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ПРЕДГОВОР
Овој учебник настана како резултат од потребите за осовременување и
збогатување на наставата по предметот Претоварни процеси кој е застапен на
сите насоки на сообраќајниот отсек (Патен сообраќај и трнспорт, Воздушен
сообраќај) при Техничкиот Факултет-Битола на Униврзитетот ”Св.Климент
Охридски”-Битола.
Предметот Претоварни процеси, денес со видоизменета наставна програма,
се содржи во студиските програми под името Механизација на претовар уште од
почетокот со работа на сообраќајниот отсек при Вишата техничка школа, т.е. од
1972 година.Тој е исти така застапен подоцна, со прераснувањето на Вишата
техничка школа во Технички Факултет (1978/1979), и понатаму на отсекот за
патен сообраќај и транспорт. Во 2001 година изменета е наставната програма по
предметот Механизација на претовар. Набрзо потоа изменет е и називот на
предметот од Механизација на претовар во Претоварни процеси.
Ова издание претставува учебник по предметот Претоварни процеси. Овој
учебник има за цел да им овозможи на студентите да ја совладаат
проблематиката предвидена со соодветната наставна програма и да на
инженерите кои се интересираат за оваа област во одреден обем им го задоволи
нивното интересирање и им помогне во решавањето на практични и теоретски
проблеми до одреден степен.
Од методолошки и практични причини во овој учебник не се дадени
посебни примери и задачи заради илустрација и дообјаснување на теоретските
разгледувања. Но, тоа е направено во Збирката задачи по Претоварни процеси од
истиов автор и во издание на Универзитетот ”Св.Климент Охридски”-Битола,
Технички Факултет-Битола, во 2004 година. Збирката задачи претставува
составна литература на материјалот изложен во овој учебник и неопходна е за
целосно совладување на предвиденото знаење по преметот Претоварни процеси.
Особена благодарност им изразувам на рецензетите ред. проф. д-р Витомир
Стојановски и вонр. проф. д-р Елизабета Христовска за корисниот преглед на
ракописот и дадените сугестии.
Авторот
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ПРЕТОВАРНИ ПРОЦЕСИ ВО
РЕПРОДУКЦИЈАTA
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1.1. ПРЕТОВАР
Натоварот и истоварот на стока го нарекуваме и механизација на претовар
или со еден збор претовар. Често од странските јазици се преведува како процеси
на ракување со материјалот (Materials handling ; Umschlag Prozesse ; Погрузочноразгрузочние работи) или претоварни процеси.
Претоварот на стока се појавува во сите фази во репродукциониот процес, и
тоа по правило секогаш кога постои потреба стоката да премине од едно работно
средство на друго во индустријата, трговијата и сообраќајот.
Претоварот е елемент на структурата на секој: транспортен систем,
складишен систем или производен систем. (Сл.1.1)

ТРАНСПОРТЕН
СИСТЕМ
ПРИМАТЕЛ

ИСПОРАЧАТЕЛ

ПОПАТЕН ПРЕТОВАР
ТРАНСПОТРНИ
СИСТЕМИ

УТОВАР

ИСТОВАР

ПРЕТОВАР
СКЛАДИШЕН
СИСТЕМ

ПРОИЗВОДЕН
СИСТЕМ

ПРЕТОВАРНИ
ОПЕРАЦИИ ВО
СКЛАДИШТЕТО
ИСТОВАР
НА ВОЗИЛА

УТОВАР НА
ВОЗИЛА

Слика 1.1 – Претовар како елемент од структурата на транспортниот,
складишниот и производниот систем

1.2. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ПРЕТОВАРНИОТ
ПРОЦЕС
Во рамки на општествената репродукција претоварните
обезбедуваат реализација на четирите основни функции (Сл. 1.2).
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процеси

Просторно изедначување
Местата на производство и потрошувачка по правило се просторно
раздвоени и заради тоа тие мора да се поврзат со транспортни средства. При тоа
натоварните и истоварните (претоварните) операции се значаен составен дел во
просторното спојување, каде што складирањето се појавува тогаш кога доаѓа до
прекин на транспортниот процес.

ВРЕМЕНСКО
ИЗЕДНАЧУВАЊЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОСТОРНО
ИЗЕДНАЧУВАЊЕ

ПОТРОШУВАЧКА

ПРОИЗВОДСТВО

ПОТРОШУВАЧКА

ФУНКЦИИ НА
ПРЕТОВАРНИОТ

ПРОЦЕС (Р.Р.)

ПРОИЗВОДСТВО

КВАНТИТАТИВНО
ИЗЕДНАЧУВАЊЕ

ИЗЕДНАЧУВАЊЕ
НА АСОРТИМАНОТ

Слика 1.2 – Основни функции на претоварните процеси
Временско изедначување
Економски условен и општо прифатениот начин на производство во серии
како и временските осцилации во побарувачката, предизвикуваат временска
неусогласеност меѓу завршетокот на производството и барањата на пазарот.
Временската неусогласеност во процесот на движење на стоката се појавува и
како последица од несинхронизираното движење на транспортните средства во
повеќефазниот транспортен процес. Од овде произлегува потребата за временско
изедначување кое првенствено се обезбедува со складирање на стоката, а кое го
следат и претоварни операции, како составен дел од процесот.
Квантитативно изедначување
Од секој производствен систем во кој производството е сериско излегува, по
правило, поголемо количество на продукти од моментните потреби на пазарот,
односно на кооперантите. Кај повеќефазниот транспорт често е присутна
капацитивна неизедначеност, било меѓу транспортните средстава од ист вид или
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од различни транспортни видови (системи). Овој вид на неусогласености се
премостува со т.н. квантитативно изедначување, кое, исто така, се реализира со
складирање и претоварни операции.
Изедначување на асотимани
Одреден производствен систем, по правило, го произведува својот
асортиман во повеќе различни погони или во различно време со лансирање
серии. Монтажниот систем и пазар воопшто, во дадениот момент бараат
поширок асортиман, а во одредени околности и целосен асортиман. Очигледно е
дека процесот на репродукција не може да се замисли без фукнкцијата
изедначување на асортиманот во производните циклуси. Оваа функција, исто
така, се обезбедува со складирање што значи со претоварни операции.

1.3. ВЕЛИЧИНИ ЗА ОПИШУВАЊЕ НА
СОСТОЈБАТА НА СТОКАТА
При опишување на претоварната задача можат да се дефинираат следните
карактеристични величини на стоката: вид, појавен облик, количество, место т.е.
просторни координати и временски координати.
Видот на стоката претставува квалитативно обележје на стоката и во него
се содржани сите релевантни употребни карактеристики. Појавниот облик
овозможува одредување на физичко-технолошките особини на стоката кои имаат
одлучувачко влијание врз конструктивните т.е. техничко-технолошките особини
на претоварните средства, начинот на нивна работа, потребната снага за погон,
производноста (капацитетот), односно врз изборот на технолошките варијанти за
дадените услови на работа. Количество е мерка на вкупност на стоката на
претоварното место. За изразување количество на стока се користат различни
величини :
- маса, m [kg],
- зафатнина (волумен), V [m3],
- број на единици, z [парчиња].
Место (просторни координати) претставува просторна карактеристика на
претоварната задача. Постои место на појава на стоката и место на кое се
испраќа стоката или во кое постои потреба за стока. Врската преку која физички
се изедначуваат овие две места претставува реализација на просторната промена
која се изедначува со некоја единица мерка за должина.
Временските координати го одредуваат моментот на пристигнување на
стоката или моментот на појавување на барањето за стока.
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1.4. ОПЕРАЦИИ ВО ПРЕТОВАРНИОТ ПРОЦЕС
Со операции, како множество елементарни активности, се реализираат
промени на состојбите што претставува всушност реализација на процесот.
Операциите по правило се делат на главни операции и помошни операции.
Главните операции го дефинираат карактерот на самиот процес, додека
помошните операции ја следат реализацијата на главните операции.
Претоварот има карактер на главна операција и се дефинира како
извршување на елеметарни активности чија цел е натовар и истовар на стоката
на места кои се условени со процесот на репродукција.
Претоварните операции опфаќаат покрај натовар и истовар и движење на
стоката така што претоварот го содржи квалитативно и транспортот како
елементарна активност. Транспортот не мора секогаш да се разгледува како
посебна (главна) операција освен во случаите кога е примарна цел движење на
стоката.
Во процесот на репродукција многу често се појавува потреба за чување на
стоката во одреден временски интервал, што се реализира со складирање кое,
исто така, има значење на главна операција во претоварните процеси.
Складирањето се дефинира како множество елементарни активности чија цел е
планско чување на одредено место и во одреден временски интервал.
Како во сите работни процеси, така и во претоварните, главните операции ги
следат помошни операции. Елементарните активности кај помошните операции
имаат различен карактер и можат да се однесуваат на стоката, средствата за
работа и работната снага на претоварниот процес. Тие активности имаат за
цел промена на: структурата, енергијата и разни помошни материјали кои се
неопходни за да се реализираат главните операции со одреден квалитет. Заради
различниот карактер помошните операции најчесто се делат на: непосредни и
посредни. Непосредните помошни операции обезбедуваат извршување на
главните операции и се реализираат заедно со нив (управување со главните
операции), а посредните операции обезбедуваат квалитет и се реализираат
повремено (контрола на квалитетот на стоката и асортиманот, одржување на
средствата за работа и др.).
Главните и помошните операции меѓусебно се дополнуваат, како составен
дел на еден недделив процес.
За реализација на главните операции во механизираниот процес на претовар,
чија примарна цел е просторна промена (преместување на стоката) неопходна е
механичка енергија. Кај механизираните средства за работа, таа енергија ја
поседува работниот орган на средството кој се дефинира како носач бидејќи е
во директен контакт со стоката и ги прима силите кои настануваат заради
присуство на товарот.
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Генерално гледано, начинот на кој се реализира главната операција зависи
од користените принципи во конципирањето на средствата за работа.
Битна претпоставка за реализација на главните операции во еден претоварен
процес е да стоката се наоѓа во работниот орган односно носачот. Поставувањето
и прифаќањето (одложувањето) на стоката на работното средство може да ги
реализира или за тоа му е потребна помош од некоја друга техничка единица или
човекот, така што овие два случаи можат да се дефинираат како активно и
пасивно зафаќање односно одлагање.
Активното зафаќање го реализира самостојно работниот орган (носач) на
работното средство, при што операцијата на самозафаќање претставува
поставување на стоката на носачот во приемната точка. Активното одлагање во
отпремната точка се реализира под дејство на самиот работен орган или по
слободен пад.
Пасивното зафаќање се реализира со посредство на некоја друга техничка
единица (работен орган) мануелно или со слободен пад, а пасивното одлагање се
реализира со посредство на некоја друга техничка единица или мануелно.

1.5. СТОКАТА КАКО ПРЕДМЕТ НА РАБОТА
Предмет на работа кај претоварните процеси е стоката која се преместува и
одлага. Покрај тоа што стоката има широк спектар на појавни облици, таа во
претоварните процеси може да се подели во две основни групи :
-стока во растресита состојба,
-стока во парчиња.

1.5.1. СТОКА ВО РАСТРЕСИТА СОСТОЈБА
Во претоварните процеси како растресита стока се класифицира стоката
чии физичко-механички особини овозможуваат, зафаќање и насипување при
претоварот. Од дефиницијата се гледа дека за класификација не е пресуден
појавниот облик на стоката, туку соодветноста на начинот на ракување, што
значи оваа класификација претставува и еден облик на апстракција.
Физичко-механичките особини на растреситите материјали имаат мошне
големо и пресудно влијаие, на конструкцијата односно на техничкоексплатационите карактеристики на претоварните машини. Овие особини се
појдовен параметар на конструкцијата, примената и појдовни параметри за
пресметка и при проектирањето на постројката и технологијата на работа, па
затоа тие карактеристики и детално ќе бидат прикажани.
Насипна специфична маса - густина() е многу значајна карактеристика за:
утврдување на транспортниот капацитет на претоварните машини, одредување
на оптоварувањата на носачите, кај пресметките на отпорите и димензионирање
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на елементите на постројката. Насипната специфична маса (густина) се дефинира
како маса на материјалот во единица зафатнина:



m
[kg/m3 ; t/m3]
V

(1.3-1)

m [kg ; t] – маса на стоката насипана во сад за баждарење
V [m3] – зафатнина (волумен) на садот за баждарење
Според насипната густина стоката се класифицира на:
- лесна

  1,2 t/m3

- средно тешка

  1,2  2,0 t/m3

- тешка

  2,0  2,6 t/m3

- многу тешка

  2,6 t/m3

Степенот на набиеност на стоката се дефинира со образецот:

S 

S


(1.3-2)

каде што се :

 S [kg/m3 ; t/m3] – густина на стиснатиот (набиениот) материјал
 [kg/m3 ; t/m3] – густина на насипан материјал
Степенот на набиеност влијае на зголемување на густината на метеријалот.
Кај зрнестите материјали тоа зголемување изнесува околу 5% до 10%, а кај
врзлив и влажен материјал е 30% до 50%.
Внатрешно и надворешни триење
Ако на рамна подлога се постави цевка во
која ќе се тури растресит материјал, а потоа
цевката полека се подигне (слика 1.3)
изводницата на конусот на материјалот кој
,,истекол’’ од цевката зафаќа со подлогата
одреден агол.


Големината на аголот зависи и е поседица
Ѕ
на внатрешното триење = tg кое постои
меѓу честичките на материјалот и се дефинира Слика 1.3-Агол на насипување
како агол на насипување или агол на природно
на материјалот
растурање на материјалот при мирување (Ѕ).
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Во случај да подлогата е изложена на динамички удари со одредена зачестеност
ќе дојде до промена на овој агол, т.е. тој ќе се намалува со зголемување на
зачестеноста.
Бидејќи при претовар на материјалот, со средства со континуирано дејство,
доаѓа до појава на вибрации на материјалот во пресметките треба да се користи
аголот на природно растурање на материјалот во движење (). Односот на
аголот на природно растурање во движење и при мирување е   0,7Ѕ, а кај
поедини материјали овој однос може и значително да отстапува.
Во табелата 1.1 даден е приказ на вредностите на основните карактеристики
на растресити материјали со агол на природниот наклон на материјалот. Аголот
на природниот наклон на материјалот многу е битен за пресметка на
транспортниот капацитет кај механизацијата на претовар со континуирано
дејство. За утврдување на наклонот и конусноста на одредени елементи од
претоварните машини (инка за натовар, лизгачи и др.) важен е и коефициентот
на надворешно триење () кој постои меѓу материјалот кој се претоварува и
материјалот од кој е направен елементот од претоварниот уред. И во овој случај
треба да се разликува коефициент на надворешно триење при мирување (Ѕ) и
при движење(). Во табелата 1.2, дадени се вредности за коефициентот на
надворешно триење за одредени видови на материјали.
Врз основа на вредноста на аголот на природниот наклон се одредува и
подвижноста на честичките на материјалот, која се разделува во шест групи:
1. лебдечки честички во воздух   300
2. лесно подвижни   300
3. средно (нормално) подвижни 300 <   450
4. тешко подвижни 450 <   600
5. поврзани честички 600 < 
6. леплив материјал, склон кон формирање мостови, честичките тешко се
разделуваат.
Степенот на пополнетост  р претставува мерка за пополнетост на носачот
на работниот орган на претоварното средство. Степенот на пополнетост зависи
од подвижноста на честичките, тежината на материјалот и техничките
карактеристики на претоварното средство. Овој параметар е важен кај
пресметките на оптоварувањето, отпорите на движење и експлоатациониот
капацитет на претоварната механизација. Тој се користи кај транспортерите со
лента за дефинирање степенот на пополнетост на површината на пресекот на
материјалот, а кај средствата со ведра со него се изразува степенот на
пополнетост на зафатнината.
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Табела 1.1 – Карактеристики на растресити материјали
 [t/m3]

S [ 0 ]

[0]

P [ 0 ]

Железна руда
Сува оловна руда

1,5 – 2,0
2,0 – 3,5

45
40 - 50

22
-

20
15

Група на
абраз.
V
V

Прашкаста сува оловна руда
Антрацит
Азбест
Сув брикет
Средни и крупни парчиња гипс
Мали парчиња гипс
Прашкаст гипс
Влажна глина
Мали парчиња сува глина
Прашкаста сува глина
Обичен сув чакал
Сортиран чакал
Сув доломит
Збиена дрвена пилевина
Земја со природна влажност
Сува растресита земја
Житарици со суви зрна
Сув пепел
Средни парчиња сув вар
Сув прашкаст вар
Крупен камен
Среден и ситен камен
Кокс
Сува прашкаста креда
Сува пилевина
Сув песок
Влажен песок
Сулфур во гранулат
Камена сол
Тресет со нормална влажност
Влажен тресет
Мрк јаглен
Минерално ѓубриво
Сув цемент
Шљака
Сув кршен камен
Шеќерна репа
Суров шеќер

1,2 – 1,3
0,96 - 1,0
0,3 – 0, 6
1,0 – 1,1
1,4 – 1,6
1,2 – 1,4
0,8 – 0,96
1,9 – 2,0
1,0 – 1,5
1,02 – 1,05
1,6 – 1,7
1,5 – 1,8
1,7 – 1,9
0,6 – 0, 96
1,6 – 2,0
1,1 – 1,6
0,7 – 0, 9
0,4 – 0,7
1,65
0,45 – 0,56
18 - 22
13 - 15
4-5
9,5 - 12
1,6 - 3,0
14 - 16,5
16 - 17
14
12
3,5 - 5
5,5 - 16,6
7 - 10
10 - 20
10 - 15
6-9
12 - 18
6-7
7 - 11

45
45 - 50
35 - 40
30
40
40
45
50
15 - 30
30 - 45
48
35 - 40
45
45
30 - 40
22
4 0- 50
40 - 50
30 - 40
40
37
30
30 - 40
39
45
50
45
45
32 - 45
40 - 50
30 - 40
35 - 40
30 - 40
35 - 40
35 - 40
45
70

22
15
20
20
20 - 22
25
15 - 20
22
25
20
20
20
15 - 20
11
20 - 25
20 - 25
15 - 20
20
20
15
15 - 20
20
20
25
20 - 22
20
15 - 20
20 - 25
15 - 20
15 - 20
15
20
20
30
50

20
20
15
20
20
20
25
10
20
25
20
20
20
15
10
25
25
20
20
20
15
20
20
20
25
20
20
20
20
15
15
15
15
30
-

S
M
М, Ѕ
V, M
M
N
M
M
V
M
S
S
N
S
S
N
V
N
N
N
N
S
N
M
N
M
S
V
V
V
N
-

ВРСТА НА СТОКА

Големината на парчињата (грануло-метриски состав) е исто така значаен
параметар за проектирање и експлоатација на претоварните постројки.
Гранулометрискиот состав се дефинира според најдолгиот раб на парчето и
учеството во структурата на материјалот (слика 1.4).
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Табела 1.2 – Надворешен коефициент на триење при мирување (Ѕ)
ВИД НА СТОКАТА

ПОМЕЃУ
ЧЕЛИК
0,85
0,80
0,80
0,9
0,80
0,8
0,7
0,8
0,85
0,80
0,70
1,60
0,90
0,65
0,40
0,70
0,40
0,75
1,00
0,70
0,80
0,80

Антрацит сув
Мрк јаглен
Земја природно влажна
Руда
Кокс
Песок сув
Ливен песок
Чакал
Пепел сува
Гипс во ситни парчиња
Варовит камен
Суров шеќер
Камена сол
Цемент сув
Пченица
Пченично брашно
Овес
Тресет
Шљака
Слад
Глина
Шеќерна репка

ПОМЕЃУ
ДРВО
0,85
1,00
1,20
1,00
1,00
0,80
0,70
0,60
0,90
0,70
0,80
-

ПОМЕЃУ
ГУМА
0,70
0,80
0,6
0,80
0,65
0,45
0,50
0,75
0,70
1,00
0,70

Ако во структурата на материјалот
бројот на парчиња со amax  60%, тогаш amax
се зема за меродавна величина за
дефинирање на гранулометрискиот состав.
Спрема големината на парчињата
растреситата стока се дефинира во десет
класи (табела 1.3). Покрај големината , Слика 1.4 – Парче растресит
битен е и обликот на парчињата. Според
материјал
обликот на парчињата стоката се дели на:
коцкеста, игличеста до призматична, плочеста, топчеста, цилиндрична и
влакнеста. Ако е односот (amax/amin)2,5 стоката се смета сортирана, ако е
односот (amax/amin)>2,5 стоката се смета несортирана. Гранулометрискиот состав
и облик на стоката влијаат врз подвижноста на работниот орган и
димензионирањето на конструкцијата на натоварните и истоварните уреди.
Табела 1.3 – Гранулометриски класи кај растресита стока
ОЗНАКА
amin [mm] >
amax [mm] 
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А
0,4

B
0,4
1,0

C
1,0
3,0

D
3,0
10,

E
10
25

F
25
50

G
50
75

H
75
150

L
150
300

K
300
-

Важна особина претставува и абразивност на стоката. Спрема степенот на
абразивност стоките се делат на: неабразивни (N) (види табела 1.1), малку
абразивни (М), средно абразивни (S) и високо абразивни (V).
Покрај наведените особини при проектирање на постројките мора да се
земат предвид и други особини како што се: притисок при кој доаѓа до
распаѓање на парчињата, корозивност, кршливост, влажност, лепливост,
хидроскопност, степен на запрашување, запаливост и експлозивност.

1.5.1 СТОКА ВО ПАРЧИЊА
Под стока во парчиња се подразбира цврсти тела за кои заради одредени
особини, како што се: голема зафатнина, маса или осетливост се бара ракување
,,парче по парче’’. Обликот, тежината и осетливоста на дробење и кршење се
основни обележја кои ја карактеризираат стоката во парчиња.
Стоката во парчиња во претоварните процеси се појавува како спакувана и
неспакувана. Таа може да биде со различни геометриски облици: квадар, табла,
цилиндричен до прачкаст и топчест облик.
Прилагодувањето на товарот кон барањата за механизиран претовар е
основен услов за рационално одвивање на претоварните процеси. Кај стоката во
парчиња прилагодувањето се гледа, пред се, во обликувањето на товарот за да се
овозможи лесно т.е. активно зафаќање од страна на работниот орган на
средството за механизација. На рационално одвивање на претоварниот процес
големо влијание има и големината на единицата.
Опишаните структурни промени во процесот на репродукција условиле
стварање на систем на унифицирани и стандардизирани логистички единици за
реализација на транспортни линии, со цел да се забрза процесот на транспорт и
претовар и да се намалат сите логистички трошоци. Основното мото кај
логистичките единици е транспортот ,,од врата до врата’’, кој подразбира нивно
движење при реализација на транспортите од отпремната до приемната точка,
без разделување.
Воведувањето на логистички единици претставува голем квалитативен
чекор во технологијата на обликување, претовар и транспорт на стоката. Врз
основа на усвоените стандарди за димензиите на палетните логистички
единици, со делење на основата на помали единици изведен е модул систем за
димензиите на амбалажата. Овој модул е основа не само за амбалажата, туку и за
конструктивно обликување на производите во сите области на производството.
Модул системот постанал општ принцип кој обезбедува димензиска
компатибилност во сите фази на логистичките процеси.
Логистичките единици можат да се формираат на два начини: со примена на
помошни транспортни средства (палети, мали средни и големи контенери) и
без нивна примена, со користење на специјални материјали и технологии
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(термособирачки фолии, ленти и др.). Заради различните особини на стоките и
барањата при транспортот, претоварот и складирањето развиен е широк избор на
помошни средства за формирање логистички единици.
Палети
Палета претставува носечка платформа, рамна или со надградба, изработена
од разни материјали. Таа претставува средство на кое се сложуваат поедини
парчиња стока со цел формирање посебни товарни единици со кои може лесно и
брзо да се ракува. Типични конструктивни облици на палети се: рамна, бокс,
столбна и специјални облици на палети (слика 1.5). Стандардизирани основи на
палетната основа се: 800х1000 mm, 800х1200 mm и 1000х1200 mm. Од овие
димензии најширока примена има палетата 800х1200 mm, бидејќи е прифатена
како европска ,,pool’’ – палета.
Стандардните палети имаат динамичка носивост 10 kN, а статичка 40 kN.
Статичката носивост претставува носивост која палетата може да ја оствари во
складишната зона при сложување на палетите една над друга по висина, а
динамичката носивост е носивост при ракување. Сопствената тежина на палетата
зависи од материјалот од кој е направена (дрво, дрвена маса, челик, алуминиум,
пластика или картон) и од конструкцијата. Рамната дрвена pool – палета има
сопствена тежина 25 daN (т.е. маса од приближно 25 kg), додека кај металните
столбни и бокс палети таа тежина може да биде и неколку пати поголема.

Слика 1.5 – Разни облици на палети
За формирање логистички единици слични на палетите по габарити и
тежина, но без примена на конвенционални помошни средства се користат
различни техники: ленти од синтетички влакна, пластични фолии (од
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полиетилен, поливинилхлорид, пропилен, со дебелина од 0,08 до 0,2 mm); и др.
Примената на фолии е во експанзија бидејќи покрај добрите механички особини
фолиите обезбедуваат уште и заштита од атмосферски влијанија. Фолиите и
лентите не само што се користат за формирање логистички единици без примена
на помошни транспортни средства, туку масовно се користат и за обезбедување
на товарот на палетите.
Мали контенери
Голем број мали контенери е развиен врз основа на бокс палетите. Тие се
произведуваат како нерасклопливи – со фикси ѕидови и како расклопливи, со
зафатнина од 1 до 3 m3, носивост до 2,5 t. Во развиените европски земји
најширока примена имаат малите контенери кои ги развиле железниците за свои
потреби. Зафатнината на овие контенери е во наведените граници, но носивоста
кај сите типови е 1t. Посебна специфичност кај овие контенери е што се
опремени со тркала кои овозможуваат концепт на хоризонтален претовар.
Средни контенери
Средните контенери во Европа се воглавно контенери во сопствеост на
поедини железнички управи кои ги развиле за свои потреби. Нивната зафатнина
е од 3 до 11 m3, а носивоста 2,5 до 6 t. Како и кај малите контенери и овде се
развиени две паралелни групи: за вертикален (Lift on – Lift off) и хоризонтален
(Ro - Ro) т.е. ,,тркало на тркало со”. Варијантите за хоризонтален претовар имаат
тркала и се транспортираат на специјално прилагодени железнички вагони и
товарни возила .
Големи контенери
Големите контенери се градат врз основа на претпоставките на
Меѓународната организација за стандардизација и затоа често се викаат ISOконтенери. Развојот на големите контенери започнал во САД, а 1966 година
почнала нивната масовна примена во интернационални рамки. ISO- контенерите
имаат единствена ширина од 8 стапки (foot) (2435 mm), должината им варира од
5 стапки (1522 mm) до 40 стапки (12175 mm), висината е исто така 8 стапки (2435
mm) со тенденција за зглемување. Основните димензии на контенерите се
изведени врз база на основните габарити на товарните возила. Дозволената бруто
тежина на големите контенери е до 300 kN (30t) и се изведуваат во разни облици
(слика 1.6).
Контенерите овде се опишани како средство за унификација односно
хомогенизација на стоковиот тек. Треба да се нагласи дека контенерите се
користат и за транспорт на растресита, течна и гасовита стока, но бидејќи се
работи за стока која со турање во контенерот ги добила сите атрибути на стока
во парчиња, од аспект на реализација на претоварниот процес, таа се интегрира
со тековите на парчеста стока.
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Слика 1.6 – Различни облици на големи контенери

1.6 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА ВО ПРЕТОВАРНИТЕ
ПРОЦЕСИ
Средствата за работа во претоварните системи се сите технички елементи
со кои се реализираат главните и помошните операции во него. За реализација на
операциите во претоварниот процес се користи широк избор на различни
средства со различни карактеристики.
Средствата за работа во претоварните процеси се делат на примарни и
секундарни. Иако оваа формулација можеби од аспект на изразување не е
наполно коректна, со неа само се укажува на сложеноста на структурата и
разновидноста на елементите на системот. Под поимот примарни средства се
подразбираат сите облици на механизација со кои се реализираат претоварните
операции, а под поимот секундарни средства се подразбираат: згради, рампи,
сообраќајници, индустриски колосеци и др.
За ефективна реализација на претоварните операции неопходни се технички
средства со соодветни техничко-технолошки карактеристики. Од степенот на
усогласеност на средствата за работа со претоварната задача зависи и
ефективноста на реализација на претоварниот процес. Механизираните средства
за работа претоварните операции ги реализираат низ перманентно повторување
на операциите зафаќање (активно или пасивно). Претоварните средства својата
функција ја остваруваат преку одредени конструктивни групи, а најзначајни
групи се т.н. работни органи кои непосредно реализираат зафаќање,
преместување, подигнување и одложување на стоката. Работните органи кај
претоварното средство се сите кинематски групи: тркало/шина, вител, јаже,
стрела кај дигалките, хидраулична рамка кај вилушкарот, зафатни направи и др.
За реализација на дефинираните функции на претоварните средства се
користат различни технички принципи. Од аспект на принципот на работа
основен критериум за диференцирање на претоварните средства е кинематиката
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на движење на работниот орган. Спрема овој критериум претоварните средства
се делат на средства со континуирано дејство и средства со циклично дејство.
За средствата со континуирано дејство карактеристично е дека работниот
орган се движи без прекин и спрема тоа постројката остварува и непрекинат тек
на материјалот. Постројките со непрекинато дејство имаат голем капацитет, мала
потрошувачка на енергија, во принцип се со поедноставна конструкција и имаат
ниски инвестициони и експлоатациони трошоци.
Претоварните средства со циклично дејство преместувањето на стоката го
реализираат во циклуси парче по парче, односно дел по дел. За нив е
карактеристично, со редок исклучок, да работниот орган во еден циклус содржи
една продуктивна фаза (корисен од) и една репродукциона фаза (празен од), кога
работниот орган се враќа т.е. се преместува на местото за ново зафаќање
материјал. Постројките од оваа група можат да имаат голема носивост, но и
покрај тоа заради начинот на реализација на преместување на товарот тие од
аспект на можноста на постигнување на голем капацитет и специфична
потрошувачка на енергија се инфериорни во однос на претоварните средства со
континуирано дејство. Покрај тоа средствата за циклично дејство имаат
посложена конструкција и поголеми инвестициони и експлоатациони трошоци.

1.7 ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
m [kg; t]- маса на стоката,
V [m3]- зафатнина (волумен) на стоката,
 [t/m3] - густина на стоката; густина на насипен материјал,
s [%]- коефициент на збиеност на материјалот,
s [kg/m3; t/m3]- густина на збиен материјал,
s [0]- агол на природно растурање на материјалот при мирување,
 [0]- агол на природно растурање на материјалот при движење,
s [-]- надворешен коефициент на триење во мирување,
 [-]- надворешен коефициент на триење при движење,
v [-]- коефициент на внатрешно триење,
p [0]- агол на природно растурање на материјалот кој се
препорачува при пресметки,
p [-] - коефициент на пополнетост
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2

СРЕДСТВА СО КОНТИНУИРНО
ДЕЈСТВО
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2.1. ТРАНСПОРТЕРИ СО ЛЕНТА
2.1.1. КОНСТРУКЦИЈА И ОПШТИ
КАРАКТЕРИСТИКИ
Транспортерите со лента, најопшто, можат да се опишат како транспортни
уреди кои со помош на бескрајна лента пренесуваат стока меѓу две точки.
Транспортната лента е префрлена и затегната обично меѓу два барабани.
Основни составни делови на транспортерот со лента, покрај бесконечната лента,
се: рамови на носечката конструкција, валјаци или лизгачка подлога за носење на
лентата, затегнувачка и погонска станица. На сликата 2.1.1 шематски е
прикажан транспортер со лента, кој се состои од два крајни барабани (1) и (2)
преку кои поминува бесконечната лента (3). Еден од барабаните, обично на
крајот, каде носечкиот (горниот) дел од лентата наидува на барабанот, е
погонски а другиот затегнувачки.
Погонскиот барабан добива погон од електромоторот (7) преку редукторот
(8). Двата крака на транспортната лента, и горниот (носечкиот) и долниот
(повратниот), се движат преку валјаци (ролни), (4) и (5) кои спречуваат големи
нагиби на лентата. За зголемување аголот на зафат на лентата околу погонскиот
барабан служи валјак за управување на лентата (6). За насипување на
материјалот на носечкиот дел од лентата служи инката (9). Гребачот (11) ја чисти
лентата од налепениот материјал.

Слика 2.1.1 – Шематски приказ на транспортер со лента
Во принцип насоката на движење на лентата е во функција од потребите на
технолошкиот процес, а може да биде и реверзибилна.
Погонскиот барабан, како основен елемент на погонската станица ја
пренесува обемната сила на лентата по пат на триење. Кај транспортерите со
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голем капацитет и голема должина, заради лимитраноста на силата која може да
се пренесе преку еден барабан, се применуваат повеќе погонски барабани.
За да се остварат услови за пренос на обемната сила по пат на триење,
лентата мора да биде затегната, што се остварува преку затегнувачката станица.
Одот на затегнувачката станица зависи од должината на транспортерот и
карактеристиките на лентата.
Потпирањето на лентата кај големите оптоварувања се реализира, по
правило, преку носечки валјаци. Кај лесна стока се користи лизгачка површина, а
кај фини растресити материјали и големи брзини на лентата, се применува
воздушна лизгачка површина.
Работната т.е. носечката гранка на лентата обично е горната, а поретко
долната. Оптоварената гранка на лентата може да биде рамна или коритеста
(профилирана). Рамна лента се користи за парчеста, а коритестата за растресита
стока. Коритест профил на лентата се добива со примена на слог од валјаци со
соодветна конструкција. За профилирање на лентата слоговите најчесто се градат
со три, пет или седум валјаци. Со профилирање на лентата се зголемува
површината на пресекот на материјалот над лентата, а со тоа и ефикасноста на
самата постројка. Слоговите со пет и седум валјаци се применуваат кај широките
ленти и со тоа обезбедуваат подобро лежење на лентата и низа други корисни
ефекти. Рамната лента не е погодна за транспорт на растресита стока бидејќи
остварува мал капацитет, а кај лесно подвижната стока (со мал агол на
внатрешно триење) доаѓа и до големо растурање на метеријалот.
Натоварот на стокате е обично на задниот, а истоварот на предниот крај од
лентата. Овој принцип не е обврзен. Изборот на местото на натовар и истовар на
стоката кај транспортерот со лента не е лимитиран со барања од техничка
природа, туку зависи од технолошките потреби. Со примена на соодветни
технички уреди, промената на местото на натовар и истовар е многу едноставна.
Постојат многу типови на транспортери со лента кои се разликуваат по:
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-

обликот на лентата: а) рамни и б) олучести

-

типот на лентата: а) со гумена лента, б) метална лента и в) со метална
мрежеста лента

-

видот на погонот: а) со погон со еден барабан, б) со погон со два
барабани, в) со погон со еден барабан и затегнувачки валјак

-

начинот на истурање на материјалот на лентата: а) со истурање на
материјалот на крајниот барабан, б) со истурање на материјалот на
распонот меѓу двата барабани со помош на специјална количка за
растоварување на материјалот од лентата, в) со завоен транспортер за
растоварување на материјалот.

а)

б)

в)

г)

д)
ѓ)

Слика 2.1.2 Конструктивни шеми на некои видови транспортери со лента
На сликата 2.1.прикажани се конструктивни шеми на транспортери со лента. Под
(а) е дадена шема на нормален хоринзонтален транспортер со лента. Под (б) е
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шема на хоризонатален транспортер со лента, по чија должина може да се движи
уред за истовар на материјалот од лентата. Лентата ги опфаќа двата барабани, и
при преминот преку горниот барабан го истресува материјалот во букнер низ кои
паѓа материјалот од обете страни на транспортерот. Транспортер со гумена лента
може да транспортира материјал најпрво хоризонтално, а потоа под некој наклон
према хоризонтот (слика 2.1.2 в). Со помош на валјаци транспортната лента
добива кривина со одреден радиус, но така што во текот на работата или
мирувањето на лентата не се одвојува од неа. Наместо прекршување на лентата
може таа да се подели на два дела – еден хоризонтален, а вториот кос,(слика 2.1.2
г).На сликата 2.1.2 д, прикажан е транспортер со најпрво наклонет а потоа
хоризонтален дел. Шема на специјален тип транспортер со лента вграден на една
крута рамка, со тркала, прикажан е на сликата 2.1.2ѓ. Ваквиот транспортер може
да се поместува по шини на одреден пат. Овде лентата може да се движи во двете насоки, при што материјалот може да се истовара на едниот или другиот крај.
Максималниот агол на наклонот на транспортерот ограничен е со
големината на триење меѓу лентата и материјалот. Во таб. 2.1.1, дадени се
гранични вредности на наклонот за мазна лента во зависност од видот на
материјалот. Кај профилираните ленти максималниот наклон е поголем во однос
на рамните ленти за околу 50. Зголемување на овој агол се остварува со посебна
обработка на носечката површина на лентата.
Накршнувањето на транспортната линија во вертикална рамнина кај
транспортерите со лента не претставува технички проблем. Кај транспортерите
со конвенционална конструкција со гумена лента, ограничени се можностите на
свртување во хоризонтална рамнина. Бидејќи во пракса не е секогаш можно,
заради присуство на објекти или некои други околности, директно спојување на
натоварната и истоварната станица, свртувањето на транспортерот во
хоризонтална рамнина некогаш е неизбежно. Кај постари постројки свртувањата
во хоризонтална рамнина се реализирани со редно поврзување на повеќе
транспортери.
Табела 2.1.1 – Дозволен најголем наклон на мазна лента 
Вид на стоката
Цемент, брикет (јајчест), репа,
компир, овес
Песок (сув), дрвени
струготини, малтер, пченка,
брикет (правоаголен), брашно
Вар, кокс, антрацит, земја
(сува), јаловина, варни стени,
кафеав јаглен, ливечки песок
Чакал (сув), глина (влажна),
кршен камен, камен јаглен,
шљака
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Агол на
наклон [0 ]
10 12
14

17

18

Вид на стоката
Руда (покрупни парчиња), чакал
(влажен), глина, земја (влажна)
Апатит, дрвени струготини,
јаглена прашина, ситен сортиран
јаглен, стока во парчиња
Резанки од репа, силажа, слад,
меласа, дрвени струготини,
уситнета руда

Агол на
наклон [0 ]
19
20
25 28

Кај хоризонталните и косите транспортери со лента, кои не се реверзибилни,
најцелисходно е погонскиот барабан да биде на предниот, а затегнувачкиот
барабан на задниот крај на транспортерот.
Врз работниот век на лентата непосредно влијае свиткувањето во различни
правци, до кое доаѓа при премин на лентата преку повратниот и погонскиот
барабан. Овие негативни ефекти се ублажуваат со избор на соодветен пречник на
барабанот. Пречниокот на барабанот зависи од видот на лентата, односно од
нејзините карактеристики.
Добри особини
Од аспект на примена на транспортерите со лента се универзални средства,
погодни за транспорт како за растресита стока така и за стока во парчиња.
Нивните главни предности во однос на многу други претоварни средства се:
континуиран пренос на стоката и голема брзина на ленатта (10 m/s), што
обезбедува вонредно голем капацитет во единица време (и преку 35000 m3/h),
мала специфична потрошувачка на енергија заради релативно малата маса на
работниот орган и малите отпори на движење, едноставно вградување во мал
простор, можност за транспорт и на големи дистанци, неутрално однесување на
работниот орган во однос на промена на квалитетот на стоката која се
транспортира, релативно ниско ниво на бучава во однос на другите видови
уреди. Специјалните конструкции обезбедуваат голема флексибилност во однос
на трасата, трошењето на виталните елементи не е интензивно, заради што се
ниски трошоците за одржување и експлоатација.
Транспортерот со лента овозможува добри можности за поврзување т.е.
комбинирање со други претоварни и помошни уреди (ваги, бројачи и др.) со
различит степен на механизираност и автоматизираност.
Лоши особини
Кај конвенционалната конструкција на транспортерот со лента, која намногу
се користи во транспортот на масовна растресита стока, големината на наклонот
е лимитирана со веќе споменатото триење меѓу лентата и материјалот, така што
неговата примена не е секаде можна.
Стандардните ленти се осетливи на хемиски влијанија, на високи
температури и на нарушувања кои настануваат кога доаѓа до лепење на
материјалот на барабаните и валјаците. Големото запрашување на
транспортерот, до кое доаѓа при транспортот на одредени видови стока, го
комплицира заптивањето на лежиштата и предизвикува зголемување на
инвестициските и тековни трошоци. При транспорт на груби материјали со остри
рабови лесно доаѓа до оштетување на лентата, што претставува голем проблем
заради високата цена на лентата. Оштетената лента бара брза замена или солидно
репарирање, бидејќи во спротивно доаѓа до брзо пропаѓање.
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Транспортерот со лента нема особина за активно зафаќање на товарот, па за
зафаќање во технолошкиот синџир во механизираниот процес неопходна е
примена на соодветно средство за поставување товарот на лентата.
Најрационално е, ако е тоа технолошки соодветно, транспортерот да се постави
зад уред зад кој стоката излегува по слободен пад.
Примена
Транспортерот со лента има многу широка примена. Тој пред се обезбедува
рационален транспорт на големи количества растресита стока и стока во
парчиња на големи и мали дистанци. Во претоварните и складишните процеси
често се користи како самостојно средство, а уште почесто во склоп на
комплексни претоварни постројки. Неговата примена е масовна во: стоковнотранспортни центри, рудници, енергетски постројки, коксари, хемиска,
преработувачка, прехрамбена индустрија, градежништво, индустрија за
преработка на дрво, пошти и во производни системи со проточно производство.
Класификација
За класификација на транспортерите со лента најчесто се користат следните
критериуми:
-

вид на материјалот од кој е направена лентата,

-

облик т.е. профил на лентата,

-

облик на трасата,

-

поврзаност со местото на работа.

2.1.2. ЛЕНТИ
Лентата е најзначаен елемент на транспортерот со лента, која истовремено
остварува две функции: носечка и влечна. Нејзиното учество во цената на
транспортерот е 25 до 30%, а од правилниот избор, димнзионирањето и квалитетот на лентата во најголема мерка зависи работниот век и погонската сигурност
на системот, а од тоа зависат и инвестиционите и експлоатационите трошоци.
Транспортната лента треба да поседува голема надолжна цврстина, голема
еластичност, постојаност на обликот заради добро налегнување на носечките
валјаци, мало истегнување, мала хидроскопност, отпорот на механички, биолошки и хемиски влијанија, мала сопствена тежина и висока отпорност на абење.
За изработка на лентата се користат различни видови материјали: гума со
текстилни и челични влошки, пластика со текстилни влошки, челик и челична
жица. Профилот на лентата може да биде: рамен, триаглест, коритест и
специјален. Обликот на трасата зависи од конструктивните елементи на
транспортерот. Према местото на работа транспортерите со лента се делат на:
стационарни, преносни и мобилни со возно постоље.
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2.1.2.1 ГУМЕНА И ПЛАСТИЧНА ЛЕНТА
Гумената лента е најраспространета. Лентата има сложена структура и се
состои од влошки (јадро-корд) и гумена обвивка. Јадрото го сочинуваат
текстилни влошки или челични жици, односно јажиња. Јадрото на лентата ги
прима силите на напрегање, а обвивката служи како заштита на јадрото од
атмосферски влијанија и механички оштетувања (Слика 2.1.3)

а)

б)

Слика 2.1.3 – Структура на гумена лента со: а) текстилни влошки и
б) челични влошки

Слика 2.1.4– Различни облици на обработка на носечкиот слој на лентата

Заради зголемување на триењето меѓу лентата и материјалот, за
транспортери кои се наменети за кос транспорт, лентите се изработуваат
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со обликувана обвивка на носечката страна. Во зависност од видот на
материјалот и наклонот на транспортерот се применуваат различни
облици: брадавичест, рабраст, клинест, со прегради и др. (Слика 2.1.4)
Меѓу гумените и пластичните ленти не постои битна разлика во
конструкцијата. Разликата е само во видот на материјалот од кој е направена
обвивката на лентата. Пластичните ленти се отпорни на влага, масло, масти,
деривати од нафта, хемикалии и морска вода. Благодарејќи на овие особини тие
наоѓаат примена во многу области од индустријата, а посебно во прехрамбената
индустрија. Пластичната лента може да се користи за транспорт на предмети
загреани до 1500С. Гумените и пластичните ленти се произведуваат со
стандардизирани ширини, кои варираат во доста широк опсег. Стандардната
широчина на гумените ленти варира во опсег од 300 до 3200 mm. Кај пластичните ленти овој опсег е уште поширок во однос на гумените ленти, посебно за
ленти кои во процесната индустрија. Кај нив е опсегот од 200 до 4500 mm.
Ширината на лентата се одредува за растресита стока врз основа на зададениот капацитет, а кај парчестата стока во функција од големината на парчината.

2.1.2.2. ЧЕЛИЧНА ЛЕНТА
Челичните ленти за транспортери со лента се изработуваат од и тоа: мазни и
пресвлечени со гума. Гумената обвивка може да биде профилирана или не
профилирана. Ширината на стандардните челични ленти обично варира во опсег
200 до 1500 mm. Максималната должина на транспортерите во нормални услови
на работа е до 2000 m. Брзината на лентата се движи до 2 m/s. (Слика 2.1.5).

Слика 2.1.5 –
Транспортер
со
челична лента
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Карактеристиките на челичните ленти се: голема робусност, јакост, тврдина,
еластичност, бесшумен од, добро однесување при различни температурни
услови, а кај автоматизираните системи за сортирање, заради добрите
феромагнетни особини постои можност за директно нанесување на кодот на
самата лента. Заради цела низа добри особини на челичните ленти нашле широка
примена во транспортот на минерали, хемиски продукти, кокс, синтеровани
метали, шљака, жешки предмети во разни области на производство како и во
прехрамбената индустрија. Челичните ленти почнуваат се повеќе да се користат
и во областите кои не биле примарно нивна област на примена. Тоа се однесува
на стоковните центри и проточните системи на производство.
Основен недостаток на челичните ленти е замор на материјалот заради
зачестеното свиткување на лентата во разни насоки при премин на лентата преку
барабаните.

2.1.2.3. ЛЕНТИ ОД ПЛЕТЕНА ЖИЦА
Лентите од плетена жица се прават од обична или легирана челична жица со
кружен и правоаголен попречен пресек. Жиците од обичен челик можат да бидат
чисти или галванизирани. Чистите жици се користат во услови каде нема
опасност од корозија, а галавнизираните во услови каде таква опасност постои.
Во услови каде има влага, киселини или висока температура се применуваат
жици од легирани челици.
Различните случаи на апликации условиле развој на голем број различни
типови плетени ленти: со окца, алки, во облик на саќе, плетенки и др. (слика
2.1.6). Максималната ширина на лентата се движи до 5000 mm.

Слика 2.1.6 Типични облици на
ленти од плетена
жица
Жичаните ленти се
применуваат во различни области на
индустријата, најмногу таму каде се
присутни високи температури: индустрија
за керамика, стакло,
во ковачници, прехрамбена индустрија.
Овој вид ленти е
скоро незаменлив во постројките за печење, сушење, оплеменување и ладење.
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Од жичани ленти се градат и спирални транспортери. Тие наоѓаат се поголема примена во стоковно-транспортните центри за транспорт на вреќи и кутии.

2.1.3. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ НА
ТРАНСПОРТЕРОТ СО ЛЕНТА
Транспортниот пресметковен или теоретски капацитет на транспортерите
зависи од низа фактори: физичките особини на стоката (агол на природно
растурање, густина на материјалот, гранулометриски состав на материјалот,
влажност, надворешно триење), техничките карактеристики на транспортерот
(ширина, профил, брзина, наклон на лентата) и технолошките услови.
Основни равенки за пресметка на транспортниот капацитет за растресита
стока се:
- зафатнински капацитет

QV  Am  v [m3/s]

QV  3600  Am  v [m3/h]

- масен капацитет

Qm  3,6 Am  v   m [t/h]

Qm  QV    Am  v   m [kg/s]
- тежински капацитет

Qt  Qm  g  QV    Am  v   m  g [N/s], Qt  3,6 Am  v   m  g [kN/h]
За стока во парчиња капацитетот се пресметува:

QP 

v
[пар/s]
l

QP  3600

Qm 

mP
 v [kg/s]
l

Qm  3,6

v
[пар/h]
l

mP
 v [t/h]
l

каде: Аm [m2] – стварна површина на пресекот на материјалот над лентата,
v [m/s] – брзина на лентата,

m [kg/m3] – густина (специфична маса) на материјалот,
l [m] – растојание меѓу два последователни пакети (парчиња) на лентата,
mP [kg] – маса на еден пакет (парче) кој се транспортира,
g=9,81 [m/s2]- земјино забрзување
Суштински проблем при пресметките на транспортниот капацитет кај
растресита стока е дефинирање на оптималниот профил на лентата кој дава
максимална површина на пресекот на материјалот за зададена ширина на лентата
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и одредување на стварната површина на пресекот на материјалот над лентата.
Утврдувањето на останатите величини е значително поедноставно. Густината на
материјалот (m) е, со одредена толеранција, позната величина. Брзината на
лентата се движи во одреден широк дијапазон, а нејзината големина зависи од:
видот на материјалот, карактеристиките на постројката и економските
параметри.
До сега се развиени многу методи за одредување површината на пресекот на
материјалот и нивна заедничка карактеристика е секогаш да поаѓаат од одредени
апроксимации т.е.поистоветување на пресекот на материјалот на лентата со
одреден геометриски облик. Според видот на апроксимацијата овие методи
можат да се подредат во три групи:
-

пресекот на материјалот се опишува како површина на параболичен
одсечок,

-

пресекот се опишува како површина на триаголник впишан во кружен
одсечок и

-

пресекот се опишува како површина на слободно формиран триаголник.

Методата на Hanfstengel припаѓа во првата група (слика 2.1.7). Основата на
параболичниот отсечок е
b = 0,9B – 0,05
каде

B [m] – ширина на лентата
b [m] – ширина на материјалот над лентата,

при тоа висината на одсечокот е h = b/12, а површината:

Apar.  (2 / 3)b  h [m2]
Спрема Hanfstengel површината на материјалот кај коритеста лента со
трапезен профил двојно е поголема од површината на материјалот на рамна
лента:

Akor 

0,9B  0,052
9

[m2]

Експериментални истражувања покажале дека оваа метода дава релативно
точни резултати само кај материјали кои имаат мал агол на природно растурање
(на пр. житарици), а кај материјали со поголем агол на природно растурање се
добива помал капацитет од стварниот.
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Слика 2.1.7 – Параболичен одсечок
Апроксимација на површината на пресекот на материјалот над лентата со
кружен одсечок се користи како појдовна основа кај повеќе методи каде
површината на пресекот на материјалот ја сведуваат на површина на рамнокрак
триаголник впишан во кружен одсечок, на пр.методот по DIN 22101 (слика 2.1.8).

Слика 2.1.8 – Попречен пресек на материјалот апроксимиран со површина
на триаголник впишан во кружен одсечок
Основни претпоставки кај овој метод се да краците на рамнокракиот
триаголник спрема основата лежат под агол од 15 0, а тангентата на кругот во кој
е впишан триаголникот заклопува со основата агол од 30 0. Основата на
впишаниот триаголник во кружниот одсечок е b = (0,9B - 0,05), а транспортниот
капацитет во овој случај за рамна лента при што пресекот на материјалот има
триаголен профил е:

Qram  240  v  k δ  ψ P  ρm  0,9B  0,05 [t/h]
2

а за коритеста лента со трапезен профил на пресекот на материјалот е :

Qkor  440  v  k δ  P   m  0,9B - 0,05 [t/h]
2

каде v[m/s ] ;  m [t/m3 ] ; B[m]
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Коефициентот k служи за корекција на капацитетот во зависност од
големината на наклонот на транспортерот, бидејќи со порастот на аголот на
наклонот опаѓа транспортниот капацитет (табела 2.1.2). При спуштање на
материјалот оваа корекција на капацитетот не е потребна.
Заради нерамномерниот натовар доаѓа до намалување на капацитетот. Во
просек коефициентот на искористување на пресекот се движи околу  P = 0,75
(односно 0,81, зависно од начинот на полнење на лентата).
Истражувањата на професорот Firling покажале дека за оптимален профил
константата во претходно дадената равенка треба да се зголеми од 440 на 465.
Така модифицираната равенка за капацитетот на коритеста лента со трапезен
профил на пресекот на материјалот према DIN стандардите има следен облик:

Qkor  465  v  k  P   m  0,9B - 0,05 [t/h]
2

Табела 2.1.2 к коефициент на наклонот
Агол на наклон на транспортерот δ [0]

2

4

6

8

10

12

14

16

Коефициент за поправка кδ

1,0

0,99

0,98

0,97

0,95

0,93

0,91

0,89

Агол на наклон на транспортерот δ [0]

18

20

21

22

23

24

25

26

0,85

0,81

0,78

0,76

0,73

0,71

0,68

0,66

27

28

29

30

0,64

0,61

0,59

0,56

Коефициент за поправка кδ
Агол на наклон на транспортерот δ [0]
Коефициент за поправка кδ

Овој метод дава добри резултати кај материјалите кои имаат мал агол на
природно растурање во движење. Оваа постапка може да се направи уште
пооперативна со користење на релативен однос за површини на пресеци на сите
познати профили кои се користат кај транспортерите со лента, во однос на
базниот (трапезен) профил (слика 2.1.9). Преку релативниот однос на
површините се врши корекција на константата во последната равенка така што
на едноставен начин при проектирање во анализа можат да се вклучат сите
познати облици на профили на ленти. Базниот профил (сл.2.1.9 г) се однесува на
агол λ=200 на косите ослонувачки валјаци.
Брзините на лентите се избираат од редот на стандардните броеви (таб. 2.1.2 а).
Табела 2.1.2 а- Стандардни брзини на лентите
0,10

0,16

0,25

0,42

0,63

0,85

2,12

2,65

4,25

5,30

6,70

8,70

1,06

1,32

1,70

Вообичаени вредности за брзината на лентата v [m/s], во зависност од видот
на материјалот се:
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-

земја, јаловина, јаглен, чакал, песок (голема дистанца)  8,38 (10) m/s

-

руда, кокс, шут  4,19 m/s

-

житарици  3,33 m/s

-

прашкасти материјали: брашно, шеќер, цемент, вар  1,68 m/s

-

стока во парчиња: проточни линии  1,31 m/s

-

ленти за сортирање  0,25 m/s

-

ленти со истоварен уред со штит  1,7 m/s

-

ленти со истоварен уред со барабан  2,65 m/s

. Потребната ширина на рамна лента за зададен капацитет е:

Br 


Qr
1 
 0,05  [m]

0,9  240  v  k δ  P   m


а за коритеста лента при трапезен профил на пресекот на материјалот :

Bkor 


Qkor
1 
 0,05  [m]

0,9  465  v  k δ  P   m


Кај стоката во парчиња како меродавна величина за димензионирање
ширината на лентата се зема должината на најголемата страна на пакетот
(парчето) (amax), а ширината на лентата треба да биде:
B = amax +0,2 [m].
Ваков критериум се користи и при растресита стока, која во својата
структура има крупни парчиња, односно во овој случај е:
B  3amax +0,2 [m].
Примената на рамна лента не е соодветна кај растресита стока, па при
проектирањето не треба да се вклучува во анализи.
Врз основа на пресметаната ширина на лентата таа се избира од редот на
стандардни вредност (табела 2.1.3), водејќи сметка за можностите за набавка.
Табела 2.1.3 – Стандардни ширини на гумени ленти
300 400 500 600 650 800 1000
Ширина на гумени
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
ленти В [mm]
2600 2800 3000 3200
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А

А
б)

а)

А

А

г)

в)

А

А
ѓ)

д)

А

А

ж)

е)

А

А

ѕ)

з)

А

А
и)

ј)

Слика 2.1.9 – Релативен однос на површините на пресеците за разни
профили на ленти при базен агол λ=200 и соодветна константа во равенката за
капацитетот 465
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2.1.4. НАТОВАРНИ И ИСТОВАРНИ УРЕДИ
Основна функција на натоварниот уред кај растресита стока е да обезбеди
прифаќање на материјалот и рамномерно да го распореди врз лентата. На
местото на натовар на материјалот парчињата паѓаат врз лентата и
предизвикуваат удари, а настанува и релативно движење меѓу лентата и товарот,
при што како последица се јавува интензивно абење на лентата. Конструкцијата
на натоварниот уред зависи од задачата на постројката во системот и од
каракатеристиките на материјалот. Од степенот на усогласеност на натоварниот
уред со каракатеристиките на материјалот зависи реализацијата на заштитната
функција на натоварниот уред како и трошоците на експлоатација. На местото на
натовар доаѓа до истурање на материјалот и негово паѓање врз повратната гранка
од ленатата и до лепење на повратниот барабан, кое доведува до големи
парцијални деформации и разорување на лентата. Затоа под натоварниот уред
мора да се обезбеди заштита и чистење на лентата.
На сликата 2.1.10, прикажани се различни видови на натоварни станици за
типични задачи кои се појавуваат во реални процеси. Заштита на лентата од
удари на парчињата кои паѓаат врз лентата се остварува со примена на: лизгачи
или решетки во конвенционален облик или решетки составени од батерија
погонувани валјаци.
На местото на натовар заштитата на лентата се оставрува и преку
амортизирачки валјаци со гумени прстени поставени на мали растојанија. Со
лизгачите се обезбедува заштитната функција на тој начин што материјалот се
доведува на лентата со одредена почетна брзина и обезбедува негово паѓање на
лентата од мала височина.
Решетката е неопходна кај материјалите кои во својата структура имаат
поголеми парчиња со остри рабови и со неа се оставарува заштитата преку
тампон од ситни честички кои пропаѓаат низ решетката пред да дојдат големите
парчиња врз лентата. Варијантата со погонски валјаци се користи кај многу
груби материјали. Ефикасен вид на заштита на лентата од штетни ефекти
претставува и решение со помош на мал транспортер кое битно го редуцира
релативното движење на материјалот.
За спречување на истурање на материјалот на натоварниот уред се користат
бочни водилки. Тие мора да стојат нормално врз површината на лентата, со зазор
меѓу лентата и водилката од s  amin /3, а растојанието ва водилките на крајот
може да биде нешто помало за да се избегне насобирање на материјалот.
Натоварната станица може да биде и подвижна. Тоа се остварува преку
количка која се движи по шини на рамот на транспортерот, над лентата, при што
поместувањето може да биде рачно или со механички погон. На местото на
работа количката се фиксира со соодветна кочница.
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б)

а)

в)

д)

г)

ѓ)

.Слика 2.1.10 – Типични облици на натоварни уреди: а) Претовар во иста оска,
б) Претовар под 900, в) Крива лизгалка, г) Пресек на местото на натовар (амортизирачки валјаци),
д) Решетка од гонети валјаци, ѓ) Натовар преку мали транспортери
Истоварот на материјалот кај транспортерот со лента се реализира преку
повратниот или погонскиот барабан или бочно, со примена на соодветни
истоварни уреди. Во пракса најчесто се среќава истовар преку повратниот
барабан (слика 2.1.11).

Слика
2.1.11
–
Истовар на материјалот
преку повратен барабан
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а)

б)

г)

в)
а) Двостран штитест свртувач
б) Едностран штитест свртувач
в) Двостран механички штитест свртувач
г) Едностран механички штитест свртувач

С
лика 2.1.12 – Истовар на материјалот со штитести свртувачи
Истовар на материјалот во било која точка вдолж оптоварениот крак се
реализира со штитест истоварен уред (свртувач) или истоварен уред со барабан.
Штитестиот свртувач може да биде едностран (Слика 2.1.12 б) и двостран (Слика
2.1.12 а). Штитестиот свртувач се поставува во однос на оската на лентата под
агол од 300 до 450 во насока на движење на лентата. Површината на лентата која
е во допир со материјалот се пресвлекува со пластика, за да може материјалот
полесно да се лизга вдолж штитот. Штитот мора да биде потпрен на лентата за да
се избегне заглавување на материјалот меѓу лентата и штитот. Кај
профилираните ленти пред наидувањето на штитот лентата се исправува на тој
начин што се подигнува и потпира на рамна површина од дрво или метал или на
батерија од валјаци. Кај едностран штитест свртувач се појавува бочна сила која
лентата ја исфрлува од оската, а влијанието на оваа сила се неутрализира со
помош на бочни валјаци. Заради овој недостаток повеќе се користи двостран
штитест свртувач, или варијанта со погонска лента наместо обичен штит (слика
2.1.12 в,г).

2.1.5. ОДРЕДУВАЊЕ НА СНАГАТА ЗА ПОГОН КАЈ
ТРАНСПОТРЕРИ СО ЛЕНТА
За транспортер со стандардна конструкција потребната снага за погон преку
единствен коефициент, се одредува преку следните парцијални компоненти:
а) снага за погон на неоптоварен транспортер
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Pt 
каде

C  f  L  v  q m1  qm 2  cos  
[kW]
1000

С [-] – коефициент т.е. неименуван фактор (таб. 2.1.5),
f – коефициент на вкупните отпори во носечките валјаци и лежиштата на
барабаните и отпор на втиснување на лентата,
L [m] – должина на лентата,
v [m/s] – брзина на лентата,
qm1=qro+qrn [N/m] – должинска тежина на ротирачките делови на
носечките валјаци во двете гранки, при што:
qro [N/m] – должинска тежина на ротирачките делови во оптоварената
гранка,
qrn [N/m] – должинска тежина на ротирачките делови во неоптоварената
гранка,
qm2 = 2qo

[N/m] – должинска тежина на лентата во двете гранки,

qo [N/m] – должинска тежина на лентата во секоја гранка (оптоварената и
неоптоварената),
 [0] – агол на накосеност на транспортерот
б) снага за пренесување на товарот

PQ 

C  f  L  Qt  cos 
[kW]
3600

каде Qt [kN/h] – транспортен капацитет
в) снага потребна за подигање на товарот

PH  

Qt  H
[kW]
3600

каде H [m] – висина на дигање на товарот
г) снага за совладување на дополнителни отпори

PD [kW]

Вкупната снага на вратилото на погонскиот барабан е:

 q  q m 2  cos    v Qt  cos   Qt  H
PVB  C  f  L  m1


 PD [kW]
1000
3600  3600

Вкупната снага на моторот:
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PM 

PVB

p

[kW]

каде p [-] – вкупен коефициент на корисно дејство на преносот (редукторот,
спојката и моторот)
Коефициентот на вкупниот отпор во носечките валјаци и лежиштата на
барабанот и отпорот на втиснување на лентата може да има различни вредности:
f=0,017

за добро изработени постројќи и во добри услови за
работа

f=0,025

за просечни услови на работа

f=0,025 до 0,1

за услови на големо запрашување, лошо подмачкување на
валјаците и преоптоварување на лентата

Коефициентот C е по дефиниција корективен фактор кој е одреден како
однос:
главни отпори + споредни отпори
С=
главни отпори
и тој опфаќа: отпори на инерција, отпор на триење на натоварниот уред, отпор на
свиткување на лентата на барабаните, отпор на закосените валјаци (20 до 30) во
неоптоварената гранка, кои се закосуваат заради држење правец на лентата,
отпор на уредот за чистење на лентата кои се доминантни и др. Коефициентот c
зависи од должината на транспортерот (табела 2.1.5). Ако има големо валкање
на лентата и ако транспортерот работи во тешки услови на работа (рудници)
коефициентот С може да се зголеми од 60% до 80% од номиналната вредност.
Табела 2.1.5 Коефициент на отпорите С [-]
L [m]

C

<4

L [m]

C

L [m]

C

L [m]

C

L [m]

C

L [m]

C

L [m]

C

9 8

5,1

20

3,2

50

2,2

125

1,64

320

1,29

800

1,12

4

7,6

10

4,5

25

2,9

63

2

160

1,53

400

1,23

1000

1,10

4

6,6

12,5

4

32

2,6

80

1,85

200

1,45

500

1,19

1250

1,08

6

5,9

16

3,6

40

2,4

100

1,74

250

1,37

630

1,15

Дополнителната снага PD ги зема предвид загубите кои настануваат на
истоварниот уред и зависат од ширината на лентата:
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-

ширина на лентата под 500 mm

PD = 0,75 kW

-

ширина на лентата до 1000 mm

PD = 1,5 kW

-

ширина на лентата преку 1000 mm PD = 2 до3 kW

Кога се знае снагата на вратилото на барабанот може да се одреди обемната
сила на барабанот:

F0 

P m
[kN]
v

Оваа сила како што е веќе кажано се предава на лентата по пат на триење.
Према Ојлеровата равенка Fn = Fse. Силата на влечење на погонот е:
F0 = Fb = Fn – Fs = Fs (e-1) [kN]
од каде е Fs 

Fb
[kN]
e 1


Силата во делот на лентата кој наидува на погонскиот барабан (најголема
сила по целата должина на лентата) е:

Fb  e  
Fn   
[kN]
e 1
Табела 2.1.5 а Средна вредност на вкупната должинска тежина на
подвижните делови (лентата и валјаците qm  qm1  qm 2 cos  [N/m] )
Ширина на лентата [mm]

400

500

650

800

1000

qm  qm1  qm 2 cos  [N/m]

150

200

250

320

450

Овде е земено да е растојанието на носечките валци (троделен слог) 1m, а на
повратните валци 2m и пречникот на валците 89mm. Квалитетот на лентата е B
200/3 3+2.

2.1.6. СПЕЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ НА ТРАНСПОРТЕРИ
СО ЛЕНТА
2.1.6.1. ТРАНСПОРТЕРИ СО ЛЕНТА СО
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО ПОМЕСТУВАЊЕ НА ЛЕНТАТА
За реализација на претоварните операции на местото на претоварот развиени
се низа системи на транспортери со лента со т.н. тродимензионално
поместување, а кои се, пред се, наменети за отпрема на масовна стока која е
спакувана во вреќи и кутии. Овие облици се користат за натовар во товарни и
железнички возила и пловни објекти. Поновите верзии на овие системи снабдени
се со специјална ,,глава” за палетизација на самото возило.
Ширината на лентата кај тродимензионалните системи е 650 mm, брзината
1,3 (1,05) m/s и во нормални услови часовниот капацитет е околу 2000 вреќи на
час. На сликата 2.1.13, прикажани се различни видови транспортери со
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тродимензионално поместување на лентата наменети за бочен и челен натовар на
товарни возила, а на сликата 2.1.14 е прикажан систем за бочен натовар на
железнички вагони.

Слика 2.1.13 – Транспортери за тродимензионално поместување за
натовар на вреќи во камион

Слика 2.1.14 –
Транспортер со тродимезионално поместување за
натовар на вреќи во вагон
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2.1.6.2. ТЕЛЕСКОПСКИ ТРАНСПОРТЕРИ СО ЛЕНТА
Посебна класа
на специјални облици претставуваат телескопски транспортери со лента, кои
наоѓаат широка примена на местата на
претовар за натовар
на стока во парчиња
и растресита стока.
На сликата 2.1.15 е
прикажан телескопски транспортер со
Слика 2.1.15 – Телескопски транспортер на портал за лента на портал за
натовар на растренатовар на растресита стока во брод
сита стока во брод.
Со слична конструкција е и одлагач кој се користи за полнење на депонии
(складишта) со растресита стока.

2.1.6.3. МОБИЛНИ ЛЕНТЕСТИ ТРАНСПОРТЕРИ
Во претоварните процеси примена наоѓаат и различни едноставни
специјални облици на транспортери со лента. На сликата 2.1.16, прикажан е
едноставен мобилен транспортер кој се користи за најразлични претовари.

Слика 2.1.16 – Едноставен мобилен транспортер за различни намени
Постојат, исто така, специјални мобилни транспортери со лента за истовар
растресита и парчеста стока од возила. Заради масовно воведување
стандардизирани и унифицирани логистички единици во транспортот на
парчеста стока, примената на овие транспортери е потипична во процесите за
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растресита стока. На сл.2.1.17е прикажана една конструкција за истовар на
растресита стока од вагон, со дозиран гравитационен истовар, а на сл. 2.1.18
даден е мобилен истоварен бункер со интегрална лента за истовар на камиони.

Слика 2.1.17– Транспортер со лента за истовар на вагони со капацитет
120 t/h: 1) Транспортер со лента, 2) Носечка конструкција, 3) Кабина, 4) Управувачка кутија,
5) Водечки тркала, 6) Хидрауличен цилиндер, 7) Тркала на количката, 8) Шина.

Слика 2.1.18– Мобилен истоварен бункер со интегрирана лента за истовар
на камион

2.1.6.4. ЛЕНТЕСТ ИСФРЛУВАЧ
Лентестиот исфрлувач е специјален вид транспортер кој е вграден во
претоварни постројки на крајот на линијата (на транспортерот, гравитациони
цевки и сл.), како посебен облик на одлагач. Тој е составен од куса бескрајна
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Слика 2.1.19 – Лентест исфрлувач
лента која е префрлена меѓу два барабани и закривена со два паралелно поставени дискови на оптоварената гранка. Доводот на материјалот е преку инка и,
благодарејќи на големата брзина на лентата (8 до 25 m/s), честичките на
материјалот добиваат големо забрзување и по напуштањето на лентата, се
движат по приближна параболична патека (сл. 2.1.19).

2.1.6.5. ТРАНСПОРТЕРИ СО ХАРМОНИКА – ЛЕНТА
Со појава на овој концепт во градбата на ленти за растресити материјали
настапил нов период во областа на градба на транспортери со лента. Овој
концепт се заснива на додавање бочни страници врз рамната носечка лента. Овие
ленти се изработени од брановидно свиткани гуми и попречни гумени ребра
распоредени долж лентата на одредено растојание (слика 2.1.20).

Слика 2.1.20 – Просторен
приказ на Ѕ-транспортер со
хармоника – лента за вертикален
транспорт на растресита стока
Квалитативно поместување, кое го овозможиле транспортерите со
хармоника – лента, е пред се во можноста за совладување на големи наклони на
релативно едноставен начин. Основни предности на овој вид лента, кои уште се
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викаат и ,,сандачести”, се: компактна конструкција на постројката, вертикален
транспорт на растресита стока, ангажирање на мал простор за сместување, многу
едноставно свртување на лентата во вертикална рамнина, двојно помала
потрошувачка на енергија во однос на конвенционалните системи за вертикален
транспорт, можност за транспорт на сите видови растресити стоки со големина
на парчињата до 400 mm и со транспортен капацитет до 2500 m3/h и висинска
разлика до 300 m.
Добрите техничко – експло-атациони карактеристики на ,,Ѕ” транспортерот
се потврдиле веќе во цела низа примери за апликации: во рудници, силоси во
индустријата, при градба на тунели и во претоварни процеси. На фронтови на
претовар транспортерите со хармоника – лента успешно се користат за натовар и
истовар на растресита стока. Во развојните лаборатории во САД и СРГ
интензивно се работи на развој на нова генерација на портални системи за
натовар и истовар растресита стока на база на ,,Ѕ” транспортери. На сликата
2.1.21 е прикажан модел на една таква постројка.

Слика 2.1.21 – Модел на
системи за натовар и истовар
на бродови (Flexoturn)

2.1.6.6. ТРАНСПОРТЕР СО ЛЕНТА СО ЦЕВКАСТ ОБЛИК
Уште од првата примена на транспортерот со лента, неговите добри
техничко - технолошки особини го забрзувале постојаниот развој на нови
решенија и апликации. Анализите на транспортните принципи покажале дека
може да се дојде до скоро идеално транспортно средство за растресита стока со
флексибилно водење на патеката т.е. свртување во вертикална и хоризонтална
рамнина, ако лентата наполно се затвори односно ако и се даде кружен облик.
Оваа идеја прв пат е реализирана во САД со лента, која имала затворање слично
како со затворач – патент на одело. Цевкаст облик на лентата без канџасто затворање, туку на база на преклопување остварен е во 1978 год. во Јапонија и тоа со
примена на шест валјаци прстенасто распоредени во метална рамка (сл. 2.1.22).
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Кај првите конструкции лентата е затворена само во оптоварената гранка меѓу
погонскиот и повратниот барабан, но кај подоцна развиените конструкции
лентата во двете гранки добила прстенест облик заради подобро однесување на
лентата при промена на патеката (Слика 2.1.23). Засега овој принцип може да се
користи кај лентите со мала и средна затегнувачка јачина, со напомена дека

Слика 2.1.22 – Сегмент од цевкаста лента во претоварната гранка која е
рамна во неоптоварената гранка
брзината на лентата е релативно мала.
Несомнено дека ова решение има големи
концепциски
предности
во
однос
на
конвенционалниот облик на транспортерите:
релативно добро водење низ кривини,
едноставна конструкција, лесно чистење на
лентата и наполно затворен транспортен систем
кој не ја загадува средината.

Слика 2.1.23 – Пресек на
транспортер со цевкаста
лента во двете гранки
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Транспортерите со цевкаста лента нашле
примена во индустријата при транспорт на
осетливи
и
прашкасти
материјали.
Инсталираните системи се со релативно мал
капацитет и со мала должина (неколку стотини
метри). Во перспектива треба да се очекуваат
значајни резултати во градбата на вакви
системи.

2.1.7. ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
[mm]
- ширина на лентата b [mm] - ширина на материјалот врз лентата
[m/s]
- брзина на лентата
[m3/h], Qm [kg/h], Qp [пар/h] - транспортен капацитет
[m]
- висина на подигање на товарот
m [kg/m3]- густина (специфична маса) на материјалот
l
[m]- растојание меѓу два последователни пакети (парчиња)
mp [kg]- маса на еден пакет (парче) кој се транспортира
Amax [m2]- идеализирана површина на пресекот на материјалот на лентата
Am [m2]- стварна површина на пресекот на материјалот на лентата
Apar [m2]- површина на пресекот на материјалот на лентата, како
параболичен исечок
Atrap [m2]- површина на пресекот на материјалот на лентата, како трапез
Qtv [t/h]- транспортен капацитет при површина на пресекот на
материјалот на лентата како рамнокрак триаголник
Qtrap [t/h]- транспортен капацитет при површина на пресекот на
материјалот на лентата како рамнокрак триаголник
д [-]- фактор на наклонот корективен коефициент за намалување на
капацитетот во зависност од наклонот на транспортерот
p [-]- коефициент на искористување на пресекот
amax [m]- најголема страна на пакетот (парчето)
Pt
[kW] - снага за погон на неоптоварен транспортер
C
[-]- коефициент (неименуван фактор) на снагата
f
[-]- коефициент на вкупните отпори во носечките валјаци и
лежиштата на барабаните и отпор на втиснување на лентата
L
[m]- должина на лентата
qm1 [kg/m]- должинска тежина на ротирачките делови на носечките валјаци
во двете гранки
qro [N/m]- должинска тежина на ротирачки делови во оптоварената гранка
qrn
[N/m]-должинска тежина на ротирачките делови во неоптоварената гранка
qm2 [N/m]- должинска тежина на лентата во двете гранки
q0
[N/m]- должинска тежина на лентата во секоја гранка

[0]- агол на накосеност на транспортерот
PQ [kW]- снага за пренесување на товарот
Qt
[kN/h]- транспортен капацитет (тежински)
Ph
[kW]- снага потребна за подигање на товарот
H
[m]- висина на дигање на товарот
PD [kW]- снага за совладување на дополнителни отпори
PVB [kW]- вкупна снага на вратилото на погонскиот барабан
PM [kW]- вкупна снага на моторот
p [-]- вкупен коефициент на корисно дејство на преносот
Fo [kN]- обемна сила на барабанот (сила на влечење на погонот)
B
v
Qv
H
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2.2. ТРАНСПОРТЕРИ СО ПЛОЧКИ
Транспортерот со плочки составен е од бесконечен влечен т.е. работен орган
кој на носечката конструкција се ослонува преку валјаци, погонски и затезен
верижник, погонска и затегнувачка станица (слика 2.2.1).

Слика 2.2.1 – Приказ на транспортер со плочки: 1. Влечна верига, 2. Погонски
верижник (ѕвезда), 3. Повратен верижник (ѕвезда), 4. Плочки, 5. Мали тркала, 6. Воѓици
Работниот орган е составен од една или две вериги на кои, на еднакво
растојание, се поставени носечки елементи, најчесто во облик на плочи, летви,
стапови, корита и кутии т.е. садови, кои можат да бидат од челик, дрво или
пластика. Заради првиот појавен облик на носечките елементи во вид на плочи,
овој транспортер се вика транспортер со плочки. Обликот на носечкиот елемент
зависи од видот на стоката. Коритестиот и кутиестиот облик се наменети за
транспорт на растресита стока, елементите во вид на садови се користат за
транспорт на течна и полутечна стока, а елементите во вид на плочи, летви и
стапови наменети се за транспорт на стока во парчиња. Покрај опишаните
стандарди облици на носечките елементи, кај специјалните конструкции се
користат и подруги облици прилагодени на одредени функции, како што е случај
кај ескалаторите и подвижните патеки за превоз на патници.
Транспортерот со плочки се користи за хоризонтален и кос транспорт, а
трасата може да има и просторен облик. Елементите со кутиест облик
овозможуваат транспорт на растресита стока под голем агол (700).
Коефициентот на пополнетост на носечкиот елемент, при транспорт на
растресита стока во просек е  p  0,7.
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Заради крутоста на веригата и динамичките оптоварувања брзината на
транспортерите со плочки значително е помала во однос на транспортерите со
лента и изнесува само 0,1 до 0,66 m/s, а по исклучок 1,3 m/s. Транспортниот
капацитет е до 1000 t/h. Должината на транспортерот најчесто е неколку стотици
метри. Ширината на носечките елементи не е само функција од капацитетот туку
зависи и од големината на парчињата на стоката која се транспортира.
Натоварот и истоварот се можни во било која точка на оптоварената гранка
со напомена да растреситата стока на транспортерот се доведува преку инка за
турање. Истовар на парчеста стока кај членките со плочест облик, можен е со
помош на штитест свртувач и со превртување на било кое место, додека
растресита стока се истовара најчесто на крајот на транспортерот преку погонски
верижник.Коритестите и кутиестите членки можат да се празнат со превртување.
Добри особини
Добри особини на транспортерот со плочки се: робусна конструкција која
овозможува транспорт на предмети со остри рабови, предмети со голема
тврдина, голема тежина, загреани предмети (на самиот транспортер е можно и
лиење).
Транспортерите со плочки се незаменливи при транспорт на стока со груби
парчиња и во процесите каде се појавуваат жешки парчиња со голема тежина. Во
добри особини се вбројуваат и големата флексибилност на транспортната патека.
Оштетените носечки елементи лесно се заменуваат, за разлика од транспортерот
со лента, каде репаратурата на лентата се врши на сегменти со релативно голема
должина.
Лоши особини
Основен недостаток на транспортерот со плочки е големата тежина и
релативно малата брзина на работниот орган. Заради големата тежина на
работниот орган, голема е потрошувачката на енергија, но и цената на
постројката. При премин на носечките елементи преку верижникот се појавуваат
зазори меѓу нив, низ кои пропаѓа материјалот кој се транспортира. Тогаш може
да се јави и заглавување на материјалот меѓу носечките елементи, па заради тоа
мора да се посвети посебно внимание на изборот на обликот на носечките
елементи.
Примена
Транспортерите со плочки наоѓаат примена обично во железарнициите,
рудниците, индустријата на градежни материјали, хемиската индустрија, во
погоните за рециклажа на отпадоци, а се користат, исто така, како подвижни
патеки и скали (ескалатори). Заради големата носивост и робусност погодни се за
извлекување материјал кај бункери со гравитационен истовар на вагони и
камиони. Стоката при транспорт со транспортер со плочки може да се пече, мие,
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оплеменува и лакира. Транспортерот со плочки кои можат да се превртуваат
(кипаат) се користат за сортирање на пакети во поштенски центри или во сите
процеси каде постои потреба за сортирање.

2.2.1. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ
Појдовна равенка за пресметка на транспортниот капацитет кај
транспортерот со плочки, согласно основната равенка за транспортен капацитет
на постројки со континуално дејство при транспортот на растресита стока е:

QV  3600  Am  v  p  cos 

[m3 / h]

Површината на пресекот на материјалот зависи од обликот на носечкиот
елемент. Кај транспортерот со плочки оваа површина се апроксимира со
површина на рамнокрак триаголник, при што се зема аголот кој го зафаќаат
катетите со основата  = , каде  е агол на природно насипување при мирување .
Во овој случај површината изнесува:

Am 

1
B( 0,9 B  0,05 )
bh 
tan  [m2],
2
4

каде се зема h 

1
B  tan 
2

Транспортниот капацитет на транспортерот со рамен член (слика 2.2.2 а) е:

а)



в)





б)

г)



Слика 2.2.2 – Површина на пресекот на материјалот на носечкиот елемент

QV  900  B0,9B  0,05  v  p  tan   cos  [m3/h]
Кај хоризонтален транспортер со кутиести членки (Слика 2.3.2 б) е:

Aef  B  h 

60

B2
tan 
4

[m2]

QV  900B  4h  B  tan    v  p [m3/h]
За транспортер под наклон < со кутиести членки:

QV  900  B4h  B  tan  cos    v  p [m3/h]
За транспортер под наклон = со кутиести членки (Слика 2.3.2 в):

QV  3600  B  hv  p [m3/h]
За транспортер под наклон > со кутиести членови (Слика 2.3.2 г):

l
x



Aef  B   h    B  h  1  tan    [m2]
2
2



QV  1800  B  2  h  l1  tan    v  p [m3/h]
Степенот на пополнетост на површината на пресекот (во интервалот 1  p 
0,5) ја зема предвид не само нерамномерноста заради лошо полнење, туку и
редукцијата која е последица на растојанијата меѓу членките, (l1).
При проектирање на транспортерите со плочки транспортниот капацитет и
брзината се по правило зададени велични, а непознат параметар е ширина на
работниот орган, односно носечкиот елемент. За рамен носечки елемент
ширината може да се одреди поаѓајки од:

Aef 

QV
3600  v  p  cos 

[m2]

Понатаму од равенката за површината на пресекот може да се одреди
бараната ширина В. При тоа, се напоменува дека на минималната ширина на
членот т.е. на носечкиот елемент, без обзир на обликот на членот (рамен,
коритест или кутиест), В = (34)amin или се усвојуваат вредности според
табела 2.2.1.
Табела 2.2.1 Минимална широчина на носечкиот елемент B [m]
ДОЛЖИНА НА ПАРЧИЊАТА
ОБЛИК НА
НОСЕЧКИОТ ЕЛЕМЕНТ

Рамен носечки елемент
Коритест или кутиест
елемент
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ВИД НА СТОКА

[m]
0,10

0,16

0,25

0,40

0,63

Несортирана стока

0,4

0,4

0,5

0,85

-

Сортирана стока

0,4

0,5

0,67

1,06

1,4

Несортирана стока

0,4

0,4

0,5

0,67

-

Сортирана стока

0,4

0,4

0,5

0,85

1,2

2.2.2. КОНСТРУКТИВНИ ИЗВЕДБИ
На сликата 2.2.2, прикажан е неподвижен транспортер со плочки со рамни
носечки елементи, а на сликата 2.2.3 прикажан е подвижен плочест
транспортер. Подвижниот плочест транспортер се употребува на складишта за
складирање на парчеста стока (вреќи, сандаци, буриња) на поголеми висини. На
прикажаната шема се гледа дека подвижниот плочест транспортер е составен од
два дела, зглобно поврзани со количка на која е вграден и електричен погон со
сите потребни преносни механизми. Промената на аголот на наклонот на
горниот дел се постигнува со затегнување на јажето d. Јажето d го подигнува
потпирачот а, чии тркала b се тркалаат по долниот појас на конструкцијата.
Електромоторот c ја пренесува снагата за погон преку системот запчести и верижни преносници, додека специјалната спојка овозможува поврзување на барабанот за намотување на јажето за дигање на стрелата d со заедничкиот погон.

Слика
2.2.2
–
Неподвижен плочест
транспортер

б)

г)

а)

в

Слика 2.2.3 –
Подвижен
плочест
транспортер
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2.2.3. СПЕЦИЈАЛНИ ВИДОВИ НА ТРАНСПОРТЕРИ
СО ПЛОЧКИ
2.2.3.1.
ПАТЕКА

ТРАНСПОРТЕР

СО

ПЛОЧКИ

СО

ПРОСТОРНА

Работниот орган кај овој транспортер со плочки, благодарејќи на
специјалниот облик на веригата и носечките елементи, има голема свитливост,
која овозможува формирање просторна транспортна патека (слика 2.2.4).

Слика 2.2.4 – Шематски приказ на просторна патека кај транспортер со
плочки
Минималниот радиус во хоризонтална рамнина кај транспортерот со една
верига е Rh  4 m, а кај транспортерот со две вериги е Rh  10 m. Ширината на
носечкиот елемент се движи од 400 до 1400 mm. Брзината на движење на
работниот орган е v = 0,51,0 (2,0) m/s. Максимална должина на патеката е до
Lmax = 1100 m, а максималниот наклон на патеката е 600.
Овој систем е погоден за транспорт на растресита и парчеста стока.
Истоварот може да се реализира и бочно долж оптоварената гранка во било која
точка, со закосувње на членките во попречна рамнина, т.е. без примена на
истоварен уред. Должината на делницата за бочно празнење е 8 m.
Основен недостаток на овој систем е релативно голема компликуваност на
конструкцијата.

2.2.3.2. ТРАНСПОРТЕР СО ПЛОЧКИ ЗА НОСЕЊЕ ТЕШКИ
ЦИЛИНДРИЧНИ ПАРЧИЊА
Транспортерот со плочки за носење тешки цилиндрични парчиња сличен е
на системот со две паралелни вериги кои на одредено растојание има специјален
носач за носење на цилиндричните парчиња, обично котури со топло или ладно
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валани лимови со голема единечна тежина. Конструкцијата е вкопана во подот и
само работната страна е во ниво со подот на халата (слика 2.2.5).

2.3.3.3. ПОДВИЖНИ ПРОИЗВОДНИ ЛИНИИ
Подвижните производни линии се
Слика 2.2.5 – Изглед на веригата кај транспортери за носење на котури

2.2.3.3. ПОДВИЖНИ ПРОИЗВОДНИ ЛИНИИ

а)

б)

Слика 2.2.6 – Подвижни производни
линии

Подвижните производни линии се
вид транспортери со плочки кои
служат како транспортно средство во
системите со проточно производство.
Со нив се поврзуваат машини, групи
машини или работни места на
монтажни т.е. про-изводни линии.
Подвижните производни линии често
на носечкиот елемент имаат доградени
елементи кои се неопходни за
одвивање процесот на работа. Тие
можат да се движат континуално со
мала брзина или во такт. Брзината на
движење е подредена на потребите на
процесот. Се изработуваат во две
варијанти: со затворена контура во
хоризонтална и вертикална рамнина

(слика 2.2.6).
Основен проблем кај подвижните производни линии е намалување на
бучавата која произлегува од подвижните елементи на постројката, заради кое
валјаците и другите елементи често се изработуваат од пластика. Посебно
внимание се дава и на погонската сигурност на постројката, бидејќи, доколку
дојде до отказ настануваат големи производствени загуби.

2.2.3.4. ТРАНСПОРТЕР СО ПЛОЧКИ ЗА ТРАНСПОРТ НA
ШИШИЊА
Како што е веќе напоменато во општиот опис за транспортерите со плочки,
тие се изработуваат со различни облици на влечните вериги и носечките
елементи, заради големиот број различни типови, па не е целисходно сите
поединечно да се обработуваат.
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Покрај веќе опишаните видови, голема примена имаат специјалните
траспортери за транспорт на шишиња и конзерви (Слика 2.2.7).

Слика 2.2.7 – Транспортер со плочки за транспорт на шишиња

2.2.3.5. ТРАНСПОРТЕР СО ПЛОЧКИ СО РЕШЕТКАСТИ
НОСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТИ
Во процесите каде постои потреба за миење делови и потопување во када, се
користат транспортери со решеткасти носечки елементи (слика 2.2.8).

Слика 2.2.8 – Решеткасти носечки елементи на транспортер со плочки за
потопување делови во када
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2.2.4 ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
Qv
Am
v

p

b
B




h
Aef

[m3/h]- транспортен капацитет на транспортерот (зафатнински)
[m2]- површина на попречниот пресек на материјалот врз носечкиот
елемент
[m/s]- средна брзина на веригата
[-]- коефициент на искористување на пресекот
[o]- агол на наклон на транспортерот
[m]- ширина на материјалот врз транспортерот
[m]- ширина на транспортерот
[o]- агол кој го зафаќаат катетите со основата на пресекот на
насипаниот материјал врз транспортерот
[o]- агол на насипување со природнo растурање на материјалот при
движење
[m]- висина на материјалот во кутијата кај кутиестите членки
[m2]- ефективна површина на пресекот на материјалот врз носечкиот
Елемент

2.3. ЕЛЕВАТОР
Елеватор е средство наменето за реализација на транспорт претежно на
растресита стока со ситна и средна гранулација (од групите А до L), но и стока
во парчиња, под голем агол (600 до 900). За транспорт на растресити материјали
служат кофичести елеватори, а за транспорт на стока во парчиња се употребуваат
специјални видови елеватори (со платформи, виљушки и сл.).
Кофичестиот елеватор се состои од: погонска и затегнувачка станица,
влечен елемент со кофи, куќиште, влезна и излезна инка. На сликата 2.3.1,
прикажан е елеватор без куќиште каде се означени поедините делови.
Бесконечниот влечен елемент (3), може да биде верига (една или две) или лента.
Работен (носечки) орган е кофа (ведро). Влечниот елемент е префрлен преку два
верижници (барабани) – горни (1) т.е. погонски и долни (2) т.е. затегнувачки.
Целиот елеватор е обично заштитен со куќиште. Кофите се полнат на долниот
крај кај затегнувачкиот верижник (барабан), а се празнат на горниот крај, кај
погонскиот верижник (барабан).
Спрема начинот на поврзување на кофите со влечниот елемент елеваторите
се делат во две групи: со цврсто поврзани кофи и со зглобна врска која
овозможува кофата да се поместува како нишало (нишачка кофа).
Верижните елеватори обично се изведени со две вериги, а многу ретко со
една верига. Веригите можат да бидат заварени, комбинирани или со ламели.
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а)
б)

a)

Влечниот елемент кај косите елеватори
може да биде со или без принудно
водење во повратната гранка

б)

в)

Слика 2.3.2 – Водење на веригите
кај елеваторите: а) Вертикален
елеватор, б) Кос елеватор со водење на
веригата, в) Кос елеватор без принудно
водење во повратната гранка

Слика 2.3.1. – Вертикален елеватор:а) со влеченелемент верига, б) со влечен елемент
лента

Кај косите елеватори во оптоварената гранка неопходно е принудно водење,
а во неоптоварената гранка работниот орган може да биде и без принудно
водење т.е. слободно обесен. Часовниот капацитет кај спороодните елеватори е
до Qm = 500 t/h, а кај брзоодите до Qm = 1000 t/h и повеќе. Елеваторот со верига
може да совлада висинска разлика од H = 120 m, а со лента H = 150 m. Овие
параметри се однесуваат на транспорт на лесно подвижна ситно зрнеста стока, а
кај погруби материјали тие се значително помали. Обликот на кофите зависи од
видот на материјалот, додека големината на парчињата кои можат да се
транспортираат со елеватор зависи од димензиите на кофите, а максималната
големина на парчињата е amax  150 (200) mm.
Процесот на празнење на елеваторите е во функција на брзината на движење
на работниот орагн. Кај брзоодите елеватори празнењето на кофите е под дејство
на центрифугална сила (слика 2.3.3 а), кај спороодите под дејство на гравитација
(слика 2.3.3 б,в,г,д), а кај елеваторите со средна брзина, празнењето е
комбинирано.
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а)

б)

в)

г)

д)

Слика 2.3.3 – Начин на празнење на кофите
Добри особини
Елеваторот бара мал простор за вградување. Благодарејќи на наполно
затвореното куќиште елеваторот обезбедува целосна заштита на околината од
запрашување, заради што е погоден за транспорт на релативно големи
количества прашинест и ситнозрнест материјал.
Лоши особини
Транспортната патека може да биде само стрмна или вертикална, што значи
не постои можност за флексибилно водење на патеката. Елеваторот не е погоден
за транаспорт на широк асортиман на материјали. При транспортот на
материјалот се појавуваат динамички удари, а постои и опасност од заглавување
на парчињата меѓу кофите и ѕидовите на куќиштето. Присутна е и опасност од
експлозија при транспорт на јаглена прашина и шеќер.
Примена
Елеваторот ретко се користи како поединечно транспортно средство. Тој е
по правило елемент во склоп на компактни постројки за подигање товар на
одредена висина и за реализација на активно зафаќање на материјал. Со
елеваторите се транспортира, како што е веќе спомнато, зрнеста и ситнопарчеста
стока, и тоа: житарици, брашно, шеќер, сол, земја, јаглен, цемент, песок, тресет и
коскести плодови. Наоѓа примена во разни области на индустријата: во
електроцентрали, силоси во сообраќајните терминали за истовар на бродови и
вагони.

2.3.1. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ
Поаѓајќи од општата формула за транспортен капацитет кај средствата со
континуално дејство, транспортниот капацитет на елеваторот може да се изрази:

Qm  3,6

Vk
 p  v   m [t/h]
a

Qt  g  Qm  9,81Qm

[кN/h]

Во горната равенка ако густината m во [t/m3] тогаш зафатнината на кофите
Vk е во [dm3] т.е. во литри, а брзината v е во [m/s].
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Бидејќи транспортниот капацитет Qm е зададена величина содржана во
претоварната задача, цел на пресметката е одредување на зафатнината на секоја
кофа (Vk) и нивното меѓусебно растојание (а). Кај верижните елеватори
растојанието меѓу кофите мора да биде целоброен мултипликат од чекорот на
веригата. Заради взаемната врска меѓу материјалот, брзината и обликот на
кофите, при пресметките мора да се користат емпириски искуства. Во табелата
2.3.1, даден е преглед на погодни облици на кофи за одредени видови материјали
до кои се дошло низ истражувања и експлоатација. Во табелата, покрај обликот
на кофите, даден е и коефициентот на нивната пополнетост (  p), брзините (v) и
видовите на влечниот елемент за разни видови материјали.
Табела 2.3.1 – Избор на типот на кофи и релевантни параметри
ОСОБИНИ НА
СТОКАТА

ТИП НА СТОКА

ТИП НА
ЕЛЕВАТОР

ТИП НА
КОФИТЕ
СПОРЕД
ТАБЕЛА

СТЕПЕН
НА
ПОПОЛНУВАЊЕ
p

БРЗИНА НА
ВЕРИГАТА
[m/s]

БРЗИНА
НА
ЛЕНТАТА
[m/s]

Прашинеста стока

јаглен, пепел,
фин гранулат

Спорооден

9 и 10

0,85

-

0,6...0,8

Прашинеста стока

цемент, креда,
брашно

Брзоодни

7и8

0,75

1,25...1,8

-

Зрнеста и ситно
парчеста amax60
mm малку
абразивна

дрвени
струготини,
парчиња сува
глина, тресет

Брзоодни

7, 8, 9 и 10

0,7...0,8

1,25...2,0

1,25...1,6

Зрнеста и ситно
парчеста amax60
mm јако абразивна

шљунак, руда,
шљака, кршен
камен

Спороодни

12

0,7...0,85

0,8...1,0

0,8...1,0

Зрнеста и ситно
парчеста amax60
mm јако абразивна

песок, пепел,
камен

Брзоодни

7и8

0,7...0,8

1,6...1,8

-

Средни и крупни
парчиња amax60
mm, малку
абразивни

камен јаглен

Спороодни

12

0,6...0,8

-

0,6...0,8

Средни и крупни
парчиња amax60
mm, малку
абразивни

компир, репка

Брзоодни

9 и 10

0,5...0,7

-

1,25...1,4

Средни и крупни
парчиња amax60
mm, јако абразивни

руда, кршен
камен, шљака

Спороодни

12

0,6...0,8

-

05...0,8

Парчест крт
материјал, кршење
не е дозволено

дрвен јаглен, кокс

Спороодни

12

0,6

0,6...0,8

0,6...0,8

Ситни парчиња
тешко подвижни,
влажни

водена земја,
јаглен, креда,
суров шеќер

Брзоодни

5и6

0,4...0,6

1,25...1,8

1,25...1,6

Ситни парчиња
тешко подвижни,
влажни

влажни хемикалии, површински
слој на тресет

Спороодни

5и6

0,4...0,6

-

0,6...0,8
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2.3.2. ОДРЕДУВАЊЕ НА МОЌНОСТА ЗА ПОГОН
Методолошкиот пристап при одредување моќноста за погон кај елеваторите
е ист како и кај останатите транспортери. Моќноста може да се одреди преку
единствен коефициент (глобално) или преку поединечни отпори.Во продолжение
ќе биде прикажано одредување на моќноста за погон преку единствен
коефициент. Таа може да се одреди како:

PE 

Qt  H 0
1,15  k1  k 2  v  [kW]
3600

Максималната сила во влечниот елемент е:

Fmax  1,15  H 0 qt  k3  q0  [N]
каде

Qt [kN/h] – тежински капацитет
v [m/s] – брзина на влечниот елемент
H0 [m] – висина на дигање

k1, k2, k3 – коефициенти според табелата 2.3.2, кои ги земаат предвид
типот и обликот на кофите, видот на влечниот орган и капацитетот на елеваторот
qt [N/m] – тежина на товарот по должен метар
q0 [N/m] – тежина на влечниот елемент и ведрата по должен метар
Табела 2.3.2 – Вредност на коефициентите k1, k2, k3
ТРАНСПОРТЕН
КАПАЦИТЕТ
[kN/h]

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МОЌНОСТА НА ЕЛЕВАТОРОТ
Со лента
Длабока и
плитка кофа

Со две вериги

Со водење на
работниот орган

Длабока и
плитка кофа

Со водење на
работниот орган

Коефициент k2
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до 100

0.6

-

-

-

100-250

0.5

-

1.2

-

250-500

0.45

0.6

1.0

-

500-1000

0.4

0.55

0.8

1.1

преку 1000

0.35

0.5

0.6

0.9

Коефициент k1

1.6

1.1

1.3

0.8

Коефициент k3

2.5

2.0

1.5

1.25

2.3.3. СПЕЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ НА ЕЛЕВАТОРИ
2.3.3.1. ЕЛЕВАТОРИ СО НИШЕЧКИ КОФИ
Кај елеваторите со нишечки кофи, кофите се поставени меѓу две вериги со
ламели (бесконечни) и, благодерејќи на подвижната врска и обесувањето на
кофите над нивното тежиште, при движење по хоризонталните и вертикалните
делници кофите секогаш се наоѓаат во верикална положба, (слика 2.3.4).
Материјалот во кофите се насипува во било која точка од долната
хоризонтална секција, а истоварот се реализира со превртување во било која
точка од горната хоризонтална секција. Уредот за превртување на количката
може да биде подвижен или стационарен.
Асортиманот на стоките кои можат да се транспортираат сличен е како кај
конвенционалниот елеватор при што отворениот облик на кофата овозможува
транспорт на материјали и со покрупни парчиња. Зафатнината на кофите варира
од 30 до 290 l, а транспортинот капацитет е од 10 до 500 t/h. Должината на
хоризонталните делници се движи до 150 m, а висината на дигање до 60 m.

Слика2.3.4–
Елеватор со нишечки
кофи:
1.Влечна
верига,
2. Нишечки кофи, 3. Водилки,
4. Погонска ѕвезда, 5. Затегнувачка ѕвезда, 6. Истоварен уред

Овие елеватори имаат големи тежини на работниот орган и многу мала
брзина на движење (v = 0,2 m/s) заради што денес ретко се градат и користат.

2.3.3.2. ЕЛЕВАТОР СО ЏЕБОВИ
Елеваторот со џебови се состои од бескрајна лента која е набрана и
отворена од внатрешната страна, така што носечкиот елемент има облик на џеб
по што го добил и името (слика 2.3.5). Наменет е за кос и вертикален транспорт,
како за абразивни материјали со остри рабови и на крупни парчиња (руда, кокс,
јаглен, хемиски продукти, синтеровани метали, песок, сол и др.), така и за
осетливи материјали. Температурата на материјалот е и до 400 0С.
Инвестициските трошоци се поголеми отколку кај конвенционалниот елеватор.
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Слика 2

2.3.5 – Елеватор со
џебови

2.3.3.3. ЕЛЕВАТОР СО ВИЉУШКИ, СО ПЛАТФОРМА ИЛИ СО
КРОШНИ
Елеваторот со виљушки или крошни е наменет за кос и вертикален
транспорт на стока во парчиња (сандаци, буриња, вреќи). Носачот е прилагоден
на видот на товарот: кај цилиндричните предмети виљушките се закривени, а кај
сандаците на виљушките се наоѓа платформа (слика 2.3.6).

Слика 2.3.6 – Разни видови елеватори за стока во парчиња: а) Елеватор со
виљушки, б) Платформа-елеватор, в) Елеватор со крошни

Покрај опишаните видови елеватори за транспорт на стока во парчиња во
употреба се и елеватори со две вериги со крошни, како и т.н. платформаелеватори кои често се користат за вертикален транспорт на палетизирани товари
кај комплексните транспортни системи. Платформа-елеваторот се состои од
натоварна и истоварна зона и вертикален дел. Натоварната и истоварната зона кај
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автоматизираните системи е подобрена со погонувани ваљаци, така што
зафаќањето и одлагањето (истоварот) се реализираат на активен начин. Влечниот
елемент се состои од четири затворени контури од вериги со ламели. Носивоста
се движи во широк дијапазон и кај варијаните за транспорт на палети со
носивост по една платформа е 1t. Брзината на транспортот е околу 1 m/s, а
висинската разлика која транспортерот ја совладува е до 20 m.

2.3.4 ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
Qm [t/h]- транспортен капацитет (масен)
Qt [kN/h]- транспортен капацитет (тежински)
Vk [dm3]- зафатнина на една кофа
p [-]- коефициент на пополнетост на кофите
v
[m/s]- брзина на движење на кофите
m [t/m3]- густина на материјалот
a
[m]- растојание меѓу кофите
Db [mm]- пречник на барабанот
z
[-]- број на влошки на лентата
ks [-]- коефициент на сигурност
amax [mm] - најголема димензија на парчињата
a1 [mm] - ширина на кофите при врвот
h1 [mm] - висина на кофата
s
[mm] - растојание меѓу ѕидовите од куќиштето и кофите
PE [kW]- снага за погон
Ho [m]- висина на дигање
k1, k2, k3 [-]- коефициенти во зависност од типот и обликот на кофите, видот
на влечниот орган и капацитетот на елеваторот
qt [N/m]- тежина на товарот по должен метар
qo [N/m]- тежина на влечниот елемент и ведрата по должен метар
Fmax [N]- максимална сила во влечниот елемент

2.4. ТРАНСПОРТЕРИ СО ГРЕБЛА
2.4.1. ТРАНСПОРТЕР СО ВИСОКИ ГРЕБЛА ВО
ОБЛИК НА ПОЛНИ ПЛОЧИ
2.4.1.1. КОНСТРУКЦИЈА И ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Транспортерот со високи гребла во облик на полни плочи е наменет за кос и
хоризонтален транспорт на растресита стока. Составен е од неподвижен жлеб
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5

Слика 2.4.1 – Стругач со две вериги: 1. Олук, 2. Влечна верига, 3. Лопатка,
4. Погонска ѕвезда, 5. Затегнувачка ѕвезда, 6. Натовар, 7. Истовар
Стругачот се гради како стационарна и како подвижна постројка. Веригата
се потпира на носечката конструкција преку валјаци, а се изведува и со лизгање.
Натоварот на материјалот е можен во било која точка долж работниот орган
(олукот е отворен), а истоварот (празнењето) се реализира низ отвори на дното
на олукот кои се затвораат со помош на засун или затворач. Активирањето на
затворачот е преку електромеханички, пневматски или хидрауличен погон.
Добри особини
Едноставна и робусна конструкција со мала висина која не бара голем
простор за вградување. Неосетливост на затрупување на материјал, односно на
преоптоварување. Едноставен натовар низ насипување на материјал во било која
точка долж работниот орган, како и лесен истовар на крајот на транспортерот
или во било која точка долж олукот преку засуни. Можност за директно
поставување на работниот орган врз материјалот, особено во складиштата на
растресита стока во хемиската индустрија.
Лоши особини
Во работата се јавува големо абење на влечниот елемент, греблата и
коритото. Можно е заглавување, при нееднакви должини на веригите, како и
гмечење и трошење на зрна од материјалот при самиот транспорт. Релативно е
мал транспортниот капацитет, при голема потрошувачка на енергија. Потрошувачката на енергија е два до три пати поголема во однос на плочест транспортер.
При работата е неопходна перманентна контрола на работниот орган.
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Примена
Наоѓа примена во разни области од индустријата: хемиска, металопреработувачка, рударството, складишта, бродови и воопшто каде што се
појавуваат материјали со неповолни хемиски и физичко-технолошки особини.
Транспортерот со гребла е погоден за транспорт на руда, јаглен пепел, чакал,
песок, сол, сулфур и др. Влажни, лепливи и печени материјали не се погодни за
транспорт со стругач.
Гранични вредности
транспортерот со гребла се:

на

техничко-технолошките

параметри

кај

Qm  300 t/h,

-

транспортен капацитет

-

транспортна должинаL  250 m,

-

брзина на транспорт

v  0,8 m/s,

-

нагиб на транспортерот

  400.

2.4.1.2. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ
Заради триење меѓу олукот и материјалот, при движење на работниот орган
доаѓа до собирање на материјалот пред греблата (стругачите), при што аголот на
косината на насобраниот материјал пред греблото треба да биде  > . Кај лесно
подвижните материјали со мал агол на внатрешно триење вредноста на аголот  е
блиска на  и степенот на пополнетост ( p) на олукот на материјалот е помал
одколку кај тешко подвижните материјали со голема насипна густина (m). Кај
тешко подвижните материјали аголот  достигнува вредност и до 800, кога е
просторот Vp меѓу греблата скоро пополнет. Висината на греблата мора да биде
усогласена со карактеристиките на материјалот, за да не доаѓа до претекување на
материајлот преку греблата во следното поле (ограничено со две гребла).
Доколку дојде до тоа последиците не се озбилни, бидејќи на овој начин доаѓа до
растоварување. Со зголемување на наклонот на транспортерот опаѓа степенот на
пополнетост, што се зема преку коефициентот k (табела 2.4.1).
Основна равенка за натоварување на транспортниот капацитет кај
транспортерот со гребла е:

Qm  3,6
каде

Vp
a

 p   m  k  v [t/h]

Vp [dm3] – простор меѓу греблата,
a [m] – растојание меѓу две гребла,

m [t/h] – густина на материјалот,
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v [m/s] – брзина на транспорт,

p[-] – коефициент на исполнетост,
к [-] – коефициент на наклон.
Растојанието меѓу две гребла (a) треба да биде целоброен мултипликатор од
чекорот на веригата (t) ( a = t или a = 2t). Бидејќи е Qm зададена величина со
транспортната задача, од основната равенка се добива потребниот пресек на
олукот на транспортерот:

Vp
a



Qm
[dm3/m]
3,6  p   m  k  v

Табела 2.4.1 – Коефициент на наклонот k
Агол на наклонот 

00

100

200

300

350

400

Лесно подвижна стока

1,00

0,85

0,65

0,50

---

---

Тешко подвижна стока

1,00

1,00

0,85

0,75

0,60

0,50

При дефинирање на пресекот на олукот се зема максималната големина на
парчето amax. Кај транспортерите со две вериги горната широчина на олукот
треба да биде b = (2,54,0)amax, а кај транспортерите со една верига, b =
(46)amax. За да се избегне заглавување на материјалот во олукот на
транспортерот, пресекот на олукот утврден со пресметка треба да се зголеми за
10 до 15%. Пополнувањето на олукот со материјал е прикажано на сл. 2.4.2.
За случај кога греблата се на растојание а = 2t и соодветно изразување на
просторот меѓу греблата Vp се добива равенката за транспортен капацитет:


1 
v
   m  k 
[t/h]
Qm  900  b  h 2 1 
t
 tan  
кога е a = t транспортниот капацитет е:

Qm  3600  bh  0,125  t  tan     m  k  v [t/h]
каде

b [m] – горна ширина на олукот
h [m] – висина на материјалот во олукот
 [0] – агол на наклон на материјалот насобран пред лопатките
t [m] – чекор на веригата
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а)
в)

б)

Сл
ика 2.4.2 – Пополнување на олукот со материјал: а) За растојание на греблата а = 2t, б)
За растојание на греблата a = t, в) Транспортер под агол при a = t

2.4.2. ТРАНСПОРТЕР СО ПРОФИЛИРАНИ ГРЕБЛА
2.4.2.1. КОНСТРУКЦИЈА И ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Овој облик на транспортер познат е и
како ,,редлер”, а тоа име го добил по
својот (англиски) пронаоѓач (слика 2.4.3).
Овде транспортерот не се реализира во
отворен олук туку во затворена цевка
(олук) со релативно мал пресек.
Затворениот олук е поделен на два
дела во чија внатрешност се движи
работната и повратната гранка на верига
со специјално профилирани гребла.

Слика 2.4.3 – Ланчест
транспортер во оклоп: 1. Олук,
2. Профилирана верига, 3. Погонска ѕвезда,
4. Затегнувачка станица, 5. Натоварна инка,
6. Истоварна инка, 7. Четка за чистење.
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Греблата имаат профилиран облик
спрема олучестиот попречен пресек.
Таквите гребла формираат облик на
насипниот материјал кој се преместува
пред секое подвижно гребло. Материјалот
меѓу две гребла скоро потполно го
исполнува попречниот пресек на олукот,
а транспортираниот материјал меѓу
греблата како да има облик на сад кој
континуално се преместува вдолж
хоризонталниот сектор на транспортерот.
Профилираните
гребла
можат
поефикасно да ја пренесат погонската

сила на целиот пресек од насипаниот материјал отколку ниските гребла со полн
попречен пресек, па затоа, во одредени услови се допушта транспорт на
материјал не само во хоризонтална рамнина, туку и во коса и вертикална
рамнина.
Процесот на транспорт на материјалот вдолж хоризонталната оска, а
особено на вертикалниот сектор, во значителен степен е условен со особините на
материјалот кој се преместува: со неговата сипкавост (подвижност), сврзните
особини на честичките, како и со отпорот против лизгање на честичките. При
транспорт на суви, прашкести, многу сипкави материјали (на пр. цемент, јаглена
прашина и сл.), кои се одликуваат со поголема подвижност на честичките и слаба
врзливост на честичките, се уочува заостнување на материјалот во однос на
греблата т.е. материјалот се движи со помала брзина од веригата со гребла.
Особено ова заостанување е изразено кај стрмни и вертикални делници, при што
се зголемува потребната сила за транспорт на материјалот доколку на отпорот од
триење му се додаде компонентата од тежината на товарот. Овој недостаток се
отстранува со зголемување на профилот на греблата односно со соодветно нивно
профилирање.
Добри особини
Бара помал простор за вградување во однос на другите видови
транспортери. Затвореното куќиште овозможува транспорт без запрашување на
околината, истурање на материјалот и други штетни емисии. Заради добрата
пополнетост на олукот нема џебови со воздух така што е скоро елиминирана
опасноста од експлозија. Натоварот и истоварот се реализира во било која точка,
а ако треба и на повеќе места со едноставно насипување, односно празнење
преку засун, (слика 2.4.4).

Слика 2.4.4 – Техничко – технолошки можности на транспортери со гребла
во оклоп, во водење на трасата и реализација на натовар и истовар
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При транспортот е можно мешање на разнородни материјали со примена на
дозатори при довод на материјалот во транспортерот, како и раздвојување
спрема гранулацијата со вградување на сита во работниот канал. Кршењето на
зрната од материјалот е значително помало отколку кај конвенционалниот
транспортер со гребла во вид на плочки. Заради малите димензии на олукот
погоден е за вградување во тунели и канали.
Лоши особини
Големо абење на ѕидовите на олукот и веригата како и делумно трошење на
честичките од материјалот. Олукот при транспорт на прехрамбени производи се
обложува со: пластика, керамика или емајл. Триењето меѓу олукот и веригата и
материјалот може да се намали со обложување, но заради високите трошоци тоа
не е секогаш оправдано. Транспортниот капацитет е ограничен и не преоѓа
вредност од 600 t/h.
Примена
Се користат за транспорт на прашкести материјали, ситно зрнести до ситно
парчести (со amin  50 mm) со изедначена гранулација и влажност помала од 40%.
Погодни материјали за транспорт со овој транспортер се: печени топчиња од
глина, боксит, дрвени деланки и струготини, јаглен, жито, стаклени влакна,
каолин, зрна од соја, суров шеќер, PVC гранулат и др. Транспортерот со
профилирани гребла во оклоп може да се користи и за транспорт на жешки
материјали со температура до 5000С. При транспорт на одредени видови стока
(пржено кафе во зрно, јаглена прашина, шеќер, леќа) се појавуваат потешкотии.
Тие тешкотии се надминуваат со посебно обликување на греблата. Лепливи и
печени материјали не се погодни за транспорт со овој транспортер.

Слика 2.4.5 –
Транспорт
со
редлер на измелени
метални
отпадоци (amax 
35 mm)
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Транспортерот со профилирани гребла се користи во сите области на
индустријата каде се појавуваат растресити материјали и тоа пред се во:
хемиската, прехрамбената, металопреработувачката индустрија (слика 2.4.5),
индустријата за сточна храна, цементарниците, млиновите, силосите и во
пристаништа како и кај самоистоварни бродови. Верижниот транспортер со
профилирани гребла најширока примена наоѓа кај силосите и бункерите, како за
транспорт при полнење, така и при празнење.

2.4.2.2. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ
Транспортниот капацитет се
специфичности, преку следниот израз:

одредува,

респектирајќи

одредени

Qm  3600 A1  vL  p   m  k1  k 2   z [t/h]

Агол на наклонот на олукот

Во однос на другите видови транспортери, при пресметка на капацитетот,
овде се појавуваат одредени специфичности кои се опфатени со факторите k1, k2
и z. Факторот k1, го зема предвид заостанувањето на материјалот зад веригата.
Редукцијата на површината на пресекот на олукот заради присуството на
веригата се зема предвид преку факторот k2, а збивањето на материјалот се зема
преку коефициентот z.. Факторот k1 зависи од гранулацијата на материјалот и од
нагибот на транспортерот. Неговата средна вредност е дадена на дијаграмот на
сликата 2.4.6. Помалите вредности важат за лесно подвижни материјали, а
поголемите за потешко подвижни материјали.

зрнести

ситно
зрнести

прашкасти

Слика 2.4.6 – Фактор на заостанување на материјалот зад веригата k1
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Факторот на намалување на зафатнината е k2  0,95, а факторот на збиеност
на материјалот z  1,05. Со цел за упростување на равенката за пресметување на
транспортниот капацитет може да се земе дека е k2z  1,0. За површината на
пресекот на материјалот може да се земе A1=bh1max, па се добива:

Qm  3600  b  h1 max  vL  p   m  k1 [t/h]
каде:

vL [m/s] – брзина на веригата
b [m] – внатрешна ширина на олукот
h1max [m] – максимална дебелина на слојот од материјал во олукот

Кај транспортерите со профилирани гребла за вертикален транспорт се
користи олук со квадратен пресек, а кај кос транспорт со правоаголен пресек.
Стандардни вредности за пресек на олукот (А1 = b x h [m2]) припаѓаат на низата
броеви R10 т.е. изнесуваат: 0,10/0,08; 0,13/0,10; 0,16/0,13; 0,20/0,16; 0,25/0,20;
0,32/0,25; 0,40/0,32; 0,50/0,40 m2.
Транспортниот капацитет може да се регулира преку промена на висината
на слојот материјал во олукот со помош на засун за дозирање. Кај стрмниот и
вертикалниот транспорт олукот мора да биде пополнет со материјал, а
регулацијата на капацитетот е можна едноставно преку промена на брзината на
веригата (vL).

2.4.3. ЦЕВКАСТ ГРЕБАЧ СО ДИСКОВИ
Кај вевкастите гребачи со дискови работниот орган се движи низ затворена
цевка со кружен или правоаголен облик, (слика 2.4.7). Местата на натовар и
истовар можат да бидат во било која точка долж работниот орган. На крајот на
работната гранака со помош на вибрациски уред се чисти работниот орган од
честичките на материјалот.

Слика 2.4.7 –
Цевкаст гребач со
дискови со просторна
патека
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Цевкастиот гребач со дискови е наменет за транспорт на прашкести, ситно
зрнести материјали во хемиската, прехрамбената и дрвната индустрија (сува
глина, вар, цемент, песок, брашно, скроб, шеќер, слад, зрно, дрвени струготини и
др.). Димензиите на зрната треба да бидат 5 до 10 пати помали од пречникот на
цевката. Затворената цевка овозможува и транспорт на житарици. Овој облик на
транспортер заради затворената конструкција го спречува ширењето на мириси и
штетни испарувања при транспортот. Широка примена има и на сточните фарми
за дистрибуција на силажа. Не е погоден за транспорт на лепливи материјали и
материјали кои имаат во својата структура парчиња со голема тврдина.
Цевкастиот транспортер има низа добри особини: едноставна конструкција,
херметичност, флексибилно водење на патеката. Основен недостаток е абење на
цевките и лопатките, особено во кривините. Брзината на движење е мала, од 0,16
до 0,32 m/s, а транспортниот капацитет е 4 до 32 m3/h. Должината на
хоризонталните секции е до 60 m, а висината на дигање до 20m.

2.4.4. ТРАНСПОРТЕР СО ГРЕБЛА ВО ВИД НА КОФИ
За разлика од елеваторите со нишачки кофи, овде кофите се фиксирани и го
фиксираат материјалот долж олукот, а на преминот од хоризонтално во
вертикално движење доаѓа до зафаќање на материјалот, (слика 2.4.8).
Меѓу овој тип транспортер и конвенционалниот транспортер со гребла нема
битна разлика, еднинствено што е овде можен и вертикален транспорт.

Слика 2.4.8 – Транспортер со гребла со кофи
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2.4.5 ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
Qm [t/h]- транспортен капацитет (масен)
Vp [dm3]- простор меѓу лопатките
a [m]- растојание меѓу две лопатки
m [t/m3]- густина на материјалот
p [-]- коефициент на исполнетост
t
[m]- чекор на веригата
b [mm]- горна ширина на олукот
amax [mm]- најголема димензија на парчињата
h [mm]- висина на материјалот во олукот
A1 [m2]- максимална површина (b x h1max) на пресекот на материјалот при
хоризонтален транспорт
vl [m/s]- брзина на веригата
p [-]- фактор на пресекот
k1 [-]- фактор заради заостанување на материјалот зад веригата
k2 [-]- фактор за редукција на површината на пресекот на олукот заради
присуство на веригата
z [-]- коефициент на збивање на материјалот
h1max [m]- максимална дебелина на слојот од материјал во олукот
A [m]- внатрешна површина на олукот
h [m]- внатрешна висина на олукот

2.5. ВИСЕЧКИ ТРАНСПОРТЕР СО
ЗАТВОРЕНА КОНТУРА НА ПATEKAТА
Висечките транспортери со затворена контура на патеката најчесто се
користат за транспорт на стока во парчиња во индустриските погони за
големосериско производство. Основен елемент на овие транспортери е носечката
патека, која ги носи сите подвижни елементи на системот и самата стока. Кај
висечките транспортери стоката се транспортира континуално (ретко во
циклуси) на носачи (носилки) кои се распоредени долж носечката патека на
еднакво растојание (слика 2.5.1 и слика 2.5.2). Стоката која се транспортира
постојано е под влечниот елемент (веригата) т.е. се наоѓа во висечка положба.
Висечкиот транспортер во поглед на можностите за водење на трасата има
голема флексибилност и многу лесно се изведува со просторна траса. По
можностите на прилагодување на транспортната патека на технолошките
потреби на примарниот процес висечкиот транспортер ги надминува сите
останати видови средства со континуално дејство.
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Слика 2.5.1 – Шематски приказ на висечки транспортер со затворена
контура на транспортната патека: 1. Носач на товарот (носилка), 2. Висалка, 3. Влечен
елемент (верига), 4 . Погонска станица, 5. Затегнувачка станица, 6. Превоен верижник, 7. Носечка
патека, 8 Заштитна мрежа, 9. Превоен верижник со две следствено поставени ѕвезди, 10. Место за
изведување на работната операција.

Должината најчесто е меѓу 100 и 500 m. Заради добрите можности на прилагодување на транспортната траса големите постројки се изведуваат од повеќе
независни транспортери функционално поврзани во една технолошка целина.
Носивоста на висечкиот транспортер одредена е со носивоста на носечката
патека и висалката за која се закачува носачот на товарот. Најголем број
изведени висечки транспортери има носивост на висалката под 200 kg. Кај
тешките парчиња оптоварувањето се распоредува на поголем број висалки со
што може да се постигне носивост на носачот на товарот обично до 1 t. Како и
кај транспортерот со плочки
веригата се преведува на погонската и
затегнувачката станица преку помошната ѕвезда или верижник. Заради веќе
опишаните нерамномерности кои се појавуваат при движење на веригата преку
ѕвездите во системот се појавуваат динамички удари и нишање на товарот,
заради што брзината се ограничува на вредност помала од 0,84 m/s.
За развој на висечките транспортери карактеристична е 1912 година кога
Henry Ford започнал со монтажа на возила на тековна лента и кога висечкиот
транспортер се покажал како многу добро решение за реализација на
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транспортот на монтажна линија, но и како средство за поврзување на останатите
фази на процесот со монтажата. Од тогаш до денес развиена е цела низа
различни конструкции на висечки транспортери. Висечките транспортери можат
да се поделат на два основни вида:
-

едношински со фиксна врска со носачот на товарот, влечна верига и
висалка (слика 2.5.2 а), и

-

двошински кај кој висалката за носење на влечната верига и количката
за носење на товарот се движат по различни носечки патеки со можност
на спојување и раздвојување на количката за носење на товарот од
погонскиот т.е. влечниот елемент (слика 2.5.2 б)

Едношинските висечки транспортери, од аспект на реализација на процесите, се наполно детерминирани, движењето е по дефинирана патека, носилките
за носење на товарот се фиксно поврзани за веригата, што значи дека и
транспортниот капацитет е константен, ако ритамот на поставување на товарот
на носачите е константен. Со обзир на дадените особини едношинските висечки
транспортери се предодредени за реализација на транспортните задачи.
Влечна верига

Носечка патека
(пруга)
Обесувалка (носечки уред-количка)

а)

Влечна верига

Носечка патека
Обесувалка за веригата
за веригата

б)

Слика 2.5.2
Основни типови
на висечки
транспортери:
а) едношински,
б) двошински

Носечка патека
за носилката
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Заб на
веригата

Обесувалка за носечкиот
уред на товарот-количка

Добри особини
Висечкиот транспортер, како што е претходно речено има голема
флексибилност при водење на транспортната траса, така што може добро да се
прилагоди на потребите на технолошкиот процес. Дава многу добри можности за
поврзување на сите технолошки елементи во еден систем (приемно одделение,
работни места, меѓуфазни складишта, монтажни места пакување и отпрема).
Висечкиот транспортер не бара голем простор за вградување, а основна
просторна предност е во тоа што тој се инасталира над работната површина така
што придонесува за растоварување на сообраќајниците во производните погони.
Носилките кои носат товар исто така можат да се прилагодат на обликот на
предметот кој се транспортира, а и на видот на процесот кој се опслужува:
потопување, ладење, лакирање, сушење, пескарење и др.
Лоши особини
Висечкиот товар претставува потенцијална опасност по безбедноста заради
што под транспортната патека и луѓето и материјалните средства се штитат со
жичена мрежа. Висечкиот транспортер при движењето генерира одредено ниво
на бучава. Со погоден избор на материјал за изработка на елементите и
соодветни конструктивни решенија нивото на бучава може значајно да се
намали. Релативно малата брзина на движење го прави висечкиот транспортер
непогоден за реализација само на транспортни операции.
Примена
Висечките транспортери масовно се користат во производните системи за
реализација на внатрешен транспорт и тоа: монтажни линии, погони за
обработка на метал, ливници, ковачници, индустрија на моторни возила и др., а
во стоковните центри најчесто се користат за преработка на пратките. Во разни
области на производството висечките транспортери се користат не само за
реализација на транспортот туку и за други операции: миење,сушење, печење,
ладење и др. Појавата на нови системи, пред се возила со автоматско водење не
ги потиснала висечките транспортери, заради пониски трошоци на
експлоатација, особено кај високосериското производство.

2.5.1. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ
Транспортниот капацитет кај висечкиот транспортер директно е
пропорционален од бројот на носилки кои проаѓаат во единица време низ една
точка на патеката. Тоа значи дека транспортниот капацитет директно зависи од:
растојанијата меѓу носилките, брзината на работниот орган и масата (тежината)
на товарот. Брзината на движење зависи од тежината на товарот на една носилка
и начинот на натовар и истовар. Транспортинот капацитет многу често не е
единствен критериум за одредување параметрите на транспортерот бидејќи во
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одредени области на примена пресудно влијание може да имаат технолошките
барања на примарниот производен процес кој што висечкиот транспортер го
опслужува. Апстрахирајќи ги технолошките моменти може да се каже дека
екстремната вредност за брзината на движење на работниот орган (0,84 m/s)
може да се примени само кај лесни товари и товари со помали габарити.
Брзината на висечкиот транспортер v = 0,5 m/s во нормални услови се смета веќе
за голема брзина, а кај транспортерите кај кои е натоварот и истоварот рачен,
брзината не треба да биде поголема од v = 0,35 m/s.
Равенката за одредување на транспортниот капацитет кај транспортот за
парчеста стока, согласно со опишаниот принцип кај континуалните транспортни
системи гласи:

Qp  3600

z1
v [пар/h]
tL

Qt  3,6

GSt  z1
v [kN/h]
tL

Бидејќи потребниот капацитет е зададена величина, од претходните равенки
по правило се пресметува растојанието меѓу носачите на товарот (носилките) кој
по пресметката се усвојува како целоброен производ од чекорот на веригата. Кај
едношинските висечки транспортери можното максимално оптоварување по
една носилка е до 1 t, а кај двошинските е до 2,5 t. Доколку е товарот со
поголеми димензии, парчето се закачува преку траверза на две бесилки (слика
2.5.3)

a)

б)

г)
в)

Слика 2.5.3 – Начин на поврзување на носачот на товарот со бесилки кај
едношински транспортер
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2.5.2. СПЕЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ
2.5.2.1. ПОДНИ ВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЕРИ СО ЗАТВОРЕНА
КОНТУРА НА ПАТЕКАТА ВО ВЕРТИКАЛНА РАМНИНА
Кај овој вид транспортери влечната верига се движи по жлеб кој е вкопан во
подот. Погонската сила се предава на веригата преку погонски верижник, додека
влечната сила се пренесува на предметот кој се транспортира преку потискувач
или кука, а товарот кој се преместува се наоѓа на количка, валјаци или лизгачка
површина, (слика 2.5.4)

Слика 2.5.4 – Шематски приказ на разни видови подни верижни
транспортери со затворена контура во вертикална рамнина

2.5.2.2. ПОДНИ ВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЕРИ СО ЗАТВОРЕНА
КОНТУРА НА ПАТЕКАТА ВО ХОРИЗОНТАЛНА РАМНИНА
И за овој конструктивен вид ланчест транспортер карактеристично е да
веригата, како влечен елемент, се движи по жлеб кој е вкопан во подот, а како
носач на товарот по правило се користи количка (слика 2.5.5),

Количка

Разделник

Слика 2.5.5 – Поден верижен транспортер со затворена контура на
патеката во хоризонатална рамнина
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Должината на транспортната патека не е строго лимитирана и се движи од
неколку десетици метра до неколку километри, во зависност од технолошките
потреби. Носивоста на количката, исто така се движи во широк опсег, од 250 kg
до 20 t. Брзината на движењето на количката е 0,3 до 50 m/min.

2.5.3 ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
Qp [пар/h]; Qt [kN/h] - транспортен капацитет
z1 [пар]- број на делови на една носилка
GSт [N] - тежина на товарот
v [m/s]- брзина на движење на влечниот елемент
qv [N/m]- должинска тежина на веригата по должина метар

2.6. ЗАВОЕН ТРАНСПОРТЕР
Завојниот транспортер е најстаро транспортно средство со континуално
дејство. Го развил Архимед како специјален вид пумпа за наводнување.
Современи облици на завоен транспортер се наоѓаат денес во широка примена.
Завојниот транспортер, (слика 2.6.1) се состои од олук со доводна инка и
испуст, вратило со полжав и погонски уред (мотор, спојка и редуктор).
Поради сопствената тежина и триењето со ѕидовите на олукот материјалот
не се врти заедно со вратилото, туку доаѓа до негово потиснување (слично како
што се поместува навртката и овозможено аксијално движење на навртка во
спрега со завртка при ротација на завртката.

Слика 2.6.1 –Завоен транспортер: 1. Завојно вратило , 2. Олук, 3. Лежиште со спојка,
4. Предно лежиште, 5. Задно лежиште, 6. Доводна инка, 7. Отвор за контрола на работата,
8. Средна инка-испуст за празнење, 9. Предна инка за празнење, 10. Електромотор, 11. Редуктор,
12. Спојка, 13. Спојка
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Добри особини
Завојниот транспортер има едноставна конструкција со знатно поробусен
влечен елемент во однос на лентестите транспортери. Бара мал простор за
вградување, има ниски трошоци на одржување, овозможува добра заштита на
околината од прашина и мириси со примена на затворено куќиште кое може да
биде и наполно херметички затворено. Посебно е погоден за транспорт на
прашкасти матаријали и за материјали со јаки мириси. Натоварот и истоварот се
можни во било која точка и на повеќе места долж олукот. Погоден е за:
хоризонтален, кос и вертикален транспорт. Во процесите каде постои
технолошка потреба, завојниот транспортер може да се користи за ладење,
мешање на разнородни растресити материјали, сушење, загревање, миење,
мешање, пресување, просејување.
Лоши особини
Триењето меѓу материјалот, ѕидовите на олукот и завојното вретено е
големо и предизвикува кршење на честичките, односно парчињата на
материјалот, што доведува до промена на квалитетот на стоката. Голема е
потрошувачката на енергија, а заради големото триење при движењето, големо е
и абењето на елементите на транспортерот. Присутна е и опасност од
заглавување при транспорт, особено кај покрупни парчиња, лепливи и печени
материјали.
Примена
Завојниот транспортер се применува во разни области на индустриското
производство, посебно во хемиската индустрија за транспорт на мали количества
стока, до 400 t/h, на куси растојанија, до 60 m. Овој транспортер е дотолку
поповолен доколку е покусо растојанието и е помал транспортниот капацитет.
Употребата е ограничена на транспорт на прашкасти, зрнести и парчести
материјали со средна големина, посебно каде што е со технолошкиот процес
предвидено мешање односно хомогенизација на материјалот. Димензиите на
најголемите зрна т.е. парчиња од материјалот (amax) не треба да преминуваат 8 до
25% од пречникот на завојното вретено(Ds). Отворен завоен транспортер се
користи во склоп на комплексни постројки како зафатен елемент при истовар на
вагони и бродови. Често се користи како уред за подигнување на материјал кај
полнење на бункери и силоси, а се користи и за празнење на бункери и
контенери.

2.6.1. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ
Брзината на движење на материјалот зависи од чекорот на завојното вретено
hs [m] и бројот на вртежи на вратилото на завојното вретено ns [0/min]
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v

hs  n s
60

[m/s]

Поаѓајќи од опишаната формула, капацитетот на завојниот транспортер
може да се утврди на следниот начин:

Qm  60  C s 
каде се : Cs

Ds2  
 hs  ns   m  p  k [t/h]
4
[-] – фактор на спиралата

Ds

[m] – надворешен пречник на завојното вретено

hs

[m] – чекор на завојното вретено

ns

[0/min] – број на вртежи на завојното вретено

m

[t/m3] – густина на материјалот

p

[-] – коефициент на пополнетост

k

[-] – коефициент на наклон

Доколку е познат, односно зададен транспортниот капацитет, од
претходната формула може да се одреди односот hs/Ds = 0,61,0, и потребниот
број на вртежи на вратилото ns. Кај пресметката се практикува и обратен
пристап, т.е. за избрана брзина v се пресметува производот (Ds2hs) =
(0,61,0)Ds3, (табела 2.6.2), (слика 2.6.1). За одреден пречник на полжавот Ds од
табелата 2.6.1 може да се отчита соодветниот број на вртежи на вратилото на
полжавот. Пречникот на полжавот мора да биде усогласен со гранулацијата на
материјалот, така што кај растресита стока, кај која е учеството во материјалот
на парчињата со големина amax до 10%, односот на пречникот и amax треба да
биде: (Ds/ amax)  4, а кога е процентуалното учество на amax во структурата на
материјалот поголемо од 80%, тогаш мора да биде (Ds/ amax)  12.

a)

б)

в)

Слика 2.6.2 – Степен на пополнетост за разни видови материјали:
а)Житарици, пченка, грав, сончоглед, брашно, шеќер, гасена вар; б)Јаглен во парчиња – сув,
цемент, груба сол, сува земја, тресет; в) Пепел, песок, кокс, сода
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Табела 2.6.1 – Минимални и максимални вредности на бројот на вртежи на
вратилото на завојното вретено во зависнот од неговиот пречник
DS [mm]

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

-1

54

45

37

30

24

20

17

15

13

11

9

8

-1

240

210

180

150

125

105

90

75

63

52

45

40

nSmin [min ]
nSmax [min ]

Факторот Сs ја зема предвид конструкцијата на завојното вретено:
Сs = 0,91,0 завојно вретено со полн завој/непрекината завојна површина
Сs = 0,60,8 завојно вретено со лентеста завојница
Сs = 0,40,7 завојно вретено со сегментен облик (лопатки, крилца)
Табела 2.6.2 – Пресметковни вредности кај завојните транспортери
v = 0,1 [m/s]

v = 0,2 [m/s]

v = 0,3 [m/s]

v = 0,4 [m/s]

DS

hS

[mm]

[mm]

QV
[m3/h]

nS [m-1]

QV
[m3/h]

nS [m-1]

QV
[m3/h]

nS [m-1]

QV
[m3/h]

nS [m-1]

100

100

0,7

60

1,4

120

2,1

180

2,8

240

125

125

1,2

48

2,4

96

3,6

144

4,8

192

160

160

2

37

4

74

6

11

8

148

200

200

3

30

6

60

9

90

12

120

250

250

5

24

10

48

15

72

20

96

315

300

8

20

16

40

24

60

32

80

400

350

13

17

26

34

39

51

52

68

500

400

20

15

40

30

60

45

80

60

630

450

32

13

64

26

96

39

128

52

800

500

52

12

104

24

156

36

208

48

1000

560

82

10

164

20

246

30

328

40

Степенот на пополнетост зависи од видот на материјалот и големината на
парчињата во структурата на стоката (слика 2.6.2). Степенот на пополнетост
може да се регулира со дозирање при натовар, а критериум за избор на степенот
на пополнетост е елиминација на опасноста од заглавување на работниот орган.
За поедини видови стока се препорачуваат следните вредности:
 p = 0,45 за лесно подвижни и неабразивни материјали (брашно, жито, семе
на маслодајни растенија)
 p = 0,30 за малку абразивни,зрнести и ситно парчести стоки (сол, песок,
фин чакал, антрацит)
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 p = 0,15 за многу абразивни и агресивни материјали (пепел, чакал, цемент,
земја, руда, ѓубриво)
Кај завојните транспортери кои се вградуваат на излезната страна на бункер
или контенер се бира  p  0,8, а кај полжав со лентеста завојница степенот на
пополнетост треба така да се избира за материјалот да не оди преку работ на
завојното вретено односно да не доаѓа до заостанување на материјалот.
Факторот на наклонот со кој се корегира транспортниот капацитет при
пресметка кај косите транспортери, за наклон   250 може да се отчита од
следната табела (табела 2.6.3).
Табела 2.6.3 – Фактор на наклонот k
Наклон на транспортерот  [0]

00

50

100

150

200

250

Фактор на наклонот k

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

[-]

2.6.2. ОДРЕДУВАЊЕ НА МОЌНОСТА ЗА ПОГОН
За да се добие вкупната потребна моќност за погон на завојниот транспортер
мора да се земат предвид следните парцијални моќности: PW – моќност потребна
за транслаторно движење на материјалот во олукот, PS – моќност потребна за
совладување на триењето меѓу матријалот и завојницата, PL - моќност потребна
за совладување на отпорот во лежиштата на вратилото, PH – моќност потребна за
дигање на материјалот, PZ – моќност потребна за совладување дополнителни
отпори (заради бочно потискување на материјалот завојницата извршува работа
на подигнување на материјалот, отпор на зафаќање на материјалот, заглавување
на материјалот меѓу завојницата и ѕидовите на олукот, отпори наместото каде се
наоѓаат средните лежишта, мешање т.е. внатрешно триење меѓу честичките на
материјалот). Заради потешкотии околу утврдувањето на потребните
коефициенти во соодветните изрази за одредување на посочените парцијални
моќности, во практичната работа моќноста може да се одреди преку единствен
коефициент  т.е. преку следниот израз:

PT 

qt  LQ    v
1000   P



qt  LQ  v  sin 
1000   P

[kW]

каде се:
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qt

[N/m] – тежина на товарот по должина метар

LQ

[m] – должина на транспорт



[-] – единствен коефициент

v

[m/s] – брзина на движење на материјалот

p

[-] – коефициент на искористување на транспортерот



[0] – наклон на транспортерот

Единствениот коефициент на отпорите  зависи од видот на материјалот,
површините на олукот и полжавот, видот на полжавот и степенот на пополнетост
и се движи во опсег од 2 до 5, а кај вертикалниот транспорт од 6 до 19.
За поедини видови материјали можат да се користат следните вредности:
 = 2 до 3 за: жито, зрна на маслодајни растенија, дрвени струготини, дрвен
јаглен, сапунска маса, боракс, боксит, антрацит, тресет, влажен јаглен, шеќер,
јаглена прашина, ретка кал – тиња.
 = 3 до 4 за: камена вар, цемент, кршен мраз, метални струшки, песок за
лиење, фин песок, PVC-гранулат, глина, пепел, гипс, сулфур
 = 4 до 5 за: чакал, земја, руда, вештачко ѓубриво, сол, густа тиња.
Колку е материјалот поподвижен и пофин помали се отпорите на движење
односно помал е коефициентот на отпорите. За тешки и абразивни материјали
важат максимални вредности.

2.6.3. СПЕЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ НА ЗАВОЈНИ
ТРАНСПОРТЕРИ
Завоен транспортер за вертикален транспорт
Овој транспортер се состои од вертикална цевка во која се наоѓа завојното
вретено (слика 2.6.3). Натоварот се реализира преку кус хоризонтален
транспортер, хармоника со ќелии, вибратор или глава за забрзување на
материјалот, а испустот се наоѓа на горниот крај, изведен во облик на насочувач.
Погонот може да биде на горнот или долниот крај на транспортерот.
Центрифугалната сила делува по целиот обем и благодарејќи на триењето
меѓу материјалот и ѕидовите на олукот материјалот не се врти, туку се потиска
во насока на вртење на завојното вретено. До движење не доаѓа при секоја
брзина, туку мора да се избере т.н. критична брзина за да воопшто дојде до
оптимално движење.
Завоен транспортер со свитлива завојница
Се користи за транспорт на подвижни, ситно зрнести материјали со
големина на парчињата до amax  25 mm, (слика 2.6.4). Транспортната патека
може да биде хоризонтална, коса и вертикална и тоа со спуштање и подигнување
на материјалот. Свитливата завојница се врти во црево со висока отпорност, кое
е изработено од: пластика, синтетички влакна со метална арматура, а се користат
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и челични цевки. Во зависност од техничките параметри може да се оствари
транспортен капацитет до 18 m3/h на растојанија до 15 (60) m.

Слика 2.6.4 – Завоен транспортер
со свитлива завојница

Слика 2.6.3 – Типови на вертикални завојни транспортери
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Завоен транспортер за парчеста стока
Аналогно
на
завојниот
транспортер,
принципот
на
завојница се користи и кај
транспортот на парчеста стока и
тоа со висечки и лежечки товар
(слика 2.6.5). Основен елемент е
цевка (ротор) која носи жичана
завојница, со чие вртење доаѓа до
движење
на
парчињата.
Системите со обесени товари
претставуваат модерна верзија на
овие уреди. Благодарејќи на
едноставната конструкција и
примена на автоматизација овој
транспортер
наоѓа
широка
примена во индустријата.
Слика 2.6.5 – Завоен транспортер
за парчеста стока

2.6.4 ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
[m/s]- брзина на движење на материјалот
[m]- чекор на завојното вретено
[o/min]- број на вртежи на завојното вретено
[t/h]- транспортен капацитет
[-]- фактор на завојницата
[m]- надворешен пречник на завојното вретено
m [t/m3]- густина на материјалот
p [-]- коефициент на пополнетост
k [-]- коефициент на наклон
amax [mm]- најголема димензија на парчињата
qt [N/m]- тежина на товарот по должина метар
LQ [m]- должина на транспорт
 [-]- единствен коефициент
p [-]- коефициент на искористување на транспортерот
 [0] – наклон на транспортерот
v
hs
ns
Qm
Cs
Ds
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2.7. РОТОРЕН БАГЕР
2.7.1. ОПШТИ КАРАКАТЕРИСТИКИ
Пораст на ефикасноста на работата на површинските копови и депонии за
складирање на растресити материјали подразбира и користење на соодветна
маханизација за копање односно реализација на претоварните процеси. Средства
кои го обезбедуваат ова се роторните багери. Главни особини на овие средства се
континуален ископ на материјалот и континуален претовар на стоката на
средство кое ја реализира следната фаза. Доколку се висината на копање и
капацитетот на машината адекватно избрани ефикасноста на роторните багери
може да биде вонредно голема. Областа на примена на овие средства се движи во
опсег од многу лесни до вонредно тешки материјали. Багерите за реализација на
претоварните процеси на складиштата на растресити материјали (депонии)
обично се означуваат како роторни багери реклајмери. За претоварните процеси
обично се применуваат мобилни багери, било шински, било гасенични (сл. 2.7.1).

Слика 2.7.1 –Роторни багери- реклајмери

Суштинска разлика меѓу роторните багери за копање (ескаватори) и
роторните багери кои се користат како претоварни средства (реклајмери) се
состои во силата на режење (копање) и обликот на ,,забите” или кофите на
роторот. За разлика од барањата кај ископите на тлото кај површинските копови,
за претовар на растресита стока во големите складишта потребни се многу
помали сили на режење, а основни барања кои го одредуваат типот и
карактеристиките на роторниот багер се капацитетот и димензиите на
средството. Од роторните багери-реклајмери се бара многу голем транспортен
капацитет, а покрај тоа и висок степен на економичност, со релативно
едноставна конструкција. При тоа, често е присутно, барање да роторните багери
кои реализираат претоварни операции со растресита стока на депониите бидат
реверзибилни машини, значи да обезбедат ускладиштување и искладиштување
на растресита стока.
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Роторните багери (ескаватори и реклајмери) копаат односно зафаќаат
материјал со голем број кофи сместени по ободот на работното тркало
монтирано на врвот од стрелата која овозможува поместување на тркалото во
вертикална рамнина (подигнување и спуштање). Ископаниот или зафатениот
материјал во континуитет се предава, преку соодветен систем, на транспортер со
лента кој ја транспортира стоката до местото на истовар и ја предава на друг
транспортер.
Роторниот багер се состои од вртлив горен дел на кој се наоѓа работниот
орган а кој го сочинуваат: ротор со ведра (работно тркало), носач на роторот
(стрела), погонски мотор, катарка со систем на јажиња и механизам за подигање
и спуштање на стрелата, транспортер со лента, противтег и механизам за вртење
на багерот, долен вртлив дел кој ја носи конзолата со транспортерот со лента за
натовар на материјалот, на чиј крај е обично поставен натоварен уред за
насочување на материјалот, и основа на багерот со возни елементи (слика 2.7.2).
Кај малите багери нема среден вртлив дел, туку се сите елементи сместени на
една вртлива основа.
Најкаракатеристичен дел на роторниот багер е работниот орган, т.е.
работното тркало (роторот) по кој и системот го добил името. Горниот дел на
багерот се врти околу вертикалната оска за 270 0 или за 3600. Управувањето со
багерот е од кабината која е сместена, по правило, на врвот на стрелата која на
другиот крај го носи роторот, а управувањето со транспортерот за натовар го
врши друг работник од посебна кабина.

Слика 2.7.2 – Роторен багер: 1. Ротор со ведра и погон, 2. Стрела, 3. Хидрауличен
цилиндер за промена на аголот на стрелата, 4. Транспортер со лента на стрелата, 5. Носечка
конструкција на вртливиот дел, 6. Транспортер со лента за претовар, 7. Погон на претоварниот
транспортер, 8. Хидрауличен цилиндер за промена на наклонот на претоварниот транспортер, 9.
Платформа на вртливиот дел, 10. Против-тег, 11. Лежиште на вртливиот дел, 12. Основа со два
гасенични погони, 13. Кабина.
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Висината на подигање на роторот кај малите багери се движи околу 6 m,
додека кај големите багери до 50 m. Оваа висина е значајна за системи кои се
користат за празнење на депонии, бидејќи засипување на роторот со материјал е
непожелно.
Денес во експолатација се применуваат багери со огромни димензии, чија
маса се движи и до 130000 t, а кои во текот на еден ден можат да откопаат до
500000 m3 материјал. Во претоварно-складишните процеси со растресити стоки
воглавно се користат мали и средни багери со технички капацитет од 300 до 2000
m3/h и должина на стрелата од 20 до 50 m. Со цел за снижување на потребните
инвестиции овие багери често се градат како комбинирани односно
реверзибилни машини, кои при полнење на депонијата служат и како одлагачи, а
при празнење на депонијата служат како багери (слика 2.7.3).

Слика 2.7.3 – Комбинирана машина за работа на депонија за растресита
стока
Погонот кај роторните багери се изведува преку електромотор со
наизменична струја, а кај багерите со гасеници, заради регулација на брзината, се
користат мотори со еднонасочна струја. Кај малите роторни багери се користат и
дизел мотори.
Добри особини
Роторниот багер претставува најсовремена конструкција во фамилијата
багери. Заради големиот капацитет нашол широка примена во претоварноскладишните процеси, каде се појавуваат големи количини растресита стока
(пристанишни терминали и големи индустриски складишта). Работниот орган
(роторот) копа односно зафаќа материјал во континуитет, со што се остварува

99

голем капацитет. Во однос на другите типови багери ова решение има помала
специфична метална зафатнина, помала потрошувачка на електрична енергија,
може да врши селективно откопување односно зафаќање на материјалот, а при
копањето може да се оствари и голема сила на режење. Заради релативно малата
потрошувачка на електрична енергија и другите веќе спомнати добри особини,
роторните багери во значајна мерка ги потиснале конвенционалните претоварни
средства.
Лоши особини
Основен недостаток на роторниот багер се големите вибрации кои
настануваат заради отпорите на режење и заради кое се јавуваат вибрации на
целиот систем. Со зголемување бројот на ведрата на роторот овој недостаток
може да се ублажи.
Примена
Како што е веќе речено, заради своите извонредни технолошки особини,
роторните багери постанале клуч за рационализација на претоварноскладишните процеси на местата каде се претовараат и складираат големи
количини растресити материјали, рудници со отворен коп, термоцентрали,
пристаништа, индустриски складишта.
Гранични вредности
класификација

на

техничко-технолошките

параметри

и

Произведувачите и проектантите за класификација на роторните багери ги
користат следните параметри:
1. Максимален теоретски часовен транспортен капацитет, според кој
роторните багери се групирани:
-

со мал капацитет

до 500 m3/h

-

со среден капацитет

до 2500 m3/h

-

со голем капацитет

до 5000 m3/h

-

со многу голем капацитет

над 5000 m3/h

2. Силата на режење (копање) по единица површина или по единица
должина (само за ескаватори):
-

нормална специфична сила на режење

до 700 kN/m2

-

зголемена специфична сила на режење

преку 700 kN/m2

3. Обликот на површинскиот коп, за ескаватори кои реализираат терасаст
ископ на повеќе нивоа:
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-

роторни багери кај кои дебелината на копање не е поголема од радиусот
на роторот (слика 2.7.4 а) т.е. висинско копање (стрелата заклопува
позитивен агол со хоризонталата).

-

роторни багери кај кои дебелината на копање е поголема од радиусот на
роторот (слика 2.4.8 б) т.е. длабинско копање (стрелата заклопува
негативен агол со хоризионаталата).

-

роторни багери – реклајмери, кои ги реализираат претоварните задачи во
складиштата и кои се прилагодени на обликот на складиштето. Може да
се зборува за три основно облици на складишни депонии каде се
применуваат овие средства: а) Правоаголни складишта на депонијата со
модуларен или терасест начин на работа; б) Кружен облик на депонијата
(поларна) – се применуваат роторни багери со специјална конструкција;
в) Копани складишта на депонијата изведени во облик на ровови т.е.
канали.

б)

a)

Слика 2.7.4 – Облици на копови кај терасаст ископ: а) висинско копање,
б) длабинско копање

4. Метода на празнење. Ископаниот или зафатениот материјал може да се
натовари во транспортни средства, на транспортер со лента или на депонија.
5. Начин на поместување на роторот за време на процесот на копање
(зафаќање) на материјалот:
-

движење на целиот систем,

-

движење на роторот нанапред.

6. Начин на движење:
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-

гасенични роторни багери,

-

роторни багери кои се движат по шини.

Основни техно-експлоатациски параметри
Основни техно-експлоатациски параметри со кои се опишуваат роторните
багери се следните:
QV [m3/h] - теориски капацитет изразен во количество ископан (зафатен)
материјал во текот на еден час,
Hm [m] - максимална висина на дофат,
K1 [bar] – сила на притисок на копање по единица површина,
KL [N/cm] - сила на режење по единица должина.
Силата на копање која е непоходна за ископ на различни видови материјали
дадена е во табелата 2.7.1, каде исто така е наведена густината и коефициентот
на растреситост (зголемување на волуменот) на ископаниот материјал.
Табела 2.7.1
Ред.
бр

МАТЕРИЈАЛ

K1 [bar]

НАСИПНА
ГУСТИНА [t/m3]

КОЕФ. НА
НАБУБРУВАЊЕ КМ

Материјал кој лесно се копа
1
2

Песок, песочна
глина (мек, влажен)
Глина, фин чакал
(мек, влажен)

0,4 – 1,3

1,2 – 1,5

1,05 – 1,16

1,2 – 2,5

1,4 – 1,9

1,14 – 1,26

Материјал со средна цврстина
3

4

5

Глина цврста),
чакал, многу мека
глина, водена
камена тиња
Многу цврста глина
со кршен камен и
меки шкрилци
Јаглен, мангански и
фосфатни руди,
камен со средна
цврстина

2,0 – 3,8

1,6 – 2,0

1,24 – 1,3

3,0 – 5,5

1,9 – 2,2

1,28 – 1,37

5,2 – 7,6

2,1 – 2,5

1,35 – 1,42

Материјали кои тешко се копаат
6

7
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Вар, гипс (средна
цврстина), тврд
јаглен, замрзната
земја
Тврда вар, лапорец,
тврд гипс, цврст
камен, замрзната
земја со средна
цврстина

7 – 12

2,3 – 2,6

1,4 – 1,45

12 – 30

2,3 – 2,8

1,42 – 1,48

2.7.2. КАПАЦИТЕТ КАЈ РОТОРНИОТ БАГЕР
Теоретскиот капацитет на роторниот багер е:

QV  60  z  V  n [m3/h]
при што, ефективниот капацитет може да се пресмета преку равенката:

QVef 

QV   e
KM

[m3/h]

каде се: z [пар] – број на ведра, V [m3] – зафатнина на едно ведро, n [min-1] – број
на вртежи на роторот, e [-] – коефициент на пополнетост на ведрата, KM [-] –
фактор на набубрување на материјалот.

2.7.3. ОДРЕДУВАЊЕ НА МОЌНОСТА ЗА ПОГОН НА
РОТОРНИОТ БАГЕР
Роторните багери со среден, голем и многу голем капацитет се опремуваат
со еднонасочни мотори, (со еден или со група мотори) со можност за напонска
контрола, посебно кај вртливите механизми. Средствата со мал капацитет се
опремуваат обично со мотор за наизменична струја со кусо споен ротор.
Вкупната потребна моќност може да се одреди според равенката:



PT  0,026  QV  K1  0,52  H m  0,2  K1 D 0, 25
каде што се: QV



[kW]

[m3/h] – теоретски капацитет

K1

[bar] – сила на притисок на копање по единица површина

Hm

[m] – максимална висина на режење

D

[cm] – пречник на работното тркало

Со примена на дадената равенка се утврдува вкупната моќност на средствата
(моќност за погон на роторот, за ротација и подигање на стрелата, за движење на
средството и др.).

2.7.4. СПЕЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ
Покрај базните облици на роторни багери опишани претходно се поширока
примена имаат и специјалните облици, кои пред се се наменети за реализација на
претоварните процеси, во рамки на кои е потребно да се обезбеди екстремно
голем претоварен капацитет. Специјалните облици на роторните багери по
правило се изведуваат како наполно автоматизирани постројки. Една од
варијантите на тие специјални облици, која се користи за празнење на линеарни
депонии е прикажана на сликата 2.7.5. Постојат исто така и решенија кои можат
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да реализираат, како функција на празнење, така и функција на полнење на
депонија (слика 2.7.5). Исто така, покрај опслужување на линеарни депонии, оваа
конструкција на роторни багери се применува и како решение за опслужување на
поларни и комбинирани депонии, (слика 2.7.7).

а
Слика 2.7.5 – Мостовски роторен багер-реклајмер (работи во комбинација
со посебен одлагач со стрела)

Слика 2.7.6 – Комбиниран мостовски роторен багер за полнење и празнење
на депонии

Слика 2.7.7 – Технолошки можности за обликување на складишта за
растресит материјал-депонија, кај кои претоварот на материјалот се
реализира со специјални видови роторни багери
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2.7.5. ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
QV [m3/h]-теоретски капацитет
z [-]- број на ведра
V [m3]- зафатнина на едно ведро
n [min-1]- број на вртежи на роторот
Qveff [m3/h]- ефективен капацитет
e [-]- коефициент на пополнетост на ведрата
kM [-]- фактор на набубрување на материјалот
h [m]- висина на ведрата
Pt [kW]- вкупна потребна моќност за погон
K1 [bar] - сила на притисок на копање по единица површина
Hm [m]- максимална висина на режење
D [cm]- пречник на работното тркало

2.8. ОСЦИЛАТОРНИ ТРАНСПОРТЕРИ
2.8.1. ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ И
КЛАСИФИКАЦИЈА
Осцилаторните транспортери се специфичен вид транспортери за
континуален транспорт на растресита и парчеста стока без влечен елемент, кај
кои до движење на стоката доаѓа под влијание на вибрации кои се пренесуваат на
работниот орган, кој по правило е во облик на олук или цевка. Од начинот на
осцилирање на работниот ораган зависи и начинот на движење на товарот.
Според начинот на движење на товарот осцилаторните транспортери се делат во
две групи: инерцијални и вибрациски.
Кај инерцијалните транспортери товарот се лизга долж работниот орган
под дејство на силата на инерција. Движењето на материјалот по олукот се
постигнува така што при движење на олукот нанапред силата на триење меѓу
материјалот и олукот обезбедува движење на материјалот нанапред заедно со
олукот, додека при движење на олукот наназад, таа сила (на триење) е недоволна
за заедничко движење на олукот и материјалот, па материјалот се лизга по
олукот.
Кај вибрациони транспортери, за разлика од инерцијалните, начинот на
движење на товарот е со негово потскокнување т.е. тој се движи со
микроскокови.
Обликот на трасата кај ослцилаторните транаспортери може да биде
праволиниски и тоа хоризинтален или кос – со подигнување или спуштање на
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товарот (со релативно мал агол на наклонот до 15 0) и вертикален – со
поместување на товарот во олук со спирален облик.
Добри особини
Осцилаторните транспортери се со едноставна конструкција од кое
произлегуваат и ниските инвестициски трошоци. Работниот орган може да биде
херметички затворен што е погодно за транспорт на отровни и агресивни
материјали. Овозможува економичен транспорт и на жешки материјали (до
10000С). Ако работниот орган се обложи со гума или пластика може да се
користи и за транспорт на лепливи и абразивни материјали. Вдолж работниот
орган можен е истовар преку засун во било која точка на работниот орган.
Кај вибрацискиот транспортер многу е низок интензитетот на абење на
работниот орган. Со одредени конструктивни решенија може, со добри
можности за регулација, да се оствари: дозирање, просејување и сепарација на
материјалот.
Лоши особини
Осцилаторните транспортери имаат ограничена должина и капацитет на
транспорт, а според транспортниот капацитет припаѓаат на класа на
транспортери со мал и среден капацитет (200400 m3/h). Осцилаторните
додавачи заради малата должина на транспорт можат да остварат неколку пати
поголем капацитет од погоре наведениот. Должината на транспорт за стандардни
конструкции е до 40 m (во специјални случаи до 80 m). Совладување на
поголеми транспортни дистанци можно е со поврзување на поголем број
транспортери. Не се погодни за транспорт под голем агол (  150), ниту за
транспорт за прашкасти материјали.
При транспорт на одредени видови стоки се појавува високо ниво на бучава.
Современите конструкции, особено со две цевки, не предизвикуваат динамичко
оптоварување на основната конструкција - фундаментот, но и покрај тоа
неопходна е примена на одредени технички мерки, заради спречување
пренесување на вибрациите на околината. Присуството на динамички сили
условува постојана контрола на врзните елементи на транспортерот.
Потрошувачката на енергија е поголема отколку кај транспортерот со лента, а
помала во однос на транспортерот со гребла и завојниот транспортер.
Примена
Областа на примена е во значителна мерка одредена со опишаните особини,
што значи дека осцилаторните транспортери се предодредени за транспорт на
растојание од 80 m (а оптималната должина е до 20 m), за капацитет до 400 m3/h.
Често се користат кај бункерите како додавачи, како и во хемиската индеустија
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каде покрај транспортот паралелно се реализираат и други технолошки
опеарции: ладење, загревање, сушење, цедење, овлажнување, мешање и
сепарација. Во машинската индустрија се користат за транспорт на струготини,
жешки делови во ливниците, а кај механичката обработка за транспорт на ситни
делови.

2.8.2. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ
Транспортниот капацитет кај осцилаторните транспортери се одредува
преку познатата равенка за континуалните системи на транспорт:

Qm  3600  A  v  p   m  k [t/h]
При одредување на транспортниот капацитет кај осцилаторниот
транспортер најтешко е утврдување на стварната брзина на движење на товарот.
Стварната брзина на движење е помала од теоретската (v < vt) и зависи од повеќе
фактори: гранулација, лепливост, учество на ситни честички во структура на
материјалот и др.
Со факторот на наклонот k се намалува транспортниот капацитет кај косите
транспортери и тоа:
 [0]

0

5

10

15

k

1,0

0,9

0,8

0,7

Коефициентот на пополентост на пресекот на работниот орган со материјал
зависи од видот на осцилаторниот транспортер и обликот на работниот орган
(табела 2.8.1).
Табела 2.8.1 – Коефициент на пополнетост на пресекот на работниот
орган со материјал p
КОНСТРУКЦИЈА НА
ТРАНСПОРТЕРОТ
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КОЕФИЦИЕНТ НА ПОПОЛНЕТОСТ НА
ПРЕСЕКОТ НА РАБОТНИОТ ОРГАН

p

Инерцијален со олук

0,5  0,6

Вибрационен со олук

0,6  0,9

Вибрационен со работен орган со
цевкаст облик и со кружен пресек

0,5  0,6

Вибрационен со работен орган со
цевкаст облик и со правоаголен
пресек

0,6  0,8

2.8.3. ИНЕРЦИЈАЛЕН ТРАНСПОРТЕР
Транспортерот со константен притисок на дното на олукот со состои од
работен орган, обично во облик на олук кој е ослонет на валјаци. Работниот
орган изведува осцилаторно движење со различни брзини и забрзувања во
хоризонтална рамнина со побуда преку кинематски механизам или пневматски
побудувач, (слика 2.8.1)
Средната брзина на материјалот е: v 
каде

Sm  n
[m/s]
60

Sm [m] – патот на материјалот кој одговара на еден вртеж на кривестиот
механизам,
n [0/min] – број на вртежи на кривестиот механизам во минута.
Потребната снага за погон може да се одреди преку равенката:

PT  0,0014GK  GT  [kW]
каде

GK [daN] – тежина на работниот орган

GT [daN] – вкупна тежина на товарот без работниот орган

Слика 2.8.1 –Инерциски транспортер со константен притисок врз дното
на олукот: 1. Олук, 2. Валјаци за потпирање, 3. Погон.
Транспортерите со променлив притисок на материјалот врз дното на олукот
се потпираат на подлогата преку еластични носачи. При движење на работните
органи нанапред вертикалната компонента на забрзувањето е насочена нагоре, а
од нејзината големина зависи дали материјалот ќе се движи во скокови или ќе се
лизга, т.е. дали транспортот ќе биде
инерцијален
или вибрациски.
Движење
напред
Движење назад Може да се
каже дека транспортерите со променлив притисок на материјалот врз дното на
олукот претставуваат преодна фаза од инерцијален кон вибрациски транспортер.

2.8.4. ВИБРАЦИСКИ ТРАНСПОРТЕР
Вибрацискиот тарнспортер, (слика 2.8.2), се состои од: работен орган –
носач во облик на олук или цевка (1), елементи за водење на работниот орган (2),
еластични елементи за потпирање, т.е. носење на работниот орган (3) и побуда –
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погон (4). Посебна улога имаат елементите за водење и потпирање, а нивната
задача е:
-

прифаќање на статичкото оптоварување од работниот орган и товарот,

-

формирање осцилаторен систем,

-

давање насока на осцилирањето.
Слика 2.8.2 –
Основни делови на
вибрацискиот
транспортер

Со комбинирање на различни конструктивни решенија за потпирање, погон,
бројот на истовремено осцилаторни маси, степенот на врамнотеженост,
настанале различни конструктивни решенија на осцилаторни вибрациски
транспортери. Според бројот на масите кои истовремено осцилираат
транспортерите обично се градат со една, две и повеќе маси. Според начинот на
потпирање се делат на: слободно осцилирачки и потпрени со круто водење.
Вибрациските транспортери се побудуваат најчесто со: центрифугални,
ексцентрични, електромагнетни, пневматски и хидраулични побудувачи.
Пневматски и хидраулични ретко се користат, освен во случаи каде е присутна
опасност од експлозија.

2.8.5. ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
Qm [t/h]- транспортен капацитет
A [m2]- површина на попречниот пресек на материјалот врз носечкиот
елемент
v [m/s]- стварна брзина на движење на товарот
p [-]- коефициент на искористување на пресекот
m [t/m3]- густина на материјалот
k [-]- коефициент на наклонот
 [o]- агол на наклонот
sm [m]- пат на материјалот кој одговара на еден вртеж на кривулест
механизам
n [o/min]- број на вртежи на кривулест механизам
PT [kW] - потребна снага за погон
Gk [daN]- тежина на работниот орган
GT [daN]- вкупна тежина на товарот врз работниот орган
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2.9. ДОДАВАЧИ КАЈ СИСТЕМИТЕ ЗА
ПРЕТОВАР НА РАСТРЕСИТА СТОКА
Претоварните процеси со растресита стока, покрај ангажирањето на
средствата за механизација, по правило бараат и користење на друга опрема и
средства кои, во рамки на реализацијата на овие процеси, имаат помошна
функција:
-

Бункери,

-

Бункерски затворачи,

-

Додавачи.

2.9.1. БУНКЕРИ
Бункерите најчесто се дефинираат како садови наменети за краткотрајно
прифаќање на растресита стока. Во претоварните процеси бункерите се почетни
и крајни точки на транспортниот циклус. Со привремено одложување на стоката
во бункерите се постигнува изедначувачко дејство во процесот (временско и
квантитативно) без кое не би имало ниту континуитет во технолошкиот процес.
Празнењето обично се извршува под дејство на гравитација, иако за
подобрување на истекувањето може да се применува и дополнителна опрема
(вибрациски уреди, пневматски системи и сл.).
Бункерите, конструктивно, имаат два основни делови: тело и инка. Телото е
правоаголно, кружно или со квадратен облик, а инката е прилагодена на
геометрискиот облик на телото. На излезниот дел од бункерот се наоѓа затворач
под кој обично се поставува додавач.

2.9.2. БУНКЕРСКИ ЗАТВОРАЧИ
Наманета на затворачите е по потреба да го отвораат или затвораат
излезниот отвор на бункерот. Имаат и функција за регулација на количеството
материјал при празнење, со делумно отворање на излезниот отвор. Во пракса се
користат различни конструктивни решенија на бункерски затворачи.
Управувањето со затворачите е по правило далечинско и се изведува со
пневматски или хидраулични системи, иако во пракса се среќаваат и решенија
базирани на рачно управувани механизми.
Конструкцијата на затворачите на бункерите треба да е таква да при
отворање или затворање се ангажира што помала сила. Покрај тоа е потребно да
се обезбеди брзо отворање и затворање на излезниот отвор на бункерот и
рамномерен проод на материјал при празнење.
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2.9.3 ДОДАВАЧИ
Со терминот ,,додавачи” најчесто се обединуваат сите средства и уреди кои
се наменети за регулација на количеството на стока која истекува од бункерот,
или за забрзување на празнење на бункерот, односно зголемување количествто
на стока, која истекува од него. Додавачите технолошки можат да се групираат:
-

додавачи, чија основна функција е регулација на количеството материјал
кој истекува од бункерот,

-

истоварувачи, чија основна функција е зголемување на количеството на
материјал кој истекува од бункерот, без можност за регулација на
количеството.

Во принцип, континуалниот тек на материјалот од бункерот и
,,поставувањето” на таа стока (натоварот) на работниот орган од претоварното
средство, се реализира со примена на додавачи. Покрај регулацијата за
количеството на материјал кој истекува од бункерот и поврзувањето меѓу
бункерот и силосот со претоварниот и транспортниот систем, додавачите можат
да се користат и како технолошки елементи во рамки на системот на реализација
на различни технолошки операции, како што се дробење, сушење, мешање,
просејување, пакување и др.
Додавачите за регулација на текот на стоката се делат во две основни групи:
волуметриски и гравиметриски.
Волуметриските додавачи се така конструирани да обезбедуваат
остварување на зададениот капацитет (протокот) изразен во зафатнински
единици во единица време (на пример m3/s). Волуметриските додавачи не го
изразуваат протокот доволно точно во маса единици (отстапувањето е околу
5%) што е предизвикано со варијации на насипната густина. Доколку е
потребно да овие отстапувања се намалт на 1%, се применуваат гравитациони
додавачи. Принципот на работа на овие средства се базира на директно
отчитување на тековната маса на стоката, па интензитетот на текот (протокот),
изразен во масени единици во единица време (на пример t/h), не зависи од
варијацијата на густината.
Видови додавачи
Во експолоатација се среќаваат голем број различни конструктивни
решенија на додавачи: плочести, лентести, додавачи со гребла, инерцијални,
додавачи со вртлив диск, додавачи со барабан, додавачи со лопатест ротор
(додавачи со џебови), ѕвездести додавачи, завојни и вибрациски.
2.9.3.1. ПЛОЧЕСТИ ДОДАВАЧИ
Плочестите додавачи претставуваат, всушност, плочести транспортери со
релативно мала должина, комбинирани со соодветна натоварна инка, (сл. 2.9.1).
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Затворач

Погонски верижник

Гонет верижник

Слика 2.9.1 – Изглед на плочест додавач
Овој вид додавачи погоден е за работа во тешки услови, т.е. со стока која со
својата структура поседува парчиња со остри рабови, со жешки и абразивни
материјали. Овие додавачи најчесто се користат за: метални руди, минерали,
цемент, клинкер, шљака и згура, метални отпадоци и др. Една од типичните
области на примена на плочестите додавачи е во процесот на прием на стока од
бункери и ,,хранење” на дробилки или транспортери со континуално дејство,
(слика 2.9.2). Погонот преку верижник овозможува задвижување на овие
додавачи и под полно оптоварување.
Плочестите додавачи не се погодни за манипулација на фини абразивни
материјали кои би можеле да поминат меѓу плочите и да предизвикаат абење.
Овој вид додавачи се подредува во категоријата волуметриски средства, при што
капацитетот кој се остварува зависи од брзината на работниот орган и обликот на
плочите со кои се одредува обликот и големината на попречниот пресек на
материјалот.
Вагонски превртувач

Додавач со плочки
Сито

Приемен бункер

Дробилка

Ситни парчиња

Слика 2.9.2 – Приказ на типична примена на плочести додавачи
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2.9.3.2. ДОДАВАЧИ СО ЛЕНТА
Додавачите со лента се реализираат во два можни облици: со лента потпрена
на валјаци и лизгачка лента, при што најчесто се применува решение каде
лентата се ослонува на валјаци. Всушност се работи за куси транспортери со
лента кои, конструктивно ги содржат сите елементи како и конвенционалните
транспортери со лента, (слика 2.9.3). Овие додавачи по правило имаат можност
на промена на брзината на лентата, а доколку се комбинираат со некои од
техничките решенија на дозатори, овозможуваат прецизна регулација на
протокот на материјалот кој излегува од бункерот.
Додавачите со лента најчесто се применуваат кај пофини растресити
материјали (максималната големина на парчињата не би требало да преминува
150 mm). Нивната примена не е целисходна за лепливи, крупнозрнести
материјали со остри рабови кои би можеле да ја оштетат лентата.
Ширината на лентата е до 1800 mm, а брзината на лентата е релативно мала,
најчесто изнесува v  0,25 m/s. Трасата на додавачите со лента е по правило
хоризонтална, иако е технички можно да се реализираат решенија кај кои трасата
е наклонета. Растурањето на материјалот и појавата на прашина претставува еден
од проблемите кои се присутни кај примена на ова решение, па е потребно да се
елиминираат со затворање на целиот додавач и со поставување на соодветни
колектори за собирање на материјалот кој паѓа од лентата.

Затворач
Затегнувачки
барабан

Лента
Погонски
барабан
Валјаци

Слика 2.9.3 – Изглед на додавач со лента и приказ на решение со дозирачки
затворач

2.9.3.3. ДОДАВАЧИ СО ГРЕБЛА
Додавачите во вид на гребла, (слика 2.9.4) се изведени слично на
конвенционалните транспортери со гребла, при што материјалот од бункерот се
повлекува со лопатки. Текот на материјалот од бункерот по правило се регулира
со затворач во вид на засун.
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Затворач
Верига

Лопатки

Влечен орган

Лопатки

Слика 2.9.4 – Приказ на додавач со гребла
Со капацитетот на додавачот се управува преку промена на положбата на
засунот и со регулација на брзината на работниот орган. Ова техичко решение се
користи за ракување со полесни неабразивни материјали (јаглен и дрвени
струготини). Капацитетот на овие додавачи изнесува до 300 t/h. Ширината на
работниот орган се движи во граници од 0,3 до 1 m/s, а должината на
транспортерите е 1,5 до 3,5 m. Брзините на работниот орган се движат во опсег
од 0,1 до 0,25 m/s.

2.9.3.4. ИНЕРЦИЈАЛНИ ДОДАВАЧИ
Овој тип на додавачи се состои од плоча, потпрена на валјаци, кои се
побудуваат со ексцентричен погон, (слика 2.9.5)

Затворач

Коленест погонски
механизам

Осцилаторна
плоча

Валјак

Слика 2.9.5 - Приказ на додавач со осцилаторна плоча
Основна предност на ова решение се малите експлоатациски трошоци и
можноста за работа со различни видови на растресити материјали. Кај овој тип
додавачи отежнато е чистењето на работниот орган. Поради постојаното триење,
меѓу материјалот и работниот орган (осцилаторна плоча), ова решение не е
погодно за работа со абразивни материјали.
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Капацитетот на овие додавачи е до 1000 t/h, а се применува за материјали со
насипна густина до 16 t/m3. Стандардните ширини на работниот орган се наоѓаат
во опсег 0,51,5 m, а должините до 2,5 m.

2.9.3.5. ДОДАВАЧ СО ВРТЛИВ ДИСК
Кај овој додавач материјалот на излезот од бункерот паѓа врз хоризонтална
вртлива кружна плоча (диск) погонувана од долната страна, (слика 2.9.6).
Растојанието меѓу истоварот на излезната инка од бункерот и вртливиот диск
треба да е доволно мало за да го спречи истекувањето на материјалот вон дискот
во период додека дискот мирува.
Заради ротацијата, материјалот кој истекува од бункерот, под дејство на
центрифугалната сила се поместува кон работ на дискот и се празни преку
свртувач кој воедно има функција за чистење на дискот.
Примената на овие додавачите овозможу-ва прецизна регулација на
протокот, го елиминира на собирањето на материјалот па често се кориси во
процесот во рамки на кој постои потреба за дозирање и мешање на различни
материјали.
Количеството на стока која се празни од бункерот се регулира со брзината
на вртење, подесување на растојанието меѓу дискот и отворот на бункерот, како
и со промена на аголот на уредот за празнење.

2.9.3.6 БАРАБАНАСКИ ДОДАВАЧИ

Затворач
Барабан

Слика 2.9.7 – Барабански
додавач

Конструкцијата на овој додавач се базира
на барабан, кој се поставува веднаш под
отворот на излезната страна на бункерот
(слика 2.9.7). Празнењето се врши како
последица на триењето меѓу материјалот и
површината на барабанот кој ротира.
Површината на барабанот може, исто
така, да биде и нажлебена. Примената на ова
техничко решение обезбедува доста прецизна
контрола на количеството стока која излегува
од бункерот. Областа на примена е стесната
на материјали со поситна гранулација. Кај
лепливи материјали кои се тешко движливи,
примената на ова решение се избегнува.

2.9.3.7. ДОДАВАЧИ СО ЛОПАТИЧЕН РОТОР
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Слично како и барабанските, и овој вид додавачи најчесто се поставува на
самиот излез од бункерот (Слика 2.9.8). Просторот меѓу лопатките на роторот
(кој ротира околу хоризинталната оска) потсетува на џебови, па ова решение
познато е и под назив ,,додавач со џебови”.
Овие додавачи се изведуваат во два основни конструктивни облици: со
отворено и затворено куќиште. Отвореното куќиште е погодно за материјали со
помали гранулации а затвореното куќиште се користи при работа со материјали
кои содржат фини лебдечки честички. Со комбинација на брзината на вртење на
роторот и обликот на лопатките може многу успешно да се контролира протокот
на материјалот.

а)

в)

б)

г)

Слика 2.9.8 – Изгед на додавач со лопатичен ротор и приказ на типични
облици на лопатки: а), б), в) се користат првенествено во случај ако додавачот реализира
функција на дозатор, г) решение кое дава можност за промена на лопатките

2.9.3.8. ЅВЕЗДЕСТИ ДОДАВАЧИ
Ѕвездестите додавачи претставуваат
решение кое најчесто се применува за
истекување на материјали од бункери со
жлеб и нивен натовар на транспортер со
лента, (слика 2.9.9). Хоризонталниот ротор
со ѕвездест облик (ѕвездестите краци се по
правило закривени), кој го зафаќа
материјалот од ,,полицата” под отворот
изведен е во вид на жлеб по целата должина
на бункерот се монтира над зафатната инка
Лентест
од каде материјалот се товари на лентата.
транспортер
Роторот, заедно со погонскиот уред и инката
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Слика 2.9.9 – Приказ на
ѕвездаст додавач

е монтиран на подвижна основа, со што се овозможува зафаќање на материјалот
во било која точка долж бункерот.
Се поставува обично во тунели кои се наоѓаат под депонии за растресити
стоки или под складишни бункери. Погоден е за ракување со руда и јаглен. Ова
решение успешно се применува во процесите каде е потребно да се остварат
големи транспортни капацитети.

2.9.3.9. ЗАВОЕН ДОДАВАЧ
Конструкцијата на завојниот додавач, (Слика 2.9.10) одговара во потполност
на конструкцијата на завојниот транспортер, опишан порано, па и за ова решение
важи тоа што е кажано таму.

Слика 2.9.10 – Завоен
додавач

Основна предност на овие додавачи, во
однос
на
плочестите
и
лентестите
транспортери е што не постои повратна
гранка на работниот орган, па така нема ни
растурање на стоката. Завојните додавачи се
применливи за ракување со материјали со
различни гранулации, од фини прашкасти до
парчести. При тоа е обезбедена прецизна
регулација на количеството стока на излезот,
што упатува на примена на ова решение како
дозатор. Затоа завојните додавачи често се
користат и како елемент за прецизно дозирање
на количеството стока кај машините за
пакување на прашкасти и други растресити
материјали.

2.9.3.10. ВИБРАЦИСКИ ДОДАВАЧИ
Вибрациските додавачи, (слика 2.9.11), конципирани се, во основа, на ист
начин, како и вибрациските транспортери, кои се опишани претходно, па затоа за
овие уреди во основа важи се што е таму кажано.
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Слика 2.9.11 – Вибрациски додавачи
Составени се од плоча, обично со коритест профил, поврзана со
ексцентарски, центрифугален или електромагнетен побудувач – погон.
Центрифугалниот погон има најниски трошоци на експлоатација; може да се
користи во тешки услови, но не може да обезбеди точна контрола на
количеството материјал. Експлоатационите карактеристики на вибрациските
додавачи многу се осетливи на гранулацијата на материјалот, па за нивни избор е
потребно доста искуство. Капацитетите и димензиите на вибрациските додавачи
можат да се движат во широк опсег.

2.10. ГРАВИТАЦИСКИ ТРАНСПОРТЕРИ
Ако меѓу местата на натовар и истовар постои соодветна висинска разлика,
за реализација на просторна промена може да се искористи силата на
гравитација. Гравитациските транспортери се изведуваат со права или просторна
(спирална) патека. Брзината на движење на товарот е по правило регулирана,
бидејќи слободното движење не е погодно за техничка употреба заради опасност
од оштетувања на стоката. Регулацијата на брзината остварува со користење на
силaтa на отпорот која се спротивставува на движењето на товарот. Кај
лизгалките, на движењето на товарот се спротивставува силата на триење при
лизгањето меѓу материјалот и олукот на лизгачката, а кај транспортерите со
валјаци на движењето се спротиставува силата на отпорот на тркалање на товарот преку валјаците и силата на отпорот на триење во лежиштата на валјаците.
Бидејќи квантитативната разлика меѓу овие сили на отпорот е забележителна, таа
разлика, покрај физичките особини на стоката и претоварните задачи, има
пресудно влијание врз изборот на видот на гравитацискиот транспортер.
Гравитациските транспортери, според начинот на работа и обликот, можат
да се групираат како: праволиниска лизгалка, спирална лизгалка, гравитациски
вертикални цевки, пневматска лизгалка, транспортери со валјаци.

2.10.1. ЛИЗГАЛКИ
Лизгалките претставуваат најпрост вид гравитациски транспортер и се
составени од олук кој се изработува од челичен лим или други погодни
материјали, а спрема обликот можат да бидат прави или спирални. Се користат
масовно за транспорт на растресити и парчести стоки.
За прашкаста стока се користат лизгалки и гравитациски цевки со кружен
или квадратен пресек. Кај вертикалните гравитациски цевки брзината се
регулира со вградување на скали, (слика 2.10.1) изведени во облик на конзолни
плочи врз кои материјалот удира, со што се намалува брзината т.е. се задржува
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брзината
во
дозволени
граници.
Гравитациските плочи можат да се
применат само кај стока која не е осетлива
на удари и кај кои ситнењето не доведува
до промена на квалитетот. Вертикалните
гравитациски цевки со големи висински
разлики често се користат во рудниците. За
осетлива стока во услови каде е голема
висинската разлика и при ограничени
просторни можности се користат спирални
лизгалки. Парчестата и растресита стока
која не е прашкаста се транспортира со
отворени коритести лизгалки со столб во
центарот, (слика 2.10.2), а за прашкаста
стока се користат спирални лизгалки
сместени во цевка со релативно голем
пречник, (слика 2.10.3).
Слика 2.10.1 – Вертикална
гравитациска цевка со конзолни плочи

а)

Капак на меѓукатната
конструкција

Истекување

б)

Истекување

Слика 2.10.2 – Спирални лизгалки со централен столб: а) Со една спирала,
б) Со две спирали
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Горната површина на лизгалгата треба да биде многу мазна за да се намали
отпорот на движење и можното оштетување на стоката.
За натовар на бродови исто така се користат спирални лизгалки сместени во
цевка, и тоа не само за натовар на растресита стока, туку и за вреќи, бали и други
облици. Спиралните лизгалки наоѓаат широка примена и во поштенските центри
и воопшто во стоковните центри при сортирање на палети.
Примена, добри и лоши особини

Гравитациските лизгалки се со многу
едоставна конструкција, не бараат интензивно
техничко одржување, не трошат механичка
енергија, и како такви претставуваат од економски
аспект многу ефтино средство. Заради тоа наоѓат
широка примена во сите стопански области како
средство за транспорт.Основен недостаток е
отежната прецизна регулација на брзината на
движење на материјалот, што може да има како
последица оштетување на стоката, како и абење на
лизгачката површина.
Слика 2.10.3 – Спирална лизгалка
Во цевка

2.10.2. ПНЕВМАТСКА ЛИЗГАЛКА
Пневматската лизгалка е специфичен облик на гравитациски транспортер кај
кој, заради намалување на триењето меѓу лизгалката и товарот, се формира
воздушен филм. За формирање на филмот од воздух се користи компримиран
воздух кој се вдувува низ отвори в долж лизгалката, (слика 2.10.4).
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Подвижноста на материјалот се зголемува
со тоа што компримираниот воздух кај
зрнестите
материјали
продира
меѓи
честичките и го намалува внатрешното
триење меѓу нив, а прашкастите материјали
измешани со воздух се однесуваат како да се
во квази течна состојба.
Благодарејќи на филмот од воздух
материјалот лебди, така што при наклон од 2
до 18% компонентата од гравитациската сила
е доволна да ги совлада отпорите при двжење
на материјалот. Со пневматска лизгалка
Слика 2.10.4 – Попречен можат да се транспортираат прашкасти и суви
пресек
на
пневматска ситнозрнести материјали со изедначена
лизгалка: 1.Комора за товарот, крупност. Лизгалката се состои од затворен
2. Порозна преграда, 3. Воздушна
комора, 4. Заптивка, 5. Отвор за олук кој е оделен со порозна преграда (од
озрачување со филтер, 6. Прирабница порозна керамика, порозна гума, синтер
метал, ткаенина или пластика). Во долната
комора се вдувува воздух. Стандардни ширини на лизгалките се: 100, 125, 200,
250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 mm, а максималниот транспортен капацитет
достигнува 2000 m3/h. Пневматската лизгалка е погодна за транспорт на
материјали во кои лесно продира воздух (пепел, јаглена прашина, цемент,
брашно и др.). Транспорт на лепливи, влажни или печени материјали не е можен.
Пневматската лизгалка е со едноставна конструкција, има ниски инвестициони
трошоци, мала портошувачка на енергија (во однос на завоен транспортер со
капацитет 50 t/h и должина на транспортот 40 m, кај пневматската лизгалка
потрошувачката на енергија е четири пати помала) и скоро да нема абење на
деловите при движење на материјалот. Таа наоѓа широка примена во
индуструјата за полнење и празнење на бункери и силоси, а се користи и за
транспорт на парчести товари со правилни облици и мали тежини.

2.10.3. ТРАНСПОРТЕРИ СО ВАЛЈАЦИ
Транспортерите со валјаци се наменети за транспорт на парчеста стока со
призматичен облик, буренца и профили, а со нив може да се транспортира и
растресита стока во соодветни садови, како и парчиња со неправилен облик, кога
се поставуваат на рамна подлога или во контенер. Покрај гравитациските
транспортери со валјаци кои се користат во производните процеси, постојат и
транспортери со валјаци со хоризонтална траса со рачно потиснување на
парчиња или со механички погон. Кај транспортерите со валјаци товарот не се
лизга како кај лизгалката, туку лежи на елементи кои се вртат, со што отпорот на
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триење при лизгање се заменува со отпорот на тркалање и отпорот на триење во
лежиштата на валјаците и суштинската разлика е всушност во позитивниот ефект
кој од тоа произлегува. Заради знатно помалиот отпор на движење потребниот
наклон на патеката во однос на лизгалките е неспоредливо помал и се движи од 1
до 7%.
Валчестиот транспортер се состои од валјаци или ролни кои се поставуваат
на еднакво растојание вдолж патеката. Ролните се поставуваат во густ распоред
на паралелно поставени неподвижни осовини долж транспортната линија,
фиксирани за рамови т.е. за носечката конструкција на транспортерот. Кај
комплексните системи транспортерите со валјаци се комбинираат со лентести и
плочести транспортери, посебно на деловите од трасата каде постои потреба за
подигање на стока на одредена висина.
Гравитациските транспортери со ролни се користат за лесни товари, а заради
помалиот отпор на инерција кој е последица од помалата маса на вртливите
делови, овој облик на транспортери бара помали наклони во однос на
варијантата на транспортери со валјаци. Покрај тоа со транспортерите со ролни
полесно се изведуваат хоризонтални кривини, полесна монтажа, а заради
релативно малата маса на целата конструкција можат да се изведуваат како
преносни и подвижни транспортери, кога обично се користат како натоварноистоварни средства на претоварни фронтови.

Слика 2.10.5 – Поврзување на транспортер со валјаци за палети (кој е
континуален систем) со палетна количка (која е дисконтинуален уред).
За регулацијата на брзината кај гравитациските транспортери со валјаци
често се користат и валјаци за кочење (во кои е вграден механизам за кочење и
кој се поставува во критичните точки долж транспортерот).
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Постојат различни изведби на гранење и свртување на товарот кои се
обично во облик на свртувачи или вртливи плочи (слика 2.10.6).

Слика2.10.6 – Разни видови свртувачки патеки
Примена, добри и лоши особини
Транспортерите со валјаци заради едноставна конструкција и ниските
трошоци на експлоатација наоѓаат широка примена во разни области на
индустријата, дистрибутивни центри и складишта. Тие по правило се
произведуваат во модуларна техника, а со комбинирање на соодветни модули,
посебно во стоковно-дистрибутивните центри, можат да имаат многу сложена
структура.
Транспортерите со валјаци не можат да се користат за транспорт на
растресита стока, ако таа не се наоѓа во контенер или вреќи кои се палетизирани.
Абењето на елементите на транспортерот не е толку изразено како кај
лизгалките.
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3
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА СО
ЦИКЛИЧНА РАБОТА

124

3.1.ТРАНСПОРТНО-МАНИПУЛАТИВНИ ВОЗИЛА
125

3.1.1. КЛАСИФИКАЦИЈА
Транспортно-манипулативните возила опфаќаат голема група различни
средства кои, според функционалните карактеристики и видови погон, се делат
на:
- колички,
- карети,
- влечни трактори,
- виљушкари.
Суштински разлики меѓу првите два вида и нема, бидејќи нивната основна
функција е носење товар, а разликата е само во начинот на погонот. Количките
се без механички погон, а каретата претставува облик на самоодна количка. За
разлика од кoличките и каретите, влечниот трактор служи како влечно возило,
најчесто за влечење приколка. При тоа првите три вида ги карактеризира
неможност за активно зафаќање и одлагање на товарот. Виљушкарите
претставуваат најразвиен вид и имаат способност за активно зафаќање и
одлагање на товарот, при што виљушкарите сложувачи имаат можност за
сложување на товар во висина.

3.1.2. КОЛИЧКИ
Количките се најпримитивно средство во оваа група и се наменети за
транспорт на лесни товари на куси растојанија (LQ 50 m), во процеси со мал
интензитет. Тие не го изгубиле своето значење ниту денес, во време на широка
примена на механизација и поделба на работата, каде се повеке се користат
специјализирани средства со посебна конструкција. Тоа е последица од повеќе
фактори: заради својата едноставна конструкција обезбедуваат висок
коефициент на спремност за работа, заради ниската цена можат да се набават во
доволен број, бараат мал простор и пред се, служат како помошни транспортни
средства во процесите каде се појавуваат споредни потреби за транспорт.
Денес на пазарот се нудат голем број различни конструкции на колички кои
се прилагодени на различни појавни облици на товарот. Овие средства можат
грубо да се групираат на: колички со едно, две, три и четири тркала. Количките
понатаму можат да се групираат според начинот на управување со нив: со
управување преку слободно водени тркала и преку руда, а според начинот на
зафаќање на товарот со количката: со активно и со пасивно зафаќање и одлагање.
Потиснувачка количка со едно тркало претставува многу распространет
облик. Се состои од лимено корито, две рачки од цевки и едно тркало, со
лизгачки или тркалачки лежишта. Имаат носивост меѓу 100 и 250 kg, а
сопствената маса им е од 15 до 90 kg, (слика 3.1.1).
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а)

в)

б)

г)

Слика 3.1.1-Видови колички: a) Количка со едно тркало, б) Количка со две тркала,

в) Количка за транспорт преку скали, г) Количка за транспорт на буриња

Работникот кога турка количка со едно тркало, оптоварен е со сила
настаната од тежината на товарот и од хоризонталната компонента која е
потребна за совладување на отпорот на движење.
Со подигнување на рачките на количката се поместува тежиштето на
количката нанапред кон осовината на тркалото, се намалува оптоварувањето на
работникот од тежината на товарот, но се зголемува отпорот на движење. На тој
начин работникот, може да влијае врз положбата на тежиштето на товарот, што е
битно при празнење на коритото со превртување. Со поместување на тежиштето
нанапред се олеснува превртувањето на челната страна, а од оваа положба лесно
е и бочното превртување на количката.
Количките со две тркала имаат челна плоча која се подвлекува под товарот
при зафаќањето (сл.3.1.1.б). Со притисок врз рачките товарот се подигнува со релативно мала сила, заради големиот крак на моментот. При транспорт, тежиштето на товарот лежи на мало растојание напред или назад во однос на осовината.
Тркалата за разни видови колички се изработуваат со челичен бандаж и
пневматска гума или тврда гума, или пластични материјали. На нерамна подлога
тркалата на количките трпат големо динамичко оптоварување.
Во пракса се користат и други видови колички, како што се: рамки со тркала
(ролери), (слика 3.1.2) или колички со слободно водени тркала, (слика 3.1.3)
а)
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б)

Слика 3.1.2 –Рамки со тркала (ролери): а) Ролери кои се поставуваат под товарот,
б) Бочни ролери

а)

б)

Слика 3.1.3 – Колички со слободно водени тркала: а) Основни облици на колички,
б) Конструкција на тркала

Количките со руда се со посложена конструкција. Управувачкиот систем кај
нив се изведува во вид на вртливо постоље, или преку спони со управувачките
тркала,(слика3.1.4). Имаат поголема носивост, која се движи во широк дијапазон,
од неколку стотици до неколку илјади килограми. Количките со руда со помала
носивост имаат руда која е прилагодена за рачно тргање, а количките со
поголема носивост (приколки) имаат руда прилагодена за влеча со трактор. Во
индустријата и пристаништата се користат и разни видови приколки за
транспорт на тешки товари, чија носивост е од 50 до 200 t, (Слика 3.1.4).
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а)

б)

Слика 3.1.4–Приколки со голема носивост: а) Со руда, б) Специјален облик за Rо–Rо
систем

Освен количките, чија основна функција е само транспортна, во
индустријата се користат и специјални видови колички со уред за подигање.
Овие колички се градат со различни карактеристики и за различни намени. Кај
нив носачот може да биде во вид на плоча (платформа) или виљушки.
Подигнувањето е хидраулично, рачно или со електробатериски погон. Висината
на дигање кај рачниот погон е до 1,6 m, а кај електробатерискиот погон до 3 m.
Количките со уред за подигање се користат за ракување со товари во претоварни
процеси и подигнување на алати и работни предмети при поставување на барана
висина во индустријата при машинска обработка, (слика 3.1.5).
Палетните колички се посебно прилагоден облик за транспорт на палети
(слика 3.1.6). Тие имаат можност на активно зафаќање и одлагање на палети. При
зафаќање виљушките се подвлекуваат под палетата, а подигнувањето на палетата
се реализира преку хидрауличен цилиндер и пумпа која се погонува рачно, преку
рудата (рачката). Одлагањето (спуштањето) се реализира со отворање на
вентилот на хидрауличниот цилиндер. Хидрауличните функции се вклучуваат и
исклучуваат со нога преку педала. Кога педалата е поставена во положба за
возење, рудата нема влијание на хидрауличниот систем. Виљушките во спуштена
положба се наоѓаат на висина од 85 mm, а во подигната положба на висина од
205 mm. Палетните колички се градат со носивост од 0,6 до 2 t, а сопствената
маса им е 70 до 135 kg. Кај количките со рачен погон, влечната сила односно
силата на потиснување која работникот ја предава, не зависи само од неговите
физички способности туку и од подлогата по која се движи па дури и од видот на
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обувки кои ги има на нозете. Во табелата 3.1.1 е дадена влечната сила и силата на
потиснување која работникот може да ја реализира врз различни видови подови.
а)

б)

в)

Слика 3.1.5 – Колички со уред за подигање: а) Маса за транспорт и подигање алати,
б) Количка за транспорт и подигање сандаци и мали контенери, в) Количка за транспорт и
подигање палети.
Табела 3.1.1 – Средни вредности за влечна сила и сила на потискување кај
количките со рачен погон
НАЧИН НА ДЕЈСТВО
Вид на подлога

ВЛЕЧНА СИЛА [N]

СИЛА НА ПОТИСКУВАЊЕ [N]

Вид на обувки

Вид на обувки

Гума

Кожа

Гума

Кожа

Бетон

320

220

400

300

Асфалт

380

280

450

350

Коцка

400

300

500

400

Земја

до 500

до 500

до 600

до 600
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Слика 3.1.6 – Палетни колички со рачен погон
Количките со рачен погон во стоковните центри се спрегнуваат со висечки
или подни транспортнери со верига, со примена на систем на автоматско
управување. Постојат и понови концепции кај кои влечењето на количките
се врши со висечки транспортер, со можност за автоматско управување,
(слика 3.1.7).
Количките со рачен погон често се опремени со сопирачки за спречување на
неконтролирано движење (за паркирање). Во услови кога работата се одвива на
коси рампи, количките се опремуваат не само со паркинг сопирачки, туку имаат
и работна сопирачка за сопирање во текот на возењето. Наједноставен облик на
паркинг сопирачки се со педали (облоги) за блокирање кои налегнуваат на
надворешната страна на тркалото. Одредени видови приколки и палетни колички
имаат уред со добош за сопирање. Покрај овие видови, кај приколките се
користат и инерциски сопирачки, а кај количките – сопирни уреди за да се
спречи повратното движење.
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Слика 3.1.7 – Автоматизиран моношински систем за влеча на палетни
колички

3.1.3. КОЛИЧКИ СО МОТОРЕН ПОГОН (КАРЕТИ)
Карета е еден од постарите видови транспортно – манипулативни возила,
кое сеуште е во употреба без радикална промена во концепцијата на градба.
Поседува
сличен
погонски
и
управувачки систем како и патничките
возила, товарниот простор е обично во
вид на плато, а може да биде сандак или
некој друг облик на надградба, (слика
3.1.8).

Слика 3.1.8 – Електрокарета со
носивост 2t

Најчесто
се
изведува
со
електробатериски погон, се користи и
мотор со внатрешно согорување, а
одредени произведувачи градат и карети
со хибриден погон. Носивоста на
каретите се движи од 2-5 t. Каретите,
исто така се користат за влечење на
приколки, како и тракторите. Влечната
сила е обично поголема отколку кај
тракторите,
бидејќи
каретите
се
потешки и опремени со мотори со
поголема моќност (2 до 5 kW).

Покрај карети за превоз на стока, се градат и електроколички за превоз на
персонал во индустриски погони. Обично тоа се повеќенаменски возила за
превоз на 4 лица и товар од 200-600 kg. Брзината на електрокаретите е околу 20
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km/h, а максималниот наклон кој може да го совладуваат е 15%. Каретите со
мотори со внатрешно согорување имаат поголема брзина на движење, меѓу 20 и
40 km/h, а можат да совладаат и поголем наклон од електрокаретите (со тег и
преку 15%, а без товар преку 30%). За меѓупогонски транспорт се градат и
карети со мотори со внатрешно согорување со поголема носивост од претходно
споменатата – и до 10 t, и влечна сила на елементот за влечење од 30 kN, со
брзини на движење до 60 km/h.

3.1.4. ПАЛЕТНА КОЛИЧКА СО МОТОРЕН ПОГОН
Палетните колички се наменети за транспорт на компактни парчиња товар
т.е. на палетни товарни единици. Имаат исти функционални карактеристики како
и палетните колички со рачен погон, а бидејќи се опремени со уред за подигање
и спуштање на товарот поседуваат особина за активно зафаќање и одлагање на
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Сигурносен прекинувач,
Прекинувач за регулација на брзината и
насоката на движење,
Прекинувач за подигнување,
Сирена,
Управувачка руда,
Лост за регулација на брзината на
спуштање на виљушкарите,
Хидрауличен блок,
Батерија,
Тандем тркала во виљушкарот,
Виљушка,
Електро управувачка опрема,
Бочно тркало,
Погонско тркало со еластична врска,
Платформа за возачот.

Слика 3.1.9 – Палетна количка со електробатериски погон и руда
товарот. Механичкиот погон, кој по правило е електробатериски, овозможува
палетните колички да се користат за подолги транспортни растојанија и работно
интезивни процеси, (слика 3.1.9). Зафатната направа (носач) е обично виљушка, а
за специфични видови товарни единици во облик на основа и др., носачот се
изведува во облик на платформа, (слика 3.1.10).
Уредот за подигање е сличен како кај палетните колички со рачен погон, со
тоа што подигањето се реализира механизирано преку хидраулична пумпа со
електромотор. Висината на спуштена виљушка е 85 mm, а на подигната е 200
mm. Кај колички со платформа, висината на платформата во спуштена положба е
160-280 mm, а во подигната 200-300 mm.
Управувачкото и погонското тркало е на предниот крај. Има пречник
обично 200-300 mm, се изработува од метал и се обложува со тврда гума, а кај
поновите конструкции се користат нови материјали (полиуретан и др.). Предните
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тркала се наоѓаат во виљушките во отвори со школкаст облик и при зафаќање на
товарната единица тие се подвлекуваат под товарот. Имаат мал пречник, заради
што овој вид механизација бара добро обработени патни подлоги кои се
изведуваат од специјални материјали (индустриски подови).
Покрај конструкциите кои се изведени со руда, палетните колички со
механички погон масовно се градат и со управувач и седиште за возач, (слика
3.1.11).
I-Возење
II-Сопирање
III-Мирување

Слика 3.1.10 – Количка со
подигнувачка
платформа
за
специјални облици на основи
(краксни) со носивост 2-10 t

Слика 3.1.11 – Палетна
количка со седиште за возач со
носивост 2 t

Работната сопирачка делува делумно како електрична, а делумно како
механичка. Покрај работната сопирачка палетната количка е опремена и со
механичка паркинг сопирачка. Во градба се користат различни системи на
заштита т.е. застанување на возилото. Кај поедини конструкции кога возачот ја
отпушта рудата или слегува од платформата, автоматски се активира
сопирачката. Носивоста кај палетните колички со виљушки е меѓу 0,5 и 3,0 t, а
најчесто е 1 до 2 t. Носивоста на колички со платформа се движи од 0,5 до 10 t.
Количките со платформа со голема носивост имаат поголем број тркала заради
намалување на притисокот врз подлогата.
Во складиштата се користат специјални видови палетни колички за
комисионирање. Овие колички имаат продолжени виљушки за прифаќање на две
до три палети и постоље за работникот, на кое работникот стои при
комисионирањето, (слика 3.1.12).
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Слика 3.1.12 – Палетна количка за комисионирање

3.1.5. ТРАКТОРИ И ВЛЕЧНИ СОСТАВИ
Возилата за влеча, во зависност од намената се градат со многу различни
техничко-експлоатациони карактеристики. Во претоварните процеси и
индустрискиот транспорт се користат воглавно мали влечни трактори со
електробатериски погон и мотори со внатрешно согорување, (слика 3.1.13).
Тракторите со електробатериски погон имаат брзина на движење меѓу 4 и 12
km/h, додека тракторите со мотори со внатрешно согорување имаат подобри
перформанси: брзината на движење е 15 до 20 km/h, по исклучок до 35 km/h, и
снаги од 18 до 45 kW.
Управувачкиот столб и системот за
управување кај влечните трактори е
слично конципиран како и кај патничките
возила. Тоа се однесува и на системот за
сопирање (поседуваат паркинг и работна
сопирачка), а и кај останатите елементи,
се применуваат технички принципи кои
се користат во градбата на технички
возила. Кај влечните трактори се
применуваат различни видови на тркала
(од тврда гума и пневматски) во
зависност од условите на работа. На
задната страна од тракторот се наоѓа
влечен елемент за закачување на рудата
(влечниот
лост)
на
количката
(приколката).
Слика 3.1.13 – Трактор со
елекртобатериски погон со влечна
сила на лостот за влечење од 1200 N
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Топчеста руда

Конвенционална
руда

Слика 3.1.14 - Електробатериски трактор со руда
Покрај опишаните конструкции на трактори кои по својата концепција се
многу блиски со патничките возила, во процесите за складирање и во
индустрискиот транспорт широка примена наоѓаат и малите електробатериски
трактори со руда, изведени врз основа на палетните колички со механички погон,
(слика 3.1.14).
Тракторите со руда на приколката можат да влечат товар со маса од 3-5 t,
брзината на движење при товарена состојба е 4 km/h, а без товар 6 km/h,
сопствената маса без батерии им е меѓу 400-500 kg, снагата на моторот за погон е
2 kW, а капацитетот на батериите е од 140-240 Аh.

3.1.6. ВИЉУШКАР СЛОЖУВАЧ
Виљушкарот сложивач, како што е на почетокот речено, претставува
најразвиен облик на возило за ракување со товари. Негово основно обележје е
уредот во облик на рамка за подигнување односно сложување на товари по
висина. Вдолж рамката за подигнување и спуштање на товарот се движи зафатен
уред во облик на виљушка по што виљушкарот го добил и своето име.
Првиот моторен виљушкар е направен во САД во 1927 година.
Функционалните особини, трите степени на слобода за движење на носачот т.е.
зафатниот уред, можност за сложување на стоката на големи височни, голема
функционална и капацитивна флексибилност, допринеле за брза експанзија на
виљушкарската техника во областа на индустријата, трговијата и сообраќајот.
Виљушкарот денес постана клуч за рационализација на претоварно-складишните
процеси и со право за него се зборува како за средство на столетието во доменот
на логистичката подршка.
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Конвенционалната конструкција на виљушкарот примарно е прилагодена за
работа со компактни т.е. логистички единици во вид на палети или контенери.
Виљушката не е единствен облик на зафатниот уред кој се користи во
виљушкарската техника. Покрај виљушката се користи цела низа различни
облици на зафатни направи кои се прилагодени на различни облици на товари и
задачи.

3.1.6.1. КЛАСИФИКАЦИЈА
За класификација на виљушкарите сложувачи се користат различни
критериуми: носивост, положба на тежиштето на товарот во однос на базата на
виљушкарот, дали се со седиште или без седиште (со руда) за возачот, според
видот на погонскиот агрегат и др. Најзначаен критериум за класификација на
виљушкарот сложувач е положбата на тежиштето на товарот во однос на базата
на виљушкарот. Базата на виљушкарот се дефинира како површина ограничена
со допирните точки на тркалата со подот. Виљушкарите сложувачи се
класифицираат на :
-

челни (фронтални) со тежиште на товарот надвор од базата на
виљушкарот,

-

со тежиште во базата на виљушкарот (вилушкaри без противтег),

-

хибридни, со поместување на товарот при зафаќање и одлагање,

-

за работа во високорегални складишта.

Според носивоста, виљушкарите се делат на пет класи, и тоа:
- лесни,

до 1,2 t,

- средни,

преку 1,2 до 3,2 t,

- средно тешки,

преку 3,2 до 8 t,

- тешки,

преку 8 до 50 t,

- супер тешки,

преку 50 t.

Во лесната класа виљушкари сите конструктивни облици се градат со
седиште за возачот и со руда. Варијантите со руда имаат подобри маневарски
карактеристики, можат да работат во потесни работни ходници, имаат помала
сопствена тежина, но остваруваат помал транспортен капацитет, бидејки
брзината на движење им е лимитирана со брзината на движење на возачот
(ракувачот), која изнесува од 4 до 6 km/h.
Во наредните поглавја ќе бидат опишани поедините конструктивни облици
на виљушкарите со приказ на нивните основни техничко-експлоатациони
карактеристики.
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3.1.6.2. ЧЕЛЕН ВИЉУШКАР
3.1.6.2.1. ЧЕЛНИ ИНДУСТРИСКИ И ТЕРЕНСКИ ВИЉУШКАРИ СО
СЕДИШТЕ ЗА ВОЗАЧОТ
Челниот виљушкар е најраспространет конструктивен облик на виљушкари.
Негови основни делови се: рамка со осовини и погонска група, уред за дигање и
систем за управување, (слика 3.1.15). Погонот може да биде со мотор со
внатрешно согорување или електробатериски. Се изработуваат со три или четири
тркала. Тркалата се од тврда, супер еластична гума или пневматски.
Управувањето, заради големото оптоварување на предните тркала, исклучиво се
изведува преку задните тркала со помош на лостен или хидрауличен механизам.
Крутата рамка ги поврзува сите елементи на виљушкарот во една целина.
Кај челниот виљушкар од предната страна на рамката зглобно е поврзан уредот
за дигање на товарот. Челниот виљушкар се класифицира и како виљушкар со
слободно носен товар, што значи дека тежината на товарот е постојано надвор од
базата на виљушкарот. За да се изедначи големиот момент, кој тежи да го
преврти виљушкарот околу предната оска, а кој потекнува од уредот за дигање
на товарот и од тежината на самиот товат, на задниот крај од рамката на челниот
виљушкар се поставува контра тег со релативно голема тежина.

Слика 3.1.15 – Челен индустриски дизел виљушкар од тешка класа
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Заради големата тежина на контратегот кај челниот виљушкар е неповолен
односот на носивоста и сопствената тежина – кај лесната и средната класа на
носивост тој однос е 1:2, т.е. двојно е поголема сопствената тежина од носивоста,
а кај поголемите носивости тој однос е поповолен, заради поголемото растојание
меѓу оските на тркалата.Уредот за подигање се состои од: рамка, количка за
носење на виљушките, еден или два хидраулични цилиндри. Покрај цилиндрите
за дигање, уредот за подигнување има и други компоненти во склопот на
работниот хидрауличен систем. На сликата 3.1.16 подетално се опишани
елементите на челниот виљушкар.

Слободна
висина
на дигање

Слика 3.1.1.16 – Приказ на основните елементи на челен виљушкар со
носивост 3,2 t со мотор со внатрешно согорување: 1. Заштитна решетка, 2. Рамка за
дигање, 3. Рачка на паркинг сопирачката, 4. Управувачки столб, 5. Рачка за управување со
хидрауличниот систем, 6. Возачко седиште, 7. Капак на моторот, 8. Издувна цевка, 9. Контратег,
10. Хидрауличен цилиндер за подигање на товарот, 11. Предно светло, 12. Хидрауличен цилиндер
за наклонување на рамката за дигање, 13. Задно светло, 14. Влечен елемент за прикачување на
приколка и сл., 15 Задна осовина, 16. Рамка, 17. Предна погонска осовина, 18. Виљушки.

139

Виљушкарот е типичен претставник на претоварна машина. Во текот на
еден работен циклус тој обавува цела низа работни операции: наклонување на
рамката, зафаќање, подигнување и одлагање на товарот, неколку промени на
насоката и правецот на движење. Техничките принципи и решенијата кои се
применуваат во градба на виљушкарите се во функција на барањата кои
произлегуваат од опишаниот начин на работа.
Челните виљушкари масовно се прават со електрообатериски погон и со
мотори со внатрешно согорување. Од еколошки причини во индустријата и во
стоковните центри расте учеството на виљушкари со електробатериски погон.

Слика 3.1.17 – Современа конструкција на
теренски виљушкар за комерцијална употреба
употреба
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Електровиљушкарите имаат помала тежина на контратегот бидејќи
функцијата на противтегот ја презеле батериите. Во случаевите каде е ограничен
радиусот на движење на виљушкарот, електровиљушкарите можат да се
напојуваат преку кабел или контактна мрежа.
Во услови каде е стеснат просторот за движење и маневар, како што е
работа во транспортно возило, се користат виљушкари со три тркала. Тие имаат
помал радиус на вртење, можат да работат во помал работен простор, но, во
однос на виљушкарите со четири тркала имаат помала брзина на движење,
полоша стабилност и полоши динамички карактеристики.
Со воведување на нови технологии во земјоделството, градежништвото и
индустријата и во војната индустрија, како и потребите во војната логистика го
поттикнале развојот на теренски виљушкари. На сликата 3.1.17 прикажан е еден
современ теренски виљушкар за комерцијална употреба. Покрај уредот за
подигање во облик на рамка денес се нудат и теренски виљушкари со
телескопски механизми за ракување со товарот, (слика 3.1.18). Тие претставуваат
нова генерација на теренски виљушкари, а прифатени се во некои армии и како
теренски виљушкари во воздухопловните сили.
Теренски виљушкари со конвенционална конструкција на рамката за
дигање се градат со носивост од 2 до 6 t, а со телескоп од 2,2 до 5 t. Варијанти на
потешки теренски виљушкари со телескоп за потреби на градежништвото се
градат и со два телескопи, кос и хоризонтален, (слика 3.1.18 б).

а)

б)

Слика 3.1.18 – Нова
генерација теренски
Виљушкари со телескоп: а) Со еден телескоп,
б) Со два телескопи
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За виљушкарот често се зборува како за ,,возило за возење во две насоки”
што, без претерување е потполно точно бидејќи барањата при неговата работа се,
покрај движењето нанапред, во голема мера и наназад. Поради честите маневри
кај виљушкарите се појавува проблем за поставување на седиштето на возачот.
Кај челните виљушкари со голема носивост посебно е изразен проблемот на
видливост. Со цел подобрување на работниот комфор поедини произведувачи,
седиштето за возачот го поставуваат под агол од 450 во однос на надолжната оска
на виљушкарот. Кај некои виљушкари седиштето може да се ротира за 180 0, а
проблемот на видливост кај тешките виљушкари се решава и со подигнување на
кабината преку посебен систем. Врз подобрување на условите за работа кај сите
конструктивни облици на виљушкари направен е во последните години голем
напредок, со вградување, наместо еден, два хидраулични цилиндри во рамкаката
за дигање. Со ова решение значајно е проширено видното поле на возачот кај
челниот виљушкар, а со вградување на хидрауличен цилиндер за бочно
поместување на зафатниот уред за 100 (160) mm, лево и десно, забрзан е и
олеснет процесот на зафаќање и одлагање на товарот.
3.1.6.2.2. ЧЕЛЕН ВИЉУШКАР СО РУДА
Основната концепција на челниот виљушкар со руда е слична како и кај
останатите транспортно-манипулативни возила со руда, (слика 3.1.29): се градат
исклучиво со електропогон како виљушкари од лесна и средна класа и тоа со
носивост: 1 ; 1,25 и 2 t.
Имаат мала брзина на движење, која е прилагодена на брзината на одење на
ракувачот, 4-6 km/h и обично се градат со три тркала со мал пречник, од кои
задниот е погонски и има пречник од 250 mm, а предните се со пречник од 200
mm. Заради малиот пречник на тркалата овие виљушкари бараат добар квалитет
на сообраќајниците. Тежиштето на товарот е надвор од базата на виљушкарот и
условува релативно големи габарити за возилото со ваква мала носивост, како и
голема сопствена тежина, која заради контратегот е поголема за 3,5 пати во
однос на виљушкарите со иста носивост без противтег. Снагата на моторот за
движење е 2,2 до 2,5 kW, а снагата на моторот за дигање е 1,5 kW. При помала
носивост (1 t) максималната висина на дигање е до 3500 mm, а кај поголемите
носивости е значително помала.
Добра особина кај челните виљушкари со руда, во однос на слични возила
без контратег, е флексибилност при зафаќањето на товарот. Кај нив, виљушките
не се со школкаст облик и не се наоѓаат над носачот на тркалата, како кај
виљушкарите без противтег, така што можат да зафаќаат од сите четири страни
на познати стандардизирани облици на палетни единици и мали контенери.
На пазарот се нудат варијанти на челни виљушкари со руда кои меѓу
рамката за дигање и рудата имаат место за стоење на возачот. Оваа варијанта ја
олеснува работата на возачот, но не ја зголемува битно брзината на движење,
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бидејќи возачот во кривините при поголеми брзини не е доволно стабилен на
споменатата платформа.

Слика 3.1.19 – Челен виљушкар со руда и параметри за утврдување на
работниот ходник
3.1.6.3. УРЕД ЗА ДИГАЊЕ НА ТОВАРОТ
Уредот за дигање на товарот кај виљушкарот се состои од: рамка со
виљушки како зафатна направа (носач) и хидрауличен погон за подигање и
навалување на рамката. Принципот на работа на уредот за дигање даден е
шематски на сликата 3.1.20. Рамката се изработува од ,,U ” или ,, I ” профил и
служи како водилка на количката на која се закачени виљушките. Меѓу
вертикалните носачи на рамкаката, во центарот е поставен еден хидрауличен
цилиндер кој преку верига со ламели го подигнува зафатниот уред. Централно
поставениот хидрауличен цилиндер не обезбедува добра видливост на возачот,
како што за ова е претходно кажано, така што денес таа концепција се поретко се
применува, односно заменета е со два паралелно поставени цилиндри,
непосредно до вертикалните носачи на рамките, (слика 3.1.21).
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Бидејќи за веригата на едниот крај е поврзана количката на која се закачени
рамкате, а другиот крај од веригата е фиксиран за рамката, при подигање на
хидрауличниот клип количката со рамкате се движи, односно се подигнува, два
пати побрзо од клипот.

а)

б)

в)

г)

д)

Слика 3.1.20 – Принцип на работа и конструктивни варијанти на уредите
за дигање: а) Еднострука рамка (Simplex), б) Двострука рамка (Duplex), в) Современа
конструкција на дводелна рамка, г) Специјална конструкција на дводелна рамка со голема висина
на слободно дигање, д) Троделна рамка (Triplex)

Со вградување на повеќе рамки по систем на телескоп овозможено е
постигнување поголема висина на дигање, со задржување на надворешните

144

габарити на рамката во прифатливи граници кои
овозможуваат движење на виљушкарот низ врати, со
стандардни димензии, во индустриските објекти. За
градба на виљушкари, покрај системот со една рамка,
за поголеми висини на дигање се користат и
конструктивни решенија со две, три и четири рамки.
Во одредени услови на работа на виљушкарот
како што е работа во возила со затворена надградба и
во објекти со релативно мала градежна висина на
таванот, од големо значење е т.н. слободна висина на
Слика 3.1.21 – Рамка дигање. Слободната висина на дигање се дефинира
за дигање со два хид- како висина на подигање на зафатниот уред до која не
раулични цилиндри
почнува да се извлекува внатрешната рамка. Ако не се
избери виљушкар со соодветна слободна висина на
дигање би дошло до пробивање на кровот на возилото или удирање во таванот на
објектот. Со соодветни конструктивни решенија слободната висина на дигање
може значајно да се зголеми во однос на стандардната и тоа за неколку стотини
милиметри, (слика 3.1.20 г). Слободната висина на дигање има големо значење за
добро искористување на товарот и складишниот простор при сложување на
стоката по висина.
Денес доста ретко се изведуваат виљушкари со една рамка, а системите со
четири рамки се користат единствено кај виљушкари за високо сложување со
висина на дигање до 12 m. Уредот за дигање со една рамка има релативно мала
висина на дигање (1,5 до 1,7 m), при што надворешната висина на рамката е за
25% поголема од висината на дигање. Уредот за дигање со две рамки се користи
од една надворешна и една внатрешна рамка.

3.1.6.4. ЗАФАТНИ УРЕДИ
3.1.6.4.1 СТАНДАРДНИ ЗАФАТНИ УРЕДИ
Стандарден зафатен уред кај виљушкарите се два паралелно поставени
носачи кои асоцираат на виљушка по што виљушкарот, како претоварна машина
го добил името. Должината и попречниот пресек на виљушката зависи од
носивоста, односно од намената на виљушкарот. Кај виљушкарите со лесна и
средна носивост, кои се првенствено наменети за ракување со палетизирани
единици на товар, должината на виљушката е 800/1150 mm. Поголемата мерка се
користи при зафаќање на палетите од потесната страна, што е почест случај
бидејќи обезбедува подобро искористување на површината на складишната зона,
додека помалата мерка се користи кај виљушкари кои палетата ја зафаќаат од
пошироката страна, што се практикува најчесто кај виљушкари за
комисионирање. Дебелината и ширината на виљушката кај лесна и средна класа
се усогласени со димензиите на pool-палета. Дебелината е обично 40 mm, а

145

ширината се движи од 100 до 120 mm, во зависност од носивоста на виљушкарот.
Кај тешката класа на носивост на виљушкарите димензиите на виљушката се
прилагодени на димензиите на ISO-контенерите, така што должината им е 2440
mm, а останатите димензии зависат од носивоста.
Виљушките се изработуваат од високо легирани челици, така што имаат
долг работен век и не бараат посебно одржување. Со обзир да од нивната
состојба битно зависи безбедноста, според препораките од ISO-стандардите од
1977, нивната состојба мора најмалку еднаш годишно да се контролира од страна
на овластено стручно лице и при тоа посебно внимание мора да се обрне на:
-

состојбата на површината на виљушката, т.е. можно присуство на
длабоки бразди

-

максималниот агол на виљушките не смее да биде поголем од 930,

-

разликата во висината на врвовите не смее да надминува 3% од
должината на виљушката (за виљушка со должина 1150 mm,
дозволената разлика на врвовите е 34,5 mm),

-

дозволен степен на истрошеност на дебелината на виљушката до 10%,

-

посебно внимание мора да се посвети на елементите за закачување на
виљушките и степенот на изабеност на плочата од количката која ги
носи виљушките.

3.1.6.4.2 СПЕЦИЈАЛНИ ЗАФАТНИ УРЕДИ
Областа на примена на виљушкарите е значајно проширена со замена на
стандардниот зафатен уред (виљушката) со специјални облици на зафатни уреди.
Во виљушкарската техника денес се користи многу широк избор на специјални
зафатни уреди, (слика 3.1.22) и можат да се класифицираат во неколку групи:
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-

уреди кои го олеснуваат и забрзуваат ракувањето со палетизирани
товари (продолжетоци за виљушки, ротатори, потискувачи),

-

уреди кои овозможуваат ракување на непалетизирани товари (трн,
конзола, лажица, клешта),

-

разни облици на заштитни решетки кои, при ракување со кабасти
товари обезбедуваат заштита на возачот на виљушкарот, и

-

уреди кои овозможуваат реализација на операции кои не се во
доменот на претоварната задача (работни корпи за монтажа или
репаратура на инсталации во хали и др.)

а)

д)

з)

б)

ѓ)

в)

е)

г)

ж)

ѕ)

к)

н)

л)

и)

љ)

ј)

м)

њ)

о)

п)

Слика 3.1.22 – Разни видови специјални зафатни уреди за виљушкари:
а) Виљушки со зглоб за поставување во вертикална положба, б) Зафатна направа со трнови за транспорт на
цевкасти материјали и котури, в) Ротациона клешта, г) Заштитна рамка за возачот, д) Контенери со
подвижно дно за празнење, ѓ) Контенер за превртување, е) Лажица за растресит материјал, ж) Лажица за
потискување на растресит материјал, з) Ковачка клешта, ѕ) Држач на товар, и) Потискувач, ј) Уред за
превртување на палетни единици, к) Конзола, л) Конзола со витло, љ) Грабилка на конзола, м) Конзола со
подвижен колк, н) Клешта за сандаци, њ) Клешта за буриња, о) Клешта за бали, п) Клешта за ролни со
хартија

Бројот на специјални зафатни уреди во виљушкарската техника постојано се
шири, а со тоа и областа на примена на виљушкарите. Специјалните видови
зафатни уреди најмногу се користат кај виљушкари со носивост од 1 до 6,3 t.
Примената на специјалните зафатни уреди кај виљушкарите поставува и
одредени ограничувања.. Тие воглавно се однесуваат на редукција на носивоста
бидејќи специјалните зафатни уреди се потешки од стандардните виљушки, а по
правило го оддалечуваат тежиштето од ,,петицата’’ на виљушката, што има за
последица намалување носивоста на виљушкарот. Секое отстапување на
тежината на зафатниот уред и поместување на тежиштето од пропишаното мора
да се земе предвид при составување (изборот на носивоста) на виљушкарот и
зафатниот уред, бидејќи во спротивно е загрозена стабилноста на виљушкарот.

3.1.5.3. ВИЉУШКАРИ СО ТЕЖИШТЕ НА ТОВАРОТ ВО
БАЗАТА НА ВИЉУШКАРОТ
Многу рано е уочена предноста на концептот при градење на палетни
колички со тежиште на товарот во базата на виљушкарот. Виљушкарите со
тежиште на товарот во базата на виљушкарот имаат предни тркала со мал
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пречник на ,,конзолни’’ носачи кои се покриени со виљушката од школкест тип.
Со примена на овој концепт избегната е примена на контратег, заради што, овие
виљушкари се познати и под името виљушкари без контратег. Димензиите на
носачите кои ги носат предните тркала лимитирани се со димензиите на отворите
(,,џебовите’’) на палетата во кои се вовлекуваат носачите заедно со виљушките.
Максимална висина на носачите со дебелина на виљушки (од школкест тип) од
тлото до горниот раб може да биде до 90 mm, а ширината до 180 mm. Висината
на дигање зависи од конструкцијата на рамката и се движи од 2350 mm до
5400mm.
Заради
опишаниот
лимит,
виљушкарите со оваа концепција се градат
со носивост само до 2 (3) t и со релативно
мали
брзини
на
движење
под
оптоварување, до 8 km/h. Заради малите
димензии на тркалата се бара добар
квалитет на сообраќајниците и се градат
исклучиво со електробатериски погон.
Основна предност на виљушкарите без
контратег е малата сопствена тежина,
малиот притисок на тркалата врз подот,
мали надворешни димензии и мал радиус
на завртување, односно добри маневарски
особини, што посебно се однесува на
варијантата без седиште за возачот со кое
се управува преку рудата, (слика 3.1.23)
Виљушкарите без контратег се градат и со
седиште за возачот.
Основно обележје на виљушкарите
без контратег е да европската pool-палета
Слика 3.1.23 – Виљушкар со може да ја подигнува и сложува само ако е
тежиште на товарот во базата зафатена со јаже од челната страна. Бочно
на виљушкарот (без контратег) зафатената палета виљушкарот може да ја
со руда
оддели од подот и да ја транспортира, но
не и да ја сложува по висина. Одвојувањето на палетата од подот се остварува
преку лостен механизам на тркалата, а не преку системот за дигање, бидејќи
доколку се активира системот за дигање кога палетата е на подот зафатена од
бочната страна, би дошло до кршење на палетата, (Слика 3.1.24).
Бидејќи во зоната за комисионирање на палети тие често се сложуваат со
пошироката страна, за да се овозможи ракување при пополнување на зоната
првото ниво на палетите мора да биде подигнато на носачи.
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Погонското тркало е зглобно поврзано со рамката на виљушкарот за да
може подобро да ги премости нерамнините на подлогата, односно за да оствари
добар контакт на погонското тркало со подлогата.

Слика 3.1.24 – Можности за зафаќање на euro-pool палета со виљушкар со
школкеста виљушка

Слика 3.1.25 – Виљушкар без контратег со слободна виљушка
Опишаниот концепт денес се користи во градба на т.н. ранец виљушкари
кои се наменети за следење т.е. за закачување на товарни возила при реализација
на транспорт на логистички единици (разни облици на палети и мали контенери)
по системот ,,од врата до врата’’, (слика 3.1.26). Ранец виљушкарите се градат
почесто со руда (поретко со седиште за возачот), а како погонски агрегат, за
разлика од индустриската варијанта која исклучиво користи електробатериски
погон, кај овие виљушкари во широка употреба е мотор со внатрешно
согорување. Закачувањето на ранец виљушкарот на товарното возило има како
последица редукција на носивоста на возилото, заради што е примарно
смалување на сопствената маса на виљушкарот. Од оваа причина поретко се
користи електробатериски погон, а заради големата тежина на батериите.
Доколку се користи ваков погон се употребуваат батерии со мал капацитет.
Носивоста на ранец виљушкарите е усогласена со тежината на стандардизирани
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логични единици и обично е 1 t, а висината на дигање обично е усогласена со
висината на сандакот на возилата и изнесува 1350 mm до 1500 mm, а може да
биде и поголема.

Слика 3.1.26 – Ранец виљушкар
Овие виљушкари по правило се закачуваат за возилото на задниот крај, на
тој начин што виљушките се вовлекуваат во посебно предвидени отвори
додадени на стандардниот рам на товарното возило, при што подигнувањето се
реализира со активирање на сопствениот систем за дигање на товарот. Многу
ретко се користат варијанти со кои виљушкарите со помош на посебен рам се
подигнуваат во самиот товарен простор на товарното возило.
Ранец виљушкарите се покажале како целисходно решение при
дистрибуција на стока на корисници кои примаат релативно мало количество
стока и кои се наоѓаат од центарот на снабдување на оддалеченост до 150 km.

3.1.6.4. ВИЉУШКАРИ СО ПОМЕСТУВАЊЕ НА ТОВАРОТ ПРИ
ЗАФАЌАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ
Виљушкарите со поместување на товарот при зафаќање и одлагање се
хибридно решение кое ги обединува добрите особини на виљушкарите со
тежиште на товарот во базата и надвор од базата на виљушкарот. Со оглед на
воведување на нова концепција во градбата овој вид се означува како втора
генерација на виљушкари.
Виљушкарите со транслаторно поместување на товарот во насока на
надолжната оска на возилото се градат првенствено за ракување со палетизирани
товари, со носивост од 1 до 2 t во повеќе варијанти и тоа со: транслаторно
поместување со целата рамка, (слика 3.1.27а) и со транслаторно поместување на
самите виљушки, (слика 3.1.27 б). Транслаторното поместување на виљушките се
реализира на три начини: преку ножест механизам, преку лизгачка виљушка која
е со школкест облик каде лизга преку виљушка изработена од полн материјал,
(слика 3.1.27 а) и преку телескопски механизам, (слика 3.1.27б).

150

а)

б)

Слика 3.1.27 – Виљушкар со поместување (а) на рамката и (б) на
виљушките во правец на надолжната оска на возилото

3.1.6.5. НОСИВОСТ НА ВИЉУШКАРОТ
Носивоста на виљушкарот е многу значаен технички параметар. За
дефинирање на носивоста пресудна е оддалеченоста на тежиштето од петицата
(грбот) на виљушката. Тежиште е точката во која се, претпоставува дека е
сконцентрирана целата тежина на товарот. Положбата на тежишната точка
зависи од обликот на товарот и хомогеноста на материјалот. Кај челниот
виљушкар моментот околу предната оска на товарот не смее да биде поголем од
моментот од сопствената тежина на виљушкарот.
Произведувачите по правило, даваат дијаграм на редукција на носивоста во
зависност од далечината на тежиштето на товарот од грбот на виљушката. Врз
носивоста на виљушкарот многу влијае и висината на дигање на товарот.
енес сите произведувачи редукцијата на носивоста ја утврдуваат според
единствен тест кој го пропишала Европската федерација (FEM) – DIN 15138.
До редукција на носивоста, доаѓа и при примена на специјални зафатни
уреди и тоа по две основи. Првата основа лежи во фактот дека специјалните
зафатни уреди имаат значително поголема сопствена тежина во однос на
виљушката за која е декларирана номиналната носивост. Втората причина e да
специјалните зафатни уреди со својот облик и димензии придонесуваат за
поместување на тежиштето на товарот кон надворешната страна, со што се
зголемува кракот на силата од сопствената тежина на зафатниот уред.
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3.1.7. ТРАНСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ НА КАРЕТИТЕ И
ВИЉУШКАРИТЕ
Бидејќи каретите и виљушкарите спаѓаат во групата средства со
периодична-циклична работа, кај нив технолошкиот процес се врши во циклуси.
Технолошки, еден циклус опфаќа збир на движења и работи при реализација на
една претоварна операција, а временски се дефинира како интервал меѓу два
последователни зафати на товарот. Едноставен циклус опфаќа операции на
самото место на натовар (извор), движење на оптовареното средство до местото
на одлагање (понор), операции на местото на одлагање и повраток на средството
на почетното место, односно на местото на ново зафаќање на товарот (изворот),
(слика 3.1.28).

Движење – возење
на оптоварено
средсто

Место на
натовар
(извор)

Место на
истовар
(понор)

Движење – возење
на неоптоваренов
средство

Слика 3.1.28 – Основни фази на едноставен циклус
Пресметката на транспортниот капацитет на каретите и виљушкарите Qm се
засновува на образецот:

Qm  Gm  C [t / h]
каде е Gm [t] – просечна корисна маса на товарот во циклусот, при што С=3600/Т
[h-1] – просечен број на циклуси кои ги остварува средството во текот на еден час
за дадени организациски услови, Т [s] – средно време на траење на циклусот.
Битните технолошки разлики во работата на каретите и виљушкарите, пред
се на местото на зафаќање и одлагање на товарот, како и карактеристиките на
работа на транспортниот пат (при движење на каретите со приколки),
наметнуваат неопходност да постапката за пресметка на нивната производност
се анализира одвоено.
Транспортен капацитет на каретите
Транспортниот капацитет на каретите кои се движат без приколка како
соло возило, според горната равенка може да се одреди:
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Qmk 

3600
 Gm  [t / h]
T

каде е Gm [t ] - носивост на каретата,  - коефициент на просечно
искористување на номиналната носивост на каретата.
Времето на циклусот се состои од четири парцијални времиња:
Т = t1 + t2 + t3 + t4 [s],
при што е: t1 – време за натовар, кое зависи од носивоста на каретата, појавниот
облик на товарот и начинот на натовар. Ова време може значително да варира во
зависност од претходно спомнатите параметри и од технологијата на работа;
t 2  Lk 0 / vk 0 [s] – време на возење на оптоварена карета, каде е Lk 0 [m] должина
на транспортот, а v k 0 [m/s] – средна брзина на движење на оптоварена карета која
е во функција од техно-експлоатационите карактеристики на каретата, условите
на патот и оптоварувањето. Со тоа што примената на каретата е по правило на
подолги релации, при пресметка на времето на движење не мора да се
респектира времето на забрзување и забавање; t3 – време за истовар на товарот
зависи од истите параметри аналогно како и кај натоварот (t1); t 4  Lkn / vkn [s] –
време на возење на неоптоварена карета, каде е Lkn [m] – должина на
транспортот, а v n [m/s] – средна брзина на движење на неоптоварена карета, која
како и при движење на оптоварена карета е функција од техно –
експлоатационите карактеристики на каретата, условите на патот и
оптоварувањето.
Технологијата на натовар и истовар на каретата има големо влијание врз
транспортниот капацитет на каретата. Ова посебно треба да се респектира во
случаи на рачен натовар и истовар.
Транспортниот капацитет на карета која влече приколки, покрај техно –
експлоатационите карактеристики на каретата зависи од технологијата на работа
– имено каретата може да се користи со или без одвојување од групата приколки
(влечниот воз).
Во првиот случај кога каретата се одвојува од групата приколки
пресметката се сведува според равенката за соло возило, со напомена да може да
се оствари значително поголем транспортен капацитет бидејќи нема големи
загуби на време за натоварно-истоварни операции. Загубите се сведуваат само на
задржување околу спојување и одвојување на каретата од составот на
приколките. Во овој случај за времињата t1 и t3 се зема времето потребно за
одвојување и спојување на составот од приколки. Оваа претпоставка важи
доколку времето на движење е подолго од времето кое е потребно составот од
приколки да се натовари односно истовари на местото на натовар и истовар. Во
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спротивно треба да се земе предвид прирастот на времето за чекање заради
завршување на споменатите операции.
Во вториот случај – кога каретите не се одвојуваат од групата приколки,
транспортниот капацитет се утврдува на следниот начин:

Qmk 

3600 z
  Gni  i
T
i 1

[t/h]

каде z е број на приколки во влечниот воз вклучувајќи ја и каретата, G ni [t] –
носивост на приколките, односно каретите во влечниот воз,  i - коефициент на
просечно искористување на номиналната носивост на каретата и на секоја од
користените приколки.
Транспортен капацитет на виљушкарот
Појдовната равенка за транспортен капацитет на виљушкарот идентична е
како кај каретите:

Qmv 

3600
 Gn  [t / h]
T

со идентично значење на релавантните величини, како и за каретите.
За разлика од каретите, виљушкарите имаат особина на активно зафаќање и
одлагање на товарот на местото на натовар – истовар на стоката, што
придонесува за значително забрзување на процесот на натовар.
Процесот на работа на виљушкарот во еден прост циклус може, според
претставената шема, (слика 3.1.31), да се подели на следните парцијални
времиња:
t1 [s]– време за зафаќање на товарот, кое го опфаќа времето за поставување на
рамката во положба за зафаќање, подигање или спуштање на вилушките, т.е.
доведување во потребна положба за зафаќање, зафаќање на товарот, извлекување
на товарот со возење наназад, наклонување на рамката наназад заради
обезбедување стабилност на товарот и виљушкарот. Средното време за зафаќање
варира во опсег од 10 до 15 s.
t2 [s]– време потребно за завртување (маневра) на виљушкарот т.е. припрема за
возење по зафаќањето на товарот. При завртување на виљушкарот за 90 0 ова
време е 6 до 8 s, а при завртување на виљушкарот за 1800 e 10 do 15 s.
t3 [s]– време за транспорт т.е. движење на виљушкарот со товарот од местото на
зафаќање до местото на одлагање:
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t3 

LV 0
 t g [s]
v0

каде е LV 0 [m] – средно растојание на возење на оптоварен виљушкар (со
товарот); v 0 [m/s] – брзина на возење (движење) на оптоварен виљушкар, која се
одредува во зависност од техно–експлоатациските карактеристики на
виљушкарот и од условите на работа, t g [s] – време на загуби заради забрзување
и забавување, кое се движи од 1 до 1,5 s;
t4 [s]– време за поставување на рамката во вертикална положба за дигање на
товарот и изнесува од 2 до 3 s;
t5 [s] – време за подигнување на товарот на потребна висина на местото на
одлагање,

t5 

H0
 t g [s],
vdo

каде е H0[m] – средна висина на подигнување при одлагање на товарот, v d 0 [m/s]
– брзина на дигање на оптоварени вилушки зависи од техно–експлоатационите
карактеристики на виљушкарот, t g [s] – време на загуби заради забрзување и
забавување (1 до 1,5 s);
t6 [s] – време за одлагање на товарот, за вообичаени услови се усвојува од 5 до 8
s, при што важат напомените дадени за t1;
t7 [s] – време за наклонување (враќање) на рамката наназад (од 2 до 3 s, зависно
од типот на виљушкарот);
t8 [s] – време за спуштање на неоптоварените виљушки:

t8 

H0
 t g [s],
v sn

каде е v sn [m/s] – брзина на спуштање на виљушките. Доколку сите податоци за
брзините на дигање (или спуштање) за конкретен виљушкар не се познати, се
усвојува брзината на дигање на празни виљушки да е околу 30% поголема од
брзината на дигање со товар. Брзината на спуштање на товарот е од 50 до 70%
поголема од брзината на дигање на товарот, додека брзината на спуштање на
виљушките со товар е околу 2 пати поголема од брзината на спуштање на
неоптоварени виљушки;
t9 [s] – времето на завртување (маневар) на виљушкарот после одложување на
товарот (t9 = t2);
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t10 [s] – времето на движење на неоптоварен виљушкар од местото за одлагање на
товарот до местото на ново зафаќање:

t10 

Lvn
 t g [s],
vn

каде е Lvn [m] – среден пат на движење на празен (неоптоварен) виљушкар, а во
типични услови на работа (за прост циклус) обично е Lvn  LV 0 ; v n [m/s] –
брзина на возење (движење) на неоптоварен виљушкар.
Вкупното време на траење на циклусот е функција од збирот на претходно
опишаните парцијални времиња:
10

T   0  ti
i 1

каде е  0 коефициент со кој се намалува збирот на парцијалните времиња во
циклусот заради истовремена реализација на повеќе операции. За вообичаени
услови може да се усвои вредност  0 = 0,85, при што се напоменува дека таа во
значајна мера зависи од обученоста и вештината на возачот на виљушкарот, како
и условите на работа (техничката состојба на виљушкарот, видот на товарот,
квалитетот на подлогата, осветлувањето и др.).
Препораки за вредности
производноста на виљушкарите

на

релевантните

параметри

при

Доколку претоварно-транспортните процеси се реализираат во посложени
услови и/или со помош на посложени зафатни уреди, заради објективизација на
пресметките на времињата на траење на циклусот, како што е споменато,
потребно е да се утврат сите парцијални делови на циклусот и соодветно да се
обработи нивната временска структура. Имајќи го предвид многу широкиот
спектар на типови конструкции, дефинирањето на парцијалните времиња при
специфичните задачи може значително да се олесни со користење на светски
искуства. Со оваа цел овде е презентиран дел од резултатите на истражувањата
кои ги извршил Сојузот на германските инженери VDI 2391.
Дадените вредности се добиени со снимање на карактеристичните времиња
при реализација на циклуси со различни типови виљушкари во претоварни
процеси, при што тие претставуваат средни вредности. Одстапувањата од
средните вредности се последица од извежбаноста на возачот и условите на
работа. Меѓутоа во подолг период и кај поголем број уреди овие вредности
можат да се сметаат меродавни. (табела 3.1.1 и табела 3.1.2 ).


VDI – Verein deutche Ingenieure Ausschluss fuer wirtschaftliche Fertigung
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3.1.8. ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
hkor [mm] – Корисна висина на дигање кај виљушкарот
h1 [mm] – Надворешна висина на вовлечен рам
h2 [mm] – Стандардна слободна висина на дигање
h5 [mm] – Зголемена слободна висина на дигање
hR [mm] – Висина на таванот
Gм [t] – Просечна корисна маса на товарот во циклус
T [s] – Средно време на траење на еден циклус
Qmk, Qmv [t/h] – Транспортен капацитет на карета, односно виљушкар
C [h-1] – Просечен број на циклуси кои ги остварува средството во текот на
еден час
 [-] – Коефициент на просечно искористување на номиналната носивост
на каретата односно виљушкарот
t1...t10 [s] – Парцијални времиња за одредени операции
Gn [t] – Носивост на каретите, односно приколките во влечниот воз
z [-] – Број на приколки во влечниот воз вклучувајќи ја и каретата
 i [-] – Коефициент на пеосечно искористување на номиналната носивост
на каретата и на секоја од користените приколки
Lvo [m] – Средно растојание на возење на оптоварен виљушкар (со товарот)
v0 [m/s] – Брзина на возење на оптоварен виљушкар
tg [s] – Време на загуби заради забрзување и забавување
H0 [m] – Средна висина на подигнување при одлагање на товарот
vd0 [m/s] – Брзина на дигање на оптоварени виљушки
vsn [m/s] – Брзина на спуштање на виљушките
vn [m/s] – Брзина на движење на неоптоварен виљушкар
Lvn [m] – Среден пат на движење на празен (неоптоварен) виљушкар
 0 [-] – Коефициент на намалување на збирот на парцијални времиња во
циклусот заради истовремена реализација на повеќе операции
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Табела 3.1.1 – Преглед на типови виљушкари и нивните експлоатациони карактеристики
Тип на виљушкар

Носивост Брзина на возење до
[kN]

Бр

Брзина на дигање до

Брзина на спуштање до

[m/s]

[m/s]

[km/h]
со товар

без товар

со товар

без товар

со товар

без товар

10 – 20

8,2

13,0

0,28

0,33

0,43

0,33

1

Челни со седиште за возачот

2

Хибридни, со поместување на виљушките (возачот стои)

15

7,2

8,3

0,14

0,19

0,20

0,20

3

Хибридни со поместување на рамот

10

7,0

8,0

0,15

0,17

0,22

0,19

4

Челни со клешти за кутии и бали, со седиште за возачот

10

8,2

13,0

0,28

0,33

0,43

0,33

5

Челни со клешти

10

8,2

13,0

0,28

0,33

0,43

0,33

6

Виљушкар со тежиште на теретот во базата на виљушкарот

20

4,8

6,1

0,09

0,10

0,20

0,20

7

Сложувач со руда

10

3,7

4,3

0,08

0,14

8

Сложувач со тежиште на товарот во базата со нормално
поместување, механичко подигнување со напојување со
пумпа за подигнување од мрежата

10

9

10

Сложувач со тежиште на товарот во базата со нормално
поместување, механичко подигнување со напојување со
пумпа за подигнување од батерија
Палетна количка со рачен погон, висина на дигање 110 mm,
хидраулична

11

Палетна количка со електро-батериски погон, висина на
дигање 100 mm, хидраулична

12

Палетна количка со електропогон за движење и рачно
дигање

0,12

0,25

0,12

0,25

7зафати за
дигање на 110
mm

2

2

3,2

4,8

0,03

2

5,0

5,5

7 замфати за
дигање на 110
mm

Спуштање 4 s преку
вентили

Спуштање 4 s преку
вентили

Табела 3.1.2 – Просечни времиња [s] за карактеристични делови на циклусот за опфатените типови
виљушкари, (од табелата 3.1.1)
Реден број на типот на виљушкарот
Работен дел на циклусот
Оптоварена палета/единица на товарот
зафатена/одложена од висина на:
подот и заминување на виљушкарот
600 mm и заминување на виљушкарот
1250 mm и заминување на виљушкарот
2500 mm и заминување на виљушкарот

1

2

3

4

5

6

15,80

29,90

29,90 22,40 26,70 19,00

23,00
30,80

42,90
61,10

42,90 29,40 35,90 31,20
61,10 36,60 45,30 51,40

16,00

27,90

27,90 19,10 19,10 18,20

25,70
38,75

45,60
70,70

одложена во камион и заминување на
виљушкарот:

20,30

зафатена со камион и заминување на
виљушкарот:

Оптоварена палета/единица на товарот
зафатена/одложена на висина на:
подот и заминување на виљушкарот
600 mm и заминување на виљушкарот
1250 mm и заминување на виљушкарот
2500 mm и заминување на виљушкарот

7

8

9

10

11

12

18,00 17,50
20,70
25,20 39,30
60,90

17,50 14,20 14,80 17,80

15,00 10,70 11,20 11,20

45,60 28,90 30,10 36,80
70,70 40,10 42,30 63,80

17,10 15,00
22.20
29,30 53,00
93,40

42,10

42,10 25,90 29,10 34,90

27,10 51,30

37,50

19,80

39,90

39,90 26,40 34,90 31,00

21,20 37,60

29,50

1,15

1,15

31,20
44,90

39,20
63,40

Оптоварена палета/единица на товарот

(висина на товарниот простор на
камионот 1250 mm)
Фактор на временски губиток (према
Bedaux)
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1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,18

1,18

1,18

1,15

1,15

3.2.ТРАНСПОРТНО-МАНИПУЛАТИВНИ ВОЗИЛА
ЗА РАКУВАЊЕ СО КОНТЕНЕРИ
За ракување (транспорт, претовар и сложување) на контенери развиени се
голем број средства со различни функционални карактеристики. Од
функционални причини произлегуваат и значајни отстапувања во доменот на
инвестициски и експлоатациски трошоци, што го отежнува изборот на
најцелисходна технологија на работата т.е. го компликува процесот на
проектирање. Заради неможноста да се постават остри граници меѓу поедини
групи средства од оваа фамилија, тешко е да се формира комплексен и
конзистентен класификациски систем, заради што обично се преминува кон
нивна класификација во само три групи:
-

помошни уреди, колички и специјални облици за надградба на возилата,

-

портални возила за ракување со контенери,

-

контенерски виљушкари.

3.2.1 ПОМОШНИ УРЕДИ, КОЛИЧКИ И
СПЕЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ ЗА НАДГРАДБА НА
ВОЗИЛАТА
Наједноставно техничко средство за транспорт на контенери кое
првенствено се користи во индустрискиот транспорт, при мали обеми на работа,
е систем од четири потпори со тркала кои се фиксираат за ушките на
контенерот, (Слика 3.2.1). Потпорите се составени од плочи со мали димензии на
кои од горната страна се наоѓаат
чепови за поврзување со ушките на
контенерот, а од долната страна е
фиксирано тркалото. Предните тркала
а) Дводелна руда
имаат можност за ротација околу
б)
б) Потпора со тркало без
вертикалната оска, што е неопходно
ротација околу
заради управување. Рудата се состои
вертикалната оска
од два стапа чии задни краеви се
б) Потпора со тркало кое
поврзуваат со потпорите, а слободните
може да ротира околу
краеви се спојуваат во една точка
в)
вертикалната оска
заради поврзување со елементот за
а)
влечење на влечното возило.
Слика 3.2.1 – Потпора за транспорт
За да можат потпорите со тркала
на ISO контенери
да се постават на ушките, контенерот
мора да се подигне со дигалка т.е. да се одвои од подлогата врз која лежи. За

подигање може да се користи систем со четири столбни дигалки. Овој систем
претставува наједноставна технологија за претовар на контенерите, а во воената
логистика ваква дигалка најчесто се фиксира на контенерот или е составен дел од
приборот на возилото. Кај овие дигалки механизмот за дигање е изведен со
навојно вретено или преку хидрауличен цилиндер, (слика 3.2.2).
При претовар на контенерите столбните дигалки се врзуваат бочно на
а)

б)

Слика 3.2.2 – Четворостолбен систем за претовар на ISO-контенери:
а) Натовар – истовар на контенер од возило, б) Детален приказ на елементите на
системот.
ушките
на контенерот, а по подигнувањето на контенерот возилото се вовлекува
или извлекува во зависност дали контенерот се товара или истовара. Дигалките
со навојно вретено се изведуваат со рачен или механички погон. Кај мануелниот
погон се ангажираат два до четири работници, додека механичкиот погон се
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изведува со четири нисконапонски електромотори. Кај хидрауличниот погон
инсталирана е хидропумпа, а управувањето е преку централен пулт. Носивоста
на столбните дигалки, заради можната нерамномерна распределба на товарот, се
зголемува, така што за работа со 20''-контенер потребната носивост е 6 t, а кај
40''-контенер потребната носивост е 9 t. Висината на дигање е 1,4 до 1,75 m, а
брзината 0,3 до 0,5 m/s. Кај споменатите технологии со столбни дигалки една
претоварна операција т.е. циклус трае околу 15 min.
б)

а)

в)

Тежини

Слика 3.2.3 – Ниска плато приколка: а) Приколка (Cargo-trailer),
б) Трактор, в) Зафатен уред за виљушкар

За реализација на транспортните операции со контенерите и другите облици
на стока во парчиња, во стоковните терминали и индустрискиот транспорт
широка примена има специјалниот облик на ниска плато приколка, (слика
3.2.3а). Овој облик на приколка има само една осовина на задниот крај, додека на
предниот крај има ,,џеб’’ во кој се вовлекува трнот на специјално прилагодениот
трактор за влеча, (слика 3.2.3б). За влеча, покрај специјално прилагодениот
трактор се користат и виљушкари со посебен додаток кој се поставува на
стандарден зафатен уред на виљушкарот, (слика 3.2.3в). Димензиите и носивоста
на овие приколки усогласени се со ISO-контенерите. За оваа технологија е, исто
така карактеристично да контенерите и генералните товари во складишната зона
на стоковните терминали, се складираат на приколки, што обезбедува голема
мобилност и голема брзина во процесот на претовар.
Претходно опишаните системи за транспорт на контенери спаѓаат во класата
на релативно ефтини средства. Покрај нив во експлоатација се користи и цела
низа системи за ракување со контенери развиени врз основа на товарна приколка,
чија примарна намена е достава и претовар на контенери, т.е. контенерски сервис
од терминалот до комитентот. Одредени конструкции можат, покрај претходно
споменатите функции (претовар и транспорт) да реализираат и сложување на
контенерите по висина така што се користат во копнените контенерски
терминали како основна механизација кај мал проток на контенери (100 до 200
контенерски влезови во тек на еден месец).
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железнички вагони, (слика 3.2.4)Системите развиени врз основа на
товарните возила можат според концепцијата да се поделат во две групи: со
бочен и челен претовар. Системите со бочен претовар се состојат од два
развиени уреди за дигање со лостен механизам, каде погонот е изведен со
неколку хидраулични цилиндри. Овој систем е првенствено развиен за претовар
на контенери од товарни возила и

Слика 3.2.4 – Систем за бочен претовар на контенери
Во зависност од бараните функционални карактеристики се користат
различни кинематски решенија, (слика 3.2.5). Кај едноставните конструкции,
(слика 3.2.5, а, б, в) претоварните операции можат да се реализираат само од
едната страна и без можност за сложување на контенерите по висина.
Посложените конструкции овозможуваат претовар на контенери со две страни и
сложување по висина, (слика 3.2.5, г, д, ѓ). Растојанието меѓу лостовните
механизми за дигање може да биде фиксно или променливо. Кај системите со
фиксно растојание соодветната полуприколка може да се користи само за една
претходно дефинирана должина на ISO-контенери, додека системите со
променливо растојание се универзални.
Заради своите добри особини бочните претоварувачи нашле примена и во
други области: транспорт на тешки товари (трансформатори и сл.) и во
градежништвото. За реализација на логистички процеси во градежништвото се
развиени посебни решенија за претовар и транспорт на големи палети и
контенери со различна големина.
За сите конструктивни варијанти заедничко е да при претовар бочната
стабилност на возилата се обезбедува преку стабилизатори кои се потпираат на
тлото. Кај бочните претоварни уреди при претовар на ISO-контенери
претоварниот циклус трае од 3 до 8 min. Управувачките команди на
претоварниот систем се централизирани и со нив обично ракува возачот на
влечното возило.
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Кај системите со челен претовар, покрај лостниот механизам се користат и
системи со две витла кои со помош на челични јажиња го навлекуваат
контенерот на полуприколката, (слика 3.2.7).

а)

б)

в)

г)

ѓ)

д)

Слика 3.2.7 – Кинематски системи на уредите за бочен претовар на
контенери на полуприколки
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а)

б)

г)
в)

Слика 3.2.6 – Челен претоварен уред со лостен механизам:
а) Изглед на возилото, б) Фази при претовар на ,,соло’’ камион, в) Претовар на приколка,
г) Рамка за носење на контенер
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витла

јаже кое се врзува
за контенерот

Слика 3.2.7 – Полуприколка со челен претовар на контенер со помош на
витла

3.2.2 ПОРТАЛНИ
КОНТЕНЕРИ

ВОЗИЛА

ЗА

РАКУВАЊЕ

СО

Порталните возила се градат во два вида: дводелни и едноделни. Се
користат за транспорт, претовар и сложување на контенери по висина во
складишни зони на контенерски терминали. За реализација на функцијата, т.е.
технолошките барања за сложување на контенерите по висина посебно се
погодни едноделните портални возила. Основно обележје на технологијата на
работа со портални возила за ракување со контенери е да при реализација на
претоварни операции мора да го ,,пречекорат’’ товарното или железничкото
возило, односно контенер.
Дводелниот портален манипулатор се состои од два раздвоени елементи за
подигање на контенерот. Порталите се потпираат врз подлогата преку четири
пневматски тркала. На предниот поратал сите четири тркала се упаравувачки (со
руда) и меѓусебно се поврзани со лостен механизам, додека на задниот портал
тркалата се без можност за завртување во кривини, (Слика 3.2.8).
Механизмот за подигање на контенерот е така изведен да долните ушки на
контенерот на сите четири краја се поврзуваат со конзолни елементи кои се
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движат по водилки долж вертикалниот столб на порталот. Во фаза на
позиционирање водилките се поставени во вертикална положба, а пред подигање
тие се спуштаат во хоризонтална положба и се фиксираат за ушките на
контенерот со помош на чеп. На овој начин се елиминира опасноста од
оштетување на елементите од механизмите за дигање и на самиот контенер.
Самото подигање се реализира преку четири хидраулични цилиндри и систем на
макари, јажиња или вериги кои се врзуваат за долните ушки на контенерот,
односно споменатите конзолни елементи. За да се постигне мирен од и
рамномерно подигање на контенерот хидрауличниот систем поседува модул за
изедначување. Погонот на хидрауличната пумпа може да биде рачен или
механички, со погон преку електомотор или мотор со внатрешно согорување.
Заради растоварување на веригата односно јажето за дигање при возење (по
дигањето), контенерот се поврзува со хоризонтален носач на порталот преку
горните ушки и чепови кои се осигуруваат со завртување по хидрауличен пат.

Слика 3.2. 8 – Дводелна портална количка со носивост 30 t:
1.Носечка конзола на контенерот (се подига и спушта), 2. Цилиндер за дигање, 3. Верига за дигање,
4. Уред за осигурување, 5. Портал, 6. Управувачки вентил, 7. Хидропумпа, 8. Тркало на задниот
портал, 9. Тркало на предниот портал, 10. Руда, 11. Уред за осигурување на носечката конзола.
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Меѓу порталните возила за ракување со контенери најразвиен облик во
техничко-технолошки поглед е едноделниот портален манипулатор, т.н. ,,јавач’’,
(слика 3.2.9).
Едноделниот портален манипулатор настанал всушност со поврзување на
два портали со хоризинтални носачи. Неговите општи карактеристики се слични
на веќе опишаниот портален манипулатор со напомена да овде уредот за
зафаќање и механизмот за дигање е прилагоден на ISO-контенерите. На сликата
3.2.9 даден е, исто така, и шематски приказ на зафатен уред кој контенерот го
зафаќа одозгора со кинематски движења на механизмот за дигање. За разлика од
дводелните портални колички, кои немаат можности за сложување на контенери

Слика 3.2.9 – Едноделен портален манипулатор – јавач

168

по висина, едноделниот портален манипулатор може да сложува и до три
контенери по висина, со што се обезбедува добро користење на складишната
зона, т.е. голема ,,густина’’ на претоварно-складишниот систем. Се градат
обично со носивост од 24 до 50 t, во зависност дали се наменети за транспорт по
еден 20 '' односно 40' ' или два 20' ' -контенери. Вкупната должина се движи од
10 до 17 m, ширината од 4,2 до 5 m и висина до 11,5 m. Брзината на движење на
оптоварено средство е меѓу 10 и 30 km/h, а неоптовареното до 40 km/h. Радиусот
на завртување е релативно мал за возило со ваква големина и изнесува 9 до 11 m.
Тоа е исклучиво наменето за работа во складишна зона и за транспорт меѓу
складишна зона и рамкана дигалка за претовар на контенери на брегот кај големи
контенерски терминали.

3.2.3. ВИЉУШКАРИ ЗА РАКУВАЊЕ СО ISO –
КОНТЕНЕРИ

Слика 3.2.10 – Телескопски виљушкар за ракување со ISO – контенери



''

''

Должина на контенерот изразена во стапки (ft) ; 20 , (40 ) -Дваесет (четириесет)
стапки контенери ; 1'' (една стапка)=0,3048 m
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За ракување со контенери се користат челни виљушкари, бочни виљушкари и
виљушкари со телескоп. Меѓу стандардните видови челни и бочни индустриски
виљушкари и виљушкарите за ракување со контенери нема битни концепциски
разлики, заради што овде нема да биде повторено нивното концепциско
опишување. Основната разлика е во тоа што кај виљушкарите за ракување со
контенерите значително е поголема носивоста. Носивоста зависи од големината
на контенерот. За 20'' контенери носивоста се движи од 20 до 28 t, а за 40''
контенери од 32 до 45 t, со напомена да е носивоста декларирана за
оддалечување на тежиштето на контенерот од грбот на виљушкарите за 1,2 (1,4)
m. Кај телескопските виљушкари носивоста се декларира за одалеченост на
тежишта на контенери до челниот раб на возилото 1,5 (1,6) m и се движи до 60 t.
Виљушкарот со телескоп, благодарејќи на специфичниот облик на уредот за
дигање, има поповолни функционални карактеристики за работа во контенерски
терминал во однос на конвенционалните видови виљушкари, (слика 3.2.10). Тие
предности пред се се изразуваат во можноста да при манипулација во
складишната зона може да дофати повеќе редови на контенери (три до четири)
од работниот ходник (проод), а на фронтот на претоварот во товарножелезничките терминали можно е опслужување на вагони од два паралелни
колосеци.
а)

б)

в)

г)

Слика 3.2.11 – Типични облици на спредери: а), б) Бочни, в) Со зафаќање
одозгора.
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Виљушката, како основен зафатен уред се користи кај челните и бочните
виљушкари само за контенери со мала должина, најмногу до 20 , а при
поголеми должини на контенери кај сите три споменати видови виљушкари се
користат специјално развиени зафатни уреди-спредери.
За зафаќање на контенерите се користат два типа спредери: со бочно
зафаќање и со зафаќање одозгора, (Слика 3.2.11). Спредерите се специјално
прилагоден облик на зафатен уред за зафаќање на контенери и тоа со поврзување
на ушките на контенерот преку чепови, по пат на зафаќање на чепот кое се
реализира по правило хидраулички. Се изработуваат во вид на рамка или греда и
можат да бидат со подесување на распонот според должината на контенерот или
без подесување. Воглавно се опремени со систем за бочно поместување по
хидрауличен пат, заради полесно позиционирање при зафаќање и одлагање на
контенерот.
Спредерите за бочно зафаќање воглавно се користат за оптоварени
контенери со помала должина, до 20 , а многу почесто за ракување со празни
контенери, кога е можно едновремено зафаќање и по два празни контенери.
Спредерите со зафаќање одозгора обезбедуваат поповолно напрегање на

Слика 3.2.12 – Типични облици на клешти за претовар на полуприколки
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контенерот и можат да се користат за сите димензии на ISO-контенери без
посебни ограничувања. Спредерите за бочно зафаќање се врзуваат за количката
која го носи зафатниот уред на рамката за дигање, а спредерите кои го зафаќаат
контенерот одозгора се насадуваат на виљушките, обично превртени заради
постигнување на поголема висина на дигање т.е. сложување на контенери по
висина во складишната зона.
Развојот на спредери е насочен во насока на зголемување на безбедноста и
забрзување на процесот на работа, но и намалување на сопственат тежина. Во
последните неколку години со примена на подобри челици и конструктивни
решенија намалена е масата на универзалните спредери со зафаќање одозгора од
11 на 7 t.
Покрај зафатните уреди наменети за ракување со контенери, со развој на
ранец виљушкари системот се наметнала потреба за развој на специјални
зафатни уреди за виљушкари кои би овозможиле и ракување со товарни
полуприколки. Така денес покрај конвенционалните спредери, кај многу
товарно-железнички контенерски терминали се користат комбинирани спредери
со клешти кои овозможуваат ракување со сите појавни облици на ISO-контенери
и товарни полуприколки прилагодени за ранец транспорт, (слика 3.2.12).

3.3. АВТОМАТСКИ ВОДЕНИ ВОЗИЛА (АВВ)
Воведувањето на автоматски водените возила претставуваат најзначајно
квалитативно поместување во автоматизацијата на транспортните операции во
производството, на монтажните линии, складиштата, стоковно-транспортните
центри и болниците. Системите со автоматско водење на возилата посебно се
потврдиле во производствените процеси. Класификацијата на АВВ може да се
реализира на голем број начини, но е вообичаено на овој проблем да му се
пристапува водејќи сметка за функционалните карактеристики, односно за видот
на задачата која АВВ ја реализира. Од овој аспект АВВ можат да се опделат во
следните групи:
-

трактори,

-

палетни колички,

-

возила,

-

специјални возила.

3.3.1. АВВ – ТРАКТОРИ
АВВ кои се конструирани во облик на трактори, (Слика 3.3.1), наменети се
за влечење на приколки. Типичните вредности за вкупната носивост на
приколките се движат во опсег од 2 до 20 t.
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Вообичаено е да се изработуваат со
електробатериски
погон
со
капацитет на батериите од 300 до
1000 Ah и снага на погонскиот
агрегат од 0,75 до 7 kW. Во случај
кога овој тип возила се користи на
отворени површини се користи и
хибриден погон т.е. комбинирање
на електробатериски систем со
дизел мотор. Јасно е дека
хибридниот погон може да работи
со помал капацитет на батериите.
Слика 3.3.1 – Автоматски воден
трактор
случај кога овој тип возила се користи на отворени површини се користи и
хибриден погон т.е. комбинирање на електробатериски систем со дизел мотор.
Јасно е дека хибридниот погон може да работи со помал капацитет на батериите.
Како и кај сите останати типови влечни состави посебно внимание мора да
се посвети на можностите за совладување на наклони. АВВ-тракторите
совладуваат наклони од околу 3%, со услов подлогата да е изведена така што се
остварува минимален коефициент на прилепување од 0,5.
И покрај тоа што со овој тип возила се управува првенствено автоматски, во
случаи кога е потребно нивно користење надвор од површините кои се покриени
со автоматско управување, и во случаи на интервенција, вообичаено е да можат
да бидат контролирани непосредно од страна на човекот. Во вакви случаи
тракторот може да биде опремен со седиште или со простор за стоење на
возачот. Исто така се појавуваат и решенија каде човекот оди покрај тракторот со
кој управува.
Вообичаена максимална брзина на движење кај овие возила е 1 m/s. Во
услови кога просторот на кој се реализира транспортот е ослободен од
останатите видови сообраќај, односно кога нема луѓе и останати средства на
внатрешен транспорт можат да се дозволат и поголеми брзини.
Значаен критериум за класификација на АВВ-тракторите претставува
начинот на формирање на составот. Како прва развојна варијанта може да се
смета трактор со приколки кои сочинуваат неделива целина. Вака формирани
состави се користат во услови на постоење на релативно мал број дестинации
меѓу кои товарот се пренесува во услови кога се појавуваат релативно
интензивни токови. Во вториот случај, составот спрема потребата може да се
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раздвои. Кај системите со раздвојување на составот при реализација на
транспортните операции натоварната приколка се остава на местото каде што
требало стоката да се испорача. Овој принцип е погоден во услови на мал
интензитет и разновидност во барањата за транспорт. Раздвојувањето на
приколките од тракторот може да се реализира рачно или автоматски. Кога се
применува автоматско поврзување тракторот мора да биде оспособен и за
движење наназад. За случаи кога се бара автоматско поврзување и раздвојување
се применува електромагнетен приклучен елемент.

3.3.2 ПАЛЕТНА КОЛИЧКА
Индуктивно водените палетни возила
најчесто се конструирани така што
пренесуваат една палетна единица, (слика
3.3.4). Во посебни случаи можат да се јават и
возила со продолжени виљушки кои
обезбедуваат прифаќање на две палетни
единици. Носивоста на овој тип возила
најчесто е меѓу 1,5 и 2 t. Снагата на
погонскиот мотор е околу 0,7 kW, а
капацитетот на батеријата е 210 до 200 Ah.
Брзината на движење на возилото е 1 m/s на
правите делови од патеката и 0,5 m/s при
свртување.
Палетните возила најчесто можат да се Слика 3.3.2 –Типично решение на
движат само во една насока (на напред), но палетни АВВ
се произведуваат и варијанти за движење
напред – назад.
Возилата кои се оспособени за движење исклучиво нанапред, товарот го
зафаќаат на мануелен начин, слично како кај палетните колички за хоризонтален
транспорт. Спротивно на ова автоматското одлагање се реализира со
поставување на возилото на местото на истовар, со спуштање на виљушките и
понатамошно праволиниско движење на средството. Во случај кога се бара
автоматски натовар кај возилата кои се движат исклучиво нанапред, станицата за
натовар се опремува со посебни уреди кои се оспособени да ја подигнат
товарната единица, го пропуштаат возилото и потоа товарната единица ја
спуштаат врз виљушката.
Палетните возила кои се оспособени за движење и наназад опремени се со
дополнителен чифт индуктивни калеми на крајот на возилото, со што е
обезбедено автоматско управување, при возење наназад. Брзината на движење
наназад е 0,5 m/s. Автоматското одлагање на палетите, покрај движењето на
средството наназад, бара и дефинирање на начинот на кој ќе се одреди прецизно
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положбата на палетите земајќи ги предвид потенцијалните препреки и позиции
на претходно одложената палета. Овој проблем може да се надмине, што е
најчесто и решение, со поставување на инфрацрвени сензори на краевите од
виљушките. Вообичаено е меѓу две палети да се остава растојание од 15 cm.
3.3.1.1.3. ВОЗИЛА
Возилата конструирани во облик на АВВ претставуваат автономни единици
кои се наменети првенстевно за транспорт на транспортни единици во услови на
екстремно ограничен простор и во услови кога е неопходно да се изврши нивна
интеграција со некој друг процес (на пример производен). Овие возила не се
оспособени за зафаќање на товарот од нивото на подот. Од овие причини
зафаќањето се реализира со посебно обликувани конзоли или за таа цел се
користи некое средство со континуално дејство како, на пример транспортер со
валјаци. Само во услови кога товарната единица која треба да се транспортира
има доволна слободна висина да обезбеди вовлекување на количката пред себе,
АВВ може независно да изврши нејзино зафаќање. Во услови кога е неопходно
процесите на зафаќање да се реализираат со подигање и спуштање на товарната
единица, исполнувањето на ваквите барања најчесто се реализира со опрема која
се наоѓа на местото на зафаќање. Во мал број случаи и самото возило може да
биде опремено за подигање и спуштање на товарните единици. Јасно е дека
ваквата единица не се однесува на случаи кога товарната единица има доволна
слободна висина па нејзиното зафаќање се реализира наполно автоматски.
Типично решение за прифаќање на товарната единица е транспортерот со
валјаци, (слика 3.3.3).
АВВ се изработуваат со носивост 0,3 до 3 t. Наменети се за транспорт на
товарни единици чија должина е 5 m. Нивните останати релевантни
карактеристики одговараат на возилата наменети за ракување со палети.

Слика 3.3.3 – Типичен облик на АВВ
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3.4. ДИГАЛКИ
3.4.1. ДЕФИНИЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА
Дигалките можат да се дефинираат како средства со периодична работа за
претовар (транспорт) на растресита и парчеста стока во рамки на ограничен
работен простор, кој пред се е одреден со конструктивните карактеристики на
дигалката. При работа на дигалките посебно значење во реализацијата на
претоварниот процес има подигањето и спуштањето на товарот.
Дигалките се групираат според различни критериуми. За утврдување на
основните техничко-технолошки карактеристики на дигалките релевантни за
избор на претоварна технологија, односно проектирање на претоварните процеси
најцелисходна е класификација на дигалките според видот на погонот и
конструкцијата.
Според видот на погонот дигалките се делат во две групи:
-

со електричен погон,

-

со мотори со внатрешно согорување.

Според конструктивниот облик дигалките се групираат во повеќе групи. Од
аспект на реализација на логистичките процеси најзначајни се следните три
групи конструкции:
-

мостовски,

-

портални,

-

пристанишни.

Дигалките со електричен погон по правило се движат по шини, додека
дигалките со погон преку мотори со внатрешно согорување имаат носечка рамка
и погонски систем сличен како кај товарните возила.

3.4.2. МОСТОВСКИ ДИГАЛКИ
Мостовската дигалка има облик на мост, по што и го добила името, а кој се
движи по високо подигнати шини над оперативната површина. Шините по кои се
движи мостот кај затворените објекти се потпираат на градежната конструкција
на објектот, а при работа на отворено кранската патека се изведува како посебна
конструкција од армиран бетон или челик, (слика 3.4.1). Носивоста и распонот на
мостовските дигалки се движи во многу широк опсег. Носивоста може да варира
од 2,5 до 5000 kN, а распонот од неколку метра до неколку десетини метра
(50 m).
Номиналната носивост на дигалките (во kN) се избира од следната низа
броеви:
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2,5; 5; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500;
630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000, а распонот (во m): 4,5;
6,3; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22,3; 25; (28); 32; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100.
Мостот на дигалката служи за движење на количката која го носи зафатниот
уред со механизмот за дигање и спуштање на товарот. Конструкцијата на мостот
е одредена со основната концепција на постројката, така што врз неа не може
битно да се влијае, но основно е тоа што треба да обезбеди позиционирање на
зафатниот уред на дигалката по најкуса патека во секоја точка на оперативната
површина во повеќе нивоа. Во главни системски елементи на мостовската
дигалка покрај претходно споменатите елементи (мостот и количката) се
вбројуваат и погонскиот систем и системот за управување.
Конструкцијата на количката
зависи од намената на дигалката.
Спрема конструкцијата на количката
мостовските дигалки можат да се
поделат во две групи:
стандардни дигалки со
конвенционален облик за
ракување со парчести и
растресити товари со т.н.
слободно висечки товар,
(слика3.4.2а). Закачувањето
на парчестиот товар, кај овој
тип колички се реализира
обично преку кука, а во
одредени случаи со примена
на
специјални
зафатни
уреди
(елек-тромагнети,
клешти, пне-вматски уреди
Слика 3.4.1 – Мостовска дигалка
и др.), кои обезбедуваат
значајно забрзување на процесот низ адекватно зафаќање и одлагање на
товарот. За ракување со растресита стока се користат посебно
прилагодени облици на колички, обично со повеќе јажиња за зафаќање и
одлагање на стоката со помош на грабалки.
-

-
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специјални облици на мостовски дигалки кај кои количката е посебно
прилагодена во однос на намената и битно се разликува во однос на
системите кои се користат кај дигалките за општа намена. Оваа група ја
сочинуваат:


дигалки прилагодени за потребите на процесите во металургијата,



сложувачи,



специјални дигалки за автоматизирани складишта на профили и
материјал во прачки,



конзолни ѕидни дигалки,



висечки дигалки.

челни носачи

главни носачи

Слика 3.4.2 – Мостовска догалка со еден главен носач со носивост од 10 до
80 kN и распон 16 до 24 m: 1. Носач со сандачест облик, 2. Погон на мостот во две точки, 3.
Несиметрична количка, 4. Погонско тркало на количката, 5. Слободно тркало за спречување на
превртување на количката, 6. Главен вод за електронапојување преку лизгач, 7. Еластичен кабел за
напојување на количката, 8. Количка за носење кабел, 9. Управувачка кутија.

Мостот се состои од еден или два главни и два челни носачи. Во челните
носачи се сместени погонските и слободните тркала преку кои мостот се потпира
на патеката и остварува транслаторно движење, (слика 3.4.2).
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Кај постарите конструкции за поголеми носивости и распони носачите се
обично градени како решеткаста конструкција. Во последната деценија заради
голема заштеда на материјалот мостот се повеќе се изведува како едногреден
сандачест носач од тенок лим составен со заварување.

Слика 3.4.3 – Мостовска дигалка со два главни носачи
Од аспект на стандардизација поповолни се двогредите дигалки бидејќи
овозможуваат примена на колички со едноставна конструкција со потпирање на
две шини. Стандардизацијата на количките кај едногредните дигалки е
посложена бидејќи растојанието на тркалата на количката зависи од ширината на
главниот носач, а индиректно зависи и од распонот.
Управувањето со мостовската дигалка може да биде од работниот ходник,
кабината или автоматско – преку сметач. На шемите на сликите 3.4.4а до 3.4.4ж
прикажани се типични варијанти со препораки за избор на начинот на
управување со мостовска дигалка.
Слика 3.4.4 а – Се применува во случаи каде
работникот во своето движење наидува на
препреки кои мора да ги заобиколи и во случаи
каде е потребно одредено безбедносно растојание
меѓу работникот, кој управува со дигалката, и
товарот. Максимално дозволена брзина на движење
е до 63 m/min.
Слика 3.4.4 б – Работникот кој управува со
дигалката има директен контакт со товарот. Оваа
варијанта е погодна при монтажа и репаратура на
машини. Максимално дозволена брзина на
движење е до 56 m/min.
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Слика 3.4.4 в – Се применува во случаеви
каде не е можен или не е неопходен директен
контакт на работникот кој управува со дигалката
и товарот. Се применува и кај дигалки со мал
распон на мостот. Максимално дозволената
брзина на движење е до 63 m/min.
Слика 3.4.4 г – Варијанта со радио
управување се применува во процесите каде што
не е можно односно не е дозволено следење на
дигалката: нуклеарни, хемиски постројки,
фабрики за спалување на ѓубре и пречистување
на отпадни води и сл. Максимално дозволената
брзина на движење може да биде поголема од 63
m/min.
Слика 3.4.4 д – Бочна неподвижна кабина се
применува во случаи каде е потребна заштита на
возачот од штетни влијанија како што се
топлина,
прашина
и
др.
Максимално
дозволената брзина е поголема од 63 m/min.
Слика 3.4.4 ѓ – Неподвижна кабина
поставена на средина од распонот се применува
кај дигалки со голем распон со цел за
обезбедување добра прегледност.
Слика 3.4.4 е – Кабина директно поврзана
со количката се препорачува во случаи каде се
бара мошне добра прегледност во процесите на
монтажа и репаратура.
Слика 3.4.4 ж – Подвижна кабина со
слободно движење т.е. променливо растојание
меѓу кабината и товарот е погодна за процеси
кај кои се ракува со кабасти товари со голема
должина.
Слика 3.4.4 – Технички решенија за управување со мостовска дигалка и
преглед на критериуми за избор.
Барањата за интеграција во т.н. концепт на флексибилен ток на материјалот
условуваат во последните години се поинтензивно воведување на мостовски
дигалки со автоматско управување преку компјутер. Во рамките на спомнатиот
концепт мостовските дигалки управувани со помош на компјутер наоѓаат се
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поширока примена во складишните системи за ракување со тешки парчиња товар
но и во складиштата за растресита стока. Досега се остварени низа системи со
автоматско управување во складишта за ролни од хартија со голема тежина,
котури со топло и ладно валани челични лимови, челичи и алуминиумски
блокови.
Теоретското работно време Тt е интервал за кој дигалката би работела во
текот на 24 часа под полно (номинално) оптоварување и нејзиниот работен век
да биде ист како при стварно работно време и просечно оптоварување. Векот на
траење на диглаката е определен со образецот:

V

K
T  G3

каде се: G – оптоварување, Т- работно време (Тt – теоретско; Тs – ставрно) и Ккоефициент искуствено одреден.

G
Tt Gs3
 3  Tt  Ts  s
Ts Gn
 Gn

K
K

3
Tt  Gn Ts  Gs3





3

Gn е номинално оптоварување на дигалката декларирано од страна на
произведувачот, а Gs е просечно стварно оптоварување, т.е. аритметичка
средина на тежините на сите транспортирани товари во текот на 24 часа.

Gs 

G1  G2  ...  Gp
p

[kN ]

каде е p - просечен број на циклуси во текот на 24 часа.
За одредување на класата меродавна е вредноста на параметарот кој дава
потешка класа.
Табела 3.4.1 – Погонски класи според МКS M.D1.020
ПОГОНСКА КЛАСА
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Број на циклуси
во еден час [n]

Теоретско работно
време Tt [h]

Лесна

1

до 16

до 0,5

Средна

2

од 16 дo 32

од 0,5 до 1

Тешка

3

oд 32 дo 63

од 1 до 2

Многу тешка

4

над 63

над 2

3.4.2.1. СПЕЦИЈАЛНИ ВИДОВИ МОСТОВСКИ ДИГАЛКИ
3.4.2.1.1. ДИГАЛКИ
МЕТАЛУРГИЈАТА

ПРИЛАГОДЕНИ

НА

ПОТРЕБАТА

ВО

Во металургијата традиционално се користат неколку наменски развиени
облици на мостовски дигалки, кои добиле и име според видот на процесите во
кои учествуваат: за лиење, стрипер, дигалки за шаржирање, траверзни дигалки и
др. За овој вид дигалки карактеристично е да поседуваат екстремно големи
носивости, се изложени на влијание на високи температури и се строго наменски
градени, т.е. конструктивно максимално прилагодени на реализација на
специфичните барања во процесите кои ги опслужуваат. Со обзир да нивната
примена е ограничена, заради одредени причини тие овде нема детално да бидат
обработени.
3.4.2.1.2. МОСТОВСКИ ДИГАЛКИ – СЛОЖУВАЧИ
Дигалките сложувачи се типичен претставник на модерната генерација на
дигалки кои најмногу се користат за ракување со стандардизирани логични
единици: палети, контенери, специјални видиви палети за металуршки производи
во модерните складишта со големи висини на сложување, кои постанале посебно
актуелни во денешни услови на пооштра заштита на околината. Покрај
системите со стандардизирани товарни единици, дигалките сложувачи наоѓаат
примена и во складиштата на дебели лимови со голема должина, котури, мотори
со голема снага кои преку траверза се закачуваат за кука на конзолни регали без
примена на палети. Покрај виљушката како зафатен уред се користи трн, С –
кука, магнетни траверзи (за плочести материјали). Дигалките – сложувачи имаат
релативно широк опсег на носивост до 50 kN и погодни се за висина на
сложување до 10 m, (слика 3.4.5).
Основна предност на дигалките – сложувачи лежи во фактот што другите
познати системи за високо сложување не можат да обезбедат голема носивост на
висината на дигање која ја остварува дигалката сложувач. Значајно е тоа што тие
се сместени во ,,мртвиот’’ простор под кровната конструкција, па при ракување
со товарот не се потребни работни ходници со голема ширина, а за разлика од
виљушкарите за високо сложување кои бараат идеално рамно изведени и скапи
подови заради обезбедување на стабилност, дигалката – сложувач не генерира
посебни барања во однос на подот на складиштето.
Уште една значајна предност на дигалката – сложувач во однос на
виљушкарската техника е и тоа што со зголемувањето на висината на подигање
на товарот се зголемува стабилноста. Возачот на дигалката има подобри работни
услови одколку возачот на виљушкарот, бидејќи кабината се наоѓа на стол кој го
носи зафатниот уред т.е. виљушката и при ракување се подига и спушта заедно
со виљушките така што малите дистанци го следат процесот на работа.
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Слика 3.4.5 – Мостовска дигалка –сложувач: 1. Двогреден мост, 2. Количка со
ротациски столб за носење на виљушката (зафатниот уред), 3. Електронапо-јување на количката
преку кабел, 4. Заштитна мрежа на системот за бочно напојување со електрична енергија,
5. Складишни регали.
Во складиштата покрај ракување со палети во складишната зона дигалката –
сложувач може успешно да се примени и на фронтот на претовар за натовар и
истовар на возила (слика 3.4.6).

а

Слика 3.4.6 – Дигалка – сложувач на фронтот на претовар
Кај мали висини на сложување управувањето со дигалката не се врши од
кабина, туку од проодот т.е. работниот ходник или од платформата која се наоѓа
на столбот. Брзината на движење на мостот кај дигалките – сложувачи е обично
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60 m/min, а на количката 45 m/min. За дигање се предвидени обично две брзини:
максимална 12 m/min и 0,5 m/min за фино позиционирање. Кога управувањето е
од работен ходник брзината на мостот и на количката е помала и максимално се
движи до 45 m/min.
3.4.2.1.3. КОНЗОЛНИ ЅИДНИ ДИГАЛКИ
Конзолната дигалка обично се класифицира како специјален облик на
мостовска дигалка (слика 3.4.7).
Ѕидната конзолна дигалка се состои од два главни конзолни носачи
поврзани со челни носачи. Челните носачи се вертикални и се наоѓаат на доволно
големо меѓусебно растојание и се опремени со четири хоризонтални и две
вертикални тркала. Хоризонталните тркала се наоѓаат на краевите на челните
носачи и заради оптоварувањето од корисниот товар и сопствената тежина на
дигалката на секој чифт хоризонтални тркала настанува спрег од сили. Овој
спрег предизвикува големи моменти на свиткување во столбовите на халите,
заради што се користат само тогаш кога за тоа постојат вистински технолошки
причини. Вертикалните тркала се движат по патеката и служат за пренос на
погонската сила потребна за транслаторно движење на дигалката. Количката е со
стандардна конструкција и се движи по хоризонтални конзолни носачи.

Слика 3.4.7 – Ѕидна конзолна дигалка: 1. Носачи со сандачест облик, 2. Погон на
вертикалното тркало за движење на конзолниот носач, 3. Хоризонтално тркало, 4. Количка,
5. Патека, 6. Електронапојување преку лизгачи, 7. Кабина.
3.4.2.1.5. ВИСЕЧКИ ДИГАЛКИ
Како специјален облик на мостовската дигалка, висечките дигалки пред
триесеттина години ги развива познатиот германски производитес Demag. Во
развојната еволуција на дигалките, висечките дигалки се развиени од
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едношинските системи (слика 3.4.8). Благодарејќи на нивната техничкотехнолошка сродност, како и можноста за комбинирање, овој тип дигалки нашол
многу широка примена во индустријата, стоковните центри, односно во
транспортно претоварните процеси.
Едношинска постројка
Едношинската постројка претставува специјален транспортен систем со
голема флексибилност (слика 3.4.13), наменет за транспорт пред се за стока во
парчиња во индустријата и стоковно транспортните центри, со добри можности
за примена на автоматизација.
Како што се гледа од приказот на едношинската постројка основни
системски компоненти се: шина за водење и количка за носење на товарот.

Слика 3.4.8 – Шематски приказ на едношинска постројка: 1. Шина за водење,2.
Разгранување на патеката: а. Уред за разгранување (раскрсница), б. Вртлив диск,
3.
Лифтови за вертикален транспорт, 4. Станици за подигање и спуштање, 5. Приклучни станици, 6.
Погонски уред, 7. Зафатен уред.
Управувањето со количките кај едношинските системи може да биде рачно
или автоматско (слика 3.4.9). Кај едноставните системи со рачен погон ракувачот
го потискува товарот на количката, со што се остварува непосредна функција на
управување со движење на товарот. Повисок степен на рачно управување се
реализира кај механички погонуваните системи преку управувачка кутија, при
што ракувачот го следи движењето на количката. Автоматското управување се
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изведува преку картици, перфорирана лента, преклопник и компјутер. Брзината
на движење на количката е во корелација со начинот на управување. Граничните
вредости се дадени на сликата 3.4.9.

Рачно
движење

Рачно
управување

Автоматс
ко управување

Уп
равува
ње
Брзина на
движење

Носив
ост

до сса 40 m/min

...10 kN

Неогра
ничена
обично до 10 kN

до сса 200 m/min

Неогра
ничена
обично до 20 kN

Слика 3.4.9 – Видови управување со количките кај едношинските системи
Висечка мостовска дигалка
Висечката мостовска дигалка настанала како резултат на еволутивниот
развој на едношинските системи со цел да се добие флексибилен систем кој во
комбинација со едношинските постројки може да опслужува на рационален
начин комплексни системи со многу компликувани транспортно-манипулативни
зафати.
За разлика од конвенционалната лежечка мостовска дигалка, која врз
патеката се потпира одозгора, висечката дигалака е обесена на патеката. За неа е
исто така карактеристично да челните и главните носачи не се наоѓаат во иста
рамнина.
Во зависност од потребната носивост и распонот висечките дигалки се
изведуваат со еден или два главни носачи (слика 3.4.10).
Стандардните висечки дигалки со еден главен носач обично се изработуваат
за носивост од 5 до 63 kN, а конструкциите со два главни носачи за носивост од
20 до 100 kN. Распонот на мостот кај стандардни едногреди дигалки се движи од
6,1 до 17 m, а кај двогредите од 12 до 25,4 m. Со спрегнување т.е. комбинирање
на повеќе комбинирани дигалки можат да се премостат големи распони, што е и
основна карактеристика на висечките мостовски дигалки. Брзината на движење
на мостот е до 40 m/min, брзината на движење на количката за носење на товарот
е до 25 m/min, главната брзина на дигање на товарот е до 12 m/min, а кај
позиционирањето брзината на дигање е до 1,2 m/min. Управувањето на висечките
дигалки може да биде рачно и автоматско. Кај рачното управување
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управувачките команди ги дава работникот од оперативната зона на дигалката
преку управувачката кутија или од кабината. Заради специфичниот начин на
работа на висечката дигалка, кабината е секогаш директно поврзана со
количката. Автоматското управување посебно се применува за управување со
движењето на количката кај комбинираните системи.

Слика 3.4.10 – Висечка мостовска дигалка со еден и два главни носачи:
1. Плоча за врзување, 2. Обесувалка со кугла, 3. Патека, 4. Челен носач со погонска пруга,
5. Главен носач, 6. Профилирана шина, 7. Висечка количка со витло, 8. Управувачка кутија.

3.4.3. ПОРТАЛНИ ДИГАЛКИ
Суштинска разлика меѓу мостовските и порталните дигалки е во тоа што
шинската патека за движење е спуштена на нивото од оперативната површина, а
конструкцијата која ги носи главните носачи на дигалката на шинската патека се
потпира преку четири нозе. Распонот на порталните дигалки се движи од 12 до
50 m. Распонот се избираат од истата низа на броеви која е дадена за мостовската
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дигалка. Порталната дигалка е првенствено наменета за реализација на
претоварни задачи со парчеста и растресита стока на отворен простор. Со
развојот на контенерски транспорт порталната дигалка нашла широка примена и
во контенерските терминали.

Пресек А-А

Слика 3.4.11 – Портална дигалка со вртливо-подвижна надградба и
носивост 250 kN при дофат на стрелата од 16 m, односно 130 kN при дофат на
стрелата од 30 m: Брзината на дигање v d =31,5 m/min кога носивоста е 250 kN и v d =63 m/min
кога носивоста е 120 kN, брзината на завртување nz=1 min-1, брзината на движење на вртливоподвижната надградба и рамката v R =30,6 m/min, сопствената тежина на дигалката 1740 kN без
противтегот на вртливата надградба (тежина на противтегот е 600 kN); 1. Механизам за дигање, 2.
Механизам за промена на дофатот на стрелата, 3. Мотор за завртување на вртливиот дел со
аксијално лежиште, 4. Погонски механизам за движење на вртливо-подвижната надградба, 5.
Погонски механизам со балансери за движење на носечката конструкција, 6. Долен дел на вртливоподвижната надградба со тркачкиот механизам и централно поставен баласт, 7. Стрела, 8. Блок со
макари, 9. Макара за промена на дофатот на стрелата, 9. Осигурач од преоптоварување, 11.
Машинска куќарка, 12. Подест на горната количка со носач на кабината, 13. Противтег, 14.
Граничник, 15. Рамка со ногари, 16. Скали, 17. Барабан за намотување на кабелот за напојување.
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Порталните дигалки се градат во два вида: со вртливо-подвижна надградба
на која се наоѓа стрелата и со конвенционална количка слична како кај
мостовската дигалка.
Кај првата варијанта вртливо-подвижната надградба се движи по шини
поставени на главните носачи на порталот кој по правило се изведува како
сандачеста конструкција. Стрелата на вртливо-подвижната надградба може да
биде со променлив дофат и неподвижна. Дигалките со вртливо-подвижна
надградба имаат куси нозе и знатно поголема маса од варијантите со количка.
Заради големата маса брзината на движење на рамката и вртливо-подвижната
надградба е релативно мала (слика 3.4.11).
Порталните дигалки со количка се градат како решеткасти или сандучести
конструкции со еден или два главни носачи (слика 3.4.12).
Изборот на конструктивна варијанта зависи од распонот, носивоста на
дигалката и цената. Дигалките со носивост до 160 kN обично имаат еден носач и
обесена количка. Кај поголемите носивости порталните дигалки се градат
воглавно со два носачи и со количка со конвенционална конструкција со четири
тркала, но и кај овој вид дигалки уочлива е тенденцијата за примена на рамки со
една греда од сандучест тип и кај поголемите носивости. Заради поголемата
маса, кај порталните дигалки носечката конструкција се потпира на шините
преку поголем број слободни и погонски тркала.

Слика 3.4.12 – Портална дигалка со решеткаста конструкција со висечка
количка
Дигалки за претовар на контенери
Брзиот развој на контенерскиот транспорт го поттикнал развојот на специјални видови дигалки за рационален претовар на контенери. Покрај веќе опишаните разни видови на механизација од фамилијата на транспортно-манипулативни возила за претовар на контенери, во пристанишните и друмско-железничките
терминали широка примена имаат и порталните дигалки. Кај друмскожелезничките терминали порталните дигалки се обично основен структурен
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орган на претоварно-складишниот систем, додека во пристанишните терминали
порталните дигалки обично се комбинираат и со други технолошки елементи.
За ракување на контенерите во друмско-железничките терминали во
релативно кусата историја на контенерскиот транспорт досега е развиен поголем
број различни варијанти на портални дигалки. На сликата 3.4.13 се прикажани
неколку технолошки концепции со портални дигалки од првата генерација, кои
се со своите димензии прилагодени на различни обеми на работа.

а)

б)

в)

Слика 3.4.13– Технички варијанти за ракување со контенери со различен
обем на работа со портални дигалки од првата генерација во друмскожелезничките контенерски терминали за: а) Мал, б) Среден, в) Голем обен на работа
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За втората генерација на портални дигалки карактеристично е примената на
специјални видови на колички со т.н. ,,L’’ зафатен уред кој овозможува претовар
на контенери од железнички вагони во услови на електрична влеча т.е. под
електроводовите за напојување (слика 3.4.14).

Слика 3.4.14 – Втора генерација на портална дигалка со ,,L’’ зафатен уред
кој овозможува пакување со контенери под електроводови
Економските и еколошките причини го насочуваат развојот на претоварноскладишната технологија кај патно-железничките терминали во правец на
примена на нова технологија со поголема густина на системот и потполна
автоматизација. На сликата 3.4.15 шематски е прикажана претоварно-складишна
концепција
на
контенерски
друмско-железнички терминал со
високорегално
складиште
за
складирање на контенери.
Основни
елементи
на
структурата на овој претоварноскладишен систем, како што се
гледа
и
од
сликата,
се
високорегалното складиште и бочно
поставените дигалки, кои имаат
функција на сателит. Сателитските
дигалки кај најновите решенија ја
следат железничката композиција
која се движи со мала брзина и при
истовар го зафаќаат контенерот и го
одлагаат на транспортерот за бочен
транспорт
во
зоната
на
складиштето, додека при натовар
процесот е инверзен.
Слика 3.4.15 – Шематски приказ на
автоматизиран-складишен систем за
претовар на контенери со високорегално
складиште
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Од оваа концепција развиени се неколку типови. Кај концепцијата
прикажана на сликата 3.4.15со една дигалка се опслужуваат железничките и
товарните возила. Системите за поголеми обеми на работа имаат бочно
поставени дигалки од двете страни на високорегалното складиште, при што една
дигалка ги опслужува вагоните, а другата товарните возила.

Слика 3.4.16 – Портална дигалка за претовар на контенери во приморски
пристаништа
Порталните дигалки за претовар на контенери во морските пристаништа
прилагодени се на процесот на натовар и истовар на контенери од бродовите и по
концепцијата многу се слични на дигалките за истовар на растресита стока од
големи бродски единици (слика 3.4.16). Основната разлика е во обликот на
зафатниот уред. Кај контенерската дигалка се користат спредери – специјално
развиени зафатни уреди за активно зафаќање и одлагање на контенерите.

3.4.4. ПРИСТАНИШНИ ДИГАЛКИ
Пристанишните дигалки се еден од најстарите конструктивни облици на
постројките за дигање, чие воведување започна уште на почетокот на овој век.
Тие се состојат од просторна крута рамка (портал) и вртлива надградба со
подвижна стрела. Порталот се изведува со три или четири нозе. Кај лесните
дигалки, статички одредени, порталот е обично со три нозе, додека кај малите
распони на порталот (6m) и голема носивост, порталите се градат со четири нозе.
Овој вид дигалки се покажал како многу погоден за претовар на парчеста и
растресита стока во речните и приморските пристаништа. Како што се гледа од
сликата 3.4.17порталот на дигалката ја премостува сообраќајната површина по
која се движат копнените превозни средства (товарни и железнички) така што
процесот на директен претовар се реализира со циклично повторување на
промена на зафатот на стрелата од дигалката и ротација на вртливата надградба,
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а кај индиректниот претовар стоката се одлага на брегот или се прифаќа со
приколки и трактори и се одведува во складиште.

Поглед С

Пресек А-А

Слика 3.4.17 – Пристанишна портална дигалка со носивост 32 kN со дофат
на стрелата од 8 до 25 m: 1. Портал, 2. Погон на порталот, 3.Радијално лежиште на столбот,
4. Аксијално лежиште на столбот, 5. Столб на вртливата надградба, 6. Подвижна стрела,
7. Подвижен противтег за изедначување на моментите на стрелата, 8. Фиксен противтег,
9. Механизам за дигање, 10. Погон за промена на аголот на стрелата, 11. Назабена летва, 12. Погон
на вртливата надградба, 13. Барабан на кабелот за напојување; (Тежината на дигалката спремна за
работа изнесува 684 kN)
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За конструкција на модерна портална дигалка важни се следните аспекти:
-

ангажирање мала површина на докот,

-

слободен проод на транспортните средства низ порталот,

-

мала маса на вртливата надградба на порталот преку столб и вградување
на баласт во нозете на порталот, со што се спушта тежиштето и се
постигнува добра стабилност на дигалката,

-

едноставна конструкција на системот за промена на дофатот т.е. аголот
на стрелата кој обезбедува хоризонтално движење на товарот и мали
отпори во механизмот,

-

оптимална брзина на движење на сите елементи на системот кои
обезбедуваат примена на мотори со оптимална снага при постигнување
оптимален капацитет.

Носивоста на порталните пристанишни дигалки е во опсег од 32 до 400 kN,
максималната висина на дигалката со подигната стрела е од 40 до 60 m, брзината
на движење на порталот е 20 до 25 m/min, брзината на промена на аголот на
стрелата ( дофатот ) 40 до 90 m/min, брзината на вртење на надградбата 1 до 2
min-1, брзината на дигање за работа со кука при ракување со парчеста стока е 40
до 63 m/min и 40 до 80 m/min при работа со грабалка.

3.4.5. АВТО ДИГАЛКИ
Авто дигалката е специфичен облик на дигалка чија носечка конструкција е
изработена од елементи кои се користат во градбата на друмски товарни возила,
што и овозможува движење по јавни сообраќајници и во теренски услови. Покрај
сличноста на основните елементи со елементите на друмските возила, носивоста
на авто дигалките, благодарејќи на примената на стабилизатори за потпирање на
тлото, не е посебно лимитирана. Носивоста на авто дигалките се движи во многу
широк дијапазон од 18 до 10000 kN, па и повеќе. Дигалките со голема носивост и
со голема висина на дигање првенствено се користат за реализација на монтажни
работи, додека лесните се користат за реализација на различни претоварни
задачи во индустријата и стоковите центри.
Во почетната фаза на развој на дигалките, како класификациски критериум
се користени брзината и бројот на мотори. Меѓутоа тоа денес со техничкиот
развој е надминато, и како основен критериум за класификација се користи
конструктивниот облик на стрелата. Според конструктивниот облик на стрелата
авто дигалките се групираат во две групи, (слика 3.4.18):
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-

дигалки со стрела со решеткаста конструкција

-

дигалки со стрела со телескопска конструкција.

За дигалки со решеткаста конструкција на стрелата е карактеристично да е
потребна монтажа на местото на работа (освен кај дигалките со куса стрела) и
што кај нив полесно можат да се остварат големи носивости.
Авто дигалката со телескопска стрела, како нова концепција, доживеала брза
експанзија во пракса заради едноставната припрема за работа и лесно ракување.
Во почетната фаза на развој и кај двата основни видови користен е концепт со
раздвоени кабини, каде една кабина била возачка за движење по
сообраќајниците, а другата – управувачка за работа на дигалката. Новите
тенденции одат во насока на градење брзооди и компактни авто дигалки со една
кабина, (слика 3.4.18 в,ѓ). Кај дигалките со една кабина управувачките команди
за дигалката се на задниот ѕид на кабината кој е изграден со големи стаклени
површини, а возачот ја завзема работната положба за управување со дигалката
едноставно со ротација на своето седиште за 180 0.
Конструктивниот облик на дигалката со сегментна стрела настанал од
багерот, (слика 3.4.18 е). Заради одредените специфичности на оваа конструкција
таа се користи само кај лесни конструкции на авто дигалки и кај специјални
облици дигалки кои се вградуваат на друмски товарни возила како надградба.

а)

г)

в)

б)

д)

ѓ)

е)

Слика 3.4.18 – Основни видови авто дигалки: а) Решеткаста конструкција на
стрелата и две кабини, б) Решеткаста конструкција на стрелата и кабина на вртлива надградба,
в) Решеткасат конструкција на стрелата и кабина на рамката на возилото, г) Телескопска
конструкција на стрелата и две кабини, д) Телескопска конструкција на стрелата и кабина на
вртлива надградба, ѓ) Телескопска конструкција на стрелата и кабина на рамката на возилото,
е) Членкаста конструкција на стрелата и кабина на вртлива надградба
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Произведувачите сеуште како главна техно-експлоатациска карактеристика
на авто дигалките ја земаат базната носивост т.е. носивоста која дигалката може
да ја оствари при минимален дофат на стрелата. Оваа носивост не може да се
прифати како меродавна бидејќи со пораст на дофатот на стрелата доаѓа до
нејзино опаѓање по хиперболична функција. Независно од ова може да се уочи
тенденција дека дигалките се градат со се поголема носивост. Кај телескопските
дигалки носивоста веќе ја надминала границата од 2700 kN, а кај дигалките со
решеткаста стрела 10000 kN, додека должината на стрелата, односно висината на
дигање веќе достигнала вредност од 150 m. Покрај тоа, се повеќе се користат
куси компактни дигалки, претежно со две осовини, со големи пневматици кои
овозможуваат лесно движење на дигалката по сообраќајниците и во теренски
услови, со можност за користење на полната носивост во целото поле на ротација
и без примена на стабилизатори, (слика 3.4.18).

Траекторија на товарот

Слика 3.4.19 – Пристанишна мобилна авто дигалка со носивост 140 kN при
дофат на стрелата од 9 m: Вкупна тежина 420 kN, тежина на противтегот 95 kN, притисок
на стабилизаторот 300 kN, максимална брзина на движење 15 km/h, брзина на вртење на
надградбата од 0 до 2,3 min-1, промена на дофатот на стрелата 3 ѕ.
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Покрај претходно опишаните стандардни облици на авто дигалки, на
пазарот се појавува низа специјални конструкции како што се дигалките за влеча
на неисправни возила, пристанишни мобилни авто дигалки (слика 3.4.19).
И покрај фактот да кај дигалките со решеткаста стрела полесно можат да се
остварат големи носивости, овој конструктивен облик заради комплицираната
припрема за работа, што добро ја илустрира податокот дека за монтажа со
соодветна технолгија на монтажа е потребно од 30 до 180 min, се поретко се
применува. Повеќе од 70% дигалки во експлоатација денес се со телескопска
стрела.

3.4.6. СПЕЦИЈАЛНИ АВТО ДИГАЛКИ ЗА
НАДГРАДБА НА ДРУМСКИ ТОВАРНИ ВОЗИЛА
Во пракса се чести транслаторно-претоварни процеси во кои се
применнуваат специјални видови на авто дигалки кои се поставуваат на друмско
товарно возило како надградба. Тоа се пред се процеси на товари на голема
единечна тежина, кои без примена на соодветни стредства на механизација не
можат да се претоварат, а во кои поради малиот проток на стока економски е
неоправдано инсталирање на постојана механизација во почетно-завршните
точки на транспортниот процес. Покрај ова треба да се истакне дека во пракса се
познати и бројни примери на успешна примена на овој вид дигалки и за
монтажни работи. При техничко-технолошка анализа не треба да се занемари
дека друмското возило кое е опремено со ваква дигалка постанува знатно
пофлексибилно, како и дека се забрзува и хуманизира процесот на работа.
Овој вид на авто дигалки се вградува на предниот дел (зад кабината) и
задниот крај на соло друмските товарни возила, на задниот крај на
полуприколките, а понекогаш и на половината од должината на товарниот
сандак, иако доста ретко. Покрај вградувањето на друмските товарни возила
вградувањето е можно и на земјоделски трактори.
Основен проблем, покрај опишаните предности, кај овој вид механизација
која се поставува како надградба, е редукцијата на корисната носивост на
возилото. Со зголемување на носивоста кај друмските товарни возила овој
проблем во извесна мера е ублажен.
Примарна конструкциска цел во развојот на авто дигалките за вградување на
друмски товарни возила е: намалување на сопствената тежина, компактност,
можност за вклопување на склопената дигалка во пропишаните габарити за
друмски товарни возила и можност за управување со сите движења од страна на
еден ракувач.
Погонскиот систем кај дигалките за вградување на друмски товарни возила
се изведува како хидростатички со отворен ток. Вентилите за управување се
поставуваат од двете страни на возилото. Исклучок се конструктивните

197

варијанти кај кои седиштето на ракувачот е поставено на врвот на централниот
столб, при што и командите се подигнуваат на врвот од централниот столб.
И покрај потпирањето на дигалката преку стабилизатор на тлото, при
ракување со материјалот доаѓа до значајно оптоварување на рамката и осовината
на возилото со релативно големи моменти, заради што се прибегнува кон
примена на доплнителни појачувања.
Сопствената тежина на дигалките кои се вградуваат во друмските товарни
возила се движи меѓу 2 и 40 kN, носивоста е од 5 до 95 kN, а дофатот на стрелата
од 3 до 12 m. Заради големата меѓузависност на носивоста и дофатот, носивоста
кај овој вид дигалки по правило се изразува и преку корисниот момент на
дигање. На сликата 3.4.20прикажана е авто дигалка со телескопска троделна
стрела.

а)

б)

Слика 3.4.20– Авто дигалка со телескопска троделна стрела со носивост
85 kN, при дофат на стрелата од 1,5 m: а) Транспортна положба, б) Работна положба
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И кај овој вид дигалки забележителна е тенденцијата кон зголемување на
носивоста и дофатот на стрелата. На пазарот веќе се нудат дигалки со носивост
од над 125 kN, и дофат од 24 m, со неизбежно зголемување на сопствената
тежина, која кај тешките дигалки се движи околу 70 kN.
Како и кај останатите конструктивни видови дигалки и кај овој вид се
користат како стандардни така и специјални зафатни уреди со почитување на
пропишаниот дијаграмка на оптоварување на дигалката.

3.4.8. УРЕДИ И ОРГАНИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА
ТОВАРОТ
Уредите за прифаќање на товарот кај дигалките претставуваат елементи за
врска меѓу јажето како носечки елемент и самиот товар. Основни барања кои
уредите и органите за прифаќање на товарот треба да ги обезбедат се: брза и
безбедна работа, добра прилагоденост на појавниот облик на товарот како би се
избегнало оштетување на стоката, и што помала сопствена тежина. Потребата за
забрзување т.е. рационализација на процесите на претовар кои се реализираат со
дигалките условила перманентен развој на приборите и уредите за зафаќање на
товарот. Претходните факти и универзалниот карактер на дигалките кои се
користат за претовар на најразлични појавни облици на товари влијаеле денес кај
дигалките да се користат многу широк избор на органи и уреди за прифаќање на
товарот.
Средствата за прифаќање на товарот кај дигалките се делат во две основни
групи и тоа: едноставни средства (органи) кои служат за рачно врзување на
товарот за работниот орган на дигалката и посебно прилагодени уреди, кои
овозможуваат директно т.е. активно и пасивно прифаќање и одлагање на товарот.
Куки и узенгии
Куката е најуниверзален и наједноставен прибор за закачување на товарот.
Куките се изработуваат со стандардни димензии за носивост од 1,2 до 2500 kN во
два основни облици: како еднокрака и како двокрака кука (слика 3.4.21).
а)

б)

Слика 3.4.21– Основни типови на куки:
а ) Еднокрака, б) Двокрака
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Куките се изработуваат од челик отпорен на стареење, а куките за дигалки
за мала носивост се изработуваат од легирани и оплеменети челици, за да
се добијат што помали димензии и маса, а со тоа да се олесни и самата работа.
Еднокраката кука се користи за сите појавни облици на товари, додека
двокраката кука се применува кај кабасти и тешки товари врзани на повеќе
места. Во повеќе случаи куката се потпира на аксијано лежиште кое дозволува
ротација околу вертикалната оска. На куката, заради зголемување на безбедноста
се додаваат разни елементи за спречување да искокне јажето.
а)

б)

Слика 3.4.22– Узенгии:
а) Едноделна, б) Троделна

За ракување на товари со екстремно големи
тежини (до 5000 kN) од сигурносни причини се
користат узенгии (слика 3.4.22).
При врзување на товарот кај узенгиите
неопходно е провлекување на приборот за врзување
што го зголемува времето на зафаќање на товарот.
Узенгијата обезбедува поповолен распоред на силите
и има помали димензии и маса за иста носивост во
однос на куката. За големи оптоварувања и
производство во мали серии посебно е погодна
троделна узенгија (слика 3.4.22 б). Склопот за
врзување на узенгијата со носечката траверза се
изведува исто како и кај куките. Кај дигалките кои се
користат во ливници, заради големото термичко
напрегање и опасностите од стареење на материјалот,
се користат ламеласти куки кои се изработуваат од
огноотпорен материјал (слика 3.4.23).

Слика 3.4.24 – Долни макари со кука со
носивост 40 kN: 1. Бочен заштитник на надворешната
Слика 3.4.23 Ламеласта кука
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страна, 2. Бочен заштитник на внатрешната страна,
3. Макара, 4. Дистантна чаура, 5. Осовина, 6. Заштитен
капак, 7. Аксијално-радијално лежиште, 8. Навртка,
9. Траверза, 10. Еднокрака кука

Кај дигалките често се користат макари заради намалување на висината на
целиот елемент, при што куката директно се поврзува со осовината на долните
макари (слика 3.4.24).
Кај дигалките со мала носивост заради едноставна кинематика на водење на
јажето т.е. без долни макари, се користи посебен прибор за поврзување на куката
со јажето (слика 3.4.25). Овој вид прибор ја забрзува и олеснува работата, пред се
заради поголемата свитливост на веригата на крајот на јажето, и заради полесно
опуштање на неоптоварената кука.
Средства
товарот

Слика 3.4.25– Прибор за
врзување на куката:
1. Јаже со цилиндричен
завршеток,
2. Виљушкаст елемент,
3. Аксијално лежиште,
4. Навртка,
5. Тег,
6. Верига,

за

врзување

на

Средствата за врзување
на
товарот
сочинуваат
релативно широка група на
прибори наменети за врзување
на парчест товар. Основни
претпоставки кои приборот за
врзување треба да ги задоволи
се: лесно ракување, економичност и сигурност во
работата. На сликата 3.4.26
даден е преглед на најтипични
облици на средствата за
врзување на товарот.

За изработка на приборите за врзување на товарот
се користат накрсно сплетени
јажиња од : природни и синтетички влакна, верига со
заварени алки од обло железо
и ленти изработени од челична жица и синтетички влакна.
Веригите како носечки елементи кај приборите за врзување на товарот во однос на челичните јажиња
предизвикуваат помалку повреди кај работниците, полесни се за работа заради
поголемата подвижност, попостојани се при температурни промени, но се
поосетливи на атмосферски влијанија, заради корозијата и валкањето. Покрај
одредените недостатоци кои ги имаат елементите изработени од челични јажиња,
треба да се истакне дека во услови на добро одржување тие обезбедуваат
поголема погонска сигурност од веригите бидејќи некогаш не се кинат одеднаш,
туку постепено заради својата сложена конструкција која е составена од голем
број челични жици.
7. Кука со насочувач
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Заради цела низа добри особини, денес за врзување на товарот се повеќе се
користат ленти од синтетички влакна. Тие имаат голема флексибилност. Заради
големата површина на контакт меѓу товарот и лентата овие елементи му даваат
голема стабилност на зафатниот товар. За да можат полесно да се забележуваат
лентите со различна носивост од безбедносни причини, во експлоатација различните квалитети на лентите се означуваат со различни, обично воочливи бои.

Мрежа

Гума
Елементи за врзување и
заштита на товарот

Слика 3.4.26 – Различни облици на прибори за врзување на товарот
При врзување на товар за кука
како на сликата 3.4.27 силата од
тежината на товарот се разложува
на два крака (при двострано
врзување). Во овој случај при
изборот на носивоста на приборот
треба да се земе предвид
големината на аголот  кој
краците на приборот за врзување го
заклопуваат со вертикалната оска.
Слика 3.4.27-Разложување на
силите при двострано врзување
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Односот на релевантните сили во зависност од аголот на краците во однос
на вертикалната оска, слика 3.4.42 можат да се изразат на следниот начин :

F 

Gn
[N]
2  cos 

Fo  2  F  sin


2

[N]

Fu  F  2 [N]
каде Gn [N] – тежина на товарот
За прибор изработен од челични јажиња при пресметката се зема
коефициентот на сигурност 6; за прибор од челични јажиња кои на своите краеви
имаат прстени или куки коефициентот на сигурност е 3,5; за прибор изработен од
заварени вериги коефициентот на сигурност е 4, за ламеласти вериги е 5, а за
прибор од синтетички влакна за коефициент на сигурност се зема вредност меѓу
5 и 8.
Челични јажиња
Челичните јажиња претставуваат важен елемент од опремата за
механизација на претовар со дигалки. Заради својата релативно мала тежина,
свитливост и јачина имаат широка област на примена, а особено при дигање и
транспорт на товари.
Челичните јажиња се изработуваат од челични жици со јакост на кинење
1600 до 2000 [N/mm2]. Жиците на специјални машини се усукуваат во стракови, а
струковите се појажуваат во јаже. Страковите се појажуваат околу средишното
јадро, кое се изработува од коноп, азбест или челична жица. Јажињата со јадро
од азбест или челична жица се применуваат кај уредите кои работат во
непосредна близина на некој извор на топлина (металуршки комбинати и сл.).
Јажињата со јадро од челична жица помалку се свитливи од јажињата со
азбестно или конопно јадро, но се поповолни за примена на уреди каде се
изложени на големи притисоци (свиткување на јажето на барабанот во повеќе
слоеви) и неочекувани оптоварувања.
Бројот на стракови, бројот на жици во стракот, видот на материјалот од кој
се изработени жиците, како и видот на материјалот употребен за јадрото, зависат
од намената на јажето.
Класификацијата на челичните јажиња извршена е врз основа на бројот на
стракови, бројот на жици во секој страк, начинот на изработка на страковите,
усукувањето, јадрото и намената на јажето.
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Според насоката на усукување на жичките во стракот има лево (s) и десно
(z) усукување. При намотување на јажето на барабанот освен деформации од
истегнување се јавуваат и деформации од свиткување. Насоката на усукување на
страковите се одбира така што при експлоатација (намотувањето на барабанот)
јажето да не се расплетува.
Кај секое јаже постојат две насоки на усукување: усукување на жиците во
стракови и појажување на страковите во јаже. Според взаемната насока на
усукување на жиците во стракови, како и на страковите во јаже, се разликуваат
јажиња со просто, паралелно и вкрстено појажување, (слика 3.4.28).
1)
а)
2)

3)
б)
4)

в)

- просто (под еднаков агол)
- паралелно (под еднаков чекор)
- вкрстено (усукувањето на
жичките има спротивна насока
од појажувањето)
Слика 3.4.28 – Видови на
јажиња според начинот на
појажување: а) Вкрстено(нормално)
– со десно (1) и лево (2) појажување,
б) Истонасочно (паралелно) – со десно
(3) и лево (4) појажување, в) Врстено
(наизменично) – со десно појажување.

Вкрстено (нормално) појажено јаже е тоа кај кое насоката на усукување на
жиците во стракови е спротивна од насоката на појажување на страковите во
јаже. Појажувањето може да биде десно и лево, а вообичаено се применува десно
вкрстено појажување т.е. жиците се усукани во стракови на лево, а страковите се
појажени во јажето на десно.
Вкрстеното појажено јаже помалку се одјажува (расплетува) од
истонасочното (паралелно) појаженото јаже, но нема мазна површина, побрзо се
излижува и помалку е свитливо. Јажето кај кое жиците се усукани на лево, а
страковите се појажени надесно се обележува со s/Z, а јажето со спротивни
насоки на усукување и појажување се обележува со z/S.
Истонасочно (паралелно) појажено јаже е тоа кај кое жиците во стракот и
страковите во јажето се усукани и појажени во иста насока. Според тоа јажето
може да биде лево (S) и десно (Z). Овие јажиња имаат доста мазна површина, по
еластични се и по свитливи, од вкрстено појажените јажиња, но полесно се
одјажуваат (расплетуваат). Јаже кај кое жиците и страковите се усукани и
појажени на лево се означува со s/S, а на десно со z/Z.
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Вкрстено наизменично јаже е тоа кај кое жиците во стракови се усукани
наизменично и тоа кај еден страк налево, а кај друг надесно, итн. Примената на
овие јажиња е доста ограничена. Ваквите јажиња кај кои страковите се појажени
надесно се обележува со s/z/Z, а налево со s/z/S.
Според видот на површинската заштита на жиците се разликуваат јажиња
изработени од жички антикорозивно незаштитени и заштитени или од
поцинкувани жици. Јажињата кои работат во агресивна средина се изработуваат
од челик отпорен на корозија.
Со горната класификација на челичните јажиња можат да се дадат следните
препораки за избор на јажиња кај дигалките. Јажињата за дигање на товар мора
да бидат со линиски допир меѓу жиците, накрсно усукани; истонасочно
усукување се дозволува само кај нерасплетливи јажиња. Јажињата треба да бидат
изработени од голи жици со јачина на кинење од околу 1600 N/mm2. За
дигалките кои работат на отворени простори, како и во простории со наголемена
влажност се препорачуваат јажиња од поцинкувани жици.
Во текот на работата јажето мора да се надгледува и да се повлече од
употреба кога бројот на искинати жици на должина од еден чекор на завојницата
од стракот премина одредена граница. Во табелата 3.4.2 дадени се вредности на
дозволениот број на прекинати жици.

До 6
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Конструкција на јаже

Истосмерно
појажување

18 х 19 = 342 + 1
Внакрсно
појажување

Истосмерно
појажување

6 х 61 = 366 + 1
Внакрсно
појажување

Истосмерно
појажување

6 х 37 = 222 + 1
Внакрсно
појажување

Истосмерно
појажување

6 х 19 = 114 +1
Внакрсно п
појажување

Првобитен коефициент на сигурност на
јажето

Табела 3.4.2 – Број на прекинати жици при кој јажето мора да се замени

Број на прекинати жици на должина од еден чекор на завојницата од стракот
при кој мора да се замени јажето

12

6

22

11

36

18

36

18

6–7

14

7

26

13

38

19

38

19

Преку 7

16

8

30

15

40

20

40

20

Клешти и стегалки
Парчести товари кои имаат рамни бочни страници со голема површина и се
отпорни на бочни притисоци можат при ракување со дигалки да се прифаќаат со
помош на клешти и стегалки. Клештите значително го олеснуваат и забрзуваат
процесот на прифаќање, што од аспект на продуктивност и трошоци има
значајно позитивно влијание. Кај дигалките се користат два вида клешти: без
далечинско управување и со далечинско управување. Кај клештите без
далечинско управување краците се отвараат рачно, а кај клешти со далечинско
управување отворањето го реализира ракувачот преку посебни јажиња и
механизам.

Зглоб Е

Папуча

Зглоб С

Слика 3.4.29 – Клешта
Бидејќи повеќето конструктивни облици на клештите се состојат од два
симетрично поставени лоста, тие работат на принципот на зголемување на
силата преку зголемување на краците на лостовите, т.е. преку преносниот однос
(слика 3.4.29).
Преносниот однос на лостовите и положбата на зглобовите, во зависност од
видот на товарот, се избира така што нормалната сила да биде два до четири пати
поголема од половината од тежината на товарот (т.е. четири до осум пати
поголема од тежината на товарот).
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a)

б)

в)

Слика
3.4.30 – Стегалки за лимови: 1. Носечка ушка, 2. Влечна спојка, 3.
Назабен јазик, 4. Плоча за потпирање, 5. Пружина, 6. Сигурносен јазик

Основна разлика меѓу клештата и стегалката е во тоа што стегалката има
само една подвижна папуча која под дејство на тежината на товарот го притиска
прифатеното парче кон неподвижниот граничник. Релативно малата ширина на
отворот на стегата ја ограничува нејзината примена само на товари со плочест
облик. На сликата 3.4.30се прикажани типични облици на стегалки за дебели
лимови. Како што се гледа, со зголемување на силата на ушката (1) (слика 3.4.30
а) јазикот го притиска прифатеното парче со сила која е пропорционална на
неговата тежина. Кај овој конструктивен облик на стегалка до отпуштање на
товарот доаѓа автоматски под влијание на пружината (5) штом стегалката се
растовари. Носивоста на стегалките се движи во широк дијапазон, од 5 до 200
kN.
Траверзи
Траверзите се посебен облик на прибор кој се користи кај дигалките при
ракување со кабасти товари со голема ширина или должина, како и во случаи
кога тежината на единечниот товар ја надминува носивоста на една дигалка
(слика 3.4.31).
Во пристаништата или на претоварни места со мал проток на екстремно
тешки товари не е целисходно набавка на дигалка со голема носивост, туку при
појава на тешки товари чија тежина ја надминува носивоста на една дигалка
преку траверза се спрегнуваат две дигалки (слика 3.4.32).
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а)

б)

Слика 3.4.31 – Типични облици на траверзи: а) Траверза за носење на профили и
цевки, б) Траверза за истовремено носење на повеќе помали хомогени парчиња

Ознаките се
нанесуваат со
упадливи бои

Слика 3.4.32 – Траверза за претовар на тешки товари со помош на две
дигалки
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Магнетни и пневматски зафатни уреди
За разлика од опишаните зафатни уреди кои го зафаќаат товарот односно го
држат под дејство на силата на триење, меѓу зафатниот уред и товарот, која
настанува под дејство на нормалната сила, магнетните и пневматските зафатни
уреди користат други сили: електро-магнетни и пнематски (со помош на посебно
прилагоден вакуумски уред). Кај овие видови уреди по правило се користи
принцип на далечинско управување со активно зафаќање и одлагање на товарот.
Основен недостаток на овие видови зафатни уреди е што нивната примена не е
можна кај сите видови стока бидејќи тие бараат исполнување на одредени
услови. Кај магнетните фаќачи материјалот кој се претовара мора да има феромагнетни особини (челични лимови, блокови, профили, котури, струготини,
старо железо и сл.), а кај пневматските уреди услов е рамна површина на парчето
кое се зафаќа. И покрај големото внимание при изработката на овие уреди,
приклучувањето и ракувањето не е целосно исклучена опасноста од испаѓање на
товарот, заради што тие не се користат за ракување со скапи делови, а посебно не
над површини на кои се наоѓаат работници.
Кај електромагнетните зафатни уреди електромагнетното поле се
произведува со пропуштање на струја низ намотки поставени на јадро од феромагнетен материјал. На сликата 3.4.33 прикажан е типичен облик на
електромагнетен уред за зафаќање на товарот.
а)

б)

Слика 3.4.33 – Електромагнетен зафатен уред: а) Електромагнет со куќиште со
цилиндричен облик, 1. Куќиште, 2. Побудни намотки, 3. Заштитен лим, 4. Плоча на внатрешниот
пол, 5. Прстен на надворешниот пол, 6. Верига за поврзување со кука, 7. Приклучна кутија за
електричен вод, б) Електромагнет со куќиште со паралелопипеден облик
Обликот на магнетот има значајно влијание врз функционалните
карактеристики на зафатниот уред. Електромагнетните фаќачи со цилиндричен
облик имаат подобро дејство по длабина заради што се користат за ракување со
кабаст товар со голем магнетен отпор. Електромагнетите со паралелопипеден
облик се користат за претовар на плочи и профили.
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Во пракса најчесто се користат електромагнетни фаќачи со цилиндричен
облик со пречник од 400 до 2000 mm, чија носивост се движи во опсег од 10 до
250 kN.
Кај електромагнетните зафатни уреди значајна е и темепературата на
парчето која се зафаќа. Граничната температура, зависно од конструкцијата на
елекромагнетниот зафатен уред, се движи меѓу 150 и 600 0С. Топлината која се
развива во намотките при работа на електромагнетниот зафатен уред доведува до
намалување на силата на дигање, што мора да се земе предвид при избор на
магнетот, бидејќи еден ист уред има помала сила на дигање при интензивно
користење во однос на режим на работа со големи паузи меѓу два работни
циклуси.
Техничките податоци кои ги даваат произведувачите за силата на дигање
неможат да се земат како стварна носивост т.е. без примена на одреден
коефициент на сигурност. Носивоста односно силата на дигање на магнетот
треба да биде знатно поголема од стварната тежина на товарот кој се претовара.
Коефициентот на сигурноста во состојба кога електромагнетот е загреан треба да
биде меѓу 2 и 4 при зазор меѓу магнетот и товарот од 1/300 од пречникот на
електромагнетот.
Покарај големите електромагнети, во пракса масовно се користат и мали
електромагнети со пречник 250 mm со сила на дигање во зависност од зазорот,
од 5 до 25 kN. Тие по правило се закачуваат на траверза (од 10 до 36 парчиња) а
се користат при ракување со челични лимови. Кај ваквите системи, од
сигурносни причини се оди на искористување на номиналната носивост од 15 до
20%.
Работата со електромагнетен зафатен уред при ракување со лимови е
поврзана со одредени тешкотии. Имено, тешко е со сигурност да се управува со
процесот на магнетизација, за да се зафаќа една табла лим. Одредени ризици се
појавуваат и заради лошата сотојба на лимот. Овие проблеми полесно се
совладуваат со примена на системи со поголем број електромагнети.
Примената на вакуумската техника за зафаќање на товарот започнала
дури пред неколку децении. Комората на зафатниот уред, на чиј обод се наоѓа
заптивач се поставува на рамна површина односно на товарот кој треба да се
зафаќа. По создавањето на подпритисокот преку вакуумската пумпа или преку
цилиндер со клип, доаѓа до заемно притискување на товарот и зафатниот уред
под дејство на атмосферскиот притисок.
Со вакуумски зафатен уред можат да се зафаќаат различни материјали под
услов да имаат доволно голема рамна површина на која може да се постави
зафатниот уред. Тоа се воглавно плочи и цевки од различни материјали: челик,
месинг, бакар, цинк, алуминиум, олово, дрвени панел плочи, пластични
материјали, стакло, сунѓерести материјали, фабрикувани бетонски елементи и др.
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Кај вакуумскиот зафатен уред се зафаќа само она парче со кое е остварен
директен контакт.
На слика 3.4.34 дадена е скица на голем пневматски зафатен уред кој може
да се закачува директно на кука на дигалка со соодветна носивост.

Слика 3.4.34 - Скица на голем пневматски зафатен уред со димензии и
сопствена тежина од 7,8kN.
Зафатни уреди за збирни и стандардизирани логистички единици
Формирањето на збирни единици на товар со стандардизирани димензии и
носивост, и реализацијата на транспортните токови по принципот на
непрекинати транспортни вериги денес постанале најважни елементи за
рациоанлизација на транспортот. Како помошно средство за формирање збирни
единици на товар се користат палети и контенери. Во транспортните токови кои
се реализираат со палетни единици на товарот ракувањето се реализира
претежно со виљушкарска техника со поретка примена на дигалка, додека кај
контенерите потполно е обратна ситуација.
Меѓу бројните уреди кои се развиени за зафаќање на спомнатите единици
најголемо значење има дигалкината виљушка за ракување со палетни единици и
носечката рамка (спредер) за ракување со ISO-контенери.
Стандардните палети се конципирани да можат да се зафаќаат и
транспортираат со помош на зафатни уреди изведени во облик на виљушка. При
развојот на зафатните уреди за зафаќање на палетни единици со дигалки исто
така е почитуван споменатиот принцип. Постои тренд да за зафаќање на
пристанишните палети се користат специјални зафатни уреди во вид на крошна
која се отвора како грабалка, кај која е постигната целосна заштита на товарот од
испаѓање од палетата (слика 3.4.35 д). Кај виљушките за зафаќање на палетни
единици со дигалки основен проблем е подесувањето на точката на закачување
на куката со цел да се обезбеди хоризонтална положба на палетата односно
товарот при ракувањето. На сликата 3.4.35 а е прикажана наједноставна
конструкција на дигалкина кука за зафаќање на палетни единици со рачно
подесување на точката на бесење, а на сликите 3.4.35 б и в прикажани се
варијанти со подесување преку пружина и тег.
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Зафатните уреди за ISO контенерите можат да се поделат во две основни
групи:
-

носечки монтажно-демонтажни рамки (spreder)
контенерите со четири јажиња (слика 3.4.36)

-

носечки рамки со вртливи чивии (слика 3.4.36)
а)

в)

за

врзување на

б)

г)

д)

Слика 3.4.35– Зафатни уреди за палетни единици кај дигалките: а) Со рачно
подесување, б,в) Со автоматско изедначување преку пружина и тег, г) Зафатен уред за EURO boks
палета, д) Грабилка за пристанишни палети со крила
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Првата варијанта на зафатниот уред се користи кај стандардните дигалки за
општа намена. Во големите контенерски терминали рационално одвивање на
процесите не може да се замисли без примена на носечка рамка и со различни
носивости, како и со можност на подесување на растојанието во однос на различните димензии на контенерите, од типовите 20, 30, 40/35 , (телескопски спредер).

Слика 3.4.36 – Носечка рамка (Spreder) за врзување на контенерот со
челични јажиња

Слика3.4.37–
Телескопски носечка рамка
(Spreder) со вртливи чивии



Броевите претставуваат должина на контенерот во стапки (ft), 1ft=0,3048 m.
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Кај современите телескопски спредери со вртливи чивии фиксирањето на
вртливите чивии на ушките, како и подесувањето на растојанието на чивиите
спрема должината на контенерот се реализира со далечинско управување по
хидраулички пат. За обезбедување на погонот на хидрауличните елементи на
носечката рамка се наоѓаат: пумпа со електромотор, резервоар за масло и филтер.
Во случај на отказ на некој елемент во хидрауличниот систем сите движења на
спредерот можат да се реализираат и рачно.
Заради големата сопствена тежина на телескопските носечки рамки и
големата цена тие се користат само во процесите со голем интензитет на проток.
Грабалки
Грабалките се најпознат и најраспространет зафатен уред за дигалки со
далечинско управување, т.е. активно зафаќање и одлагање на масовна растресита
стока. Со нив можат да се претовараат секакви облици на растресита стока во
складиштата, бродовите, железничките вагони итн. Примената на грабилките е
можна кај сите конструктивни видови дигалки.
Зафаќањето на товарот со грабалка почнува со отварање на нејзините
челусти и со спуштање на материјалот по слободен пад. Под дејство на
сопствената тежина на грабалката доаѓа до забивање на челустите на грабалката
во материјалот и полнење при затворање на нејзините челусти.
Ефективно полнење на грабалката зависи од повеќе фактори: особините на
стоката (густината, големината на честичките, кохезијата и адхезијата) и
карактеристиките на грабалката (обликот и тежината). За да се постигне
соодветна ефективност во работата на грабалките таа со својот облик и тежина
мора да биде усогласена со физичко-технолошките особини на стоката, Во
зависност од густината на материјалот, грабалките се групираат во четири класи:
Класа 1

 m  до 1,2 t/m3

Класа 2

 m  преку 1,2 до 2,0 t/m3

Класа 3

 m  преку 2,0 до 2,6 t/m3

Класа 4

 m  преку 2,6 t/m3

Според начинот на затварање на челустите се разликуваат грабалки со:
повеќе јажиња, со едно јаже и моторни грабалки.
Многу битна претпоставка за рационална работа на дигалката, како што е
веќе претходно нагласено, претставува усогласувањето на грабалката со
физичко-технолошките особини на стоката. Од оваа причина развиен е широк
избор на различни конструктивни облици на грабалки: со две челусти, со повеќе
челусти (poyp), три грабалки, грабалки за лесно подвижни материјали (житарици,
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шеќер, јаглена прашина). При избор на грабалки битни се: особините на
материјалот (насипната густина и насипниот агол на материјалот, големината и
обикот, т.е. и површината на честиките или парчињата), состојбата на
материјалот (набиен, растресит, сув, згмечен, леплив, влажен, абразивен,
корозивен), работните услови (вагон, брод, друмско товарно возило, складиште и
др.), конструкцијата на механизмот на вратилото и зададениот транспортен
капацитет.
Грабалки со две челусти и повеќе јажиња
Грабалка со погон со две удвоени витла и два чифта јажиња и теоретска
зафатнина Vth  12,5 m3 е најраспространет конструктивен облик на грабалка во
експлоатација. Нејзиниот изглед даден е на сликата 3.4.38.
Со јажето ЅЅ се реализира затворање, дигање и спуштање на затворената
грабалка. Јажето ES слика 3.4.38 за држење и празнење на грабалката служи за
држење на горната глава при отворање и држење на грабалката.
Затварање

ES – Подигнување и празнење
ЅЅ – Подигнување и затварање
R=0,96 за котур со лизгачко лежиште
Р=0,98 за котур со тркалачко лежиште

Подигнување и
држење затворена
грабилка

Отварање
Подигнување и
спуштање отворена
грабилка

i = Преносен однос
Се избира:
i=3 за грајфер класа 1
i=4 за грајфер класа 2
i=5 за грајфер класа 3
i=6 за грајфер класа 4

Слика 3.4.38 - Начин на
работа на грабалката со две
челусти и четири јажиња

Слика 3.4.39– Грабалка со
повеќе челусти

Грабалка со повеќе челусти
Овој тип грабалка се користи кај тешки набиени материјали кои во својата
структура имаат парчиња со неправилен облик (кокс, камен, старо железо,
градежен шут). Основната конструкција на грабалка со повеќе челусти (слика
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3.4.39) е слична на претходно опишаната грабалка, единствено што има од
четири до осум челусти. Челустите се обесени за горната глава на грабалката со
кружен облик. Врвовите на челустите се со шилест облик и при ракување со
тешки материјали конструкцијата предвидува лесна замена на врвовите на
челустите.
Трим грабалка
Полнењето на грабалката е до толку подобро колку што е поголема
ширината на грабaње. Со цел за што подобро собирање на остатоците на
материјалот при истовар на бродови, вагони и складишта развиени се специјални
грабалки со можност за приспособување за голема ширина на грабање, кои се
познати како трим грабалки (слика 3.4.40). Посебна специфичност кај трим
грабалките, покрај големата ширина на грабaње, е скоро хоризонтално движење
на челустите при затворањето. Оваа особина, покрај обезбедувањето на
примарната цел, ја намалува можноста за оштетување на возилата и ја елиминира
потребата за корекција на висината на дигање, што ја олеснува работата. Трим
грабалка често се користи само на крајот на процесот на истовар со цел што
подобро да се собере материјалот од возилото кое се истовара, пред се заради
нејзината поголема тежина. Во пракса се покажало како погодно решение
примената на трим грабалка во целиот процес на истовар бидејќи заради подобро
полнење може да се оствари поголем капацитет и до 25%.
Грабалки со едно јаже
Грабалките со едно јаже се развиени за процеси во кои дигалката работи
претежно на претовар на парчеста стока и каде растресита стока присти гнува
повремено во рела-тивно мали количества. Конструкцијата е слична како кај
грабалката со повеќе јажиња, единствено управувањето со работата на
грабалката се реализира преку релативно компли-куван механизам сместен во
главата на грабалката. Заради поспората работа помал е и капацитетот на
дигалката така што овој облик на грабалка не е економичен за траен претовар на
растресита стока со дигалка (Слика 3.4.41).
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Јаже за
затварање
Глава на грабaлката

Лента за
затварање

Јаже за
подигнување
Челуст

Лост за
отварање

Слика 3.4.40 – Трим грабалка
Горна
глава

Пружина

Тег

Водилка
Лост

Граничник

Долна глава
Челуст

Слика 3.4.41 – Грабалка со едно јаже
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Моторни грабалки
Моторните грабалки обезбедуваат знатно поголем капацитет од претходно
опишаната грабалка со едно јаже и механички систем за управување со работата.
Тие се градат во различни конструктивни облици и можат да се користат без
посебни ограничувања за секакви видови материјали. Погонот на грабалката е
преку електромотор (има варијанти и со мотори со внатрешно согорување) кој е
вграден во горната глава на грабалката, а преносот на силата на челустите се
изведува по механички, хидрауличен или пневматски пат. За разлика од
грабалките со механичко управување преку едно јаже моторните грабалки се
многу пофлексибилни, можат да се остварат на било која висина, што битно
влијание врз капацитетот на дигалката (слика 3.4.42).
Кај автодигалките со вграден хидрауличен или пневматски систем се
користат грабалки со доста едноставна конструкција (слика 3.4.43).

Слика 3.4.42– Моторни грабалки со две челусти

Слика 3.4.59 – Хидраулична грабалка за автодигалки
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3.4.10 ПРЕГЛЕД НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
V [h] – Век на траење на дигалката
K [-] – Искуствен коефициент за векот на траење на дигалката
T [h] – Работно време
Tt [h] – Теоретско работно време
Ts [h] – Стварно работно време
Gs [kN] – Просечно стварно оптоварување на дигалката
G1...Gp [kN] – Транспортирани товари во текот на 24 часа
p [-] – Просечен број на циклуси во текот на 24 часа
Qkol [колички/s] – Теоретски т.е. максимален капацитет на едношинските
постројки
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4
ХИДРАУЛИЧЕН ТРАНСПОРТ
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4.1. ОПШТИ РАЗГЛЕДУВАЊА
Хидрауличен транспорт претставува преместување на релативно ситни
честички од материјали со протекување на течност низ цевка, олук и други
вештачки корита. Се применува во хидромеханизацијата за рударски работи, при
вадење на суровината од дневни копови, исто така, при транспорт на суровини,
на пример цемент, кога е релативно кусо растојанието меѓу површинскиот коп,
уредите и инсталациите за преработка во самите претпријатија, и на други места.
Во општ случај хидрауличниот транспорт може да се оствари со слободен
пад или под притисок, што е најчест случај (слика 4.1).
Според начинот на воведување на материјалот во цевниот транспорт,
хидрауличните транспортни инсталации под притисок можат да се поделат на:
уреди со пумпа (слика 4.1 а) и додавачи (слика 4.1 б).

а)

б)

С
лика 4.1 – Шеми на хидрауличен транспорт: а) со пумпа, б) со коморен додавач и
центрифугална пумпа; 1. пумпа, 2. приемен уред, 3. спроведувач (цевковод) на пумпата, 4. уред за
сушење, 5. бункер, 6. таложник, 7. пумпа, 8. цевковод за пречистена вода, 9. центрифугална пумпа
за чиста вода, 10. додавач за довод на материјал – пулпа во транспортниот цевковод.

Хидрауличните транспортни уреди со пумпа се одликуваат со поедноставна
конструктивна шема, а недостаток на инсталацијата е остварување на релативно
понизок притисок, ограничени се димензиите на транспортираните парчиња на
материјалот, што е условено со димензиите на проточниот пресек на пумпното
коло.
Хидрауличните транспортни уреди со додавач овозможуваат транспорт на
покрупни парчиња. Меѓутоа сложеноста и недостатокот на доверливи уреди за
воведување во цевниот транспорт на насипни материјали под притисок ја
ограничува нивната примена.
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4.2. ЦЕВКОВОДНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ
Цевководниот транспорт поседува некои суштествени предности во
одредени случаи во однос на други видови дотур на материјали, особено на
влажни товари: висока производност при непроменлив проток, одсуство на
загуби и прашина, мало зафаќање на простор, минимално влијание врз
околината, низок вложен труд, бесшумност и висока ефективност при
реализација на претоварни и складишни процеси. Во светот постојат изградени
цевководни транспортни системи кои достигнуваат должина и до 450 km.

4.2.1. ТРАНСПОРТ НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
Во градежништвото широко се применуваат бетонски конструкции за кои се
користат градежни материјали во вид на раствори односно бетонски смеши кои
се транспортираат со цевки и се вградуваат во фундаменти на конструкции,
монолитни елементи на железно-армирани носачи, прегради, ѕидови при
изведување резервоари, тунели, мостови и др.
Во зависност од конкретните услови се применуваат различни шеми на
комплексна механизација на претовар. При бетонирање на монолитна
конструкција се користи, на пример, приемен мост и претоварен транспортер за
прием и насочување на бетонската смеша во пумпата. Исто така се користи
подвижна приемна постројка со кофичест подигнувач. Слично наоѓа примена
собирно – распределителен мост за шмукање на бетонската смеша со пумпа од
транспортно возило – автокипер. Некогаш пумпата за бетон се потопува во
специјална када за да може автокиперот од невисок мост да ја подава бетонската
смеша до всисот на пумпата. Вкупната должина на транспортирање (со учество
на кривините и доводот по вертикала) често достигнува и до 350 m. Цевководите
за бетон со пречник до 250 mm се монтираат и демонтираат со помош на
дигалки.
Цевководниот транспорт е широко распространет за доставување на разни
раствори. На слика 4.2 дадена е шема за транспорт на раствор за малтерски
работи при градење на повеќекатници.
Како што се гледа, готовиот раствор низ цевководите се транспортира во
соодветен катен резервоар. На секој кат поставена е пумпа за бетон со мал напор,
доволен за дотур на самиот раствор до местото на работа.
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Слика 4.2 – Шема за транспортирање на малтер при градба на
повеќекатница: 1. Припрема на растворот, 2. Сливен олук, 3. Пумпа, 4. Хоризонтален цевковод,
5. Вертикална цевка, 6. Пумпа, 7. Приемен резервоар.

4.2.2. ТРАНСПОРТ НА СУСПЕНЗИИ ОД
ДИСПЕРЗИРАНИ И ВЛАКНЕСТИ МАТЕРИЈАЛИ
Во целулозно-хартиената индустрија има потреба од користење на
калцинирана сода од која се припрема варен раствор. За ова најдобри ефекти се
добиваат со примена на цевководен транспорт за додавање и складирање на
содата во вид на хидросмеша. Суштината на технолошката шема е во тоа што
уште на производното плато во фабриката каде се чува содата, таа се меша со
вода или заситен раствор до образување на хидросмеша (суспензија) која се
транспортира со цевки до резервоарот за складирање. Заситениот раствор кој се
наоѓа во горниот дел од резервоарот може да биде употребен во производство во
секое време и во потребно количество без посебни операции поврзани со
приготвување на суспензии.
Шемата на постројка за приготвување, транспорт и складирање на сода во
вид на суспензија е прикажана на сликата 4.3.
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Слика 4.3 – Технолошка шема за приготвување, транспорт и складирање на
калцинирана сода: 1 – вагон, 2 и 5 – завоен транспортер, 3 – резервоар со мешалка, 4 и 7 –
пумпи, 6 – резервоари, 8 – истоварувач.

4.2.4. ТРАНСПОРТ НА ОТПАДНИ ПРОДУКТИ ОД
ПРОИЗВОДСТВО
Се разликуваат две шеми за хидрауличен транспорт на отпадни продукти од
производство: при комбинација на промивање и следствено оддалечување на
отпадните продукти (при мало заситување), и при транспорт на дисперзирани
или ситни материјали (на пример, талог од пречистувачи на гасови, пепел,
шљака и др.).

Слика 4.4 – Шема на цевководи за транспорт на отпадни продукти од
прозиводство од неколку погони: 1 и 2 – хидросмеши и материјал, 3 – резервоар за смеша,
4 – технолошки цевковод, 5 – приемен уред, 6 – разводник, 7 –хидроакумулатори, 8 и 9 – пумпни
станици, 10 и 12 – работни линии, 11 и 13 – линии од објектот.

Со зголемување на должината на транспорт на отпадните продукти се јавува
потреба од повисок напор на пумпните станици. При неможност за примена на
волуменски пумпи со висок притисок (значителни оптоварувања заради крупни
фракции на материјал) се користат и во оваа област пумпни станици со каскадно
т.е. редно поврзани пумпи со низок притисок.
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5
ВОЗДУШЕН (ПНЕВМАТСКИ)
ТРАНСПОРТ
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5.1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И
КЛАСИФИКАЦИЈА
Пневматските транспортни уреди широко се применуваат во фабриките за
градежни материјали како што се цемент, гипс, песок и сл., за преместување на
прашинести, прашкасти и ситнозрнести, слабо дисперзни материјали.
Принципот на работа на пневматскиот транспорт на материјалите се состои
во тоа што во струја на воздух се воведува растреситиот материјал и со него се
пренесува до одредено место, каде што во специјални уреди се одвојува самиот
материјал од воздухот или се одведува понатаму ако е тоа потребно.
За да се оствари движењето на смешата од воздух и честички од материјалот
по водовите (цевките) потребно е да се створи разлика во притисоците на
нивните краеви. Според начинот за стварање разлика на притисоци на краевите
на транспортните водови се разликуваат: шмукачки (кои работат со разреден
воздух – вакуумски), потисни (кои работат со воздух под притисок –
компресиски) и комбинирани (кога материјалот се транспортира и со всисување
на воздух и со воздух под притисок).
На сликата 5.1 а шематски е прикажана работата на една шмукачка
пневматска постројка. Вакуум пумпата 6 го разредува воздухот во пневматскиот
систем. Под дејство на атмосферскиот притисок воздухот навлегува низ
шмукачката инка 1 и го повлекува со себе материјалот низ водовите 2. На крајот
на транспортниот цевковод смешата од воздух и материјал влегува во собирачот
на материјалот (сепаратор, одвојувач) 3, каде поради наглото проширување,
брзината на смешата многу се намалува. Настанува и таложење на материјалот
што е и поттикнато со вештачки стореното вртложно струење во одвојувачот,
при што честичките од материјалот се подигнуваат по инерција, удираат на
ѕидовите па поради губиток на брзината паѓаат. Воздухот кој содржи малку
прашина со цевковод се додведува до филтерот 5 каде се пречистува, проаѓа
понатаму низ вакуум пумпата, и се исфрлува во атмосферата. Материјалот од
одвојувачот и филтерот се одложува преку специјален затворач 4, кој
овозможува испуштање на материјалот од филтерот, но истовремено спречува
продирање на воздух од атмосферата во филтерот и транспортните водови.
Принципот на работа на потисната пневматаска постројка е прикажан на
сликата 5.1 б. Воздухот под притисок поголем од атмосферскиот доаѓа до
компресорот 7 и се потискува низ цевните водови 10. Бидејќи клипниот
компресор, дава воздух под притисок периодично, често меѓу компресорот и
цевните водови се поставува воздушен резервоар 8 за да се добие во воздушните
водови воздух со константен притисок. По воздушниот резервоар се поставува
уред за одвојување на влагата од воздухот 9. Материјалот кој се транспортира се
уфрлува принудно во цевниот вод со специјален додавач 11. Воздушната струја
го повлекува со себе материјалот и го транспортира до собирачот 3, каде се
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одвојува материјалот од смешата на воздух и материјал. По проаѓањето низ
филтерот 5 воздухот се испушта во атмосферата.

a)

б)

в)

Слика 5.1 – Шема на пневматски транспортни постројки: а-шмукачка,
б-потисна, в-комбинирана; 1. Шмукачка инка, 2. Цевководи, 3. Собирач на материјалот (одвојувач),
4. Затворач, 5. Филтер, 6. Вакуум пумпа, 7. Компресор, 8. Воздушен резервоар,
9. Одвојувач
на влага, 10. Цевководи, 11. Додавачи.
Во одредени случаи се применува комбиниран систем на пневматски
транспорт (слика 5.1 в). Овие постројки во еден дел (предниот) работат како
шмукачки, а во другиот дел (задниот) работат како потисни. Воздухот од вакуум
пумпата не се испушта во атмосферата, туку се води под собирачот 3 и понатаму
служи за потискување на материјалот под притисок (од потисната страна на
вакуум пумпата) до другиот краен собирач 3 и крајниот филтер 5.
Ако се споредат двата системи на пневматски транспорт, може да се заклучи
дека со потисниот систем може да се оствари знатна разлика на притисок меѓу
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влезниот и излезниот крај од цевководот (4 – 6 bar), па според тоа можен е
транспорт на материјалот на поголеми растојанија отколку со шмукачките
системи, кај кои максималната разлика на притисокот може да изнесува
теоретски до 1 bar, а практично 0,6 – 0,7 bar. Од друга страна шмукачките
постројки имаат предност со обзир на прифаќање на материјалот во цевниот вод,
бидејќи може да всисуваат материјал непосредно од купот на материјал. Исто
така тие можат да прифаќаат материјал од неколку натоварни места, а да го
пренесуваат на едно централно место на истовар, на пр. кај постројките за
отпрашување, при истовар на прашинести материјали од вагони и сл. Кај овие
постројки, од местото на приемот, до местото на истоварот на материјалот, во
сите апарати и цевководи долж целата линија на транспорт на материјалот
смешата од воздух и материјал се наоѓа во разредена состојба, а со тоа се
исклучува можноста за запрашување и штетно дејство на околината.
Кај потисните постројки материјалот мора да се уфрлува со помош на
специјални уреди. Овие постројки се погодни за пренесување материјал од едно
натоварно место при што истоварот се врши на неколку истоварни пунктови.
При работа на транспортните пневматски постројки со шмукачко-потисно
дејство, транспортираниот материјал може да се пренесе од едно место до
неколку места на кои се остварува празнење. Такви постројки се применуваат
при отпрашување на млинови и други технолошки апарати, а исто така и во
својство на претоварни уреди. Постројките со шмукачко-потисно дејство се
применуваат и во случај кога има неколку натоварни односно истоварни места.
Кај инсталациите со низок и среден вакуум, машините за дување на
воздухот (воздушни дувалки) користат обично вентилатори, а кај инсталациите
со висок вакуум – ротациони вакуум пумпи или турбо пумпи. Кај потисните
инсталации се применуваат вентилатори за висок притисок, воздушни дувалки и
компресори. Изборот на типот на машината – воздушната дувалка зависи од
намената и условите на експлоатација на пневматската транспортна постројка
(карактеристиките на транспортниот материјал, должината на транспортирање,
шемата на инсталацијата).
Главни предности на пневматскиот транспорт во однос на другите видови
транспорт се:
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-

Висок работен капацитет кој треба да се земе предвид при планирање на
механизацијата за полнење и празнење на транспортниот материјал;
Исто така е потребен и мал број на извршители кои ја опслужуваат
работата на транспортерот,

-

Херметичност долж линијата по која се преместува материјалот, што
придонесува кон намалување на загадување на средината; намалување
загубите на транспортираниот материјал и подобрување на санитарно –
хигиенските услови на работа,

-

Можност за транспорт на материјалот како во хоризонтален, така и во
кос и вертикален правец,

-

Можност за монтажа на транспортниот уред во ограничени габарити,
бидејќи материјалот се преместува со цевководи со мал пречник, кои
можат да бидат вкопани или подигнати на столбови и сл.,

-

Можност за обединување на неколку технолошки операции и
истовремено со вршење на транспортот, на пример всисување на ситни
фракции од млинот по мелењето и сушењето при транспортирање со
цевковод со одредена должина и сл.,

-

Висок степен на автоматизација на транспортниот процес и доведување
на материјалот до бункерот,

-

Можност за одведување на материјалот истовремено од неколку места за
натовар, а исто така и за истовар,

-

Широк дијапазон на капацитет (до 300 t/h), како и транспортни должини
(до 1,5 km).

Недостатоци на пневматскиот транспорт се:
-

Висока специфична потрошувачка на енергија при транспорт на
материјалот, која е за 8 – 14 пати поголема отколку при механички,
класичен транспорт на ист материјал,

-

Брзо абење на поодделни елементи од инсталацијата при контакт со
транспортираниот материјал (завојниот транспортер и кошулката на
цилиндерот на завојниот додавач; големо оптоварување на вентилите и
бризгалките на коморниот додавач; колената и цевководите при
транспортот на материјалот и др.),

-

Неопходно е пречистување на воздухот пред да се испушти во
атмосферата заради обврзно спречување на загадување на околината;
неопходно е филтрирање и пречистување на воздухот, отстранување на
влагата и маслото од воздухот пред неговото пристапување во уредот за
пневматски транспорт.

Меѓутоа, и покрај наведените недостатоци, експлоатационите предности на
пневматскиот транспорт се бројни, така што областите на примена на
пневматскиот транспорт се повеќе се шират.
Сепак не се погодни сите материјали за пневматски транспорт. Заради тоа,
пред секоја примена на пневматски транспорт треба да се земат предвид
физичко-механичките својства на материјалот, а пред се неговите насипни
својства, кои во голем степен зависат од влажноста. Материјалот со зголемена
содржина на влажност лесно се лепи за ѕидовите на цевководите и одвојувачот и

231

со тоа се затина и се намалува неговата пропусна моќ, односно се нарушува
процесот на транспорт на материјалот.
Преместувањето на материјалот со струење на воздух низ цевководите се
остварува како резултат од транспортот на тврди честички, кои се опструјуваат
со воздух и ги потискуваат насобраните честички од материјал или му се
придодава на прашкастиот материјал флуидност заради неговата заситеност со
воздух (аерација). Во пракса кај сите транспортни постројки се применуваат
обата наведени фактори истовремено, во помала или поголема мерка, преку
соодветни уреди кои ја сочинуваат комплексната постројка за остварување на
пневматскиот транспорт.
За истовар на железнички вагони натоварени со цемент и други прашинести
материјали се применуваат постројки со шмукачко дејство. На сликата 5.2
Засуни

Слика 5.2 – Шема на пневматски истовар на вагон: 1) Свитлив вод (црево),
2) Шмукачка глава, 3) Вагон, 4) Вентилатор, 5) Работен вод, 6) Бункер.

прикажана е шема на истовар на такви материјали од вагон, со пневматска
постројка со шмукачко дејство. Свитливиот вод (црево) 1 со главата 2 се уфрлува
во вагонот 3. Вентилаторот 4 го разредува воздухот во водот и материјалот,
заедно со воздухот се вовлекува низ шмукачката инка во водот, проаѓа низ
вентилаторот, влегува во работниот вод 5 и преку него оди во бункерот 6.
Во фабриките за цемент воглавно се применуваат постројки со потисно
дејство, со завоен или коморен додавач. На сликата 5.3 прикажана е шема за
транспорт на цемент од млиновите до силосите. Воздухот од компресорот 1
проаѓа низ резервоарот за воздух 2 и одвојувачот на влага 3 и доаѓа до водот 4.
Завојниот додавач 5 додава материјал во цевниот вод и смешата од воздух и
цемент, преку двоположаен насочувач 6, влегува во еден од работните цевководи
7, од каде преку двоодите насочувачи 8 се спроведува во силосите. За да се
рочисти воздухот кој заминува во атмосферата, на секој силос се поставени
филтри 9 со вентилатори 10.
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Слика 5.3 – Шема за пневматски транспорт на цемент од млинови до
силоси: 1. Компресор, 2. Резервоар, 3. Одвојувач на влага, 4. Цевковод, 5. Завоен додавач,
6. Насочувач, 7. Работни цевководи, 8. Насочувачи, 9. Филтер, 10. Вентилатор.

5.5. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ТРАНСПОРТНИ
СРЕДСТВА СО ПНЕВМАТСКИ НАЧИН НА
ИСТОВАР
За превоз на цемент од фабриките за цемент, а исто така и за доставување на
сода до фабриките за стакло потребна е примена на транспортни средства без
триење при вршење на транспортот на материјал. Toa се автоцистерните за
превоз на цемент, односно сода (слика 5.10). Исто така наведените материјали
можат да се превезуваат и со железнички цистерни кои се празнат со пневматски
истовар.

Слика 5.10 – Возило за превоз на цемент: 1. Цистерна, 2. Задна потпора,
3. Пневматска опрема за празнење, 4. Подест, 5. Славина за случај на хаварија, 6. Влекач,
7. Компресорска инсталација, 8. Црево, 9. Опрема на пневматска сопирачка, 10. Потпирач за
потпирање, 11. Сопирачка за паркинг, 12. Калник, 13. Осовина на полуприколката, 14. Уред за
празнење.
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Возилата за превоз на цемент можат да се поделат на возила со гравитациско
полнење и возила со самонатовар.
Резервоарите – возила за превоз на цемент се со цилиндричен облик со
испупчено дно (слика 5.9) и се изработуваат со агол на наклонот 6-70 кон
страната на истовар. Внатре во цистерната, под агол од 45-500, од двете страни се
заварени страници кои на нискиот дел од цистерната образуваат олук, во кој се
поставува воздушна инка со порозна преграда. Инката е изработена од челичен
лим со заварување, преку кој е затегната ткаенината за аерација.
Пневматската опрема за превоз на цемент се состои од ротациски компресор
со отстранувач на влага и масло, колектор со сигурносен вентил и манометар и
систем од воздушни водови со соодветни славини. На воздушниот вод кој
пренесува воздух до издувната млазница се наоѓа повратен вентил.
Полнењето на цистерната на возилото за превоз на цемент се остварува низ
отворот за полнење од складиште од тип на силос.
Празнење на возилото се остварува преку свитлив цевковод со компримиран
воздух кој се доведува од компресорот. Ракувањето со компресорот е од
кабината на возачот. Контролата на притисокот или испумпувањето се остварува
преку вграден манометар на цистерната, а самото полнење на возилото за превоз
на цемент се контролира со вакуумметар.
Аерираниот цемент при празнењето истекува низ инката за аерација кон
цевниот приклучок за празнење, се зафаќа со воздушната струја од кај
воздушната млазница и се пренесува со цевководот, под притисок, до силосот.
Празнењето на цистерната се завршува кога притисокот ќе падне на нула.
Кај автоцистерните за превоз на цемент со само полнење (слика 5.11) се
вградува опрема за нејзино пневматско полнење. Полнењето се оставрува од
амбарски складишта кои не се опремени со уреди за обавување на механизиран
транспорт на материјалот, како и од покриени вагони, со правење вакуум внатре
во некој простор преку ротациски компресор (вакуум-пумпа).
Слика 5.11 – Шема на
возило со самополнење за
превоз на цемент:
1. Одвојувач на влага и масло, 2.
Сигурносен вентил, 3. Компресор, 4.
Инерцијално-маслен филтер, 5. Секундарен филтер, 6. Црево за поврзување,
7. Вакуумметар, 8. Примарен филтер, 9.
Покажувач на ниво, 10. Цистерна, 11.
Цевка за полнење, 12. Црево за
полнење, 13. Заштитник на млазникот,
14. Славина за празнење, 15. Воздушен
вод, 16. Аероолук.
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Погонот на компресорот на возилото за превоз на цемент се оставрува од
менувачот со пренос на снагата преку клинест ремен.
Железничките цистерни за превоз на цемент, сода и сл., со пневматски
начин на празнење (слика 5.12) опремени се со двојно дно со четири аероолуци –
два се расечени, со бочен наклон со косини направени заради полесно слегување
на цементот врз аероолуците.
Во средниот дел од цистерната, одоздола, т.е. од долната страна се наоѓа
цевен приклучок за празнење за кој се врзува свитлив транспортен цевковод
преку лесно раздвојлив затворач.
Цистерната се полни преку цевниот прикличок 1 за полнење, кој е со сферен
облик, а со кој се остварува спојување со уредот за полнење на силосот. Од
цистерната воздухот излегува низ специјално грло 4, на кое понекогаш се
поставува капак 3 со филтер и покажувач на нивото на исполнетост на
цистерната со цемент. Полнењето со цемент може да се оствари непосредно
преку отворот 2 со помош на бочни уреди за полнење. По полнењето отворот
херметички се затвора со капакот 5.

Воздух

Слика 5.12 – Вагон - цистерна за превоз на цемент со пневматско празнење
При празнење на цементот воздухот под притисок до 2 bar се пренесува од
стационарниот компресор преку свитливото црево 8, кое е приклучено на
цевниот приклучок 9 во колекторот 11, од каде разведува со воздушните водови
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10 и 12 во аеро олуците 26 и аероплочите 15, преоѓа низ решетките на
жалузините и порозните прегради 27 од аеро олукот и аеро плочките. Цементот
се испушта низ воздушниот олук на кој се поставуваат бочните наклони 14 и
раздвојувачите 13. Понатаму цементот се истовара преку цевниот приклучок за
истовар 25 со капакаот 19, потоа преку славината на пригушниот вентил 17 и
свитливото црево 16 материјалот се одлага во силосот. Меѓу цевниот приклучок
за истовар и свитливото црево се наоѓа издувен млазник 18. На цревото се
поставуваат повратни вентили 21 и славина 6.
Контрола на работата на системот за време на истовар се остварува со
вградување на манометар 24 со трокрак вентил 23 на колекторот 11, како и
сигурносен вентил 7 и славина за испуштање 22. Завршетокот на истовар на
цементот од цистерната се регистрира преку манометарот, кој во одреден момент
покажува дека притисокот опаднал до нула.
За опслужување, ремонт и замена на елементите на цистерната се наоѓаат
надворешни и внатрешни скали со подест.
Пред натовар во цистерната мора да се провери техничката состојба на
надворешната и внатрешната опрема, дали е цистерната уредно припремена за
прием на материјал, дали е отстранет, ако имало, цемент кој заостанал со
гмечење покрај ѕидовите од цистерната. Исто така мора да се проверат
воздушните водови, врските, како и исправноста на уредите за истовар.
Полнењето на цистерната, по правило, се остварува со контрола на тежината
преку соодветна вага.
Со цел спречување можни несреќни случаи пневматскиот истовар треба да
се застани во следните случаи: ако притисокот во резервоарот нарасте над
дозволената вредност, иако се респектирани барања наведени во инструкцијата
за експлоатација; заради неисправност на вентилот на сигурност; доколку на
резервоарот од цистерната се воочат напукнувања, набубрувања, кинење на
подлошки и заптивки, при настанување пожар а кој непосредно го загрозува
резервоарот и материјалот во него, кој е под притисок; при неисправност на
манометарот и неможност за одредување на притисокот со други инструменти.
Сите наведени барања се однесуваат како на автоцистерните за превоз на цемент,
така и на вагон-цистерните.
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