е специфична и подразбира примена на специјализирани
системи и опрема.Меѓутоа, за разлика од течните стоки кои, иако во
најголемиот дел, не припаѓаат сите во категориите на опасни материи,
гасовитите стоки секогаш се вбројуваат во категоријата на опасни. Таквиот
тертман е последица на предходно изнесените факти дека гасовитите стоки во
прометот секогаш се сретнуваат како компримирани, течни или смрзнати.
Согласно со тоа, релативните карактеристики н гасовитите стоки (класа 2
опасни материи – спрема препораките на UN и спрема важечките домашни
прописи) се опишани во рамките на овој материјал.
3.МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ
Магацинските објекти се појавуваат уште во далечното минато,
практично од оној момент кога човекот го достигнал степенот на развој во кој
можел во текот на летото да одгледува и прибира доволно храна да обезбеди
исхрана во зимскиот период.
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Во стариот Египет4, на пример, фараоните имале добро организирана
мрежа на магацини за житарки во кои, како зборува историскиот извор, била
спроведувана ригорозна контрола на резерви. Римската империја;
распрострирајќи се на огромно пространство, и имајќи разгранета трговска
врска, организирала добро развиен систем на магацински системи ширум
империјата. Развојот на системите на магацини допринел за стална потреба од
обезбедување на војска, со оглед на честите војни што тогаш се воделе за
проширување или сочувување на царството. Старите Римјани исто така имале,
за тоа време, и развиен систем за дистрибуција на стока, што без сомнение било
последица на развиената трговија. Магацинските објекти во тоа верме, воглавно
биле, градени од цврст материјал. На слика (Слика26) даден е приказ на еден
таков бетонски магацин за житарки кои потекнува од 193 г.п.н.е

Слика 26 – Остатоци од магацин на жито од 193 г.п.н.е
Најголемо поместување во градбата на магацините и во технологијата на
магационирањето сепак, без да се намали значењето на предходните периоди на
развојот на човештвото, направен е во текот на индустриската револуција.
Магацините градени во почетокот од овој период биле од цигла и камен,
со дрвени подови и обично со дрвена кровна конструкција. Користењето на
дрвото како оеновен конструктивен елемент, заедно со свеќите за внатрешно
осветлување, влијаело да овие објекти преставуваат голема пожарна опасност.
Кон крајот на XVIII и почетокот на XIX век почнал развојот на нови
конструктивни облици на магацините, што од една страна, било последица на
барањата за намалување на ризикот од пожари, елиминирајќи ги дрвените
конструктивни елементи, а од друга страна последица на промената на барањата
кој со себе ги донела индустриската револуција. Интезивниот поморски
сообраќај и почетокот на индуастриското произвоство кое подразбира
4
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снабдување на монтажните линии наметнаа нови барања како во градбата на
магацините така и во технологијата на магационирањето. Така во половината на
XIX век се појавува нова конструкција на објектите, со костур од лиено железо.
Во исто време се воведуваат и нови технологии за складирање на растурената
стока.
Во текот на XX век се повеќе е присутен развојот во областа на
технологиите за ракување со стоката и транспортните технологии, но паралено
со развојот на градежништвото, формираат и нови конструкции на индустриски
објекти и магацини кои се изведуваат со примена на челични и бетонски
конструкции.
3.1. ВИДОВИ НА МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ
Под магацински објекти се подраазбираат сите отворени, покриени и
затворени површини наменети за чување на стока. Магацинските објекти, од
тука, не мораат да се подразбира неопходно постоење на било каков објект од
високо градба - згада, туку може да означува и отворен простор, технолошки
организиран на начин да во текот на неговиот временски период овозможи
чување на одреден вид на стока.
Основните барања кои еден магацински објект треба да ги задоволи се да
овозможи чување на стоката на начин на кои ќе обезбеди стоката во текот на
мирувањето да ги задржи сите уптрбни својства во дозволените граници.Со
други зборови на стоката не смее да дојде до промена која недозволено би ја
намалила нејзината употрбна вредност, било да станува збор за квалитативни
промени или за згуба во количина. Исто така магацинскиот објект треба да е по
форма, димензија, конструкција и по други карактеристики таков да овозможи
примена на предвидената технологија за реализација на магацински, претоварни
и транспортни процеси, т.е. вградување на соодветна опрема.
Имајќи го во предвид фактот дека магацинските објекти се градат за
различни намени: за сместување на стока од различни видови, карактеристики и
појавни облици и за реализација на различни функции во рамките на
репродукциониот процес, логично е во примената да се среќаваат многу голем
број на меѓусебно различни техникчки и конструктивни решенија. Со самото,
тоа се наметнува прашањето за дефинирање на начелата на основа на кои е
можно, од една страна, да се обедини проблематиката која е поврзана со
одредена категорија на магацински објекти, а од друга страна во однос на
дефинирање на карактеристиките на задачите да се одреди видот и дефинираат
основните карактеристики на магацинскиот објект чија примена е типична во
дадените услови.
Категоризацијата на магацинските објекти можно е да се спроведе во
однос на голем број на различни обележја, па отука тешко е да се зборува за
постоење на универзален или општоважечки пристап со кој е можно да се
опфатат сите типови, намени и видови на техничко конструктивни решенија.
Имено, во принцип категоријата на магацинските објекти е можно да се
спроведе во однос на голем број обележја како што тоа е прикажано на слика
(Слика 27).
Во однос на степенот на изложеност на содржината на објектот спрема
надворешните влијанија магацинските објекти можат да се поделат на:
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Слика 27.-Категоризација на магацинските обкјекти во однос на
релевантните обележја
● отворени магацини(Депонии за магационирање на растурена роба,
магацини за големи контејнери, магацини со изменливи транспортни
садови, магацини за дрвена граѓа и магацини за метални одливки,
лимови и шипки доколку времето на чување е доволно кратко да не
влијае на промена на квалитетот на стоката.)
● затворни магацини(Типично решение на магацински објекти за
најголемиот број на појавни облици, како и за растурена така и за
парчеста стока. Се применува во сите ситуации кога, во текот на
чувањето, стоката несмее да се изложи на надворешни атмосверски
влијанија).
● покриени магацини (Тоа е решение кое представува средина помеѓу
предходните два случаи. Подразбира магацинска површина под
надстрешница, по правило без, или евентуално со еден или два
странични ѕидови.)
Спрема положбата на магацинскиот објект во однос на нивото на тлото
се разликуваат:
● надземни магацини(Типично решение за практично сите видови на
магацински објекти и појавни облици на стоката.)
● магацини покриени со земја (Принципот на покривање на надземните
објекти со земја карактеристичен е за магацини наменети за чување на
опасна стока, посебно експлозивни и запаливи, а се реализира со цел
намалување на можноста за пренесување на експлозија на објектите и
опкружувањето.)
● полувкопани магацини (Типично решение на магацински објекти за
растурена стока, а истотака обфаќа и магацини сместени во подрумски
простории на спратни градби.)
● подземни магацини(Наменети се по правило за сладирање на опасни
стоки, експлозивни и запаливи.Се применуваат со цел за заштита на
опкружувањето од дејство на експлозии, а кај војните објекти имаат за
цел подобра заштита на стоката и обезбедуваат поголем степен на
тајност на локацијата.)

51

● подводни магацини (Се применуваат за магационирање на запаливи
течни материи, најчесто нафта и нафтени деривати.Магацините од овој
тип преставуваат типично решение за чување на нафта до морските
платформи за експлотација на подводните лежишта на нафта.
Спрема геометрискиот облик на градежниот објект – згради,
магацинските објекти може да се квалификуваат како:
● објекти со облик на рамни геометриски фигури, најчесто квадар или
коцка (Различни облици на згради наменети за магационирање на
парчести или растурени товари.Ова е најчест облик на градење на
палетни и регални магацини воопшто.)
● објекти со сверен облик (Резервоари за магационирање на течности и
гасови.)
● објекти со цилиндричен облик (Бункери, силоси и резервоари за
магационирање на течности и гасови.Треба да се нагласи дека бункерите
и силосите, со оглед на тоа дека имаат приближно исти карактеристики 5,
треба да се одвојуваат првенствено во односот на функциите кои ги
реализираат. Силосите представуваат магацински објекти наменети за
подолго чување на стоката, додека бункерите најчесто имаат улога на
“пуфер” за прифаќање на стоката пред понатамошна отпрема на некои од
претоварните или транспортните средства .)
● објекти во облик на цилиндар со надолжен пресек (Различнин видови
на хали за парчеста и растурена стока.)
● објекти во облик на калота потпрен на цилиндрична основа (Слично
на предходноит геометриски облик и овој се применува при градбата на
различни видови на хали за парчеста и растурена стока.)
Спрема конструктивното решение и видовите на материјалот,
магацинските објекти можат да се класифицираат на:
● магацини со бетонска носечка конструкција (Типично конструктивно
решение за изградба на затворени надземни магацински објекти со
димензии кои можат да се остварат со целосен распон на бетонските
столбови.)
● магацини со челична носечка конструкција (Типично конструктивно
решение за изградба на затворени надземни магацински објекти со
поголеми димензии и поголеми распони на носечките столбови)
● магацини со челично бетонска носечка конструкција (Представуваат
комбинација од предходните две конструктивни решенија)
● “воздушни” хали (Затворени магацински објекти кај кои “цврстината”
и обликот на конструкцијата се постигнува со впумпување на воздух во
балон облога која се изработува од пластични материјали.Овие објекти
имаат ниска цена и можат да се преместуваат.)
● хали со лесна метална конструкција ( По основните карактеристи
објектите од овој тип слични се со “воздушните: хали, но “цврстината” и
обликот се постигнуваат со користење на лесни метални конструкции
кои преставуваат костур на објектот,кој се покрива со пластична
покривка.)

5

Во англиското говорно подрачје, на пример , за бункер се користи терминот”bulk bins”,а за
силосите “silo” , при што постојати термини кои ги обединуваат двата наведени типови на
објекти - “hoppers”.
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● магацини со самоносечка метална конструкција ( На база на овој
концепт се градат високо регални магацини, при што носечката
конструкција на објектот ја сочинуваат регали)
● ѕидани магацински објекти (поретко се градат, со исклучок како
помошни магацини со помали капацитети : во работилници, во мали
производни погони
и сл. Присутни се често како барање за
реконструкција)
● магацински објекти од дрвена конструкција ( Во денешно време
речиси и воопшто да не се градат.Слично како и кај предходниот тип,
можат да се сретнат како барање за реконструкција.
● катни магацински објекти (Во денешно време нивното градење не е
оправдано, со оглед на тоа што средствата за механизација овозможуваат
пристап до стоката која е магационирана на поголеми висини, од нивото
на подот.Изградбата на катни магацини може, евентуално, да се прифати
само за стока со поголеми габарити, доколку таа може да се складира на
едно ниво, подот на објектот)
Во однос на видот на стоката која се магационира, магацинските
објекти можеме да ги поделиме на:
● магацински објекти за чување на парчеста стока
● магацински објекти за чување на растурена стока
● магацински објекти за чување на течности и гасови
Спрема условите на магационирање кои магацинот треба да ги обезбеди
се разликуваат:
● некондиционални магацински објекти (Се однесува на магацини кај
кои не потребно да се обезбедат никакви посебни микроклиматски услови за
чување на стоката)
● кондиционални магацински објекти (Подразбира постоење на
инсталации и системи за ладење, греење или обезбедување на посебни
микроклиматски услови во текот на чување на стоката)
Спрема капацитетот, магацинските објекти може да се поделат на:
●објекти со висок капацитет
●објекти со среден капацитет
●објекти со мал капацитет
Слично на предходното, магацинските објекти, доколку се изведени како
затворени градежни објекти, можно е спрема висината, согласно со
позитивните домашни прописи, да се класифицираат
●објекти со мали висини
●објекти со средни висини
●објекти со големи висини
3.2.
ИЗГЛЕД
И
ОСНОВНИ
МАГАЦИНСКИТЕ ОБЈЕКТИ

КАРАКТЕРИСТИКИ

НА

Во пракса се сретнуваат колем број на техничко-конструктивни и
организационо технолошки решенија на магацинските објекти.Видот на
објектот кој се применува зависи од технолошката задача која се релизира и од
намената односно од местото и улогата кое магацинот ги има во однос на
повисокиот систем.Меѓутоа доколку магацинот се анализира во однос на
карактеристиките на објектот, јасно е дека во тој контекст секое решение може
да се набљудува како збир или на прифатлива комбинација на дефинирани
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обележја.Согласно со тоа, во продолжение се прикажани некој од типичните
решенија на магацински објекти кој се среќаваат во пракса.
3.2.1 МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ ЗА РАСТУРЕНА СТОКА
ОТВОРЕНИ МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ (ДЕПОНИ)
Магационирање на отворен простор е типично решение за чување на
голем број на растурени стоки: јаглен, чакал, песок, шеќерна репка, руда,
асфалт, камен, отпаден материјал, итн.Најчесто овие магацински објекти се
означуваат со терминот – депонија за растурена стока.Типични облици на
депонии се: линеарни и поларни депонии.Во зависност од организацијата на
магацинскиот простор и примена на механизацијата, депониите можат да бидат
во различен облик, т.е матријалот кој се складира може да формира различни
просторни форми како што е прикажано на сликите (Слика 28) и (Слика 29) во
продолжение.

Слика 28. – Форми на отворени магацински објекти за растурена стока

Слика 29. – Типични отворени видови на магацини за растурена стока
ЗАТВОРЕНИ МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ
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Затворените магацини за растурена роба се изведуваат во форма на:
● затворени објекти од високоградба – згради со различни димензии и
геметриски форми, надземни или полувкопани, кои најчесто се со
челична или бетонска конструкција ( карактеристиките на објектот
зависат од стоката која се складира и применетата технологија за
реализација на претоварните процеси)
● бункери и силоси
Изборот на соодветен тип на магацински објект зависи од голем број на
фактори, од една страна, тие кои се последица на карактеристиките на стоката ,
а од друга страна тие кои се одредени со функција, т.е местото и улогата кои ги
има магацинот.
Растурените стоки поседуваат, имено, одредени особини на цврсти
материјали ( еластичноста и пластичната деформација), но исто така во
одредена мерка се однесуваат како течности, со оглед на тоа дека замаат форма
на садот во кои се наоѓаат.
Магацинските објекти кои се градат во облик на зграда (Слика 30)
обично имаат форма која ги прати контурите на стоката што се истура внатре,
при што самата конструкција во голема мерка е последица и на применетите
средства на претоварната механизација. Основен принцип, кај овие магацини е
тоа што на стоката и се приоѓа “од горe”.

Слика 30 – Форми на затворени магацински објекти за растурена стока
Примената на магацински објекти од овој тип карактеристична е, на
пример, за чување на вар и силфур. На сликите (Слика31) прикажани се некои
од типичните решенија на магацински објекти за растурена стока
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Слика 31.- Основни форми на магацинските објекти за растурена стока
Под силоси и бункери се подразбираат бетонски или метални градби од
исправена цилиндрична форма, кај кои полнењето со стока се врши од горната
страна.Празнењето на овие објекти е од долната страна и се спроведува по
правилото на слободен пад.Примената на ваков вид бара коректно
спроведување на соодветните пресметки на димензиите отворот и наклонот
(падот), за да се обезбеди непрекинато истекување на стоката низ отворот на
дното на силосот, односно бункерот.Во однос на протокот на стоката, во
принцип се проектираат два основни вида на објекти: за масен проток на стока (
се обезбедува празнење по принципот LIFO) и за јадрест проток ( се обезбедува
празнење по принципот FIFO) (слика 32)

Слика 32. Принцип на празнење на бункерот
Процесот на празнење на бункерите и силосите може често да биде
поврзан со проблемите до кои доаѓаат со физичко хемиските промени на
стоката во текот на чувањето. Со цел да се надминат тие проблеми развиени се
и се користат голем број на помошни уреди. Така подобрување на протокот се
постигнува со примена на разни механички вибратори, или ултразвучни
системи кои се користат за растресување на стоката.
Конструкцијата на бункерире и силосите треба да биде таква за да може
да го издржи статичкиот притисокот на стоката на страничните ѕидови, како и
динамичкиот притисок при празнењето. Со цел за намалување на триењето
внатрешните ѕидови често се обложуваат со облоги изработени од соодветен
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материјал со помал фрикционен коефициент, при што мора да се води сметка за
евентуална појава на статички електрицитет.
На слика (Слика 33) прикажани се некои од вообичаените решенија на
магацински објекти изведени во форма на бункери или силоси.

Слика 33.Затворени магацини за растурена стока изведени во форма на
бункри и силоси
3.2.2 МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ПАРЧЕСТА СТОКА
ОТВОРЕНИ МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ПАРЧЕСТА СТОКА
Магационирањето на стоката на парче на отворен простор типично е за
чување ISO контејнери, менливи товарни сандуци, дрвена граѓа, бетонски
елементи и сл., а доколку времето на чување е доволно кратко за да дојде до
недозволиви промени на магационираната стока тогаш на овој начин можат да
се магационираат и метални одливки, лимови, шипкасти материјали, цевки и сл.
Исто така во некои случаи на отворано можат да се магационираат
палетизирани товари заштитени со фолија или празна амбалажа ( пластична
амбалажа за пијалок,празни палети,...).Магацинските објекти од овој тип
подразбираат адекватна примена на подлога која обично е асфалтирана или
бетонирана. Димензиите на објектит од овој тип можат да имаат широк радиус
(од неколку десетици квадратни метри до неколку хектари),што зависи од видот
на стоката и капацитетот на магацинот. Формата и големината на магацините
зависат од димензионите карактеристики на стоката, маневарските и
манипулативните карактеристики на применетата претоварна механизација,
како и карактеристики на транспортните срества со кои стоката се допрема или
отпрема.
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ЗАТВОРНИ НАДЗЕМНИ МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ ОД БЕТОНСКА И
ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
Магацински објекти од овој тип представуваат едно од најсовремените
конструктивни решенија кои денеска масовно се применуваат. Костурот на
објектот се изработува од од бетонски или метални столбови со соодветен
распон, поставени на соодветно растојание ( “растер на столбовите” ).На така
формирана носечка конструкција се монтира рeшеткаста кровна конструкција
со соодветн распон и пад. Бочните страни на објектот се формираат со
обложување на меѓустолбното растојание со ѕидни облоги кои можат да бидат
различни, во зависнсот од намената на објектот. Доколку се работи за
кондиционални објекти, тогаш облогите мора да имаат добри термоизолациони
карактеристики(обично сендвич конструкција)додека кај некондиционалните
објекти ѕидните облоги првенствено имаат улога да ја заштитат внатрешноста
од надворешни атмосверски влијанија.
Објектите градени на ваков начин представуваат типично решение за
најголемиот број на магацини за стока на парче, било да се работи за регалски
или магацини каде стоката се чува на под. Треба да се напомене дека објектите
од овој тип се градат и за чување на растурена стока , во тој случај формата и
конструкцијата може да се прилагодуваат на конкретните барања.
Определбата помеѓу бетонска или челична конструкција се базира по
правило на оптимализацијата на инвестицијата во објектот и големината на
магацинот.Имено градбите со големи димензии, голем распон на стлбови,
обично се со челични конструкции, додека за објекти со помали димензии
поекономично е примена на бетонси елементи. Секако, одлуката за тоа ја носат
проектантите на градежното решение. На сликите (Слика 34), (Слика 35), (Слика
36), (Слика 37) прикажани се некои од конструктивни форми на решеткасти
кровни конструкции на овие објекти, меѓустолбен распон на објектот и
шематски приказ на констуктивни можни решенија.На сликит (слика 38)
прикажан е изглед на типични решенија на магацински објекти базирани на
примена на челично бетонски конструкции.

Слика 34- Изглед на кровна конструкција
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Слика 35 – Елементи на објекти со челично - бетонска конструкција

Слика 36 – Елементи на објекти со челични конструкции

Слика 37.- Конструктивни решенија на магацински објекти со челично
бетонска конструкција
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Слика 38. – Изглед на изградени магацински објекти со челично
бетонска конструкција
ЗАТВОРНИ НАДЗЕМНИ МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗВЕДЕНИ КАКО
ВОЗДУШНИ ХАЛИ
Кратко по II светска војна се појави барање за потрбата на војската на
Артикот, за кратко време да се изгради одреден број на магацински објекти кои
би биле прилагодени на тамошните временски услови.Градбата на објекти од
цврста конструкција била поврзана со тешкотиите на градење во краток период
( како последица на лошите климатски услови), од една страна, и тешкотиите за
допрема на градежниот материјал, од друга страна.Од тие причини е создадена
нова конструкција на објекти –“воздушна хала” со примена на компримиран
воздух .
Објектот се состои од облоги, обично се работи за пластичен материјал
(винил пластика) во кој се пушта воздух под притисок од cca 40-50 Pa. Халите
се изведуваат во форма на положен пресечен цилиндар или полутопка,а
воздухот се вдувува со вентилатор со релативно мала моќ (хала со волумен од
3000m3 бара 3,1 m3/s воздух, што може да се обезбеди со вентилатор од 2,2
kw).за да се прицврсти објектот за тлото обично се користат од страна
поставени цевки наполнети со песок или долж внатрешните или надворешните
ивици се става слој на земја. Масата на конструкцијата (облогата) изнесува сса
0,5 – 1 kg/m2.Предностите на ова решение се: Можност за преместување на
објектот и кратко време на монтажа (околу 6 часа), релативно ниска цена (сса 40
– 50$/m2 ) и едноставно одржување, што упатува на можноста од повремена
примена на овој објект ,како помошен, во периодите на поголемо оптеретување
– “шпицеви”.Негативните стрњани се: периодот на користење е 7-10
години,објектот е небезбеден при појава на појаки ветрови( над 110 km/h), во
зимски услови мора да се грее,за де се избегне задржување на снегот на
облогата, бара добро затворање на вратата, да не би дошло до губење на
притисокот внатре, има проблем со разводот на електричната енергија и
осветлувањето.На сликата(слика 39) прикажан е типичен изглед на воздушна
хала.
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Скика 39 – Изглед на воздушна хала
МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ –ХАЛИ ОД ЛЕСНА МЕТАЛНА
КОНСТРУКЦИЈА
Халите изградени од лесна метална конструкција прекриени со облога од
пластични матријали преставува решение слично на предходното, со таа
разлика што цврстината на објектот ја обезбедува метална конструкција.Со тоа
се елиминираат некои од недостатоците на “воздушните хали”(мала отпорност
на ветер, потреба од затоплување во зимски услови, развод на електрична
енергија ), но се влијае на зголемувањето на цената на објектот за околу 20 –
40% .Изгледот на едена од можните форми на магацински објект со ваква
конструкција е прикажан на сликата(слика 40)

Слика 40.-Изглед на магацински објект со лесна метална конструкција
МАГАЦИНСКИ
ОБЈЕКТИ
СО
САМОНОСЕЧКА
КОНСТРУКЦИЈА ( ВИСОКОРЕГАЛНИ МАГАЦИНИ)

МЕТАЛНА

Проблемите поврзани со цената на градежното земјиште и барањата за
изградба на палетни магацини со екстремно висок број на палетни места,
парарелно со развојот на средствата за механизација, влијаеле на потребата за
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развој на соодветни објекти со големи висини, голема густина на сместената
стока по единица површина, со самото тоа и многу голем капацитет.Решението
коe на најекономичен начин овозможило реализација на ова барање е развојот
на конструкции за високорегални магацини, кај кои носечката конструкција на
објектот ја прават магацинските регали. Надворешната облога на регалот, кај
овој тип на магацински објекти го затвора објектот и на тој начин ја презема
улогата на надворешен ѕид. Развојот на ова решение, од чисто градежено
конструктивен аспект е многу сложен, со оглед на тоа дека подразбира
спроведување на комплексни динамички и статички пресметки.Висината на
овој тип на магацински објекти изнесува и над 30m. Приемно отпрмната и
зоната за комисионирање се сместени во објекти со многу помала висина,
потпрени до високорегалниот магацин. На сликата 41 прикажан е начинот на
конструкција, а изгледот на високорегален магацински објект прикажан е на
следната слика (Слика 42).

Слика 41.- Изглед на конструкција на високорегален магацин
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Слика 42 – Изглед на високорегален магацин
МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ ПОКРИЕНИ СО ЗЕМЈА
Магацинските објекти покриени со земја се користат, по правило, за
чување на експлозивна и запалива стока.Покривањето на магацинските објекти
со земја се спроведува со цел да се намали можноста за пренос на пожар и
експлозија на соседните објекти во опкружувањето.Конструкцијата на
магацинските објекти најчесто е армирано бетонска.Објектите обично имаат
форма на надолжно пресечен цилиндар или на рамни геометриски тела (квадар,
коцка).Приказ на карактеристични изглед на магацински објекти посипани со
земја даден е на сликата(Слика43)

Слика 43- Изглед на магацински објекти посипани со земја
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ПОДЗЕМНИ МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ
По правило се наменети за чување на опасни стоки, експлозивни и
запаливи. Се спроведува со цел да се заштити опкружувањето од експлозија, а
кај воените објекти имаат за цел подобра заштита на стоката и обезбедување на
поголема тајност на локацијата.Објектите од овој тип се отпорни на напади од
воздух, а освен тоа пружаат можност за многу подобро физичко обезбедување
отколку надземните објекти.Технологијата на градба на подземните магацински
објекти6обично подразбира поставување на лачни армирано-бетонски
конструкции како при изградба на на главниот и помошниот ходник, така и на
самите магацински објекти. Магацинските објекти се поставуваат обично на
начин така што оската на објектот да биде паралелна со оската на главниот
ходник.Шематски приказ на изгледот на подземните магацини даден е на
слика(Слика 44)

Слика 44. Подземни објекти
3.2.3.МАГАЦИНСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ТЕЧНА И ГАСОВИТА СТОКА
Поаѓајќи од специфичноста на магационирањето на течната стока7,
можат да се дефинираат следните функционални барања кој мораат да се
респектираат при градењето на резервоарите:
● поседување на соодветни механички и конструктивни особини кои
обезбедуваат сигурност на садот во различни режими на работа,
● обезбедување на адекватно заптивање, со оглед на присуството на
проблеми поврзани со појавата на губење на содржината , што може да има
значајни економски и еколошки последици.
● постигнување на саканите температурни услови.
6

S.Vukicevic, S.Cvetic “Predlog postupaka za optimizaciju podzemnih skladistaopasnih
materija”,Casopis Prevsntivmi Inzenjering God II,br 3 .Beograd 1994.god
7
Група на автори на од катедрата за Индустриски транспорт и магацини и технологија на
ракување со товар – Проект “Upravljanje saveznim robnim rezervama nafte”Раководител на
проектот S.Vukicevic.Beograd 1992.god
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Посбен проблем при чувањето на течни и гасовити материи е фактот
дека се работи за опасни стоки: запаливи, компримирани, експлозивни,
отровни, и сл. Посебно внимание треба да се посвети на опасноста од пожари и
опасноста од експлозии, бидејќи количински најповеќе се застапени нафтата и
нафтените деривати.Исто така, што е многу значајно да се нагласи, се работи за
магацински објекти кој се лоцирани во групи што значи дека опасноста е уште
поголема.
Во принцип,магацинските резервоари за течни и гасовити стоки се
реализираат како: надземни, подземни или подводни.Спрема основните
геометриски карактеристики (слика45) се изведуваат најчесто во форма на
цилиндрични и сферични садови, кои можат да бидат од метална или бетонска
конструкција.Од аспект на заштита од испарување постојат исто така голем број
на технички решенија кои во основа можат да се поделат во три категории:

Слика 45. – Шематски приказ на основни облици на магацински објекти
за течна и гасовита стока
● Магацински резервоари со цврст кров
● Магацински резервоари со ослабен спој помеѓу кровот и страничниот
омотувач
● Магацински резервоари со пливачки кров
Карактеристиките, примената и градбата на поединечни типови на
магацински објекти се регулирани со многу развиена законска регулатива која
ги дефинира сите релевантни проблеми на чувањето на течни и гасовити стоки.
Типичните решенија на резервоари за течни и гасовити стоки се
прикажани во продлжение.
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Слика 46.-Магацински резервоари за течени товари со фиксен кров
(2000m3)

Слика 47.-Магацински резервоари со пливачкин под (40000m3
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Слика 48.-Подземен магацински резервоари за течност

Слика 49.- Сферен магацински резервоари за природен гас

Слика 50.-Подводни магацински резервоари за нафта
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4.МАГАЦИНСКА ОПРЕМА
Под магаццинска опрема се подразбира: целата опрема која се уградува
во објектот (хидраулични преоди кој овозможуват влез на средствата за
претовар во возилата за надворешен транспорт, различни бункери со додавачи и
транспортери и др.), сите средства кои се користат за механизација на
магацинските операции, како и цела помошна опрема која во магацинските
процеси мора да се користи. Магацинската опрема може да се подели на:
● опрема која се вградува
● подвижна опрема
● помошна опрема
4.1 ОПРЕМА КОЈА СЕ ВГРАДУВА
Под опрема која се вградува во еден магацински систем се подразбира
таа опрема која со тврда врска на спојување се спојува со магацинскиот објект.
Таа тврда врска подразбира вградување 8 во објектот било со анкерување,
завртување, заварување, и сл. Многу е тешко во една книга да се даде било
каков озбилен преглед на опремата која се вградува. Големиот спектар на
магацинска опрема која се вградува, (регали за високо регално магационирање,
бункери за истовар, бункери за утовар, лентести транспортери, и итн.) која би
можело да се даде низ една ваква книга, може да го излаже корисникот дека тоа
е се што може да се најде на пазарот. За да не се случи тоа, наместо големиот
број на презентирана опрема , ќе се даде еден потесен збир на опрема која се
вградува, со напомена дека проектантот на технологијата мора да ја изучи
опремата која ја нуди пазарот за одреден вид на магацинска задача, пред да
пристапи кон проетирање, односно креирање на варијантите на
технолошкото решение. Значи, проектантот на технологијата во магацинот во
секој момент мора да има ажурирани проспектни материјали на целата
магацинска опрема која потенцијално може да биде вградувана во
магацинските објекти. Мора точно да ги познава сите релевантни
карактеристики на опремата која се вградува, цената, условите за набавка,
гаранциски рок, можноста за снабдување со резервни делови, и сл. Отука, некој
примери на опрема кои ќе се сретнат тука, трба да се сватат како илустрација.
Вградувањето на опремата во магацините не е секогаш едноставна. Затоа секој
произведувач мора да ги достави условите за вградување на опремата во
магацинскиот објект.Тие услови најчесто се врзани за градежните работи кога
мора на прецизен начин да се соопшти се што мора да биде сработено низ
градежните работи на магацинскиот објект а при тоа магацинската опрема да
може да се вгради без додатни потешкотии. При тоа се мисли на барањата во
однос на подовите, ѕидовите, таваните, конструкцијата на објектот, вентилација,
вовдовод, канализација, електрична енергија итн. Не е прифатливо никакво
дополнително сечење на бетонот ниту бушење на готовите подови, ѕидови и
тавани во моментот на вградување на магацинската опрема доколку е таа
прецизно одбрана со именување на испорачителот во текот на изготвување на
8

Опремата која се движи по точно утврдена патека (шини и слично) при што мора да се утврдат
сите услови за поврзувње на опремата со магацинскиот објект и инсталациите е сместена во
оваа група на опрема.
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проектната документација. Не смее да се дозволи вентилационите капаци на
пр.да ја загрозат монтажата на регалот и обратно.
4.1.1.ОПРЕМА ЗА МАГАЦИОНИРАЊЕ НА ТОВАРИ НА ПАРЧРЕ
Опремата за магационирање на товари на парче ја сочинуваат голема
група на средства кои се користат со цел што подобро да се искористи
волуменот на магацините и обезбеди едноставен и ефикасен пристап на
магацинските единици.Нивната класификација можно е да се направи на многу
начини, со користење на голем бројкритериуми како што се:
● начин на магационирање и измагационирње
● пристап до магацинската единица
● конструктивни карактеристики на опремата,
● проектливост на поединечни делови на опремата и
● место на зафат на магацинска единица
Класификацијата која се основа на начинот на магационирање и
измагационирње на оваа опрема се дели на регали и полици.Во групата на
регали спаѓа опрема која е прилагодена за механизирано магационирање и
измагационирње на магацинските единици, додека во група на полици спаѓа
онаа опрема кај која магационирање и измагационирње се одвива мануелно.Врз
основа на ова може да се заклучи дека регалите се влезни магацински единици
со поголеми димензии или тежини прилагодени за зафаќање на било која форма
на зафатна направа, така како тешина можат да се појават палети и
непалетизирани единици со призматичена, валчеста, плочеста или шипкаста
форма.
Нормално ваквите поделби не треба да се сватат буквално. Опремата
сместена во групата на регали може да се користи така што со товарот да се
ракува рачно, меѓутоа ова не се типични решенија. Оваа опрема е конструирана
да има поголема носивост и подобро да ги поднесува евентуалните удари кој
можад да се јавт при механизираните ракувања.
Од аспект на пристап до магацинската единица поделбата може да се
направи на опрема која обезбедува директен пристап до секоја единица, и
опрема кај која оваа можност не постои. Во однос на овој критериум, се
формираат следниве групи на опрема:
● селективна опрема
● минувачка опрема
● проточна опрема
Примената на селективна опрема подразбираможност за директен
пристап до секоја магацинска единица. Минувачката опрема овозможува влез нз
средството за ракување во констукцијата и зафаќање само на достапните
магацински единици од формираниот слог.Проточната опрема овозможува
движење на магацинските единици низ елементите на опремата.Единица на
магационирањето може да се зафати само на почетокот или на крајот на вака
формираниот канал.
Од аспект на конструтивни карактеристики опремата може да се подели
на следниве групи:
● четворостолбна опрема кај која елементите кој непосредно го носат
товарот се потпираат на четирт столба,
● конзолна опрема кај која товарот се потпира на хоризонтално
поставрни конзоли и
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● специјални конструктивни решенија кој непосредно се прилагодени на
поедини видови на магацински единици.
За да би се оствариле заштеди во простор формирана е магацинска
опрема со можност за движење на поединечни нејзини делови, така да е можно
од овој аспект, магацинската опрема да се подели на стабилна и мобилна.
Поединечни класи на магацинска опрема овозможуваат со движењето на
деловите кој носат товар тој да се доведе во положба за да е можно да се зафати
без потреба од подигнување.Од овој аспект опремата се дели во две основни
групи:
● опрема која подразбира зафаќање од повеќе нивоа и
● опрема која подразбира зафаќање од едно ниво
Секако неможе да се добие тип на опрема со било која комбинација на
појавните облици настанати со раздвојување спрема опишаните критериуми,
бидејши некои од комбинациите се нереални и практично неможат да се
употребат.
На (Слика 95) прикажана е кавалифкација на магацинаска опрема во однос на
дефиниран критриум и вообичаените комерцијални имиња.

Слика 51. Основна класификација на опрема за магационирање на товар
на парче кој се вградува во магацинските објекти
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4.1.2. СЕЛЕКТИВЕН ПАЛЕТЕН РЕГАЛ
Селктивниот палетен регал(Слика 52) се состои од три групи на елемнти:
● конструктивни елементи
● заштитни елементи
●елементи за прилагодување на регалот на магацинската единица.

Слика 52. Елементи на селективниот палетен регал

КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Во основните конструктивни елементи на селективниот палетен регал се
вбројуваат столбови и хоризонтални траверзи кои ги поврзуваат столбовите и
овозможуваат носење на магацинските единици . Столбовите и траверзите во
просторот се распоредени таказа да формираат редови.Вообичаените решенија
подразбираат регалите да се еден до друг.Помеѓу секор пар на регали се остава
работен простор за движење на средствата
за магационирање и
измагационирање.Паровите на регалите меѓусебно се поврзуваат со растојаници
чија функција е правилно поставување на редовите и зацврстување на
конструкцијата. Кај регалите со поголеми висини кои притоа ја носат
конструкцијата на зградата се врши и хоризонтално поврзување над работниот
премин, така да се добива просторна решетка. Столбовите на регалот најчесто
се изработуваат од челични профили кој површински се заштитени со лакирање,
пластифицирање или се работи за поцинковани материјали.Типични,
стандардни решенија, кој можат да се најдат на пазарот подразбираат два столба
кои се наоѓаат на една вертикална рамнина, по длабочина на регалот, да се
споени меѓусебно со посебни елементи, така да формираат основен носечки рам
и неможат да се купуваат посебено. Основните решенија подразбираат
столбовите да се перфорирани за да им се овозможи на другите елементи
поедноставна монтажа.
Потпирањето на столбовите на подот од магацинот, во услови кога не се
работи за екстремно тешки регали, се одвива преку стопи кои во основа
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преставуваат парче лим прицврстен за долниот дел од столбот. Столбовите
можат да бидат прицврстени за под или можат слободно да стојат.Со
фиксирање на столбовите на под обезбедено е прецизно позиционирање на
регалот.Во сличај кога се работи за регали со голема носивост потрбни се
дополнителни зајакнувања на подот.
Со хоризонтално носечки траверзни се поврзуваат меѓусебно
вертикалните носачи на рамките.Нивното прицврстување се извршува со
користење на перфорациите на столбовите, така што висината на која се
поставени траверзните многу едноставно се менува. Просторот помеѓу две
траверзни по висина и помеѓу два столба во ширина преставува една регалска
ќелија.Нејзините димензии можат да обезбедат сместување на една или повеќе
магацински единици, што дикектно зависи од карактеристиките на
магацинските единици и карактеристиките на типичните технологии во рамките
во кој се применува овој регал.
Одстојниците со кои се меѓусебно се поврзуваат редовите на регалот за
столбот се прицврстуваат на ист начин како и траверзните. Нивната должина е
директна последица на применетата типична технологија. Вообичаено е со
растојание помеѓу пар регали да се сака да се обезбеди интегритет и заштита на
магацинските единици кои се сместени во регалските ќелии со иста положба во
парот регали.Меѓутоа тие може да се користат и со мотив за да се зголеми
длабината на регалските ќелии, во тој случај нивната должина се прилагодува
на таквата намена.
Регалите кој представуваат носечки елемент на магацинскиот објект
бараат посебна пресметка, посебни материјали и неможат како стандардна
опрема да се набават на пазарот.
ЗАШТИТНИ ЕЛЕМЕНТИ
Во заштитни елементи на палетниот регал можад да се сместат:
● штитници за столбови
● грничник за положбата на магацинската единица по длабина на
ќелијата
● граничник за хоризоннтална положба на палета,
● елементи за затворањње на ќелијата.
Штитникот за столбови се поставува на столбовите кои се наоѓаат
непосредно до работниот пермин. Тој ги штити од евентуални удари на
механизацијата кој се движи по работните премини(Слика 53)
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Слика 53.Основни заштитни елементи кај палетните регали
Граничникот за положбата на палетите по длабина на ќелијата (слика 97)
се поставува за да би се оневозможило поставување на магацинската единица во
положба која би ја загрозила магацинската единица во регалската ќелија која е
со соодветна положба во соседниот регал.Најчесто имаат форма на шипка или
стап кој е поставен по цела ширина на реглската ќелија на нејзиниот заден дел.
Прицврстувањето на столбовите се врши со посебни елементи со користење на
перфорации.
Граничникот на хоризонталната положба на палтите се поставува само
на носечкиот рам во регалот и тоа во случај кога највисоката носечка траверза е
поставена на мало растојание од од врвот на носечкиот рам.Доколку слободниот
дел на носечкиот рам над највисоката травезна поголем од 500 mm, се смета
дека ваквоит граничник не е неопходен.Овој граничник се изработува од ист
материјал како и носечкиот столб и во основа преставува продолжување на
носечкиот рам.
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРИЛАГОДУВААЊЕ
МАГАЦИНСКАТА ЕДИНИЦА

НА

НА

РЕГАЛОТ

НА

Кога регалите се користат за сместување на палети со стендардни
димензии, дополнителната опрема за прилагодување на магацинската единица
не е неопходна. Во овие случаи палетата дирктно се потпира на хоризонтално
поставените траверзи. Меѓутоа во случаеви магацинската единица има некој
друг облик, непоходно е да се применат елементи кои ќе овозможат адекватно
користење на регалот.Овие елементи секогач се поставуваат на хоризонтални
траверзи и можат да ја покријат целата површина на регалската ќелија или само
еден нејзин дел.Некој од дополнителните носачи кој се направени во облик на
сегментот дадени се на сликата (слика 54)
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Слика 54. Сегментни носачи на товар.
Плочата која ја покрива целата потпирна површина на регалската ќелија
може да биде полн со напречен прсек или перфорирана, што е мошне поволно
решение бидејќи се намалува нејзината тежина (Слика 55).Можат да се користат
материјали како што се: челик, пластика, или дрво.

Слика 55.Носчи на единицата на товар во оформа на плоча
Покрај овие едноставни, се појавуваат и сложени, за овој тип регали
необични елементи .Ваков елемент, на пример е трнот кој може да се користи
како носач на товарот со валчеста форма, при што стои хоризонтално и се
прицврстува за перфорираните столбови или за некој други елементи на
носечкиот рам.Исто така се наоѓа на елементи во форма на рамна плоча кој
можат да се извлечат од регалот така да влезат во работниот премин и
овозможат зафаќање на товарот одозгора.
На крајот трба да се истакне дека покрај типичните решенија, кои
подразбираат поставувања на регалите во парови, доколку се побара тоа од
типичната технологија, регалите можат да се постават и независно како и во
форма на удвоени парови.
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4.1.2.1. МИНУВАЧКИ ПАЛЕТНИ РЕГАЛИ
Конструктивно, минувачките палетни регали се состојат од столбови
поставени во редови, за кои се прицврстени носачите на палети.Врските по
целата должина на столбовите остварени се само по должина на една
вертикална рамнина во правец на редот така да од една страна, постои слободен
премин низ столбовите.Во правецот на преминот врската помеѓу столбовите
остварена е само на нивниот врв.(Сика 56)

легенда
1.носечки рам
2.носачи на палети во форма на шина
3. хоризонтални врски помеѓу носечките рамови
4.одстојници помеѓу носечките рамови
5. носач на шини
6. поврзување на рамот со ѕидот
7. поврзување на носечкиот рам со подот
Слика56. Основни конструктивни елементи на минувачки регал
Основен конструктивен елемент кај овие регали е, како и кај
селективните, вертикалениот носечки рам (елемент 1 на слика 100).Тој се
состои до два столба меѓусебно поврзани со помошни елементи така да
формираат носечка решетка.
Врските помеѓу носечките рамови долж вертикалната рамнина во правец
на преминот остварени се со помош на одстојници (елемент 4 на слика100)
Попречното поврзување на рамовите на нивниот врв , над преминот, остварено
е со посебни траверзи (елемент 3 на сликата 56) Носечките рамови кој се
наоѓаат непосрадно до ѕидот на објектот во кој е сместен регалот се поврзуваат
со ѕидот со посебни елементи (елемент 6 на слика 56)
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Магацинските единици носат носачи во облик на шина (елемент 4 на
слика100) кои се посебни делови (елемент 5 на слика 100) поврзани со
носечките рамови
Носечките столбови се перфорирани така да висината помеѓу шините
кои ги носат магацинските единици може да се подесуваат во функција од
висината на магацинската единица
4.1.2.2. ПРОТОЧНИ ПАЛЕТНИ РЕГАЛИ
Конструктивно, разликите помеѓу минувачките и проточните регали се
манифестира во елементите кои ги носат магацинските единици.Сите останати
елементи се денакви.Се состојат од вертикални носечки рамови којмеѓусебно се
споени со одстојници и попречни врски на врвовите на столбовите(Слика57).
Единиците на магационорање кај овие регали носи посебни елементи кој
се на ист начин прицврстени за носечките рамови како кај минувачките регали.
Меѓутоа,шините се заменети со секции кои формираат повеќе хоризонтални
рамнини по висина на носечките рамови.Со ваква конструкција оневозможено е
да се остави премин помеѓу носечките рамови.Секциите се конструирани така
да обезбедуваат транспорт на магацинските единици долж една хоризонтална
рамнина во просторот помеѓу вертикално ппоставените рамови.Транспортот на
магацинските единици се остварува со изработка на хоризонтални секции во
облик на валчести транспортери, во облик на вспрегнати колички, галов синџир
и сл.Оваа конструкција подразбира внесување на магацинска единици, од една и
нејзино изнесување од друга страна.
Магацинската единица можр да се движи под дејство на гравитационата
сила, во тој случај рамнината на која се наоѓа товарот мора да биде навалена од
3 0 до 8 0 .Стоката се движи со брзина од 0,07 до 0,2 m/s.Со цел за зголемување
на безбедността при работа се вградуваат запирачки елементи на соодветно
растојание , се поставуваат водилки за за палетните единици, додека на крајот
се поставуваат запирачки и гранични елементи.
Движењето на товарот може да се оствари и со вградување на посебни
погонски уреди, при што основниот принцип на движењето е ист. Посебните
решенија овозможуваат двонасочно движења на товарот такка што регалите
можат да се полнат и празнат од иста страна.
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Слика 57. Проточни палетни регали
4.1.2.3. ПОДВИЖНИ СЕЛЕКТИВНИ ПАЛЕТНИ РЕГАЛИ
Основната конструкција на подвижните селективни палетни регали е
иста како и кај соодветните стабилни палетни регали. Разликите се гледаат во
можноста цели редови на регали да се поместуваат со цел да се елиминира
потребата за оставање на работен премин помеѓу секој пар на регали Работниот
премин се создава со поместување на регалите на саканиот начин. Како би
можело да се оствари ова решение, регалите се поставуваат на носечки
елементи кој се движат по шини.

Слика 58. Подвижни палетни регали
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4.1.2.4. СЕЛЕКТИВНИ КОНЗОЛНИ РЕГАЛИ
Селективните конзолни регали се користат за складирање на стока со
изразено големи должини во однос на останатите димензии.
Основните елементи на конзлоните регали (Слика 59) можат да се
поделат во две групи: носечки елементи и елементи за прилагодување на
магацинската единица.
Основните носечки елементи се перфорирани вертикални столбови кои
на подот се потпираат преку посебни елементи за потпирање. Врската помеѓу
столбовите се остварува со хоризонтални траверзни или со дијагонално
поврзување на врвот од едниот со дното на другиот столб. Во многу мал број на
случаи столбовите се поврзуваат со носечката конструкција на објектот така да
врската помеѓу нив, со користење на посебни елементи не е неопходно да се
остварува.
Елементите за прилагодување на формата на магацинските единици се
конзоли кои за столбот се прицврстуваат на различни начини, но по правило со
користење на перфорациите на него.Конзолите можат да имаат најразлична
форма при што трба да се води сметка за нивната должина и накосувањњето во
однос на хоризонталната рамнина. Доколку тоа го бара товарот преку конзолата
може да се постави и плоча која обезбедува прифаќање на ситните
единици.Исто така, многу интересни се и формите на конзоли кои имаат
телескопска конструкција така што можат да се извечат и товарот да го доведат
во просторот на работниот премин помеѓу регалите во тој случај тој може да се
зафаќа одозгора.

Слика 59. Компоненти на конзилниот регал
Слично како и кај селективните палетни регали ,со додавање на посебни
носачки елементи кој се движат по шини, можат да се добијат конструкции на
подвижни конзолни регали.
Специјална форма на подвижните конзолни регали прикажани се на
(Слика 60)
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Слика 60. Подвижни конзолни регали
4.1.2.5. СТОЕЧКИ РЕГАЛИ (СОШКИ)
Овој тип на регали се користи за магационирање на шипкаст материјал
кој стои во вертикална положба потпрен на под. Во одредени услови во
внатрешноста на регалната конструкција може да се магционираат и шипки кои
стојат хоризонтално, потпрени на посебно конструирана подлога.
Стоечките регали се формирани еднострани или двострани конструкции
кои овозможуваат потпирање на товарот на подот при што тој стои вертикално
(Слика 60). Конструктивно се моногу слични на конзолните регали. Наместо од
еден вертикален се состојат од два столба кои се меѓусебно поврзани на врвот,
додека при дното се шират и се поврзуваат за потпирната површина. Врвовите
на вака поставените столбови меѓусебно се поврзуваат со хоризонтална
траверзна што допринесува за крутост на целата конструкција.
Товарот може да се носи така што со поставувањето на траверзните се
обезбедуваат хоризонтални носечки површини кој можат да се користат
доколку потојат премини кои служат за друга намена , а со шипкастиот товар
можат да се ракува од тие премини.Во овие случаи траверзите се поврзуваат за
перфорираните носечки столбови.Доколку товарот тоа го бара преку траверзите
можат да се постават и плочи за носење на ситни единици.
Исто како кај палетните и конзолните и кај овие регали може да се формираат
движечки конструкции
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Слика 60. Стоечки регали
4.1.2.6. РЕГАЛИ ВО ОБЛИК НА САЌЕ ЗА ШИПКАСТ МАТЕРИЈАЛ
Изведени се најчесто од челични профили, заварени конструкции во вид
на просторни решетки (Слика 61), така да гледано од чело имаат форма на саќе
со правоаголни ќелии. Нивните конструктивни карактеристики се еднакви како
и кај селективните палетни регали, со исклучок ќелиите имаат издолжен облик
по длабочина.

Слика 61. Регали во облик на саќе
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4.1.2.7. ВЕРТИКАЛНО ОПТОЧНИ РАГАЛИ
Основната конструкција на вертикално опточните регали (патерностери)
се состои од паралелни хоризонтални носачи поврзани за два кружни
синџири.Синџирите се движат со погонска група составена од електро мотори ,
редуктори и погонски ѕвезди и по правило се движат по патека во вертикална
рманина.Бидејќи за движење се користи простор по висина, хоризонталните
носачи имаат вертикално опточна траекторија дефинирана со водилки на
ланците.(Слика62)

Слика 62. Вертикално опточни регали
4.1.2.8. ПОЛИЦИ
Конструкциите на поличите се со широк спектар од аспект на димезиите,
бројот на полиците и формите, можат да бидат со отворени и затворени
конструкции. Составени се од носечки рамови на кои се потпираат полиците.
Материјалите за столбовите се челици од различни профили (правоаголни,
аголни, “U” профили, системски профили за различна перфорација ). Полиците
најчесто се челични: лакирани, поцинковани, пластифицирани и сл.
Врзувачките елементи за укрутување и поврзување на полиците со носечките
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рамови се од челик. Поставување на полиците и деловите се врши со
заварување, а најчесто со вметнување, модуларно.
Длабочината на полицата типично е: 0,4 - 0,8 m, ширината на ќелијата
(полицата) најчесто до 1 m, висина до 2 m.
Постои голем асортиман на додатна опрема за полици со кој се
постигнува задоволување на посебните барања при магационирањето.(Слика
63)

Слика 63. Додатна опрема на полиците.
Челни прегради – се користат за да спречат испаѓање на материјалот
Оделци – контејнери за магационирање на мали артикли
Прегради за полици – страници за поделба на една полица на повеќе
делови по ширина
Фиоки – со можност за поствување на прегради, садови и оделци за
ситни артикли
Долна основа ( цокле) – хоризонталан лента помеѓу подот и нивото на
најниската полица
Странични страници ги покриваат крајните странични столбови,ги
задскриваат врските на столбовите и полиците и го обезбедуваат товарот од
странично паѓање.
Врата – свртувачка или лигачка, кои можат да се додадат поради
обезбедување на една или повеќе секции.Полиците првенствено се наменети за
магационирање на ситни артикли и позициии, делови, запакувана стока.Во
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работилниците, алатниците, сервисите и помали монтажни елементисе користи
варијантата на полици, со колона на касети кои се извлекуваат како фиоки
(слика64) надворешната конструкција им е по правило од челик ,а фиоките се од
метал, фибер или пластични материјали.Се произведуваат во различни
димензии по ширина длабина и висина по правило со модерни елементи , со кои
едноставно се формираат саканите конфигурации( по големина и формата на
преградата , касетата ,фиоката, и др).Полиците со касети можат да бидат
изведени во варијанта на конзолни полици.

Слика 64. Изглед на касета во сталажа
4.1.2.9. МЕЗАНИНИ
И покрај тоа што мезанините не можат да се вбројат во магацински
елементи чија основна функција е обезбедување на услови за сместување на
товарот, тие најчесто се користат парарелно со разни форми на полици и регали
па поради тие причини се вбројуваат во оваа група на опрема. Конструктивно
тие се состојат од носечки столбови, огрди и подови. Подот се поставува на
столбови на саканата висина така да магацинот го дели , по висина, на два дела.
Со огадата се обезбедува безбедно движење на луѓето и опремата.Доколку
постои потреба на оградата и на подот можат да се остават отвори со кои се
обезбедува вертикална комуникација помеѓу добиените нивоа.На слика(Слика
65) прикажана е форма на мезанин.
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Слика 65. Изглед на магацински мезанин
4.1.2.10. ДВИЖЕЧКИ ПОЛИЦИ
Како би се обезбедила што поголема заштеда на просторот сите видови
на полици можат да се постава на мобилни постоља со што се обзбедува
добивање на мобилни системи. За разлика од подвижните, палетни, конзолни и
стоечки регали , кај кои регалите се поместуваат како би се отворило работен
премин на саканото место , полиците може да се придвижуваат во правец кој на
веќе одговара на магацинскиот процес.(Слика 66).

Слика 66. Потенцијални облици на движечки полици
4.1.2.11. ВЕРТИКАЛНО ОПТОЧНИ КОМИСИОНИ СИСЕМИ
Основната конструкција на вертикално опточните системи во основа е
еднаква на конструкциајата на вертикално опточните регали. Единствена
разлика се забележува во димензиите и формата на обликот на елементите кои
ги носи товарот. Ови елементи се произведуваат во форма на полици или касети
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со најразлична форма , со што е овозможено сместување на релативно широк
асортиман на ситни позиции.Во најголем број на случаи предната страна на овој
систем прилагодена е на иземање на товарот, додека од задната страна се
одвива пополнувањето со замена на цели касети или некој друг облик на
носечки единици.Основниот облик на овие системи и прегледот на
вообичаените носачи на товар е даден на (Слика 67).

Слика 67. Вертикално опточни системи и соодветни носачи на товар
4.1.2.12. ХОРИЗОНТАЛНО ОПТОЧНИ КОМИСИОНИ СИСЕМИ
хоризонтално опточни комисиони системи конструктивно преставувват
колона од поврзани носилки закачени на кружна стаза. Се разликуваат најчесто
по типот на конструкција и контрола. По тој критериум се сретнуваат следниве
типови:
● Со погон на горната страна . Конструкцијата е аналогна на на висечки
контрјнери – со носечка шина, ланец (влечен орган) и погонска
група.Носилките се врзаани за количката (кои се придвижувани од ланци
директно или индиректно – Слика 68. Карактеристиките на товарот (тежината и
димензијата)се релевантни параметри заизбор на количката и носилката и
нивните елементи. Во принцип, оваа конструкција,се користи за полесни
позиции кои се движат континуално со умерен интезитет на употреба.
● Со погон на под овој систем користи челични шини со соодветен
профил по кои се движат платформи со тркалца.(Слика 69). Горната водечка
шина е поставена на соодветен носач, и по неа се движи горнот управувачко
тркалце.Ваквите решенија
широко се применуваат поради поголемата
носивост, доверба, нема неповолни влијанија од горната шина (од синџирот или
количката) или погонот на стоката, бараат помала вкупна висина, рамномерно
го оптоваруваат подот и многу се поповолни од сеизмички аспект.
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Слика 68. Карусел со погон
од подот

Слика 68. Карсул со погон
од горната страна

Слика 69. Хоризонтално опточен комисионен систем
4.1.3. ОПРЕМА СО ИЗРАЗЕНО ПРЕТОВАРНА ФУКЦИЈА
Во група на опрема која се вградува со изразено претоварна функција
или која се користи првенствено на фронтот на претовар на магацинскиот
систем, можат да се вбројат дигалките , опремата за истовар на железничките
возила кои пренесуваат растурен товар, опремата која се вградува, а се користи
за реализација на товарно - истоварните операции со стока на парче и опрема
која непосредно е поврзана со фронтот на претовар а се користи за
надминување на проблемите поврзани со постоењето на висинската разлика
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помеѓу возилата од надворешниот или внатрешниот транспорт и нивото на
претоварното плато, како и опремата која обезбедува изолација на отворот на
фронтот на претовар при истварот или утоварот на возилата.
4.1.3.1. ДИГАЛКИ
Класификацијата на дигалките како средства кои ја реализираат
операцијата утовар, истовар, претовар, магационирање и измагационирање со
зафаќање на товарот, негово вертикално подигање во зоната во која може
хоризонтално да се пренесува, со хоризонтално пренесување и спуштање на
саканото место можно е да се изврши на повеќе начини. Класификациите кои
најчесто се сретнуваат во литературата се базираат врз набљудувњето на
дигалките како технички систем, па примарните значења ги добиваат нивните
карактеристики. Меѓутоа за реализација на магацинските процеси, примарна
задача имаат нивние функционални каркатеристики, па отука подобро е
класификацијата да се изврши на начин кој обезбедува согледувањето на
односот на дигалката како средство за магационирање и измагационирање
спрема магацинските единици. Од овие аспекти дигалките, како опрема која се
вградува може да се поделат на следниве групи:
● мостни дигалки
● рамни дигалки
● конзолни дигалки
● портални дигалки
4.1.3.1.1. МОСТНИ ДИГАЛКИ
Мостните дигалки своето име го добиле благодарение на своите
конструктивни карактерисики. Се состојат од мост кои е поставен на шина и
количка со уред за подигнување на товарот. Шините начесто се потпираат на
конструкцијата на објектот.Поставени се на висина која обезбедува норамално
одвивање на операциајата зафаќање и пренос на товарот (Слика 70). Мостот се
движи по шините и на тој начин обезбедува покривање на површината која е
дефинирана со должина на шината и распонот , односно должината на мостот.
Мостот на дигалката може да биде изведен на повеќе конструктивни
начини. За мала носивости и мали распони тој е изведен во облик на греда.
Ваквите конструкции обезбедуваат носивост до 5 [t] и распон до18 [m].За
поголеми носивости до 20 [t] се користат двогредни дигалки. Мостовите за
посебни барања кои можат да обезбедат носивост и до 200[t] и распон од 50[m]
се изработуваат по посебни порчки, а обично имаат изглед на просторна
решетка. Мостот може да биде потпрен на шини, а постојат и решенија кај кои
мостот е обесен на шината. Во овој втор случај, должината на мостот може да
биде поголема од растојанието помеѓу шините.
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Слика 70 Мостна дигалка

Слика 71. Двогреден мост на мостна дигалка
Подигнувањето на товараот е обезбедено со поставување на посебен
уред на количката која се движи по должинат на мостот со што е обезбедено
зафаќање на товарот од било која точка на површината која е покрина со
мостната дигалка. Количките можат да бидат потпрени на мостот или обесени
на него. Нивната конструкција зависи од носивоста на дигалката која трба да се
обезбеди.Особено кај мостови со поголем распон можно е да се постават нколку
колички со што би се обезбедило забрзување на на операциите или барањата на
товарот со специфична форма.Уредот за подигање стандардно е опремен со
макара со јаже, меѓутоа, специфичните области на пирмена на мостните дигалки
можат да побараат примена на хидраулични уреди за подигнување. Еден ваков
пример, кога дигалката е опремена со зафатна направа во форма на виљушка,
даден е на (Слика 72)
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Слика 72. Мостна дигалка со хидрауличен уред за подигнување на товар
Во зависност од носивоста, расопонот на мостот и карактеристиките на
барањата кои се поставуваат пред ваквите дигалки со неа може да се управува
од земја или од кабина која е обесена на мостот.Исто така значајно место имаат
и дигалките со кои се управува потполно автоматски.Општо земено,
управувањето со ваква дигалка има многу важна улога, бидејќи со правилна
употреба можат да се обезбедат многу поголеми брзини на сите видови на
движење и елеминирање на празните возења.Од овие причини, современите
дигалки се опремени со сите неопходни елементи за адекватно поврзување со
информациониот систем и системот за управување.
4.1.3.1.2.РАМНИ ДИГАЛКИ
По својата конструкција рамните дигалки многу подсеќаат на мостните.
И тие имаат мост и уред за подигнување на колички.Меѓутоа кај нив мостот не
се потпира на шини поставени на конструктивните елемнти на објектот туку на
рам кој е составен дел на дигалката (слика 73).
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Слика 73. Рамни дигалки
Постојат и конструкции кои од една страна се потпираат на рам, а од
другата страна на шина поставена на конструктивните елементи на
објектот.Вквите конструкции се викаат полурамни.
Вообичаената конструкција на овие дигалки обезбедува подигнување и
пренос на товар со тежина до 150 [t] со распони до 50[m].Меѓутоа, голем број на
процеси кои можат да се обслужат со вакви дигалки условиле да се развијат
посебни решенија кои обезбедуваат работа со многу поголеми тежини и
распони.
Многу често се сретнуваат дигалки од овој тип кај кои рамот не е
поставен на краевите од мостот, така да се формираат испусти од едната или од
двете страни. Самиот испуст кај современите дигалки, може да биде долг 40[m].
Типиче пример на рамна дигалка со испуст е даде на (Слика 74)
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Слиак 74. Рамна дигалка со испуст
4.1.3.1.3 КОНЗОЛНИ ДИГАЛКИ
Основен коструктивен елемент на конзолните диглки е конзолата кој аод една
страна е прицврстена за потпирач. По неа се движат колички со уред за
подигнување на товарот, слично како и кај мостните дигалки.
Класификацијата на конзолните дигалки можно е да се реализира во функција
од начинот на прицврстуивање на конзолата на потпирачот, за следниов начин:
● Конзолни дигалки потпрени на ѕид
● Конзолни дигалки потпрени на столб
● Мобилни конзолни дигалки
Конзолни дигалки потпрени на ѕид представуваат типично решение (слика 75).
Тие можат да ротираат околу точката на потпирање така да можат да зафаќаат
товар во зоната која е дефинирана со полукруг и полупречник еднакви со
должината на конзолата.
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Слика 75. Конзолна дигалка потпрена на ѕид
Конзолните дигалки потпрени на столб можат да покријат површина
дефинирана со круг со полупречник еднаков на должината на
конзолата.Столбот кој ја носи конзолата може да биде незвисно поставен,
фиксиран само за подот или за подот и таванот на објектот. Исто така, можни се
и решенија кај кои за потпирач се користи столб кој составен дел на
конструкцијата на објектот. Вообичаено е вакви дигалки да се именуваат како
столбни конзолни дигалки (слика76)

Слика 76. Конзолна дигалка потпрена на столб
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Посебните решенија обезбедуваат движење на конзолата по должина на
шините поставени на ѕидот на објектот. Во овој случај зоната во која диглаката
може да зафаќа товар значително се продолжува (Слика 77)

Слика 77. Конзолна дигалка потпрена на шини
4.1.3.1.4. ПОРТАЛНИ ДИГАЛКИ
Порталните дигалки представуваат посебни конструктивни решенија кои
се состојат од портал кој ја носи целата дигалка, стрели кои обезбедуваат дофат
на товарот и контра тег ко обезбедува стабилност на дигалката (Слика 78)

Слика 78. Портална дигалка
Вообичаено е порталот да се потпира на шините со што се обезбедува и
можност за транслаторно движење на дигалката. Порталите можат да се
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изведуваат во најразлични форми, при што првенствено мора да се води сметка
за карактеристиките на процесот во рамките на кои се користи дигалката.
Позиционирањето на зафатната направа е обезбедено со ротација на
делот на дигалката кој ја носи стрелата на порталот со подигнување или
спуштање на стрелите на дигалката.
4.1.4. СРЕДСТВА ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ИСКЛАДИРАЊЕ НА РАСТУРЕН
МАТЕРИЈАЛ
Конструкцијата на средства за складирање и искладирање на растурен
материјал кои се вградува многу е специфична.Тие по правило се
специјализирани за поединечни виови на растурен материјал, обемот на
работата и процесите кои следат и предходат на магацинскиот процес, така да за
нив не може да се зборува само како средства кој можат да се купат на пазарот,
туку за проекти кои се реализираат за секоја конкретна ситуација.
Битни разлики помеѓу процесите на складирање и искладирање као и
можноста за извршување на овие две операции со специјализирани
комбинирани уреди, условува оваа група на средства да се расчлени на две
подгрупи:
●сердства за складирање на растурен материјал
●сердства за искладирање на растурен материјал
4.1.4.1. СРЕДСТВА ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА РАСТУРЕН МАТЕРИЈАЛ
Средства за ускладиштење на растурен материјал технолошките барања
ги извршуваат така што растурениот материјал го доведуваат до точка која се
наоѓа непосредно над просторот на кој е потрбно да се изврши ускладиштење и
го исипуваат како би создале соодветен стог. Оваа операција се изведува во три
основни фази. Во рамките на првата фаза растурниот материјал од зоната во
која над него е извршена некоја друга операција се превезува до зона во која се
врши магационирање, најчесто со лентест транспортер.Во втората фаза
растурениуот материјал се подигнува како би се довел на висина од која може
да се изврши неговото исипање на стог при што, доколку оваа фаза не е
интегрирана со следната , се користат воообичаени средства за вертикален или
кос транспорт на растурени материјали. Во третата фаза тој се пренесува до
саканата точка и непосредно се врши насипање на слог.Како што може да се
види тртатаа фаза на процесот на ускладиштење се реализира со специјални
уреди за ускладиштење.
Нивниот основен елемент е лентестиот траспортер кој може да бидат
изведени на повеќе начини:
● фиксно поставен над просторот на кој се врши ускладиштење
● на уредот кој обезбедува трансалторно движење на транспортерот по
должина напросторот кој е предвиден за ускладиштење
● на уредот кој обезбедува радијално движење на лентеата околуј една
точка која се наоша на во центарот на површината наменета за ускладиштење
Фиксно поставениот транспортер над просторот предвиден за
складирање на растурениот материјал, во зависност од уредот кој е применет за
истовар на материјалот од лентата, исипување на материјалот на слог може да
се реализира од една точка или од сите точки по должина на лентестиот
материјал. Вообичаенио е за истовар на материјалот од лентата, доколку се сака
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да се оствари контиунално насипање ,се користи исфрлувач со тапани (Слика
79) и штитен свртувач.

Слика 79. Исфрлувач со тапани
Транслаторното движење на лентата по должина на просторот предвиден
за магационирање се обезбедува со поставување на ленти на мостот , на рам или
на стрела. Мостот се користи во случаи кога за магационирање на растурениот
материјал се користи објект со конструкција погодна за поставување на шини
по кои ќе се движи мостот. Неговата конструкција е еднаква на конструкцијата
на мостната дигалка.Со поставувањето на транспортерот на мост обезбедена е
можност исипањето на материјалот да се реализира од било која точка на
површина одредена со распонот на мостот и должината на шините, при што
непосредниот истовар на материјалот се изврпшува со користење на
двотапанест исфрлувач.
Поставувањето на лентата на рамна конструкција, која е аналогна на таа
која е користена кај рамните дигалки, создава уред кој е функционално еднаков
на тој кој ја носи лентата на мост.Вакви средства се користат во услови кога
материјалот се магационира на отворен простор така да не постои објект кој би
го носел мостот.
Лентата поставена на стрела конструктивно подсеќа на дигалка со стрела
(Слика 80). Наједноставниот уред од овој тип обезбедува сипање на материјалот
само од една висина која е дефинирана со должината и нагибот на стрелата, при
што таа може транслаторно да се поместува. Сложените уреди обезбедуваат
промена на нагибот на стрелата како и нејзиното завртување во хоризонталната
рамнина за одреден агол со што се создава можност за сипување насипа на
материјалот на поголемиа површина и максимално приближување на точката од
која материјалот се исипа и точката накоја материјалот се исипа насипа со што
во голема мерка би се намалило запрашувањето на околината. Ваквите уреди се
изработуваат и во варијанти со две стрели, со што е овозможено насипање од
двете страни во однос на правецот на транслаторното поместување на уредот.
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Слика 80. Лента за одложување на растурениот материјал поставен на
стрела
Со формирање на уредот кои обезбедува радиално двишење на лентата,
точките од кои се врши насипувањето на материјалот се распоредени на кругот
чии полупречник е одреден со должината на лентата.Лентата кај овие уреди по
правило се поставува на стрела.
Покрај ленти и носачи на ленти како основни, уредите за ускладирање и
магационирање на растурениот материјал опремени се и со одреден број на
помошни делови , како што се:
● дел за елиминирање на насипување на материјалот со чие што
акивирање се овозможува враќање на материјалот од лентата за насипање на
лентата која го донесува материјалот до уредот за ускладиштење
● телескопски шахт за насипување на материјалот кој ја поврзува точката
од која материјалот го напушта лентестиот транспортер и точката на која се
врши насипање како би се обезбедило намалено запрапшување на околината.
● дел за регулација на интезитетот на насипање на материјалот на
депонијата кој конструктивно е изведен во форма на мал бункер поставен на
местото од каде растурениот материјал ја напушта лентата.
● дел за убрзување на материјалот во моментот на негово напуштање на
лентата кој е изведен во форма посебен лентест транспортер со рамна лента и со
поголема брзина на движење на лентата.
4.1.4.2. УРЕД
МАТЕРИЈАЛ

ЗА

ИСКЛАДИШТУВАЊЕ

НА

РАСТУРЕНИОТ

Кога се разгледува уредот за искладиштување на растурениот материјал
може да се зборува за начинот на нивното движење, за структурата и уредите за
непосредно зафаќање на растурениот материјал.
Во поглед на начинот на движење овие уреди слично како и тие кои се
користат за складиштење можат да се поделат на такви кој се движат
транслаторно и радијално.
Структурата на уредот може да биде во облик на стрела, мост, рампа или
портал. Структурата во облик на стрела, како што е опишано во уредите за
ускладирање е фиксирана само од една страна .Мостот рамот и порталот се
конструкции кои се прицврстени од двете страни .Разликата помеѓу мостот и
рамот предходно е обајаснета. Во двата случаи се работи хорзонтални
конструкции.Порталот меѓутоа подразбира симетрично коса конструкција која
носи одредени уреди над просторот за ускладирање.
Опремата за непосредно зафаќање на растурениот материјал може да
биде поделена во две големи групи.Во првата е таа која обезбедува циклично
зафаќање на материјалот, додека во втората група е таа која обезбедува
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континуално одвивање на процесот. Уредите со циклично зафаќање ги имаат
сите особини на дигалките, па затоа нема посебно да се разгледуваат.
Во опрма која обезбедува континуално зафаќање на материјалот се
вбројуваат
● посебна изведба на транспортери стругачи
● посебна изведба на елеватори ведричари
● ротирачки диск
● работно коло со ведри
● ваљак со ведри
Транспортниот стругач се состои од влечен синџир на кој има
прицврстено лопатки кои овозможуваат повлекување на материјалот.Синџирот
се движи со релативно мала брзина од околу 0,6 [m/s], обезбедувајќи
производност во опсег од 180 до 1800 [m3/h] .Може да биде во склоп на мостна,
рамна или портална конструкција, а може да биде поставен и на стрела.Кога го
носи портал материјалот го зафаќа од едната страна на формираниот слог
свлекувајќи го до ниво на подлогата. Од таа точка материјалот може да биде
директно префрлуван на впуштениот лентест транспортер (Слика81) или може
да се подигне со користење на на кратки стрели со лента до нивото на кое се
наоѓа транспортер за понатамошна отпрема.
Транспортерот стругач во склоп на мостна или конструкција со рам го
напаѓа слогот на материјалот од неговата челна страна, при што се користат
уреди во форама на дрљачи или гребла кои материјалот го свлекуваат на дофат
на стругачот поставен на ниво на подлогата.
Транспортерот стругач на стрела може да биде изведен така да слогот го
напаѓа од страничната или челната страна.

.
Слика 81. Уред за искладиштување на растурен материјал со
транспортер стругач
Користењето на елеватор ведричар како барана направ анајчесто
подразбира формирање на конструкција во форма на мост или рам. Ведрите
прицврстени за влечен синџир го копаат и подигаат материјалот до лените
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поставени на мостот или рамот кој го транспортираат понатаму.Ваквите уреди
обезбедувааат производност во граница од 1000 до 4000 [m3/h].
Средствата кои материјалот го зафаќаат со помош на ротационен диск се
поставуваат во рамките на мостни конструкции или конструкции со рам.
Самиот уред за зафаќање се состои од ротационен диск и радијално подвижни
раце кои го напаѓаат слогот на материјалот и го нафрлаат на дискот.
Благодарение на ротацијата на дискот материјалот во облик на слап се нафрла
на лентестиот транспортер.
Зафаќањето на материјалот со користење на уред во форма на работно
коло со ведри често се среќава.Ваквиот уред може да биде поставен на сите
форми на конструкции при што може да се оствари производност во опсег од
200 до 4000[m3/h].
Најчесто се користат рабортни кола поставени на стрела (Слика 82) во
чии склоп се наоѓа и лентест транспортер за понатамошен пренос на
материјалите.

Слика 82. Уред за искладиштување на растуерн материјал со работно
коло
Работното коло може да биде обесено и за мостот или рамот кога слогот
на материјалот го напаѓа од челната страна.во овј случај зафатените маатеријали
се пренесуваат до лентата поставена на мостот или рамот.
Уредите во форма на ваљак со ведри се поставуваат во склоп на мостна
конструкција или конструкција со рам, а поретко на портална. Ваљакот со
својата должина обезбедува покривање на целата површина на која е формиран
слогот на материјалот.Ведрата поставени на ваљакот ротирајќи го зафаќаат
материјалот и го насипуваат на лентата која се наоѓа внтре во ваљакот.
4.1.4.3.УРЕДИ ЗА ИСТОВАР НА РАСТУРЕНИОТ МАТЕРИЈАЛ
Концепцијата на уредите за истовар на растурениот материјал во голема
мерка зависи, посебно кај железничките коли–возила, од карактеристиките на
транспортните средства. Во основа се присутни четири принципи:
● истовар со кипање, односно навалување на на транспортните средства
или на нивните делови
● истовар со превртување
● истовар со исипување на материјалот и
● истовар со примена на посебни уреди за истовар
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Истоварот со кипање може да се реализира кога транспортните средства
имаат уред кој обезбедува подигање на товарниот простор како материјалот би
се истресол или кога фронтот е опремен со посебен кип уред кој го навалува
целото транспортно средство (Слика 83)

Слика 83. Кип уред за истовар на железнишките вагони
За истовар со превртување фронтот на претовар неопходно е да се
опреми со превртувач на транспортните средства околу неговата оска. Овие
уреди можат да бидат конструирани на голем број на начини, а една од овие
конструкции е прикажана на (слика 84)

Слика 84. Уред за превртување на железничките вагони
Истовар со исипување на растурен материјал е можен во услови кога
превозот се реализира со железнички вагони со можност за делимично или
потполно отварање на подот или на страничните страници.
Железничките вагони кој имаат можност за отварање на подот или на
страничните страници обезбедуваат целата натоварена количина на материјалот
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да може да се истреси од него.Вагоните со овие карактеристики обично се
ставаат во серија “F”(Слика 85).

Слика 85. Железнички вагони со можност за отварање на странични
старници
Железничките вагони со делимично отварање на подот или на
страничните страници обезбедуваат со помош на истекување да се контролира
материјалот (Слика 86).

Слика 86. Железнички вагони со можност за делимично отварање на
странични старници
Материјалот истресен од превозното средство на било кој начин, се
прифаќа во бункери кои се сместени под местот на истовар, при што
димензиите на бункерот мора да бидат усогласени со димензиите на
транспортните седства или со целата екипа на транспортни средства, ако се
врши едновремен истовар на повеќето од нив.
Отпремата на материјалот од бункерот се реализира со негово директно
исипување на лентата, со примена на додатни уреди за обезбедување на
истекување и разбивање на поголемите парчиња, доколку тие се неопходни.Се
применуваат и решенија коиподразбираат зафаќање наматеријалот од бункерот
со примена на транспортерот стругач или елеватор ведиричар слично како кај
искладирање на растурениот материјал(Слика 87 и Слика 88).

100

Слика 87. Форма на истоварно место на железнички вагони со
можност за исипување на материјалот

Слика 88. Форма на истоварно место на железнички вагони со
можност за првртување на вагоните
Превозот на растурениот материјал со железнички возила кои имаат
можност за контролирано истекување на материјалот не бараат поставување на
бункери.Истекувањето на материјалот во овој случај може да се насочи во
посебен кош чија функција е директно да го храни лентестиот транспортер.
Покрај овие уреди за истовар можат да се користат и диглаки, како и
некои форми на машини со континуално дејство, како што се елеватори,
транспортер стругач, полжавест транспортер итн.
4.1.4.4. УРЕД ЗА ИСТОВАР НА МАТЕРИЈАЛ НА ПАРЧЕ
Покрај дигалките, лентестите транспортери многу често се користат за
реализирање на утоварни истоварни операции на фронтот на
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претовар.Конструктивно се состојат од собирна лента која е поставена по
должина на фронтот на претовар и телескопски или членкасти лентести
транспортери кои влегуваат во возило и овозможуваат непосредни контакти со
товарот на целата површина на возилото (Слиак 89).

Слика 89. Употрба на стабилен лентест транспортер на фронтот на
претовар

4.1.4.5 ОПРЕМА ЗА ФОРМИРАЊЕ
МАГАЦИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ

И

КОНСОЛИДИРАЊЕ

НА

Коректно формирање на магацинските (претоварни) единици
представува основен предуслов за применување на магацинските регали.
Непоходно е магацинската единица да има правилна форма и да се елиминирана
можноста за промена на формата во услови на примена на некои од
магацинските технологии.Од овие причини непоходна е примена на соодветана
опрема за формирање на магацинска единица и консолидирање на товарот на
нив.
Палетоматите представуваат основна опрема за форматирање на
палети.Ги сочинуваат четири целини:
засноваат дел за допрема на товарот до местото за форматирање на
палетите
● дел за форматирање на еден слој на товарот на палети
● дел за поставување на слојот на товар на палети
● дел за отпрема на форматираните палетите
Палетизацијата може да се изврши со примена на уреди кои повеќе или
помалку се автоматизирани и често впрегнати во линија со уредите за пакување
и консолидирање на палетите (Слика 90)
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Слика 90. Линија за пакување, палетизација и консолидирање на
палетите
Консолидирањето на магацинските единици може да се реализира на
повеќе начини, но вообичаените решенија се засноваат на примена на лента и
термособирачки или електростатички фолии. Вообичаена форма на
консолидирање на магацинските единици даден е на (Слика 91).

Слика 91. Вообичаен облик на консолидирана магацинска (претоварна)
единиица
Консолидирањето може да се реализира и со примена на електостатичка
фолија.Овој процес се реализира така штолентата на фолијата се замотува оклу
претходно формирана магацинска единица. Лентата може да се замотува
мануелно или со примена на уред кој на вртливо постље ја ротира магацинската
единица додека ролната со фолија автоматски се движи горе доле како би се
обезбедил посакуваниот број и густината на намотувањата.(Слика 92). Постојат
решенија кај кои палетите мируваат додека уредот со своето движење ја
замотува електростатичката фолија.
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Слика 92. Консолидирање на палетата со примена на електростатичка
фолија
Консолидирање на магацинската единица со примена на термособирачка
фолија подразбира користење на соодветен уред со следниве делови:
● дел за поставување на фолијата над и под магацинските единици
● дел за поставување на фолијата околу магацинските единици
● дел за загревање на фолоијата
● евентуалнио дел за ладење на фолијата
Во зависност од формата на фолијата која се користи и саканиот
интезитет на извршување на овие операции, формата на уредот може да биде
различна. На (слика 93) е прикажана една варијанта на овој уред.

Слика 93. Консолидирање на палетите со примена на термособирачка
фолија
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4.1.4.6.ОПРЕМА ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА ВИСИНСКИТЕ РАЗЛИКИ
Реализирањето на утоварот и истоварот на транспортните средства
поврзано е со потребата да се совлада висинската разлика помеѓу нивото на
подот на возилото и нивото на претоварното место.Доколку нивото на фронтот
на претовар е еднакво со нивото на магацинот надминувањето на овие
проблеми може да се оствари со примена на средства за претовар кои можат да
остварат подигнување на товарот или уреди кои заедно со товарот го
подигнуваат и средството за утовар. Во услови кога фронтот за претовар е
опремен со рампа утоварните средства се движат на нивото кое е приближно
еднакво на нивото на подот на товарниот простор на возиилото.Во овие услови
неопходно е да се обезбеди утоварното средство од рампата, која има фиксан
висина, да помине во товарниот простор на возилото, чија што висина се менува
во функција од степенот на неговата пополнетост. Исто така, неопходно е да се
обезбеди површина по која утоварното средство ќе се движи при преоѓањето од
рампата на товарниот простор,со оглед на тоа дека возилото неможе да се
постави така за да неговиот товарен простор директно се потпира на
рампата.Шематски приказ на основните принципи на надминувањето на
проблемите поврзани со постоењето на висинските разлики даден е на (Слика
94).

Слика 94. Основни принципи на надминувње на проблемите поврзани со
постоењето на висинските разлики
Опремата од оваа група може да се подели во две основни групи:
● преодници и
● платформи.
Оваа опрема се поставува или вградува во градежните елементи на
фронтот на претовар(Слика 95).
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Слика 95. Форми на поврзување на опремата за надминување на
висинските разлики со елементите на фронтот на претовар
Основите на конструктивните разлики кај преодниците можат да се
идентификуваат по нивната должина и начинот на нивното подигнување.
Преодниците со поголеми должини обезбедуваат можност за совладување на
поголеми висински разлики (Слика 96).

Слика 96. Преодница со поголема должина
Подигнувањето на преодницата може да се оствари со мануелн,
механички или хидрауличен уред.
Преодниците со мали должини во принцип се подигнуваат и спуштаат
мануелно. Можат да бидат опремени и со посебни додатоци кои обезбедуваат
фиксирање на транспортното средство, кои го оневозможуваат неговото
изместување од рампата при реализација на утоварот или истоварот (Слика 97).
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Слика 97. Преодници со помали должини
Димензиите на платформите мораат да бидат усогласени со
карактеристиките на средствата за утовар и процесите кои се остваруваат при
утоварот или истоварот. Начинот на нивното подигнување и спуштање може да
се оствари со примена на хидраулични и механички уреди.(Слика 98)

Слика 98.Плтаформа со променлива висина
4.1.4.7.ОПРЕМА ЗА ЗАПТИВАЊЕ НА ОТВОРИ НА ФРОНТОТ НА
ПРЕТОВАР
Во услови кога претоварните операции се одвиваат во неповолни
климатски усливи или кога одржувањето на одредени климатски услови во
магацинот е неопходно, заптивањето на сите отвори на фронтот на претовар, а
особено на вратите, постанува многу битно.
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Заптивањето, во принцип може да се оствари со поставување на завеса на
вратата низ кој средството за утовар или истовар може да помине.Оваа завеса
може да биде во форма на лента, во форма на воздушна завеса или во форма на
врата која се подигнува или на некој друг начин се отвара во моментот кога
некое средство треба да помине низ неа (Слика 99).

Слика 99. Заптивање на врата на фронтот на претовар со врата која
се подигнува
Друга форма на заптивање се заснова на поврзување на објектот и
транспортното средство со сегмент во форма на тунел, кој поаѓа од вратата на
фронтот на претовар, а завршува со потпирање на самото транспортно средство
(Слика 100)

Слика 100. Заптивање на отворот на фронтот на претовар со сегмент
во форма на тунел
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Вообичаени облици на заптивање на отворот на претовар дадени се на
(Слика 101)

Слика 101. Вообичаени облици на заптивање на отворот на фронт на
претовар
4.1.4.8. КОНТРОЛНА И МЕРНА ОПРЕМА
При реализацијата на магацинските процеси редовно се појавуваат
барања за квантитативна и квалитативна контрола на стоката која е потрбно да
се прими или отпреми.
Квалитативната контрола во најголрм број на случаи се реализира со
земање на примероци од материјалот и нивна ппонатамошна обработка во
лабораториски услови.Опремата која се користи во оваа прилика е специфична
и усогласена со видовите на стоак која се контролира.
Квантитативната контрола се реализира со мерење на тежината и броење
на магацинските и некои други единици на товарот.
Броењето може да се реализира со примена на било која вид на
механички бројачи, при што е можно да се оствари директрно вклучување на
резултатите од ова мерење во информациониот систем. Многу добра опрема за
реализација на овие процеси се заснова на системите за автоматска
идентификација.
Контролата на тежина подразбира користње на ваги.Тие можат да се
класифицираат на различни начини, при што најпогодно е делењето да се
изврши спрем мерната единица. Во тој поглед можат да се разликуваат ваги кои
ја мерат магацинската единица, средството на претовар или внатрешниот
транспорт и средството на надворешен транспорт.
Вагите кои се наменети за мерење на магацинските единици прилагодени
се на нејзиниот облик.Еден пример на ваква вага е даден на (Слика102)
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Слиак102. Вага за мерење на маагацински единици
Мерењето на претоварните средства или средствата на на внатрешниот
транспорт се реализираат со васги кои обезбедуваат прифаќање на целото
средство на мерната површина, па димензиите на мерната површина мораат да
бнидат усогласени со димензијата на средствата кои се мерат.Пример за вага од
овј тип , која можеда биде користена и за мерење на на магацинските единици ,
дадена е на (слика 103)

Слиак103. Вага за мерење на претоварен или средства на внатрешен
транспорт
Вагите за мерење на средства на надворешниот транспорт вообичаено се
изведуваат за возила од патниот и железничкиот транспорт. Покрај
конвенционалниот мерен механизам обавезно содржат и платформи за
поставување на возила, а во склоп на нив може да се изгради и мерна куќа
(Слика 104) и (Слика105).Современите концепции на овие ваги подразбираат
примена на мерни ленти, со што димензиите на вагите стануваат значително
помали и се добиваат значително поедноставни конструктивни решенија.
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Слика104. Вага за мерење на железнички вагони со мерна куќичка

Слика105. Вага за мерење на патни возила без мерна куќичка
4.1.4.9. ОПЕМА СО ИЗРАЗЕНА ТРАНСПОРТНА ФУНКЦИЈА НА
КОНТИНУИРАНО ДЕЈСТВО
Опремата со изразена транспортна функција на континуално дејство се
користи за континуален пренос на материјали, со фиксна патекапомеѓу две
точки кои можат да бидат на иста или различна висина. Во оваа група можат да
се набројат голем број на различни производи, меѓутоа може да се каже дека
реализцијата на магацинските процеси е разработка на следнава опрема:
● лизгалки
● валчести транспортери
● лентести транспортери
● членкасти транспортери
● елеватори
● конвеери
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4.1.4.9.1. ЛИЗГАЛКИ
Лизгалките се конструктивно изведени како мазни подигнати површини
кои се користат за трнспорт на материјали од повисоко на пониско ниво со
користење на силата на гравитацијата. Материјалот лизга по површината при
што брзината на неговото движење се одредува на основниот коефициент на
триење помеѓу површината на лизгање и материјалот кои се транспортира.
Лизгалките се едноставни уреди кои покрај површината на лизгање
имаат, како конструктивни елементи, уште и заштитна ограда ккоја го спречува
испаѓањето на материјалот при транспортот.
Можат да бидат изведени во форма на рамнина (Слика106) и спирално
конструрана површина (Слика107)

Слика 106.Рамна лизгалкa

Слика 107.Спирална лизгалка

Со посебни свртници може да се обезбеди материјалот да ја напушти
лизгалката пред нејзиниот крај, па во некои случаи можат да се користат и во
реализација на процесот на сортирање.
4.1.4.9.2. ВАЛЧЕСТИ ТРАНСПОРТЕРИ
Кај валчестите транспртери товарот го носат валците кои преку своите
осовини се поврзани со носечкиот рам (Слика 108).Товарот кој се транспортира,
поради обликот на валците мора да има една рaмна површина со која ќе се
потпира на транспортерот.
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Слика 108. Вообичаен облик на валчест транспортер
Патеката на транспортерот мора да биде поставеена хоризонтално или
под помал агол. Во хоризонталната рамнина може да се обезбеди, со користење
на посебни секции, промена на правесот на патеката.
Валците мораат да бидат погонски, а многи често се користат решенија
кој немаат погон. Во овие случаи движењето на товарот се обезбедува со
користење на силата на гравитација или товарот се турка.
Покрај полната форма, ваљакот може да биде изработен и во облик на
секција така да се сведува на низа од тркалца поставени на заедичка
основа(Слика 109)

Слика 109. Валчест транспортер со работен орган во форма на
тркалца
4.1.4.9.3 ЛЕНТЕСТИ ТРАНСПОРТЕРИ
Лентестите транспортери се користат за континуален транспорт на
материјал на парче и растурен материјал. Работниот и влечниот орган кај овој
уред е лентата.Покрај неа транспортерот е опремен со потпирачки елементи,
погонски уреди, затегнувачки уреди и носечка конструкција.
Лентата на транспортерот се бира во функција од карактеристиките на
материјалот и услови во кои се реализира транспортот. Релевантни параметри
на лентата се материјалите од кои е составена и нејзините димензии. По
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правило се изработуваат во повеќе слоеви, при што внатрешните обезбедуваат
адекватно совладување на силите на затегнување, додека надворешните се
прилагодуваат на товарот, односно на валците кои ја носат лентата.
Потпирачки елементи. Елементите за потпирање можат да бидат
изведени во форма на ваљак или клизна површина. Потпирните валци ја носат
лентата на оптоварениот и на неоптоварениот дел. Покрај овие, тие имаат и
функција на обликување на напречниот пресек на лентата, така можат да се
остварат триаголни и трапезни или некои други форми, кои се користат при
транспорт на растурен материјал(Слика110)

Слика 110. Типични решенија на потпирачки валци кај лентестиот
транспортер
Основните елементи на затегнувачкиот уред е затегнувачкиот добош кој
се поставува на крајот на транспортерот или на крајот на една негова секција,
додека во случај на долги транспортери тој може да се постави на повеќе места.
Силата на затегнување и нејзината контрола може да се оствари на повеќе
начини.
Погонскиот уред го сочинуваат погонскиот добош кој влечната сила ја
пренесува непосредно на лентат, преносник на сила и погонски агрегат.
Носечката конструкција обезбедува поврзување на елементите на
лентата во едноставна целина. Покрај оваа, основна функција, носечката
конструкција во некои случаи има и функција да го заштити товарот
(Слика111), особено во услови кога материјалот е непоходно да се транспортира
надвор од објектот.

Слика111. Некои опд решенијата на заштита на товарот при
транспорт со лентест транспортер.
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4.1.4.9.4.ЧЛЕНКАСТ( ЗГЛОБЕН) ТРАНСПОРТЕР
Принципот на работа на членкастиот транспортер во голема мерка
подсеќа на принципот користен кај лентестите транспортери. Во овој случај,
работниот орган кој го носи товарот е во облик на зглобови кои се изработени
од различни материјали, прилагодени на карактеристиките на товарот , и со
различни димензии (Слика112) . Чланците се поврзани со влечен синџир кои
обезбедува движење на работноит орган. Слично како кај лентестиот
транспортер погонот на синџирот се обезбедува со користење на погонска
станица која содржи погонски агрегат, преносен механизам, и погонски
синџирник. Затегнувањето на синџирот се реализира со примена на слично
концепирани затегнувачки станици.

Слика 112. Основна форма на чланкаст транспортер
4.1.4.9.5. ЕЛЕВАТОР
Елеваторите се вбројуваат во опрема која првенствено се користи за
вертикален или транспорт под голем агол на мали растојанија. Разликите
помеѓу поединечните решенија на елеваторите се гледаат помеѓу влечните и
работните органи.
Влечниот орган може да биде синџир или лента, при што основната
концепција на целиот уред е многу слична на чланкастиот и лентестиот
транспортер.
Работниот
орган
е
прилагоден
на
материјалот
кој
се
транспортира.Најчесто се сретнуваат форми на нишалки и фиксно поставени
носилки за парчиња (Слика 113) и ведра за растурени товари (Слика114)
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Слика 113. Различни форми на елеватори за товари на парче

Слика 114.Некои форми на еведра за растурени материјали
4.1.4.9.6 КОНВЕЈЕРИ
Во конвејери се вбројува целата опрема која е конструктивно решена
така да влечниот орган – синџир – влече обесени или на под потпрени носилки
на товар.
Основната класификација на конвејерот може да се изврши спрема
положбата на влечниот синџир.
Кај висечките конвејери (слика115) синџирот е поставен над површината
по која се врши ракувањето со товарот. Носилките, прилагодени на појавниот
облик на материјалот обесени се на шини по кои можат да се движат.
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Слика 115. Типичен облик на висечки конвејер
Покрај овие, постојат и варијанти кај кои товарот се носи на колички кои
се движат по подот, а кои се споени со влечен ланец (Слика116).

Слика 116. Висечки конвејер со колички
Кај подните конвејери влечниот ланец е сместен во подот. Вообичаено,
товарот се носи на колички кои се поврзани со влечен ланец (Слика117)

Слика 117. Подни конвејер
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Кај сите варијанти на конвејери може да се оствари промена на неговата
патека со примена на свртница, или да се обезбеди некоја од носилките да биде
привремено одвоена од влечниот синџир.
4.2. ПОДВИЖНА ОПРЕМА
4.2.1. ОПРЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕТОВАРНИ, ТРАНСПОРТНИ
И ПРОЦЕСИ НА УСКЛАДИШТУВАЊЕ И ИСКЛАДИШТУВАЊЕ СО
ЦИКЛИЧНО ДЕЈСТВО КОЈА МОЖЕ ДА СЕ СМЕСТИ ВО ГРУПАТА НА
ВИЉУШКАРИ
Во оваа опрема може да се сместат голем број на средства. Нивната
класификација се врши со примена на различни критериуми, во зависност од
карактеристиките на процесите во кои се агажирани, за потребите на
класификацијата на овие средства , од аспект на реализација на магацинските
процеси, нивната класификација е добро да се изврши во однос на следниве
критериуми:
● положбата на товарот во однос на насоката на движењето на
средствата
● положбата на тежиштето на товарот во однос на средството
● положба на средствата при зафаќање на на товарот
● положба на човекот во однос на средството
● начин на управување со средството
● можности за движење на средствата
● погон на средствата
Од аспект на положбата на товарот средствата можат да се поделат на
тие кај кои товарот е поставен челно и странично во однос на насоката на
движење на средствата. Оваа карактеристика сама за себе не зборува многи за
среството и практична употерба наоѓа само при дефинирање на
конвенционалните имиња на средствата.
Положбата на тежиштето на товарот во однос на средството го
условува нивното делење во три групи :
● тежиштето на товарот се наоѓа надвор од базата на средствата
● тежиштето на товарот е внатре во базата на средствата
● тежиштето на товарот се поместива при реализациаја на поединечни
активности
Кај средствата со положба на тежиштето надвор од базата на средствата,
со цел да се оствари потребна динамичка и статичка стсбилност, неопходно е да
се постави контратег. Ова барање условува зголемување на димензиите на
средствата, а со самото тоа и полошо искористување на магацинските површини
поради потребата за обезбедување на поголеми работни премини.Со
поставувањето на товарот во базата се елиминира потребата за поставување на
контратег што резултира со намалување на димензиите на средствата, а со
самото тоа се смалува површината наменета за движење на средствата.Со
поместување на тежиштето на товарот обезбедено е создавање на хибридни
конструкции кај кои носачот на товар во фаза на движење на средствата е во
полжба која обезбедува позиционирање на тежиштето во базата, додека во
фазата на одложување и зафаќање носачот се поместува и товарот се довеува во
положба која е поповолна за реализацијата на овие операции.
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Од аспект на положбата на средствата при зафаќање на товарот
треба да се разликуваат тие кои товарот можат да го зафатат без поставување во
посебна положба, што значи од положба од која можат да продолжат со
нормално движење и на тие на кои им е неопходно позиционирање пред
зафаќање најчесто поставување под агол од 90 O во однос на правецот на
движење.
Можност за подигнување на товарот како критериум за делење
обезбедува поделба на средствата на две групи .Во првата се вбројиваат
средства кои немаат можност за подигнување на товарот , па се користат
претежно за реализација на транспортните функции. Втората група ја
сочинуваат средства кои товарот можат да го подигнуваат на помала или
поголема висина, така што можат да се користат при реализација на
денивелиран претовар или ускладирање и искладирање во повеќе нивоа.
Од аспект на положбата на човекот кој управува со со средството,
може да се изврши поделба на тие кои немаат посебно место за човекот , кај кои
што човекот стои при извршување на примарните операции, со седиште за
човек, и на средства кај кои е обезбедено подигнување на човекот зедно со
товарот кој трба да се ускладира или искладира.
Начинот на управување со средството може да биде мануелен,
полуавтоматизиран и потполно автоматизиран.Полуавтоматизираниот начин на
управување подразбира автоматизација само на парцијални функции како што е
водење на средствата низ работниот премин, позиционирање при зафаќање на
товарот итн.
Од аспект на можноста за движење на средствата треба да се
разгледуваат средства кои можат да се движат само во работниот премин, кој
можат слободно да се движат по уредените површини и на тие кои можат
слободно да се движат во теренски услови.
Од аспект на начинот на погонот на средствата, може да се изврши
поделба на средсства без погон, со електро, плински и дизел погон.
Разгледувајќи ги сите наведени критериуми, класификацијата може да се
изврши така да сите средства се поделат во следниве групи:
● класични челни виљишкари
● виљушкар за хоризонтален трансорт
● виљушкар со тежиште во базата
● виљушкар со подвижна катарка
● виљушкар со обратна виљушка
● страничен виљушкар
● четворонасочен виљушкар
●регалски сложувач
● средства за манипулирање со контејнери.
4.2.1.1. КЛАСИЧЕН ЧЕЛЕН ВИЉУШКАР
Класичниот челен виљушкар е средство со зафатна направа во форма на
виљушка која е поставена, со поврзување на катарката со еден или повеќе
рамови, на неговата челна страна, така што товарот се наоѓа надвор од базата на
виљушкарот. Од овие причини е опремен со контратег кој обезбедува
динамичка и статичка стабилност. Виљушкарот може да биде изработен со
верзија со седичте за возачот, со место за стоење на возачот, или без место за
возачот (Слика 118)
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Слика 118.Класичен челен виљушкар
Димензиите на виљушкарот се директна последица на носивоста и
висината на подигнување на товарот.Со зголемување на носивоста на
виљушкарот и висината на подигнување интезивно растат и неговите димензии.
стандардните изведби на овие класи на виљушкари обезбедуваат носивост од
900 до 4500 [kg] , но специјализираните верзии се изработуваат и со многу
поголема носивост.
Кога се зборува за висината на подигнуваење, неопходно е да се
разгледа, покрај максималната висина на подигнување на товарот и слободната
висина на подигување, висината на виљушкарот со вовлечена катарка и
висината на виљушкарот со максимално подигнат товар, при што под слободна
висина на подигнување се подразбира висина на која може да се подигне
товарот без да се извлекува внатршниот дел на катарката. Овие величини се
многу значајни за експлатација на виљушкарот во простри со мала
висина(работа во товарен простор на превозното средство, на пример) и за
пресметкиа на некои градежни елементи на магацинскиот објект.
Стандарните виљушкари од оваа класа се опремени со четири тркала,
додека за работа во просторија со мали димензии, со цел да се подобрат
маневарските карактеристики, се изработуваат виљушкари со три
тркала.Потребниот работен премин е функција од радиусот на вртење на
виљушкарот, растојанието од центарот на вртењето до петата на виљушката, и
димензиите на товарот.
Овие класи на виљушкари се изведуваат со рачен, како и со моторен
погон, при што се применуваат електро, гасни и дизел мотори.
4.2.1.2. ВИЉУШКАР ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН ТРАНСПОРТ
Виљушкарите за хоризонтален транспорт, како и челните виљушкари
товарот го зафаќаат со зафатна направа во форма на виљушка .Овие виљушкари
можат да подигнат товарот само до висина која обезбедува негово хоризонтално
поместување.
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Можат да бидат конструирани без место за возачот во тој случај врчат
пренос на товарот на мали растојанија и вршат помошни операци при утовар и
истовар на товарот (Слика 119) можат да бидат изведени со рачен
електромоторен погон.

Слика119. Типични облици на виљушкари за хоризонтален транспорт
При реализација на траанспорт на поголеми растојанија и при вршење на
комисионирање се реализира верзија на овие виљушкари со место за возачокој
може да седи или стои (Слика 120).Со оглед на изразената транспортна
функција, многу често се изработуваат верзии со продолжени виљушки кои
обезбедуваат истовремено зафаќање на на две или повеќе палети.

Слика 120. Виљишкари за хоризонтален транспорт со место за возач
При примената на овие виљушкари мора да се води сметка за начинот на
зафаќање на товарот. Местото каде што се вовлекуваат виљушките мора да биде
така обликувано меѓу виљушките и подот да нема делови од товарот или
амбалажата. Од овие причини стандардната рамна дрвена палета за овој тип на
виљушкари е двовлезна.
4.2.1.3.ВИЉУШКАР СО ТЕЖИШТЕ ВО НЕГОВАТА БАЗА
Со поставувањето на товарот во базата на виљушкарот обезбедена е
елиминација на контратегот па со тоа е обезбедено поместување на центарот на
вртењето на виљушкарот во неговата база и скратување на должината на
виљушкарот (Слика121).На овој начин се остварени значително потесни
работни премини. При дефинирање на потребната ширина на работните
премини, радиусот на вртење на виљушкарот воопшто не е релевантен, туку во
постапката на пресметување се зема во предвид само неговата должина и
димензијата на товарот.
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Слика 121.Виљушкар со тежиште на товарот во неговата база
Слично како и кај виљушкарите за хоризонтален транспорт, стандарната
рамна дрвена палета, за овој тип на виљушкар е двовлезна. Виљушкарите од
оваа класа се произведуваат во варијанти на рачен и електромоторен
погон.Виљушкарите опремени со корпа за подигнување на човек заедно со
магацинската единица погодни се за реализација на процесот на
комисионирање.
4.2.1.4 ХИБРИДНИ ВИЉУШКАРИ
Хибридните конструкции на виљушкарите обезбедуваат поместување на
тежиштето на товарот во однос на виљушкарот. Поместување на тежиштето се
обезбедува со поместување на катарката или со телескопирање на виљушките
на виљушкарот. (Слика 122) и (Слика123)

Слика 122. Хибридни конструкции на виљушкари со подвижна катарка

122

Слика 123. Хибридна конструкција на виљушкар со телескопски
виљушки
4.2.1.5. ВИЉУШКАРИ СЛОЖУВАЧИ ЗА ВИСОКО СЛОЖУВАЊЕ
Виљушкарите сложувачи за високо сложување за разлика од
предходните типови немаат потреба за вртење во работниот премин при
зафаќањето или одложувањето на магацинската сденица. Товарот се одложува и
зафаќа благодарение на механизмот кој обезбедува ротирање и трнслаторно
движење на виљушките (Слика 124).
Кај овие виљушкари положбата на тежиштето на товарот е надвор од
базата на виљушкарот па тие се опремени со контратег, меѓутоа, ваквата
конструкција не делува негативно на ширината на работниот премин кој се
одредува само во функција на ширината на средствата и ширината на
магацинската единица.
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Слика 124. Виљушкари сложувачи за високо сложување
Паралелно со класичните облици се изработуваат и виљушкари кои
обезбедуваат подигнување на човекот заедно со товарната единица со што
стануваат погодни за реализација на комисионирање.
Погонот кај овие виљушкари е електромоторен.
Покрај варијантите со седиште за возачот, можат да се сретнат и
решенија кај кои возачот стои или се движи покрај средството, што не е
типично.
4.2.1.6.СТРАНИЧНИ ВИЉУШАКРИ
Од аспект на положбата на тежиштето на товарот страничните
виљушкари можат да се сместат во група на хибридни средства, бидејќи при
реализација на ускладирање и искладираењ ја поместува магацинската единица.
Товарот е поставен странично во однос на насоката на движење (Слика 125).

Слика 125. Стрничен виљушкар
Овој тип на виљушкари како и претходните немора да се врти во
работниот премин за да реализира зафаќање или одложување, но поради
потрбата за поставување на контратег или стабилизатор кои обезбедуваат
стабилност работните премини имаат значително поголеми димензии.
Димензиите на работниот премин се одредуваат во функција на
ширината на средствата и потребната заштитна зона која се остава помеѓу
средствата и ускладираната единица.
Бидејќи е намаент,во најголем број на случаи за работа на отворен
простор, опремен е со дизел мотор, меѓутоа можат да се сретнаат и варијанти со
електро или плински мотор.По правило има седиште за возачот.
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4.2.1.7.ЧЕТВОРОПАТЕН ВИЉУШКАР
Четворопатниот виљушкар (Слика126) конструктивно многу подсеќа на
виљушкарите со хибридна конструкција. Разликите се манифестираат со
создавање на можноста за промена на насоката на движење под агол од
90 0 .Оваа можност е остварена со поставување на тркала кој можат да се вртат
околу вертикалната оска.
Во фукција од местото на употрба можат да бидат изработени во
варијанти со електо и дизел мотри.
По правило се опремени со седиште за возачот.
Ширината на работниот премин треба да обезбеди движење на
виљушкарот со товар, така да имаме значително помали димензии од челните
виљушкари

Слика 126. Четворопатен електро виљушкар
4.2.1.8 РЕГАЛСКИ СЛОЖУВАЧ
Регалскиот сложувач е средство за ускладурање и искладирање
првенствено на палетизиран товар со основен концепт на однос товар средство
како кај виљушкарите сложувачи за високо сложување. Заразлика од него,
регалскиот сложувач е потрен на шини поставени во подот на магацинот,
обесени на носечката конструкција на магацинскиот објект или потпрени на
магацинската опрема (Слика127). Регалските сложувачи можат да бидат
изведени во форма на едностолбни или двостолбни конструкции. Можат да
бидат опремени со корпа вокоја човекот се подигнува заедно со магацинската
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единица во тој случај се погодни за извршување на комисионирање.Добрата
конструкција овозможува овие средства да бидат потполно автоматск водени
при реализацијата на сите активности.
Концепцијата на средствата оневозможува слободно движење по
магацинската површина, но со користењето на продолжените шини или со
посебен преносник може да се овозможи регалскиот сложувач да го промени
работниот премин (Слика 128)

Слика 127. Вообичаени конструктивни решенија на регалски сложувачи

Слика 128.Уреди за преместување на сложувчлот од еден премин во
друг
4.2.1.9 СРЕДСТВА ЗА МАНИПУЛИРАЊЕ СО КОНТЕЈНЕРИ
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Манипулирањето со контејнери може да се реализира со примена на
релативно голем број на средства. По правило, за ефикасно одвивање на овие
процеси неопходно е средството да се опреми со специјализирана зафатна
направа во форма на стандардизиран спредер.
Вообичаените облици на манипулација подразбираат примена на
контејнерски виљушкари, специјализирани манипулатори и манипулатори во
форма на јавач.
Специајализираните манипулатори (Слика129) на контејнери бараат
зафаќање одозгора. За да извршат манипулацијамораат да се постават во
соодветна положба, па бараат оставање на релативно големи работни премини.

Слика 129 Манипулатор со контејнери
Контејнерските виљушкари се конструктивно класични челни
виљишкари со поголема носивост (Слика130).Опремени се со спридер , иако со
контејнерите можат да манипулираат и со класична зафатна направа во форнма
на виљушка.

Слика 130. Контејннерски виљушкар
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Манупулаторот изведен во форма на јавач на контејнери зафаќа така
што ќе се постави над него. Бара значително помали работни премини од
останатите средства кои се користат за манипулација со контејнери бидејќи
контејнерот го пренесува хоризонтално во подигната положба.
4.2.2 ДИГАЛКИ
Класификацијата на диглките како мобилни средства за реализација на
претоварните операции и процеси на услкадирање и искладирање може да се
изврши на повеќе начини. Меѓутоа за потребите овде примарно значење имаат
класификациите кои се однесуваат на конструктивните карактеристики на
органите на зафаќање на товарот и можноста за извршување на комплексни
операции при зафаќање и одложување на товарот
Кoнструктивните карактеристики на овие средства ја наметнуваат
нивната поделба на дигалки со:
● зафатни органи во вид на стрела
● зафатни органи во форма на јаже
● зафатни органи во форма на механизм со лост
Основниот облик на работниорт орган во голема мерка влиае на
можноста на поврзување на дигалката со некој зафатен орган, па со самото тоа и
на можноста на нејзината примена за работа со одредени видови на товар.
Многу интересна класификација овие дигалки ги дели на две групи:
● автодигалки и
● автокранови
Автодигалките се издвојуваат како посебна група бидејќи при
подигање на товарот мораат да бидат дополнително обезбедени со поставување
на специјализирани стабилизатори, така да не постои можност за движење на
средството со заварен товар. Кај автокрановите поставување на стабилизатори е
непотребно, така да дигалката дигалката може да изврши преместување на
зафатениот товар.
Средствата од овој тип се движат на пневматици или на гасеници.
Можат да бидат оспособени за движење во јавниот сообраќај или не.
Пример за дигалка од оваа класа е даден на (Слика 131)

Слика 131. Автодигалка со работен орган во форма на стрела

128

4.2.3 УТОВАРУВАЧИ
Утоварувачите реализираат првенствено операции на утовар, истовар,
ускладиштење, искладиштење на растурен материјал во услови на помал
интезитетна столовите текови.Зафатниот орган им е стандардно изведен во
форма на лажица или лопата. Можат да се сместат во две групи: средства со
работен орган во форма на лажица(Слика131) и средства со работен орган во
форма на механизм со лост (Слика 132)

Слика131. Утоварувач со работен орган во форма на лажица

Слика132.Утоварувач со работен орган во форма на механизам со
лост
Покрај вообичаените зафатни направи овие средства можат да бидат
опремени и со зафатни органи во форма на гребла, па дури и во форма на
виљушки.
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4.2.4.СРЕДСТВА ЗА УСКЛАДИШТУВАЊЕ И ИСКЛАДИШТУВАЊЕ
НА РАСТРЕСИТ МАТЕРИЈАЛ
Најголем број на стабилни средства за ускладирање и искладирање на
растурен материјал се изработуваат во мобилна верзија.Овие средаства се
движат на гасеници или на пневматици. Како пример за оваа група на средства е
истакнат примерот со мобилниот уред со работна кола(Слика 133)

Слика 133. Мобилен уред со ротационо работна кола
4.2.5.СРЕДСТВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА СТОГОТ
Бидејќи некои од средствата за ускладиштење и искладиштење на
растурен материјал неможат да формираат слог на поголема површина, и како
во некои случаи е неопходно по искладиштење на материјалотда се изврши
негово доведување во поповална положба, примената на средствата за
планирање на слогот на растурениот материјал е неизбежно.
Во оваа група на средства можат да се сместат булдожери и скрепери
Булдужерите се опремени со работен орган во форма на лопата челно
поставен во однос на средството, додека кај скреперите истиот орган е поставен
во средина на средството.
4.3. ПОМОШНА ОПРЕМА
Во помошна опрема, која се користи при реализација на магацинските
операции, може да се сместат голем број на средства, затоа е логично при
нивниот опис да се задржи само на тие кои најчесто се користат и чија улога е
најзначајна. Од овие причини, посебно внимание ќе биде посветено само на
зафатните направи, количките и скалите.
4.3.1 ЗАФАТНИ НАПРАВИ
4.3.1.1 ЗАФАТНИ НАПРАВИ ЗА ВИЉУШКАРИ
При разгледувањето на на зафатните направи особено внимание треба да
се посвети на товарите кај кои зафаќањето со стандардни зафатни направи во
форма на виљушки е отежнато или невозможно. Во пракса виљушките, како
зафатна направа се користат во голем број на случаии. Ваквиот пристап има за
последица многу често и интензивно оштетување на товарот и самиот
виљушкар, при што операциите на зафаќање и иземање на товарот од слогот
траат неоправдано долго. Сите овие прблеми може да се надминат со примена
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на соодветни зафатни направи кои едноставно се поставуваат, наместо
стандардните виљушки. На пазарот се појавуваат голем број на вакви зафатни
направи, кои повеќе или помалку се прилагодени на одредени појавни облици
на товар.Многу е тешко да се изврши нивна прецизна класификација, меѓутоа,
разгледувањето на класите на овие направиможно е да се реализира од аспект на
начинот на воспоставување на контакт со товарот.
Во првата класа може да се сместат зафатни направи кои го зафаќаат
товарот така што на него делуваат од страна со зафатна направа во форма на
клешта.Формата на зафатната направа е прилагодена на појавната фома на
товарот. Вакви зафатни направи се користат во прцесите на ускладиштење и
искладиштење на товар кои имаат валчеста или призматична форма, како што
се: бали памук, рото хартија ( во услови кога е поставена на базата), буриња
итн..важно е да се напомене дека тие можат да се користат исклучително за
товар кајкого ема да дојде до оштетување од страничниот притисок. Во склоп на
овие, можат да се спомнат и зафатните направи кои овозможуваат и ротација на
зафатениот товар што може да биде корисно во услови кога како барање се
појавува потреба за одложување на товарот на различни страни (Слика 134)

Слика 134. Зафатни направи кои подразбираат странично зафаќање на
товарот.
Во следната група можат да се сместат зафатни направи кои имаат форма
на стандардни виљушки со зголемено растојание или ова растојание може
континуално да се менува (Слика135).

Слика 135.Зафатни направи во форма на виљушки со зголемен или
променлив растојание
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Овие зафатни направи се користат во услови кога товарот е со поголеми
димензии, кога постои можност за негово свиткување по зафаќањето и кога со
зафачќање со стандардни виљушки не може да се обезбеди адекватна
стабилност на товарот. Вакви случаи се појавуваат при зафаќање на шипкаст и
плочест материјал.
Многу интересни зафатни направи се и тие кои обезбедуваат зафаќање на
товарот со негова стабилизација, во услови кока може да дојде до растурање на
единиците на товарот при нивното преместување по зафаќањето (Слика136)

Слика 136. Зафатни направи кои овозможуваат стабилизација на
единиците на товарот.
За товари, со примарно валчеста форма, кои во својата средина имаат
отвор, а во процесите на сладирање се положени на омотувач , многу интерсна
зафатна направа има облик на трн. Зафаќањето на товарот се извршува со
едноставно вовлекување на трнот во средишниот отвор. Оваа форма на зафатна
направа се користи поготово кај рото хартијата или кај лим свиткан во форма на
ваљак, секако под услов тежината на вака формираната единица да не ги
надминува можностите на виљушкарот.(Слика 137)
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Слика 137. Зафатна направа воформа на трн
Стандардните направи во форма на виљушки истотака можат да бидат
модифицирани така да можат да заваќаат товар во услови кога тој се наоѓа
подалеку од границите до кои виљушкарот може да пријде. Овие модификации
се изведуваат со продолжување на виљушките, со вградување на телескопски
маеханизам (Слика 138) или со формирање на роботизиран сегмент на кои се
наоѓаат виљушки кои можат да се одвојат од катарката (Слика139)

Слика 138. Зафатна направа во форма на виљушки со ножичен
телескопски механизам

Слика 139. Зафатна направа во форма на виљушки со можност за
одвојување од катарката
4.3.1.2 ЗАФАТНИ НАПРАВИ ЗА ДИГАЛКИ
Стандардната форма на зафатни направи за дигалки имаат форма на
еднострука или повеќеструка кука која се користи за да овозможи врска помеѓу
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јажето на дигалката и синџирот, јажето или лентата која го прифаќа
товарот(Слика 140)
Кај зголемените должини на товар, што е карактеристично кај шипкастите
материјали, користењето на една кука е отежнато или оневозможено бидејќи
доаѓа до свиткување на зафатениот материјал и намалена стабилност. Во овие
услови се користи конзола која обезбедува поставување на повеќе куки, а со
самото тоа и врзување на товарот со синџир, јаже или лаента на повеќе места
(Слика 141).

Слика 140.Стандардни облици на зафаќање на товарот со дигалки

Слика 141 Зафатна направа во облик на конзола
Особено кај плочестите материјали , местото на примена има зафатна
направа во форма на стега. Со нејзино користење обезбедено е една или повеќе
плочи да се прифатат со странично стегање. Бидејќи зафаќањето се одвива со
релативно големи притискања (мала површина на зафатните направи и големи
сили на затегнување) материјалот кои се зафаќа мора да има соодветни
карактеристики.(Слика142)
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Слика 142. Зафатна направа во форма на стега
Во услови кога е неопходно зафаќање на товар со неправилен облик и кога
не постои опасност од негово површинско оштетување, може да се користат
зафатни направи во форма на грабилки или клешти. Бројот на елементите на
зафатната направа и нивната форма прилагоден е на формата на единиците на
товарот.Ваквото зафаќање е карактеристично за дрвото(Слика 143).

Слика 143.Зафатна направа во форма на грабилица или клешта
Во услови когтоварот има валчест облик со отвор во средина, многу е
згодно овој отвор да се користи за зафаќање.Доколку е потребно валчестиот
товар да се одложи на бочната страна или да се зафати од оваа положба,
вообичаено е да се користи зафатна направа во форма на “C”кука(Слика144).

Слика 144. Зафатна направа во форма на“C”кука
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Во услови кога товарот е поставен на базата се користи зафатна направа во
форма на трн,слично како кај виљушкарите.Контактот меѓу материјалот и
зафатната направа се обезбедува со нејзино ширење се додека не се оствари
доволна сила на притисок за подигнување на единица товар.(Слика 145)

Слика 145. Зафатна направа во форма на трн
Кога се врши зафаќање на материјал со особини кој дозволуваат, многу
често се користат зафатни направи со магнети или вакум уреди.Примената на
зафатни направи со магнети карактеристична е за лимените плочи. Примената
на зафатни направи со вакум условена е со доволен квалитет на површината на
материјалот кои се зафаќа како би се остварило неопходното заптивање.
(Слика146)

Слика 146. Зафатна направа со вакум уреди
При работа со растурени материјали примрно се користст зафатни
направи во форма на ведра(Слика147)
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Слика147. Вообичаена зафатна направа за зафаќање на растурен материјал
4.3.2.КОЛИЧКИ
Количките спаѓаат во група на помошна опрема која се користи
првенствено за реализација на транспортните операции на помали растојанија .
Некои анализи на оваа опрема резултираа со заклучок дека на пазарот може да
се најдат преку 2000 различни варијанти на овие средства . Секој од овие
производи е наменет за различни појавни форми на товар. Основната
класификација на оваа опрема иде во правец на поделба на база на бројот на
тркалата. Во првата група се сметуваат количките со две тркала (Слика148).

Слика 148. Колички со две тркала
Овие колички немаат платформа на која се држи товарот, туку неговото
зафаќање се врши со непосреден контакт со товарот.
До модификација на оваа форма на количките, формирање на платформа
за одложување на товарот кој е опремена со две тркала и со користење на на
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посебна форма на зафаќање на оваа платформа, се доаѓа до следната форма на
количките.

Слика 149. Количка со платформа и две тркала
Стандардните колички се изработени во форма на платформа со четири
тркала. Нивната примена може да се очекува при манипулација со товар на
парче со помал интезитет (Слика150)

Слика 150. Количка со платорма и четири тркала
Во посебен облик оваа количка може да се прилагоди со поставување во
состав кој може да се влече.(Слика151)

Слика 151. Колички прилагодени за поставување во влечен воз
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Посебни форми на колички овозможваат манипулирање со магацински или
претоварни единици во услов кога е потребно да се превтрат или преместат на
многу кратки растојанија.(Слика 152)

Слика 152. Колички во форма на платформа за манипулирање на
магацински или претоварни единици на товар
4.3.3. СКАЛИ
Примената на скалите при реализација на магацинските операции може да
се очекува во услови кога се магационираат единици со помали димензии со кои
може да се манипулира рачно и кога магацинските единице се поставуваат на,
користење на соодветна магацинска опрема на поголема висина.
Основната класификавија на скалите можно е да се изврши на основа на
висината на која може да се работи и на основа на нивното поврзување со
магацинската опрема
Скалите кои можат слободно да се поместуваат и обезбедуваат поголема
висина за работа дадени се на (Слика 153)

Слика 153. Скали со слободно поместува за поголеми висини
Скалите кои обезбедуваат работа на мали висини и можат да се
поместуваат слободно имаат повеќе форма на платформа (Слика 154).
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Слика 154. Мобилни платформи за работа на помали висини
Посебна форма на скали обезбедува нивното непосредно поврзување со
магацинската опрема, регалите или полиците (Слика 155).

Слика 155.Скали поврзани со магацинска опрема
5. ВЗЕМНА ЗАВИСНОСТ НА СТОКАТА КОЈА СЕ МАГАЦИОНИРА,
ОБЈЕКТИТЕ И МАГАЦИНСКАТА ОПРЕМА
Во магацинските процеси присутен е широк асортиман на стока. Во
предходните поглавја се виде кои се појвани форми, и нивни деривати, стоката
која се магационира може да ги има. Паралено со овој факт покажано е каква се
опрема може да се користи во магацините, и можеше да се воочи дека со една
иста стока може да се ракува со голем број на различни начини, и на пазарот се
нуди голем асортиман на магацинска опрема. Исто така магацинските објекти
можат да се изведуваат на различни начини како по својата конструкција исто
така по формата и сите геометриски мерки во просторот.
Голем број на стока која се магационира, широкиот асортиман на
опремата кои може да се користи во магацинот и многу големите можности на
обликување на магацинските објекти условуваат обврска да се кажаѕ неколку
зборови за постапките за избор на логочко меѓусебно компатабилни
комбинации стока – опрема – магацински објекти. Во пракса можен е голем
број на вакви комбинаци, па дури и за една те иста стока. Одреден виљушкар
има можност за подигнување на товар, бара одредени премини слободни
патишта, може да совладува нагаорнини и падовисамо до одредено ниво , и
секое проектирање на магацини кое за магацинот би ја користел тој виљушкар
мора низ проектот на зградата уважува присуството на таквиот виљушкар. Што
занчи да се проектира објект од 8 m., а во процесот во тој објект да се вклучат
виљушкари кои подигаат палетни товари до 4 m. висина!?.Тоа се фрлени пари
непотрбно во висина на објектот, или би требало да се доплати па да се имаат
виљушкари кои би ја користеле таа висина. Иста е ситуацијата и со распонот на
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столбовите кои мораат да бидат во тврда врска со димензијата на стоката која се
магационира, со карактеристиките на механизацијата која се користи во
магацините. Сигурно за исто количество на контејнери кои треба да се
складираат во магацинскиот објект (оперативната површина на кој асе
одложуваат контејнерите со цел за нивно чување до отпремата) сигурно нема
да биде со иста големина доколку магацинските операции се изведуваат со
контејнерска виључка или со контејнерски јавач.Тоа исто се случува и во
работата со растурени стоки каде аголот на внатрешното триење на стоката која
се магационира и механизацијата со која се извршуваат магацинските операции
значајно влијаат на формата и структурата на магацинскиот објект. Тежината на
механизацијата и товарот кој го носи мораат да бидат усогласени со носивоста
на подот на магацинскиот објект.габаритите на механизацијата заедно со
товарот трба да бидат согласнио со сите висини и ширините на сите отвори и
премини во објектот.
Очигледно е дека постои големо влијание на стоката кој се магационира
врз магацинскиот објект и врз магацинската опрема , како што е покажано на
(Слика 156).

Слика 156 . Взаемна зависност на магацинскиот облект, опремата и
стоката која се магационира
Исто така, прусутна е моногу јака врска помеѓу магацинскиот објект и
магацинската опрема .Дури може да се каже дека карактеристиките на
магацинските објекти за сите товари се појавуваат во парови со соодветна
опрема кја одговара со тие карактреристики на објектот.По некогаш дури е
можно магацинскиот објект и магацинската опрема во него да бидат така убаво
усогласени, и да представуваат многу квалитетно потенцијално технолошко
решение на магацините и единствен проблем е што појавната форма на стоката
која треба да се ускладишти не одговара со тоа решение на магацинот.Доколку
трошоците за прилагодување на стоката кон тој магацин се помали од додатните
трошоци кои би ги правела некоја друга комбинација магацински објект магацинска опрема, тогаш е добро да се изврши прилагодување на стоката на
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најквалитетниот начин на нејзино магационирање. Тоа е причината што на
предходната слика заедничкото влијание на магацинскиот објект
и
магацинската опрема е даден со “задршка” (прекината стрелка). Оваа прекината
стрелка трба да ги предупреди идните проектанти на магацини дека појавната
форма на стоката не мора секогач да биде влезна карактеристика на
магацинската задача, тујку таа да биде таа понекогаш може да биде и излезен
резултат на технолошкоит проект.. Кај стоките на парче најчести барања за
прилагодување на стоката на магацинскиот објект и опремата се однесува на
прашањето на укрупнување на товарот , неговите висини , отпорност на
операциите на ракување , сложување еден над друг и сл. Кај растурените
материјали најчесто се појавуваат како барања спрема стоката операции како
што се предходно просејување и класификација во однос на гранулометарскиот
состав , дробење, сушење и др.
Како за илустрација како за познатат стока (палета) и позанатиот начин на
складирање мораат да се усогласуваат димензиите на објектот и избраната
подвижна и неподвижна опрема дадени се вертикални пресеци, а за различни
технологии за магационирање и ракување со товар.(Слика 157). Од сликата
може да се види како се остваруваат различни односи на димензиите на
преминот помеѓу регалите и подвижната опрема, како и односите помеѓу
висината на регалот, бројот на регалските редови, ширините на регалскиот
премин и ширината на регалот од една страна и ширината на објектот од друга
страна. Во принцип тие меѓусебни односи мораат да се почитуваат, акако
одредени величини делуваат на другите дадено е на (Слика 158).

Слика 157.Искористување на волуменот на магацинот како функција на
применетите видови на виљушкари
видови палети и
начин на
складирарање

ширина на
работен премин

вид на
виљушкар
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број на палетни
места
капацитет на
магацините

ширина и
должина на
објектот со шема
на поставување
на регалот

висина на регалот
и висина на
магацинскиот
објект

должина и број
на регалските
видови
Слика 158. Меѓусебни односи на видовите на виљушкари,
карактеристиките на објектот и капацитетот на магацините.
На (Слика 159) која представува високорегален магацин со просторни
регали покажано е до кој степен може да иде усогласувањето на стоката –
опремата- магацинските објекти. Ќелиите на високите регали мораат потполно
да бидат усогласени со појавните форми на палетите. Растојанието помеѓу
регалите, со карактеристиките на опремата за искладирање и ускладирање
(регалските сложувачи) , а сите заедно со магацинскиот објект. Столбовите на
регалот паралелно представуваат во носечката конструквија ѕидови и кров на
магацинскиот објект.
1.- Палетни регал
2.- Водици на регалскиот сложувач
3. - Регалски сложувач

Слика (159). Високорегален магацин со
просторни регали
На (Слика 160) се покажани две
технолошки
целини.Првата
целина
преставува високи (просторни) регали кои
мораат да бидат едноставно проектирани и
конструирани со магацинскиот објект, при
што столбовите на регалот ги носат ѕидовите и кровот на магацинскиот објект .
Во зоната на примо предавање на стоката мора да се предвиди помала висина
која ќе биде усогласена со габаритете на регалскиот сложувач кога тој се наоѓа
во таа зона и димензиите на останатата опрема која се користи во неа .
Очигледно, за да објектот биде усогласен со опремата, тој мора да биде
двовисински.
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На пример, (Слика 160) Покажано е високорегален палетен магацин со
префрлувач на од премин во премин. Габаритите на објектот се усогласени со
карактеристиките на сложувачот и префрлувачот, а регалските ќелии
усогласени со димензиите на палетите. Во овој случај, столбовите на регалот
можат да се користат за носење на конструцијата на кровот. Решението е
карактеристично зголемен капацитет на магацините а релативно мал проток на
стоката низ магацинот.

1.-Влез на стоката од произвоство
2.- Пуфер на транспорт
3.- Доаѓање на стоката од рампа
4.- Вртежена маса
5.- Уред за проверка на габаритот на палетата
6.- Собирен транспортер
7.- Палетна количка
8.- Примо- предавачко место на регалскиот сложувач
9.- Отпрема на стоката
Слика 160. Високорекален магацин со просторни регали потпрен на
зоната на примопредавање преки Пуфер со валчести транспортери
На (Сликата 162) прикажано е палетен магацинбез регали кај кои не е
добро извршено усогласувањето стока – опрема – објект.Првата неусогласеност
се однесува на висината на магцинскиот објект и висината на подигнување на
палетите со виљушкар. Магацинот има преголема висина , виључкарот има
недоволна висина на подигнување. Другата неусогласеност се однесува на
распоредот на палетните редови, маневарските можности на виљушкарот и
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ширината на објектот. Не прифатливо е само еден премин кон селективниот
приод на редот на палетите да опслужува само еден ред. Овде ќе се воочи дека
недостасува ред на палети од десната страна на опбјектот, кого проектантот,
веројатно го “продал” за природно светло од десната страна на објектот.
Природното светло можело да се добие и од кровот , и сигорно би било
подобро распоредено по сите редови од предложеното решение.

Слика 161.Високо регален магацин опремен со префрлувач на регалскиот
сложувач од премин во премин

Слика 162.Палетен магацин за одложување на палетите без регали
На (Слика 163) даден е приказ на палетен регалски магацин со средна
висина кај кого исто така може да се види неусогласеност од аспект на
користење на светлата висина на магацинот.Исто така и овде е присутна
ситуацијата да еден премин опслужува само еден регалски ред.
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Слика 163. Регалски палетен магацин со средна висина
Со потпирање на конструкцијата на објектот на регалот можело да се
избегне многу јаката кровна конструкција што значително би го поефтинило
магацинскиот објект. Вистина овој магацин има значителна еластичност од
аспект на промена на распоредот на регалите а со тоа и на намената, но на кого
му треба такво нешто во услови на стендардизирани палети по должина и
ширина, при што висината на регалската ќелија може да се остави како
еластична .
На (Слика 164) покажано е како може да се усогласи роба – опрема –
магацински објект за растурени товари. Допремата на робата е со лентести
транспортери до центарот на магацинскиот објект, а на потрбната висина која
зависи од внатрешниот агол триењето на стоката која се магационира и
висината на магацинскиот објект кои имаат цилиндричен облик. Вкупната
волуменска зафатнина на објектот еднаква е на потрбниот капацитет на
магацинот.Отпремата на стоката од магацинот се врши со лентест транспртер
сместен под магацинскиот објект, а хранењето на лентестиот транспртер се
остварува преку шлиц на бункерот и транспортер стругач.
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1.- Лентест транспортер за допрема
2. - Ротационеен транспортер стругач
3. - Лентест транспортер за отпрема
Слика 164. Магацин на растурен материјал во затворен објект со цилиндричен
облик со гребуласт транспортер (стругач кој ротира)
На (Слика 165) прикажан е магацин кој со еден свој дел се наоѓа под
земаја, а со другот дел над земја. Ракувањето со материјалот е со мостна дигалка
со грабилка и во допремата и во опремата . Од решението се гледа како е
извршено усогласувањето на стока – опрема – магацински објект.Решението
сепак припаѓа на групата технолошки застарени решенија и може да одговар
само за релативно мали протци на материјал.

Слика 165. Магаци на растурен материјал во затворен објект со мостна
дигалка и гребалка
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Пуфререн магацин за стока во вреќи (Слика 166) изведен како батерија со
спирални лизгалки, представува еден пример на добра усогласеност на
магацинската зона со објектот.Основнат функција му е синхронизирзње на
капацитетот на машината за ставање во вреќи (чија работа по правило е
контиунална и интезитетот на опремата кој најчесто е дискотинуален,
стохастичен и нестационарен. Допремата на вреќи од машината ставање во
вреќи до магацинската зона се врши преку лентест транспортер како и
отпремата до товарното место . Ова решение е создадено пред појавата на
палетоматите. Меѓутоа и денес е интересно, доколку поради карактеристиката
на местото на отпрема палетизацијата е нецелисходна

Слика 166. Пуфер магацин за стока во вреќи кои не се палетизирани
На (Слика 167) прикажан е добар пример на усогласување на сите
технолошки елементи и стока, при што со вкопувањето земен е во предвид и
безбедносниот аспект. Допремата и отпрмата на стоката се реализира со
лентести транспортери.
1.- Лентест транспортер за допрема
2.- Лентест транспортер за отпрема
3.- Кос транспортер за отпрема
Слика 167 . Вкопан бункер за
запалива стока
Магацинот за растурена
(Слика 168) стока преставува добар пример на усогласеност на сите технолошки
елементи и стоката, за кои е карактеристично присуството на широк асортиман
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за релативно мало ниво на залиха .Полнењето на сегментие се одвивва преку
лентест транспортер со радијално движење, а празнењето преку лентест
транспортер поставен под бункерот.

Слика 168. Цилиндричен магацин поделен во 12 сегменти
Од сите изложени примери се гледа од колкаво значење е усогласувањето
на стоката која се магационира, магацинскиот објект и магацинската опрема.
Толкавата поврзаност условила сознанија дека различните технолошки
решенија меѓусебно е невозможно да се споредуваат а во постапката да се
вклучат, покрај податоците кој преставуваат резултати од технолошкото
проектирање, и податоци кои можат да се обезбедат само низ проектирњето на
градежниот дел и инсталациите на самиот магацински објект. Честа е
ситуацијата прекрасни технолошки решенија да ги оневозможат сознанијата
добиени низ проектите од другите струки па дури и од испитувањата, како што
се на пример носивоста на тлото, висината на подземните води и сл. Високите
подземни води значително ги поскапуваат решенијата како што се бункерите и
транспортните ходници под земја, а тие сознанија може да се добијат со
соработка на стручните лица кои го испитуваат теренот на кој се гради
магацинот. Стрмниот терен овозможува проектирање на магацин со рампа без
насипување на теренот, што на рамен терен е невозможно.
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6. ТЕХНОЛОГИЈА НА СКЛАДИРАЊЕ
Технологијата, во општа смисла се дефинира како научно прикажување на
човековите дејности чија цел е добивање на производи од било кој вид, кои
имаат употребна вредност за човекот .
Прикажувањето на технологијата, поготово кога се работи за
процесите чии производ е услуга, како што е во системот за складирање, не е
лесна и едноставна работа. Ова е последица на голем број околности, а некои од
нив се:
Голем број активности кои се појавуваат во рамките на системот на
складирање.
Сложеноста на овие активности и нивната висока меѓузависност.
Голем број средства кои се користат при реализацијата на активностите.
Комплицираните односи помеѓу користените елементи и активности.
Од овие причини, се наметнува потребата за дефинирање на
начините за презентирање или опишување на користената технологија, која ќе
обезбеди формализација на оваа постапка.
Логично е притоа да појдеме од барањата на анализата кои се
поставуваат пред системот на складирање, кои можат да се дефинираат како
задачи на складирање. Задачите на складирањето опфакаат комплексна група
задачи кои можат да се поделат во групи, хомогени во поглед на начините на
нивните извршувања. Секоја од овие подгрупи може да се додели на некои од
начините на извршување, при што тие начини на извршување се дефинираат
како типична технологија.
Групите од сите начинина извршување бара дефинирање како
технолошка концепција, која конкретизација прераснува во технолошко
решение.
Вака дефинираниот пристап понатаму се користи кај сите проектни
активности кога на складиштето се проект.
6.1. ЗАДАЧИ НА СКЛАДИРАЊЕТО
Задачата на складирањето е директна последица на местото и улогата
на складиштата во логистичкиот систем. Неговата конкретизација се извршува
со утврдувањето на голем број квантитативни показатели кои се однесуваат на
задачата. Меѓутоа, вака дефинираните складишни задачи може да бидат само
добра почетна основа, објективно може да се утврди технологијата на
складиштата.
Складишната задача е неопходна да се конкретизира со
расчленување на голем број парцијални задачи во понатамошниот текст,
наречени технолошки барања (ТБ) со кои се остварува можност да се поврзат,
сосема конкретни, не воопштени задачи и еден или повеќе елементи што таа
задача ги исполнува. Во различни складишни системи се појавуваат голем број
различни технолошки барања како што се:
-издвојување на возилата, во надворешниот транспорт од јавниот
сообраќај, пријава на новопристигнатата стока, чекање на истовар, складирање,
проверка на странските возила, подготвување на терен за истовар, потег на
единиците за претовар, транспорт, распакување, сушење, мрзнење,
одмрзнување, групирање, паковање, складирање, дескладирање, превземање,
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разделување, спојување, составување, спарување, распарување, подготвување
на средства за надворешен транспорт за товарање, мерење на работата, многу
други активности.
Се знае дека секоја задача во склaдирањето може да се разложи на
голем или мал број на технолошки зафати. Со намалувањето на бројот на
технолошки зафати тие постануваат повеќе воопштени, така да за едно барање
со цел за негово извршување, потребно е да се даде голем број на елементи со
кои се губи смислата на неговото дефинирање.
Спротивно на ова, со енормното зголемување на бројот на зафатите,
тие постануваат толку упростени така што на некои од нив и не можe да се
додели и некој технолошки елемент.
Од оваа причина, технололошките барања може да се дефинираат
како елементарна активност која настојува со расчленување на
складишнитезадачи на ниво кое обезбедува да се оствари релативна врска
помеѓу нив и елементите кои ги реализираат.
Очигледно е дека помеѓу складишните задачи и технолошките
барања може да се оствари следната врска:
СКЛАДИШНАТА ЗАДАЧА=∑ТЕХНОЛОШКО БАРАЊЕ
Вака дефинираните технолошки барања и натаму остануваат
повекедимензионални, така да нивното опишување е битно при дознавањето на
сите релевантни податоци сложено.
Прво, нив ги има , по правило многу а "заборавањето" на било кој од
нив, доколку е од значење за нормално добивање на процесите во складиштето,
кое го загрози процесот. Ова од причина што секој заборавен технолошко
барање го следи неуклучувањето во складичниот систем на технолошки
елементи (ресурси) кои треба да се прават. Друго без оглед на тоа дека
причините се парцијален дел од складишната задача, технолошките барања и
понатаму остануваат многу сложени и незгодни за било какво прецизно
опишување кое е неопходно доколку не се сакаат значајни грешки и во
понатамошното работење.
Коректно опишување, на технолошките барања е можно само
доколку се согледуваат неговите значајни карактеристики и тие на вистински
начин да се опишат.Тие карактеристики можат значајно да се преименуваат од
едно до друго технолошко барање и конкретно складиште и на таа причина
треба да се посвети многу внимание. Ова посебно е нагласено бидејки многу е
ретка ситуацијата да во различни складишта дури слични технолошки барања
кои се појавуваат во нив, како најчести карактеристики на технолошките
барања се среќаваат:
Местото на настанување на технолошките барања во просторот ,
Местото на завршување на технолошките барања во просторот,
Времето на настанување односно, законот за настанување на технолошки
барања во времето,
Појавен облик(количина) на технолошките барања,
Траење на реализацијата на технолошките барања за различни познати
технологии,
Интервали на чекање на технолошките барања,
Лимитирање на факторите кои се појавуваат во технолошките барања.
Со утврдување на сите релевантни карактеристики и нивно нивно
опишување, може да се прифати дека е во основа согледано технолошко
барање кое треба да се реализира во складиштето. Во практиката и овие
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карактеристики битно многу се разликуваат дури и кај исти технолошки
барања, па настанала потреба за нов поим како што е обележјето на
карактеристиките на технолошките барања.
Како обележја на карактеристиките на технолоските барања се
појавуваат:
Детерминираноста или стохастичноста,
Стационираноста или нестационираноста,
Континуитетот или дисконтинуитетот и
Хомогеност или нехомогеност.
6.1.1.Основни карактеристики на технолошките барања
Место на настанување на технолошките барања во просторот е она
место на кое технолошкото барање се појавува.Самата причина да се бара
местото ја поврзува за просторот,условува сознание дека него понекогаш е
мозно егзактно да го утврди како влезна големина,а понекогаш таа е излез од
конечниот Layout на складиштето, односно дел од проектното решение.Од таа
причина се поставува прашањето како нешто може да се опиши како
карактеристика на технолошкото барање за кое се проектира ресурс, кога тоа
зависи од технолошкото решение.Овај проблем се префрлува на воведување на
технолошката концепција за која покасно доволно ке се зборува.
Како и кај останатите карактеристики на технолошките барања,
наместо настанокот може да се имаат сите воочени карактеристики. Таа може
да се појавува и во континуитет иво дисконтинуитет, на детерминиран начин и
стохастичен начин, може да биде стационарно или нестационарно, хомогено и
нехомогено. Хомогеноста на местата на постанок бараат можеби да се по разни
основи. Ако до некое место може да се дојде само преку скали, на пример, тоа
место на настанување за виљушкарска техника не е хомогено со местото на
постанок на технолошкото барање до кое виљушкарот слободно доаѓа.
Спротивно на ова, тие места се помеѓу себе хомогени во услови на
мануелно ракување на тежината.Многу значајно прашање за хомогенизација
или дехомогенизација на местата на настанување на технолошки барања
претставуваат различните зони на опасности во работата со опасна стока,
бидејки се поставува прасање дали местата се холмогенизираат или не. Во
случај на хомогенизација средствата на механизацијата кои тоа место ги
користи мораат да исполнуваат услови за најопасни зони.
Место на завршување на технолошките барања во просторот е
она место на кое реализацијата на технолошките барања се завршува, и во
принцип, за местото на завршување
на технолошките барања во просторот важи исто како и за местото на неговото
настанување. Некогаш е тоа познато, како што е случај кај отпремноста на
стоката од складиштето на монтажна линија во производство, а понекогаш и таа
исто така е дел од Layout – а технолошкото решение за складиштата кога исто
така не може да се дефинира без усвоена технолошка концепција.
За местото на завршеток на технолошките барања во просторот од
аспект на обележјата важат истите стсвови како и кај местото на нивното
настанување. И овде белезите можат да ги имаат своите воочени состојки, со
тоа што кај процесот на дистрибуцуја спектарот на тие состојби се повеќе се
шири. Може да се замисли колку е широка можноста на состојбите на белезите
на местото на завржетокот на технолошките барања кога се во прашање местата
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на малопродажба(бутиците, самопосугите, продавниците и сл.) и за кои за се
мора да се води сметка кога во складиштето се програмира систем за опрема
која треба да ги поддржува сите белези, за сите конкретни места на завршување
на технолошките барања. Доволно е да се нагласи дека постојат места на
завршување на технолошките барања кои се отворени за прием на стоката само
навечер( главни улици, пешачки зони и сл.) има само еден од два часа во текот
на денот. Без овие информации за местото на завршување на технолошките
барања не може квалитетно да се проектираат процесите во складиштата кои
скоро секогаш се дел од системи кои тој вид на технолошки барања треба да ги
организираат и делумно да ги реализираат.
Време на настанување на технолошките барања односно закон
за настанување низ времето е карактеристика на технолошкото барање кое го
дефинира законот за настанување на технолошкото барање низ времето може
да има воочени карактеристики и нивни комбинации. Дури може да се кажи и
дека тоа е карактеристика на технолошкото барање кај кое е најважно на
вистински начин да се воочи какви му се белезите. Големи грешки во
проектирањето на реален складишен систем се чини дека доколку на пр: не
констатира нестационионираност на времето на настанокот на технолошките
барања а со тоа и на вистински начин се реагира на присуството на тие
нестационарности. Законот за настанување на технолошките барања низ
времето исклучително многу зависи од должината на временскиот интервал во
кој тој закон се утврдува па треба да биде крајно претпазлив кон изборот на
временскиот интервал во кој тоа се утврдува. Утврдувањето на законот за
настанокот на масовни технолошки барања треба да се направи преку
утврдување на времето помеѓу две соседни барања, а не барање во одредени
временски единици секогаш кога се применуваат аналитичките методи. Кога се
применува симулација , може да се утврди голем број барања во мал врменски
интервал(интервалот на анализа на процесите) под услов присуство на
интервалида се причека при укучувањето на симулацијата.
Појавен облик на технолошките барања (количина) претставува
карактеристика на технолошките барања која блиску се дефинира како
технолошко барање. Таа може да биде маршутен воз, железнички патен состав,
камиони, палета, буре, пријава на стока во довоз и голем број други можности,
па не останува ништо друго туку да се препорача во секоја конкретна ситуација
појавните облици на технолошки барања посебно да се утврдуваат, врши нивна
одговорувачка класификација па некои од заедничките карактеристики и со тоа
вкупниот број се доведува на прифатлива мера, за понатамошната обработка.
Кога е во прашање појавниот облик на технолошките барања најзначајно
обележје е неговата хомогеност односно нехомогеност . Во практиката,
најчесто место на рационализација на појавниот облик на технолошки барања е
и
појавувањето. Лошата хомогенизација на технолошки барања во
појавувањето не може да го поправи ни најдоброто технолошко решение за
складиштата па на тоа прашање мора да се посвети посебно внимание.
Варирањето(промената) на појавните иблици на технолошките барања низ
времето, било како последица на стохастичноста или нестационираноста, тоа
резултира со значајни тешкотии во работата на складиштата бидејки е многу
тешко да се изгради складишен објект и да се обезбеди складишна опрема која
е еластична на промените на појавниот облик на технолошките барања низ
времето.
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Интензитет на технолошките барања претставува квантитативна
карактеристика и најчесто се дефинира истовремено со количината, бројот на
технолошки барања, запремнината и сл. Квалитативни големини низ времето.
Од аспект на проектирањето на складиштата, интензитетот на технолошките
барања сигурно дека претставува една од неговите најзначајни карактеристики.
Ако се земе во предвид дека ресурсите кои се проектираат(технолошките
елемети на складишниот систем-ТЕ) мора со саканата сигурност да ги
остваруваат технолошките барања, тогаш е сигурно дека интензитетот на
технолошките барања претставува полезна карактеристика за сите пресметки на
капацитетите на технолошките елементи. Најважно обележје на интензитетот
на технолошките барања се стационираност, нестационираност и
детерминираност-стохастичност, иако ни останатите обележја ме може да се
занемарат. Грешките во пресметките кои не потенцираат присуство на
нестационираност и стохастичност може да бидат уништувачки за
функционирањето на складишниот систем . Доволно е само да се спомне како
изгледа предавањето на житото од страна на селаните на млинарските
организации каде пред силосите се чека во континуитет и по неколку
денонокија за да се предаде житото. Тука очигледно проектантот на
складиштето не анализирал нестационираност и краткото време во кое се
активни влезните текови на житото.
Интензитетот , како карактеристика на технолошките барања
некогаш мора директно да се утврди , а некогаш тој може да се утврди низ
познатите:
Време на настанување на технолошките барања , односно неговиот закон за
настанок низ времето
Појавен облик (количина) на технолошките барања.
Траење на реализацијата на технолошките барања битно зависи од самите
негови
карактеристики , исто така и од технолошките промени , па затоа мора да се
утврдуваат сите потенцијални познати технологии. Оваа карактеристика на
технолошките барања најчесто мора да се утврди и со мерење на бараното
време во веќе постоечките складишта(а во кои е присутна потенцијална
технологија) или пак , од квалификациите на овие карактеристики на
технолошки барања се доаѓа со одговорни и во литературата познати начини на
пресметки. Ова утврдување на траењето на реализација на технолошките
барања мора да биде такво да ги направи сите работи кои се присутни во текот
на реализацијата. Посебно мора да се посвети внимание на сето она што ја
успорува реализацијата, па сето тоа да се санира, а не со така лош начин на
работење да се одвива во пресметките за нов складишен објект кој се
проектира.
Набљудувајки ја работата на претоварните дигалки во едно
бродоградилиште константно е да процесите многу долго траат , односно дека е
потребно премногу долго време на реализација на технолошките барања.
Понатаму анализата покажала дека тоа е последица на доминантното користење
на дизалицата како помошно средство за монтирање , склопување и делови за
доопремување од складиштето , а не за операции за ракување со тежини .
Наместо да се прифати таквото време на циклусот и драстично да се зголеми
бројот на дизалици на претоварениот фронт, предложено е купување на далеку
поевтини помошни средства за монтажа , а дигалките што се ослободени за
работа на претовар , што им е основна цел .
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Интервал на трпение на технолошките барања се дефинира како
време во кое мора да се отпочне со реализација , или во кое реализацијата на
технолошките барања мора да се обави , а притоа да нема никакви последици
од т.н доцнење на релизацијата на технолошките барања. Очигледно е дека
интервалот на трпение има два облици: на почетокот на извршувањето и на
крајот на извршувањето.
Интервалот на трпение на почетокот на реализацијата конкретно ,
претставува време за кое може да се одложи реализацијата на технолошките
барања , додатните трошоци поради задржувањето во реализацијата или некои
други последици. Овој облик на интервалот на трпението може да се појави во
услови каде за извршување на едно барање постојат повеќе можности, односно
во услови на присуство на концентрација помеѓу елементите кои едно барање
може да ги изврши. Како што може да се види тоа од описот, тој е позгоден за
примена во услови на пазарен пресврт во реализацијата на барањата.
Интервалот на трпение на крајот на извршувањето на технолошките
барања е реме во кое технолошките барања, додатни трошоци или некои други
последици.
Овај облик на интервал на трпение има значително широка
примена. Практично сите барања кои се испоставуваат во рамките на едно, не
можат да бидат опслужени со елементи од некој друг складишен систем.
Меѓутоа, по правило надминувањето на интервалот на трпение повлекува
последици кои најчесто се манифестираат со додатни трошоци. Највоочлив
пример за вака дефинираниот интервал е затварањето на договорот за превоз,
кој е во повекето случаеви , опфаќа и дозволено време за задржување на
превозните средства при натовар и истовар. На пример, дефинирано е возот во
железничкиот превоз при истовар без дополнителен надомест да може да се
задржи до 6 часа, а за надминувањето на ова време се плаќа "возна лежарина".
Значи интервалот на трпение лежи во неговата достава интензивно
влијае на бројот на технолошки елементи кои извршуваат испоставување на
технолошките барања. Зборувајки генерално, зголемувањето на интервалот на
трпение на потребен број технолошки елементи опаѓа, што е последица на
можностите на собирање барања низ времето. Спротивно на ова, со намалување
на интервалот на трпение се доведува до зголемување на потребниот број
елементи.
Интервалот на трпение , како и некои други карактеристики на
технолошките барања може да биде влезна големина , пропратена со
технолошки барања , но во некои случаи може да се појави во облик на
резултати од технолошкото проектирање. Ваквата состојба е последица на
воочените елементи , така да мпже да се постави задача за барање на оптимум
помеѓу вложувањата во технолошките елементи и вложувањата во
продилжувањето на интервалот на трпение , се разбира доколку тоа е можно.
Лимитирачки фактори кои се појавуваат како карактеристика на
технолошкото барање можат да бидат во бројни и многу различни појавни
облици. Тие секогаш зависат од конкретните ситуации и по правило се
утврдуваат низ проектните задачи или низ анализа на секое технолошко
барање. Многу широките можности на лимитирачките фактори условуваат за
нив многу тешко воопштено нешто да се каже , веке само може да дадат
начелни сугестии
кога се тие во прашање. Се слушува ситуација да(некои од лесно
"воопштени" лимитирачки фактори, ако се прифатат, а најчесто се прифаќа кога
се веке лимитирани факторите) поттикнуваат големи проблеми и големи
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трошоци кон субјектот кој го дефинирал лимитирачкиот фактор кој често не ни
бил свесен. Во тој случај по правило треба да се подготви и алтернативно
решение кое не ги почитува постојано таквите лимитирачки фактори на кој
начин би се покажало колку чини присуствота на лимитирачките фактори. Ако
тое е чинење повеке од вредноста која стои зад лимитирачкиот фактор, треба да
се предложи негово укинување . кога е во прашање проектирање на градежните
складишта често како лимитирачки фактори се појавуваат постоечките објекти
и постоечката инфрастуктура на локацијата. Се случувало поради постоење на
некои шупи, да се бара од проектната задача значајна оддалеченост на
локацијата на складиштето од индистрискиот колосек, иако дополнителните
трошоци на внатрешниот транспорт и за помалку од една година се пренесува
до внатрешноста на шупата. Јасно е дека во тој случај постоењето на шупите
не смее да биде лимитирачки фактор, односно складиштето може да се
проектира како тоа да не постои.
6.1.2. Обележја (белези) на карактеристикита на технолошките барања
Детерминираност
За карактеристиките на технолошкита барања (ТБ) се кажува дека
детерминираноста има обележје само во секој момент од времето може точно ,
квантитативно да се одредат обележјата на тие карактеристики. Технолошките
барања со карактеристиката на детермираност се јавуваат во високосериско
производство , во кое сите операции се врзани за производствениот и за
логистичкиот процес однапред испрограмирани и познати. Дури и во вакви
ситуации може условно да се зборува за детерминирачкитае карактеристики на
технолошките барања, бидејки и во најорганизираното и потполно
автоматизирано производство се јавуваат откази на делови и/или цели
производни средства, што во технолошките барања внесува количество
стохастичност. Меѓутоа ова е по правило занемарливо и белезите на
карактеристиките на таквите технолошки барања може да се сметаат како
детерминирачка и посебно а посебно екцесна ситуација може да се опише на
начон на кој ги поддржува елементите на стохастиката.
Стохастичност
Карактеристикита на технолошкита барања имаат белези на
стохастичност кога се релевантни појавувањата на настаните на случаен начин ,
а тоа појавување е можно да се опише со користење на теорија на веројатноста
и математичка статистика. Присуството на стохастика како белег на некои од
карактеристиките на технолошките барања е скоро секогаш неизбежно во
логичките процеси , а посебно во процесите на дистрибуција. Значењето на
присуствотао на стохастиката како белези на карактеристиките на
технолошките барања се применува од состојба до состојба , а зависи
првенствено од коефигиетот на промени на карактеристиките на технолошките
барања , цената на технолошкиот елемент кој извршува технолошко барање и
од осетливоста ширум системот на неизвршување технполошки барања
навреме.
Стационираност
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Карактеристиките на технолошките барања се стационирани кога не
се менуваат низ времето , односно кога тие не зависат од моментот на времето
кога процесот се набљудува.
Математичарите строго кажуваат дека
стационираноста е присутна кога е исполнет условот:

P(t , t + r )=P(r)
Меѓутоа за практична употреба на прашањето на карактеристиката
стационираност, на технолошките барања мора да се реализира со следење на
технолошките барања во различни временски интервали , бидејки тој едно исто
технолошко барање во некој интервал може да биде стационирано , а во друг
нестационирано.
Исто така може да се констатира дека за анализа и проектирање на
логистички процеси постои многу значаен однос помеѓу интервалот на чекање
на технолошките барања.
Нестационираност
Присуството на нестационираност како белег на некои од
карактеристиките на технолошките барања наговестува одредени проблеми за
инжинерите кои се бават со логистички процес. Кај нив постојано е присутна
дилемата за која состојба тој белег на карактеристиките на технолошките
барања треба да се проектира ресурс кој тоа технолошко барање го извршува.
Сето тоа треба да се направи имајки во предвид од секоја значајна
нестационираност обично ја следи технолошка неусогласеност со
технолошките барања и технолошките елементи.
Континуитет
Присуството на континуитет какобелег на карактеристиките на
технолошките барања упатува на избор на начинот на анализа кој овој
континуитет ќе го поддржува. Ова е од посбно значење кога по ред се
реализираат технолошките барања со белези на конѕинуитет и технолошки
барања со белези на дисконтинуитет. Оваа врска е можна без обзир на
останатите карактеристики на технолошките барања само доколку на одреден
начин се неутрализира.
Дисконтинуитет
Присуството на дисконтинуитет покажува дека некоја од
карактеристиките на технолошките барања е прекинлива, односно дека во еден
временски период постои а во друг не постои. Дисконтинуитетот по правило ги
следи сите технолошки барања кои се појавуваат во логистичките процеси со
исклучок на транспортните процеси кои се одвиваат континуирано, како што се
транспортот на цевки, транспортот на траки и сл.
Хомогеност
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Хомогеноста е многу интересно обележје на карактеристиките на
технолошкото барање од причина што онај моменк кога ке се спомене
хомогеноста мора одма да се постави прашање во однос на што хомогеноста се
утврдува? Дури кога ќе се одговори на ова прашање, може да се анализира
прашањето на хомогеноста. На пр:кога е во прашање ракувањето со палети и
буриња, виљушкари, тие се хомогени во однос на виљушкарот, но не се
хомогени во однос на зафатното уредување. Исто така, прашањето на
хомогенизацијата најчесто е во голем дел последица на технолошко решение, а
не на некои изворни хомогености. Технолошкото барање за складирање на
вино во резвоари сигурно не е хомогено со технолошкото барање за складирање
на некој овошен сок, но во присуство на релативно долги сезони пројавува
единствени технолошки барања во време кога друго не се јавува и обратно,
сигурно се поставува прашањето на хомогенизација бидејки може да се случи
да е поевтино едно миење на резервоарот годишно от инвестиција во еден
резервоар повеќе. Во последниот случај се зборува за условна хомогеност ,
односно за хомогеност која е направена со интервенција која одговара било да е
на стока која се складира , било да е на некој складишен ресурс. Палетизацијата
на пример претставува една од најмногу применуваните интервенции со цело
хомогенизирање на стоката.
Сигурно дека хомогенизацијата на технолошките барања е многу
често корисна и дека претставува значајна можност за реализација на
технолошките барања во појавувањето но мора да се нагласи дека нити е
секогаш можна , нити секогаш е корисна.
Нехомогеност
Нехомогеноста на некои од карактеристиките на технолошките
барања по некоја основа во однос на другите технолошки барања упатува на
заклучок дека за нив треба да се проектираат различни ресурси кои одговараат
на воочените нехомогености. Иако на прв поглед изгледа дека нехомогеноста
на технолошките барања е секогаш штетна во практиката не е така. Дури може
да се каже и дека во проектирањето на реални процеси на катедрите за
индустриски транспорт и складиштата и катедрите за ракување со тежината.
На сообраќајниот факултет во Белград , постигмати се најзначајни резултати
односно најголеми заштеди со дехомогенизација на технолошките барања.
Дехомогенизацијата по правило носи многу резултати доколку ретките
технолошки барања значително се разликуваат од масовните кои бараат многу
скапи елементи за реализација.
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7. ТИПИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
Веќе е истакнато дека основниот принцип при дефинирање нљ
технолошките барања е неговата поврзаност со технолошкиот елемент кој тоа
барање го извршува, па отогаш, се појавува повратно дејствона технолошките
елементинти на технолошките барања. Имено, користењето на технолошкиот
елементза извршување на едно технолошко барање може, како последица да
има неопходност за извршување на некое друго барање за да се користи само
одреден технолошки елементима група технолошки елементи кои се
компатибилни со него (бункер за истовар-транспортер за траки).
Исто така, помеѓу технолошки барања постои многу интензивна
врска , така да појавувањето на едно барање подразбира појавување на некое
друго барање. Тие во практиката ретко кога се појавуваат независно, а притоа
таа независност од случај до случај е различна.
Сето оваа бара групирање на технолошките барања во групи кои се
хомогени од аспект на нивното извршување. Вака формираната група на
барања, заокружена во една технолошка целина, може да се подели и тоа е
единствен начин на извршување, кој ако е вообичаен, во праксата, добива име
типична технологија.
Се случува проектантот на технологијата да се најде во ситуација да
мисли најдобро решение дека е некоја невобичаена технологија. Во тој случај
се работи за нетипична технологија во однос на кој треба да биде крајно
претпазлив и да ја применува само кога неговата предност егзактно се
докажува. Овој доказ мора да ги респектира сите релевантни причини во
детали, паралерно на анализата со сите спротивставени типични технологии.
Секако е голем успехот одреден проблем да се реши со нетипична технологија,
ако е нејзината примена оправдана, бидејќи мора да се нагласат сите денес
познати типични технологии кои во почетокот биле нетипични технологии.
Точно е дека секоја група на формални технолошко барања може да
се извршува на различни начини, со користење на различни технолошки
елементи, па на секоја група може да се додели и збир на припаднички типични
или нетипични технологии.
За типичните технологии може да се каже дека се потполно
дефинирани само ако се комплетно опфатени следните големини:
Структурата на технолошките барања кои се опфатени со технолошка
концепција со сите свои релевантни карактеристики,
Структурата на користените технолошки елементи и нивниот однос со
технолошките барања,
Решението на микролокациските проблеми поврзани со реализацијата на
типичните технологии и
Облици на оперативното упаравување при извршување на технолошкото
барање.
Структурата на технолошките барања и нејзините релевантни
карактеристики се детално обработени во рамките на предходните точки.
Дефинирање на структурата не технолошките елементи и нивниот
однос со технолошките барања подразбира одредување на технолошки
елементи или групи на технолошки елементи кои ќе бидат користени при
реализацијата на конкретно технолошко барање, со прецизирање на сите
релевантни карактеристики на технолошките лементи.
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Како што е веќе истакнато, едно технолошко барање може да биде
извршено со голем број различни, технолошки елементи, исто како што еден
технолошки елемент може да биде користен за реализација на повеќе
технолошки барања. Тоа значи дека поединечни технолошки барања меѓусебно
се помагаат со користење на исти технолошки елементи, и дека при
определувањето на потребниот број на технолошки елементи мора да се води
сметка за сите технолошки барања кои се доделени на еден технички елемент.
Ова се причини кои во прв план ја поставуваат потребата за што поедноставно
согледување на воочените врски, цо што наједноставно се реализира
формирањето на матрични врски, во однос на
технолошките барања
технолошките елементи.
Пример за формирање на ваков однос даден е на сликата (слика 170)

Слика 170. Матрица на односот на технолошките барања и технолошките
елементи
Знакот (*) во матрицата покажува дека технолошкиот елемент од ( редот
одреден со тој знак ) учествува во реализацијата на технолошките барања ( кои
припаѓаат на групата одредени исти знаци).
Типичните технологии во практиката
настанале со развофна
технолошките барања кои се поставуваат пред складиштето во рамките на
скаладишните задачи, едната стран и развојот на складишните опреми и
нивната понуда на пазарот, на другата страна . Принципите на вообликување на
типичната технологија прикажани се насликата. При тоа , испошитувана е
причината во практиката на определени технолошки барања да ес појавуваат
групно, па е воведена поимот група технолошки барања (ТG) која треба да се
извршува во рамките на зокружената технолошка целина.
Решавањето на микролокациските проблеми во рамките на типични
технологии подразбира дефинирање на сите неопходни барања за просторот,
како и самото разместување во просторот на сите користени технолошки
елементи. Без решавање на микролокациските проблеми во рамките на
тепичната технологија ќе извршува , а што може значајно да гоотежни
подоцнежнотопроектирањеили практично примената на решението.
Во областа на управувањето со процесите кои се реализираат во
рамките на една типична технологија неопходно е да се дефинираат сите
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меѓусебни зависности кои се присутни при поврзување на еден технолошки
елемент со сите коресподентни технолошки барања кои се појавуваат низ
времето.
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Slика 171. Пrincip na voobli~uvawe na tipi~nata tehnologija
Поради илустрација на едно типично технолошко решение, обработен е и
даден пример на типична технологија за складирање на палетизиран товар во
високорафтно складиште.
Кај овие типични технологии се појавуваат следните технолошки барања :
ТБ1 - допрема на палетите и одложување на пуферните слогови пред
плакарите,
ТБ2 - привремено задржување на палетите на пуферните слогови до
моментот, на прифаќање на палетите со слегување,
ТБ3 - земање на пуферните слогови, пренос и одложување на палетите во
плакарот,
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ТБ4 - мирување на палетите во рафтот ,
ТБ5 – земање од рафтот , пренесување и одложување на палетите на
пуферниот слог пред рафтот,
ТБ6 – привремено задржување на палетите на пуферниот слог до времето на
прифаќање на палетите со челичниот вилушкар,
ТБ7 – зафаќање на палетите со пуферниот слог и нивен пренос до местото
на прифаќање од страна на следниот процес.

Слика 172. Типична технологија за складирање палетизирана тежина во
високоплакарски складишта.
Технолошките елементи кои се користат во рамките на овие
технологии можат да се дефинираат на следниот начин:
ТЕ1 - челни електро вилушкар,
ТЕ2 – интерна сообраќајница,
ТЕ3 – пуферен слог пред палетниот плакар,
ТЕ4 – плакарски сложувач,
ТЕ5 – палетен плакар.
Ова типична технологија може да се опише со матрица на односите на
технолошките барања и технолошките елементи прикажани во (табелата1).
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Табела 1. Матрица на односите на технолошките барања и технолошките
елементи за типичната технологија дадена во примерот

8. ТЕХНОЛОШКИ КОНЦЕПЦИИ
Со дефинирањето на типична технологија за сите технолошки
барања заокружена во технолошка целина, практично се сите процеси кои се
одвиваат во складиштата покриени од некои технолошки решенија, при кој што
за секоја технолошка целина, во форма на варијанти дадени се повеќе типични
технологии. Меѓутоа, типичните технологии самите по себе немпжат да
представуваат технолошко решение кое може да се примени во складиштата.
Дури типичните технологии со кои заедно се опфатени сите технолошки
барања можат да бидат применети на цел систем, при што таа се нарекува како
технолошка концепција.
Остварувањето на текот на стоката до складиштето подразбира
ангажирање на повеќе типични технологии така што технолошките елементи во
рамките на секоја од нив меѓусебно мора да соработуваат што ги обврзува
типичните технологии меѓусебно да мораат да бидат компактни . Така, на
пример, технологијата применета на линијата на претовар мора да одговара на
технологијата која се користи при складирање и дескладирање, дури може и да
се случи истите средства со кои се обавува натовар и истовар на возилата да
реализираат и складирање и дескладирање на стока .
Од овие причини дури технолошките барања групирани во
заокружена технолошка целина, а самите тие и сите дефинирани типични
технологии во однос на меѓусебна зависност, неопходно е де се поделат во две
групи:
Типични технологии кој зависат од технолошката концепција
Типични технологии кои не зависат од технолошката концепција.
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Во овие услови една варијантна концепција настанува како збир на типични
технологии од група на оние ко не зависат од технолошката концепција и
подгрупа од оние кои зависат од технолошката концепција.
Само по себе се подразбира дека евентуално дефинираните нетипични
технологии имаат потполно ист третман како и сите типични технологии, така
да при формирањето на комбинација потполно исто се третираат. Практично
може да се каже дека било кои типични технологии може да се заменат со било
која нетипична технологија, нормално, во услови да исполнуваат иста група
барања.
Изборот и групирањето на типична технологија која прави една
технолошка концепција, од пресудно значење е сите типични технологии
локациски да се доведат во меѓусебни односи. Секоја типична технологија
неопходно е точно да се лоцира на расположливата локација , при што може да
се случи поради локациски ограничувања на некои од технолошките
концепции, при решавањето на конкретен проблем да не може да се примени.
Точно е од секој дел од вклопување на типична технологија во локацијата пред
да се димензионираат технолошките елементи, може да биде само
прелиминарно. Без прелиминарно вклопување на типична технологија во
локацијата невозможно би било опишување на технолошките барања бидејки
би биле непознати карактеристиките како што се: Место на настанување и
место на завршеток.
Сите типични технологии во рамките на една технолошка концепција
мораат да функционираат во единствен систем што задолжува управувањето на
процесите кои се одвиваат во рамките на поединечни типични технологии и
помеѓу нив работа на единствен начин. Оттука во рамките на една технолошка
концепција мора во целост да се обработи начин на управување со сите
процеси.
Без вклучување на управување на процесите би било невозможно да
се опишат односите помеѓу ТБ, како што се : приоритет, едновремена
реализација на едно ТБ за повеќе ТЕ и сл. Од досега изнесеното станува јасно
дека една технолошка концепција во основа на група типични, нетипични
технологии, вклопува во локацијата и управување со процесите.

TK=

- типични технологии
- нетипични технологии
- прелиминарно вклопување во локацијата
- дел од вклопувањето на процесто значаен за ТК

9. ТЕХНОЛОШКО РЕШЕНИЕ
Технолошкото решение на складишните системи исто како кај
типичната технологија и технолошката концепција, може да се дефинира во
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облик на можности. Тоа настанува со понатамошно надградување на
технолошката концепција.
На секоја технолошка концепција, за конкретна примена муѕ недостига
бројни технолошки елементи, или некои нивни други квантитативни
карактеристики, конечен избор на постапки за управување сопроцесите, како и
барањата, односмо подлога за останатите области на проектирање, кое ќе
обезбеди потполно концептирање на складишниот систем.
Одредувањето на потребните квантитативни карактеристики на
технолошките елементи се обавува со нивно димензионирање, на кое посебно
се посветува внимание во останатите поглавја.
Конечно вклопувањето на елементите во локацијата и конечниот избор
на постапки за конечно вклопување и покрај тоа што се основни решенија и
принципи од овие области дефинирани во рамките на разработка на типичната
технологија и технолошка концепција, може да се обави дури после
димензионирањето на технолошките елементи.
Како што е тоа истакнато последната фаза во формирањето на
технолошките решенија е во работна подлога која може да послужи за
распоредување на останатите проекти неопходни за конципирање на
складишниот систем. Најчесто е потребно да се дефинира подлогата за
понатамошно проектирање во областите на: високоградба, нискоградба,
архитектура,
урбанизмот,
инсталацијата,
информационите
системи,
противпожарната зажтита и заштитата на работата.

Σ

TR=

-

технолошка концепција
димензионирање на технолошките елементи
крајно вклопување на технолошките елементи во
локацијата
краен избор на постапките за управување
дефинирање подлога за останатите проектанти

10. ПРЕГЛЕД НА ТИПИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
Како што е веќе истакнато, при формирање на типична технологија
неопходно е да се воспостави однос помеѓу технолошките барања и
технолошките елементи кои тие барања ги извршуваат, во прелиминарното
дефинирање на распоредот на елементите во просторот и постапката за
управување кое се применува при реализација на поедини процеси.
Низ анализата на складиштата како систем , набљудувни се и неговите
елементи низ складиштата на опрема која потенцијално се користи во рамките
на складишниот систем.Од овие причини, во рамките на набљудувањето на
типичната технологија, на опремата нема да биди посветено големо внимание.
Акцентот се става на стоката за која може да се користи поединечна типична
технологија, специфичноста на користените технолошки елементи,
потенцијалните облици на управување и организација на просторит.
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10.1. Типична технологија на складиштата за парчести товари
Без сомнение основна цел при дефинирањето на типичните технологии е
создавање услови за функционирање на конечното решение за складишните
системи со минимални трошоци.Вака поставената цел во себе содржи многу
голем број компоненти, при што јасно е дека сите овие не можат да бидат
воочени и квантифицирани во постапката за формирање типични технологии.
Меѓутоа, основниот принцип кој води до исполнување на поставените
цели секако, мора да бидат респектиран.Овие принципи најкратко може де се
дефинираат низ создавање услови за остварување на:
што подобро искористување на површините на складишниот објект,
што подобро искористување на големината на складишниот објект и
што помали трошоци за ракување на складишните единици при реализација
на нивното складирање и дескладирање.
Доколку се занемарат складишните површини за споредна намена и
внимание да се посвети само на оние делови на складиштата на кои е лоцирана
тежината и по кои се движат средствата за складирање и дескладирање, за
искористувањето на складишната површина може да се зборува од два аспекти.
Првиот аспект подразбира доведување во однос површините наменети за
движење на средствата за складирање и дескладирање со површината наменета
за непосредно чување на тежината. Другиот аспект подразбира непосредно
ангажирање на површината на која се чува.
Логично е дека површината на складиштата ќе биде подобро искористена
доколу во складиштето се појават минимален број на сообраќајници(патеката) и
притоа тие имаат најмала ширина. Меѓутоа , како што многу работни патеки не
зависат само од карактеристиките на средствата за складирање и дескладирање,
дури на нив влијае и димензијата на складишните единици со кои се ракува,
потребно е да се земе во предвид и влијанието на складишните единици спрема
работните патеки на искористување на површината. Складишната единица во
однос на работната патека може да се постави на два начина:
Првиот начин (начинот "А") подразбира таа да е поставена на кратката
страна на работната патека, така да е средство за складирање и дескладирање на
таа страна (слика 173)
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Слика 173. Поставување на складишните единици на кратката страна на
работната патека
Во овој случај големината на работната патека мора да обезбеди движење
на средствата за складирање (Sp) и прифаѓање на складишните единици (a) и
формирање на заштитна зона (2z) .Површината под тежината има должина која
е последица на бројот на складишни единици кои треба да се прифатат (n),
нејзините димензии (a) и
заштитната зона (z) која се остава помеѓу
складишните единици. Доколку се набљудува само еден сегмент од
складишната површина која обезбедува сместување само на едно поле од
складишните единици со двете страни на работниот пат, може да се пресмета
површина која е ангажирана на тежината PTa , површина на работните патишта
PPa и коефициент на искористување на површината na.

PT A

2 n a

PPA

(b z ) (a s p

A

PT A
PT A PPA

(n 1) z

(b z )

2 z)

2 n a (n 1) z
2 n a(n 1) z (a s p

2 z)

Складишната единица може да се постави така да нејзината
голема страна да се наоѓа покрај работната патека.(слика 174).
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Слика 174. Поставување на складишни единици на широката страна на
работната патека
Во овој случај големината на работната патека мора да одговара со
збирот на средствата за складирањето (Sp), ширина на складишните единици (b)
и да одговара со големината на заштитната зона( Z). Големината на зона во која
се сместува тежината се добива, слично како во претходниот случај, на основа
на бројот на складишни единици кои се поставуваат по длабочината на полето
(n) , димензиите на складишните единици (b) и заштитната зона која се остава
помеѓу две складишни единици( Z).
Аналогно на претходниот случај може да се дојде и до површина
под тежината на PTb , површината за патиштата PPb и коефициентот на
искористување на складишната површина nb

PTB

2 n b (n 1) z (a

PPB

(a

z ) (b s p

z)

2 z

PT A
2 n b (n 1) z
PT A PP A 2 n b (n 1) z (b s p 2 z )
До доведување во однос коефициентот на искористена површина при
начинот на поставување на складишните единици "А" и "Б", може да дојде и до
коефициент кој кажува за степенот на предности со примена на една од овие
два начини на поставување на складишни единици:
(2 n b 2 z n 2 z ) (2 n a 2 z n a s p
B
B

A

(2 n a 2 z n 2 z ) (2 n b 2 z n b s p )

Или во случај на поставување една единица по длабочината
слоговите:
2 z Sp
3
1
b
(
3
a
2
z
s
)
p
1
a
B
1
2
z
Sp
a
(
3
b
2
z
s
)
p
A
3
b

на
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Анализата на вака добиените резултати покажува дека посебно
големи ефекти се добиваат во услови кога постојат значајни разлики во
должината и големината на складишните единици(како што е тоа случај кај
шипкастите материјали, на пример) и во услови кога средствата за складирање
и дескладирање имаат поголема површина.
Од овие причини при прелиминарно определување за типична
технологија треба стремеж кон поставување складишни единици на страна од
работната патека, секако каде што постои таква можност.
Исклучок е доколку истата стока се складира само во едно место
вертикално на влезот и кај влезниот рафт. Тогаш складишната едница треба да
се постави со широката страна, со која би се овозможило лесно движење на
механизацијата низ полето.
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Слика 175. Зависност помеѓу искористувањето на површината на
складиштата. Мерки на складишните единици и начини на нивно поставување
во однос на работната патека (Z= 10cm; n=5)
Како што е веќе истакнато, според претходно опишаното, како
посебен аспект на оптимизација во рамките на една група типични технологии,
може да се издвои комплексното разработување на ангажираните површини и
складишната запремнина. Овој аспект на разработка на проблемите подразбира
доведувањево врска искористувањето на складишната површина со
потенцијалните трошоци за дополнителна манипулација поради неможноста
директно да се постави со секоја складишна единица. Со цел да се
разјасниприкажувањето на проблемотможе да се разработат (разгледаат) два
екстремни начини на поставување на тежината во складиштето. Првиот од нив
би подразбирал прекривање на целата складишна површина со складишните
единици без основање на било какви работни патеки. Во овој случај саканата
складишна единица , која се наоѓа непосредно во влезот во складиштето, би
можело да се пристапи само доколку претходно се тргнат складишните единици
кои оневозможуваат средството за дескладирање него да му се пристапи. Во
вториот случај тежината се поставува така да постои доволно работен простор
кој обезбедува пристап на секоја од складираните единици. Споредувајки ги
овие два начини на поставување на складишните единици, може да се дојде до
заклучок дека во првиот случај искористувањето на складишната површина е
максимално,
но постојат многу значајни трошоци за дополнителна
манипулација. Во вториот случај искористувањето на складишната површина е
минимално, но трошоците за дополнителна манипулација не постојат.
Во
практичните
разработки
од
овие
причони
се
поставува(наметнува0 проблемот во дефинирање на саканите селективности,
односно бројот на складишните единици кои можат да се постават на
складишната површина така да пристапот без дополнителни трошоци за
манупулација е обезбеден само на оние единици кои се наоѓаат во работниот
простор, што значи во зоната на дофатот на средствата за складирање и
дескладирање. Логично е дека најголемата селективност обезбедува создавање
на услови да на секоја складошна единица директно да се пристапи.
Овај проблем во основа припаѓа на областа димензионирање но
прелиминарно е неопходно да се разработи и во фазата на избор на
потенцијална типична технологија. Нивото на селeктираност за кое треба да се
определи директно може да се поврзи со количината на стоката и нејзиниот
коефициент на обрт во рамките на една хомогена стока.
Воопштено говорејки, постоењето на исклучително големата
количина на стока со еднакви карактеристики создава услови во кои
директниот пристап на секоја складишна единица не е потребен па со самото
тоа тие се погодни и со технологијата која обезбедува релативно помала
селективност. Спротивно на ова во услови кога е потребно да се складира
стоката со исклучително голем асортиман практично редовно се бара пристап
на една одредена складишна единица , па со самото тоа погодни се и
технологиите кои обезбедуваат голема подготвеност за процесите кои следат
после складирањето и во контекст на вака формираните групи определување за
типична технологија.
Ваков пристап, на пример, има смисла во
дистрибутивните и производните складишта кога технологијата на складиштата
се прилагодува на стоката подготвена за една отпремa.
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10.1.1.Типични технологии за складирање на палетизирана стока
Збирот на типични технологии кои се применуваат при палетизирана
тежина може да се формира со соодветна комбинирана опрема и средства кои
се користат при складирање и дескалдирање.Овој збир е прикажан во табела
(табела 2).

Табела 2. Типична технологија за складирање палетизирана тежина
Како што сето ова од таабелата може да се види палетизираната тежина
може да се складира без примена на складишна опрема или со користење на
селективни, проодни, движечки или покретни помагала.
10.1.1.1. Складирање на палетизираната стока без складишна опрема
Складирањето без примена на складишна опрема подразбира поделба на
поврешината на складишниот објект на зони наменети за чување на хомогена
група на тежина. На скалдишните единици на некој од овие површини може
дирекно да се постапи само во случај кога тие се наоѓаат непосредно покрај
сообраќајница наменета за движење на средства за складирање и дескладирање.
Димензиите на вака дефинираните површини мора да бидат усогласени со
саканиот број на палети кои не се наоѓаат на една иста површина. Овој број е
последица на анализа на барањето за складирање од аспект на хомогеноста на
тежината.
Општиот принцип на избор на типична технологија е докажано дека е
погоден за складишната единица да се постави така да нејзината кратка страна
да се наоѓа на работната патека, а со самото тоа и ширината на оваа површина
позната во услови кога е предходно дефиниран бројот на редици на палетата.
Помеѓу секоја палета се остава заштитна зона чија функција е да обезбеди
непречено складирење и дескладирање.
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Слика 176. Блок систем за складирање палетизирана тежина
Вообичаено е ширината но овие зони да изнесува 10cm.
Бројот на палети кои можат да се складираат по висина, една над друга,
условен е доминантно од карактеристиките на палетите и тежината ставена на
нив, односно можноста да тежината на палетата поставена надното на
складиштето да го прифати оптеретувањето од палетата над него. Во услови
кога ваква можност не постои може да се применуваат разни облици на палетни
продолжетоци кои оптеретувањето кое е направено одгорните палети директно
го пренесува на дното. Практиката покажува во реални услови е можно да се
обезбеди поставување на максимално 4 до 5 палети во висина.
Оваа типична технологија е погодна во услови кога во рамките на една
хомогена група стоки се појавува исклучително голем број на палети, па е
можно, без значителни трошоци поттикнати од дополнителна манипулација, да
обезбеди економско прифатливо работење. Исто така, многу често се сретнува
во услови кога за складирање се користи постоечки објект со мала висина.
Модификацијата на овие технологии се изведува така да површината на
складиштата на која се сместува само една палета, при што оваа површина се
нарекува унифицирано поле. На овој нацин создадени се услови да може
директно да се пристапи на палетите во рамките не една површина, независност
од степенот на пополнетост на соседната површина (слика 177). Во овој случај
палетите се поставуваат така да нивната широка страна да биде поставена на
работната патека. Ширината на оваа површина обезбедува средството за
складирање и дескладирање да одат напред или назад да се вратат по неа. И
покрај тоа што со ваквото поставување на палетите се доаѓа до нешто понизок
коефициент на искористување на скалдиштата , набљудувањето на типичната
технологија може ефикасно да се применуво во услови кога во рамките на
една хомогена група се појавува помал број на палети отколку во предходниот
случај.
Сите останати услови за нејзиното применување се еднакви како во
случаај на применување на блок начинот на поставување на палети.
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Слика 177. Типична технологија за складирање палетизирана тежина без
складишна опрема со примена на унифицирани полиња
Како што се гледа од табелата (табела 2) може да се види како
средствата за складирање и дескладирање, кај ваквиот начин на поставување
палети може да се користи кај хибридни, челни или виљушкари со тежиштето
на тежината во неговата база. Со обзир на тоа дека ова технологија подразбира
постоење на работни патеки во кои средствата за складирање и дескладирање се
вртат за 90º со што би можела да се зафати палетата , многу е значајно да се
избери она средство кое бара каратки работни патеки. Во овие услови е јасно
дека како најповолен може да се избере хибридниот виљушкар. Примената на
челниот виљушкар може да се очекува во услови кога во системот се појавуваат
и некој други задачи кои треба да се реализираат со исто средство како што е
натовар или истовар.
Многу ретко, во случај кога објектот е предвиден за складирање дури
опремен со мостна дигалка, ова средство со зафатна направа во облик на
виљушка, може да се користи за складирање и дескладирање.
10.1.1.2. Складирање палетизирана стока во селективни плакари
Типичното решение за складирање палети во селективно плакари
подразбира нивно поставување во парови, така да помеѓу секои два пара
плакари се остава патека за работно движење на средствата за складирање и
дескладирање. Овој принцип се нарушува само при поставување на плакарот
покрај ѕидот на објектот кога не се формира пар. Шематски приказ на
принципот на поставување селективни палетни плакари е даден на сликата
(слика 178).
Основна единица за користење на запремнината на складиштата е во
основа случајот со плакарската цел чии димензии се дефинирани со растојание
помеѓу вертикалните носечки рамки и хоризонталните носачи.
Нивната ширина овозможува најчесто, сместување, на две до три палети.
Во случај на појавување на потешки палети може да се користи и плакар со
едно палетно место во средината, а во случај на полесни единици, целта може
да се обезбеди со сместување и голем број палети.
Принципот на постоење на работната патека помеѓу секои два пара
плакари обезбедува директен пристап на секоја палета, без дополнителна
манипулација. Од овие причини примената на овие типични технологии
поврзана е со релативно лошо искористување на складиштата.
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Слика 178.Принцип на поставување селективни палетни плакари
Во рамките на овие типични технологии од примарно значење е да се
обезбеди минимизација на површината издвоена за работната патека што
подразбира применување на средствата за складирање и дескладирање кои не
бараат завртување 90° C при зафатите или оние кои ги бараат минималните
работни патеки. Во овие услови доминантно се користи вилушкар со ротирачка
глава доедека како алтернатива може да се употребува и хибриден вилушкар.
Користењето на челниот вилушкар, поради исклучително големите работни
патеки е практично занемарливо. Многу ретко, како средство за складирање и
дескладирање може да се користи и дизалица.
Некои од недостатоците од овие типични технологии може да се
елиминираат со поставување на двојни пара плакари така да се обезбедува
сместување на две палетни единици. Како, би се во овие услови обезбедило
зафаќање на други палети по длабочина, неопходно е да се користи хибриден
вилушкар со телескопски уред.

Слика 179. Селективни палетни плакари со поставување две ќелии по
длабочина
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Поради големата висина практично е единствено можно да се користат
плакарските слагалици за складирање и дескладирање. Овие средства, по
правило се водат повторно автоматски така да е обезбедена висока практичност
во работата.
Како заклучок може да се истакне дека селективните плакари се користат
во услови кога во складиштето се појавува исклучително голем број производи
(артикли) и кога интензитетот на влезни и излезни текови е многу голем.
Во услови на користење на високите плакари се обезбедува исклучително
голема компактност во поглед на користењето на запремнината така да може да
се обезбеди сместување на голема количина тежина на мали површини.
Основен недостаток на овие технологии е релативно лошото искористување на
складиштата.

Слика 180. Типично решение на високоплакарските складишта
10.1.1.3. Складирање на палетизирана стока во подвижни плакари
Конструкцијата на подвижните плакари обезбедува сместување палети во
ходниците, при што еден ходник е определен со бројни хоризонтални носачи на
палетата односно со бројни палети кои можат да се сместат по висина на
плкарот и должината на плакарот. Средството за складирање и дескладирање
влегува во ходникот како би ја зафатило палетата. Од овие причини можно е,
директно да се пристапи само на оние палети кои се наоѓаат во вертикалниот
стуб најблиску до влезот во плакарот, што оваа технологија е погодна за стока
кај која е можно да го почитува принципот “прв влезен - последен излезен“.
(слика 181).
Во еден ред мора по правило да бидат складирани исти или материјали со
сродни карактеристики. Доколку во плакарите се влегува со вилушкари само од
една страна, овој тип на поставување на плакарите се вика едновлезен, а ако се
влегува од двете страни тогаш станува збор за двовлезни плакари. Типичната
длабочина на едновлезните плакари е до 3 до 10 палетни места, а висината до 5
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палетни места, а манипулативно средство е виљушкар. Едновлезните и
двовлезните плакари имаат специфични особини кои нив ги прави
исклучително погодни во некои случаи на складишни процеси. Посебно е
погодна нивната примена кај присуството на кршливи материјали, кога е
примарно зачувувањето од сплескување (уништување) на амбалажата и
оштетување на содржината, и кога материјалот што се складира во едниот
ходник е идентичен и на постар, односно кога нема разлика во бројот на
моделот или карактеристиките на материјалот како што се сериските броеви,
конструкцијата итн. а кои би барале обезбедување на селективен, односно
директен пристап на секоја единица во складиштето. Неосетловоста на стоката
на стареење е многу битен услов бидејки најпоследната палета може да се
задржи во складиштето многу долго. Складирањето на стока која старее во овој
тип на плакари е можно доколку проблемот со стареење се направи небитен во
еден плакарски ходник.

Слика 181. Типично решение за складирање на палетизирана тежина во
подвижни плакари
Ова може да се постигне кај големи количини исти артикли во повеќе
ходници што е присутно кај складишта со висок капацитет и мал број артикли.
Проблемот се решава со оптимизација на должината на ходниците во
поедините блокови на влезниот плакар, а која за сите блокови не мора да биде
иста. Доколку ова се прифати на информацискиот систем се наметнува барање
да ја следи староста на стоката во секој ходник за да прво се отпреми најстарата
стока. Висината на ќелиите не мора да биди иста во сите ходници, а за што се
донесува одлука после анализа на висината на палетите и нивната
хомогенизација односно дехомогенизација.
Двовлезните плакари двојно повеќе од едновлезните во работата се
однесуваат пофлексибилно бидејќи овозможуваат помош во времето на два
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артикли во ист ходник (во една сезона е поголем бројот на палетни места за
еден артикал, а во друга сезона за друг).
Поради тоа што со ваквите плакари се постигнува компактно складирање,
приближно како во блок системот, тие имаат значајно поголем степен на
искористување на просторот од палетните плакарисо влезовите. Неповолност
која мора да се нагласи е аспектот на бавно користење (мала производност).
Возачот на виљушкарот при влегување во патеката (плакарот) мора претходно
да ја подигне тежината на висина која одговара на палетата, во каналот се
движи многу побавно од кај палетните плакари со патеки, а при излезот од
плакарот мора посебно да внимава да ги избегне оштетувањата на вертикалните
и подвижните носачи.
Економична и стабилна технологија, со добри показатели може да се
постигне со едновлезните плакари со длабочина од 2 до 7 палаети и тоа во
случај кога се складира средно голема количина на залиха, со средно значајна
измена на залихата. Пример за тоа се храната за домашните живтни во вреќи,
готовата храна, замрзнатите производи, сијалиците, сапуните, хартијата,
материјалите во производството, електричните производи, сезонските
производи и сл. Плакарите со поголема длабочина се користат кај малиот обем
на проток, отприлика еднаш годишно. Тоа може да биде на пример скоро зрели
јаболка во ладилници (длабочина 10- 20 палети), кои брзо се полнат а бавно се
празнат во текот на годината. Палтизираните слатки и замрзнатите кокошки се
однесуваат инверзно – полека се полнат во текот на годината, а брзо се празнат
еднаш – два пати годишно. Владата на САД, на пример чува резерви со путер и
сирење во длабоко пролазни плакари во замрзната состојба. Палетизиран тутун
се чува во плакари со 13 палети по длабочина. ТВ екрани се складираат на овој
начин со цел да се формира залиха за во случај на елиминација на несаканите
ефекти кај прекинот на производната линија.
Поради дополнителниот материјал и повеќе комплексности при
контрукцијата и работата овие плакари се приближно 40 – 60 % поскапи од
селективните палетни плакари, по палетно место. Тие бараат подолго време на
циклусите, како што е веќе објаснето, низ точно дефинирани палетни единици и
контејнери кои се складираат. Меѓутоа, потенцијалните заштеди во просторот
(до 70% искористена површина и простор) можат да ги надохнадат овие
недостатци и кога се тие значајни овие плакари претставуваат економична
варијанта која е докажана со постојаниот пораст на негова употреба во
изминатите години.
10.1.1.4. Складирање на палетизирани стока во проточни плакари
Конструктивно, проточните плакари можат да се престават како компактни
блог палетни плакари, со паралелно поставени канали по висина во висина и
странично, во кои се наоѓа стоката на палетата контејнери – носилки или кутии.
На влезната страна се врши складирање во соодветниот канал, а дескладишната
единица се реализира по пролазниот канал на излезната страна во која во
потполност се остварува принципот FIFO (слика 182).
Овие плакари, во согласност со конструкцијата се погодни за состојби со
голема количина и мал асортиман на стока, со голем интензитет на работа со
артиклите. Како комисионо и складиште за готови производи со должина на
каналот до 40 метри. Типичните средства за опслужување се: плакарски
сложувачи кај високо плакарските системи (слика 183) и вилушкари.
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Проточните плакари за носилки (контејнери) се користат за големи количини со
среден асортиман и интензивен протек на артиклите. Може да се користи како
комисионо и складиште за готови делови; Должината на каналот е до 20 метри,
со опслушувањето помогнува складишниот манипулатор или мануелно.
Посебните контрукции на проточни лизгачки плакари се се изведуваат без
валјак, со рамни лизгачи, во должина на кои лизга робата (најчесто во
картонските кутии).

Слика 182. Принцип на користење проточни палетни плакари
Каналите кај овие регали типично се долги до 5 метри со набори и подлога
усогласена со карактеристиките на кутиите. Типична им е примената при
процесите на комисионирање и сортирање.

Слика 183. Високоплакарски проточни плакари
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Погодноста на ваквите решенија на складирање се согледува низ потполно
реализираниот принцип FIFO; раздвоеноста на приемот и отпремата,
постојаното и познато место на зафатнина / одложување на секој артикал; добра
предност иако лесно следење на состјбата на залихата; висок степен (до 65 %);
искористување на површината и просторот; можност за автоматизација на
складирање и дескладирање. Недостатоците се согледуваат во високо
инвестиционите трошоци, технички слошената примена, барањето за примена
на само беспрекорно исправни палети, тешкото дефинирање, усогласувањето и
одржувањето на параметри кај гравитациониот погон, кочењето на палетите,
можности за растурање на палетите при движењето.
Од анализата на предности и недостатци, на прв поглед може да се заклучи
дека е значајно поголем бројот на недостатоци отколку предности кај
примената на овие плакари. Меѓутоа, од практични проблеми, како што се
состјбите на присуство на голема количина материјали, кај релативно
константниот производ – микс се истакнува еден од најзначајните атрибути на
проточните плакари – дека тоа е технологија која овозможува извонредна
контрола на залиха и доследан примена на стратегијата прв влезен – последен
излезен. Пристапот на потребниот контејнер, или позиција или она што е
потребно, воопшто не се јавува како прашање “push - back“ плакарите
претставуваат специфична технологија настаната од проточните плакари, а со
чие елминирање на патеките на двете страни (на влезот и излезот). Користи
една работна патека (аналогно начелниот влезен плакар), а складишните
единици се носат во посебни канали (како кај проточните плакари).
Принципелна шема на работењето е прикажана графички на сликата 184.

Слика 184. Принципиелна шема на работа push – back плакарите
За движење на единиците во каналот се користат сопствени транспортни
уреди (како кај проточните плакари). При складирање на единиците на
почетокот на каналот останатите единици се поместуваат наназад (back) кај
влезот во каналот. Соодветно на тоа при оваа технологија се остварува
принципот LIFO. Со други зборови овие плакари може да се разберат како
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проточни плакари за користење реверзибилно, со внесување и заземање од иста
страна и разни типови механизми за движење на тежината долж каналот.
Очигледно присутна е целосна аналогија со едновлезниот проточен плакар,
само со поголемо вложување во самите плакари, но со елиминација на бавно
движење на виљушкарите со подигната тежина низ ходникот на регалот и
можност на независно складирање и дескладирање на голем асортиман на
стока.
Длабочината на каналот е лимитирана со системот на потиснување
односно со транспортот на складишните единици во каналот .
10.1.1.5. Складирање палетизирана стока во подвижни плакари
Како резултат на тежнеењето за економични решенија кои не би барале
големи и непродуктивни површини за патеките (карактеристични кај
стационираните канали), развиени се технолошки варијанти кои се со
значително голем степен на искористување на просторот. Ваквите решенија
значително го зголемуваат капацитетот на складиштата во однос на фискните
палетни плакари, низ задржување целосна селетивност на пристапот на
складишните единици.
Манипулацијата во зависност од карактеристиките на материјалите во
плакарот, се реализира мануелно, со виљушкари, слагалици, вратарски дигалки
и сл. (слика 185)

Слика 185. Подвижен плакар за палетизирана тежина
10.2. Типични технологии за складирање на шипкасти материјали
Збирот на типична технологија кои се применуваат при складирање
шипкасти материјали може да се формира слично како кај палетизираната
тежина што одговара на комбинирана складишна опрема и средства кои се
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користат при складирање и дескладирање. Овој збир е прикажан во табела
(табела 3)

Табела 3. Типична технологија за складирање шипкасти материјали
10.2.1. Типична технологија за складирање на шипкасти материјали без
складишна опрема
Основна карактеристика на шипкастиот материјал, со значајно голема
должина во однос на останатите две димензии, условува појавување на
проблеми при барањето на една шипка од сложувањето формирано на било кој
начин. Овие проблеми остануваат многу значајни посебно во услови кога е
следен материјалот на складирање без складишна опрема. Многу сложување на
материјалите практично оневозможуваат голема селективност, при што, не
ретко доаѓа и до заплетување на складираниот материјал така да складирањето,
без голема дополнителна манипулација практично е оневозможена.
Ваква ситуација може да се толерира во случај кога се јавуваат со големи
попречни пресеци. Сложувањето се формира одложување на складишните
единици на дното на складиштата. Како помошна опрема може да се користи
вертикално поставени стубови кои спречуваат превртување на складираниот
материјал и обезбедуваат можност да се формира нешто високо сложено. (слика
186)

Слика 186.
Во овие услови практично е едно расположливи средство за механизирано
складирање и дескладирање со дизалица. Во случај складирањето да се
извршува на отворен простор може да се користи рамна или авто дизалица со
направа за зафатнина во облик на грајфер или траверз, во функција од
карактеристиките на складираниот материјал .
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Складирањето на шипкасти материјали без складаижна опрема практично
може да се оствари единствено со вкрупнување на материјали со користење
специјални носилки (палети) чии димензии се услогласени со димензијата на
шипките. Вака вкрупнатиот материјал се складира во блокови, слично како при
складирање палетизирана тежина. (слика187)

Слика 187. Складирање шипкасти материјали во блокови со примена на палета
Складирањето и дескладирањето е обезбедено со примена на дизалица со
бараната направа со зафатнина на направата прилагодена на карактеристиките
на палетата. (слика 188)

Слика 188. Типични технологии за зафат на палетизиран шипкаст материјал
Покрај дизалицата за процесите за складирање и дескладирање може да се
користи четворострани или бочни виљушкари при што носилката мора да биди
конструирана така што ќе обезбеди неопходно вовлекување на виљушките.
10.2.2. Типична технологија за складирање шипкасти материјали во
конзолни плакари
Конзолните плакари претставуваат типично решение за складирање
шипкасти материјали. Неговото поставување во просторот се реализира на ист
начин со поставување на селективни палетни плакари, што значи дека помеѓу
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исти два плакари се остава простор се остава простор за работење . Должината
на конзолите на плакарите мора да биди прилагодена на карактеристиките на
материјалите кои се складираат. Поради потенцијалните опасности од
превртување и паѓање на шипките, конзолите се поставуваат на краевите
опремени со граничници. Заради олеснување на барањата и одложување
одозгора се користат и конзоли конструирани во форма на телескоп, така да со
извлекување може да се донесе во просторот на работните патеки.
Типичните решенија за складирање и дескладирање подразбираат примена
на дизалици и виљушкари. Дизалиците мошне добро се опремени за бараните
направи кои се прилагодени со појавниот облик на складишните единици, па
може да бидат изведени во облик на виљушкари или траверзи. Типично
решение за барањата на шипкастите материјали од контролните плакари со
дизалица опремена за бараната опрема во облик на виљушки дадено е на
сликата. (Слика 189)

Слика 189. Зафат на шипкаст материјал од конзолни плакари со дизалица со
зафатна направа во облик на виљушка
При манипулирање со виљушкари основно (примарно) се користи
четворопатни и странични виљушкари.
Слично како кај селективните палетни плакари и конзолни плакари се
изработуваат како подвижни. На овој начин се остварува заштеда во
површината наменета за движење на средствата за сладирање и дескладирање.
Шематскиот приказ за користењето на една варијанта на подвижни конзолни
плакари низ примена на четворопатни виљушкари, за складирање и
дескладирање дадена на сликата (Слика 190).
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Слика 190. Подвижни конзолни плакари
Во услови кога е неопходно да се постигне голема висина на складирањето
како средство за складирање може да се користи и класно решение на
плакарните скалила прилагодена на конкретните појавни облици на
складишните единици.
Складирањето на шипкаст материјал во мали количини се мал интензитет
на влезни и излезни текови може да се оствари низ рачна манипулација на
складишниот материјал.
10.2.3.Складирање на шипкасти материјали со користење на плакари во
облика на поклопник
Плакарите во облик на поклопник представуваат, како и конзолните
плакари типично решение за складирање шипкасти материјали.
Оваа
технологија, за разлика од предходните подразбира оската на шипката да биде
поставена нормално на работната патека. Ваквата положба, јасно, бара широка
работна патека, но, како што е прикажано во рамките на прелиминарните
разработувања на типичната технологија, од аспект на искористување на
складишната површина ова е поволно решение.
Процесите на складирање и дескладирање по правило се реализираат со
рачна манипулација. Меѓутоа, многу се интересни и технологиите кои
обезбедуваат голема висина на складирање со применување на посебна решена
плакарска слагалица. Тој е изграден во облик на платворма на која се извлекува
или со која се вовлекува складишната единица во плакарот. Јасно, дека секоја
келија од плакарот, во овие услови, мора да биде опремена со елементи кои
обезбедуваат вовлекување и извлекување на складишните единици, а најчесто
тоа се ваљаци. Типично решение со опишаните карактеристики е дадено на
сликата (Слика 191).Оваа типична технологија најчесто се користи кај
производните претпријатија кои трошат голема количина на шипкасти
материјали, а притоа цела складишна единица автоматски да се отпреми во
деловите директно до работните места за поделба.
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Слика 191. Плакари во облик на поклопник со абтоматско складирање
и дескладирање на складишните единици
10.2.4. Складирање на шипкасти материјали во вертикално опточни
плакари
Складирањето на шипкасти материјали во вертикално опточни плакари
се реализира по истиот принцип кој се применува кај конзолните плакари.
Можноста за вертикално поместување на конзолите обезбедува саканата
складишна единица да се донесе во состојба на едноставен начин може рачно
или механизирано, низ користење на четворопатен или страничен виљушкар да
се зафати.
Оваа технологија се применува во услови кога е неопгодно да се
складира голем асортиман на шипкасти материјали во услови на мала
расположлива површина и релативно
голема расположлива висина на
складишниот објект.
10.2.5. Складирање шипкасти материјали во стоечки плакари
Стоечките плакари се погодни за скалдирање шипкасти материјали
единствено во услови кога е неопходно да се складираат исклучително мали
количини со широк асортиман. Плакарите служат како потпора на шипките
кои неможат да имаат екстремно голема должина.
Ракувањето со шипкасти материјали, во овој случај подразбира рачна
манипулација.
10.3. Типични технологии за складирање на плочести материјали
Збирот на типични технологии кои се применуваат при складирање на
плочести материјали може да се формира, слично како кај палетизираната
тежина и шипкастите материјали во согласност со комбинирана складишна
опрема и средства кои се користат при складирање и дескладирање. Овој збир е
прикажан во табела (табела 4)
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Табела 4. Типична технологија за складирање плочести материјали
10.3.1. Типични технологии за складирање плочести материјали без
складишна опрема
Складирањето на плочести материјали без складишна опрема може да се
оствари единствено со сложување на плочите една над друга до висина која е
одредена со карактеристиките на материјалот, карактеристиките на примената
на складишната опрема и саканата селективност. За да се обезбеди барањето
зафатнината на саканиот број на плочи по висина на слоговите, се поставува
одстојница во облик на греда.
Формираните делови на овој начин, се распоредуваат во просторот
формирајќи блокови по ист принцип на оние кои се користат при складирање
на палетизирана тежина без складишна опрема. Доколку за процесите на
складирање и дескладирање се користат средства кој материјалот го зафаќаат
материјалот одгоре оставањето на работен простор помеѓу поедини блокови не
е неопходно. Во овој слчај зафарениот материјал се транспортира во зони над
деловите. При користење на средства кја кој материјалот се зафаќа одстрана ,
оствањето на работна патека е неопходно. Ова е случај ако на работната
патека, ако кај сите парчести материјали плочите се поставуваат со својата
кратка страна. Од овај принцип се отстапува единствено во случај кога
должината на плочата е голема, па од таа причина, загрозена е стабилноста на
средствата кои ги реализира зафатнината на материјалите. Процесите на
складирање и дескладирање може да се реализираат со четворопатен или
страничен виљишкар со зафатна направа во облик на виљушка. Доколку тој
материјал бара може да се применат зафатни направи со поголемо растојание
помеѓу виљушките, или со повеќенаменски виљушки, како би се спречило,
искривување на материјалите . Складирањето и дескладирањето на плочи со
дигалка бара применување на зафатни направи со сајла или тркала кои се
поставуваат околу плочата чии зафат се сака. Многу погодна направа за овој
тип на материјали е опремен електромагнетен или пневматски уред. Јасно е
дека сите овие зафатни направи можат да се примњнат единствено во услови
кога карактеристиките на материјалот тоа го дозволуваат.
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10.3.2. Типична технологија за складирање плочести материјали со
примена на конзолни плакари
На типичната технологија за складирање плочести материјали основано на
користење на конзолни плакари му одговара, во основа, типична технологија за
складирање шипкасти материјали со користење на иста складишна опрема.
Конзолните плакари, секако се прилагодени на димензиите на плочата,
така да конзолите се вдолж и хоризонтално поставени.
Средства за складирање и дескалдирање исто така се четворопатен или
страничен виљушкар, чии виљушки во поглед на меѓусебното растојание
бројот и должината се прилагодени со димензиите на плочата која се зафаќа.
Во услови кога за манипулација се користи дигалка, неопходно е дасе
обезбеди извлекување на конзолите во работната патека помеѓу плакарите, со
што плчите би биле достапни за зафатната направа.Зафатните направи се исти
со оние кои се користат во услови на складирање без складишна опрема.
10.3.3. Типични технологии за складирање плочести материјали со
примена на исправени плакари
Користењето на исправените плакари подразбира плочите да се
складирани во вертикална положба ставени во исправениот плакар.
Оваа, специфична состојба се подразбира, во услови кога се бара
механизираното ракување да се применува со специјализирани зафатни
направи.
Кај виљушкарите овие зафатни направи имаат форма на скратени
виљушки со посебен елемент кој овозможува прифаќање на плочите од горната
страна. Кај дигалката зафатните направи имаат форма на клешти.
10.4. Типични технологии за формирање делови од растресит материјал
Како што е веќе истакнато во рамките на поглавјето на овие книги кои се
занимаваат со карактеристиките на материјалите кои се среќаваат во процесите
на складирање збирот на раситнати материјали е многу голем при што
неговите поединечни елементи имаат многу различни карактеристики. Веќе
оваа ситуација може да не упати на заклучок дека и збирот на типични
технологии кои можат да се користат во процесот на складирање се исто така
многу големи. Од друга страна, заради состојбата во која поединечните
решенија на опремата која се користи во процесите на складирање и
дескладирање е многу специфична и по правило, се проектира за конкретен
систем, и многу е потешко за разлика од типичните технологии кои се користат
кај парчестите материјали . Од оваа причина одбран е пристапот при
опишување на типични технологии детално да се разработи е единствен начин
на формирање делови, додека процесите за складирање и дескладирање се
опишуваат низ поврзување на нашини за формирање на делови со опрема што
во таа прилика може да се користи. Ваквиот приста има оправдување со тоа
што предходно опремата за складирање и дескладирање на овие материјали е
опишана во рамките на посебно поглавје на оваа книга.
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10.4.1. Типични решенија за формирање делови од растресит материјал
Раситнатиот натеријал може да се складира на отворен простор и за таа
намена се изградени специјални објекти (хали со посебен облик, бункери и
силоси). Кај затворените објекти обликот е одреден според обликот на
деловите при што при формирање на тој објект мора да се води сметка за
карактеристиките на секој материјал посебно. На отворен простор делови од
раситнат материјал најчесто се формираат на еден од начините како што е
покажан на сликата (слика 192).

Слика 192. Типични решенија за формирање делови кај раситнатиот материјал
Првиот и наједноставен облик подразбира формирање на купчести делови.
Тој настанува кога раситнатиот матријал ќе се насипи во една точка. Во аголот
измеѓу страниците на купот и подлогата дефиниран е насипниот агол, што е
карактеристична големина за материјалот. Овој облик може да се користи во
услови кога се појавува потреба за складирање мала количина на материјали.
Вториот облик на делови подразбира формирање тела во облик на
пирамиди. Овој дел покрива поголема површина, па е погоден во услови кога е
потребно да се складира поголема количина материјали. Очигледно е дека
формирањето на ваков дел подразбира насипување материјали со повеќе од
повеќе точки. Односно од сите точки кои припаѓаат на површината на која се
формира делот. Покрај ваков насип на материјали, набљудуваниот дел може да
се формира и во услови кога постои посебна опрема за планирање делови. Таа
се користи со цел да материјалот кој се насипува на едно место да се распореди
по целата површина на депонијата. Ваквиот начина на формирање дел не
представува технички проблем , но проблеми можата да се појават при
дескладирање на материјалите, посебно во услови кога формираниот дел има
поголема ширина.
Линеарна депонија настанува со насипување на материјали од сите точки
кои припаѓаат подолго чија должина одговара на должината на депонијата.
Ваквиот облик на делови обезбедува ефикасно складирање на поголема
количина раситнет материјал. Создадени се во услови да процесите на
складирање и дескладирање се реализираат без поголеми проблеми.
Единствено практично ограничување може да биде должината на депонијата.
Поларна депонија настанува на сличен начин како линеарната. Точката
на насипување на материјали во овој случај се движи по круг. Очигледно е
капацитетот на депонијата да е ограничен со пречник на кругот по кој се движи
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точката на насипување што ваквиот начина на складирање го прави не
еластичен на промени во квантитативни барања за складирање.
10.4.2. Типични технологии за складирање на растресит материјал со
купчест облик на деловите

Кко што е вече истакнато ваквиот начина на формирање на делови
подразбира мали количини складиран материјал па со самото тоа и мал
интензитет на влезни и излезни текови. Во овие околности разгледуваниот дел
се формира со користење мобилни таркасти транспортери или мобилни дигалки
опремени со зафатни направи во облик на грајфер.
Процесите на складирање се реализираат со користење на дигалки
опремени со грајфер или натоварачи со корпа.
10.4.3. Типични технологии за складирање растресит материјал со делови
во облик на рабеста пирамида
Веќе е истакнато дека овој облик на делови може да се оствари со
насипување материјали од сите точки кои припаѓаат на површината на која се
формира депонија.
Вакво барање може да се оствари со поставување на тракаст транспортер над
површината на која се планира формирање депонија. Тракастиот транспортер се
појавува на мост чија патека оди во должина на депонијата. На овој начин,
поместувањето на мостот и точката на истовар на материјале со транспортер
овозможено е формирање на делови во посакуваниот облик. Истоварањето на
материјалите од траката се реализира со вообичаени методи, што значи
примена на заштитен поместувач или двобошен заштитник.
Овој облик на депонија може да се формира и со поставување дигалка на
мост чија зафатна направа има облик на вретено или ведро во зафисност од
карактеристиките на материјалите со кој се работи. Ваквиот начин на
формирање делови е значително понеопходен од првиот поради релативно
поголемата транспортна работа која дигалката мора да ја оствари, така да може
да се применува во услови кога планираната површина за депонија е мала и
кога влезните и излезните текови се со мал интензитет. Процесите на
дескладирање се реализираат, во принцип со дигалка на мост, натоварачи,
уреди во облик на добош со ведро по обем и користење слични на бункер со
ѕвездести додатоци кои се поставуваат под депонијата.
Основните карактеристики на ове уреди се дадени при опишувањето на
елементите на складишниот систем со што овде на нив нема да се посвети
големо внимание.
Со оглед на тоа дека набљудуваните делови може да имаат релативно
голема ширина, може да се појави потреба од дополнително планирање на
деловите.
10.4.4. Типични технологии за складирање на растресит материјал со
користење линеарна депонија
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Процесите на складирање материјали во линеарна депонија, по правило се
реализираат со користење на одложувачи во форма на тракасти транспортери
поставени на стрели. Целиот уред е поставен на портал кој се движи вдолж
депонијата со што е обезбедено да точката на расипување на материјали
линиски да се движи на посакуваниот начин. Процесот на дескладирање на
раситнет материјал се реализира со користење на направи со ведра поставени
на работната машина ( Слика 193), или транспортер стругач.
Вообичаено да решавањето со работни кола да се поставува на ист
направа како и транспортер одложувач со што се добива комбинирано
подредување со кое се реализира процесот на складирање и десклдирање.
Трнспортерот стругач се користи така што се поставува во облик на портал кој
ја премостува депонијата. Стругачот може да се движи вдолж депонијата
благодарение на движењето на порталот. Покрај ова да се рашири во
вертикала рамно така да може да се потпре на
бочната страна на депонијата.
Со негово активирање складираниот материјал се осипува и повлекува на
дното на депонијата каде што го прифаќа тракастиот транспортер и го
пренесува да саканите места.

Слика 193. Типично решение на линеарна депонија
10.4.5. Типични технологии за складирање растресит материјал со
користење на поларна депонија
Процесите на складирање и дескладирање на материјали кои се
применуваат при складирање на материјали во поларна депонија се засноваат
на примена на радијален одложувач со тркаст транспортер и ротациони кола со
ведра на стрели (Слика 194). Овие уреди одговараат со истите што се користат
во линеарната депонија, освен тоа што се движи по шини кои се поставени
кружно да го следат обликот на депонијата .

191

Слика 194. Типично решение во поларна депонија
11. ТИПИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА КОМИСИОНИРАЊЕ
Комисионирањето е вид на преработка на стоката во складиштата која
најчесто се појавува, а представува формирање на збир од различни артикли со
кои се исполнува некое барање, односно подготовка за опремана стока за
потрбната структура. Комисионирањето може да се обави на влезот во
складиштето, на излезот од складиштето и во текот на складирање на стоката .
На влезот во зоната на складирање, комисионирањето може да се работи само
во состојби кога однапред е позната или со голема веројатност е утврдена
содржината на идното барање (детерминистичка и позната структура која трба
да се отпреми и мешовит пакет). За време на процесот на складирање,
комисионирањето може да се направи со цел да се обезбедат нови единици за
складирање, различни од оние на влезот, на кои се обезбедува структура на
артикли за отпрема која го задоволува барањето во услови на постоење на
голем интервал на чекање во технолошките барања за комисионирање .
Најчесто се стретнува комисионирање на излезот, кое во релативно
кратко време од добивањето на барањето обезбедува испорака на строго
бараниот асортиман на стока во рамките кога количината на секој артикал се
разликува од содржината на неговите единици на складирање. Приказ на
процесот на комисионирање на излезот даден е на блок дијаграмот (Слика 195).

Слика 195. Процес на комисионирање на излезот од складишта
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Во зависност од типот и појавниот облик на стоакта, бројот наразлични
артикли и односот на бројот на парчиња на еден артикал во единицата на
складирање и бројот на парчиња на тој артикал во една отпрема, во практиката
се стретнуваат
многу голем број различни типични технологии
за
комисионирање. Тој број е толку голем така што не им е потребно- практично
и неможно сите да ес представат на едно место. Отука че се даде само
осмовниот принцип за настанување "типични технологии" кои во себе веќе
значајно содржат и вклопување во просторот и управување со процесите на
комисионирање, па можи да се каже дека веќе станува збор за типични
технолошки концепции.
Тоа типично технолошко решение настанува со различни комбинации на
парцијални проектни решенија за елементите во процесот на комисионирање,
како што се:
A. Едининици за складирање
B. Единици за изземање
C. Начин на складирање
D. Начин на поставување стока за изземање
E. Начин на изземање
F. Начин на движење на технолошките елементи кои обавуваат
комисионирање
G. Начин на ваѓање на стоката
Во следната табела (табела 5 ) даден е преглед на типични технологии,
односно концепција по парцијални проектни решенија во процесот на
комисионирање(означени со букви од А до G ) . На принципиелните шеми
(Слика 196 до Слика 202 ) дадени се прикази на типични технологии за
комисионирање на излезот со примена на наведените ознаки.

Табела 5. Типични технологии (концепции) за комисионирање на излезот
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Слика 196. Технологија А2; В2; С2; D1; Е3; F1; G1 + комисиона количка + маса
за издавање стока + човек

Слика 197. Технологија А2; В2; С2; D1; Е3; F1; G2 + полици + транспортери +
човек

Слика 198. Технологија А1; В2; С1; D1; Е1; F1; G2 + некои од виљушкарите
+транспортер + подредувач за комисионирање
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Слика 199. Технологија А2; В2; С2; D1; Е1; F2; G2 + проточни плакари +
транспортери

Слика 200. Технологија А2; В2; С2; D1; Е3; F2; G1 + високи плакари +
плакарски лифт со кабина за комисионери + маса за предавање на
комисионираната стока

Слика 201. Технологија А2; В2; С2; D1; Е1; F2; G1 + високи плакари +
плакарски лифт со кабина за комисионери + елеватор + транспортери до зоната
за предавање на стоката
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Слика 202. Технологија А1; В2; С1; D2; Е1; F1; G1 + врска на транспортерот за
плакарското складиште – зона за комисионирање + транспортери + количка за
комисионирање + маса за издавање комисионирана стока
Класификацијата на процесите на комисионирање од аспект на
управувањето може да се реализират на следниот начин:
Сериска- по ред обработка на барањата кога барањето се реализира во
временска низа, состојба за состојба ; и
Паралелна
обработка
на
барањата-подразбира
едновремено
комисионирање на состојби од едно барање во различни складични зони.
Сериската обработка бара при комисионирањето, која подразбира секоја од
пристигната порачка да се обработува така што секоја од бараните артикли да
се изема без предходно поврзување со останатите порачки. (слика 203)
Паралелната обработка бара при комисионирањето, кај кое сите порачки се
обарботуваат пред непосредна реализација на процесот со цел да се обезбедат
рационални услови за негова реализација. Работата на порачката се обавува на
два основни начини:
Групирање на задачите за комисионирање на принципот еднакви зони во
складиштето на кои се наоѓа стоката(слика 204),
Групирање на барањата за комисионирање по принцип на формирање на
хомогени групи стоки.
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Слика 203. Систем за комисионирање со серсика обработка на барањата

Слика 204. Системи за комисионирање со повеќе зони со паралелна обработка
на барањата
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Фази на процесите
Овој принцип го карактеризира степен на поделба на процесите во повече
фази, кои се неопходни за едно барање да се реализира . Од овој аспект,
системите за комисионирање се диференцираат на :
Еднофазни (слика 205), во која едно барање се реализира во една фаза
(работен степен);добрите и лошите карактеристики на овој систем
дадени се табеларно(табела 6)
Повеќефазни (слика 206), кога се реализира едно барање се одвива во две
или повеќе фази .

Слика 205. Тек на еднофазното комисионирање

Слика 206. Тек на двофазно комисионирање
Организациски облици кај еднофазната реализација се :
Сортирање по одреден тип на стока и одредени комитенти.Кај овој
организационен облик на заземање една позиција за повеќе комитенти се
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реализира поделено, кога се одвојува потербна количина по едно барање ,
следи заземање по друго барање до конечна обработка на сите барања ,
Сортирање по одреден тип н астока и за анонимни комитенти . Вкупна
количина на стока собрана за сите комитенти се издвојува во еден циклус за
комисионирање, кој обично се дефинира во траење од три часа,
Сортирање по содржина на една палетна единица за анонимни комитенти
потреба за еден артикал од страна на различни комитенти да се собере до
ниво на содржината на една палетна единица.
Предностите и можностите за примена на поедини облици на комисионирање
прикажани се табеларно (табела 6) .
Табела 6. Предности и недостатоци на повеќефазниот систем за
комисионирање

prednosti

nedostatoci

ednofazen sistem za
komisionirawe
kratko sredno
vreme za
realizacija na
trebovaweto
dobar pregled i
pratewe na
trebovaweto
nema dodatni
anga`irawa za
sledna faza koja
sleduva vo
procesot
mali
organizacioni
procesi
komisionirawe so
realizacija na
glavnata
povr{ina
mal kapacitet na
sistemot za
komisionirawe
specijalno kon
brojot n<10 I
mala koli~ina
koja se zema

pove}efazen sistem za
komisionirawe
mo`no golemo
u~estvo vo
komisioniraweto
podobro
iskoristuvawe na
poedine~ni
kapaciteti

dolgo vreme na
realizacija
trebovaweto
golemo
anga`irawe na
tehnika i lu|e vo
organizacijata
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preporaki za primena

pogodna za mali
kapaciteti golem
broj pozicii n i
golemi koli~ini
koi se zemaat po
pozicija i
nepromenliva
struktura na
trebovaweto
pogodna e koga se
bara kratko vreme
za realizacija na
trebovawe i vo
slu~ai na
neblagovremeno
dostavuvawe na
trebovaweto

pogodna e koga se
bara golem
kapacitet na
sistem za
komisionirawe
na mal broj
pozicii n i mala
koli~ina koja se
zema po pozicija
so razli~na
struktura na
trebovaweto
pogodna e koga se
bara visoko nivo
na mehanizovawe
odnosno
avtomatizovanost

Организациони облици кај двофазната реализција се :
Обработка по барање – кај овие варијанти во првата фаза од позицијат се
собираат спрема комитентите во една патека ; се применува кај мал број
артикли и голем број комитенти, и
Обарботка по артикли- во првата фаза исклучителните артикли се носат на
одредено место и подоцна се издвојуваат по комитентите;се применува :кја
голем број артикли и малку до среден број и релативно константен број на
комитенти. На следната слика (слика 207)даден е шематски приказ за
двофазната реализација со примена на едношински контејнер во
складиштата на една голема трговија.

Слика 207. Двофазни системи за комисионирање со класифицирање по палетни
единици и за анонимни комитенти (фаза 1) и по артикли (фаза 2)
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12. ТЕХНОЛОШКО ПРОЕКТИРАЊЕ НА СКЛАДИШТАТА
Технолошкото проектирање на скалдиштата представува една од
сложените работи, кога станува збор за проектирање воопшто . Почитувајќи го
значењето кое технолошкото проетирање на складиштата го има, посебно кога
е во прашање ефикасноста и економичноста на складишниот систем, во рамкоте
на оваа глава презентирана е методологија и постапки кои се применуваат во
развојот и вообличувањето на технолошкото решение.Процесот на технолошко
проектирање на складиштата, имајчи ја во предвид сложеноста на логистичкиот
систем, мора да биде реализиран на начин од една страна, да обезбеди
почитување на тие сложености, а од друга страна, да обезбеди конзистентност и
соодветна структуираност на методолгијата на која самиот процес на
проектирање е базиран.
Согласно со тоа, во начело следено, еденствен можен пристап на ваков
вид проектирање е апликација на начелото на системски пристап и примена на
техника на агрегација и дисагрегација во процесот на развој на решенија.
Структурата на процесот на технолошко проектирање на складишниот систем,
изложена во рамките на оваа глава, во прв ред е базирана на овие претпоставки.
Целта да во рамките на технолошкото проектирање во принцип се
проектираат процеси кои треба да се одвиваат во систем кој се проектира ја
условува потребата да се каже нешто за процесите. Секој процес представува
некоја квалитативна или квантитативна временска промена , при што појавата
на промена има општо значење. Во зависност од тоа за каква промена се
работи, процесите може да бидат многу различно покренати од човекот или
спонтани и корисни за човекот, штетни или крајно безначајни.

13. УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИТЕ ВО СКЛАДИШТАТА
Доколку воопштено, управувањето се дефинира како низ меѓусебно
зависни акции одбрани така да со одвивање на управуван процес се постигне
некоја цел и се поставува задача на пронаоѓање принципи, методи и технички
средства за постигмување на целта на управувањето, неопходно е да се следи
тоа како се манифестира во поконкретен складишен систем.
Во прв план секако треба да се постави целта на управување. Таа, по
правило не е тешко да се воочи бидејќи складиштето е дел од реален,
предвиден систем, во кои како основно начело се поставуваат барања за
економично работење. Отука е основната цел на управување со складишта
создавање услови на повече системи во кои функционирањето ќе оствари
најповолен резултат, низ намалување на трошоците поврзани со складирањето,
зголемување на продуктивноста на работата во него, оптимизација на врзаните
средства и слично. Вака поставената цел понатаму може да се разгледува во
контекст на односите со складишниот и некој друг посистем кој заедно прават
систем, на одредено ниво на набљудување. "Останатите"подсистеми бараат
складишниот подсистем да поседува залихи со што би се овозможило одвивање
на процесите во нив, дефинирајќи ги последиците од пореметување во
одвивањето на процесите поради недостаток на залиха. Вака поставените
барања ги раелизира складишниот подсистем при што економските показатели
на неговата работа , а со самото тоа и работата на целиот систем зависи од
постапките со кои се доведуваат во врека последиците од недостаток на залиха
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и последиците од имање одредени колочина на залиха. Со понатамошната
анализа може да се дојде до заклучок последиците од поседувањето залихи да
можата да ги опишат средствата вложени во залихи и економските показатели
кои го опишуваат начинот на одвивање на процесите во скалдиштата, односно
технолошките решенија на складиштата ( слика 208)

Слика 208. Основни врски помеѓу складишниот и останатите
подсистеми
На ова ниво на управување може да се набљудува како управување на
залихите кое е една дисциплина во рамките на оперативните истражувања.
Делот на управување на залихи кој се однесува на утвредување на саканата
состојба на залиха беше разработен во третата глава од оваа книга.
Набљудувајќи го технолошкото решение, кое се добива со оптимално
димензионирање на технолошките елементи во рамките на дефинираната
технолошка концеожпција и нејзиното вклопување во реалната локација може
да се издвојат уште два дела на управување.
Првиот се однесува на начинот на извршување на технолошките барања
од страна на технолошките елементи. Поврзан е со формирање на технолошка
концепција и пресудно влијае на димензионирањето на технолошките
елементи. Ове карактеристики упатуваат, во суштина , да се работи со
организација на технолошките елементи, која се дефинира во фазата на
проектирање и од која во експлоатацијата неможе да се отстапи без последица
во областа на ефикасноста на работниот систем.
Вториот дел од управувањето се однесува на непосредното реализирање
на елементарните барања кои се појавуваат во работењето на скалдиштата
изработено, опремено и организирано на основа на предходно дефинирано
технолошко решение. Управувањето со складиштата е можно да се поврзи во
две области и спрема целта која треба да се оствари. Неопходно е да се
овозможи реализирање на информационите и материјалните текови со
окружувањето и во самото склдиште.
Комуникацијата со окружувањето се остварува низ контакти со
корисниците на складишните услуги , изворите на материјали и транспортниот
систем кои овозможува физичко пополнување на залиха и отпрема на
материјали од складиштето. Од оваа причина може да се издвојат три области
на управување кои го регулираат односот на складиштата со окружувањето:
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Послужување на корисниците,
Управување со залихите ( во одредени случаеви), и
Транспорт.
Управувањето во областа на послужување на послужување на корисниците
треба да овозможи обработка на нарачките со цел за негово доведување на што
поповолен облик за реализација, информирање на корисниците во поглед на
расположливоста на материјали условите и рокот на иепорака и согледување и
создавање на услови за реализација на посебните барања на корисниците.
Во областа на управувањето со залихи потребно е да се издвојат
барањата за средување на состојбите на залихата , нивна контрола, при што се
мисли на повторување, пресложување, контрола на квалитетот итн. и
пополнување.
Управувањето во областа на транспортот, овозможува оптимално
реализирање на сите процеси низ дефинирање на оптимален редослед на
извршување на поединечни барања, избор на оптимална рутина, оптимална
експлоатација на возниот парк итн.
Реализирањето на материјални и информациони текови во складиштата
наметнува потреба за управување со складишните операции како што се прием,
отпрема, складирање, комисионирање, сортирање и пакување, од една , и
управување со залихите ( во определени состојби) и пратење на материјалнофинансиската состојба, од друга страна.
Опишаните области на управување се прикажани на слика ( слика 209)
OBLAST ZA UPRAVUVAWE
PROCESI VO SKLADI[TETO

UPRAVUVAWE VO OBLASTI
KOMUNICIRAWETO NA
SKLADI[TATA SO
NADVORE[NOSTA
USLUGA NA
KORISNICITE
-

FAKTURIRAWE NA
DOSTAVNICI
NARA^UVAWE
INFORMIRAWE NA
KORISNICITE
POSEBNI BARAWA

TRANSPORT

- REDOSLED
- VOZEN PARK

UPRAVUVAWE VO OBLASTI
MATERIJALNI I
INFORMACIONI TEKOVI
VO SKLADI[TETO

UPRAVUVAWE
SO ZALIHITE

- KONTROLA NA
ZALIHITE
- OPTIMIZACIJA NA
ZALIHITE
- POPOLNUVAWE NA
ZALIHITE

SKLADI[NI
OPERACII
-

PRIEM
OPREMA
KOMISIONIRAWE
SORTIRAWE
PAKUVAWE
PRERABOTKA

MATERIJALNA
I FINANSISKA
SOSTOJBA
- OBRABOTKA
- INFORMIRAWE
NA KORISNICI
- POSEBNI
BARAWA

Слика 209. Области на управување со складишните процеси
Јасно е дека помеѓу вака дефинираните области на управување постои
многу тесна врска, па практично е невоззможно да се проектираат издвоено и
независно една од друга. Меѓутоа поради постоењето на специфичности
поврзани со секоја област, ке се пристапи на нивно поединечно опишување.
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13.1. Управување со процесите при опслужување на корисниците
Во зависност од типот на корисникот"услуга" во складиштата присутен е
многу широк спектар на можни работни односи и работни одлуки со потреба за
формирање на соодветните документи. Во постапката на креирање на овие
односи , многу е важно да се дефинираат:
деловни партнери со кои складиштето на било кој начин комуницира,
деловни односи кои можат да настанат со работните партнери,
Документација која ги следи тие односи и
Значајни факти од кои зависи квалитетното одвивање на работата со
деловните партнери, како подлога за соодветни деловни односи.
13.2. Управување со поврзан транспорт кој ги опслужува складиштата
Работата на складиштата во логичкиот систем да се појави како точка од
која започнува и во која се завршуваат транспортните синџири ја условува
често потребата складишниот систем да мора да се оспособи и за функција со
управување на процесите на споениот транспорт, а која во складиштата се
генерира.
Ова подразбира оспособување на складиштата да може да се обавуваат
следните работи во областа на управување со споениот транспорт:
Оптимизација на транспортните синџири
Оптимизација на возниот парк доколку транспортот се обавува со возниот
парк на складиштето
Следење на одвивањето на транпортните процеси
Управување со временската компонента на споениот транспорт и
реагирање на пореметувањата во одвивањето на транспортните процеси.
13.3. Управување при прием и отпрема на материјалите
Управувањето при приемот и отпрема на материјали се сведува на управување
со операции на линијата на претовар. Практично при управувањето може да се
издвои однос помеѓу возилото на спојување или внатрешен транспорт спрема
претоварното средство и работната снага на ангажирана на претоварот и спрема
материјалите кои се утовараат или истовараат (слика 210)
VOZILO SO POLN
ILI VNATRE[EN
TOVAR

PRETOVARNO
SREDSTVO I
RABOTNA SNAGA

MATERIJAL ZA
UTOVAR ILI
ISTOVAR
Слика 210. Основни елементи со кои се управува при прием и отпрема на стока
Во областа на физичкиот натовар – истовар може да се зборува за
управување од аспект на:
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Одредување на приоритет за натовар – истовар односно редослед по кој
поединечни барања ќе се реализираат,
Начин на поврзување на возилата во споениот транспорт и претоварни
средства и
Непосредна организација на натовар – истовар
14. БЕЗБЕДНОСТ ВО СКЛАДИШТАТА
Складиштата како место за реализирање на различни складишни,
транспортни претоварни операции со стока, се појавуваат, логично, и како места
каде што можат да се склучат различни видови на несреќни случки чии
последици можат да се огледаат во повредите на запослениот персонал и во
настанување на материјални штети.
Свеста за значењето на зголемување на безбедноста како одговор на
присутниот тренд на зголемување на бројот на повредите и обемот на
материјалните штети во индустриските процеси воопшто, влијаела во областа
на заштитата, посебно превентивната, добива се поголемо значење. Во
зголемувањето на безбедноста се вклучуваат и се поголем број, покрај директно
загрозените индустриски и други системи и осигурителни компании, а посебно
значајна улога во оваа област има развојот на превентивното инженерство.
Осигурителните компании соработуваат со заинтересираните фирми, развивајќи
програми на превентивно делување и методи на мерење и проценка на ризикот.
Во рамките на тоа се развиваат програмите на превентивното инженерство,
заштитата на работа и индустриската медицина, влијаејќи на тој начин да се
намали бројот на повреди и материјални штети.
Во рамките на сите овие изнесени области, централно место завзема
изучувањето на можните причини за настанувањето и последиците на
незгодата, што се спроведува низ анализа на голем број фактори, почнувајќи од
технологијата на реализација на работните процеси па до психологијата на
запослените работници.
Безбедноста на работните процеси воопшто, па така и складишните, е
многу сложен и повеќезначаен проблем. Воопшто земајќи го значењето на овој
термин опфатени се следните области (слика 211)
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Стока која се складира и процеси на складирање

Безбедност
при работа

Безбедност на работната
средина
Заштита
на работн.
атмосфера
а

Безбедност на вработените
луѓе и материјалните добра
во складиштето

Пожарна
безбедност

Заштита
од бучава

Безбедност на луѓето и
материјалните добра во
околината на складиштето

БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОЦЕСОТ НА СКЛАДИРАЊЕ
Слика 211. Релевантни области на безбедноста во складиштата
Безбедност на работата, односно активностите и процедурите кои се
спроведуваат со цел за заштита на човекот од настанување на повреди и други
видови здраствени загрозувања во текот на работењето. Проблемите за заштита
на работата претставува многу значајна област, со обзир на присуството на
транспортните и претоварачките механизации, мануелното раковање со товарот,
сместување на стоката на височини, кои претставуваат генератор на
потенцијални повреди.
Безбедноста во работната средина, која го подразбира проблемот на
заштита на атмосферата од различни видови на загадувачи, или бучавата која
може да ја загрози психичката состојба на запослените луѓе или да се намали
нивната работна способност. Проблемите на заштитата на работната атмосфера
исто така можат да претставуваат многу значаен сегмент доколку се работи за
складиштата наменети за чување на стоки кои створаат прашина или на некој
друг начин ја загадуваат атмосферата (влијание на гасови или распрснување на
течни материјали), како во работната средина така и во пошироката зона во
окружувањето на складиштето. Проблемите на заштитата од бучавата можат,
иако во помала мера, да бидат еден сегмент на заштита на луѓето кои работат во
складиштето, првенствено како резултат на различните претоварни и
транспортни средства кои се употребуваат.
Противпожарна безбедност, која се однесува на активностите насочени
во насока на заштита на луѓето и имовината од пожари и експлозии.
Проблемите на заштита од пожар и експлозија претставуваат, со обзир на
можните последици, како оние кои се однесуваат на луѓето, така и на
материјалните добра, секако најозбилен проблем во доменот на безбедноста на
складишните процеси воопшто. Основната причина за тоа лежи веројатно, во
причините складишниот систем да е, према својата основна функција, место
каде се сместени најголемите количини на стоки во исто време.
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Доколку е, складираната стока и запаллива, или такава што во текот на
согоревањето да создаваат токсични продукти, јасно е какви се можните
последици од настанувањето на пожар или експлозија, како по запослените,
така и по луѓето во околината, но и по материјалните добра.
Посебен проблем претставуваат јавните складишта во кои запослените
луѓе значително послабо ја познаваат стоката која се складира (посебно ако се
работи за чување на опасни стоки), која луѓето кои работат во складиштето и
таа роба ја пренесуваат.
Имајќи предходно во предвид, можно е да се заклучи дека безбедноста
на складиштата е од една страна, карактеристика на складиштената стока а од
друга страна последица на применувањето на технологијата и начинот на
реализација на складишните процеси: прием, преработка, чување и
отпремување на стоката .
Стоката која се складира сама по себе, со обзир на своето основно
физичко - хемиско својсво или карактеистиките на појавениот облик, може да
претставува одредена опасност. Имено, делот од стоката кој денес се користи и
чува во складиштата според неспорната употребна вредност поседуваат и
особини кои претставуват некоја од опасностите по човекот или неговата
животна средина. За да се заштитат од ефектите на штетното дејство на
опасните материи човекот е приморан да ги изучува, ги анализира нивните
влијанија и да ги утврдува мерките на заштита и со тоа да ја зголемува
сопствената безбедност и безбеднсоста на средствата. Со обзир на значењето
која овој вид на стока го има за безбедноста во складиштата, е во рамките на
оваа книга, како посебна целина, во која се анализирани и релавантните
карактеристики на опасните стоки.
Реализирање на складишните процеси претставува, во суштина,
генератор на незгоди и се појавува како основен фактор на безбедноста.
Грешките во технологијата за реализација на складишните процеси, лошата
организација, управувањето и контролата на работењето, непридржувањето на
предвидените работни постапки и процедури се појавуваат, оттаму, како
фактори на зголемување на ризикот од настанување на различни видови на
повреди или други облици на загрозување на здраствената состојба. Исто така,
појавата на незгода може да се генерира и со големи материјални штети, било
како последица на оштетување на складираната стока и складишната опрема,
било како резултат на настанување на штета во околината.
Согласно со изнесените поставки, безбедноста во складиштето е
анализирана од следните аспекти:
- опасна стока за складирање и транспортирање,
- безбедност на работата во складирањето,
- заштита на работната атмосфера,
- заштита од бучава,
- заштита од пожари.
Проблемот на заштита, глобално набљудуван, можно е да се набљудува
од два аспекти: со превентивно дејствување и активност која се спроведува во
текот на експлоатацијата на системот, има за цел да ја зголемува безбедноста на
реализација на процесот. Кога станува збор за превентивата тогаш се мисли на
активноста која се спроведува со цел за спечување на појава на незгоди, но исто
така се однесува и на намалување на последиците кога до повредите сепак
дошло. Другата гупа на активности која се спроведува со цел за зголемување на
безбедноста, ги опфаќа процедурите и постапките кои се реализираат во текот
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на експлоатацијата на системот. Областа на превентивното делување завзема
централно место кога се работи за проблемите на безбедноста, со обзир дека
најголемиот број на заштитни мерки се наоѓаат во овој домен. Процесот на
експлоатација на системот подразбира практично спроведување на предходно
дефинираните мерки и постапки, па во рамките на овој сегмент на активности
во обласата на заштитата пркатично можат да се дефинираат како контролни.
Оттука, превентивната заштита по правило, завзема централно место кога
станува збор за зголемување на безбедноста воопшто, а примената на
активностите од овие области резултира со најголеми ефекти. Со шематскиот
приказ на сликата, (сл. 212), резимирани се наведените области и прикажан е
нивниот меѓусебен однос.
ОБЛАСТ НА
ПРЕВЕНТИВНО
ДЕЈСТВУВАЊЕ
Проектирање на
системи преку
респектирање на
безбедносните
потреби

Дефинирање на
безбедносните
постапки,
правила и
активности

Област за конрола на
реализација
Предвидени
безбедносни правила
Постапки и активности

Проектирање и
обликување на
системите

Процес на
експлоатација на
системот

Сл 212. Области на дејаствување кои влијаат на зголемување на
безбедноста
14.1.Опасни стоки во складирањето и трнаспортот
Еден од најзначајните аспекти на безбедноста на складиштето секако е
заштитата од непосакуваните дејства на опасните стоки. Проблемот на
заштитата од дејството на овие материјали подразбира две основни групи на
активности: Од една страна, потребно е да се изучат карактеристиките на
опасните стоки за целта на согледување на можностите и механизмите на
нивното штетно дејство, а од друга страна, на основа на сознанијата за нивните
карактеристики потребно е да се дефинираат
заштитни мерки со кои
веројатноста за настанување на штетата и евентуалните последии од незгода
можат да се намалат.
Имајќи го во предвид предходното, проблемот на заштита од опасни
стоки се разгледува во рамки на две целини:
- основни карактеристики на опасните стоки и
- превентивна заштита од непосакуваното дејство на опасните стоки.
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14.1.1.Основни карактеристики на опасните стоки
Со развојот на науката, техниката и технологијата се поголем е бројот на
материјали кои човекот ги користи за цел на задоволување на своите потреби.
По потекло, тие материјали се природни, синтетички производи, или пак
производ на хемиски трансформации.
Покрај неспорната употреблива вредност, дел од тие материјали
поседува и својства кои претставуваат некоја опасност по човекот или по
неговата животна средина. За да се заштити од ефектите на штетното дејство на
опасните материјали, човекот е приморан да ги изучува анализира нивното
влијание и утврдува заштитните мерки.
Овозможување на практичната примена на соодветните заштитни мерки,
поради големиот број на материи кои поседуваат некое опасно својство, бара
постоење на одредени правила за класификација во однос на кои може да се
дефинираат групи на опасни материјали со слични особини.
Имајќи го ова во предвид класификацијата на опасни материјали се
појавува како основна претпоставка за примена на заштитните мерки кои ги
спроведува човекот за да ги намали или потполно елиминира несаканите ефекти
при работата со овие материи во сите области на своите дејности.
Анализата на расположивата литература од овие области, домашна и
странска, укажува дека при класификација на опасните материи, како основни
критериуми ги користи:
- начинот на штетно дејсто и
- физичко- хемиските особини релевантни за потполно согледување на
типот на интензитетот од опасноста.
Покрај ова, посебно место во анализата на потенцијалните опасности од
некои материи завзема и утврдување на условите при кои се јавува штетно
дејство.
Штетното дејство на опасните материи се манифестира на повеќе
начини, при што, главно се работи за:
- директно дејство на опасните материи и
- индиректно дејство на опасните материи.
Треба да се има во предвид дека под штетно дејство се подразбира
делување на опасните материи на човекот, растителниот и животинскиот свет,
како и на предметите од мртва природа.
За попрецизно согледување на потенцијалните опасности при работа со
некоја материја секако неопходно е да се анализираат и нејзините физичкохемиски особини. Ова произлегува од фактот дека некои материи со идентичен
начин на штетно влијание имаат потполно различни физичко – хемиски
особини и оттука бараат значително различен третман. Јасно е дека правилата за
однесување при работа со гасовити и во цврсти материи целосно се разликуваат,
а исто така, не е сеедно дали се работи за материи со температурно
самозапалување од 20оС, или пак за материи чија температура на
самозапалување изнесува 200 оС.
Физичко – хемиските особини кои се користат при утврдување на
карактерот на опасната материја не се круто дефинирани, со оглед дека се
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работи за многу широк спектар на карактеристики, од кои некои се од значење
само за посебни материи. Меѓутоа, по правило за класификацијата на опасните
материи се од интерес:
- Агрегатната состојба.
- Вискозитетот.
Температура на вриење.
- Температура на топење.
- Густина.
- Напон на пареата.
- Температурата на запалување.
- Температурата на самозапалување.
- Граници на експлозивните смеси.
- Реактивност во однос на други материи, итн.
Ако се има во предвид дека опасноста од одредени материјали не е
физичка особина, како што е тоа точката на топење, на пример, туку дека,
всушност, се работи за исходот на специфичните интеракциски материи и
околините, станува јасно дека при дефинирањето на класификациноте правила
што значи соодветни критериуми, мора да се земе во предвид и овој однос.
Имено, во процесите на репродукција, опасните материи се појавуваат на повеќе
места: во производството, претоварот, транспортот, складирањето и
потрошувачката. Секој од овие сегменти е специфичен како во поглед на
изложеност на живата и неживата материја на дејството од опасните материи,
таки и во поглед на степенот на потенцијалната опасност, па со тоа е присутна и
потребата за примена на различни заштини мерки.
Согласно со досега изнесените поставки можно е принципите на кои
почива класифицирањето на опасните материјали, односно критериумите и
релевантните аспекти на проблемите, визуелно да се претставаат на начин како
што е прикажан на (сликата 213).
Областите на производство и потрошувачка, гледано од аспект на
загрозеност на луѓето и животната средина, претставуваат сегменти на
репродуктивниот процес во кој е присутен нешто понизок степен на
потенцијални опасности од дејствата на опасните материи отколку што е тоа
случај во процесите на претоварот, транспортот и складирањето. Оваа
констатација има оправдување пред се во фактот дека во овој случај со опасни
материјали работат воглавно професионалци – луѓе посебно обучувани и
школувани баш за таа дејност. Заштитните мерки, кодексите на однесување при
работата со опасните материјали и прописите кои на тоа се однесуваат, по
правило се составен дел на технолошкиот процес на основното производство
или се опфатени со ХТЗ мерките. Наспроти ова, процесите на претоварање,
транспорт и складирање се сегмент каде ризикот од настанување непосакувани
ефекти од опасните материи е многу изразен, а степенот на загрозеност на
луѓето и животаната средина многу висок.
Складиштето на опасните материјали, претставуваат места со најголема
концентрација на опасности, со оглед дека во нив се присутни и најголеми
количини на опасни материи. Околината на складиштата, било да се работи за
населби, земјиште под земјоделски култури, или за објекти кои се значајни за
човекот, оттука, претставува изразито загрозена зона па не е чудо што на
областите за складирање на опасни материјали мора да им се посвети посебно
внимание.
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Релевантни аспекти на класификација на опасните материјали

Начини на штетно
дејство
комбинирано

Дејство врз
живиот свет

механичко

Дејство врз
неживата
материја

топлинско

палење

расторување

Дејство врз
неживата
материја

корозија

Умрежување на
беланковини

Одземање на кислород

Трансформаци на келиите

Дејство врз
живиот свет

Индиректно

притисок

Директно

Агрегатна состојба
Вискозност
Температура на заклучување

Област во сферата на
репродукација

претовар
трнаспорт
складирање
потрошувачка

Температура на топење

Густина
Напон на парата

Физичко хемиски особини

Производство

Граници на експл.
смеса
Простор на критериумите за класификација

Слика 213. Простор на критериумите и релевантните аспекти на класифицирање
на опасните материјали
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Луѓето кои се наоѓаат во зоната на потенцијалното дејство на опасните
материи во овој случај се лаици, па со самото тоа е и зголемена можноста за
појава на несакани последици од пошироки размери. Во случај на настанување
на инцидент во складишен комплекс загрозени се атмосферата, тлото и
евентуално водотеците, така што покрај примарното дејство кое го имаат
штетните материи врз живиот свет или неживата материја во непосредна
близина, можат да се појават и многу значајни негативни ефекти од секундарно
дејство на опасните материи и тоа на релативно голема оддалеченост од местото
на настанување на инцидентот.
Во светот на овие области на човекова дејност им се посветува се
поголемо внимание, па како последица на тоа е присутен голем број на научни
трудови кои го третираат транспортот на опасни материи, но, исто така доаѓа до
чести промени во сферите на класификација, прописи и стандарди, во насока на
нивното заострување и проширување на областите кои ги опфаќаат.
Земајќи го во предвид изложеното, очигледно е дека класификацијата на
опасните материи и дефинирање на мерките на заштита во областа на
претоварот, транспортот и складирањето зазема централно место кога се има во
предвид заштитата од штетното дејство на опасните материјали воопшто.
14.1.2.Класификација на опасните материи и прописи кои се однесуваат на
тоа
Денес во светот постојат повеќе национални и меѓународни прописи,
препораки и споразуми за начинот на класификација на опасните материи, кои
во себе содржат прецизно дефинирање на класификационите групи. Со оглед
дека повеќето земји се потписници на Меѓународната конвенција за превоз на
опасните материи, практично не постои суштинска разлика на националните
системи на класификација. Единствена разлика може да се воочи во бројот на
класификационите групи, што е последица на применетиот степен на
детализација во класифицирање на опасните материјали.
Со оглед на значењето кое транспортните процеси го имаат во сферата на
репродикција не е чудо што токму во таа област постојат најразвиени системи
на класификации на опасни материи. Класификација во областа на претоварот и
складирањето се појавува како надградба на класификациите на опасни материи
при транспортот, при што помеѓу овие класификации не постои значителна
разлика.
Развојот на транспортните системи низ историјата, и се поголемата
потреба за меѓународна размена на добра, меѓу кои и опасни материи, условиле
појава на меѓународни прописи кои се развиле во рамките на поедини видови
транспорт, а во поново време и препораки со кои се пробало постигнување на
униформност на прописите по поедини гранки, кое е од посебно значење во
примената на современите транспортни системи (слика 214). Овие прописи и
препораки по правило служат како основа и подлога за изработка на
национални прописи како што е и случајот со прописите кои се применуваат во
нашата земја.

212

14.2.3. Препораки на ОН за транспорт на опасни материи
Разликите во основните поставки при класификациите и обележувањата
на опасните стоки, како и разликата во терминологијата, кај главните системи
на класификација по видови на сообраќај, доведува до одредени потешкотии.
Класификациј на опасните материјали во областа на транспорт

Копнен
транспорт

Патен
сообраќ.

Железн.
сообраќ.

Воден
транспорт

Транспо.
на
внатреш.
пловни
патишта

Воздушен
Транспорт

Поморс.
транспо.

Препораки на OUN

Слика 214. Преглед на областите кои ги покриваат меѓунардоните прописи за
транспорт на опасни материјали
Се усложнува работата на инспекциските органи, а посебно, во случај на
корстење на повеќе од еден вид транспорт, проблемите стануваат уште
посложени. Очигледно е дека надминување на овие проблеми е можно
единствено со хармонизација на прописите и начинот на класификацијата, што
било и основна причина за Комитетот на експерти за транспорт при ОН да
посвети внимание на развојот на препораки за транспорт9 на опасни материјали.
(„Transport of dangerous goods – Recommendations of the Committee of Experts on
the Transport of Dangerous Goods“).
Препораките се развиени во согласност со потребите кои ги донесува
техничкиот прогрес, развојот на новите супстанции и материи, потребите на
современите транспортни системи, но и барањата во поглед на безбедноста на
9

Препораките се засновани на документи од 23 седница на Комитетот на Експерти за Транспорт
на Опасни материјли при ОН. Одржан на 26.04.1957 година. Од тогаш перманентно се
дополнуваат и усовршуваат и скоро секоја година се издава по едно дополнено изадние.
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луѓето, имотите и природната средина. Им се наменети на владите и
интернационалните организации кои се бават со регулатива од областа на
транспортот на опасни стоки. Покрај останатите аспекти, препораките опфаќаат
и принципи на класификации, дефиниции на класи како и листи на главни
опасни материјали, основни потреби за пакување, означување и транспортни
документи.
Покрај сето тоа овие препораки не важат за сите опасни материјали кои
се, во некои земји предмет на посебна регулатива. Основна цел на овие
препораки е обезбедување на можност на интернационална примена, сето тоа во
функција на постигнување на поголема усогласеност и хармоничност кога е во
прашање оваа област.
Препоракките се од значење за сите оние кои се директно и индиректно
заинтересирани за транспорт на опасни материи. Понатамошниот систем на
класификација го означува, принципот на паковање и друго, од корист е за
поедноставен транспорт, ракување и контрола, во смисла на намалување на
времето околу формалните активности. Општо земено, целта на оваа препорака
е да се намалат проблемите кај интернационалниот транспорт на овие видови
стока, исто така и да се влијае на смалување на ризикот кој евидентно расте во
транспортот на стоката која припаѓа на категоријата „опасни“.
Класификацијате на опасните материјали според препораките на ОН е
прикажана во табелата бр. 27.
Табела 27. Класификација на опасните материјали според препораките на UN
Ознака на
Име на класата
Напомена
класата
Според типот на опасност поделени се
1
Експлозиви
во 6 групи: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6
Гасови: компримирани,
претворени во течна
2
состојба, растворени
под притисок или
изладени
3
Запалливи течности
4.1. Запалливи цврсти материи
Запалливи цврсти
4.2. Материи склони на самозапалување
4
материи
4.3. Материи кои во допир со вода
ослободуваат запалливи гасови
Оксидациони материи и
5.1. Материјали кои оксидираат
5
органски пероксиди
5.2. Органски пероксиди
Отровни (токсични) и
6.1. Отрови (токсични супстанции)
6
инфективни материи
6.2. Инфективни материјали
Радиоактивни
7
материјали
8
Корозивни материјали
Материјали кои во текот на транспортот
Останати опасни
9
претставуваат некаква опасност, а не се
материјали
опфатени од претходните класи
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За да се најдат препораки за дадената материја или артикл, потребно е да
се погледа приложениот список во кој материите се класифицирани според
своите ОН бореви. Изводот од списокот е даден во табелата 28. ОН бројот се
наоѓа во првата колона. Другата колона зборува за името и содржината на
описот. Наредните три колони се користат да се опише опасноста. Прикажани
се примарната или секундарната опасност, а отсуството на поединостите, во
рамките на тие опасности не е прикажана.
Третата колона ја дава класата, и каде што е потребно ознака на
подгрупата. Во случај на класата 1 исто така е дадена и ознаката на
компатибилност.
Во четвртата колона е дадена секундарната опасност. Ова е означено со
соодветен број на класи и подгрупи. Секоја експлозија е следена, исто така, и со
палење на материите, па оттука и материјалите од класата 1 практично секогаш
се класифицираат во опасности од класа 3. кога се работи за течности, односно
во класата 4.1. кога се работи за цврсти материјали. За органски пероксиди
(класа 5.1.) и самореактивни материи од групата 4.1. „Е“ означува дека
супстанциите имаат особини на експлозивност. Исто така од органски
пероксиди „I“ означува опасност за очите.
Во петтата колона се внесени посебни примедби кои се однесуваат на
набљудуваниот артикл, означен со соодветен број, при што во препораките е
приложен и нумериран списокот на примедбите.
Во следните две колони се внесени препораките кои се однесуваат на
паковањето.
Табела 28. Извод од списокот на опасни стоки – класификација OUN
Матерлијал или
артикл
UN
број
1

Име и опис

2
Methyl
Cyclohexanone
3046
Не повеќе од
67% раствор
Ciklohexil
3054
Mercatin

Опасност

Пакување

Контролна
Критична
температура температура
Класа
Секундарна Посебни
(С0)
(Со)
или
Група Метода
опасност
примедби
подгрупа
3
4
5
6
7
8
9
5.2

3

I

I

r 1a

III

M

+35

+10

Во шестата колона зададени се групите на паковање.
Седмата колона ја содржи ознаката за методата на паковање. Така на
пример префиксот „Е“ се однесува на експлозив. Префиксот „P“ за органски
пероксиди„ F“ е наменет за самозапаливите материјали на подгрупата
4.1.Буквата „ М“ во оваа колона означува специјални потреби за транспорт во
контејнери.
Во осмата колона дадени се контролни температури, а во деветтата
критичните температури за некои материи,
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14.2.4. Меѓународни прописи
Класификација на опасни материјали во патниот транспорт
Паралелно со развивањето на патните транспортни средства, и нивните
вклучувања во комерцијални употреби, отпочна работата на прашањето на
безбедност на сообраќајот, а исто така и за прописите на превезување на стоки
како на национален така и на меѓународен план.
Во 1957 година се појавува Европска спогодба за меѓународен транспорт
за опасни материи во сообраќајот на патиштата (Accord Europeen autransport
internacional des marchandis dangereuses par route - ADR) понатамошната
разработка на овој документ поверена е на Економската комисија за Европа ОН
Комитет за внатрешен сообраќај – работна група за транспорт за опасни добра,
со седиште во Женева.
Поделбата на опасните материи во класи и подкласи ADR прописите ги
опфаќаат поделбата на материите во рестриктивни и нерестриктивни класи, а
наведени се и таканаречени ивични броеви за полесно наоѓање на поедини
материи, со обзир дека е како прилок ADR прописот, даден е и списокот на
опасните материи по поедини класи.
Напомена дека некоја класа на опасни материи е рестриктивна значи
дека под одредени услови можат да се транспортираат само оние материи кои се
наведени во соодветните листи додека сите останати материи кои по своите
особини можат да припаѓаат во дадената класа ја исклучуваат од транспортот.
Противно од ова, за нерестриктивните класи на вака строго ограничување не
важи така што под одредени услови можат да се транспотрираат и оние материи
кои во списокот не се наведени, а можат врз основа на своите особини да се
вбројат во нерестриктивна класа.
Класификација на опасни материи во железничкиот транспорт
Првата меѓународна конвенција за превоз на стоки во железницата под
име (Convencion internacional conckrennt le transport par shemin de fer des
merchandises CIM) потпишана е во Берн на 14 октомври 1890 год. Оттогаш па
до денес, таа конвенција доживеала неколку ревизии. Превозот на опасни
материи се регулира со еден член на оваа конвенција, а на основа на тоа
донесен е и Прилог 1 конвенција која , всушност ги опфаќа прописите за превоз
на опасни материи со железница. Тој прилог носи име Reglement internacional
concernant letransport des marchandises dangerereuses- Меѓународен правилник за
превоз на опасни стоки( RID)
Усовршувањето и разработката на овие прописи им се доверени на
Комитетот на експерти во Берн
Аналогно на класификацијата на опасни материи по ADR системот , и во
рамките на оваа класификација се дефинираат рестриктивни и нерестриктивни
класи и се наведува список на опасни материи означени со таканаречени „
ивични броеви“ .
Класификација на опасни материи во транспортот на внатрешни
пловни патишта
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Истовремено со разгледувањето на прописите за транспорт на опасни
материи по патиштата, Европската економска комисија (ЕЦЕ) и го
разгледувала проблемот на транспорт на опасни материи со внатрешни пловни
патишта. Оригиналното име на документот со кој се регулира прашањето од
оваа област е Accord europpen relative autransport internacional des merchandises
dangereuses par voie denavifgation interieure ( Европска спогодба за меѓународен
транспорт на опасни добра во внатрешна пловидба ) официјална скратеница е
ADN .
Од значење е да се напомене дека во внатрешната пловидба е прифатена
класификацијата аналогна на предходно наведената
Класификација на опасни материи во поморскиот сообраќај
Првиот пропис во областа на поморскиот транспорт на опасни материи
датира уште од седумдесеттите и осумдесеттите години од 19 век , а важеле во
главно за Европа.
Првото издание на Меѓународното правило за транспорт на опасни
производи на море (international Maritime Dangerous Goods- code IMDG) IMCO
ја објавил 1965 година од кога доживеа голем број измени и дополненија.
Класификацијата на опасните материи према IMDG препораките се
заснива на критериумот кој ги усвоил Комитетот за транспорт на опасни
материи при OOН .
Класификација на опасни материи во воздушниот транспорт
Заради тоа што II
светска војна доведе до распаѓање на низа
меѓународни организации во текот на војната, односно пред самиот крај (1944
година) дошло до свикување на меѓународна конференција во Чикаго. На оваа
конференција е оснивана Меѓународната организација на цивилното
воздухопловство (Internacional Civil Aviation organization – ICAO ) која почнала
со работа во 1947 година со седиште во Монтреал.
Анексот 18 од оваа конвенција се однесува на транспорт на опасни
добра ( TheSafe Transport of Dangerous Goods by Air)
На база на тој анекс, со соработка на стручњаци за транспорт на опасни
материјали при комитетот на ОН се развиени и таканаречени Технички
инструкции за безбеден транспорт на опасни добра во воздушниот транспорт
(Tehnical instructions for the safe transport of dangerous goods by air)
Овие инструкции обфаќаат општи одредби , класификација и список на
опасни материи, упатства за пакување, товарање, тестови , начин на означување
, складирање и сл.
14.1.5. Македонски прописи во областа
складирањето на опасни материи.

на транспортот,претоварот и

Покрај презентираните меѓународни прописи, секоја земја подписница
била должна да донесе и сопствени прописи од оваа област.
Во овој закон опасните материи се класифицирани на следниов начин:
1а. Експлозивни материјали.
1б. Предмети полнети со експлозивен материјал.
1ц. Средства за палење ватромети и слични предмети.
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2. Притиснати гасови претворени во течност и гасови растворени со
притисок.
3. Запалливи течности.
4.1. Запалливи цврсти материи.
4.2. Материи склони на самозапалување.
4.3. Материи кои во допир со вода развиваат запалливи гасови.
5.1. Оксидирачки материи.
5.2. Органски пероксиди.
6.1..Отровни материи.
6.2. Гадни и заразни материи.
7. Радиоактивни материи.
8. Кородивни ( нагризувачки )материи.
9. Останати опасни материи.
Понатаму во текстот овој закон попрецизно ги дефинира особините на
секоја од наведените класификациони групи на опасни материи.
Поглавје 2 од Законот за превоз на опасни матеии се однесува на :
„Заеднички мерки на безбедност за сите опасни материјали или за одредени
видови од овие материјали“. Во тоа поглавје се дефинирани следните операции
во работа со опасни материјали:
1. пакување,
2. товарање и растоварање,
3. превоз
Покрај одредбите од Законот за превоз на опасни материјали со
различен вид на транспорт, се применуваат и одредени одредби
од
Меѓународните спогодби.
14.1.6.Основни карактеристики на поедини класи
материи

на опасни

Како што е прикажано во предходниот дел, сите опасни материи, према
класификацијата која ја препорачува Комитетот на експерти при ОН поделени
се во 9 групи
1. Експлозиви
2. Гасови( компримирани доведени во течна состојба растворени под
притисок или длабоко разладени).
3. Запаливи течности,
4. Запалливи тврди материи.
5. Оксидирачки материи и органски пероксиди.
6. Отровни, (токсични) и инфективни материи.
7. Радиоактивни материи.
8. Кородивни материи.
9. Останати отровни материи.
Имајќи ја во предвид оваа класификација во продолжение во кратки црти
се изнесени карактеристиките на поедините класи
Експлозиви и експлозивни материи
Под експлозиви се подразбираат збир на гасовити, течни или цврсти
соединенија во кои, под дејство на надворешно влијание, нагло ги одвиваат
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хемиските промени, кои за последици имаат ослободување на голема количина
на топлина и гасови. Во основа тие се носители на потенцијалната енергија која
со согорувањето преминува во кинетичка. Разликата помеѓу поедини
експлозивни материи, а со самото тоа и во ефектите кои настануваат како
последица на нивните експлозии се многу големи. Од оваа причина неопходно е
да се утврди некој збир на нивните карактеристики кои би овозможиле
согледување на тие разлики и формирање на групи со сродни ефекти на
експлозијата. Најчесто во овој збир се вбројуваат :
- густина на експлозивните материи,
- брзина на експлозивните процеси,
- енергија,
- гасна зафатнина,
- температура на експлозијата,
- биланнс на кислородот и
- чувствителност.
Покрај наведените карактеристики, во поедини случаи од значење се и
останатите физичко- хемиски особини како што се:
- Точка на зацврстување,
- Влага,
- Процент на нерастворени материи во бензол,
- Процент на пепел.
Поделбата на експлозивните материи може да се врши од повеќе аспекти
Вообичаените категоризации се засниваат на агрегатната состојба, хемискиот
состав и карактерот на дејството. Према карактерот на дејството како особина
која е многу значајна за реализирање за транспортно складишните процеси,
експлозивните материи се делат на :
- Бризантни експлозиви,
- Иницијални експлозиви
- Барути и пиротехнички смеси
Поделбата на експлозивните материи е прикажана на сликата ( сл 215).
Бризантни ( разурнувачки) експлозиви имаат голема брзина на
детонација и голема раурнувачка моќ, Брзината на детонацијата се движи во
опсег од 2500 – 8000 м/с.
Основните карактеристики на бризантните експлозиви се дадени во
табелата ( Табела 29).
Иницијални експлозиви се многу чувствителни . Детонираат на мал
удар или кога се запалат. Основната намена им е да предизвикаат детонација кај
други, помалку чувствителни опасни материи. Основните предствници на оваа
група се живин флуминат, оловен азит, тринитрицинат, тетразен.
Основните карактеристики на иницијалните експлозиви се дадени во
табелата (Табела 30)
Барут се типични претставници на експлозивни материи кои се
разложуваат со дефлаграција. Со други зборови, брзината на нивното
согорување е мала. Во затворен простор создаваат постепено многу голем
притисок.
Према составот на барутот се делат на: црни, малочадни и ракетни.
Малочадните барути имаат значително поголема калорична моќ од црните.
Согорувањето е равномерно и скоро без чад. Се делат на три основни групи:
- нитроцелулозни,
- нитроглицерински,

219

-

нитрогвандински.

Експлозивни материјали
Бризантни
експлозиви

Иницијални
експлозиви

Естери на
азотна
киселина
Нитрамини
Ароматични
нитроединенија

Живин
флуминат
Оловен ацид
Трицинат

Дефлагрантни
експлозиви
Црн барут
Малодимен
барут
Ракетен
барут

Тетразен

Пластични
експлозиви
Рударски
експлозиви
Слика 215. Основна поделба на експлозивните материјали
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Табела 29. Основни каратеристики на бризантните експлозиви
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Група

Име

Нитроглизерин
Нитроцелулоза
Естери
Азотни
Нитрогликол
Киселини
Динитродигликол
Пентрит
Хексоген
Нитрамини
Нитрогванидин
Тринитротуол
Ароматични
Пикринска
Нитроединенија
киселина
Тетрил

Густина
1.6
1.33
1.496
1.38
1.50
1.75
1.6
1.6

Брзина на
детонација
(m/s)

Гасен
волумен
(l/kg)
715

8000
8400
8400
8000
6800

737
740
770
900
1077
685

1.76

7000

700

1.7

7700

750

Табела 30. Основни карактеристики на иницијалните експлозиви
Живин флуминат
Оловни ацид
Густина (g/cm)
4,42
4,17
Брзина детонација (m/s)
4500
4500
Гасен волумен (kg/g)
316
Топлина на експлозијата
357
360
(cal/g)
Температура на
4350
3720
експлозија (Co)
Точка на
170
330
самозапалување (Со)
Осетливост (cm) тег од 2
4
kg

Температура Температура Топлина
Осетливост
на
на
на
cm (ТЕГ од
експлозија
запалување експлозија
26 g)
(Co)
(Co)
(cal/gr)
1750
4650
6
1060
4830
223
1630
20
1050
Неосетлив
4350
1410
10
3380
230
1390
29
2100
232
750
3600
980
90
300 – 320
3530
960
60
3600

190

1095

40

трицинат
3,1
5200
407

Тетразен
-

367

660

2700

-

270

140

-

4
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Табела 31. Ефекти од дејствово на надпритисокот на ударниот бран
Надпритисок
Луѓе
Згради
Возила
(kPa)
Целосна смртност
поради
директното
дејство на
ударниот бран,
Комплетно
Превртени и
180
удар од
разрушени
уништени
расфрлани
парчиња од објект
или отфрлање на
телото на тврди
објекти
1% смртност.
Тешки телесни
Тешки
повреди после
Големи
оштетувања.
80
ударниот бран на
конструктивни
Штетата се
рушење на зграда
оштетуваа
граничи со
или отфрлање на
тотална
телото.
Сериозни
Тешки повреди.
оштетувања на
Ризик од пукање
Големи
каросеријата.
50
на ушните
оштетувања
Мали оштетувања
тапанчиња од 20%
на моторот.
Уништени стакла
Сериозни повреди
Сериозни
после
оштетувања.
расфрлањето на
Уништени стакла.
Вредноста на
25
парчињата. 1%
Оштетена
реновирање е над
повреди на
каросерија
50% од вредноста
ушните
на зградата
тапанчиња
Мали
Привремено
оштетувања.
Оштетување од
губење на слухот.
Опасност од
околу 20% од
15
Повреди после
привремено
вредноста на
расфрлање на
губење на
зградата
делови од згради
контрола над
возилото
Можни повреди
Оштетување од
од дејството на
10
околу 10% од
расфрланите
зградата
парчиња
Можни повреди
Оштетувања од
од дејството на
околу 5% од
7
расфрланите
вредноста на
парчиња
зградата
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Нитроглицеринските барути имаат две активни компоненти. Едната е
секогаш нитроцелулозна, а другата е течен експлозив. Во однос на
нитроцелулозната овие барути лесно се палат и брзо согоруваат. Температурата
на запалување се движи од 160 до 170 0С. Почуствителни се на удар од
нитроцелулозните. Претставници на оваа група на барут се: Баластити,
кордити,барути без растворувачи, дигликолски и сферични.
Опасноста која може да настани при несаканото активирање на
експлозивните материи треба да се анализира во функција од физичко- хемиски
процеси кои настануваат при експлозија.
Анализата на основните карактеристики на експлозивните материи
покажала дека основните разлики помеѓу поодделни припадници во оваа група
лежи и во различните облици на разложување .
При детонација доаѓа до изразито брзо ослободување на енергија со
последици:
- створање на детонациски бран во експлозивната материја која ја прати и
соодветен голем притисок на детонација и
- створање на ударен бран кој настанува после детонацијата во вид на бран
со компресија на концентрични расоредени кругови околу местото на
експлозијата.
Првиот ефект на детонацијата предизвикува оштетување на објектот кој
се наоѓа во непосредн контакт со експлозивната материја.разорувањето
настанува непосрдно при притисок на детонацијата и посредно формирање на
комулативни млазеви или силни ударни бранови во објектот.
Формирањето на ударните бранови, од аспект на опасност, е најзначаен
ефект на детонацијата. Ударниот бран потполно го покрива просторот околу
центарот на експлозијата, правејќи услови разорното дејство да се пренесе на
поголемо растојание.
Со неговото доаѓање доаѓа до нагло зголемување на притисокот за после
извесно време повторно да падне на првобитната вредност, така што фазата на
компресија ја прати фазата на разредување. Ефектот на дејството на ударниот
бран зависи од остварениот притисок, кој во близина на местото на детонација
изнесува од неколку десетини до неколку стотини кило Паскали.
Забележано е постоење на неколку типови опасности од дејството на
експлозивните материјали:
- непосредно дејство на притисок на детонација кој предизвикува
директно рушење и создавање на кратер на местото на екплозоија,
- дејство на ударниот бран
- дејство на расфрлените парчиња и
- пожарно дејство.
Со непосредното дејство на притисокот на детонација загрозен е објектот
и луѓето кои се наоѓаат на местото на експлозијата. Ова дејство секако зависи од
количината на експлозивот и неговите карактеристики, но во најголем број на
случаи значи целосно уништување на објектот и сигурна смрт на луѓето кои се
наоѓаат во близина на местото на експлозијата.
Дејството на урадниот бран зависи од надпритисокот кој се остварува и
неговото времетраење.
Ефектот кој настанува како последица на расфрлување на фрагментот
практично е невозможно да се квалификува без анализа на конкретната
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ситуација. Ефектите во принцип се оценуваат во основа на густината на
расфрлените парчиња, нивната брзина и секундарната опасност која со себе ја
носи (температурата, експлозивноста.).
Пожарното дејство се манифестира низ непосредно делување на
пламенот настанат како последица на експлозијата низ делувањето на
загреаниот воздух, при што, како и кај воздушниот ударен бран, загрозената
зона се наоѓа концентрчно околу местото на експлозија. Покрај овие основни,
можат да се појават и некои секундарни опасности кои во најголем број случаи
се создавање на токсични производи од експлозијата.
За потребата на складирање и превоз, експлозивите, муницијата и
екплозивните артикли се класифицираат во 13 групи на компатибилност чии
основни особини и класификациони кодови се претставени во табелата (табела
32).
Компримирани гасови, гасови претворени во течност и гасови растворени
под притисок
Поделбата на гасовите кои припаѓаат на оваа класа на опасни материи
може да се реализира по повеќе основи (Слика 356).
Во компримираните гасови се вбројуваат сите гасови кои се под
зголемен притисок спаковани во челични садови. Компримирањето и
паковањето на гасовите во челични садови (најчесто боца со зафатнина од 40 l)
пред се се врши за да се складира што поголема количина на гас во што помал
простор, овозможува транспорт на поголемо растојание и при користењето да
обезбеди поголема количина на гас на едно место. Компримираните гасови
ретко се полнат во поголеми челични садови (100, 200 и 350 l), пред се поради
безбедносни причини. Компримирањето на гасови се врши со различни
вредности на притисок (25, 50, 150 bari), што директно зависи од вредноста на
критичниот притисок на некој гас. Имено, вредноста на притисокот при кој се
компримира некој гас треба да биде најмалку 25% пониска од вредноста на
критичниот притисок за тој гас. Доколку не се води сметка за тоа, гасот на
некои вредности, блиска вредност на критичниот притисок и амбиентната
температура, би се претворил во течна состојба.
Освен тоа што компримираните гасови може да се разликуваат по
квалитет и притисок, може да се разликуваат и по тоа дали се запалливи,
токсични или инертни. За наведените особини посебно мора да се води сметка
при работата со нив.
Течните гасови се гасови кои се претворени во течна состојба под
влијание на зголемениот притисок или ниска температура или под истовремено
влијание на зголемен притисок и ниска температура. За секој гас посебно се
одредува оптималниот однос на притисок и температура која се проектира во
опремата за втечнување на гасот, имајќи ја во предвид цената на енергијата и
разладниот флуид.
Со претварањето на гасовите во течна состојба се овозможува
складирање и транспорт на многу голема количина на гас (по единица волумен)
отколку при компримирање. Така на пример, еден литар течен хлор дава околку
450 l гасовит хлор под нормални услови. Течните гасови се складираат и
транспортираат во челични садови, како мали волумени
(од 1, 40, 100, 200,
250 l ) така и во многу големи, бидејќи течните гасови во садовите се наоѓаат
под влијание на нискиот притисок на сопствените гасовите фази.
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Табела 32. Групи на компатибилност и класификациони кодови
Група на
Класификационен
Опис на супстанциите и артиклите
компатибилност
код
A
Експлозиви за иницирање
1.1А
Артикли кои содржат иницијални
1.1В
B
експлозиви и немаат 2 или повеќе
1.2В
независни осигурувања
1.4В
1.1С
Барути, барутни полнења и чврсти
1.2С
C
погонски полнења или артикли кои
1.3С
содржат такви експлозивни супстанции
1.4С
Црн барут, бризантни експлозиви или
артикли кои содржат бризантен
1.1D
експлозив во сите случаи без начин на
1.2D
D
иницирање и без погонско полнење, или
1.4D
артикли кои содржат иницијален
1.5D
експлозив и 2 или повеќе независни
осигурувања
Муниција која содржи бризантен
експлозив без сопствен начин на
1.1Е
E
иницирање, со погонско полнење (освен
1.2Е
артикли кои содржат запаллива течност
1.4Е
или гел, или пирофорна течност)
Артикли кои содржат бризантен
експлозив со сопствен начиин на
1.1F
иницирање, со погонско полнење (освен
1.2F
F
артикли кои содржат запаллива течност
1.3F
или гел, или пирофорна течност), или без
1.4F
погонско полнење
Пиротехнички супстанции, или артикли
кои содржат пиротехнички супстанции,
или артикли кои содржат и експлозив и
1.1G
супстанции кои даваар осветлувачки,
1.2G
G
запаллив, солзен, или димен ефект (освен
1.3G
артикли кои се активираат со вода или
1.4G
содржат бел фосфор, фосфиди,
пирофорни супстанции, запаллива
течност или гел, или хипергелна течност)
Артикли кои содржат експлозивна
1,2H
H
супстанција и бел фосфор
1.3H
Артикли кои содржат експлозивна
1.1J
J
супстанција или запаллива течност. Или
1.2J
гел
1.3J
Артикли кои содржат експлозивна
1.2K
K
супстанција и отровни хемиски агенс
1.3K
Екслозив или артикли кои содржат
1.1L
експлозивни супстанции и претставуваат
L
1.2L
посебен ризик (од активирање со вода,
1.3L
или присуство на хиперголни течности)
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и бараат изолација при складирањето во
превозот
Артикли кои содржат супстанции
исклучиво неосетливи на детонација
Супстанции или артикли пакувани или
сочинети така што било каков опасен
ефект да настане од нивното случајно
активирање да бидае ограничен внатре
во амбалажата, освен ако амбалажата не
е оштетена од пожар, во чиј случај сите
ефекти на експлозијата или
разлетувањето на фрагменти се
ограничени до таа мерка на не сметаат
или не го спречат гаснењето на пожарот,
или други обиди за спречување на
опасноста во непосредна близина на
пакетот

N

S

1.6N

1.4S

Смрзнатите гасови се добиваат под влијание на високи вредности на
притисоците и ниските температури. Смрзнатите гасови обично не се
складираат во поголеми количини, ниту пак се транспортираат на поголеми
растојанија, туку претежно се користат во индустријата како што и се
произведуваат. Исклучок прави смрзнатиот јаглендвооксид („сув мраз“) кој се
користи како разладно средство најчесто во прехрамбената и фармацевтската
индустрија.
Степенот на токсичното дејство е многу важен параметар кој исто така
треба обврзувачки да се наведе за сите компримирани гасови кои се токсични, а
посебно мора да се земе во предвид при одредувањето на условите за
складирање и транспорт.

Гасови од класа 2 на опасни
материјали

Компримирани
гасови

Посред притисок

25 bar

150 bar

Течни гасови

Смрзнати гасови

Според квалитет

Според типот на
опасност

Технички

Чисти
Запалливи

Инертни

50 bar
Токсични
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Слика 216. Поделба на гасовите од класа 2 на опасни материјали
Од аспект на сродност по критериумите значајни од поглед на опасноста,
компримираните гасови може да се вбројат во следните групи:
- запалливи и експлозивни
- токсични и
- инертни.
Запалливи и експлозивни компримирани гасови
На оваа група компримирани течни и смрзнати гасови и припаѓаат многу
гасови како што се: ацетилен, пропан, бутан, водород итн. Типичен претставник
за оваа група е водородот кој се компримира во челични и безшавни садови
(боци и контејнери) под притисок од 150 бари.
Токсични компримирани гасови
Во оваа група компримирани, течни и смрзнати гасови спаѓаат: хлор,
јагленмоноксид, силфурводород, фозген итн. Со оглед на тоа дека хлорот има
широка примена во индустријата како и тоа дека се складира, претвора и
транспортира во големи количини, може да се земе како типичен претставник
на оваа група. Хлорот се компримира, односно се претвара во течна состојба, се
складира и пакува во шавни садови со максимални работни притисоци од 15
бари.
Инертни компримирани гасови
Во оваа група компримирани течни и змрзнати гасови спаѓаат: азот,
аргон, хелиум итн. Типичен претставник на оваа група е азотот, кој, инаку, има
голема примена во индустријата, медицината и лабораториите и кој се
произведува, се складира и транспортира како компримиран (50 бари) и течен
азот.
Доминантни видови на опаснности
Работата со компримирани, втечнети и смрзнати гасови крие во себе низа
потенцијални опасности. Имено, во случај да дојде до непосакувана ситуација
во атмосферата ќе се најде голема количина на гас затоа што компримираниот
гас веднаш експлодира и зазема голем простор.
Примарна опасност за сите компримирани гасови, без оглед на која група
припаѓаат според потенцијалните и секундардните опасности, е од наглата
екпанзија која се појавува во случај на прскање на челичните садови (заради
пожар, удар или потрес). Во тие случаи доаѓа до компресија на гасот со 25 – 150
бари атмосферски притисок.
Секундарните опасности кои можат да настанат при незгодни ситуации
по правило бараат многу пошироки зони во однос на објектот (садот) на кој се
случила незгодата. Во зависност од тоа на која група и припаѓа гасот кој се
нашол во садот, во моментот на незгодата може да дојде до пожат, експлозија
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или токсично делување во пошироката зона, што исто така може да загрози
човечки животи и материјали добра.
Запалливи течности
Процесот на согорување е хемиска реакција на горивните материјали и
кислородот, при што се ослободува одредена количина топлина и споредни
производи. Запалливите течни материи можат да горат само во случај да се, на
некој начин, обезбеди нивно загревање до температура која овозможува
создавање на доволна количина пареа која со воздухот формира запаллива
смеса. Согорувањето на течностите може да биди иницирано на повеќе начини,
од кои најзначајни се:
- загреано тело,
- електрична варница и
- со загревање на течностите
Првите два начини можат да се наречат припалување затоа што ладната
течност се загрева на едно место по пат на загреано тело или електрилна
варница, при што се создаваат запалливи смеси на воздух и пареа, доаѓа до
нивно запалување и продолжување на процесот.
При самозапалување се загрева целата количина на течност до моментот
кога се создадени услови процесот на испарување, палењето на пареите и
настанување на согорувањето да се реализира без некое друго надворешно
дејство.
Можат да се издвојат следните карактеристики, кои се релевантни за
опишување на овој вид опасни материи:
- температура на запалување,
- температура на палење
- температура на самозапалување,
- долна граница на палење на пареите во воздухот,
- температурни граници на палење на пареите во воздухот и,
- брзина на согорување.
Според температурата на палење заплалливите течности се делат на три
класи:
- I температура на палење под 21оС
- II температура на палење од 21оС до 55 оС
- III температура на палење од 55оС до 100 оС
Некои од основните претставници на течните запалливи материјали се
дадени во табелата 33.
Основниот вид на опасност кој се појавува во случај на незгода од био
кој вид, при работа со запалливи течности е пожарот односно топлотното
дејство кое настанува како последица на повеќе фактори од кои како
најзначајни можат да се издвојат траењето на пожарот и максималните
температури кои се остваруваат.
Покрај топлотното дејство на запаливите течни материи потенцијало
содржи уште два вида на опасност:
- токсично дејство

228

дејство под притисок.
Токсичното дејство може да се појави во случаите кога концентрацијата
на пареа на запаливи течни материи ја достигне критичната врелост или кога
како продукт на согоревање се појават токсични материи. Меѓутоа токсичните
запаливи материи не можат да се споредат со токсичноста на отровни материи
па може да се смета дека имаат само локален карактер.
Дејството на притисок може да се очекува кога смесата на пареа на
запаливи течности и воздухот добива експлозивни карактеристики . меѓутоа, и
овде може да се смета дека ефектите на појавата на натпритисок со локален
карактер.
-

Табела 33. Основни претставници на течни запалливи материи
Температура
Температура Густина
Граници на
на
на вриење
на
експлозивна
запалување
(Со)
пареата
смеса (%)
(Со)
Бензол
80
2.77
-11
1 – 80
Етилалкохол
78-92
1.6
12-26
3.5 – 19
Метилалкохол
64.8
1.11
5.5 – 36.5
Ацетон
56.48
2
-20
2.2 – 13
0.7 – 1.4 до
Петрол етар
25-80
2.5
-58 до – 18
5.9 – 8
Толуол
110.6
3.14
4
1.2 – 7
65-100 до
0.8 – 1.1 до
Бензин
3.2-4
-20 до 0
95-140
6.5 – 7
1.68 – 2.5 до
Бутил-алкохол
83-108
2.55-2.6
10 – 27
8 – 10.9
Анилин
184
3.22
70
1.3 – 11
Масло за
155-390
57 - 80
0.6 – 6.5
горење

Температура на
самозапалување
(Со)
538
425
455
538
280-320
535
250-260
390-470
538
230-240

Цврсти запаливи материи
Како што веќе е речено, под согорување се подразбира хемиски процес
на горење со кислород при што се издвојува одредена количина на топлина
често пратена со појава на пламен. Према тоа, за одвивање на овој хемиски
процес неопходно е присуство на гориво, кислород и толотен извор кој
овозможува постигнување на почетната температура.
Било која материја може да се вброи во горива под услов да согорува
кога е загреана на најмногу 500 0С Во рамките на горива во групата на цврсти
ззапалливи материи се вбројуваат оние кои се способни да се запалат сами и да
согорат, како и оние кои можаат да се запалат само со посретство на некој
топлотен извор и да продолжат со согорување кога тој ќе се оддалечи.
Критериумите, битни за согледување на карактеристиките на цврсти запалливи
материи, можат да се вбројат во две групи. Првата ги сочинува општите кои
воглавно се сведуваат на температурата на палење и температурата на
самозапалување, додека другата група ги содржи оние кои се специфични за
поедини видови запалливи цврсти материи. За цврсти запалливи материи со
температура на топење под 300 0С битно е да се согледа температурата на
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палење на пареа во воздухот: За порозни , влакнасти и растресити од значење е
температурата на загревање, температурата на траење и условите на
самозапалување, за прашкасти аеросоли, притисокот при експлозија на
аеросолот, брзината на порастот на притисокот, содржината на кислородот во
аеросолот, а за конструкционите материјали: кислороден индекс, коефициентот
на настанување на чадот, токсичноста на чадот и рапространување на пламенот.
Класификацијата на цврсти запалливи материи е многу тешко да се
направи доколку поставената цел ги опфаќа сите релевантни особини. Од оваа
причина при класификацијата се среќаваат различни пристапи па е можно да
се разгледува потеклото, хемискиот состав, или обликот на согорување на
набљудуваните материјали .
Кога се разгледува веројатноста на појава на незгода и нејзините размери
вообичаено е цврстите запалливи материи да се делат на три групи :
- запалливи цврсти материјали кои не се подложни на самозапалување,
- запаливи материјали од кои може да дојде до самозапалување,
- запалливи материјали кои во додир со вода развиваат запалливи гасови.
Покрај ова, во некои случаи е интересно оддвојувањето во посебна група
на оние материи кои можат да се појават во облик на прашина и да формираат
запалливи , па дури и експлозивни смеси со воздухот .
Јасно е дека доминантен вид на опасност, кој може да се појави при
складирање, претовар или транспорт на овој вид опасни материи е пожар при
што неговите битни карактеристики се количината на топлотната ослободена
енергија во единица време. Брзината на ширење и можноста за угаснување.
Овие карактеристики воедно упатуваат и на размерите на последиците на
потенцијалните инциденти .
Последиците воглавном можат да се поделат во две групи:
- непосредно уништување на материјалот кој гори
- уништување или оштетување на околните објекти и загрозување на
луѓето.
Очигледно е дека на овие групи на последици пресудно влијаат
наведените карактеристики на пожарот, при што посебно значење е брзината на
неговото ширење и можноста за гасење, како и локализирање.
Како секундарен продукт на согорувањето се појавува и поголема група
на гасови кои не во мал број случаи можат да се токсични. Од оваа причина
токсичното дејство се појавува како најважен секундарен вид на опасност.
Секако дека токсичноста е продукт на согорувањето и е значително помала
отколку токсичните материјали кои се вброени во групата на отровни материи
па сразмерно на тоа и размерите на опасност се помали, но им е потребно да им
се посвети посебно внимание.
Пероксиди
Името на оваа група хемиски соединенија води потекло од латинскиот
збор „ Per“ што значи остер и со тоа делумично веќе се назира нивната природа.
Имено, пероксидите се хемиски соединенија кои содржат кислород со степен
на оксидација 1. Нивната главна карактеристика е поседување на молекулски
врски на кислород, - кислород, кој обично се разбива при поголеми
температури.
Основна поделба на пероксидот се заснива на нивното потекло , органска
или неорганско. Понатамошното разгледување ќе биде посветено на органските
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пероксиди бидејќи тие значително почесто се во употреба отколку
неорганските.
Во поширока смисла, органски пероксиди се хемиски соединенија кои
содржат атоми на јагленород и имаат најмалку два врзани кислородни атоми во
молекулот.
Органските пероксиди се среќаваат обично во многу мали количини
како нечистотија содржана во органските соединенија. Органските пероксиди се
познати повеќе од 100 години, но ризиците врзани за ракување со нив се многу
високи и ги обесхрабриле првите истражувачи. Поновите интересирања за
споменатата проблематика оживеала во почетокот на овој век, ко га биле
проучени повеќето од основните класи на органските пероксиди.
Прашањето за поделбата на органските пероксиди може да се тумачи од
повеќе аспекти, а доминантен факт е хемискиот состав. Така постојат:
- хидропероксиди
- алфа- окси и алфа- перокси – хидропероксиди,- пероксиди , пероксидни
киселини,
- дијацилни пероксиди и
- пероксиестери
Сите производители на пероксиди за комерцијалан употреба издаваат
брошури за секое соединение, каде е даден описот на супстанците ( боја
,состојба, чистина, и употреба), особини ( комерцијални, температурни),
начинот на пакување и транспорт ( препораки на производителот ) и опасност
при ракувањето.
Отровни и заразни материи
Постоењето на материите кои предизвикуваат пореметувања во
организамот на луѓето, животните растенијата е одамна познао. Меѓутоа, и
покрај тоа поимот отровни ( токсични) материи сеуште не е прецизно
дефиниран.
Во повеќето дефиниции под поимот отровност заедничко е да под ова се
подразбира особината на материјата во живите организми да предизвикува
пролазни или трајни пореметувања кои, во одредени случаи, доведува и до
гаснење на виталните функции.
Така Комитетот на експерти за транспорт при ООН ја дава следната
дефиниција на отровни , односно заразни материи:
- под отровни се подразбираат материите способни да предизвикаат смрт,
озбилни повреди или пореметување на здраствената состојба на човекот,
ако се внесува орално, вдишува, или доаѓа во допир со кожата.
- Под заразни се подразбираат материите кои содржат штетни
микроорганизми или нивни токсини за кое е познато , или се сомнева
дека предизвикува оболување на животните и луѓето.
Како основно мерило на токсичност дефинирана е минималната
смтоносна доза, или како обичаено се означува леталан доза.(LD50), со што се
означува онаа количина на отровни материи која предизвикува угинување на
најмалку 50% на експериментални животни. Потрено е да се нагласи дека
леталната доза се однесува на дејството на материите во цврста и течна
состојба, значи на делувањето на самата материја, додека за гасовитите
испарливи супстанции во воздухот е воведен аналоген мерач- летална
концентрација (LC).
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Во односот на вака дефинираниот мерач извршена е категоризација на
отровни материи према степенот на токсичност како што тоа е прикажано во
табелата (Табела 34).
Отровните материи се среќаваат и при нормални услови во сите три
агрегатни состојби, а во зависност од тоа дали се работи за гас, течност или
цврста материја, во многу зависи начинот на штетното дејство, а со самото тоа
се разликуваат и заштитните мерки.
Табела 34. Категории на токсичност
Категорија на
LD50 за глувци,
токсични
орално (mg/kg)
материјали
Практично
26000
нетоксични
пропиленгликол
Слабо
7400, сорбинска
токсични
киселина
Умерено
5800,
токсични
изопропанол
Доста
320,
токсични
хидрохинон
Екстрмно
100 олово токсични
арсенат
Супертоксични
50, никотин

Веројатна LD за човек
од 70 kg
15 g/kg
5-15 g/kg
0.5-5 g/kg
50 – 500 mg/kg

Од значење
за анализа на
процесот на
транспорт на
претовар и
складирање

5 – 50 mg/kg
5 mg/kg

Поред групирањето на отровните материи према степенот на токсичност
(во однос на леталната доза или леталната концентрација) и степенот на
потенцијалните опасности постојат и други начини на класифицирање, од кои е
најчесто во примена поделбата заснивана, пред се, на база на погодноста за
практична примена.
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Според потеклото
Начини на
класифицирање
на отровните
материи

Според структурата
Гасовити материи
Според агрегатна
состојба

Според физиолошкото
дејство
Според потребата за
практична примена

Лесно испарливи
материи
Минерални материи
Природни и синтетички
токсични материи

Слика 217. Останати начини на класификација на отровните материи
Радиоактивни материи
Познато е дека германскиот физичар Рендген уште во 1895 год. Ги откри
x – зраците односно радијацијата предизвикана од бомбардирањата на цврстите
површини со електрони. Оваа појава го заинтересирала поширокиот круг на
научници кои се посветиле на истражувањата во оваа област (Бекерел,
Поенкаре, Кири, и др.). Вака бил откриен значајниот феномен на кој Марија
Кири во 1898 година му дала прикладно име РАДИОАКТИВНОСТ .
Комплексното радиоактивно зрачење е всушност троструко зрачење кое
се обележува према буквите од грчката азбука: алфа, бета и гама.Иако
радиоактивните материјали не се појавуваат често во прометот меѓународната
агенција за атомска енергија (IAEA) од Виена , формирала препораки и детални
упатства за раковање со радиоактивни материи при пакување, манипулирање и
трнапортирање.
Во голем број на земји донесени се законски прописи со кои се регулира
наведената активност ( за нашата земја уште во 1962 год).
Према видот на радијацијата, радиоактивните материи се поделени на
три групи:
I грипа – радиоактивните материи кои емитираат било каква јачина на
гама зараци сами или заедно со алфа и бета зраци.
II група – радиоактивни материи кои емитираат неутрони или една или
повеќе радијации од групата I
III група – радиоактивни материи кои емитираат само алфа , бета или
други радијации.
Значаен допринос на заштита претставува адекватно лоцирање на
нуклеарните постројки или депонии на радиоактивни отпадоци надвор од
човечката англомерација.
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Во случај на незгода на ублажување на опасноста од надворешната
радијација влијаат три фактори:
- Времето
Растојанието
- Препрека ( заклон)
Факторот време условува излегувањата на зрачење да бидат во што
пократко време
За секое ракување со радиоактивни производи треба да се направи обука
со неутрални производи, за да се намалат непотребното движење , како и
мртвото време. Обуката треба да се изведува во услови слични на реалните
услови на работа.
Применетата доза е обратно пропорционална на квадратот на
растојанието.
Факторот препрека ( заклон) во зависност од природата на матеијалот од
кој е направен заклонот и од природата на радиоактивниот извор се дефинира со
дебелината на полудозата т.е дебелината која ја намалува за половина дозата
која би била применета без заштита.
За алфа зрачењето проблемот на надворешната радијација не се
поставува бидејќи честиците ги запира кожата. Се користат ракавици заради
опасност од внатрешна контаминација.
За бета зрачењето кога растојанието е недоволно, заштита може да се
оствари со помош на стакла или провидни пластични материи.
За гама зрачењето се употребуваат дебели заклони од материјал со
голем атомски број.
Кородирачки материи
Секој материјал под одредени услови , при физичко- хемиско дејство на
одредени агенси може да формира непосакувани продукти. Секое формирање
на било кој продукт при дејство на некој агенс на некој материјал, кој се
одвива против нашата желба и воља , претставува корозија. На сликата ( сл
218) е прикажана груба поделба на кородивни материи

Корозивни материи

Јаки
киселини

Јаки бази

Солни
киселини

Останати
корозивни
материи

Сл. 218. Основна поделба на корозивните материи
Заедничките катактеристики на кородивните агенси е да бидат мнгу
реактивни односно многу агресивно да делуваат на другите материјали, пред се

234

на металите и на нивните легури, како и на бројните неоргански и органски
материи.
Покрј физичко- хемиските особини, најзначаен показател за сите
кородивни материи во сите услови на дејстување е брзината на корозијата која
се изразува во mm/got или g/m2.. Во основата овој показател дефинира колку
некој материјал кородирал (изгубил од почетната дебелина) за една година , или
изгубил од вкупната маса по едно метро квадратно површина во секој ден, при
дејството на некој кородивен агенс под одредени услови (концентрација и
температура).
Поделбата или групирањето на кородивните материјали се врши врз
основа на начинот и видот на корозија која го предизвикува.
Према тоа, кородивните материи се делат на следните видови:
- киселини,
- соли,
- бази
- халогени елементи
- оксиди и други неорганки материи и
- органски соединенија.
Примарните опасности кои можат да настанат заради непосакувниот
инцидент во работата со кородивен материјал се најчести:
- разорување на складишните или транспортните садови,
- делумично или трјно оштетување на градежниот објект на складиштето,
- длумично или трајно оштетување на електричните или други инсталации
во градежниот објект,
- контаминација на тлото,
- опекотини и оштетувања на видот кај работниците кои работат со
кородивни материи и
- евентуално загрозување на животот на работниците кои работат со
кородивни материи.
Меѓутоа, секундарните опасности кои можат да настанат заради
непосакувниот инцидент во работењето со кородивни материи се во домет и
интензитет најчесто со големи размери, а заради тоа последиците кои
настануваат во таа прилика се:
Секундарните опасности се најчесто следните:
1. настанување на експлозија заради развивање на гасовити продукти кои
прават експлозивна смеса,
2. настанување на пожар во случај на развивање на запаливо гасовити
продукти.
3. Настанување на токсичен облак во случај на настанување на токсични
материи, и загрозување на здравјето и животот на луѓето и
4. Делумично и трајно уништување на материјалните добра.
Како што е веќе речено, последиците кои можат да настанат во случај на
незгода а кои претставуваат секундарна опасност, по правило се со големи
рамери, посебно кога се работи за ширење на токсични материи кои се
настанати како последица на истекување од пукнати садови експлозии или
пожари. Имено, познато е дека во зависност од количината на ослободени
токсични матеии, брзината и насоката на ветерот токсичниот облак чија
концентрација е смртоносна или опасна по здравјето на луѓето, може да зафати
повеќе од 10 квадратни километри. Заради тоа важно е да се каже дека за
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кородивните материи кои истовремено се и токсични важат истите прописи за
складирање,пакување и транспортирање како и за токсичните материи.
Наведените карактеристики на поедините класи на опасните материи
имаат за цел пред се, да се запознае начинот на нивното дејство и степенот на
опасност кој е последица на работењето со овие материи. Јасно е дека
познавањето на карактеристиките на овие материи упатуваат и на можните
насоки на заштита, што е предмет на цела низа законски прописи препораки и
технички нормативи од оваа област.
14.2. Превентивна заштита од несаканото дејство на опаните стоки
Превентивната заштита од несаканите дејства од опасни материи, со
обзир на присуството на голем број фактори кои влијаат на настанувањето и
последиците на незгодата претставува, во суштина многу комплексна задача
која тешко може да се оствари без сестрана и мноу обемна анализа заснивана на
примената на соодветни методолошки постапки.
Дефинирањето према превентивната заштита се подразбира во прв ред,
испитувањето на потенцијалните облици на загрозување на човекот и
околината. Секоја незгода која за резултат има некој од обликот на несакано
дејсво од опасни материи се подразбира:
5. присуство ( изворот) на опасната стока,
- процесот во рамките на кого несаканото дејство се иницира и се
преносува на загрозените луѓе или објекти,
- луѓето или објектите кои се загрозени и на кој последиците на незгодата
се манифестира.
Овие три основни елементи го сочинуваат ланецот во рамките кога
секоја алка воедно, претставува потенцијална можност, за примена на
превентивните заштитни мерки ( сл 219)

Извор на
опасни стоки

Физичко хемиски
карактеристики
Облици на
појавување

Процес на инициација и
пренос на штетното дејство

Загрозен
обејкт
Типови на
објекти

Меродавни
процеси
Карактеристики
на процесот

Карактеристики
на објетите

простор

Време
интензитет

Сл. 219. Елементи на процесот на штетно дејство на опасните стоки
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Особините „ изворите“ на опасните стоки се опишуваат преку повеќе
релевантни показатели. Пред се,тоа се физички - хемиски особини и
карактеристики со појавен облик на складишни единици поврзани со
технологија на складишните процеси.
Процесот во чии рамки се иницира и пренесува непосакуваното дејство
од опасните стоки има посебна важност, со обзир дека без иницирање на
штетното случување и пренесувањето на ефектот на окружувањето и нема
штетно дејство. Суштината е дека со иницирањето и преносот на штетното
дејсво се загрозува помала или поголема зона, па во таа смисла е неопходно да
се утврди зависноста од „ изворот“ и големината на загрозената зона. Ова
подразбира:
- анализа на типичните процеси на иницирање и пренос на штетното
дејство,
- дефинирање на зоната на загрозеност за поедини процеси.
Последната карика на ланецот преставуваат „загрозените објекти“, каде
со овој термин се опфатени луѓето, растителниот и животинскиот свет и
матерјалните добра. Анализата на овај сегмент подразбира, логично,
утврдување на начинот и видот на штетни дејства, како и ефектите кои се
последица на тоа дејство, а сето ова со цел да се утврди мерката на превентивна
заштита со кои последиците на несаканот случај се минимизираат.
Имајки го кажаното во предвид , кога се анализира можноста за примена
на превентивни мерки во цел за заштиа од ефектот на непосакуваното дејство
на складираните опасни стоки, во однос на местото на примена можно е да се
издвојат следните области:
- превентивните мерки кои се примнуваат во самиот складишен систем и
- превентивни мерки кои се превземаат во окружувањето на складиштето.
За да се пристапи кон дефинирањето на превентивните мерки потребно е,
во прв ред, да се одреди што е тоа што влијае на видот и интензитетот на
опасноста, а е поврзано со набљудуваните процеси. Тргнувајќи од основата ,
при тоа секако тоа се физичките – хемиски карактеристики на опасните стоки и
нивниот облик на појавување, а потоа и технологијата на реализирање на
претоварните, транспортните и складишните процеси.
Примената на сите превентивни мерки, на било која област да припаѓаат
се спроведува со цел:
- спречување на појавите на незгода при работата со опасни материјали
- намалување на последиците на штетното дејство во случај на
настанување на незгода .
Генерлно гледано, не постојат значајни разлики во поглед на основните
правци на превентивно делување за различни видови на опасни материи,,
согласно со тоа на (слика 220) шематски се прикажани можните точки на
дејствување. меѓутоа, изборот на конкретните превентивни мерки е последица ,
во основа , начин на штетното делување и физичко – хемиските карактеристики
на поедини видови на опасни стоки, при што треба да се има во обзир и тоа дека
било кое штетно делување на сите опасни стоки се манифестира како
поединечно дејство или комбинација на следните ефекти::
- појава на надпритисок,
- топлотно дјство,
- механичко дејство и
- токсично дејство.
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Основни правци на спроведување на
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Дефинирање на загрозени зони
Правовремена информираност

Загрозено
подрачје

Обука на населението и насока на евакуација
Заштитна опрема

Слика 220. Приказ на можните места на примена на превентивни мерки
Имајќи го во предвид реченото, со респектирање на дефинираните
основни области на превентивна заштита, во продолжение во најкратки црти ре
зимирани се можните превентивни мерки кои се спроведуваат
заради
зголемувањето на безбедноста при реализација на складишните, и со тоа
поврзаните работни процеси со поедини класи на опасни стоки.
Прописите, без сомнение треба да претставуваат основа кога е во
прашање заштитата од дејствата на опасни стоки, па во таа насока неопходно е
нивно постојано пратење и ажурирање. Со оглед дека складирањето е поврзано
и со реализација на други логистички процеси неопходно е да се имаат во
предвид и прописите кои се однесуваат на транспортот, - претоварањето и
пакувањето. Од посебно значење, кога е во прашање превентивата која се
однесува директно на опасната стока, е и адекватната класификација, пред се
заради раздвојување на стоката на различни степени на опасност. Оваа мерка се
однесува првенствено на оние опасни стоки кај кои доминира „ просторното
дејство“(експлозивни, запалливи и токсични стоки и компримирани гасови).
Имено со раздвојувањето на стоките може да се постигне значаен економски
ефект, заради тоа што во тој случај сите стоки не се третираат како еднакво
опасни. Раздвојувањето на стоката се постигнува со избор на адекватни
безбедносни растојанија, од една страна и со примена на соодветна
класификација која обезбедува да се формираат хомогени групи на стоки кои
можат заедно да се складираат, од друга страна.
Многу значаен аспект секако дека е и пакувањето, односно изборот на
адекватнен облик на појавување на стоката, како во поглед на обликот и
димензиите , така и во однос на количината на стока во една складична единица.
Покрај овој аспект, посебен значај има и соодветното обележување. на стоката
како носител на информациите за содржината на пакувањето.
Исто така е јасно дека начинот на дејството и другите релативни
карактеристики на стоките кои се складираат мораат да бидат потполно
дефинирани и познати, како и постапките на неутрализација кога при незгодата
ќе дојде до истекување или растурање на содржината на склдишната единица и
окружувањето( тоа е од посебно значење за кородивни и токсични материи).
При тоа доброто познавање на каркатеристиките на опасните стоки кои се
складираат се однесува првенствено на дефинирање на постапките на
деконтаминација, познавање на секундарните или останатите опасности, и
постапката на гасењеи сл.
Во областа на технологијата на реализација на транспортните,
претоварните и складишните процеси исто така е присутен и голем број на
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можни области на превентивно делување. Дел од активностите потребно е да се
реализираат уште во процесот на технолошкото проектирање и развојот на
решението. Во сферата на макро локација тоа пред се се однесува на изборот на
местата за градба, распоредот на објектот и на дефинирањето на потреебните
безбедносни растојанија. Самиот процес на развојот на технолошкото решенние
на складишниот систем исто така мора да се опфати и од безбедносен аспект.
Од една страна, се работи за избор на средства и опрема ( на претоварни
средства, складишна опрема, контролна и сигурносна опрема ) која ќе овозможи
безбедна и квалитетна реализација на складишните процеси а од друга страна,
потребно е да се дефинираат и соодветните работни услови и управувачките и
организационите принципи на кои ќе се базира функционирањето и
експлоатацијата на складишниот систем.Тоа подразбира прецизно дефинирање
на работните постапки и микро – технолошките операции, планирањето на
обуката на работната сила, дефинирање на HTZ опрема и сл.
Покрај наведените активности од областа на превентивното делување во
окружувањето исто така во многузначајна мера може да допринеси за
безбедноста на луѓето кои живеат во потенцијално загрозената зона.практично
се работи за четири основни правци на превентивно делување , при што
прецизното дефинирање на загрозената зона претставува воедно и услов за
примена на останатите мерки.Благовремена инфомираност на жителите во
околината, се појавува исто така , како услов за спроведување на заштитни
мерки, па оттука , се работи за многу значаен фактор без кој неможе да се
зборува за безбедноста на окружувањето.
Конкретните мерки за заштита на луѓето во окружувањето ги опфаќаат:
обуката на жителите и примена на заштитна опрема . Значи од една страна се
работ за дефинирање на постапката и правилата на однесување во случај на
незгода , како и обука на жителите за нивната примена а од друга страна, за
опремата која треба да се користи во моментот на настанувањето на незгодата.
Овде треба да се нагласи, сепак, најдобра можна заштита се постигнува со
соодветен избор на локација на складиштето на опсна стока на доволна
оддалеченост на населените места, со што воедно се елиминира проблемот за
заштита на окружувањето.
Треба на крај да се нагласи и тоа дека примената на превентивните и
останатите мерки на заштита од штетното дејство на опсните стоки, со оглед
дека се работи за многу комплексна проблематика, бара и ангажирање на
стручњак од други струки ( хемичар, технолог,инженер за заштита при работа,
биолог, еколог, медицински стручњаци и.т.н.) на кои оваа материја им е
матична област. Единствено така е можно да се обезбеди висок степен на
безбедност на процесите на чување на опaсни стоки , па така и сигурноста на
луѓето и добрата , како и во самиот складишен систем, така и во окружувањето.
Посебно значаен аспект на заштита е лимитирањето на максоимално
дозволените количини на опсните материи во сите, а посебно во процесите на
складирање. Имајќи го ова во предвид, во продолжение се презентирани
препораките кои се дефинираат со максимално дозволени количини на опсни
материи во различни класи на репродукциониот процес.
Кога воопшто се зборува за опсни материи и мерките на заштита од
нивното штетно дејство, тогаш по правило, е присутна тенденцијата , сите класи
и видови на опсни материи да се набљудуваат како подеднакво опасни. Тоа
меѓутоа, не е исправенн пристап, од причина на фактот дека штетното дејство
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на различни опасни материи постојат битни разлики во начинот и интензитетот
на дејство.
Имајќи го реченото во предвид, во продолжение е презентирана група на
табели , со податоци кои се дадени во „Упатството на Европскиот совет“ 1982
год. Ова упатство се однесува на проблемите за намалување на ризикот од
несреќни случаи во поедини обласи на индустријата при што се презентирани
вредностите на преставување на максимално дозволените количини во
складиштата. Наведените количини се однесуваат на постројките и комплексите
во случај да меѓусебна оддалеченост на објектот не преминува 500 m.
Во продолжение на групата табели( табела 35 презентирани се
максимално дозволените количини кои можат да се складираат за 178 видови на
опсни стоки
Табела 35. Максимални дозлени количнии на опасни стоки во складиштето
Име на опасната материја
Ацетилен
Алдикарб
4 – аминобифелин
Амитон
Амиди 4 – флуоробутерни кислини
Амиди 4 – флуорокротонска киселина
Амиди монофлуоросирчетна киселина
Амиди 4 – флуор – 2 – оксибутерна киселина
Анабазин
Анхидрид на арсен – аресенова киселина и
нејзини соли
Антимонхидрид (стибин, антимонов водоров)
Арсен троксид, арсенеста киселина и нејзини
соли
Аресн водород (арсин)
Азинфос – Етил
Азинфос – Метил
Акрило – нитрит
Амоњак
Алим – амин
Азотни оксиди
Амониум нитрат
Анхидрид на сулфурната киселина (сулфур
триоксид)
Бензидин
Бенсидинови соли
Берилиум прав или смеса
Бис – (2 – хлоретил) силфид
Бис – (хлорометил) етер
Бром
Бис (2,4,6 - тринитрофенил) амин
Бариум азид
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Гранична
количина (kg)
50000
100
1
1
1
1
1
1
100
500
100
100
100
100
100
200000
500000
200000
50000
5000000
1000000
1
1
10
1
1
500000
50000
50000

2 – цијан – пропан – 2 – 1 (ацетонцијан хидрид)
Цијантоато
Цијановодород
Циклоезимид
Цринидина
Циклотриметилен – тринитроанин
Циклотетра метилентетра митрамин
Денетон
Дијазо – динитро – фенол
Дијалифос
0,0 – диметил S (етилтиониметил) – трофосфат
0,0 – диетил – S (етил сулфометил) – тиофосфат
0, 0 – диетил –S (етил тиометил) – трофосфат
0,0-диметил-S (изопропил – триметил
дитиофосфат)
0,0-диетил-S (пропилтриометил) – дитиофосфат
Диетилен – гликол – динитрат
Дифракцинон
Димефокс
Диметиламид цијанофосфорна киселина
N,N-диметил – карбамил хлорид
Диметилнитрозанин
Дисулфолен
Дибензил – пероксид – дикарбонат
(концентрација 90%)
2,2-ди-терцијарни-бутилпероксилутан
(концентрација 74%)
Ди-секундарнитутил пероксид – дикарбонат
(концентрација 80%)
1,1-дитерцијарни-бутилперокси циклохексани
(концентрација ≥ 80%)
2,2 – дихидропероксид пропан (концентрација ≥
30%)
Ди-N-пропилдезокси карбонат (концентрација ≥
80%)
Ди – изобутил – пероксид (копнцентрација ≥
50%)
1,2 диброметан (етилен бромид)
ЕPN
Естри 4 – флуоро – бутерна киселина
Естри 4 – флуор – кротонска киселина
Естримонофлуор – сирчетна киселина
Естри 4 – флуор – 2 – оксибутерна киселина
Етиом
Етилен – гликол динитрат
Етилен оксид
Етиленимин
Етиленитрат
Етилпероксид карбонат (концентрација ≥ 30%)
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200000
100
20000
100
100
50000
50000
100
10000
100
100
100
100
100
100
10000
100
100
1000
1
1
100
5000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
100
1
1
1
1
100
10000
50000
50000
50000
50000

Фенсулфотхион
Флуен – етил
4 – флуоро бутерна киселина
4 – флуоро – кротонска киселина
4 – флуор – 2 – оксибутерна киселина
Флуор оксид
Фостамидон
Фосфор водород (фосфин)
Форат
Фозген – карбониум – хлорин
Формалдехид (концентрација ≥ 90%)
Флуороводородна киселина
1 – гванил – 4 – нитроамино гванил – 1 –
тетразен
1,2,3,7,8,9 – хексахлоридибензо – P – диоксин
NCDD
Хексаметил – фосфор – триамид
N – хлор – форм – морфолим
Хлор метил – метил етар
Хлорфенвинфос
хлор
Хлороводород (гас во течна состојба)
3,3,6,6,9,9 – хексаметил – 1,2,4,5 –
тетраоксациклонан (концетрација ≥ 75%)
2,2’,4,4’,6,6’ – хексанитростилбен
Изобензан
Изодрин
Југлон (5 – окси – 1,4 – нафлакинон)
Карбофнотион
Карбофуран
Кобалт (прав и смеса)
Монофлуоро – сирчетна киселина
Метил – изоцијанид
4,4 – метилен – бис хлоранилин)
Мевинофос
меркури – фолминат (живин фолминат)
Монобромунетан метил бромид
N – метил – N – 2,4,6 – тетранитроанилин
Метилетилкетон пероксид (концентрација ≥
60%)
Метил – изобутилкетон пероксид
(концентрација ≥ 60%)
β – нитрил – амин
Натриум – селенит
Никл – карбонил
Никл (прав или смеса)
нитроглицерин
Нитрат хибразин (дијамионинитрат)
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100
100
1
1
1
10
100
100
100
20000
50000
50000
10000
100
1
1
1
100
50000
250000
50000
50000
100
100
100
100
100
10
1
1000
10
100
10000
200000
50000
50000
50000
1
100
10
100
10000
50000

Нитроцелулоза (со содржина од азот поголема
12.6% )
Натриумхлорид
Натриумпирамат
Оксидисулфотон
Оксијацетонитрил (нитрил на глуколна
киселина)
Оловотетраетил
Оловотетраметил
Оловоазид
Оловни 2,4,6 – тринитро – ресорзијанат
Папаоксом (0,0-диетил – 0 – p – нитрофенил
фосфат)
Паратион
Паратион метил
Пентабора водород
Пирозоксон
Фозазетин
Промурит (3,4 – дихлор – фенил азотна уреа)
1,3 – пропан сулфон
1-прпан – 2 – хлоро – 1 – 3 – диол – дијацетат
Пропилен оксид
2 – пропенал (акролеин)
2 – пропЕН – 1 – 01 (алилалкохол)
Пропиленимин
Персирчетна киселина (концентрација ≥ 60%)
Селен – хексафлуорид
Селен – хидрид
Соли 4 – флуоро – бутерна киселина
Соли 4 – флуоро кротонска киселина
Соли монофлуор сирчетна киселина
Соли 4 – флуор – 2 – оксибутерна киселина
Сулфур – дихлорид
Сулфотеп
Сулфурводород (водород сулфид)
Соли на динитрофенол
Телур хексафлуорид
Тетраметилен – дисулфотетрамин
2,3,7,8 – тетрахлорид – бензо – P – диоксин
TEEP
Тирпате (2 – диметил – 1,3 – дитиолан – 2 –
карбоксил алдехид - хексаметил) – фосфор
триамид
Тионазин
Трициклоесил – станил – 1 – H – 1,2,4 – триазол
Триетилен меланин (TEM)
Трихлор – метилсулфелин хлорид
Тетранитропентаеритрит
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100000
250000
50000
100
100
50000
50000
50000
50000
100
100
100
100
100
100
1
10
50000
200000
200000
50000
50000
10
10
1
1
1
1
1000
100
50000
100
100
1
1
100
100
100
100
10
100
50000

Тринитроанилин
2,4,6 – тринитроанизол
Тринитробензен
Тринитробензенска киселина
Тринитрохлорбензен
2,4,6 – тринитрофенол (пиринска киселина)
Тринитрокрезол
2,4,6 – тринитрофенетол
2,4,6 – тринитрорезорцин
2,4,6 –тринитротуол (TNT)
Тецијален – бутил – перокси ацетат
(концетрација ≥ 70%)
Тецијален – бутил – перокси изобутират
(концетрација ≥ 80%)
Тецијален – бутил – пероксимелеат
(концетрација ≥ 80%)
Терцијален – бутил (концетрација ≥ 80%)
1,3,5 – триамино – 2,4,6 – тринитробутилен
Терцијален – бутил – перокси пивалат
(концетрација ≥ 77%)
Јагледнодисулфид
Водород
Варфарин
Запалливи материјали кои се складираат како
течни гасови со точка на вриење до 20оС
Запалливи матеијали, лесно запалливи течности,
точка на палење под 21оС и точка на вриење
поголема од 20оС
Заплливи течности, точка на палење под 21оС
кои се нестабилни под притисок

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
200000
50000
100

50000000
200000

15. БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТАТА ВО СКЛАДИШТА
Значењето на изучување на заштитата на работата во логистичките
системи воопшто, па така и во складиштата, има посебно значење кога се има во
предвид дека, од сите повреди на работа, најчести се оние кои се случуваат
при реализација на различни процеси на ракување со стоките.
Повредите кои се случуваат во рзличните класи на логистичките системи
, и кои настануваат како последица на незгоди при ракување со стоки, можат
да се поделат на две основни групи:
– Трауматски повреди настануваат, по правило, како последица на
ракување со стока со оштри рабови, пaѓање на тешки предмети на
стапалата, последица на паѓање на лизгави површини (подови прекриени
со танок слој на истурено масло) како и последица од незгода во
внатрешниот транспорт ( најчесто судир на вилушкар или друго средство
кои се движат по манипулативни и сообраќајни површини) .Исто така,
овој вид на повреда настанува и во складишниот систем базиран на
примена на мануелната работа.
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–

Нетрауматски повреди обично настануваат како последица на подигање,
влечење, или туркање на товари, и во случаи кога при работата доаѓа до
често наведнување, подигнување
или извиткување на телото.
Наведените активности се појавуваат како причина на повреда на
мускулаторниот и скелетниот систем, и доведува до стрес и привремена
работна неспособност.
Со дефинирањето на технологијата за реализација на складишните
процеси, мора да се обезбедат и соодветни безбедносни барања т.е да ги
содржи сите неопходни мерки за заштита при работа. Меѓутоа, со обзир дека
проблемот на безбедност на работната сила поврзан со различни област:
антропометрија, биомеханика и психологија на работата, тоа е неопходно,при
развојот на решението да се консултираат стручнаци од оваа област.
Овој пристап во голема мерка ја потенцира употребата за примена и
респектирање на законските прописи кои се однесуваат на оваа област.
Од аспект на применетата технологија и влијанијата кои технолошкото
решение ги имаат врз безбедноста на работата треба да се има во вид дека
постојат голем број на причини, па можи да се зборува само за оние кои се
најчести, и да се предложат соодветни превентивни мерки со кои тие причини
се отстрануваат или барем се минимизира ризикот за нивното настанување.
Складишни регали и полици мораат да бидат фиксирани за подот или
ѕидовите за да се оневозможи нивното паѓање. Ивиците и аглите кои се свртени
кон работните патеки и сообраќајниците треба да бидат заштитени и
обликовани на начин да не претставуваат пречка во работата ниту потенцијално
место за настанување на незгода.Со обзир дека голем број на повреди се
јавуваат како последица од паѓање на соката од полиците или сместената стока
по работните пролази, потребно е да се спроведува честа контрола со што тоа би
се спречило.
Работните премини, маневарски површини и сообраќајниците
мораат да бидат слободни од различни препреки или отпадоци и одржувани во
добра состојба без поголеми оштетувања или истечено масло кое би ја
загрозило безбедноста. Посебно значење има одржувањето на сообраќјните
површини и работните премини на складиштета проектирани за поголеми
висини на склдирање, со обзир дека неравниот под може да ја загрози
стабилноста на товарот при неговото местење или зафаќање. При тоа, погодно е
овие површини да бидат видно обележани, како би се овозможило подобра
воочливост. На непрегледните места укрстувањето на големите сообраќајници
од голема помош може да биде
поставувањето на огледала. Значи
предупредувањето постаевно на критични непрегледни места можат исто така ,
во значајна мерка да ја зголемат безбедноста.
Складишни процеси базирани на рачна технологија на ракување со
стока, кои подразбираат користење на скали за качување и спуштање на
работниците кои носат товар, претставува постојана присутна опасност за
настанување на повреда. Најчести проблеми во реализацијата на овие процеси
претставува носење на потешки единици на товар кои бараат ангажирање на
двете раце. Оттука потешките товари мораат да се складираат во пониските
полици кои можат да се дофатат од подот. Исто така, користењетно на скали
треба да се избегнува ако е тоа можно, а доколку примената на овој вид на
опрема е неопходна, тогаш треба да се применуваат решенија кои обезбедуваат
највисоко решение на безбедност. Со обзир дека производителите нудат многу
голем број на разни решенија.
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Ленти за врзување на логистичките единици исто така претставуваат
една од причините на озбилните повреди доколку дојде до нивно кинење.
Имено, при невнимателно сечење или кинење на лентата ( обично направена од
метал или пластика со оштри рабови ) кои се напрегнати , доаѓа до нивно нагло
ослободување слично на ефектот на збивање на опруга, што најчесто
предизвикува повреда на рацете или очите. Од оваа причина, при работа со
ленти за врзување на товарот треба да се обезбеди примена на ракавици и
заштитни наочари. Исто така, потребно е работниците при работата да ја
избегнуваат положбата на телото која се поклопува со линијата на затегнатата
лента.
Фронтот на претоварот претставува место каде е присутен голем ризик
од настанување на повреда. Кон тоа допринесува и присуството на претоварни и
транспортни средства и различна опрема. Повредите можат да настанат како
последица на налетување на претоварните средства на работниците, како
последица на судир, заради паѓање на товарот (посебно голема опасност
претставува дизалиците кои товарот го носат над главите на запослените луѓе).
Како резултат на неочекувано померување на транспортните средства од
позицијата каде се реализира претоварот, како и заради делувањето на лоши
атмосферски услови и сл. Проблемот на безбедноста на процесот на фронтот на
претовар бара, оттука, значајно ангажирање во доменот на заштита која мора да
се спроведува перманентно до фазата на креирањето на решенијата па се до
контролата и организацијата на работата после почетокот на експлозијата. На
зголемување на безбедноста можи да се влијаае со спроведување на соодветни
обуки на работниците, контрола на средствата и опремата, како и поставување
на соодветни предупредувања и сигнализација, со тоа и секако, неопходна е
примена на заштитната опрема. Фронтот на претоварање го сочинуваат и
сообраќајните површини, и е јасно дека важат истите принципи кои веќе се
споменувани кога стануваше збор за овие површини.
Единиците на товарот со својот облик, димензии, тежини и прилаг
оденоста кон ракувањето, исто така можат да влијаат на нивото на безбедноста
на складишните процеси, посебно во системите базирани на мануелана
технологија на раковање. Доколку се работи за складишни единици со помала
димензија и тежина, кои се масовно во употреба и покрај тоа многу често со нив
се манипулира, повредите на работата се воглавном од последицата на падот на
товарот на нозете или стапалата или пак преоптоварувањето.
Претоварните средства и опремата кои се користат во складиштето
претставуваат една од основните причини за различни видови на незгоди кои за
последица имаат широк спектар на повреди, од оние лесните, па се до оние со
најтежок исход. Во принцип, за безбедносниот аспект на претоварните средства
кои се применуваат во складиштето погодно е да се групираат во неколку
категории:
– средства и опрема со механички погон кој се движат по подот –
сообраќајни и манипулативни површини, работни пролази и сл. ( се
вилушкари, карети )...,
– средства и опрема кои го подигнуваат товарот и кои во текот на
работењето го носат на одредена висин ( дигалки, висечки конвејнери и
сл.).
– средства со мануелен погон кој ја реализира, воглавном, транспортната
функција ( разни видови на рачни колици,) и

247

–

разни видови на средства со континуирано дејство со подвижни делови
кои можат да бидат причина за повреди (транспортер со лента и слични
средства).
Масовната примена на средствата кои се движат по сообраќајните
површини во складиштата, посебно вилушкарите, условила и голем број на
незгоди со различни последици. Примената на овие средства е поврзана со две
основни видови на незгоди кои со себе носат голем ризик. Тоа пред се се
опасностите од превртување и судири. Во двата случаи последиците на
незгодата можат да бидат многу тешки, со обзир на карактерот на повредата
која при тоа може да се случи при што, исто така, не треба да се занемари ниту
од тоа предизвиканата материјална штета. Причините кои влијаеја на тоа да
овој вид на претоварни средства да биде носител на значаен ризик лежи
првенствено во два факти. Прво, во процесот на развојот на конструкцијата на
виљушкарите, по правило, не се разгледани безбедностните уреди или опремата
и, второ, овие средства се движат и во специфично окружување. Посебно
значење е токму окружувањето во кое виљушкарите се движат, со обзир дека
по правило токовите на работниците кои се движат пешки и самите средства
обично се вкрстуваат, за разлика од надворешниот сообраќај каде постојат
тротоари и улици кои овие токови ги раздвојуваат. Заради тоа, иако брзините на
претоварните средства се многу помали ( максимум околу 16 км/час,),запирниот
пат од околу 6,5 м често е преголем за да се избегне незгодата.
Према Американските искуства основните насоки на зголемувањето на
безбедноста на овие средства се состои во правилна обука и иновација на
знаењето на виљушкаристот како и постојана контрола на реализација на
процесот. Од друга страна значајно подобрување може да се постигне со
примена на адекватни хоризонтални и вертикални сигнализации.
Примената на дигалки и воопшто, средствата кои го држат и го креваат
товарот и го транспортираат до одредиште на некоја висина, може да биде
причина за разни видови на повреди до кои доаѓа, доколку, од било која
причина, дојде до паѓање на товарот. Исто така, другиот тип на незгодни
ситуации до кои може да дојде со паѓање на дигалката се оние во кои се доаѓа
до нишање на товарот или негова ротација околу вертикалната оска. Јасно е
дека последиците од незгодите можат да бидат многу озбилни, па мораат да се
превземаат соодветни мерки со кои би се спречило настанувањето на незгодата.
Секако најдоверлив начин за незгодата да се избегне е тоа во текот на
раковањето со товарот луѓето да се отсранат од зоната под товарот. Исто така,
значајно подобрување, аналогно со други работни процеси, може да се постигне
со примена на адекватна сигнализација.
Примена на средствата со мануелен погон (разни видови на рачни
колички), кои се влечат или туркаат, по правило, не доведуваат до незгода со
трауматски повреди. Примената на овие средства можат да ги доведи до
повреди кои се резултат на преоптоварување на работниците или пак, полесни
нетрауматски повреди. Зголемувањето на безбедноста при работата со овој вид
на средства мора да се базира првенствено на база на поквалитетна обука на
работниците и дефинирање на работните постапки со кои се спречува
настанувањето на повредите.
Примената на средствата со континуирано дејство ( најчесто се работи за
тракасти транспортери и конвејери - подни или висечки), начелно гледано
претставуваат нешто помал ризик, кога се во прашање повредите отколку што
тоа е случај со средствата со циклично дејство. Тоа меѓутоа, незначи дека се
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работи за потполно безбедни средства, со обзир на присуството на подвижни
делови кои, заради невнимание на работници или квар можат да доведат до
поврда. Отказите или ломот на поедини делови од овие средства ( кинење на
траката или влечните синџири и сл. Кои резултираат на воспоставување на
големи динамички сили), како и заглавувањето на стоки, при работата можат да
бидат причина како на озбилни повреди, така исто и на големи материјални
штети. Кај висечките конвејери покрај наведените, присутен е и ризикот кој е
последица од носењето на товарот на висина, нишање или ротација на
товарот околу вертикалната оска. Мерките на заштита со кои присутните
ризици можат да се намалат, покрај примената за заштита на опремата,
поставување на одредени предупредувања и адекватна обука и контрола,
подразбира и примена на соодветни системи на конструктивни заштити на
подвижните делови .
15.1. ЗАШТИТА НА РАБОТНАТА АТМОСФЕРА
Во складиштата, како што тоа во предходното поглавје е веќе покажано,
можат да се чуваат различни видови на стоки и во секакви агрегатни состојби
Дел од тие материи може, во атмосферата на работниот простор а во одредени
случаи и поширокото окружување, создадат недозволено штетни концентрации
и со тоа ги загрозуваат луѓето и добрата. Можноста од појава на прашина,
распрскатни честички на течности и гасови во атмосферата на работниот
простор, а во одредени случаи и во окружувањето, резултирало со потребата во
рамките на анализата на безбедноста во складиштата одредено внимание да му
се поклони и на овие проблеми.
Недозволените концентрации на распрскани течности и гасови се
постигнуваат, по правило, како последица на нивното непосакувано истекување
од единицата на пакувањето, а за овие проблеми стануваше збор во рамките на
првата точка на ова поглавје во делот каде што се анализирани
карактеристиките на опасните материи. Оттука, еден од централните проблеми
, кога станува збор за заштита на работната атмосфера ,во нормален режим на
работа на складиштето, е проблемот на заштита од прашина која се створа при
транспорт или пакување. Овој проблем може да биде и многу изразен во
складиштата на поедини видови на стока (цемент и слична стока).
Загадување на атмосферата на работното место може да биде последица
од:
- Прашина која ја прават цврстите честички со приближна димезија од
еден микрон
- смог кои го сочинуваат честички со димезија помала од еден микрон
- чад кои го сочинуваат честички кои се последица на нецелосно
согорување на органски материи и имаат димезија од 0,01 до 1 микрони
- магли и спрејови кои настануваат од честички со димезии ов 0,01 до 10
микрони.
Концентрацијата на овие честички во воздухот, како мерка на загаденост
, претставува воедно и контролен параметар на чија база се донесува одлука за
потребата на филтрирање односно прочистување на работната атмосфера.
Во целите на заштитата од загаденоста на атмосферата се применуваат
различни начини на филтрирање и промена на воздухот, при што за
применување на системот за прочистување покрај концентрацијата, се од
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значење и следните карактеристики: видот и големината на честичките,
хемиските особини, температурата, густината, брзината на воздухот и друго.
Примена на колектори за собирање на честички кои ја загадуваат
атмосферата се среќаваат уште на крајот на XIX век иако во поголема примена
се од 1957 год.
За собирање на честичките, односно за прочистување на воздухот се
применуваат неколку различни системи:
– Гравитационен таложник претставува најстара и наједноставно техничко
решение кое може да се примени како за собирање на течни така и на
тврди честички.Се работи за експанзиони комориво во кои нагло се
намалува брзината на воздухот заради што потешките честички се
таложат на дното.овој систем е применлив за оддвојување на честички
поголеми од 10 микрони при брзина на воздухот помала од 0,3m/s.
– Циклони се центрифугални системи за собирање на честици, кои, исто
така се применуваат за собирање на течни и цврсти честички.овие
системи се многу поефикасни од предходните и можат да обезбедат
оддвојување на поситни честици оддвојувањето на честички помали од 2
микрони се постигнува во 40% случаи .Кај овие видови на прочистувачи
, воздухот се вдувува тангенционално , во горниот дел на уредот со
цилиндричен облик и конусест долен дел.. Од воздухот кој се движи по
обемот на цилиндерот се издвојуваат цврстите честички и паѓаат на
дното каде се собираат и оттаму се одводуваат во конусниот дел при што
прочистениот воздух се одведува на горниот дел.
– Филтри претставуваат најчесто применето решение .Тоа се релативно
ефтини системи кои обезбедуваат многу квалитетно прочистување на
воздухот. посебно добри резултати се постигнуваат со примена на
посовремени решенија кои се базирани на примена на понови
материјали.Со примената на прочистувачи со филтери се постигнува
собирање на честички помали од 0,1 микрон при што може да се оствари
капацитет поголем од 1400l/min.
– Електростатички системи за прочистување при оддвојување на честички
загадувачи на воздухот и користат електростатка сила . Честиците се
собираат на електризираните плочи и овие уреди се применуваат за
оддвојување на честички со екстремно мали димензии.
15.2. ЗАШТИТА ОД БУЧАВА
Бичавата претставува појава на непосакувани звуци кои можат да
потекнуваат од различни извори. Присуството на бучава доведува до
деконцентрација на работниците со промена на психичката состојба, па со тоа и
намалување на работниот ефект, при што, акао се работи за трајно дејствување
на бучавата може да дојде до трајни оштетувања или загуба на слухот.
Типични извори на бучава во складиштата и процесите на ракување со
материјал кој се складира,пакува или транспортира се подвижните делови на
опремата и пневматските или хидроуличките инсталации или, инсталацијата за
вентилација или греење.
Заштитата од бучава може да се спроведува на различни начини кои
зависат од видот на изворите кои ја емитираат, иинтензитетот и процесот каде
заштитата се спроведува. Начелно,можни се неколку пристапи за намалување на
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бучавата или барем нејзино намалување до дозволени граници. на располагање
стојат следните можности.
- проврка на исправноста на опремата и средствата, од причина дека
постои можност причината за појавата на бучавата да е резултат на
некоја неисправност.
– Промена на технологијата или системите кои се применуваат со
користење на оние уреди кои прават помало ниво на бучава или во
целост ја елиминираат.
– Користењ на акустични изолатори и абсорбенти, било во облик на
звучни бариери, било како елементи од средствата и уреди кои ја
елиминираат бучавата.
Треба меѓутоа, да се нагласи дека проблемите на заштитата од бучава
слично како во останатите области на безбедност во складиштата бара
ангажирање на соодветни стручњаци од тие области, .па решавањето на
проблемите на заштитата, и изборот на адекватни решенија треба, секако, да им
се препушти нив.
15.3. ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА
Процес на горење
Заштита од било која опасност подразбира детално запознавање со
условите за нејзиното нстанување. Заштитата од пожар и експлозија исто така
го бараат овој пристап затоа што условите за настанување на овие појави и
начинот на нивното одвивање зависи од бројни фактори, при што еден
единствен и сигурен начин на заштита е тој да не се дозволи овозможување и
создавање на услови за настанување на пожар и експлозија.
Во основата на секој пожар и експлозија е процесот на горење. Горењето
е сложен физичко – хемиски процес кој се базира на брзи реакции на оксидација
проследени со издвојување на значителни количини на топлина и појава на
светлина. Кај голем број на пожари и експлозии основните реакции на горењето
се реакции на соединување на горивни материи со оксидансот (најчесто
кислородот од воздухот), а во случаите кога горат материјали кои во својот
состав имаат кислород (експлозиви, пиротехнички материјали и сл),
согорувањето се одвива со помош на кислородот кој е содржан во тие материи.
Интензитетот на согорувањето зависи од агрегатната состојба, од составот на
смесата на горивниот материјал и оксидансот, од хомогеноста на смесата, од
количината на неговите компоненти кои влегуваат во составот на горивни
материи и низа други фактори. Најголем број пожари и експлозии се одвиваат
преку рекацијата на горивните материјали, па од тоа следи заклучок дека
основните услови за настанување на пожарот или експлозијата се следните (сл
221):
Присуство на горивни материи,
Присуство на оксидатори и
Присуство на соодветен извор на палење.
Општо земено условите на настанување на горењето можат да се вбројат
во две основни групи: потребни и доволни. Потебни услови на горењето се:
присуство на горивни материи, оксиданси и извори на палење. Меѓутоа,
исполнувањето на тие услови сеуште не значи дека ќе дојди до горење. Пример,
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во станбениот објект има горивен материјал (намештај, облека и сл) и оксидатор
(кислород од воздухот, ) а често и извор на запалување( пламен ќибрит и сл и
запалки за палење на цигари загреани плочи на електричен шпорет или сл. Но
по правило до пожар не доаѓа. Доволни услови за појавување на пожар
подразбираат истовремено спојување на горивната материја, извори за
запалување и оксидатори , но, исто така и непрекинат довод на оксидатори и
перманентна оддалеченост на продуктите на согоревање од зоната на горење.
Потребни услови за
настанување на пожр

Доволни услови за
настанување на пожар

Присуство
на
оксидатор

Присуство на
горивни
материјали

Оксидато
р

Горивни
материи

Извор на
палење

Присуство
на извор на
палење

Напрекинат
извор на
оксидатор

+
Напрекинат
одвод на
продуктот на
согорување

Споени на едно масто

Сл. 221. Потребни и доволни услови за настанување на пожар
Сето ова упатува на фактот дека основните принципи на превентивната
заштита од пожар мора да се базира на исклучување на можноста на
постигнување на доволни услови за настанување на процесот на горење.
Основни карактеристики на горивните материи
Во однос на можноста за запалување и горивноста на материјалите
можат да се поделат на 4 групи
1. Запалливи материи ( согорувачи)
2. Тешко запалливи материи ( тешко согорливи)
3. Незапалливи материи ( несогорливи материи)
Согорливите материи се оние материи кои под нормални услови можат да се
запалат и да горат до целосно согорување
Тешко согорливите материи се оние кои во присуство на пламен се запалуваат
и тлеат, а по отклонувањето на пламенот престануваат да горат.
Несогорливите материи се оние кои при нормални услови не можат да се
запалат .
Како посебна група на материи треба да се издвојат тешко запалливите
материи, чија карактеристика е да горат додека на нив делува пламен, а кога
пламенот се тргне тие престануваат да горат. Во оваа група спаѓаат, воглавно,
сите видови на животински влакна, многу синтетички материи, дрвото
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импрегнирано со некое средство против палење, градежен материјал изработени
од некои струготини поврзани со гипс или цемент или цемент и други
материјали.
Појава на самозапаливост
Самозапалливоста е во повеќе случаи, временски процес кој се завршува
со палење, а се одвива на обична или нешто зголемена температура.
Некои цврсти па и течни материи, имаат особина на својата површина да
абсорбираат гасови, па така и кислородот од воздухот. Кај цврстите запалливи
материи кои имаат силно развиена површина на додир (на пример ситни
парчиња на јаглен или прашина од јаглен), заради абсорпцијата на кислородот
на површината, процесот на оксидација може силно да се забрза. Овој процес е
пратен со издвојување на топлина, и доколку оддвојувањето на топлината е во
надворешната средина релативно мала, ќе дојде до загревање, а резултат на тоа
е забрзаниот процес на оксидација, што доведува до палење.
Издвојувањето на големи количини на топлина и самозапалувањето
може само да се создаде и при процес на полимеризација , при некои биолошки
процеси, физички процеси ( триење, )
Процесот на самозагревање на материјалот , кој завршува со горење , е
самозапаллив. Што е пониска температурата при која доаѓа до самозапалување
, тоа материјалот е поопасен во пожарна смисла. Процесите на самозапалливост
можат да отпочнат уште на нормална температура (19-200С), материјалите
склони на самозапалување можат да се поделат на следните категории:
- Самозапаливи материи од растително потекло. Поедини материи од
растително потекло посебно оние кои содржат јаглено хидрати и доволна
количина на влага , можат под дејство на микроорганизми да се загреат и
до релативно високи температури.Зголементие температури настануваат
заради метаболистичките процеси на распаѓањето на јагленохидратите.
На ваков начин можат со согоревање да се запалат многу битни
растителни материјали како што се сеното, детелината, ленот, конопот и
јутата итн. Процесот на самозапалување на сеното има свој одреден ток,
најпрво се одвива процесот на самозагревање, а потоа кога ќе се достигне
поволна температура доаѓа до палење.
- Самозапалливост на јагленот. Разните видови на јален се склони со
самозагревање и самозапалување, а во основа овие појави се оксидација
на кислородот од воздухот. Склоноста на јагленот на самозагревање
зависи од соствот на јагленот и неговата старост, така што младиот
јаглен како што е лигнитот , е склон на самозапалување од јагленот со
поголема старост- камен јагленот или антрацитот . Покрај јагленородот,
јагленот содржи водорот и кислород, кои се наоѓаат во составот на некои
органски соединенија. Покрај овие состојки, на самозагревање или
самозапаллување на јагленот големо влијание имаат и сулфурните
соединенија на железото.Ситниот јаглен, исто така, го забрзува процесот
на самозагревање: што е јагленот поситен површината е поголема а со
самото тоа е и поголема можноста на апсорпција на кислородот од
воздухот. Исто така и температурата во голема мера влијае на процесот
на самозагревање: Што е повисока почетната температура, процесот на
загревање е побрз. Процесот на самозагревање на јагленот кој доведува

253

-

до палење е пратен и со различни видливи промени. Во првата фаза доаѓа
до распаѓање на јагленот ,до промена на бојата, губење на сјајот итн. , а
при сушење, во понатамошниот процес на самозагревање, доаѓа до
промена на составот – се намалува содржината на јагленородот и
водородот во јагленот, а се зголемува содржината на кислородот и
пепелот. Кога заради ослободувањето на топлината, температурата на
јагленот се зголемува на 400 – 500 степени целзиусови, процесот на
оксидација завзема најинтензивне облик- доаѓа до процес на горење.
Самозапалливи
масти
и
масла.Најразлична
тенденција
кон
самозагревање и самозапаллување покажуваат растителните масла и
масти. Мастите и маслата од животинско потекло, а исто така и
минералните масла имаат помала способност на оксидација.
Самозагревањето и самозапаллувањето на овие материи, меѓутоа, не
настанува секогаш и во сите услови. Така на пример, маслата и мастите
кои се наоѓаат во садови ,нема да се самозагреваат бидејќи површината
на која ќе се одвива оксидацијата и полимеризацијата во односот на
масата, е мала и не е доволна да се издвои доволно топлина. Меѓутоа, ако
површината која е во додир со воздухот кислород – се зголеми, се
зголемува и интензитетот на оксидација. Посебна опсност претствуваат
ткаенините ( материјали за бришење: сунѓери, крпи, итн.) или други
порозни материјали натопени со растителни масла. Големата површина
на тканина која е натопена со масло овозможува голема реакциона
површина, па доаѓа до оксидација и полинмеризација и издвоуување на
топлината. Во случај кога едведувањето на топлината е мало,
температурата нагло расти и низ три четири часа може да дојде до
самозапалување

Експлозивно согорување
Покрај количеството топлотнска енергија која се ослободува при
согорувањето важен елемент е и брзината со која се врши согоревањето. Ако
ослободувањето на енергија е распоредено на подолг временски период,
таквиот процес се вика оксидација или просто согорување. Ако е, меѓутоа,
процесот на ослободување на топлотна енергија многу брз процесот поприма
карактер на експлозија.
За секоја експлозија е карактеристично и појавувањето на гас под
притисок кој е поголем од притисокот во околната средина. Притисокот може
да настане како резултат на загревањето на продуктите на експлозија, но и
настанување на гасовити продукти при процесот на согорување.
Пожари и експлозии – процеси на неконтролирано согорување
Пожарот секако е неконтролирано согорување кое се оддвојува мимо од
интересот на општеството, и му нанесува материјални губитоци и може да
доведе до загрозување на физичкиот интегритет на луѓето, но и до губење на
човечки животи. Експлозиите се, како што тоа е предходно назначено, таквите
појави кај кои се одвива многу брз процес на согорување(експлозивно
согорување), кое доведува до зголемувањ на температурата на продуктот на
согорување, при тоа се шири и врши работа која доведува до рушење или до
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оштетување на објектот, опремата и уредите, при што, по правила, процесот
продолжува со пожар.
Пожарите се пратени со настанување на топлина, која доведува до
зголемување на температурата во околината , и создавање на гасовити, течни
или цврсти продукти на согорувањето, кои се карактеризираат со помалку или
повеќе токсични особини. Исто така, при согорувањето, а посебно при
нецелосно согорување, чадот кој при тоа настанува ја намалува можноста на
продор на светлина, па со тоа се отежнува движењето и орјентацијата на
луѓето.
Поделба на пожарите
Пожарите се разликуваат спрема местото на кое настануваат, видот на
материјалот кој гори, обемот, фазата на развојот и низа други фактори.
Класификацијата на пожарот може да се реализира на повеќе начини: према
местото на настанување, према видот на материјалот кој гори, према фазата на
развој и према обемот и големината.
Според местото на
настанување
- пожари во затворени
простории (внатрешни
пожари)
- пожари на отворен
простор (надворешни
пожари)
Според типот на
материјалот кој гори
- класа А
- класа В
- класа C
- класа D
- класа Е

Според обемот и
големината
-мали пожари
-Средни пожари
- големи пожари
Блоковски пожари

Класификација
на пожарите

Според фазата на развој
-почетен пожар
- Рапламнета фаза на
пожарот
- живо жариште

Сл. 222. Начини на класифицирање на пожарот
Поделба на пожарите према местото на настанот
Према местото на настанување сите пожари можат да се поделат на:
пожари во затворени простории - внатрешни пожари и
пожари на отворен простор - надворешни пожари.
Под надворешни пожари се подразбираат они пожари кои се развиваат
на отворен простор. Но, надворешниот пожар може да се јави и на зграда ако со
пламенот се зафатени нејзините надворешни делови, или ако дошло до рушење
-
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на деловите од зградата, па процесот на неконтролирано согорување се одвива
на отворен простор. Во пожарот на отворен простор ( надворешните пожари
спаѓаат пред се пожарите на технолошки постројки кои се наоѓаат на отворен
простор , потоа шумите полињата, пожари на отворени складишта и пожари на
превозни средства.
Пожарите во затворена просторија или внатрешен пожар, се смета за оној
кој се развива во затворен простор – згради, во една или повеќе простории на
зградата или во шуплините на конструкцијата.
Поделба на пожарите према видот на горивниот материјал
Према видот на горивната материја, со обзир на физичко-хемиските
својства и на видот и количината на продуктот на согорување, како и во однос
на можноста на гасење со одредени средства, пожарите се разврстуваат во пет
класи, и тоа:
- класа А, во која се вројуваат пожари на дрва, јаглен, хартија памук,
волна, лен,сено и слични материи кои согоруваат со пламен ижар. За
нивно гасење најчесто се применува вода.
- Класа Б во која се сврстуваат пожари на течни горива и други запаливи
течности кои не се мешаат со водата, полесни се од неа, па пливаат по
неа.Тука спагаат деливатите на нафтата (бензин, петролеј, плински масла
моторни
масла,
разни
масла
за
ложење
и
сл.Потоа
толуол,јаглендусилфит,разнирастворувачи,разредивачи,бои,лакови,
- масти,восоци,битумен и други слични производи. Овие материи
согоруваат само во присуство на пламен. За гаснење се користи
прав,јаглен двооксид и пена.
- Класа Ц во која се вбројуваат пожарите на горивни гасови ( метан,
пропан бутан, ацетилен, и др.): согореваат само со пламен. За гасење
можат да се користат само суви средства ( прав или сув песок).
- Класа Д, се вбројуваат пожарите од лесни метали како што се :
алуминиумот, магнезиумот, и нивните легури. За гасење можат да се
користат само суви средства ( прав или сув песок)
- Класа Е, во која се вбројуваат пожари на горивни материии од класата
АБЦД но тие се материи под дејсво на електрична енергија или
процесот на согорување се одвива во близина на инсталации под напон,
што бара посебен третман при гасење на пожарот.
Покрај овие класи по жарите на некои горивни материи, како што е
натриумот , калиумот и нитроцелулозата, разни експлозиви и сл., неможат да се
вбројат ниту во една од наведените категории со обзир заради што своите
специфичности бараат примена на посебен начин на гасење.
Поделба на пожарите према развојот
Гледајќи го пожарот може да се запазат или дефинираат три фази на
развој, и тоа:
- почетна фаза на развојот ( почетен пожар) кај повеќето горивни материи
се карактеризира со мал интензитет на изгорување на материјата,
релативно ниска температура и мал просторен обем на пламен. Меѓутоа,
и во оваа фаза е можно да се појави голема количина на чад во чиј
состав може да има и многу токсични компоненти, што може многу да
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го отежни гасењето.оваа дефиниција не е сеопфатна бидејќи и кај
извесни материи ( на запаливи течности, гасови, експлозиви и сл.)
согорувањето многу брзо се шири и во краток временски интервал
достигнува разбуфтана фаза.
Разбуфтана фаза на пожарот. Од почетните фази на развојот на пожарот ,
пламенот преминува во следната – разбуфтана фаза на пожарот. За неа е
карактеристично дека пламенот опфаќа голема количина на горивни
материи и голем обем, па се постигнуваат максимални температури во
дадени услови, и како последица на тоа се јавуваат големи опасности за
околината или конструкцијата на објектот. Пожарот во разбуфтаната
фаза тешко е да се локализира а неговото гасење бара ангажирање на
големи сили и средства.
Живо жариште Од разбувтаната фаза на пожарот тој поминува
постепено во завршната фаза – во живо жариште. Кога горивната маса
ќе изгори, а нема услови за створање на нови жаришта, постепно се
намалува интензитетот на горење, се помалку топлина настанува во
единица време, што сето тоа како последица има намалување на
температурата, а тоа води до постепено гасење на пожарот. Меѓутоа,
огнот во оваа фаза може сеуште да тиња во скриени жаришта, под
рушевините или под пепелот и во оваа фаза е неопходно да се превземат
соодветни мерки за целосно отклонување на опасностите од сите
скриени жаришта, затоа што од живото жариште може поново да
настане пожар од поголеми размери, ако во непосредната околина или
под рушевините има доволно горивен материјал.

Поделба на пожарите према обемот и големината
Калсификацијата на пожарот према обемот и големината се однесува на
просторниот обем на пожарот и количината на горивниот материјал кој е
зафатен од огнот .
Пожарите према големината и обемот се разврстуваат на: мали, средни,
големи и блоковски.
- Мал пожар се смета оној пожар кај кој со оган е зафатена мала
количина на горивен материјал ( поединечни предмети со мала
површина и мала количина на гориво). Доколку одма се пристапи кон
гасење ваквите пожари можат да се совладаат и со прирачни средства,
како што се соодветни рачни апарати за гасење на пожар, буриња со
вода и кофи, сандуци со песок земја и разни покривачи и други
прирачни средства
- Среден пожар се смета оној пожар кај кој со огнот е зафатена една или
повеќе простории со поголемо пожарно оптоварување На овие спаѓаат и
ограничените пожари со помал обем на отворен простор со обзир дека
секогаш постои опасност на нивно непосакувано ширење. За гасење на
средни пожари неопходно е да се ангажира искусна и поопремена
противпожарна единица.
- Голем пожар се смета оној пожар кај што со огнот е зафатен цел спрат,
кровот на објектот, поголемиот дел на подрумските простории или
целиот објект. На отворен простор, тоа се оние пожари кои зафаќаат
поголеми површини и поголеми количини на горивен материјал
(отворени складишта, полски пожари, пожари на разлеано течно гориво
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и сл.) Од овие пожари секогаш е непосредно загрозена и блискита
околна. За гасење на големите пожари е неопходно да се ангажира добро
обучена противпожарна единица а често е неопходно истовремено да се
обави и спасување на луѓе и имовина, или да се направат некои други
технички барања со примена на специјални возила и друга техника.
Блоковските пожари се такви пожари кои зафаќаат цели блокови од
згради, делови од населби или големи комплекси на отворени
складишта.овде можат да се вклучат и, иако по своите карактеристики
неможат да се наречат блоковски, големите пожари во рафинериите на
нафта, пожари кај големата индустрија складишта и слично. За гасење
на овие пожари е неопходно да се ангажираат повеќе противпожарни
единици, многу луѓе, средства и техника. За гасење е неопходна
координирана акција, која може да потрае и подолго.

Пожари во затворена просторија
Процесите на неконтролирано согорување пожари кои се одвиваат во
затворени простории имаат одредена специфичност па, од тие причини,
потребно е посебно да се разгледаат.
Со одредување на максималните температури на пожарот, времето на
неговото траење во зависност од видот на запалениот материјал, количината и
составот на гасовите, течните и цврстите продукти на согорувањето – чадот,
зависи од многу фактори.
Основни фактори од кои зависат, во најголема мера, параметрите на
пожарот се:
- пожарното оптоварување,
- линеарната брзина на развојот на пожарот,
- топлотниот ефект на неконтролираното согорување,
- дотокот на воздухот,
- Димензиите и конструкциите особини на просторијата,
Пожарното оптоварување претставува пресметковна вредност на
топлотната енергија која може да се ослободи при горењето на вкупниот
согорлив материјал по единица површина, во една просторија, производна хала,
складиште, потоа во набљудуваниот пожарен сектор или пак, во целиот објект.
При одредувањето на пожарното оптоварување треба да се земе во
предвид, покрај топлината која настанува со согорувањето на складишниот
запаллив материјал, и топлината која може да настане со согорувањето на
согорливата опрема , инсталациите, делови од објектот и др.
Специфичното пожарно оптоварување е изразено со топлината која
може да се развие во просторијата или дадениот дел на објектот , а кој е изразен
на 1 м 2 површина на тој простор:
p1 p1 V1
P1
S
Каде е:
P1 - специфично пожарно оптоварување
p1 - привидна густина на материјалот (kg / m3 )
V1 – волумен на матреријалот
H - топлотната моќ ( 1 /kg)
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S – површина на основата во (m2)
i - индекс на елементарната единица
Вкупното пожарно оптоварување дава пресметковна вредност на
топлотната енергија на еден објект , која може да се ослободи во пожарот и се
добива со изразот:
Z = P1S1
Каде е:
Z – вкупно пожарно оптоварување во (J)
P1 – специфично пожарно оптоварување може да се вброи во три групи

и тоа
- ниско пожарно оптоварување до 1 (GJ/m2)
- средно пожарно оптоварување од 1 до 2 (GJ/m2)
- високо пожарно оптоварување преку 2 (GJ/m2)
Во Табелата 36 дадени се просечните вредности
оптоварување за извесен број на објекти
Табела 36. Пожарно оптеретување на некои објекти
Пожарно оптеретување
Pi
Стамбени згради,
административни згради,
1.13
хотели и сл.
Индустрија
1,13
Хемиска индустрија и
складишта на лесно
2,26
запалливи течности

на пожарното

GJ/m2
2,26
12,56

Покрај пожарното оптоварување многу важно е познавање на топлината
на согорување на поедини стоки Табела 37 како и просечната максимално
моќни температури , брзините како и времето на нејзиното траење
Табела 37. Топлина на согорување на поедини стоки
Материјал
Топлина на согорување (kJ/kg)
Метан (g)
19,86
Ацетилен (g)
48,14
Етилен (g)
47,10
Етан (g)
17,31
Пропилен (g)
45,63
Пропан (g)
46,47
Бутан (g)
45,03
Бензол (t)
38,51
Толуол (t)
41,03
Ксилол (t)
40,87
Етилалкохол (t)
27,21
Глицерин (t)
16,12
Ацетон (t)
28,47
Јагленодисулфид (t)
14,02
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Двена маса (влажност 14%)
Каучук – природен (ч)
Каучук синтетички (ч)
Текстолит (ч)
Хартија (ч)
Памук во бали (ч)
Нафта (ч)
Мазут (ч)

13,81
41,28
40,19
20,93
13,39
16,75
41,96
39,77

Линеарна брзина на развој на пожарот
Под линеарната брзина на развојот на пожарот се подразбира брзината
на пренесување на горењето во дадената насока и дадена равнина . Во табелата
38 дадени се средните вредности на линеарната брзина на развојот на
неконтролираното согорување за некои согорливи материи
Табела 38. Линеарни брзини на развој на пожарот
Типови на горивни
V (m/min)
материјали
Запалливи материи во
4,20
цврста состојба
Исситнети влакнести
7,20
материјали
Заплалливи течности
25 – 30
Толуол
102
Екстракционен бензин
144
Режени дрва за градење
4,0
На основа податоците од табелата, кај разлеаните запалливи течности
при кружно распростирање на неконтролираното согорување, после една мин.
Со пламен ќе биде опфатена површина од околу 2800 m2 . кај цврстите материи
со обзир на брзината на согорување од v = 1 m/min. После 10 мин со пламен ќе
биде опфатена површина од повеќе од 300 m2.
Линеарната брзина на развивањето на неконтролираното согорување е
од големо влијание за одредувањето на времето на активација на автоматските
заштитни системи затоа што од времето на активирањето директно зависи
големината на пожарот која ќе биде зафатена.
Продукти на неконтролирано согорување
Добро е познат фактот дека е скоро неможно да се најдат два истоветни
пожари како во погледн на настанувањето, така и во однос на развојот. Во
врска со тоа, секој пожар е пратен со одредени специфични хемиски и физички
промени како што се: хемиските реакции на горењето, термодеструкционите
процеси , створање и пренесување на топлината, распростирање на продуктите
од согорувањето итн.
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Познато е дека при целосносто согорување на органските природни
материјали ( без азот) , настанува јаглен двооксид и вода, а при нецелосно
согорување настанува, пред се, јаглен моноксид. Ако природните материјали
содржат азот пример во формите на беланковините, тогаш во таа прилика
може да се формира амонијак, аминокиселини или цијановодородни киселини.
За да се избегнат погрешните заклучоци мора да се има во предвид
фактот дека кај повеќето реални пожари настануваат цела низа многу различни
термооксидациони реакции истовремено или сукцесивно.
Ако некои материи се доведуваат до запалување со соодветен извор а
присутен е воздух во соодветна количина, ќе дојде до целосно согорување кое
доведува до створање на конечните производи најсиромашни со енергија.,
значи, пред се јаглен двооксид и водена пареа, Ако нема доволно воздух тогаш
во зголемена мера, се створа јагленмоноксидот. Штом дојде до формирање на
пламен се создава и одредена топлина која има влијание на околината.Ваквото
загревање доведува до процес на термодеструкција на материјалот. При тоа,
доводот на кислородот е помалку или повеќе редуциран заради присуството
на деградациони продукти.
На база на ова разгледување се доаѓа до заклучок дека продуктите на
согорување во реални услови можат да бидат многу хетерогени.
Целосно согорување на органските материи доведува до создавање на
оксиди: тоа се кај дрвата и кај сите растителни продукти исклучиво
јаглендвооксидот , водената пареа и пепелот.
Низ материјалите исто така при горењето се развива голема количина на
чад. Ова посебно важи за крововите, за производите врзани за тер папир и
битумен, како и за плочите од плута. Исто така многу тешко согоруваат
ароматичните јаглено водороди, кои посебно ги има во катранот и кои во голема
мера се разложуваат само до слободниот јагленород. Содржината на јаглено
моноксидот во продуктите со согорувањето на овие материи е многу голема
Дали продуктите на согорување кои настануваат при согорувањето,
содржат покрај чадот, јагленодвооксид и вода и други компоненти зависи од
хемискиот состав на материјата која гори во текот на пожарот,. Посебен
проблем несомнено претставуваат оние материи кои при согорувањето
ослободуваат токсични материи. Материите кои имаат особина при
согоруваењто да створаат токсични продкти по правило, ја содржат оваа
опсност како секундарна, при што заштитата од нивното дејство бара и
превземање на посебни мерки кои не припаѓаат само на областа на
противпожарната заштита.
Извори на запалување
Како што е предходно истаканато, за да воопшто дојде до горење
потребно е запалливата мешавина да се доведе до соодветна енергија т,е,
потребно е палење на запаливите материи. Различните можни извори на
запалување можат да се групираат на следниот начин:
- загреани површини,
- пламен,
- искри од механичко потекло,
-варници од електрично потекло било да се настанати од статиччки
електрицитет или електрична струја,
- разни други појави.
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Загреани површини
Секое цврсто тело загреано до некоја температура може да биде извор на
запалување. Ваквата површина е опасна единствено ако до неа дојдат
запалливи материи. Секако поопасни се оние површини кои настануваат без
желба на човекот. Така на пример, загревањето на некои ротирачки делови ,
заварување, или слични процеси можат, често да претставуваат извор на
запалување. Неможно е да се одредат сите околности кои можат да доведат до
створање на такви површини, но треба да се има во предвид дека најопасни се
оние кои изгледаат привидно неопасно.Освен спомнатите , можат да се јават и
следните загреани површини:
- ненормално загревање на електрични водови предизвикано најчесто од
преоптоврување,
- пепел и згура од ложиштата,
- распрскување на материал при топење,
- лесни согорувања кои во почетокот створаат загреани површини, а
кога температурата ќе порасне, доведуваат до бурно согорување и појава на
пламен,
- површини загреани под дејство на сонцето,
- жар од цигара, вжештен материјал, кој обично настанува, при
загревање на сечење на металите ( према статистичките податоци 2,5,% на
пожарите и 4,9% експлозии се предизвикани при заварување.
- Загреани површини на сијалици ( гасни, светилки на течни горива,
електрични светилки со вжештено влакно, и други), кои се загреани до висока
температура.
Пламен
Пламенот претставува извор на топлина кој најповеќе се приметува и го
привлекува вниманието. Инсталациите кои при работата произведуваат пламен
можат да бидат извор на запалување, па дури и кога се значително оддалечени
од местата каде се наоѓаат запалливите материи.
Искри од механичко потело
Триењето и ударите се чести механички извори на запалување При тоа,
механичката работа која се претвора во топлина може да биде доволна дел
оттргнат од материјалот ја зголеми температурата до онаа која предизвикува
запалување.
Некои од најчестите причинители на настанување на механички варници
се:
- тоцилата при брушење на металите
- челичниот алат,
- чевли со потковици или челични шајки,
- триење од некоја челична површина( амбалажа со метални делови при
додир со челикот, синџири или челични јажиња , сајли, и сл.)
Оваа група на извори на запалување може да биде многу опасна од
причина што појавувањето на варницата по правило непредвидлива.
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Варници од електрично потекло
Варниците од електрично потекло кои претставуваат потенцијален извор на
запалување можат да потекнуваат од :
- статички електрицитет
- електрична струја ( наизменична или истонасочна)
Статичниот електрицитет како причина за створање на варница се
појавува како чест извор за запалување , и со оваа причина е поврзано многу
голем број на пожари.
Набојот на статичкиот електрицитет настанува при еден од следните
процеси:
- триење на телата изолирани од земјата,
- кинење на контактите помеѓу две тела , од кои едното е проводник, а
другото изолатор, или двете се изолатори,
- со инфлуенца ( ако е едното тело наелектризирано и се приближи до
друго неутрално тело првопто на другото предизвикува полнење со спротивен
знак)
Статичкиот електрицитет се појавува најчесто
при преработка,
транспорт и складирање на запаливи течности, стоки кои се растурливи, и при
преточување на електронепроводни течности и гасови, како и при пневматско
транспортирање на прашкасти материи.
Течноста која течи во садот која е проводлив и има заземјување го губи
својот набој во време од 1/1000 секунди до повеќе минути. Набојот во течноста
која течи расте со зголемувањето на брзината на протокот и со зголемувањето
на пресекот на цевката,Промена на пресекот на движењето на течноста во
литри во вентилите исто така предизвикува раст на набојот.
За одведување на набојот мораат да се заземјат проводните делови а
исто така и оние кои пливаат во течноста, како и предметите на садовите.
Напоните помеѓу површините на течностите и земјата ќе бидат помали ако ја
намалиме брзината на преточувањето или го зголемиме дијаметарот на
цевката.Кај бензинот, керозинот и други производи од петрохемијата, во
цевките за полнење на садови несмеат да се пречекорат следните вредности
v 2 d 0,64(m3 / s)
Каде е:
v брзина на преточување ( m / s )
d дијаметар на цевката (m)
Најголеми дозволенми брзини на преточување се дадени во табелата
Пресек на
цевката (cm)
Брзина (m/s)

1

2,5

5

10

20

40

60

8

4,9

3,5

2,5

1,89

1,3

1

Реално можност за запалување на парно – воздушните гасни смеси
заради празнење на статичкиот електрицитет претставува и самиот човек кој
има
способност за гомилање
на електричен набој
во организамот.
Различноста на потенцијалот помеѓу телото на човекот и металните предмети
кои го опкружуваат може да достигне значителни големини. Десетина иљади
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волти. Човекот се наелектризира со инфлуенца или при движењето што го
овозможува слабо проводливото тело со тирење на деловите од облеката и
поткошули или поткошулите помеѓу себе и телото на човекот, одење со чевли
со ѓон од гума или одење по изолирани подови . Ако наелектризираната
личностр се приближи на лесно проводен дел на некоја конструкција може да
дојде до варница која претставува извор на запалување. Заради сето ова,, за
одредување на статичкиот електрицитет , кој се гомила кај луѓето, на влезот на
експлозивно и пожарно многу загрозени простории се поставуваат специјални
електропроводни зони на заземјување низ кои поминува човекот
Појавата на статичкиот електрицитет кај цистерните условена е од
тркалањето на гумените тркала по патот ако е суво времето. Возилото низ
возењето електростатички ќе се набие со електрицитет заради триењето и
оддвојувањето на гумите од патот . Набојот ќе го снема кога возилото ќе
застане. Од тие причини , посебно внимание треба да се обрне уште при
полнењето на цистерните.
- цистерната при полнењето треба да се заземји,
- додека цевката не е под нивото на течноста , цистерната не смее да се
полни со брзина поголема од 1 m/s
- цевката за полнење мора да се спушти до дното на цистерната
- цистерната мора да биде чиста пред почетокот на полнењето
- ако цистерната бил полнета претходно со некоја друга течност,
потребно е миење, инеризација на дното на цистерната иж
- цевката за полнење смее да се извлечи дури после една минута по
завршувањето на полнењето, за да не дојде до искри.
Опасноста од статички електрицитет е голема и во резервоарите за
складирање на јаглеводородите: бензин, петролеум, керозин, дизел масло, итн.
При дотокот на тие материјали во резервоарот, течноста се електризира, така
што постои можност за празнење и појава на искра а со тоа и палење на смесата
на воздух и запалливата пареа на течноста. Кај изолираните резервоари
опасноста е двојна, бидејќи може да дојде до празнење надвор и внатре. Кај
заземјен резервоар постои опасност од искри од внатрешната страна на
резервоарот, бидејќи набојот од површината на течноста, иако резервоарот е
заземјен, не се одведува во земјата, со оглед дека течноста е изолатор.
Безбедносните мерки во овој случај се: пливачки капак на резерварот,
инертизација со јаглен – диоксид, мала брзина на доток на течноста и сл.
Во поширока смисла, заради специфичноста на настанување на
електричен набој, голем број на операции и постапки при кои може да се појави
набој при чие празнење може да настане искра која има доволна енергија да
претставува содветен извор на палење, како и поради бројните пожари и
експлозии чиј причинител бил статичкиот електрицитет, развиени се методи за
заштита од статички електрицитет, и тоа:
- заземјување,
- зголемување на релативната влажност,
- примена на антистатик и
- јонизација на воздухот.
Електричната струја како извор на запалување
Електричната струја било да се работи за наизменична или еднонасочна
може да претставува извор на запалување
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Електричната струја при движењето низ проводниците
или при
користењето на уредите , се трансформира делумично во топлинска енергија.
Таа топлина може да ги загрее уредите и до температура на која можат да се
запалат запаливите матѕеријали. Ова посебно доаѓа до израз ако водовите не се
правилно дефинирани ако електричниот уред се преоптовари и сл. Понатаму,
како извор на запалување се појавуваат многу често и варниците од
електрично потекло , било тие да се појавуваат во нотрмални услови на
работата или настапуваат како последица на оштетувањето на електричните
уреди.
Сите појави, кои можат да претставуваат извор на запалување , а кои се
појавуваат при користење на електрична инсталација и опрема, можат да се
вбројат во:
- загревање на електричните проводници , намотаи и други уреди низ
кои протекува електрична струја ,
- краток спој,
- голем преоден отпор,
- варници и електричен лак,
- електрични уреди и направи.
Опасност и мерки на заштита од пожар и експлозија
Основниот процес по кој се одвива експлозијата или пожарот е горењето
.За да дојде до пожар или експлозија мораат да бидат исполнети условите да
биде присутен горивен материјал, кислород и извор на запалување. Исто така
потребно е горивната материја и кислородот да бидат во одреден однос . Во
објектите или било на кое место каде се присутни запаливите материи
кислородот е стално присутен во воздухот кој нас не опкружува , а исто така и
изворите на запалување. Меѓутоа, овие фактори не се наоѓаат , најчесто во
однос кој може да доведе до пожар па и до незгода нема до дојде.
Практично сите системи и методи на противпожарна заштита имаат за
цел всушност регулирање на односот на назначените фактори на начин со кој
пожарот се спречува, или барем се минимизира веројатноста на настанување на
незгода или нејзини последици. Имено, доволно е да се поремети еден од
условите и на тој начин да се спречи настанување на пожарот.
Предходното разгледување иако многу вооптено, покажува дека
заштитата во основа зафаќа , од една стртрана, превземање на соодветни мерки
за правилно ракување на запалливи материјали кои имаат за цел да ја спречат
појавата на пожарот а од друга страна превземањето на оние мерки кои се
насочени кон намалување на последиците доколку до пожарот дојде.
Превземањето на заштитна мерка во оваа област бара широко подрачје
на делување, не само на оние во чија надлежност спаѓаат работите од
безбедносен домен , туку и стручњаци од различен профил кои се вклучени во
работниот процес. Под превентивна заштита од пожар и експлозија , како
основни и најцелисхоен наќин на заштита , се подразбираат сите организациони
, техничкии технолошки мерки кои треба да се превземат како и постапките на
луѓето кои се вклучени во процесот на приоизводството за да се исклучат
опасностите од пожари и експлозии. Луѓето ангажирани во реализацијата на
работните активности влијаат на правилното водење и одржување на
технолошкиот процес и доколку има помалку неправилности во тоа, помала е
веројатноста дека ќе дојде до незгода.
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Елементи кои влијаат на степенот на опасноста од пожар и експлозија
Степенот на опсноста од пожар или експлозија е последица на
технологијата на работниот процес , количината и физичко – хемиските
карактеристики на материјалот кој се користи
Тргнувајќи од тоа систе елементи , на пратечките постројки и
инсталацииите на индустрискиот објект мораат да бидат во функција на сигурно
одвивање на технолошкиот процес на производство. Меѓутоа, сигурноста на
некој технолошки процес е невозможно да се обезбеди доколку не се превземат
и потребните организациони и технички мерки за заштита од пожар и
експлозија . Исто така , и локацијата, како макро така и микро во функција е
безбедноста.
Мерки на заштита кои се однесуваат на технолошкиот процес
Превентивната заштита фигурира како најразличен дел на заштита од
пожарот и експлозијата и претставува комплекс на техничко- технолошките и
организационите мерки за исклучување на можноста на настанување на
пожарот или експлозијата.
Во рамките на тоа можно е да се издвојат:
- мерки на заштита од шпожар превземени при проектирањето и
изградбата на складиштето
- мерки за заштита од пожари и експлозија , кои се остваруваат во
текот на функционирањето на технолошкиот процес .
При изборот на методите и критериумите за спречување и локализирање
на пожарот или експлозија треба да се користат сите теоретски постапки за
горење и експлозија , а исто така и сознанијата до кои асе дошло врз база на
проучување на причините кои довеле до несакани појави.. Испитувањето е
установено така што како основни можат да се издвојат следнните причини за
пожарот и експлозијата:
_ непоштување на елементарните услови за заштита од пожар,
- ненормалности во водењето на технолошкиот процес,
- непревземање на сите мерки и неадекватна технолошка припрема,
- необученост на луѓето,
- неисправност на електричните уреди и инсталации
- неисправност на системот за загревање или проветрување,
- самозапалливост
- нерешени прашања со елеиминација на статички електрицитет,
- атмосферски празнења итн.
Значителен број на пожари и експлозии настануваат заради непоштовање
и нарушување на елементарните услови на заштита, заради грешки во
раководењето , неисполнување на обавцезното обучување на кадрите , лоша
дисциплиина и друго .Ваквите грешки не смеат да се дозволат бидејќи имаат
катастрофални последици , посебно во технолошките процеси каде се среќаваат
запалливи и експлозивни материи.
Во суштина меркита на заштита од пожар и експлозија , кога станува
збор за технолошкиот процес можно е да се бвбројат во две групи:
организациони и технолошко технички мерки на заштита.
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Организациони мерки на заштита:
- добро познавање и исполнување на правилата за заштита од пожари и
експлозија при изведување на технолошкиот процес.
- Спроведување на обука од областа на заштитата од пожари и
експлозии и проверка на знаењата за секое работно место.
- Обуката на работниците за користење на апаратите и уредите за
гасење на почетните пожари.
- Објаснување и запознавање на луѓето за основните причини за
запалување кај даденито технолошки процес или операцијата.
- Установување на евиденцијата и планот на ремонтот , чистење ,
подмачкување итн.
- Остварување на тредовни контроли и проверка на заштитните и
контролно- мерните уреди.
- Утврдување на патиштѕата за евакуација на луѓето , опремата и
стоката во случај на пожар и –
- Утврдување на постапката за алрмуирање , локализирање и гасење на
пожарот
Покрај овие назначени организциони мерки, овде спаѓа и донесувањето
на правилник ( инструкции) за заштита од пожар кој треба да ги регулира и
следните прашања:
- Одрѓување на патиштата и приодите и пролазите до местото за
полнење на вода,
- Движење на возилата и механизацијата ,
- Организација за работата со отворен пламен и со алатите кои искрат
и варничат
- Одржување на уредите за гасење на пожар и системот за откривање ,
дојава и сигнализација на пожарот,
- Постапка и во случај на избивање на пожар ,
- Постапка за транспорт на запалливи и експлозивни материи
- Начин на чување на запалливи и експлозивни материи
- Начин и место за обложување на отпадните материи
- Уредување и чистење на работниот простор
- Одредување на местото каде е забрането пушење и користење на
отворен пламен.
Технолошките мерки за заштита од пожар ги опфаќаат:
- Познавање на физичко- хемиските особини кои ги карактеризираат
материите од аспект на нивната запалливост и експлозивност,
- Познавање на количина на пожарно и експлозивно опасните материи
во процесот .
- Можност за појавување на излез на запалливите компоненти и
смеси од апаратите и водовите.
- Предвидување на можните појави кои можат да бидат извор на
запалување и услови тие да дојдат до додир со горливи материи.
- Утврдување на можни насоки за развојот на евентуалниот пожар
- Замена за опсни технолошки операзии со помалку опасност.
- Изолирање и разместување на опаснитре делови на технолошкиот
процес во посебни простории и на отворен простор
- Спречување на можноста на настанување на експлозивни смеси итн.
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Техничките мерки за заштита од пожар ги опфаќа:
-

-

Утврдување и означување на можни конструктивни монтажни и
експлоатациони недостатоци на апаратите , уредите и опремата која
можат да доведат до створање на извор на палење во текот на
работата.
Анализи потребни за контролно мерна и регулациона опрема и
Обезбедување на опрема и приоди со специфични огнозаштитни
врати и огно прегради итн.

Макро и микро локација на објектот
Локацијата , како на макро така и на микро план , е многу важен елемент
на технолошкиот процес, кој има исклучително значење за безбедно
функционирање на системот.
Од аспект на заштита од пожар , изборот на локација на објектот на
макро планот треба да е подреден на следните барања:
- бјектот да се наоѓа на доволно безбедно растојание од објектот во
окружувањето.
- Да постојат добри приодни патишта ,
- Правецот на најчестите периодични ветрови не смеат да доведат до
загрозување на избраната локација на соседните објекти и обратно,
- Да се овозможи безбедно депонирање и отколонување на отпадните
материи, да има доволно вода за случај на потреба на гасење на
пожарот и
- Локацијата на противпожарната служба треба да овозможи
правовремена интервенција.
Разместувањето на поединим објекти внатре во комплексот значи микро
локацискиот аспект, мора да биде базиран и на барањата кои ги генерира
противпожарната заштита.
Основни елементи кои при тоа мораат да се респектираат се:
- Правила на диспозиција на објектот , со обезбедување на потребното
меѓусебно растојание заради спречување на пожари и експлозии,
- Правилен распоред на зелени површини природни препреки за
заштита од пренесување на пожарот од еден објект на друг и
- Правуилен распоред на сообраќајниците кои оцозможуваат
непречено движење на противпожарните возила , како и евакуација
на луѓето и материјалите.
Градежни објекти и материјали
Развојот на градежништвото , како во светот така и кај нас, се огледува
во постојаното изнаоѓање на нови решенија и примени на современите
материјали. Постигнат е напредок во овој правец , меѓитоа, не е пратен во
еднаква мера и напредок на примена на заштитни мерки од пожари и
експлозија/ Користењето на се повеќе запалливи и експлозивни материи во
процесот на производството , настанале низа нови опасности , кои од година во
година доведуваат до зголемување на бројот на пожари и експлозии , како и до
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зголемување на штетите , како оправдано би се очекувало, со воведување на
современите материјали и конструкции , да дојде и до нивно намалување.
Изградбата на новите објекти и производните капацитети пратена е и
концентрацијата на материјалните добра на релативно мал простор што
потенцијално претставува голема пожарна опасност и можнопст за во краток
временски интервал , евентуалниот пожар да ги уништи материјалните добра и
објекти, како и да го загрози физичкиот интегритет на луѓето. За да не дојде до
тоа или несаканите ефекти да се сведат на најмала можна мера , при градењето
на објектот мораат да се превземат адекватни градежни мерки на заштита кои
се огледаат во изборот на конструктивни карактеристики на објектот во
функција на неговата намена, изборот на градижниот материјал, локација ,
меѓусебните растојанија на објектот и слично.Градежхиот објект мора, јасно,да
биде во функција на технолошкиот процес на прозводството,но исто така ,треба
да се исполнуваат и одредени услови во случај на појава на пожар.
Изборот на матерјалот и конструкцијата на градежниот објект се во тесна
врска со степенот на ѕаштита од пожар и експлозија.Градежните конструкции
кои се изработени од органски материи (дрво,пластика, трска
исл.)претставуваат еден од компонентите на системот на горење, па со самото
тоа можи да прстставува причина или средство за проширување на
пожарот.Наспроти тоа,конструкциите изгадени од несогорлив матерјал во голем
број случаеви можат да делуваат како заштита,бидејки не дозволува пожарот да
се шири од еден крај на објекто кон друг, или од едно оделење кон
друго.Градежниот објект,исто така,мора да ги исполнува условите да доколку
дојди до пожар или елсплозија,да се обезбеди несметана акција за гаснење на
пожар и спасување на лугето и имотот.
Особини на градежните матерјали
За изградба нна градежни објекти се користат многубројни материјали
со различни карактеристики. Желбата и за развивање на градежните материјали
се однесува за задоволување на некои од основните барања , како што се
топлотните карактеристики, звучните катрактеристики цената , естетскиот
изглед, и што е многу значајно намалување на опасноста од појава на пожар –
иако ова барање не е секогаш во потполност исполнето.
Најчеста примена како градежен материјал има тулата . Овој материјал
има многу висока огноотпорност при што степенот на заштита е директна
последица на дебелината на зидот.Примената на природниот камен како
градежен материјал е многу распространета, иако во современото индустриско
градежништво помалку се користи.И покрај тоа што спаѓа во групата на
незапалливи материјали, има релативно слаба постојаност во огнот а што
зависи од видот на каменот.
Малтери кои се употребуваат како врзивен материјал, према своите
видови имаат и одредени карактеристики од аспект на однесувањето во
пожарот. Варовниот малтер за време на пожар пројавува слаба постојаност
додека цементниот малтер има многу добри особини, па малтерисувањето на
конструкцијата со овој материјал се зголемува нивната огноотпорност.
Металите како што се : челикот, алуминиумот, поцинкованите лимови и
др. често се користат за изградба на објекти но секако најширока примена има
челикот. Општо земено металите припаѓаат на група на материјали кои се
неотпорни на висока температура кои се развиваат во текот на траење на
пожарот . Челикот, употребен како конструктивен елемент , до температура
околу 300 0С нетрпи скоро никакви оштетувања. Меѓутоа, со понатамошното
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зголемување на температурата , цврстината на челикот нагло опаѓа. Имено при
зголемување на температурата се намалува модулот на еластичност , така при
температура од 500 степ целз. И повисокоте челични констриукции ја губат
носечката функција столбовите се извиткуваат и објектот се руши.
Дрвото спаѓа во групата на оние материјали кои се запалливи и
согорливи , па кај голем и долготраен пожар не доаѓа само до ослабување на
конструкцијата од дрво туку и до нивно целосно уништување. Потанките
елементи согоруваат во рок од 10 до 15 мин, а дебелите елементи се , доколку
температурата не се зголеми и ако дрвото не е опкружено со доволна количина
на воздух ќе се угаси.
Бетонот и армираниот бетон претставува најсигурен и нацелосен
конструктивен материјал во поглед на отпорноста на дејството на високи
температури од пожарот. Но, тоа не значи дека може да се употреби и како
огноотпорен материјал, бидејќи при температура од околу 100 0С бетонот ја
губи слободната вода , а со понатамошно загревање и губење на кристалната
вода настануваат пукнатини, па механичката цврстина ,,а посебно цврстината на
истегнување се намалува.
Елементи на заштита на градежните конструкции
За спречување на ширењето на огнот најдобро е секоја технолошка
целина да биде во засебна и заштитена зграда со соодветни меѓусебни
оддалечености.Тоа, меѓутоа, обично не е практично изводливо па заштитата
најчесто се остварува со поставување на огноотпорни преградни ѕидови или
меѓуспратни конструкции кои ќе го ограничат или забават ширењето на огннот.
Пожарни зидови – хоризонталан заштита. Зградата или групата на
згради можат да се поделат со преградни ѕидови во оддвоени противпожарни
простори , значи целини во кои не доаѓа до пренос на пожарите. Пожарниот
ѕид сл.223 се изработува од незапаливи материјали обично тули или плоча која
не гори или лоши спроводници на топлина

Сл. 223. Изглед на пожарниот ѕид
Пожарните ѕидови се обично многу стабилни и остануваат исправени
додека зградата се руши. Времето за кое противпожарните ѕидови успешно се
противставуваат на огнот , е во зависност од типот на конструкцијата и варира
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од 1 до 4 часа. Пожатните ѕидови се градат во согласност со важните стандарди
и прописи.
Плочи , прегради пригушувачи и средства за спречување на
преминувањето на огнот се елементи кои се поставуваат во просторот од
гредите до кровот. Плочите завеси треба да бидат од несогорливи материјали .
Служат за спречување на движењето на врелите гасови кои помогнуваат огнот
да се шири.
Пожарни врати . Целта на пожарните врати е да обезбедат излез во
пожарниот зид. Отворите на противпожарните
ѕидови треба да бидат
минимални , бидејќи вратите никогаш не можат да пружат така добра заштита
како пожарните зидови. Стандардните пожарни вратии се со различни
конструкции и се спротивставуваат на огнот во опсег од 45 мин до 3 часа.
Вертикална заштита . Вертикалните бариери отпорни на огоан се
неопходни за спречување на движењето на конвекционите струи кои се
појавуваат кај загреаните гасови и чадот. Подовите и зидовите треба да бидат
од материјал кој е отпорен на оган за да се спречи вертикалното ширење на
огнот.
Воздушните канали , исто така, можат да послужат како средство за
пренесување на врелите гасови и чад, па , во цел за спречување на
пренесувањето на пожарот на овој начин , во воздушните канали кои влегуваат
во пожарните ѕидови и спојуваат повеќе пожарни подрачја , се поставуваат
пригушувачи.
Заштита на металните конструкции од пожар.
При изработката на технолошките постројки на отворен простор
широка примена наоѓаат металните конструкции
Во услови на настанување на пожар посебно е изразено деформирањето
и рушењето на незаштитени челични стубови и други носечки елементи.
Деформацијата и гибитокот на носечките способности на носечките елементи
може да има за последица рушење на целиот објект, што може да доведе до
оштетување и на технолошката опрема , допринесувајќи за понатамошно
ширење на пожарот. Со самото тоа, уште при проектирањето и изведувањето
на ваквите објекти , неопходно е да се обезбедат соодветни заштити на
металните конструкции од дејството на пожарот.
Заштитата на металните конструкции од пожар може да се обезбеди на
еден од следните начини со обложување со незапалив материјал. Бетон , тули,
со гипсени и керамички плочи азбестни или специјални премази потоа со
ладење со прскање со вода или полнење на самата конструкција , примена на
уреди за автоматско гаасење на пожар , како ин специјални премази.
Обложување со незапаллив градежен материјал
На основа на експериментални резултати
утврдено е дека со
обложување со бетон , тули, азбест, итн. дава добри резултати затоа што може
да обезбеди отпорност на пожар на конструкцијата од 1 до 5 часа.
Заштита со прскање и исполнување на металната конструкција со вода
Голема практична примена нашле уредите за прскање и полнење на
металните конструкции со вода . Квасењето со вода се користи за заштита од
пожар на метални конструкции со најмала отпорност , на пример метални
решетки, покривачи, колони и сл. Кај овие системи соодветните уреди мораат

271

да задоволат услов на рамномерно квасење на штитените површини со
распрскана вода.
Системите за заштита на конструкцијата
со водено полнење
овозможуваат користење на метални конструкции без надворешна заштита.
При изборот при проектирањето на техничките системи за заштита на
металните конструкции со системот на полнење со вода , мора да се земе во
предвид фактот дека ќе дојде до зголемување на оптоварувањето заради
хидростатичкиот притисок на водата ( посебно кај објектите со поголема
висина) но и потребата за херметичност . Потоа мора да се води сметка за
кородивноста , замрзнување во текот на зимските месеци и низа други фактори
, кои можат да доведат до непосакувани последици при користењето на овие
методи.
Заштита на металните конструкции со нанесување на премаз
Во поново време , за заштита на металните конструкции во услови на
настанување на пожар се поголема примена имаат специјалните премази, кои
имаат својство да се шират под влијание на високи температури. Овие премази
се со бела боја и можат да се користат за заштита на метални конструкции во
затворени загревани простории со релативна влажност на воздухот до 80%.
Премазите се нанесуваат неколку пати на добро исчистена површина се додека
не се формира слој со дебелина на 2,5- 3 мм Во услови на настанување на пожар
, под влијанието на високите температури доаѓа до ширење на премазот а со
самото тоа и до зголемување на дебелината на заштитниот слој на 50- 70 мм,
така што огноотпорноста на металните конструкции се зголемува од 15 на 45 –
60 мин.
Системи за откривање и дојава на пожар
И покрај најефикасните заштитни мерки, разбирливо е дека латентната
опасност од појава на пожар неможе да се исклуучи. Според тоа, покрај акциите
во насока на спроведување на заштитни мерки со цел бројот на пожари да се
сведе на разумна мера, мораат да се спроведат и активности со цел за
намалување на штетата која настанува при пожарот.
За успешно гасење на пожарот одлучувачки се првите моменти. Праксата
покажала дека секој пожар во почетокот е со мал обем и дека може да биде
изгасната со едноставни средства.
Човекот како фактор при откривање на пожарот не е погоден со оглед
на тоа дека не може да обезбеди во секој момент да биде присутен на секое
место каде може да дојде до пожар . Освен тоа , статистичките податоци
укажуваат дека повеќето пожари настануваат после работното време
Уредите за откривање , алармирање и дојава на пожар , за разлика од
луѓето , со постојаната присутност значително можат да допринеасат за
намалување на временскиот интервал потребен за информитрање на
пожарникаритте за настанување на пожарот.работата на овие уреди во основа
се базира на принципите на контрола на средината на заштитенниот објект со
помош на претворачи од неелектрични во електрични величини.Претворувачите
реагираат на промена која настанува како резултат на настанување на одреден
фактор на пожарот.
Принципот на работа на автоматскиот систем за сигнализација на пожар
е прикажан на сликата (слика 224).
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Слика 224. Принцип на дејство на автоматскиот систем за откривање и дојава на
пожарот
Дојавувачи на пожар
Основната улога на дојавувачите на пожар е да реагираат на некоја од
појавите при горење и да дадат сигнал за прием на информирањето. Во случај
на појава на пожар преку електрините водови се испраќаат импулси кои
иницираат појава на светлосни или звучни сигнали.
Постојат четири основни типа на автоматски дојавувачи на пожар се
групираат во однос на „обележјата“ на оган на кои реагираат.
„Обележја“ на пожарот
Гасовити производи на согорување
Чад
Пламен – светлост
Пораст на температура

Типови на јавувачи
Јонизацион јавувач
Оптички јавувач на чад
Јавувач на пламен
Термички јавувач

На изборот на типот на дојавувачите влијаат типот на пожар, местото на
поставување, големината на надзидниот простор и евентуалното влијание од
пореметувања.
Со било кој тип на дојавувач да е снабден, системот за дојава на пожар
мора да задоволи одредени потреби:
Контрола на исправноста на инсталацијата и уредите со помош на
„мирни струи“
Автоматско сигнализирање во случај: на прекин на електричните
водови, краток спој, губење на напојување и сл.
Давањето на звучни и светлосни сигнали за аларм, и воедно
лоцирање на местото од каде доаѓа пожарот и
Можност за регистрирање на два истовремени позиви, дури и во
случај на губење на електрична енергија во мрежата.
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Типови на системи за откривање и дојава на пожар
Денес во употреба се наоѓаат повеќе типови на системи за откривање и
дојава на пожар, и сите тие можат да се вметнат во следните категории:
Полуавтоматски
Автоматски и
Двојни системи
Кај автоматските системи се користат рачни дојавувачи на пожар, со
надворешна врска, централа за прием на информацијата и уреди за напојување
со електрична енергија. Овие системи можат да се користат само во објекти
каде луѓето постојано се наоѓаат, со оглед дека тие ги активираат дојавувачите.
Автоматските системи се активираат под дејство на некоја физичка
величина која го следи пожарот. Овие системи делуваат независно од тоа дали
луѓето се присутни или не, па тоа дава поголема сигурност во поглед на
правовремена заштита на објектот.
Двојните системи подразбираат примена на двата наведени типа на
уреди. За време додека во објектот се наоѓаат луѓе се применуваат рачните
дојавувачи, а надвор од работното време се користат автоматски системи.
Средства за гаснење на пожар
Нејчесто применувани средства за гаснење на пожар се: вода, пена,
инертни гасови, водена пара, правови и сл.
Средството за гаснење се смета за материјал кој доведен до непосреден
контакт со материјата која гори трајно го прекинува процесот на горење.
Гаснењето се постигнува со елиминација на барем еден од факторите кои се
неопходни за горење.
Во однос на начинот на дејствување средствата за гаснење на пожар се
делат на:
Средства кои релуваат разладувачки
Средства кои делуваат со изгаснување и
Средства кои дејствуаат антикаталитички на процесот на горење.
Според агрегатната состојба средствата за гаснење мораат да бидат
чврсти, течни и гасовити. Од цврстите материи најголема примена имаат:
песокот, земјата и правот за суво гаснење. Од течните материи најширока
примена има водата, а од гасовитите јаглерод диоксидот, водената пареа и
некои инертни гасови.
Заради своите карактеристики и распространетост, при гаснење на
пожарот најголема примена има водата.
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