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Телефони: централа 650-155; Уредниш-
тво 651-855; Служба за претплата 
651 732: Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

269. 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за осно-
вите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/77), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧ-

КИ КРЕДИТИ 

Член 1 
ЈВо Уредбата за општите услови за давање потро-

шувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/77 и 24/78) во член 1 став 1 бројот: „500"" се заме-
нува со бројот: „1.000". 

Член 2 
Во член 4 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Под слободни средства од став 1 на овој член 

се подразбира износот на расположивите средства 
од трајни и долгорочни извори на организациите %а 
здружен труд пропишан со член 2 од Правилникот 
за начинот за утврдување на слободни средства за 
одобрување на стоковни кредити („Службен лист на 
С Ф Р Ј " бр. 6/76 и 34/78), во врска со точка 9 став 1 
одредба под 2 ст. 2 и 3 од Одлуката за утврдување 
на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банка-
та и на условите за давање овластувања за давање 
гаоанција („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/76 и 
34/78)." 

Член 3 
По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
„Потрошувачки кредити не можат да им се да-

ваат на крајните корисници за купување на сите ви-
дови накит од злато, бело злато и платина, златни 
часовници, производи од кристал, бунди и други 
предмети за облекување од скапоцено крзно, како 
и на сликарски и ва јарски дела чија цена е пого-
лема од 15.000 динари/4 

ни за перење и сушење рубелина, радиоприемници 
(моно), телевизиски приемници (во црно-бела техни-
ка), леани и лимени кади за бањи и на санитарни 
уреди; 

2) 20% од височината на одобрениот кредит — за 
купување на мебел и градежна столарија (врати и 
прозорци); 

3) 30% од височината на одобрениот кредит — за 
купување на телевизиски приемници во боја, радио-
приемници (стерео), електрични грамофони, магнето-
фони, машин за миење и сушење на садови, како и 
градежен материјал; 

4) 450/о од височината на одобрениот кредит — за 
купување на автомобили; 

5) 50% од височината на одобрениот кредит — з а 
купување на цемент, производи од цемент, бетонски 
челик и валана жица." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Во износот на потрошувачкиот кредит што се 

одобрува за купување на патнички автомобили не е 
содржан данокот на промет на производи. При купу-
вање патнички автомобили на потрошувачки кредит, 
купувачите се должни износот на данокот што е ис-
к а ж а н во фактурата да го уплатат во готови пари на 
уплатна сметка определена со посебен сојузен про-
пис." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 5 
Во член 9 став 1 бројот: „3.000" се заменува со 

бројот: „5.000". 

Член 6 
Во член 11 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, 

продавачот на стоки може на корисникот на потро-
шувачки кредит да му ја врати во готови пари раз-
ликата помеѓу износот на кој гласи чекот и вредно-
ста на продадените стоки, а најмногу до 50/о од изно-
сот на кој гласи чекот." 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 297 
4 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

Член 4 
Во член 7 став 1 точка 1 бројот: „36" се замену-

ва со бројот: „30". 
Став 3 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

. член, корисникот на кредитот полага во готови пари 
најмалку: 

1) 15% од височината на одобрениот кредит — за 
купување фрижидери, замрзнувачи бојлери, маши-
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270. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), врз основа 
на согласноста од надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕ-
РИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ'НА-
МАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за продолжување на важењето 
на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на увоз на специфич-
на опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/79 и 9/79) во 
точка 1 зборовите: „до" 31 март се заменуваат со збо-
ровите: „до 30 април". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 292 
29 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц с. р. 

271. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЦА-
РИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМАЛЕ-
НИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПА-

ЦИИ НА СТОПАНСТВОТО 

1. Во Решението за продолжување на важењето 
на решенијата за царинскиот контингент со кои се 
намалени царините на увозот на специфичната опре-
ма за определени гранки и групации на стопанство-
то („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/79, 7/79 и 12/79) 
во точка 2 зборовите; „31 март" се заменуваат со 
зборовите: „30 април". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Е. п. бр. 291 
29 март 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р, 

272. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PUNCH" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ј у -
гославија на списанието „Punch", број 7218 од 14 фе-
вруари 1979 година, кое излегува на англиски јазик 
во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/439 
14 март 1979 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

273-

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за 
внатрешни работи донесува 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју -
гославија на списанието „Panorama", број 672 од 6 
март 1979 година, кое излегува на италијански јазик 
во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/471 
14 март 1979 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

274. 

Врз основа на член 30 став 1 и 4 од Законот за 
стандардизацијата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија и со претсе-
дателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита, директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЛЕАРСКАТА 

ИНДУСТРИЈА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи што се однесуваат на леарниците за проиЗ-
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водство на одливки од сив нодулиран, темпериран и 
челичен лив и од див од тешки и лесни обоени 
метали и нивни легури. 

II. ЛОКАЦИЈА НА ЛЕАРНИЦИ 

1. Општа локација на леарници 

Член 2 
Леарничкиот комплекс се лоцира и се изградува 

на земјиште што се наоѓа на возвишено место така 
што длабината на подземните води на тоа место да 
изнесува најмалку 5 метри од површината, 

Во случај на помала длабина на подземните 
води мораат да се преземат посебни мерки за 
одводнување. 

Член 3 
Секој леарски комплекс мора да има санитарно" 

-заштитна зона што претставува најмало растојание 
помеѓу изворот на издвојувањето на одделни штетни 
материи во атмосферата и објектите од населеното 
место. 

Член 4 
Големината на заштитната зона при изградбата 

на нови леарници зависи од капацитетот на леар-
ницата и мора да изнесува најмалку: 

1) за леарници на железен и челичен 
лив, со капацитет до 10000 t/годишно — — 100 m 

2) за леарници на лив од обоени метали, 
со капацитет до 100 t/годипгно 100 m 

3) за леарници на железен и челичен 
лив, со капацитет од 10000 до 20000' t/го-
дишно — — — — — — — — — — 300 m 

4) за леарници на лив од обоени метали, 
со капацитет од 100 до 3000 t/годишно 300 m 

5) за леарници на железен и челичен 
лив, со капацитет над 20000 t/годишно 1000 m 

6) за леарници на лив од обоени метали, . 
со капацитет над 3000 t/годишно — — — 500 m. 

2. Локација на леарници во однос на други погони 

Член 5 
Ако во рамките на организацијата на здружен 

труд се наоѓаат поголем број различни погони, 
леа реките погони мораат да се разместат во зоната 
на групата на топлите погони и во близина на енер-
гетските извори. 

Член в 
Во однос на другите погони во организацијата 

на здружен труд леарските погони се разменуваат 
на работ на земјиштето во правецот на доминант-
ните ветрови што дуваат во топлиот период на 
годината. 

Член 7 
Помеѓу леарницата и другите погони мора да 

постои најмало растојание што, зависно од капаци-
тетот на леарницата, изнесува и тоа: 

1) при капацитет до 10000 t/годишно — 20, m 
2) при капацитет од 10000 до 20000 t / ro-

дишно — — — — — — — — — —• 25 m 

3) при капацитет од 20000 до 50000 1/го-
дишно - - - - - - - - „ - . зо т 

4) при капацитет над 50000 ^/годишно — 50 т 

Член 8 
Зградата од леарницата на магнезиумови ле-

гури мора да биде одвоена од другите објекти нај-
малку 15 до 20 т , што зависи од отпорноста на 
ѕидовите од соседните згради спрема огин. 

III. ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТ НА ЛЕАРНИЦА 

1. Облик на зградата на леарница 

Член 9 
Заради обезбедување слободен дотек на свеж 

воздух, зградата на леариицата може да се состои 
најмногу од 3 лаѓи, со ширина од најмногу по 30 т , 
односно со вкупна ширина на целата зграда од нај-
многу 90 т . 

Одредбата на став 1 од овој член не се приме-
нува врз леарници со конвеерски транспорт и со 
централизирано одведување на топлината, гасовите 
и правот преку вградена механичка вентилација, 

Член 10 
Зградата на леарницата може да има и напречни 

лаѓи чија широчина е најмногу по 30 т . 

Член 11 
Зградата на леарницата може да биде приземна 

и еднокатна. 
Ако зградата е еднокатна, во приземјето се смес-

туваат санитарно-хигиенските простории и просто-
риите за престој на работниците, вентилационитв 
уреди, трансформаторските потстаници, меѓускладо-
вите за алат и прибор, средствата на континуел-
ниот транспорт и комуникациите, а на катот се 
наоѓаат основните производствени простории од 
леарницата. 

2. Разместување на одделенија во леарница 

Член 12 
Одделенијата за топење на метали и легура 

мораат, по правило, да се поставуваат на крајот на 
подолгиот дел од зградата на леарвицата, во праве-
цот на дувањето на доминантните ветрови, за да се 
спречува загадување на другите одделенија со га-
сови и прав. 

Член 13 
Одделенијата за подготвување на песок и за 

чистење на одливки, по правило, се поставуваат така 
што пред нив да се наоѓаат другите одделенија, во 
правецот на дувањето на доминантните ветрови. 

Член 14 
Санитрано-хигиенските простории и простории-

те за одмор и исхрана на работниците, можат да се 
лоцираат кон главната зграда на леарницата, но 
така што да не покриваат повеќе од 40% од надво-
решната површина на зградата на леарницата. 
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Просториите од став 1 на овој член можат да се 
наоѓаат во посебна зграда оддалечена од зградата на 
леарницата со која мораат да се поврзат со помош 
на затворени минувалишта што се загреваат. 

Член 15 
Просториите за исхрана и одмор на работниците 

и санитарно-хигиенските простории мораат да би-
дат лоцирани така што работниците да не минуваат 
низ загадените делови од погонот при заминување 
во овие простории. 

Член 16 
Забрането е влегување во погон од просториите 

за исхрана и одмор и движење на работниците при 
доаѓарве и заминување од работа низ одделенијата 
за леење, истресување и чистење на одливки, како 
и секое друго движење на работниците што не 
работат во нив. 

Член 17 
За сместување на уредите за загревање и вен-

тилација (филтери, фаќани на прав, комори, завеси 
и др.) мораат да се предвидат посебни површини во 
просториите. 

Член 18 
Новите или реконструираните погони за произ-

водство на магнезиумови одливки се лоцираат во 
приземјето на незапалива зграда. 

Одделенијата за топење и леење во зградите 
од став 1 на овој член од другите одделенија на 
леарницата се одвојуваат со ѕидови отпорни спрема 
огин или со прегради. 

Член 19 
Одделенијата за топење, леење и заварување 

на.магнезиумови легури можат да се лоцираат и во 
заеднички производствени простории од леарницата, 
но само ако за целиот објект се предвидени посебни 
мерки за заштита од пожар. 

Одделенијата за топење, леење, истресување, 
брусење и бојосување, во кои се издвојуваат на ј -
многу штетни гасови и прав, мораат во случајот од 
став 1 на овој член да се лоцираат по должината 
на надворешните ѕидови од зградата. 

Член 20 
Одделението за обработка на магнезиумови ле-

гури со брусење, полирање и други операции при 
кои се јавува зголемено количество на магнезкумов 
прав, мора да се лоцира во посебно изолирани и 
незапаливи простории, по должината на надвореш-
ните ѕидови од главната зграда и со ѕидови пре-
мачкани со маслени бои. 

Член 21 
Во просториите во кои се наоѓа печката за 

топење на магнезиумови легури забрането е пос-
.тавување на лентести или кружни пили за сечење 
на влевни системи или отпадоци. 

3. Големина на производствените простории 

Член 22 
Големината на производствените простории во 

леарницата се определува врз основа на следните 
параметри што изнесуваат, и тоа: 

1) површината на работната просторија 
за секој работник — — — — — — — 4,5 m f ; 

2) зафатнината на работната просто-
рија за секој работник — — — — — 15,0 m f ; 

3) висината на работната просторија 
во која се врши леењето: 

— со дигалки најмалку — — — 10 m; 
— без дигалки најмалку 7 m. 

Член 23 
Топилниците снабдени со куповни печки се сме-

стуваат во лаѓи со ширина од најмалку 18 ш во 
реконструирани погони, а со ширина од најмалку 
24 m во нови погони. 

Висината на лагата од подот до конструкцијата 
на покривот зависи од капацитетот на куполиата 
печка и се движи од 11 до 20 m за затворени купов-
ни печки што се снабдени со систем за опрашува -
ње и со одвоен рекуператор за предгревање на воз-
духот. 

Ширина на лагата од 12 m е дозволена само за 
куполни печки со капацитет од 6 t /h при рекон-
струкции на погонот. 

Куполните печки и складовите за шаржа мо-
жат да се сместат во напречни лаѓи само ако тоа 
има суштествени технолошки и организациони пред-
ности. 

Член 24 
Топилниците со електролачни печки се сместу-

ваат во лаги со широчина од најмалку 18 m во 
реконструирани погони, и со најмалку 24 m во нови 
погони. 

Висината на лаѓата од подот до конструкцијата 
на покривот, ако печката е сместена на подот, за-
виси од зафатнината на печката и се движи од И 
до 16 ш. Ако печката се поставува на кат на згра-
дата, висината на лагата се смета од нивото на по-
дот на катот до конструкцијата на покривот. 

Висината на патеката на електричната дигалка 
за послужување на електролачната печка, сметајќи 
од подот на лаѓата, изнесува 8 до 16 ш ако печката 
е поставена на подот, односно 12 до 20 m ако печ-
ката се наоѓа врз посебна платформа над подот, 
Овие висини растат со растежот на зафатнината 
на печката и носивоста на дигалката. 

Електричните печки и складовите за шаржа 
можат да се сместат во напречни лаѓи само ако тоа 
има суштествени технолошки и организациони пред-
ности. 

Хоризонталното растојание помеѓу кукачката 
од дигалката во крајна положба и оската на пате-
ката од дигалката треба да изнесува 1,1 до 1,9 m t  

зависно од носивоста на дигалката и од зафатни-
ната на печката. 

Член 25 

Одделенијата за склопување на калапи и за 
леење во леаркиците на железен и челичен лив се 
лоцираат во лаѓи широки најмалку 18 m за рекон-
струираните погони и од најмалку 24 до 30 m за 
нови погони. 

Висината на лаѓата од подот до конструкцијата 
на покривот зависи од најголемата маса на одлив-
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ката и се движи од 8 до 16 m, со тоа што висините 
над 11 m се однесуваат на приземните лаги. 

Висината на носачот на патеката од дигалката, 
сметајќи* од подот на лагата, изнесува за мосна ди-
галка 8 до 15 m а за конзолна дигалка 4 до 6 т , 
при што конзолната дигалка се употребува за лаги 
широки над 24m. 

Висината на Лагата во случај на висечки тран-
спорт (монореи) од подот до конструкцијата на 

покривот мора да изнесува 8 до 10 m. 
За еднокатни лаги висината до конструкцијата 

на покривот се смета од нивото на подот на катот. 
Растојанието помеѓу најниската точка на под-

вижниот дел од дигалката и највисоката точка од 
уредот што се послужува мора да изнесува најмал-
ку 500 mm. 

Член 26 
Одделенијата за изработка на јадра во леар-

ниците на железен и челичен лив се сместуваат во 
лаги со ширина од најмалку 18 m за реконструи-
рани погони и 24 до 30 m за нови погони. 

Висината на лагата од подот до конструкцијата 
на покривот зависи од масата на одливките и се 
движи од 8 до 12 т , при што висините над 11 ш се 
однесуваат на приземните лаѓи. 

Висината на делот од лаѓата во кој се сместува 
вертикална сушилница се проектира зависно од ви-
сината на сушилницата. 

Висината на еднокатните лаѓи до конструкција-
та на покривот се смета од нивото на подот на 
катот. 

Висината на носачот на патеката од дигалката, 
сметајќи од подот на лаѓата, изнесува за моша 
дигалка 8 до 10 т . 

Висината на лагата во случај на висечки тран-
спорт (монореи) од подот до конструкцијата на по-
кривот изнесува 8 до 10 т . 

Растојанието помеѓу најниската точка на под-
вижниот дел од дигалката и највисоката точка на 
уредот што се послужува мора да изнесува најмал-
ку 500 mm. 

Член 27 
Големините дадени во чл. 28, 29, 30 и 31 од овој 

правилник меѓусебно се усогласуваат при проекти-
рањето на зградата во целост. 

4. Транспортни патишта, премини и минувалишта 

Член 28 
Помеѓу ѕидовите и столбовите од зградата на 

леарницата и одделни уреди мора секогаш да се 
обезбеди определено растојание што зависи од га-
баритот на уредите, се движи од 0,6 до 1,2 m. 

Растојанието помеѓу одделни уреди се утврдува 
при проектирањето, зависно од конкретните услови 
и потреби. 

При послужувањето, на уредот од дигалката, 
растојанието помеѓу ѕидовите и столбовите од згра-
дата и уредот се утврдува во согласност со нармал-
ната положба на кукачката од дигалката над уре-
дот. 

При поставувањето на уред на посебни темели, 
растојанието на уредот од ѕидовите и столбовите 
од зградата се усогласува со конфигурацијата на 
Соседните темели. 

Член 29 
Влезот во погонот на леарницата се обезбедува 

со посебни отвори со врати со висина од најмалку 
2,4 m и за пропуштање на транспортни средства со 
товар што не се движат по шини. Ширината на 
вратите мора да изнесува најмалку 2,1 т . 

Ширината на вратите на железничкиот транс-
порт при влезот во просторот на леарница мора да 
изнесува најмалку 4,9 т , а за двоосни камиони нај-
малку 4,5 т . 

Влезот во производствената зграда мора да би-
де без наклон. 

Дозволениот агол на спојувањето на влезот во 
зградата со минувалиштата во неа изнесува 90 сте-
пени. 

Член 30 
Сите врати на зградата од леарницата мораат 

да се отвораат во правецот на излезот. 
Во просториите во кои престојуваат до 15 ра-

ботници, во складовите со површина од најмногу 
100 т 2 , како *и во санитарните јазли, е дозволено 
отворање на вратите во правецот на влезот во про-
сторијата. 

На зградите што се загреваат се употребуваат 
врати со автоматско отворање и затворање. 

Прагови и испусти на влезовите во производ-
ствените простории не се дозволени. 

Отворите за мали врати во рамките на големи-
те се изработуваат со долен праг со висина до 
200 mm. 

Член 31 
Заради послужување на уредите и машините, 

во леарницата мораат да се обезбедат соодветни ми-
нувалишта чија големина зависи од начинот на 
транспортот, големината на транспортните средства, 
правецот на движењето и големината на работната 
зона. 

Минувалиштата без зона за послужување на 
уредите мораат да имаат ширина од 1100 до 2000 
mm за еднонасочно движење и 1600 др 300 mm за 
двонасочно движење. 

Минувалиштата при послужување на еден ред 
уреди, вклучувајќи ја и работната зона со големина 
од 800 mm мораат да имаат ширина од 1600 до 
2300 mm за еднонасочно и 2300 до 2700 m за двона-
сочно движење. 

Минувалиштата помеѓу две зони за послужува-
ње на уредите, вклучувајќи ја и работната зона со 
големина од 800 mm мораат да имаат ширина од 
2300 до 3000 mm за еднонасочно и 3000 до 4000 mm 
за двонасочен) движење. 

Ширината на минувалиштата помала од ширини-
те наведени во ст. 2 до 4 од овој член се однесува 
на самоодна количка со ширина до 500 mm, а ши-
рините поголеми од ширините наведени во тие ста-
вови на електрокари со ширина од 1200 mm. 

Висината на минувалиштата во сите случаи не 
смее да биде помала од 2300 mm. 

Член 32 
Транспортните средства можат да се сместу-

ваат во подземни тунели, но' само ако во нив не 
постојат постојани места за работа и ако времето 
на престојот на работниците во тие тунели не пре-
минува 25 минути. 
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Ако со проектот се предвидуваат механизира-
ни затворани и сита под бункерите за повратна ме-
шаница, пневматски транспорт на мешаницата, ав-
томатизирано истресување на одливки од калапи и 
сл., висината на подрумските простории во кои се 
Сместуваат тие уреди не смее да биде помала од 3 m. 

Висината на подземниот тунел од гранката на 
конвеер за ладење мора да изнесува најмалку 
2,5 т . 

Растојанието помеѓу два излеза од тунелот не 
смее да биде поголемо од 60 m. 

Ширината на слободното минувалиште во туне-
лите не смее да биде помала од 1 m, а во туне-
лите за транспорт на вруќ материјал од 2 m. 

Подземните комуникациони тунели мораат да се 
покриваат со железни или железно-бетонски пло-
чи со потребна цврстина. 

На местата за поставување на вентили мораат 
да се вградат преклопни капаци. 

Член 33 
Нормативите за основните и најчестите потреб-

ни премини и минувалишта се следните: 
1) ширина на пешачките галерии 1,5 m; 
2) ширина на минувалиштата на 

транспортните и комуникациските гале-
рии — — — — — — — — — 0,7 m; 

3) ширина на минувалиштата поме-
ѓу конвеерот и ѕидот на галеријата — 0,8 m; 

4) ширина на ремонтните простори 
помеѓу конвеер и ѕидот наспроти минува-
лиштето: 

— при ширина на лентата од 400 до 
650 mm — — — — — — — — 0,4 m; 

— при ширина на лентата од 800 
mm и повеќе — — — — — — 0,5 m; 

5) минувалиште помеѓу конвеерите 
(кога постојат два или повеќе конвеери) 1,0 m; 

6) растојание помеѓу мостовите за 
минување над конвеерите во производ-
ствените простории — — — — — 20 до 30 m; 

7) висина на галеријата за конвеер-
ски транспорт — — — — — — — 2,0 ш; 

8) ширина ца коридорите на патиш-
тата за евакуација на работниците — 1,4 m; 

9) ширина на вратите на патишта-
та за евакуација на работниците — — 0,8m; 

Член 34 
Ширината на работните површини поставени 

повеќе од 0,3 m над нивото на подот (кон мешалка 
за песок и бункери) мора да изнесува најмалку 1 m. 

Слободната висина од подот на работната по-
вршина до најблиските делови од носечката кон-
струкција од покривот на зградата, цевните водо-
ви, крановите итн., при регуларно движење мора 
да изнесува најмалку 2 m, 

Ширината на работните површини околу бун-
керите, мешалките, сепараторите, транспортерите, 

аераторите и сл. уреди, не земајќи ја предвид ши-
рината на работната површина на местото на по-
ставувањето и послужувањето на машините, мора 
да изнесува најмалку 0,7 m. 

Член 35 
Ако дуваниците од куполните печки се поставе-

ни на повеќе од 1,5 m над нивото на подот, околу 
куполната печка мора да се изработи платформа 
широка најмалку 0,8 m. 

Ширината на платформите за послужување и 
работа околу арматурите, контролномерните уреди 
и сл. поставени на висина поголема од 2 m над ни-
вото на подот, мора да изнесува најмалку 0,8 m. 

Сите платформи мораат да бидат заградени со 
ограда со висина од најмалку 1 m. Висината на пол-
ната оргада над нивото на подот од платформата 
мора да биде најмалку 0,18 m. 

На висина од 0,5 m над завршетокот на полниот 
дел од оградата на платформата мора да се поста-
ви дополнителна лента на оградата. 

Член 36 
Подовите од платформите, минувалиштата и 

премините се изработуваат од челични плочи со 
релјефни површини за да се спречи лизгањето при 
одењето. Подовите мораат да бидат полни за да се 
спречи пропаѓањето на песокот. На платформите мо-
раат на видно место да се истакнат таблици со оз-
нака на најголемото допуштено оптоварување. 

Член 37 
За качување на платформите и галериите се 

користат скали што мораат да ги исполнуваат 
следните услови заради нивно безбедно користење: 

1) аголот на наклонот на скалите 
што постојано се користат изнесува 
најмногу — — — — — — — — 60°; 

2) најголемата висина на еден крак 
од скалиштето изнесува — — — — 6 m; 

* 3) ширината на површината поме-
ѓу скалишните краци изнесува — — 1 m; 

4) најмалата ширина на скалите 
што водат на галериите на уредите за 
подготовка на песок и транспортните 
уреди изнесува — — — — — — 0,9 m; 

5) најмалата итрина на скалите што 
водат на платформата за полнење ку-
полни печки изнесува — — — — 1 m; 

6) најмалата висина на оградата на 
скалите што водат на платформата за 
полнење печки и до лежиштето на су-
ши л ниците изнесува — — —- — 1 m; 

7) најмалата ширина на скалите 
што водат на работната површина на ма-
шините изнесува — — — — — — 0,6m; 

8) најголемото растојание помеѓу 
скалилата на скалите изнесува — — 0,3 m; 

9) висината на скалите кај кои се 
предвидени платформи за одмор из- > 
несува — — — — —- — — — над 10 m; 

10) растојанието по висина помеѓу 
платформите за одмор изнесува — — 5 до 6 m; 

11) аголот на наклонот на скалите 
со лачна ограда изнесува — — — — над 75° m; 

12) висината на скалите од кои 
почнува лачната ограда изнесува — — над 3 т ; 

13) најголемото растојание помеѓу-
лаковите од оградата изнесува — — — 0,8 т ; 

14 најмалиот број на надолжните 
ленти што ги поврзуваат лаковите из-
несува — — — — — — — — — 3; 

15) радиусот на лакот изнесува — 0,35 до 

0,40m. 

IV. СКЛАДОВИ 

1. Складови за метална шаржа 

Член 38 
Складовите за сместување на метални матери-

јали што служат за составување шаржа на печки 
за топење, мораат да бидат покриени и снабдени со 
соодветни средства на механизација што овозмо-
жуваат лесна и безбедна работа со материјалите. 

Забранети се престој и минувале на луѓе што 
не работат во складот. 
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Член 39 
Како складови за метална шаржа можат да 

послужат рамни површини на кои различни видови 
на материјали се складираат на грамада чија виси-
на не смее да биде поголема од 1,5 m. 

Складовите за метална шаржа можат да бидат 
изделши во поголем број посебни делови — бун-
кери — меѓусебно одвоени со бетонски или дрвени 
прегради. Висината на складирањето на материја-
лите во бункерите зависи од видот на материјали-
те, но не смее да биде поголема од 4 m. 

Преградите помеѓу бункерите мораат да бидат 
широки најмалку 700 mm ако служат како мину-
валишта и премини за луѓе, со соодветни огради 
високи најмалку 500 mm. 

Дното на бункерите може да биде рамно или 
под наклон, зависно од видот на материјалите и 
начинот на празнење на бунарите. 

Член 40 
Ако материјалот се складира во облик на гра-

мада помеѓу нив мораат секогаш да постојат сло-
бодни надолжни и напречни минувалишта ши-
роки најмалку 1 m. 

Член 41 
Ако материјалите за шаржа се доставуваат со 

железнички вагони, растојанието од ѕидот на ваго-
ните на шините до бункерите мора да изнесува нај-
малку 2,5 m. 

Растојанието од железничката пруга до грама-
дата на материјалите складирани по должината на 
пругата мора да биде најмалку 2 m. На тоа расто-
јание се поставува ограда висока најмалку 0,8 m. 

Член 42 
Струганица, прав и други ситни отпадоци од 

магнезиумови легури што во допир со влага разви-
ваат водород и топлина што може да доведе до 
експлозија, мораат да се складираат во посебни 
складови изолирани од главните производствени 
згради и заградени со полни прегради отпорни на 
ветар. 

Член 43 
Струганица од магнезиумови легури мора да се 

складира во железни, добро затворени сандаци. Ко-
паните од сандаците се изработуваат од обоени ме-
тали или од железо со гумени влошки заради за-
тинање. 

Складирање на струганица на отворена грама-
да во склад не е дозволено. 

Склад на струганица се загрева само со парно 
греење. 

Член 44 
Складот на магнезиумови отпадоци мора да се 

наоѓа на растојание од најмалку 20 m од простори-
јата за нивно претопување. 

Висината на подот од складот над нивото на 
Земјата мора да изнесува најмалку 0 ,2m. 

Ширината на минувалиштата помеѓу ѕидовите 
на складот и стелажите на кои се наоѓаат метални 

сандаци со струганица мора да изнесува најмалку 
0,2 m. 

На стелажите можат да се наоѓаат најмногу 6 
редови полици. 

Растојанието на долната полица на стелажата 
од подот мора да биде на,јмалку 20 с т . Растојанието 
од горната полица до покривот на складот може да 
изнесува најмалку : 

Температурата во складот не смее да биде по-
голема од +20оС. 

Член 45 
Складовите за алуминиумска струганица мо-

жат да бидат само приземни и изработени од не-
запалив материјал. 

Алуминиумов струганица може да се прима на 
склад само во сува и одмастена состојба. Пред 
складирањето таа се складира според видот на ле-
г л а т а , обликот и квалитетот и се става во посебни 
сандаци високи 0,8 до 1 m или се складира на сло-
боден простор во вид на грамади високи најмногу 
1 до 1,2 m Ширината на минувалиштата помеѓу 
грамадите мора да изнесува 0,5 до 0,7 т . 

2. Складови за помошни материјали 

Член 46 
Калапарски и други растресити материјали се 

складираат во бункери (силоен) или грамади со 
вкупна висина при механизира^ послужување од 
5 до 8 т , а при рачно послужување — најмногу 
1,8 т . 

Член 47 
Помеѓу бункерите мораат да се наоѓаат прегра-

ди широки најмалку 0,7 ш за пешачки минувалиш-
та и премини и со огради високи најмалку 0,8 m. 

Член 48 
Ако бункерите се наоѓаат кон железничката 

пруга, растојанието од оската на пругата до бун-
а р и т е , на висина не поголема од 1,2 m, мора да из-
несува најмалку 1,9 m. 

Член 49 
Заради движење на материјалите низ бункерот 

без застој, аголот на наклонот на бочните страни од 
бункерот за калапна мешаница изнесува најмал-
ку 60о, а аголот на конусот за конични бункери —2 
ДО 30. 

Член 50 
Б у н а р и т е се покриваат со решетки со големи-

на на отворите до 30 сm X 30 сm. 

Член 51 
За испуштање на материјалите бункерите има-

ат испусни отвори со најмали димензии: 
1) за сув песок — — — — 15 сm X 15 сm 
2) за повратна мешаница — 30 сm X 30 сm 
3) за свежа калапна мешаница 60 сm , X 60 сm. 

Член 52 
Заради спречување на силни удари од матери-

јали што паѓаат во бункерот и навлегување на за-
прашен воздух во производствените простории, ви-
сината на слојот на преостанатиот материјал во 
бункерот во однос на висината на долниот стеснет 
дел од бункерот (Н) изнесува 1/3 Н. 

Член 53 
Висината на слојот на преостанатиот материјал 

во бункерот со бочно празнење, над горниот раб на 
отворот за празнење, не смее да изнесува помалку 
од 0,5 ш. 

Член 54 
Ако бункерот се полни со помош на транспорт-

на лента, брзината на движењето на лентата изне-
сува од ОД до 0,35 т / ѕ . 

Брзината на движењето на плочестиот транс-
портер под бункерот за повратна мешаница изнесу-
ва 0,5"до 0,25 т / ѕ . 
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Плен 55 
За да се спречи создавањето на прав при уфр-

лувањето на песок и слични материјали, во б у н а -
рите се поставуваат прскалки за вода така што 
аголот на распрскувањето на водата од прскалките 
ири уфрлувањето на материјалите да изнесува око-
лу 70о. 

Растојанието од прскалката до врвот на сло-
јот на материјалите што се уфрлуваат не смее да 
биде помало од 30 с т . 

Капацитетот на прскалките изнесува од 250 до 
300 1/ћ при работен притисок на вода 0,2 до 0,3 МРа 
(2 до 3 бар). 

Член 56 
Аголот под кој се задржуваат материјалите на 

една страна од бункерот и при кој е забрането 
спуштање на работници во бункер под највисокото 
ниво на материјалите изнесува 60 до 70о. 

Член 57 
Спуштање на луѓе во бункери и нивна работа 

во бункери се дозволени само под посебен надзор 
и со преземање на посебни претпазни мерки. 

Пред влегувањето на луѓето во бункерите мора 
да се провери исправноста на опремата (скалите од 
јажиња, сигурносните појаси со јажиња, преносни-
те светилки од 24 V) и на видно место да се поста-
ви натпис: „МАТЕРИЈАЛ ДА НЕ СЕ УФРЛУВА 
- ВО БУНКЕРОТ РАБОТАТ ЛУЃЕ". 

Во бункерите се поставуваат специјални широ-
ки штици зацврстени за врвот на бункерите или 
потпреии врз косите страни на бункерите. На работ-
ниците што работат во бункерот им е забрането 
слободно да стојат врз материјалите. 

Ако бункерот има косо дно, испушите отвори 
мораат да бидат добро затворени. 

Не е дозволено поставување на пневматски ви-
братори на бункерите заради забрзување на дви-
жењето на материјалите поради бучава што деј-
ствува штетно и раздразнувачки. 

Член 58 
Бункерите за јагленов прав мораат да бидат 

сна,бдени со инструменти за контрола на темпера-
турата што во внатрешноста не смее да биде пови-
сока од -1-70оС. 

Бункерите мораат да бидат снабдени со уред 
за определување на нивото на прав во нив од да-
лечина. 

Резервата на јагленов прав во бункерите не 
смее да биде поголема од еднодневна потрошувачка. 

Во бункерите е забрането пушење и внесување 
на отворен оган. 

Член 59 
Буикерите за јагленов прав се изградуваат од 

метал или од бетон, со мазни внатрешни површини 
што овозможуваат целосно слободно истекување на 
правот од бункерите. Внатрешната површина оД 
бетонските бункери се обложува со лим. Аглите по-
меѓу ѕидовите од бункерите мораат да бидат заоб-
лени. 

Чистење на внатрешноста на бункерите и 
контрола на бункерите мора да се врши најмалку 
еднаш годишно. 

3. Складови за прибор и алат 

Член 60 
Калапниците, по правило, се чуваат во покрие-

ни складови. 
Крупните калапници се редат до висина од на ј -

многу 2 т , а ситните и следните — до висина од 
најмногу 1,5 ш. ^ 

Член 61 
Кокилите за леење се чуваат во покриени 

складови или во посебни простории. 
Крупните кокили (над 3 1;) се редат по висина 

најмногу 3 реда, а ситните (до 1 1) и средните (до 3 1) 
до висина од 1,5 ш. 

Член 62 
Помеѓу слоговите на калапниците и кокилите 

мораат да постојат минувалишта широки најмалку 
1 ш. 

Член 63 
Моделите, моделните плочи и другите елемен-

ти од моделни направи се складираат во посебни 
простории во кои мораат да се одржуваат најпогод-
на температура и влажност на воздухот и кои мо-
раат да бидат посебно заштитени од пожар. 

Направите од став 1 на овој член се поставуваат 
врз цврсти и стабилни стелажи или стабилни сло-
гови високи најмногу 2,0 т - ако редењето е рач-
но, а над 2 лп — ако е механизира^ . Кон стелажи-
те високи над 1,5 т мораат да постојат сигурни 
преносна скали. 

V. ПОДГОТОВКА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 

1. Подготовка на метална шаржа 

Член 64 
Иситнување со кршење на метален отпадоци, 

неуспешни (шкартирани) одливки, делови од стари 
машини и уреди, дотраени кокили итн. заради нив-
но подготвување за претопување во печки за то-
пење, може да се врши сахмо на посебно место о-
пределено за тоа во леарницата и во посебно из-
градени објекти — кршалки и јами за иситнува-
ње со експлозија. 

Член 65 
Просторот што го зазема кршалката, заедно со 

другите припаѓачки делови, мора да биде заграден 
и снабден со натписи што забрануваат пристап на 
невработени лица во зоната на кршалката. 

Кршалката мора да има светлосни сигнали што 
покажуваат кога се наоѓа во работа. 

Член 60 
Во нови и реконструирани леарници кршалка-

та се сместува на растојание не помало од 100 т 
од работните, санитарно-хигиенските и другите 
простории и патишта за минување. 

Во леарниците што не се реконструирани при-
времено е дозволено поставување на кршалка на 
растојание помало од 100 т од најблиските згради 
и уреди, под услов сите влезови и излези на овие 
згради да се наоѓаат на страната спротивна од кр-
шалката и прозорците да имаат цврсти решетки и 
мрежи. 

Член 67 
Цврстината на оградата и вратите на кршал-

ката мораат да бидат такви што да спречат про-
бивање и навлегување на парчиња од метал надвор 
од работниот простор на кршалката. 

Член 68 
Вкупната висина на кршалката при рачна ра -

бота изнесува 8 до 10 ш, а при механизира^ рабо-
та до 36 т . 

Кршалката заградува со цврсти ѕидови чија 
висина е најмалку 3/4 од висината на максимално^ 
то подигање на к р у т а т а за разбивање. 

Дебелината на оградата од дрвени облици или 
железнички прагови мора да изнесува најмалку 
150 шш. 
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Долниот дел од оградата на висина од 4 m се 
изработува во вид на двоен ѕид од облици дебели 
300 mm или од бетон, обложен со челични плочи 
дебели 20 до 30 mm* 

Член 69 
Влезовите и заградениот простор се затвораат 

со специјални врати што спречуваат излетување 
на разбиените парчиња метал. 

Вратите од став 1 на овој член се изработуваат 
од челичен лим дебел најмалку 10 mm или од др-
вени облици со доволна цврстина. 

Член 70 
На врвот од кршалката се поставуваат покрив 

и платформа што овозможуваат безопасно послу-
жување на системот з а кочење на крутата за раз-
бивање. Скалите за качување на платформата мо-
раат, почнувајќи од висина од 3 т , на секои 0,6 т 
да имаат грбобрани што спречуваат паѓање на ра-
ботниците при качувањето. 

Член 71 
Уредите за подигање на крутата (моторот и 

др.), од кршалката мораат да бидат сместени во по-
себна просторија изградена покрај кршалката, со 
цврсти ѕидови и таван, што спречуваат пробив на 
металните парчиња. 

Член 72 
Ширината на опасната зона околу кршалката, 

во која е забранет пристап за време на работата на 
кршалката, мора да изнесува најмалку 50 т . 

Член 73 
Површината во кршалката на која се врши раз-

бивање на металните делови мора да се наоѓа на 
1,5 до 1,6 m под нивото на подот од кршалката за 
да се спречи тркалање на крутата за разбивање и 
да се намали растурањето на иситнетите парчиња 
на метал. 

Член 74 
Уредот за подигање на крутата мора да ги 'ис-

полнува условите од Правилникот за општите мер-
ки и нормативи на заштитата при работата со дигал-
ки („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/69) и да посе-
дува уред за кочење заради запирање на крутата 
на која и да била висина. 

Уредот за подигање мора да биде снабден со 
посебен автоматски прибор за запирање на к р у т а -
та во нејзината крајна горна положба. 

Член 75 
Крутата за разбивање се обесува со специја-

лен прифатен алат што мора секогаш да биде ис-
правен. 

Ако крутата ја достигне зададената максимал-
на висина, алатот мора автоматски да се отпушти. 

При паѓањето на крутата работниците мораат 
да се наоѓаат во сигурни засолништа изградени во 
непосредна близина на кршалката. 

Член 76 
Масата на крутата за рачно дигање изнесува 

од 0,75 до 1 t, а за механизирана работа — од 5 до 
10 t. 

Односот на висината на која разбиените пар-
чиња Имаат најголема сила и вкушЊта висина на 
подигањето на крутата изнесува О,ЗЗЃ. 

Односот на масата на темелите под плочата за 
разбивање и масата од крутата не смее да биде 
поголем од 20. 

Член 77 
Во горните делови на работниот простор од кр-

шалката наместо полни ѕидови се поставуваат за-
штитни челични мрежи со отвори 20 mm X 20 mm. 

Член ,78 
Металните делови се поставуваат со посебна 

дигалка со електромагнет врз плочата за разбива-
ње. За таа цел е забранета употреба на дигалка 
што служи за подигање на крутата за разбивање. 

Член 79 
Дигалките за послужување на кршалката мо-

раат да бидат поврзани со дигалката за подигање 
на крутата преку систем на блокада што спречу-
ва влегување на дигалката во зоната на кршалката 
за време на нејзината работа. 

Кабината и механизмите на дигалката мораат да 
бидат заштитени со метални оклопи или цврсти 
мрежи од можни удари на парчиња од метал. 

Член 80 
Кршалката мора да има сигурна двојна — звуч-

на и светлосна сигнализација поставена на безбед-
ни места. 

Член 81 
Машините и пресите за кршење на блокови од 

сурово железо се заградуваат со погодни огради 
што спречуваат повреди на работниците од искр-
шените парчиња. 

При рачно кршење на блокови со чекани ра-
ботникот мора на лицето да има штит од пластич-
на маса, со дебелина 3 до 5 mm, што не се замаглу-
ва, со неограничено видно поле и што не ја над-
разнува кожата на лицето, односно главата од ра-
ботникот мора да биде заштитена според Правил-
никот за средствата за лична заштита при рабо-
тата и за личната заштитна опрема („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 35/69). 

Член 82 
Механичките ножици за сечење отпадоци мо-

раат да имаат заштитни уреди што спречуваат ра-
цете од работниците да дојдат на дофат на ножот. 
Сите други подвижни делови од ножиците мораат 
да бидат заштитени со оклоп. 

За време на режењето не е допуштено, подмач-
кување на ножиците. 

Член 83 
Користење на ацетиленски апарати за сечење 

метални отпадоци мора да се врши во согласност со 
прописите за работата со овие апарати. 

Член 84 
Разбивање на исклучително крупни и масивна , 

метални парчиња со експлозив се врши само во ор-
ганизациите на здружен труд што имаат специјал-
но уредени површини и заштитени јами. 

Јамите за разбивање со експлозив мораат да 
се наоѓаат на растојание од најмалку 200 m од 
зградите и уредите и да бидат заградени со цврсти 
огради во пречник од 25 т . 

Ѕидовите од јамата мораат да бидат обложени 
со челични плочи, а јамата мора да има челичен 
капак со дебелина од најмалку 15 mm што е на че-
тири места посебно зацврстен со челични кукачки 
за да не се подига капакот за време на експлози-
јата. 

Член 85 
Забранета е употреба на динамит за разбива-

ње на метали со експлозив, а е дозволено користе-
ње на амонал и други материјали од типот на амо-
гогг. 
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Член 86 
Работа со експлозив можат да вршат посебно 

стручно оспособени работници што имаат одобре-
ние за таа работа. Со работата смее да раководи 
само искусен пиротехничар. 

Член 87 
Разбивање на парчиња од метал со експлозија 

се врши само надвор од работното време во орга-
низацијата на здружен труд или во смена, во која 
работат најмал број работници. 

2. Подготовка на други материјали 

Член 88 
За дробење на топители, феролегури, глина и 

други материјали заради нивна подготовка за упо-
треба, се користат челусни дробилки, дробилки со 
мазни или назабени валјаци и мелници чеканари. 

Член 89 
Конструкцијата на челусната дробилка мора да 

биде таква што аголот на триењето помеѓу челуста 
од дробилката и парчињата на материјалите што се 
дробат да изнесува 160, а аголот помеѓу плочите за 
дробење — најмногу 32с. 

Најповолен однос помеѓу најголемата димензи-
ја на парчињата што влегуваат во дробилката и 
ширината на нејзината челуст е околу 0,85. Со 
зголемување на овој однос, односно намалување на 
ширината на челуста од дробилката се зголемува 
опасноста од исфрлување на парчињата од челуста. 

Член 90 
Висината над нивото на подот на отворот за 

прием на материјали од челусна дробилка при рач-
на работа не смее да биде помала од 0,8 т . 

При рачно полнење над отворот за полнење 
мора да се постави железна решетка со отвори нај-
многу 40 сш X 40 с т . 

Времето на пробната работа на челусната дро-
билка без оптоварување и при полн број обрти 
треба да се движи од 5 до 15 минути. 

Член 91 
Ако челусната дробилка се поставува над ни-

вото на подот од просторијата, околу неа мора да 
се предвиди работна површина широка 1 ш, со 
ограда. 

Ширината на минувалиштето околу дробилката 
не смее да биде помала од 1 ш. 

Член 92 
Конструкцијата на дробилката со валјаци треба 

да е таква што обемната брзина на валјаците да се 
намалува со порастот на крупноста на материјалите 
што се дробат. 

Обемната брзина на дробилките со мазни вал-
јаци изнесува 2 до 3 т / ѕ , а со мазни брзоодни вал-
кани 3,0 до 4,5 т / ѕ . 

Аголот на зафаќаното на мазните валјаци за 
дробење на јаглен треба да изнесува: 

1) при пречник на парчињата над 

2) при пречник на парчињата 25 ДО 

3 ) при пречник на парчињата 12 ДО 

Коефициентот на дробењето на мазните валјаци 
изнесува 3 до 5, а на запчести и профилирани до 8. 

Член 93 
Дробилките. со валјаци за дробење на повратна 

калапна мешаница мораат да бидат снабдени со хер-
метички плашт што има отвор за полнење и при-
клучок со отшмукувачката вентилација. 

Долниот дел од валјаците мора цврсто да налег-
нува врз горниот дел од бункерите поставени под 
валјаците., 

Член 94 
Мелниците чеканари имаат конструкција што 

обезбедува обемна брзина од 20 до 50 т / ѕ . Коефи-
циентот на дробењето е 6 до 12. 

Член 95 
При конструкцијата на електрокоронарни сепа-

р а т ^ уредите за висок и низок напон треба да се 
сместат внатре во кабината во посебни одделенија. 

Електрошините во кабината мораат да бидат 
поместени од металните ѕидови и од издадените де-
лови најмалку 200 тгп, а во работната комора -
250 т т . 

Член 96 
Вратата од високонапонската кабина и вратата 

од коморите на електрокоронарните сепаратори мо-
раат да бидат блокирани со високонапонски преки-
нуваат. На вратата од кабината се ставаат таблици 
со натпис: „ВИСОК НАПОН", „ОПАСНО ЗА Ж И -
ВОТОТ". 

Сите врати мораат да имаат брави за заклучу-
вање. 

Член 97 
Сите механизми за транспорт на калапарски 

материјали во електрокоронарните сепаратори мо-
раат да бидат затворени во херметички плаштови 
што спречуваат минување на прав во околината, 

Плаштовите мораат да имаат приклучок за спо-
зување со отшмукувачката вентилација. 

VI. ПОДГОТОВКА Н АКАЛАПНА И ЈАДРЕНА МЕ-
ШАНИЦА 

Член 98 
Сите процеси на подготовката на калапна и јад-

рева мешаница, транспортот на појдовните матери-
јали и на готовите мешаница по правило, се меха-
низира ни. 

Член 99 
При изградбата на нови и реконструкцијата на 

постојните леарници морат да се користат транс-
портните средства што исклучуваат создавање на 
прав и на други штетни материи над дозволените 
граници. 

Член 100 
Надземните транспортери за пренос на повратна 

мешаница и на новоподготвена мешаница мораат да 
имаат плаштови со бочни отвори што можат да се 
затвораат со посебни ^рати, кои можат да се за-
цврстуваат во отворена положба. 

Член 101 
Калапната и јадрепата мешаница пред употре-

бата мора да се очисти од металните делови. 

Член 102 
Цилиндричните и конусните полигонални сита 

за просејување мораат да имаат цврсти плаштови 
со отвори за полнење и во нивната близина приклу-
чоци за спојување со отшмукувачката вентилација. 
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Зафатнината на отшмукувачкиот воздух во 
нора да биде 3,5 пати поголема од пречникот на 
ситата. 

Долниот дел од рамката од ситата мора добро 
да налегнува врз горниот дел од бункерите поста-
вени под ситата. 

Член 103 
Заштитниот плашт од полигоналните сита мора 

да има контролен отвор снабден со уред што ја пре-
кинува работата на ситата кога отворот е отворен. 

Член 104 
Полнење и празнење на рамните сита за про-

сејување на песок и на повратна мешаница се врши 
механизирано. Овие сита мораат да имаат непро- . 
пуст диви плаштови со работни отвори што се зат-
вораат со врати и приклучок за отшмукувачката 
вентилација со капацитет од 1500 т ѕ / ћ на 1 т 2 повр-
шина на ситата. 

Член 105 
Мешалката за мешање на компонентите на ка-

лапната и јадрената мешаница мора да има непро-
пустлив заштитен плашт и приклучок за локалната 
отшмукувачка вентилација. 

Заради сигурно и безопасно полнење мешалките 
мораат да имаат дозирни бункери со челусни зат-
ворач^ 

Во заштитниот плашт од мешалката мора да по-
стои контролен отвор снабден со уред што ја пре-
кинува работата на мешалката кога отворот е от-
ворен. 

Земање мостри од мешаницата за проби 
за време на работата на мешалката мора да биде 
механичко. Пред рачното земање на проби, м е т а л -
ната мора да се запре. 

Член 106 
Аераторите со лопатчиња мораат да имаат не-

пропустлив плашт со отвор за полнење и за замена 
на лопатчињата и контролен отвор со уред што ја 
прекинува работата на аераторите кога отворот е 
отворен. 

Член 107 
Сува регенерација на калапарски материјали се 

врши само ако се обезбедени услови за локализа-
ција на создадениот прав преку локалната отшмуку-
вачка вентилација. 

Член 108 
Примената на мазут наместо јагленов прав за 

калапни мешаници е допуштена само во механи-
зирани леарници, а во согласност со надлежните ор-
гани. 

Член 109 
Сулфитната лужина за употреба во леарници, 

по правило, е во течна состојба. 
Во случај на варење на сулфитната лужина во 

погон, котелот за варење мора да се наоѓа во по-
себни ормани низ кои минува воздух со брзина од 

т / ѕ . 

Член НО 
Сите уреди за мелење на јаглен, бункерите, се-

параторите циклоните и цевките водови мораат да 
бидат такви што во нив при работата да не може 
да дојде до експлозија. 

Член 111 
По завршувањето на работата сите уреди за ме-

лење и транспорт на јаглен мораат да се исчистат 
од прав, со алат што не искри во контакт со челик. 

Член 112 
Управување со системот на механизираните по-

стројки за подготовка на калапни мешаници мора 
да биде централизира^). 

Пуштањето во работа и запирањето на работа-
та на машините и механизмите се врши по опреде-
лен редослед според упатството на производителот. 

Член 113 
Сите агрегати во одделението за механизира^ 

подготовка на мешаниците мораат да бидат поврза-
ни со централниот управувачки пулт со помош на 
индивидуална сигнализација. 

Член 114 
Мешалките, транспортите, ситата, елеваторите 

и другите уреди во системот на подготовката на ме-
шаници мораат да имаат индивидуално копче 
„СТОП", во светлоцрвена боја, за случај на хавари-
ја, поставено на места најпогодни за употреба. 

Член 115 
За време на ремонт, подмачкување, чистење и 

внатрешен преглед на постројките за подготовка 
на калапни мешаници и транспортни средства, за-
пирање на работата и повторно пуштање во работа 
на таа постројка, врши стручен работник по одо-
брените од лицето или органот што барал -запира-
ње на работата. 

VII. МОДЕЛАРНИЦА 

Член 116 
Пооделните направи се изработуваат во посебни 

простории — моделарници, што мораат да ги испол-
нуваат општите услови на сигурноста и безбедно-
ста. 

Подовите од моделарниците мораат да бидат 
дрвени или бетонски, рамни и мазни, но не лиз-
гави. 

Ширината на главното минувалиште во моде-
ларницата изнесува 2 т ,а на помшните 1 т . Мину-
ва лиштата мораат да бидат видно и јасно обеле-
жани. 

Меѓусебното растојание на најиздадените дело-
ви од машините мора да изнесува најмалку 0,8 т . 

Машините во моделарницата се поставуваат 
скалесто во кос поредок. 

Член 117 
Материјалите за изработка на моделни направи 

и готовите моделни направи се чуваат на посебно 
означени површини и полици и во определени при-
рачни складови. 

Член 118 
Отпадоците што се јавуваат при работата во 

моделарницата мораат редовно да се отстрануваат. 
За отстранување на ситни отпадоци — дрвена 

струганица и иберки може да се користи и пнев-
матски транспорт. 

За отстранување на струганица и прав од ма-
шините може да се корисни и уред за издувување. 
односно цевка со воздух под притисок од 5 до 15 
МРа. 

Член 119 
Заради обезбедување на соодветни микрокли-

матски услови и заштита од прав, моделарницата 
мора да има добра природна вентилација - аера-
ција и локална отшмукувачка вентилација. 

Вентилационите уреди од моделарницата не 
смеат да се приклучуваат кон општиот систем на 
вентилација поради лесна запаливост на дрвениот 
прав. 
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Член 120 
Водовите (електрични, на компримиран воз-

дух, на вода за ладење) мораат да бидат добро зацв-
рстени и поставени така што да не пречат при 
минувањето и транспортот. 

Електроуредите и арматурата за осветление 
мораат да бидат заштитени од пожар и експлозија. 

Огништата зз загревање на просториите од 
моделарницата мораат да бидат сместени надвор од 
овие простории. Пушење и внесување на отворен 
огин во моделарницата е забрането. 

Член 121 
При конструирањето на уредите што се корис-

тат во моделарниците мораат да се предвидат заш-
титни направи и уреди за заштита на работниците 
од повреди и заштита од оштетување на уредите 
(заштитни огради, капаци, браници, уреди за ко-
чење и др.). За да се избегнат вибрации, тие делови 
мораат да бидат добро зацврстени и правилно рас-
поредени. 

Работата на уредите за обработка и изработка 
на моделни направи ,можат да ја вршат само по-
себно стручно оспособени работници. 

Член 122 
При работа на машини за обработка на дрво: 
1) секојдневно пред почетокот на работата мо-

раат да се проверат исправноста и стабилноста на 
уредот и неговите делови, како и работата на заш-
титните уреди за кочење; 

2) машините мораат да се запрат пред почетокот 
на чистењето, поправката и при прекинувањето на 
работата и на пуштањето на местото на работата. 

3) работата мора да се врши според техничкото 
упатство со исправен рачен алат. 

Член 123 
Струганицата и иверките не смеат да се отстра-

нуваат со рака, туку со помош на специјална кука-
чка или четка ако не постои уред за издувување. 

Ако струганицата и иверките ги загрозуваат 
соседните работници, околу машината мора да се 
постави заштитен параван. 

Член 124 , 
При работата врз бојосување и лакирана на 

модели: 
1) во просториите во кои се работи со бои и ла-

кови не е дозволено нанесување на мачканица и 
лак и шприцање на нитролак со компримиран воз-
дух; 

2) просториите мораат секојдневно да се чистат 
и од нив да се отстранува правот за да се спречи 
експлозија; 

3) покрај добра природна вентилација неопход-
на е и ефикасна механичка вентилација; 

4) запаливи течности можат да се држат во 
работната просторија само во количество потребно 
за работата во една смена, и тоа во добро затворени 
садови; 

5) прирачните противпожарни апарати мораат 
секогаш да бидат исправни, а излезите за случај на 
опасност секогаш слободни. 

VIII. ИЗРАБОТКА НА КАЛАПИ 

1. Машинска изработка на пееочни калапи 

Член 125 
Висината на поставувањето на подвижните де-

лови од машините и преносните механизми над ни-
вото на подот или работната површина на која Л е 
потребна ограда, изнесува најмногу 2 ш. 

Ако оградата е изработена од жичена мрежа, 
големината на отворите на мрежата не смее да биде 
поголема од 20 т ш X 20 т т , а дебелината на ж и -
цата мора да биде од 1 до 1,5 шш, 

Член 126 
Висината над нивото ,на подот на местото на 

работата на која се поставуваат командите за упра-
вување при послужувањето „стоечки" изнесува од 
1 до 1,6 ш, а при послуживањето „седечки" од 0,6 до 
1,2 т . 

Член 127 
Силата на притисокот на педалот заради вклу-

чување во работа не смее при работата „стоечки" 
да изнесува повеќе од 35 М, а при работата „седеч-
ки" повеќе од 27 К. 

Ширината на педалот мора да изнесува најмал-
ку 80 т ш , а неговата должина до потпирката НО 
шш до 130 шш. 

Член 128 
Висината на педалот над нивото на подот изне-

сува најмногу: пред вклучувањето на педалот — 120 
т ш , а по вклучувањето на педалот — 60 шш. 

Член 129 
Најголемата допуштена сила на притисокот врз 

командната палка со волан и на рачката е 50 К а 
на рачките што се користат ретко - 150 до 20О М. 

Најпогодна должина на командните рачки е 100 
т т , а нивниот пречник 35 т т . 

Член 130 
Длабината на која се спушта копчето за пуш-

тање на машината во работа од површината на ка-
пакот на командната кутија изнесува 3 до 5 т т . 

Висината на која се подига копчето „СТОП" над 
површината на капакот на командната кутија изне-
сува 3 до 5 шш, 

Член 131 
Оградите околу сите делови од машините и 

преносните механизми што се движат за време на 
работа мораат да бидат сигурни и органски поврза-
ни со целата конструкција на уредите и машините. 

Висечките огради мораат да бидат подвижни (на 
шарнир и сл.). 

Неподвижни висечки огради можат да се кори-
стат само под услов да имаат врати на шарки што 
овозможуваат пристап кон деловите од машината 
што бараат често послужување. 

Член 132 
Управување со машините се остварува првенст-

вено со помош на системот на копчиња што треба 
да биде едноставен и со најмал неопходен број коп-
чиња. 

Командните лостови и крпчињата мораат да се 
наоѓаат во границите на дофатот на послужителот. 

Конструкцијата на системот на командните коп-
чиња и нивното сместување мораат да бидат такви 
што да не постои можност на неочекувано (случај-
но) вклучување на машината во работа. 

Член 133 
Командите копчиња на електричните уреди 

мораат да бидат заштитени така што правот и мас-
лото да не паѓаат врз контактите и снабдени со нат-
писи или ознаки за нивната намена. 

Натписите и ознаките мораат да бидат издаде-
ни, јасни, отпорни спрема корозија и абење и не 
смеат да рефлектираат светлина.' 
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Член 134 
Колчињата „СТОП" мораат да бидат многу уоч-

л и в а изработени од материјал во црвена боја што 
не спроведува топлина и електрична струја. 

Член 135 
Командните рачки, лостови, педали и др. мораат 

цврсто да стојат во исклучена положба така што да не 
е можно нивно произволно или случајно вклучува-
ње и мораат да имаат соодветни натписи што ја 
покажуваат нивната намена. 

Член 136 
Командите за управување со машината мораат 

да се наоѓаат на места што обезбедуваат лесно ра-
кување и добар преглед на работната зона. 

, Член 137 
Системот за управување со автомати или авто-

матски линии мора да биде таков што да спречува 
произволно префрлување од рачен на автоматски 
начин на работа. 

Машините и механизмите на автоматските ли-
нии мораат да бидат снабдени со самостојни уреди 
за управување заради пуштање во работа, регули-
рање на работата и запирање. 

Член 138 
Распоредот и конструкцијата на потсклоповите 

и механизмите на леарските машини мораат да ово-
зможат безопасен и лесен пристап заради нивна по-
правка, чистење и сл. 

Член 139 
Во конструкцијата на машините мораат да би-

дат преземени мерки против самоодвртување на 
станиците и другите делови за спојување. 

Член 140 
Машините и уредите мораат да бидат снабдени 

со блокади што спречуваат преоптоварување, иск-
лучуваат неспоиво истовремено движење на меха-
низмите и го исклучуваат уредот во случај на пад 
на напонот во електричната мрежа или ненадеен 
пад на притисокот во пневматскиот или хидраули-
чниот систем. 

Член 141 
Леаните постамент на машините и уредите и 

нивните издадени делови не смеат да имаат остри 
агли и траги од леарски рабови. 

Член 142 
Цевните водови за вода, воздух, масло, течност 

за ладење и др, како и вентилационите уреди се 
разместуваат на машината така што да не ,го отеж-
нуваат послужувањето на работната зона. 

Член 143 
Контратеговите на машините и уредите се ста-

ваат во цврсто затворени цевки или се спуштаат та-
ка што во текот на движењето да влегуваат во по-
себен приемник сместен под нивото на подот. 

Член 144 
Распоредот на мачка л ките на машините и уре-

дите мора да биде таков што пристапот да им е сло-
боден и лесен. Сите тешко пристапни делови на ма-
шините што често се подмачкуваат треба да се по-
врзат во систем за централизирано подмачкување. 

Системот за подмачкување мора да биде зат-
нат. 

Член 145 
За изработка на песочни калапи се користат 

калапници излеани од сив или челичен лив или из-
работени од челичен лим. 

Калапниците. мораат да имаат цврсти и сигурно 
зацврстени ракавци, рачки и спојници што обезбеду-
ваат урамнотежен и безопасно спојување на ка-
лапниците во калапот и транспорт со дигалки. 

На крајот на ракавците мора да се наоѓа прсте-
несто задеблување што спречува лизгање на калап-
ниците од синџирот на кој виси при вртењето и 
преместувањето. 

Член 146 
Калапниците што се транспортираат на валчес-

ти транспортери мораат да имаат граничници што 
спречуваат пригмечување на рацете помеѓу ка-
лапниците. 

Член 147 
Спојувањето на калапниците во калап мора да 

биде сигурно и цврсто, а се изведува со помош на спе-
цијални алати и направи што мораат секогаш да 
бидат исправни. 

Член 148 
Вкупната површина на отворите во ѕидовите на 

калапниците за одведување на гасови изнесува 8 до 
150/о од бочната површина на калапниците. 

Член 149 
Калапните машини со обртни маси мораат да 

бидат снабдени со уреди за сигурно зацврстување 
на подмоделните плочи и калапници за масите на 
машините. 

Член 150 
Сите делови на машините што се движат (ни-

шаат или вртат) Мораат да бидат заградени со си-
гурносни огради. 

Член 151 
Калапните машини мораат да бидат снабдени 

со бункери со дозатори за сипење на калапна ме-
шалица во калапниците на машината. Лостовите за 
отворање и затворање на дозаторите мораат да се 
наоѓаат на сигурно и за ракување погодно место на 
место на кое работи калапарата. Противтеговите на 
лостовите мораат да бидат добро зацврстени и заш-
титени. 

Член 152 . 
Заради отстранување на прав од површините на 

калапите и моделите, машините мораат да имаат 
прибери за шмукање на прав. Чистењето на кала-
пите со компримиран воздух е забрането. 

Член 153 
Во новоизградени леарници, околу темелите на 

машините се поставува решетка низ која пропаѓа 
калапната мешалница што се растура при полнењето 
на калапниците и изработката на полукалапи. 

Член 154 
При изработката на темелите на машините мо-

раат да се преземат мерки за изолација на бучава-
та и спречување на вибрации. 

Член 155 
На ^автоматски калапни машини што вршат 

збивање со трескање, вибрации, односно пресување, 
рперацијата на вртењето на калапниците мора да 
онде механизира^ . 
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Машините од став 1 на овој член мораат да 
имаат механизми за симнување на полукалапите. 

Член 156 
На полуавтоматските и автоматските машини 

што вршат збивање со трескање, вибрации, односно 
пресување мора да постои блокада што спречува 
сипење на калапи ата мешаница од бункерите 
ако на машината не се наоѓа калапник и блокада 
што оневозможува започнување на работата се до-
дека соодветните елементи на механизмот не се нао-
ѓаат во утврдената положба. 

Член 157 
Ка ј вибрационите машини со електричен погон 

ексцентричната маса мора да биде цврсто и сигурно 
споена со роторот на електромоторот. 

Член 158 
Машините трескалки со дополнително пресува-

ње мораат да имаат механизам за сипење на ка-
лапна мешаница во калапник и за порамнување на 
мешаницата пред дополнителното пресување. 

Член 159 
Растојанието помеѓу калапните машини што 

зависи од потребната површина на местото на ра-
ботата, мора да обезбеди безопасно послужување на 
машината и транспорт на калапниците и моделните 
плочи. 

Член 160 
Кај пескомети за изработка на калапи треба, 

по можност, да се примени решение со кое со гла-
вата на пескомети се управува од командна табла 
оддалечена од работната зона, а не непосредно ра-
кување со главата. 

Командната табла треба да биде сместена во 
посебна кабина од која работникот има добар пре-
глед на целата работна зона. 

Член 161 
Подвижните пескомети мораат да имаат звучна 

сигнализација. 

Член 162 
Обвивката на главата од пескометите мора да 

биде изработена од многу цврст материјал што- ќе 
спречи незгоди во случај на кинење на лопатчиња-
та. Обвивката не смее да има пукнатини и шупли-
ни на заварените и други места низ кои би може-
ла да исфрлува песок. 

Член 163 
Тркалата од вагонетките на подвижните песко-

мети мораат да бидат заградени во правецот на 
шините по кои се движат и од бочните страни. 

Рамките на подвижните пескомети мораат да 
имаат стапалки (потпорки) на растојание од 10 mm 
од шините за случај на пукање на оската на трка-
лата. 

Електричниот погон на подвижните пескомети 
мора на погоден начин да биде заштитен од меха-
нички повреди и оштетување. 

Член 164 
Главите од пескометите мораат да бидат снабдеа 

ни со локално осветление со јачина која обезбеду-
ва осветленост на работните површини најмалку 
150 lux. 

Член 165 
Пескометите мораат да ги имаат следните елек-

трични блокади: 

1) блокада што го ограничува движењето на 
пескометите во крајните точки на патот; 

2) блокада што го ограничува подигањето на 
ракавците (глави); 

3) блокада што спречува истовремено вклучу-
вање на механизмите за движење во спротивен пра-
вец. 

Член 166 
Калапната меша нина за употреба во пескоме-

тите не смее да содржи метални вклучоци. 

2. Рачна изработка на калапи 

Член 167 
Рачна изработка на ситни калапи се врши на 

работни маси со должина од 1,5 т . 
Растојанието помеѓу оските на масите по дол-

жина при изработката на ситни калапи изнесува 
од 2,3 до 3,0 т . 

Растојанието од работната маса до местото на 
поставувањето на готовите калапи не смее да изне-
сува повеќе од 1,5 т . 

Член 168 
Готовите калапи се редат на определени повр-

шини во калапарницата чија големина зависи од 
надворешните димензии на калапниците. 

За калапници со големина од 300 mm X 400 mm 
до 1.200 mm X 1.400 mm, растојанието помеѓу редо-
вите на калапите изнесува 0,8 до 1,4 т , а растоја-
нието помеѓу калапите —- од 0,15 до 0,30 т . 

За еден калапар должината на зоната на која 
се редат калапите изнесува од 1 до 1,5 m што зави-
си од големината на калапниците. 

Член 169 
Посинување на површината на калапите со 

графит, талк и други материјали мора да се врши 
на начинот што спречува формирање на прав. 

Член 170 
Пневматските збивачи што се користат за из-

работка на калапи треба да бидат конструирани 
така што просечната зачестеност на вибрациите ца 
им изнесува најмногу 10 Hz. амплитудата на вибра-
циите најмногу 16,2 mm, средната амплитуда на 
вибрациите најмногу 24,0 mm. 

Член 171 
Должината на работата со пневматски збиЕачи 

се движи од 15 до 57% од расположивото време во 
смената. 

При работата со пневматски збивани нивото на 
бучавата на работните места на калапарите не смее 
да биде повисоко од 80 dB. 

Член 172 
Пневматските збивани мораат да имаат уреди 

за придушување на вибрации. 
При работата со пневматски збивани е задолжи-

телна употребата на нараквици за придушување на 
вибрации. 

Кога и да е можно, пневматските збивачи тре-
ба да се заменат со пескомети со далечинско про-
грамирано управување. 

3. Изработка на калапи во под 

Член 173 
При изработката на калапи во под, растојание-

то помеѓу зоните на изработката на калапите, скло-
пувањето и Ладењето на калапите во подот мора 
да изнесува најмалку 1,5 т . 
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Длабината на подземните води од површината 
при која е дозволена изработка на калапи во под 
без кесони мора да биде поголема од 3 т . 

Растојанието помеѓу највисокото ниво на под-
земните води и најдлабокиот дел на калапите во по-
дот мора да изнесува најмалку 1,5 т . 

Член 174 
При изработката на тврд постамент во подот, 

висината на слојот на троска и толчена тула, на-
леана и збиена на дното на јамата, мора да изнесу-
ва 100 до 200 mm. 

Пречникот на вентилационите цевки, поставени 
заради одведување на гасови од слојот на троска и 
тула, треба да биде од 50 до 100 mm. 

Дебелината на слојот на калапната мешаница 
за пополнување мора да изнесува 100 до 150 mm, а 
пречникот на вентилационите канали во него 6 до 
10 mm, при меѓусебно растојание од 50 до 70 mm. 
Аголот на наклонот на вентилационите канали из-
несува 5 до 10°. 

Дебелината на слојот на моделната калапна ме-
шаница мора да изнесува 40 до 60 mm, а пречникот 
на вентилационте канали во овој слој 3 до 4 mm, 
при длабина на каналот од 150 до 200 mm. 

4. Изработка на школкави калапи 

Член 175 
Производство на одливки со леење во неколка-

ви калапи мора да биде, по мбжност, издвоено во 
посебни простории, изолирани од другите делови на 
погонот, при што во изолираните простории мораат 
да се издвојат следните процеси: 1) подготовка на 
мешаница, 2) изработка, сушење и лепење на школ-
ките и 3) леење. 

Член 176 
Просториите за производство на одливки леани 

во неколкави калапи мораат да имаат општ сис-
тем на шмукачко-отшмукувачка вентилација со ло-
кално отшмукување на воздух. 

Член 177 
Подготовката на мешаници за изработка на 

школки е механизира^ и се врши во специјални 
мешалки херметички затворени и снабдени со отш-
мукувачка вентилација. 

Подготвената мешаница мора да се чува во до-
бро затворени метални сандаци на температура не 
повисока од + 40°С. 

Член 178 
Сите операции на изработката на школкави ка-

лапи мораат да бидат механизирани или автомати-
зирани. 

Машината за изработка на школки и местата 
за лепење на школки мораат да имаат локална от-
шмукувачка вентилација на сите места на кои се 
издвојуваат гасови и прав. 

Член 179 
Сите делови на машината за изработка на 

школкави калапи мораат да имаат топлотна изола-
ција. 

Машините со загревање на моделни плочи со 
гас мораат да ги имаат херметички Затворени сите 
гасоводи. Во печките треба да се предвиди венти-
лација за да се избегнат експлозии. 

Член 180 
Спојот помеѓу моделната плоча на машината и 

обртниот бункер со мешаницата мора да биде цврст 
и не смее да допушти испаѓање на мешаницата во 
моментот на вртењето. 

Член 181 
Гасовите што се развиваат при премачкување^ 

на моделните направи со Силиконски мачканици за 
раздвојување, како и гасовите што се создаваат во 
печките при полимеризација на школките, мораат 
наполно да се одведат оо локална отшмукувачка 
вентилација. 

5. Изработка на калапи за леење со топливи модели 

Член 182 
При изградбата на нови леарници за леење од-

ливки со топливи модели во посебни простории мо-
раат да се вршат: 

1) подготовка на моделната маса и изработка на 
модели; 

2) хидролиза на етилсиликатот, премачкување и 
посипување на модели; 

3) подготовка на мешаница за пополнување, ка-
лапирање и истресување на калапи; 

4) топење на модели, жарење на калапи, топе-
ње на метали и влевање на течен метал во калапи; 

5) чистење на одливки. 
Во погоните со целосен циклус на производство 

треба да се предвидат и дополнителни простории за: 
1) варење во алка лин; 
2) одрежување на влевниот систем. 

Член 183 
При воведувањето на технологијата на леењето 

со топливи модели во постојните погони во посебни 
простории мораат да се вршат следните операции: 

1) подготовка на моделната маса и изработка на 
модели; 

2) хидролиза на етилсиликат, премечкување и 
посетување на модели; 

3) топење на моделната маса и жарење на ка-
лапи. 

Член 184 
Во одделенијата за подготовка на мод ел на маса 

изработка на модели, хидролиза на етилсиликат и 
подготовка на керамичка огноотпорна маса за пок-
ривање на модели, ѕидовите, таваните и внатрешни-
те конструкции од просториите мораат да имаат по-
вршини што лесно се чистат, мијат и дегазираат. 

Член 185 
Во одделенијата за жарење на калапи и леење 

на метал подовите мораат да бидат изработени од 
негорлив материјал (бетон и сл.) а во другите одде-
ленија можат да бидат од дрво, од пластични маси 
или од друг сличен материјал. 

Член 186 
Вентилационите уреди во одделенијата за изра-

ботка на топливи модели мораат да имаат направи 
што спречуваат загадување на пластот и лопатчи-
њата на вентилаторот со талог од парата на мо-
делната маса. 

Рецилкулација на воздухот во одделенијата од 
Став 1 на овој член е забранета. 

Член 187 
Во сите работни простории во зимски период 

Лора да биде обезбедена температура на воздухот во 
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согласност со одредбите од овој правилник, со ис-
клучок на одделенијата за изработка и складирање 
на модели во кои технолошкиот процес бара тем-
пература од +15 до +25°С во текот на целата го-
дина. 

Член 188 
За изработка на топливи модели е забранета 

употребата на хлориран нафталин (халовосок). 

Член 189 
Застапените површини во работните простории 

мораат да се чистат најмалку еднаш месечно. 

Член 190 
Операции при кои се создаваат прав и гасови од 

штетни материи, што би можеле да го загадуваат 
воздухот во работните простории, мораат да се из-
ведуваат во затворени комори снабдени со ефикасна 
отшмукувачка вентилација. Изведување на опера-
ции е забрането ако вентилацијата не постои или е 
неисправна. 

Член 191 
Подготовка на моделна маса се врши во специ-

јален уред за топење. 
Масите за подготовка на моделната маса мораат 

да имаат вентилациони комори од чии горни зони 
се отшмукува воздух, брзината на движењето на 
воздухот во работната зона на комората не смее да 
биде помала од 0.5 т / ѕ . 

Член 192 
Уредите за топење на моделна маса смеат со ком-

поненти на моделна маса да се полнат најмногу до 
3/4 од зафатнината на бањата на уредот. 

За да се намали издвојувањето на штетните га-
сови, загревањето на уредите се изведува со вода 
или со пара. 

Член 193 
Уредот за леење модели и влевни системи мора 

да има кос отшмукувачки вентилационен екран со 
брзина на движењето на воздухот во работната зона 
од 0,6 т / ѕ . 

Член 194 
Рачно пренесување на истопена моделна маса 

низ погонот е дозволено само во затворени садови 
со зафатнина најмногу 10 kg. 

Моделната маса, по правило, се транспортира до 
пресата за изработка на модели со помош на пумпа 
низ топлотно-изолиран цевовод. 

Член 195 
Во одделението за подготовка на моделна маса 

мора секогаш да се наоѓа сандак со сув песок и аз-
бестна облека за гаснење на моделната маса во слу-
чај на нејзино палење. 

Член 196 
Пресите за изработка на модели мораат да би-

дат заградени со огради што ги штитат работниците 
од распрскување на моделната маса. 

Член 197 
Излеаните модели пред доработката и склопува-

њето во блокови мораат да се чуваат на стелажи 
оддалечени од местото на подготовката на моделна-
та маса најмалку 2 т . 

Член 198 
Масите за доработка и склопување на модели во 

блокови мораат да имаат кос отшмукувачки екран 

со брзина на движењето на воздухот во работната 
зона најмалку 0,6 т / ѕ или вентилациони комори со 
брзина на движењето на воздухот во работната зона 
најмалку 0,5 т / ѕ . 

Забрането е склопување на модели на маси без 
локална отшмукуванка вентилација. 

Член 199 
Апаратите за електрично лежење ако се кори-

стат при поправки и склопување на модели во бло-
кови не смеат да имаат напон поголем од 36 V. 

Член 200 
Лонецот со истапената моделна маса на местото 

на кое се врши склопување на модели мора да се 
држи во течна бања. 

Член 201 
Забрането е топење на моделна маса на отворе-

ни електрични плочи. 

Член 202 
Просториите за хидролиза и хидролизерот мо-

раат да имаат шмукачко-отшмукувачка вентила-
ција што спречува присуство на штетни пари во 
просторијата, Брзината на движењето на воздухот 
во вентилационата комора на хидролизерот не смее 
во работната зона да биде помала од 0,5 т / ѕ . 

Член 203 
Етилсиликатот мора да се чува во херметички 

затворени садови од не'рѓосувачки челик или, по 
исклучок, во добро затнати шишиња сместени во 
исправни заштитни кошници. 

Член 204 
Шпиритус и етарно-алдехидни фракции можат 

да се чуваат во просторија за хидролиза на. етил-
силикат само ако се наоѓаат во метални садови. 

Член 205 
Сипливи материјали можат да се чуваат само 

во сандаци снабдени со локална отшмукувачка вен-
тилација на горниот дел од сандакот што обезбеду-
ва брзина на движењето на воздухот најмалку 
0,7 т / ѕ , кога отворот за полнење е отворен. 

Член 206 
Просејувањето на кварцно брашно мора да биде 

механизирано така што да се исклучува запрашу-
вање на местата на работата. 

Член 207 
Местата на работата на кои рачно се исправаат 

недостатоците на моделите со помош на огноотпорна 
маса мораат да имаат локална отшмукувачка вен-
тилација. 

Член 208 
Во просторијата ЗЕТ подготовка на огноотпорна 

маса и нејзино нанесување врз моделите мора да се 
постави мијалник за миење раце и фонтана за ис-
т а к н у в а њ е очи. 

Член 209 
Нанесувањето на огноотпорниот слој врз модел 

со метод на потопување мора да се врши пред екра-
нот на отшмукувачката вентилација со брзина на 
движењето на воздухот во работната зона од нај -
малку 0,5т/ѕ. 

Член 210 
Посипување на моделите со песок по нанесува-

њето на огноотпорниот слој мора да се врши во ко-
мора со стшмукувачка вентилација што обезбедува 
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(отстранување на загадениот воздух од горната и 
долната зона на комората. Брзината на движењето 
на воздухот во работната зона на комората не смее 
да биде помала од 0,7 ш/ѕ. 

Член 211 
Сушењето на моделите покриени со огноотпорен 

слој во атмосфера на амонијак мора да се врши та-
ка што да биде исклучена можноста за преминува-
ње на парата од амонијакот во работната просторија. 

Член 212 
Комората за сушење на модели во парата на 

амонијак мора да има: 
1) уред за херметичко покривање на комората 

во периодот на нејзиното ветрење; 
2) резе за затворање на воздуховодот на отшму-

кувачката вентилација; 
8) уред за довод на воздух во долниот дел од 

комората во периодот на нејзино ветрење; 
4) блокада за покривање на комората при отво-

рањето на капакот во долниот дел од комората. 
При отворење на комората воздухот мора да се 

менува400 до 500 пати за 1 ћ при брзина на влезот 
во долг,иот дел на комората од 2 до 2,5 т / ѕ . 

По сушењето во атмосферата на амонијак моде-
лите мораат да се држат во комората најмалку 5 
минути при покриена комора отворено резе на 
воздуховодот на отшмукувачката вентилација и от-
ворени отвори во долниот дел од комората. 

Член 213 
Стелажите за сушење на модели со нанесен 

огноотпорен керамички слој мораат да имаат локал-
на отшмукувачка вентилација. 

Член 214 
Испуштањето на сипливи материјали од мелни-

ци, дробилки, мешалки, под сито итн. мора да се 
врши така што максимално да се ограничи и спречи 
распрострањето на правот во просторијата. 

Член 215 
Преработка на суви полнетици од кварцен пе-

сок, кварцно брашно итн., мора да се врши само во 
просторијата со шмукално-отшмукувачка вентила-
ција, 

Член 216 
Ситата за просејување на полнетицата и кварц-

ното брашно се покриваат со плашт приклучен кон 
локалната отшмукувачка вентилација. При отворен 
работен отвор во плаштот, брзината на влезот на 
воздухот во плаштот мора да изнесува најмалку 
0,7 т / ѕ . 

Член 217 
Мелење на кварцен песок и просејување на 

кварцно брашно во просторија за изработка на мо-
дели не е дозволено. 

Член 218 
Мелница со кугли за мелење на повратна пол-

нетица мора да биде изолирана или покриена со 
плашт изолиран од бучава и снабден со локална 
отшмуќувачка вентилација што низ плаштот отстра-
нува 750 до 1 0 0 0 m 2 . / h воздух Брзината на влезот на 
воздухот при отворен работен отвор не смее да биде 
помала од 0,7 т / ѕ . 

Член 219 
Уфрлување (исфрлување) на песок и кварцно 

брашно во електропечка за жарење може да се вр-
ши само кога печката не е под напон. 

Член 220 
Регулација на фреквенцијата на вибраторите на 

вибромашина при просејување на кварцно брашно 
може да се врши само пред почетокот на работата 
на машината. 

Член 221 
Работна маса за изработка на калапи мора да 

има вентилациона комора со брзина На влезот на 
воздух во работната зона на комората од најмалку 
0,7 т / ѕ . 

Член 222 
Конструкцијата на комората со електрозагрева-

ње за сушење на калапи и топење на моделна маса 
мора да биде таква што при подигањето на едн%од 
полиците гасовите на истапената маса да не преми-
нуваат во работната просторија. 

Истопената модел а маса што излегува од ка-
лапите не смее да паѓа на загреаните елементи од 
комората. 

Член 223 
Внесување (изнесување) на калапи во комората 

за топење на моделна маса или во печката за ж а -
рена, како и пренесување на жарени калапи до 
местото на леењето, мора да биде механизира^. 

Член 224 
Топењето на модели со пара, воздух или вруќа 

вода мора да се врши во специјални уреди со от-
шмукувачка вентилација што обезбедува целосно 
фаќање и отстранување на создадените гасови и 
пари од просторијата Цевните водови за вруќа вода 
и пара мораат да бидат топлотно изолирани и заг-
радени на местата каде што се наоѓаат работниците. 

Член 225 
Печките за согорување на остатоците од модел-

ната маса и жарењето на калапите мораат да имаат 
оџаци што ги отстрануваат гасовите од согорува-
њето. 

Над вратата на жарните печки се поставува 
отшмукувачка вентилација што целосно ги отстра-
нува гасовите што излегуваат од печката во момен-
тот на отворањето на вратата заради полнење или 
празнење. 

. Член 226 
Работниците што работат на операции во кои се 

применува етилсиликат и на полнење уреди за то-
пење на компоненти на модел на маса мораат да 
имаат гумени нараквици и заштитни очила. 

IX. ИЗРАБОТКА НА ЈАДРА 

1. Машинска изработка на песочни јадра 

Член 227 
Машините за изработка на јадра мораат да ги 

задоволуваат условите од чл. 125 до 144 од овој пра-
вилник, како и условите од чл. 149 до 159 од овој 
правилник за калапните машини ако тие се кори-
стат за изработка на јадра. 

Член 228 
Со конструкцијата на машините за вдување и 

испукување на јадра мора да се предвиди: 
1) за универзални машини — автоматизација на 

операциите на притегање на јадрениците, уфрлува-
ње на јадрена мешаница, подигање и спуштање на 
масата; 
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2) за специјални машини — освен ова што е на-
ведено во точка 1 од овој член уште и автоматиза-
ција на донесувањето на јадреникот под главата за 
вдување. 

3) за машини за јадра на маса над 10 ќе - уред 
за вртење и извлекување на јадрата. 

Член 229 
Машините за изработка на јадра мораат да имаат 

блокада што спречува вдувување на мешаница ако 
нема јадреници на масата од машината и при дол-
ната положба на масата и отворено резе за воздух. 

Работната плоча од машината и работното чело 
на јадрениците мораат да бидат грижливо обрабо-
тени зазорот помеѓу нив во притегната состојба за 
да не ги преминува допуштените граници. 

Член 230 
Со конструкцијата на једрениците и плочите 

мора да се обезбеди нивно сигурно и погодно обесу-
вање и транспорт. 

Член 231 
Јадрениците мораат да имаат направи за сигур-

но и безбедно зацврстување за масата од машината. 

2. Рачна изработка на песочни јадра 

Член 232 
Рачната изработка на песочни јадра се врши на 

самостојно поставени маси долги од 1,5 до 1,8 ш или 
на поголем број самостојни маси ,во групен распоред, 
долги по 1,2 до 1,5 т . 

Член 233 
За склопување на ситни и средни јадра треба 

да се користат маси долги од 2,5 до 3,0 т , широки 
од 0,7 до 1,0 т и високи од 0,5 до 0,6 т . 

Член 234 
Готовите јадра се поставуваат на полици со ди-

мензии 1,2 X 1,5 ш. 
Растојанието од работната маса до полицата за 

јадре што се склопуваат мора да изнесува околу 1 т . 
Растојанието помеѓу полиците со готови јадра и 

полиците со јадра за склопување треба да изнесува 
1,2 ш. 

Член 235 
Вкупната маса на ј едрата и једрениците за сит-

ни јадра зе речно пренесувење не смее да биде по-
голема од 25 

Член 236 
За изработка на јадра во немеханизирана јад-

рарница за секое работно место мора да се обезбеди 
површина од 6 т 2 за изработка на ситни и 8 т ! за 
изработка на средни јадре. 

3. Изработка на школкави јадра 

Член 237 
За изработка на школкави једра се примену-

ваат одредбите од овој правилник што се однесу-
ваат на изработката на школкеви келепи. 

Член 238 
Машините за изработка на шќолкави једре мо-

раат де бидат снабдени со уред што спречуве вду-
вување на мешаница во развојниот простор помеѓу 
плочата за вдување и ј едрениците. 

Член 239 
Машините за изработка на школкави једра мо-

реет де имеет блокеде што спречува вдувување на 
мешеница ако ј едреникот не е постевен не меши-
ната или е неисправен. 

X. ЗАГРЕВАЊЕ, СУШЕЊЕ И ТЕРМИЧКА 
ОБРАБОТКА 

Член 240 
Печките што во леарниците се користет зе зег-

ревање, сушење и термичка обработке мореет де би-
лет снебдени со вентилециони уреди што ја обезбе-
дувеет етмосферета определена со југословенскиот 
стендерд ЈТЈЅ 2.В0.001. 

Член 241 
Печките за зегревање, сушење и термичка об-

работка морает де бидат изолирени теке што де се 
спречи или намали издвојувањето не конвенционе и 
редијециона топлина во работнете зоне. 

Член 242 
Печките зе зегревење и сушење се сместувеет 

во крајните делови од зградата на леарницата. 

Член 243 
Печките за сушење во кои се издвојуваат гасови 

морает де имеат оџек висок 30 до 35 т нед нивото на 
земјата. 

Член 244 
За просушување не површинете не келапите, 

наместо димни гасови се користи топол воздух, со 
што се спречува загадувањето на атмосферата на 
погонот со јагленмоноксид. 

Член 245 
Количеството не јеглендиоксид што преминува 

во атмосферете не погонот при зецврстувењето на 
калапите и јадрата според постапката СО2 не смее 
да биде поголемо од 40% од потршувачкете пред-
в и д е а со технолошкете постепке. 

Член 246 
Ако за сушење се користат вертикални конвеер-

ски сушилници, тие может да се постевувает семо 
во еден ред по должината на зградата. 

Член 247 
Растојанието на вертикалнете ќонвеерске су-

шилница од ѕидовите на зградета мора да изнесува 
најмелку 10 ги, растојанието од сушилницета до ос-
кете на столбовите најмалку 1 т , помеѓу сушилни-
ците поставени парелелно 1 до 2 т , од сушилницата 
до производствениот уред 1 до 2 т , од огништето на 
сушилницата до скледот не цврсто гориво 3 т и од 
сушилницата до складот на материјали најмелку 
1 т . 

Член 248 
Ако печките за загревање и сушење се палет со 

течно гориво, дозирање на тоа гориво во печкета 
мора да биде под притисок. 

Резероварите од кои горивото се транспортира 
под притисок мораат да бидат изработени според 
прописите за изработката на садови што работат под 
притисок. 

Член 249 
Вентилите со кои се регулира доводот на гориво 

и воздух во горилниците на печките или механиз-
мите за ракување со вентилите се поставуваат на 
спротивната страна од отворот на горилниците за др 
се избегне дејството на пламенот врз нив. 
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Член 250 
Соништата на гасните печки се поставуваат над 

нивото на подот. Коморите за согорување и хори-
зонталниот дел на димоводот не смеат да собираат 
и задржуваат гасови од согорувањето. 

Конструкцијата на печките треба да овозможи 
вентилација (продувување) пред почетокот на рабо-
тата на печката. 

Член 251 
Гасните печки мораат да имаат вентили што ав-

томатски го прекинуваат доводот на гасот ако при-
тисокот на гасот се намали под допуштената вред-
ност, како и ако се прекине доводот на воздух. 

Ако за неколку печки се користи заедничка вен-
тилаторска станица, дозволено е поставување на за-
еднички вентил во гасоводот што ги снабдува печ-
ките. 

Член 252 
Регулирањето на работата на горилниците и 

провевот мора да биде автоматско. 

Член 253 
Механизмите за подигање на затвораните на 

печките и механизмите за задвижување на уфрле-
ниот материјал мораат да имаат уреди за блокирање. 

Член 254 
Печките со подвижен под мораат да имаат ме-

ханизам за задвижување на подот и звучна сигна-
лизација. 

Член 255 
Над вратата од печките што немаат хоризонта-

лен дел на димовод или друг вид отшмукувачкз 
вентилација мора да се постави отшмукувачка 
хауба. 

Член 256 
Вратата од сушилницата мора добро да се зат-

вора. Над вратата се поставуваат отшмукувачки 
хауби во следните случаи: 

1) при употреба на цврсто гориво или мазут; 
2) при сушење на калапи и јадра што издвоју-

ваат штетни гасови. 

Член 257 
Вратите на сушилниците што се подигаат при 

отворање мораат да бидат снабдени со уред што 
дејствува брзо, и што автоматски го спречува паѓа-
њето на вратата во случај на прекинување на јад-
рото. 

Член 258 
Извлекувањето и вовлекувањето во сушилни-

цата на колички со калапи и јадра мора да биде 
механизирано. 

Член 259 
Приемните јами на сушилниците мораат да би-

дат заградени со метални огради високи најмалку 
1 ш. 

Приемните јами што се наоѓаат во зоните на 
транспортот на товар со кранови мораат да бидат 
покриени со цврсти решетки. 

Приемните јами на сушилниЦите, што се нао-
ѓаат надвор од работните простории, мораат да би-
дат покриени. 

Член 260 
Електропечките во кои операциите на полнење-

во и празнењето се сврзани со опасноста од струен 
удар мораат да имаат блокади што ја исклучуваат 

електричната струја при отворање на вратата на 
печките. 

Сите изводи на грејачите на печките мораат да 
бидат затворени со соодветни плаштови. 

Член 261 
При сушењето на материјали што издвојуваат 

експлозивни гасови, конструкцијата на печките мо-
ра да биде таква што да спречува експлозија. 

Член 262 
Печките што работат со контролирани атмосфе-

ри мораат да бидат херметички затворени и снабде-
ни со уреди за согорување или фаќање на експло-
зивната атмосфера што преминува од работниот 
простор во вентилациониот систем. 

Контролираната атмосфера со содржина на вру-
ќи гасови (јагленмоноксид и водород) над долната 
граница на концентрацијата што предизвикува ек-
сплозија мора да се внесува во печката загреана на 
температура од најмалку 760оС за да се спречи ек-
сплозија. 

Член 263 
Печки што работат по контролирана атмосфера 

мораат да имаат блокади или системи за сигнали-
зација кога температурата во печките ќе падне под 
760оС. 

Член 264 
Печките што имаат комора за ладење со темпе-

ратура под 760оС мораат да имаат систем за проду-
вување на работниот простор со инертен гас или 
сис,тем за согорување на кислородот во работниот 
простор на печката. 

Член 265 
Сушење на калапи во подот и јадра со помош на 

отворен огин (мангал) е забрането. Дозволено е су-
шење со примена на: 

1) хемиски зацврстуван според СО2 постапка; 
2) површинско просушување со инфрацрвени 

зраци; 
3) електрокалорифери; 
4) гасни сушилници. 

Член 266 
Калапната мешаница за леење на магнезиумови 

легури не смее да содржи повеќе од 7% влага лете 
и 6% влага зиме. 

Количеството на флуориди во мешаницата не 
смее да биде поголемо од 5%. 

Член 267 
При сушење на јадра со високофреквентна стру-

ја, растојанието од површината на јадрото до ме-
талната арматура во јадрото не смее да биде пого-
лемо од 15 шш. 

Член 268 
Силата за рачно отворање џа печките со помош 

на лост не смее да биде поголема од 120 М. 

Член 269 
Температурата на сушењето на влажен флуорид 

не смее да биде поголема од 120оС. 

Член 270 
Температурата, на јадрата што излегуваат од 

сушилница во работната просторија на погонот не 
смее да биде повисока од 60оС. 
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Член 271 
Ладење на исушените калапи и јадра, како и 

одливки по термичка обработка, мора да се врши 
така што топлината и гасовите што при тоа се из-
двојуваат не преминуваат во работната просторија. 

Член 272 
Огништата на нови и реконструирани коморни 

сушилници, што се ложат со цврсто гориво, мораат 
да се сместуваат во посебни простории. 

XI. АГРЕГАТИ ЗА ТОПЕЊЕ 

1. Куполни печки 

К о н с т р у к ц и ј а и р а з м е с т у в а њ е н а 
к у п о л н и т е п е ч к и 

Член 273 
Телото од куполната печка се поставува врз 

метални столбови на висина што обезбедува сло-
бодно отворање на дното од куполната печка. 

Обвивката од куполната печка мора да биде 
цврста и не смее да пропушта гасови. 

Жлебот за испуштање на течен лив мора да би-
де сигурно и цврсто споен со обвивката од печката. 

Дното од куполната печка мора да има мали 
отвори за излез на водена пара за време на суше-
њето на дното од печката. 

Отворање и затворање на дното од печката мора 
да биде механизирано за куполните печки со капа-
цитет над 3 t/h. 

Член 274 
Меѓусебното разместување на куполните печ-

ки мора да биде такво што да обезбедува нормални 
услови за работа. 

Растојанието помеѓу оските од куполните печки 
не смее да биде помало од 6 m. 

Слободното растојание пред батеријата од ity-
полните печки не смее да биде помало од 6 m. 

Член 275 
Отворот за полнење на куполните печки, при 

рачно полнење, мора да се наоѓа најмалку 0,5 m над 
нивото на подот, а при механичко полнење — нај-
малку 0,7 т . 

Висината на отворот за полнење при рачно пол-
нење не смее да биде поголема од 0,7 ш. 

По полнењето, отворот мора да се затвори меха-
нички со помош на врата обложена со огноотпорна 
маса или со помош на штитник. 

При рачно полнење на печките се користи жлеб 
поставен под наклон спрема внатрешноста на печ-
ката. 

Член 276 
Скалите што водат на платформата за полнење 

мораат да бидат метални, со ограда висока 0,8 до 1 m 
и со полна ограда висока 180 до 200 mm од подот. 

Димензиите на платформите за полнење мораат 
да бидат такви што да обезбедуваат можност за сло-
бодно и безбедно послужување на печките. 

Платформите за полнење мораат да се изоли-
раат од соседните простории (одделенија). 

Помеѓу платформата за полнење и телото од ку-
полната печка и окното за подигање на кошницата 
за шаржирање не смеат да постојат зазори и отвори, 

Член 277 
Отворот за рачно полнење на куполната печка 

мора да биде снабден со уред за создавање на про-

тивпритисок на воздух, поврзан со врата или штит-
ник така што да дејствува кога отворот е отворен, 

Член 278 
Подигањето на кошницата со шаржа и полне-

њето на куполната печка треба да е по правило ме-
ханизирано. 

Кошницата со шаржа мора да се подига до плат-
формата за полнење низ окното заградено со метал-
на мрежа. Горниот дел од окното мора да има ви-
сина најмалку 1 m над^ платформата за полнење и 
отворот во оградата за празнење на кошницата. 
Долниот дел од окното не смее да се наоѓа на виси-
на поголема од 2 m над подот на просторот за соста-
вување на шаржата. 

Просторот за составување на шаржата под ок-
ното за подигање на кошницата мора да биде загра-
ден од сите страни, освен од страната од која се 
полни кошницата. 

При подигањето на шаржата на платформата 
за полнење низ окното, неопходно е вратата од ок-
ното да биде блокирана така што да не може да се 
отвори при подигањето и спуштањето на кошни-
цата. 

Член 279 
Куло дните печки со капацитет над 5 t/h мораат 

да бидат снабдени со уред за гранулација и меха-
ничко отстранување на згура. 

Член 280 
Помеѓу обвивката од куло л ната цевка и нејзи-

ната внатрешна облога мора да постои зазор со го-
лемина од 20 до 50 mm исполнет со изолационен 
материјал што ги намалува загубите на топлина со 
зрачење. 

Член 281 
Сите дувници на куполната печка мораат да 

имаат преклопни рамови со отвори затворени со не-
к р ш л и в о бојосано стакло, што овозможуваат кон-
трола на процесот на топењето и чистење на дув-
ниците од згура: 

Ако, дувниците се наоѓаат повеќе од 1,5 m над 
нивото на подот околу куполната печка, за послу-
жување на дувниците мора да постои посебна плат-
форма изработена од челик, со ширина од најмалку 
0,8 m и заградена со ограда. 

Член 282 
Куполните печки што имаат заеднички оџак 

мораат да имаат уред за затворање што спречува 
навлегување на гасови од куполната печка во рабо-
та во печка што се поправа. 

За нови куполни печки не треба да се изгра-
дува заеднички оџак за неколку печки. 

Растојанието помеѓу прстенестите платформи по 
висина на оџакот, предвидени за контрола на оџакот 
и поврзани со скали со заштитни лакови, треба да 
изнесува 8 до 10 т . 

Член 283 
Внатрешниот' пречник Од куполната печка под 

кој не се применува водено ладење на облогата из-
несува 0,8 т . 

Температурата на водата по ладењето на обло-
гата на печката треба да изнесува 40 до 80°С. 

Потрошувачката на вода за ладење се движи од 
700 до 3000 1/ћ. 

Член 284 
Работниците што работат на платформата за 

полнење на печките и на составувањето на шаржа-
та мораат да бидат меѓу себе поврзани со соодветна 
сигнализација. 
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Член 285 
Обртните претпечки од куполните печки мораат 

да бидат снабдени со уред' за механичко вртење. 

Член 286 
Контрола и управување со процесот на работата 

на куполната печка и одделни апарати и инстру-
менти за мерење на температурата, притисокот, хе-
мискиот состав на гасовите и др., се врши, по пра-
вило, од централниот командни пулт сместен во по-
себна просторија. 

Член 287 
Кон куполната печка мора да постои уред за 

чистење од прав и дополнително согорување на из-
лезните гасови. 

Уредот од став 1 на овој член мора да ги испол-
нува следните услови: 

1) не смее да го спречува излезот на гасовите 
низ оџакот; 

2) не смее да допушта влегување на гасови на 
платформата за полнење; 

3) не смее да доведува до опасност од експлозија; 
4) не смее да допушта во излезните гасови пове-

ќе од 0,1% јагленмоноксид ниту повеќе од 80 до 
100 mg/m 3 прав, зависно од неговиот карактер. 

Член 288 
Заради намалување на појдовното количество на 

прав од механичко потекло, во гасовите од куполни 
печки се применуваат следните мерки: 

1) се употребува просеан кокс со пропишана ме-
ханичка цврстина; 

2) се намалува потрошувачката на кокс (евен-
туално со примена на природен гас); 

3) се избираат оптимални маси на метали и го-
риво во шаржата; 

4) пред ,уфрлувањето во печката добро се ис-
чистуваат неуспешните одливки и влевните системи р 
од заостанат песок. 

Р а б о т а н а к у п о л н и т е п е ч к и 

Член 289 
Платформата за полнење на куполна печка не 

смее да се користи за работи што не се однесуваат 
на послужувањето и работата на печката. 

Член 290 
Ако се запре вљубувањето на воздух во печката 

за време на топењето, сите отвори на дувниците 
мораат да се отворат, а резето во воздушниот вод 
да се затвори. За прекинувањето на доводот на воз-
дух се користат пневматски или електромеханички 
вентили што автоматски го затвораат воздушниот 
вод во случај на запирање на вдувувањето на воздух 

Член 291 
По секое топење дното на печката се отвора 

заради испуштање на заостанатиот материјал. Пред 
отворањето на печката под дното се поставува че-
лична плоча врз која се испушта заостанатиот ма-
теријал, а околу неа челични штитници што спречу-
ваат прскање на течен метал и згура. 

Отворањето на дното на печката и испуштањето 
ва заостанатиот материјал од печката мора да се 

врши во присуство на ракувачот на печката, а ра-
ботниците мораат да бидат на оддалеченост 10 до 
15 т . 

Вжарениот испуштен материјал може да се по-
лева со вода само во облик на распрснат млаз. 

Операцијата на отворање и затворање на дното 
на печката мора да биде механизира^ за печките 
со капацитети поголеми од 5 1/ћ. 

Испуштениот материјал може да се отстрани 
дури по ладењето на температура од 50 до 60оС. 

Член 292 
Поправка на печките и подготовка за наредно 

топење можат да се вршат само по ладењето на 
печката (со компримиран воздух или природен про-
вее) на температура во внатрешноста на печката 
до 40оС, односно 30оС - за куполни печки со воде-
но ладење на ѕидовите. 

Работниците што вршат поправки мораат по се-
кои 20 минути работа да се одмораат надвор од печ-
ката. 

Поправки за време на работата на печката се 
дозволени само под непосредно раководство на одго-
ворното техничко лице во топилницата. 

Член 293 
Кога се вршат поправки на облогата на печки-

те, по отворот за полнење мораат да се поставуваат 
капаци или хауби што спречуваат паѓање на тули 
и други предмети" врз работниците низ отворот за 
полнење во долниот дел на печката. 

Член 294 
Стврднат лив во отворот за испуштање од печка-

та или од претпечките се прегорува со кислород. 
При тоа се користи прачка што цврсто се всадува 
на челична цевка долга најмалку 4 т . 

Член 295 
Ако течниот лив пробие низ дното на печката, 

односно низ спојот на претпечкито и куполната печ-
ка, вдувување на воздух во печката мора да се запре, 
местото на пробивот на ливот да се затвори со песок 
и глина, да се обложи со тули и грижливо да се 
зацврсти. 

Член 296 
Ако по отворањето на вратата на дното на печ-

ката, дното на печката не може да се пробие заради 
испуштање на заостанатиот материјал од топењето, 
остатокот од подот треба да се пробива со долги че-
лични прачки. 

Член 297 
Ако заостанатиот материјал по топењето и отво-

рањето на дното на печката не може да испадне од 
печката, поради изладениот слој на металот на дно-
то поради високопоставениот отвор за испуштање 
или излевање во претпечката, низ отворот за пол-
нење на печката се уфрлуваат 2 до 3 тешки бло-
ка сурово железо или 2 до 3 тешки парчиња отпа-
доци, со претходно пробивање на работ на подот со 
помош на долги прачки. 

Член 298 
Ако во текот на работата прегори облогата на 

печката, плаштот на печката треба да се полева со 
вода заради ладење и да се запре натамошната ра-
бота на печката ако пробивот е поголем односно да 
се продолжи со работата уште кратко време ако 
пробивот е послаб и ако не се шири. При тоа не 
смее да се дозволи собирање на вода пред и под печ-
ката. 
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2. Електрични печки 
Член 299 

Конструкцијата на темелите нa електрична печ-
ка мора да обезбеди лесна контрола на обвивката 
на подот од печката и ремонт на механизмот за на-
веднување. Темелот мора да има наклон спрема ле-
арската хала за случај на пробив на металот низ 
подот до печката. 

Член 300 
Ширината на работната платформа од елек-

тричната печка не смее да биде помала од 18 m за 
печки со сила до 3500 KVA И 24 m — за печки со 
сила од 3500 KVA. 

Меѓупросторот помеѓу работната платформа и 
платформата што се наведнува, заедно со печката, 
при испуштањето нау течниот метал не смее да биде 
поголем од 20 mm.' 

Член 301 
Работната платформа од печката мора да биде 

заградена со метална ограда што при дното е полна 
до висина од 200 mm. 

Член 302 
Аголот на наклонот на печката на страната на 

излевниот жлеб треба да изнесува од 40 до 45°. 
Аголот на наклонот на печката на страната на 

отворот за полнење изнесува од 10 до 15° 
• Аголот на наклонот на излевниот жлеб спрема 

хоризонталата изнесува 10 до 12°. 

Член 303 
Кај електролачните печки подигањето на сводот 

над бањата од печката изнесува 150 до 200 mm. 
Аголот на поместувањето на сводот од печката 

во страна треба да е 95° до 110°. 
Просечната брзина на движењето на сводот из-

несува 1 m/min. 
Брзината на подигањето на електродите изнесу-

ва 1 до 6, а брзината на спуштањето — 1 до 
1,5 m/min. 

Член 304 
Електролачните печки со содржина до 6 тони се 

сместуваат во зграда, а нивните трансформаторски 
станици — надвор од ѕидот на зградата или помеѓу 
печките во зградата. 

Трансформатора^^ стапици на електролачни-
те печки со содржина над 12 тони се поставуваат 
помеѓу печките. 

Член 305 
Растојанието од ѕидот на трансформаторската 

станица до оската на електролачната печка изнесу-
ва од 4 до 10 т , зависно од содржината на печката. 

Член 306 
Наклоиските и нишачките електрични печки со 

електропогон мораат да имаат граничници на нак-
лонувањето, самосопирачки уреди и блокади за ав-
томатско исклучување на електричната струја при 
наклонувањето на печката заради испуштање на 
течниот метал. 

Член 307 
Вклучувањето на одделни степени на напонот 

на трансформаторите за електрични печки може да 
се врши само при иоклучен маслен прекинувач (ако 
трансформаторот нема склопка под оптоварување). 

Член 308 
Вклучување на електромоторот за наклонување 

на печката смее да се врши само при исклучен ма-
слен прекинувач. При наклонот ца печката за 15° 
електромоторот мора автоматски да се исклучи. 

Член 309 
При механизирано полнење на печката од гор-

ната страна е забрането наклонување на печката 
ако не е блокиран механизмот за задвижување на 
сводот или телото од печката за да се избегне паѓа-
ње на подвижниот дел од печката при наклонува-
њето. 

Член 310 
Пренесување или вртење на сводот од печката е 

дозволено само ако сводот е подигнат. 

Член 311 
Ако електричната печка при наклонувањето до-

стигне граничен агол на наклонот според излевниот 
жлеб, електроморот на механизмот за наклонување 
мора автоматски да се исклучи со помош на крај-
ниот прекинувач што е синхронизиран со механич-
киот граничник за наклонување. 

Член 312 
Командите за наклонување на печката мораат 

да се наоѓаат на местото што му овозможува на 
работникот да ја види струјата на течниот метал 
што излегува од печката и ракувачот со дигал-
ката што учествува во оваа операција. 

Правецот на вртењето на тркалото на команда-
та мора да се поклопува со правецот на наклонува-
њето на печката. 

Член 313 
На командните табли и пултови од електрична-

та печка мора да постои светлосна сигнализација 
што покажува дали печката се наоѓа под напон. 

Член 314 
Ставањето на печката под напон заради просу-

дување или топење дозволено е само по преглед на 
печката извршен од страна на стручен работник. 

Член 315 
Исклучување и вклучување на струја за време 

на топење може да врши само топилничар или лице 
џ1то тој ќе го определи, и тоа со помош на палки, 
рачки и копчиња поставени на горната страна на 
командната табла, 

Член-316 
Електродите на електролачните печки мораат да 

бидат добро зацврстени, а цевоводите на системот за 
нивно ладење секогаш исправни. 

Вклучување и исклучување на струјата за вре-
ме на топењето е дозволено само при подигнати 
електроди. 

Регулацијата на електродите во процесот на то-
пењето мора да биде автоматизирана. 

Член 317 
Поставување на електродите, контрола на печ-

ката и другите работи врзани за непосреден допир 
со електродите, како и замена на затворачот на от-
ворот за полнење, се дозволени само кога печката 
не се наоѓа под напон 

Наставување на електродите за време на рабо-
тата е,забрането. Работите врзани за набавувањето 
на електродите се вршат на специјални машини. 

Член 318 
Исправноста и зацврстеноста на држачите на 

електродите мора систематски да се контролира и во 
сите случаи на неисправност печката мора брзо да 
се исклучи. 

Отворите за електроди во сводот на печката мо-
раат да имаат затиначки прстени за да се спречи 
издвојувањето на гасови во работните простории; 
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Член 319 
Електролачните печки чии електроди се наоѓаат 

на голема и непристапна висина од подот, мораат да 
имаат платформи и скали што овозможуваат брза и 
безопасна замена на електродите. При замената на 
електродите мора да се употреби дигалка. 

Член 320 
Подот пред командната табла или пултот како 

и на местото на командите за наведнување на печ-
ката, мора да биде покриен со гумена простирка. 

Член 321 
Уфрлувањето на шаржа во електрични печки 

мора да биде механизирано. 
Ако масата на парчињата во шаржата не пре-

минуваат 25 kg, можат да се користат и висечки ло-
пата. 

Член 322 
Растојанието помеѓу кабината од машината за 

полнење на печката и самата печка при уфрлува-
њето на шаржа, растојанието помеѓу кабината од 
машината за полнење на печката и столбовите од 
зградата и растојанието помеѓу подот од работната 
платформа и кабината од машината за полнење на 
печката при нејзината најниска положба, не смеат 
да бидат помали од 0,5 т . 

Член 323 
Околу отворот во подот од работната платфор-

ма, тито служи за минување на кошницата за шар-
жирање, мора да се наоѓа полна ограда со висина 
од најмалку 0,8m. 

Растојанието на работниците од кошницата за 
шаржирање при нејзиниот транспорт не смее да 
биде помало од 0,6 m. 

Член 324 
Висината на рабовите од бункерот над нивото на 

подот од работната платформа не смее да биде по-
голема од 100 mm. 

Член 325 
Висината на прагот од работниот отвор на елек-

тролзчната печка под нивото на површината за по-
служување, независно од системот на разместување-
то на печките (со послужување на ниво на подот 
или на специјална работна површина), изнесува 600 
до 900 mm. 

Член 326 
Подигањето и спуштањето на* затворачот на от-

ворот за полнење на електричните печки мора да 
биде механизира но со вграден автоматски гранич-
ник за подигање. 

Паѓањето на затворачот се спречува со вграду-
вање на водилки со долни потпорка 

Член 327 
Јамата пред печката за прием на растурен ме-

тал и згура мора да биде недопустлива за вода и 
покриена со метална подвижна решетка. 

Член 328 
За испуштање на згурата под отворот за полне-

ње на печката мора да се наоѓа испусен жлеб што 
води под работната платформа. Отворот во работ-
ната платформа за минување на жлебот мора да би-
де покриен со подвижен Капак обложен со огноот-
порен материјал. 

За време на испуштањето на згурата се поста-
вуваат заштитни екрани што ги штитат работниците 
од распрскување на згурата. 

Член 329 
Згурата од печката смее да се испушта само во 

суви приемници за згура чија состојба пред испуш-
тањето мора да се провери грижливо. 

Гаснење на згурата може да се врши само со 
сув песок или тули. . - * . 

Ладење на згурата со вода е забрането. 

Член 330 
Подвижниот свод од печката не смее да се сим-

нува и пренесува со помош на синџир. За оваа цел 
мора да постои специјална направа. 

Член 331 
Сите системи за водено ладење на рамките ,ка-

паците и затворачите на отворите за полнење на 
електричните печки, мораат да имаат цевки за од-
ведување на водената пара. 

Член 332 
Сливните инки за отпадна вода за ладење мо-

раат да бидат сместени така што струјата на водата 
топилничарот да може секогаш да ја види од своето 
работно место. 

Отпадната вода не смее да биде потопла од 
+ 50°С. 

Член 333 
Во случај на прекинување на дотекот на вода во 

системот за ладење и во случај на голема загуба на 
вода, создавање на паро или пукање на цревата по-
ради парата, печката мора веднаш да се исклучи. 

, Повторно пуштање на вода во системот за ладе-
ње мора да се извесна постепено за да се избегне 
интензивно создавање на пара и можна експлозија. 

Загреаните ладени делови низ кои минуваат 
електродите глораат да се изладат со компримиран 
воздух пред да се пушти во нив повторно вода за 
ладење. 

Член 334 
Во случај на прегорување на подот или ѕидови-

те на печката, ладење на прегреаните (поцрвенети-
те) места од обвивката на печката во текот на топе-
њето смее да се врши само со помош на комприми-
ран воздух. 

Ладење со вода е забрането. 

Член 335 
Отстранување на отпадоци и згура под печката 

се врши само ако печката е исклучена и под надзор 
на одговорно лице. 

Член 336 
Материјалот на шаржата што се внесува во печ-

ката, како и алатите и приборот што се користат во 
процесот на топењето, мораат да бидат суви. 

Член 337 
На си?е електрични печки (освен електрсотпор-

ните печки со лонец) внесувањето на шаржата и 
додатоците, мешањето на истопениот метал, симну-
вањето на згурата и земањето мостри за 
смее да се врши само кога греаните елементи од 
печката не се под напон. 

Напонот мора да биде исклучен и поп вршење 
на ремонтни работи на сводот од печката, ракавци-
те, механизмот за наведнување и носачите на печ-
ката, како и при чистење на електро уредите, јамата 
за згура и сливната јама. 

Член 338 
Конструкцијата на електроотпорните печки мо-

ра да биде таква што помеѓу шаржата и греаните 
елементи да се обезбеди слободен простор најмалку 
100 mm. 
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Член 339 
Легирачки и други додатоци се внесуваат во 

истопен метал загреани. 
Фосфор како додаток мора да се изреже во пар-

чиња само во вода и да се исуши со хартија за 
впивање. 

Член 340 
Наклонските електроотпорни печки со лонец мо-

раат во долниот дел да имаат отвори за излез на 
металот во случај на прегорувањето на лонецот. 

Шаржниот материјал мора да се внесува во ло-
вецот сув и без присилно збивање. 

Член 341 
Сите електроотпорни печки со отворени греј ни 

елементи мораат да имаат блокади што ја исклучу-
ваат електричната струја при отворањето на вра-
тата за полнење. 

Член 342 
Вадењето на лонците од печката мора да биде 

механизирано. Направата за вадење на лонците мо-
ра цврсто да ги опфаќа ловците и сигурно да ги др-
жи во таа положба. 

Член 343 
При работа со индукциони високофреквентни 

печки сите операции врзани за допир со лонецот 
(уфрлување на шаржа, мешање на легурата, симну-
вање за згура и др.) можат да се вршат само кога 
индукторот не е под напон. 

Член 344 
Во случај на непредвидено прекинување на на-

дојувањето со електрична струја, електричните пе-
чки мораат брзо да се исклучат од мрежата. 

Член 345 
Секој ден мора да се врши контрола на електро-

дите и носачите на електродите од електролачните 
печки, како и деловите од мрежата на тие печки 
што минуваат непосредно низ погонот. 

Член 346 
Задолжително е постојано проверување на заг-

ревањето на трансформаторите и вентилаторите, ра-
ботата на автоматската регулација на електродите, 
работата на пумпите и хидрауличните водови, како 
и протекот на вода во сите делови што се ладат 
(капаци, отвори, економајзери, ладилници и др.). 

Секои два часа мора да се провери функциони-
рањето на воздушните и маслените прекинувачи, 
како и на сигналните и сигурносните уреди. 

Член 347 
Еднаш неделно се врши контрола на релеите за 

прогонувањето на вода во цевоводот за ладење на 
трансформаторите, релеите за протекување на масло 
во мрежата на ладилниците, исклучувачите на 
трансформаторите при максимална температура на 
филтерот во придушниот вентил, проверка и доте-
рување на електродите, како и контрола, чистење и 
подмачкување на сите споеви и контактни површи-
ни на носачите на електродите од електролачни 
печки без водено ладење. 

Член 348 
Трипати неделно се врши надворешна контрола 

на воздушните и маслените прекинувачи, се чистат 
клемите на ножестиот контакт и се подмачкуваат 
со вазелин и се контролираат контактниот мерач на 
притисокот и воздушната команда, помошниот пре-
кинувач и вентилот за одвод на воздух на дувни-
ците. 

Двапати неделно се контролира исправноста на 
граничникот на механизмот за наведнување на печ-
ката, . 

Член 349 
Еднаш месечно се исчистуваат сите разводи на 

системот и манипулациониот разводни^ и контакни-
те површини од носачите на електродите на елек-
тролачни печки со водено ладење. 

Член 350 
Енаш во две недели се врши чистење на тран-

сформаторите, придушниот вентил и склопките, се 
контролираат електричните и механичките делови 
на вртливите печки и механизмот за подигање на 
сводот и се контролираат и чистат сите споеви и 
изолации на регулационата склопка. 

Член 351 
Еднаш во два месеца се испитуваат електрич-

ните особини на маслото во резервоарот на склоп-
ката на напонот на трансформаторот на печката. 

Еднаш во два до три месеци се контролира ква-
литетот на маслото во хидрауличните прекинувачи 
во поглед на присуство на јаглерод. 

Еднаш во 6 месеци се проверуваат електричните 
особини на маслото во трансформаторот на печката. 

Член 352 
Контрола на контактите на релеите на силата, 

(за трансформаторите под оптоварување) се врши 
по секои 5000 вклучувања, контрола на контактите 
на заземјувањето (за трансформатори без оптовару-
вање) - по секои 10000 вклучувања, контрола на 
релеите на силата - по 20000 преклопувања, а кон-
трола на склопките за заземјувањето - . по 10000 
вклучувања. 

Член 353 
На високофреквентните индукциони печки се-

кои шеесет минути се контролираат лизга вите ле-
жишта, дотекот на масло и регистрирањето на тем-
пературата на маслото што излегува од лежиштата, 
оптоварувањето на генераторите, големината на 
струјата и напонот, работата на маслените пумпи, 
дотекот и температурата на водата. Температурата 
мора да биде во намотката на статорот 32 до 40оС, 
во спирала — 32 до 55СС, во лизгавите лежишта и 
ладилниците на масло — 25 до 340С. 

Секои 60 минути се контролираат исправноста 
на вклучувањата на кондензаторите, уредот за ком-
примиран воздух и неговиот притисок, загреаноста 
на водовите за довод на струја до трансформатори-
те, напонот и јачината на струјата во комората на 
трансмисијата и во комората на трансформаторите 
(ако постои), заштитниот прибор за случај на мак-
симална струја, напонот на генераторите и релејот 
на напонот. 

Член 354 
Еднаш неделно се контролираат четчињата, со-

стојбата на маслото во куќиштето на трансмисијата, 
подмачканоста на лежиштата на механизмот за на-
веднување на печката, состојбата на маслото во ме-
ханизмите со лизгави лежишта, изолацијата и зац-
врстеноста на бакарните спроводник, циркулаци-
јата на водата за ладење во спиралата на печката, 
зацврстеноста и спојувањето на кондензаторите, 
контактите на раставувачи, воздушните прекинува-
чи и полнењето со масло. Еднаш неделно се чистат 
електричните уреди и маслените филтери, се под-
мачкуваат допирните површини, клемите и пружи-
ните во хидрауличните прекинувачи. 

Член 355 
Еднаш месечно се контролираат воздушните и 

маслените прекинувачи во комората за довод на 
струја, контактите за пуштање во работа на елек-
тромоторот на високофреквентниот уред, сигурност 
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ниот прибор за случај на максимална струЈа, проте-
кот на масло, блокадата на прекинувачот на кон-
дензаторот, отстранување на електромагнетната ек-
ситација при наведнувањето на печката, пумпата за 
масло и нејзините електрични делови, вентилаторот 
за ладење на кондензаторот, кондензаторот со воде-
но ладење, електромагнетните кочници и крајните 
прекинувачи при вртењето, редукторите на тран-
смисијата, јажето за вртење и вклучување на кон-
дензаторот. Еднаш неделно се чистат и подмачку-
ваат контактите на механизмите за наведнување на 
печката, кондензаторите и сувиот исправан и се 
контролира вртливиот претворан. 

Член 356 
Еднаш во три месеци се контролираат сите ле-

жишта на моторгенераторот и на механизмот за на-
веднување на печката, како и вискозитетот на ма-
слото во електромоторите со лизгави лежишта. 

Еднаш во половина година се контролира ква-
литетот на маслото во трансформаторот и во старт-
ниот автотрансформатор и се заменува маслото во 
моторгенераторот со лизгави лежишта. 

Член 357 
Еднаш годишно со керозин се исплакнуваат си-

те тркалави лежишта и се полнат со вазелин, 
Еднаш во три години се контролира и заменува 

маслото во трансформаторот и во автотрансформа-
торот. 

Член 358 
Еднаш месечно се проверува херметичноста на 

сите затиначи на електроотпорните печки што ра-
ботат со заштитна или неутрална атмосфера или 
под вакуум. 

Еднаш во два до три месеци се контролира при-
суството на јаглерод и квалитетот на маслото во 
хидрауличните прекинувачи. 

Еднаш во шест до девет месеци се контролираат 
сите греј ни елементи, а еднаш годишно — надво-
решните површини на печката се бојосуваат со алу-
миниумов бронза. 

3. Пламени печки 

Член 359 
Резервоарите за гориво под притисок за ложење 

на пламени печки мораат да се наоѓаат на ме-
тални платформи од страната на печките. 

Резервоарите мораат да бидат добро затворени 
со капаци и снабдени со покажувач на нивото на 
гориво, со испусна славина со цевка што води во 
подземниот сигурносен резервоар, со цевка за ,повр-
зување со надворешната атмосфера и со преливна 
цевка поврзана со подземниот сигурносен резервоар. 

На испусната цевка околу вентилот мора да 
стои натпис: „ДА СЕ ОТВОРИ ПРИ ПОЖАР". 

Испусната и преливната цевка мора да има хид-
раулични затворани. 

Зафатнината на сигурносниот резервоар мора да 
и одговора на вкупната зафатнина на сите резерво-
ари за гориво во работната просторија. 

Член 360 
На водот за гориво на секоја печка (нафтена 

или гасна) мораат да постојат два вентила — елен 
на горилникот, а друг зад главниот ѕид од халата 
или на растојание од 15 m од печката. 

Член 361 
Полнењето на резервоарот со течно гориво мора 

да биде механизирано. Рачно полнење е забрането, 

Член 362 
Подземните резервоари од кои горивото се пот-

иснува под пневматски притисок се изработуваат и 
употребуваат во согласност со важечките прописи 
за конструкцијата и употребата на садови што ра-
ботат под притисок. 

Главниот вод за гориво на местото на влезот во 
погонот мора да има вентил со натпис: „ДА СЕ 
ЗАТВОРИ ПРИ ПОЖАР". 

Член 363 
Подгревање на мазут во резервоарите се врши 

со пара или со вруќа вода до температурата утвр-
дена за дадениот вид мазут. 

За контрола на температурата во резервоарите 
мораат да бидат вградени термоелементи со уреди 
за регистрирање. 

Член 364 
Вентилите што го регулираат доводот на гориво 

и воздух во горилниците или приборот за ракување 
мораат да се поставуваат од страна на отворот на 
горилниците за да се избегне влијание на пламенот. 

Член 365 
Јамските печки со лонци што се вадат мораат 

да имаат механизирани направи за вадење и пре-
местување на лонецот. 

Член 366 
Огништата од гасните печки мораат да се нао-

ѓаат само во надземна положба. Коморите за сого-
рување и димните канали не смеат да собираат и 
задржуваат гасови. 

Член 367 
Пред палењето на гасните горилници воздушни-

от вод и комората на печката мораат да се проду-
ваат со воздух. 

Член 36Р 
П намените печки што се ложат со цврсто, 

односно течно гориво мораат да бидат снабдени со 
ло-кална отшмукувачка вентилација. 

Член 369 
За да се избегне влегување на истопен метал во 

димниот канал од пламената печка, долниот раб од 
облогата на димниот канал мора да биде најмалку 
100 сит над долниот раб од отворот за полнење. 

Печката мора да биде конструирана така што 
материјалот на шаржата при уфрлувањето во печ-
ката да не паѓа во димниот канал. 

Член 370 
Димниот канал од платените печки мора секо-

гаш да биде исправен, чист и сув и заштитен од 
пробив на подземни води. 

Контролните отвори на димниот канал мораат 
да бидат добро затнати со тули. 

Чистењето на димните канали и поправките во 
нивната внатрешност се вршат само кога работата 
на печката е наполно запрена и.кога температурата 
во димниот канал не преминува +40пС. Пред поче-
токот на тие работи задолжително е отстранувале 
на собраните штетни гасови и на загреаниот воздух 
со помош на локални вентилациони уреди. 
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Работниците што работат во димниот канал мо-
раат да ја прекинуваат работата и да излегуваат од 
димниот канал по секои 20 минути. 

Член 371 
Поправка, контрола и чистење на димниот к а -

нал вршат само посебно стручно оспособени работ-
ници. 

Поправка, контрола и чистење на димниот к а -
нал се вршат секојпат по давање на соодветни упат-
ства, а пред почетокот на работниот процес. 

Член 372 
Производите што ќ е се извлечат од димниот к а -

нал по чистењето не смеат натаму да се преработу-
ваат, туку мораат веднаш да се отстранат од пого-
нот и да се сместат на места определени за таа цел. 

Член 373 
Во секој погон мораат да постојат детални упа -

тства за контролата и чистењето на димниот канал 
што ги опфаќаат сите локални услови на работата 
на печките. Упатствата се даваат со потпис на сите 
работници што учествуваат во вршењето на тие ра-
боти. 

4. Конвертори 

Член 374 
Одделенијата со Бесемерови конвертори мораат 

да бидат одвоени од другите производствени одде-
ленија . 

Член 375 
Механизмот за вртење, на конверторите мора да 

има електричен погон и уред за самосопирање. Ос-
вен електричниот погон, се препорачува и поставу-
вање на уред за рачно вртење на конверторите. 

Сите подвижни делови од механизмот за вртење 
мораат да бидат покриени со специјални заштитни 
обвивки. 

Член 376 
За полнење и поправка на конвертори со содр-

ж и н а над 10 1; мораат да постојат платформи од че-
л и к поставени на нивото на спојувањето на носот 
со конверторот, со на јмалку два излеза со скали. 

Член 377 
Носот на конверторот мора да биде снабден со 

цврсти уши за врзување со синџири. 

Член 378 
Приемната јама под к о н в е р т о р и ^ мора да биде 

непропустлива за вода и обложена со огноотпорна 
облога. 

Пред полнењето на конверторите јамата мора да 
се просуши и да се посипе со слој од сув песок. 

Член 379 
За Бреме на полнењето и празнењето на конвер-

торите лицата што не учествуваат во тие операции 
мораат да бидат оддалечени најмалку 10 т . 

Член 380 
Сите операции при работата на конверторите 

(наведнување, вдувување на кислород и др.) мораат да 
бидат поврзани со команден пулт на ко ј се наоѓа 
манометар за мерење на притисокот на кислородот. 

Работниците на командниот пулт и топилнича -
рите кај конверторите мораат да бидат меѓусебно 
поврзани со звучна или светлосна сигналчзапи ја. 

Член 381 
Забрането е земање мостри за проба од млазот 

на металот за време на неговото излевање од кон-
верторот. 

Член 382 
Забранети се поправки и контрола на механиз-

мот за вртење за време на работата на конверто-
рите. 

Поправките во внатрешноста на конверторот се 
дозволени само по неговото ладење до температура 
што не е повисока од 40оС. 

5. Топење вл магнезиумови легури 

Член 383 
Струганица и пилевина од магнезиум и негови 

легури мораат да се чуваат во специјални, добро 
затворени метални сандаци. Струганици подготвени 
за претопување (класирани, исчистени од туѓи пред-
мети и исушени) мораат да се наоѓаат во топилни-
цата во специјален сандак, во количество доволно 
за полнење на печката за топење. 

И с ф р л у в а њ е на отпадоци и прав од магнезиум 
и негови легури на ѓубриште е забрането. Ако тоа е 
потребно, отпадоците се. согоруваат на посебни ме-
ста обезбедени од пожар; 

Член 384 
Топителите што се користат при топењето на 

магнезиум и негови легури мораат да се чуваат на 
места на работата во херметички затворени сандаци. 

Член 385 
За гаснење на запален магнезиум и негови ле -

гури мораат да се користат суви мелени топите ли 
како и за топење на магнезиумови легури, 

За гаснење на запален магнезиум и негови ле -
гури е забранета употребата на вода, јаглендиоксид 
и противпожарна пена. 

Член 386 
Пред потопување и во истопен метал или то-

пител блоковите и отпадоците на магнезиум и него-
вите легури мораат да се загреат на температура 
од 120оС. 

Пред почетокот на топењето, лонецот за топење 
мора да се загрее на температура од 500 до 600оС. 

Член 387 
Секоја печка со лонец за топење на магнезиу-

мови легури мора во подот да има јама за прием на 
течен метал во случа ј на хавари ја . Јамите мораат 
да бидат добро заштитени од влегување на вода и 
со топлотна изолација , секогаш суви и чисти. Пред 
почетокот на секое топење, јамите мораат да се заг-
реат на јмалку на температура од 150СС, 

Член 388 
Облогата на печките за топење на магнезиумови 

легури мора да биде изработена од материјали што 
се однесуваат неутрално спрема магнезиумот, 

Забранета е употреба на динас-тули. сврзни 
раствори врз база на водено стакло или други си-
ликати и други материјали. 

Член 389 
Пристапот кои командите за управување со ра -

ботата на печките (вентили, кранови и сл.) мопа се-
когаш да биде слободен. За случа ј на хавари ја мо-
раат да п о о д а т дополнителни уреди што ја исклу-
чуваат од работа групата на печките или сите печки. 
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Член 390 
Во случај на неисправност на печката или ло-

вецот за време на топење (пробив на металот или 
други ненормалности што можат да доведат до ха-
варии), работата на печката мора веднаш да се за-
пре. 

Член 391 
Лонците за топење, како и инструментите и при-

борите за пренесување на лоиците по изработката 
или поправката, мораат пред употребата да се под-
ложат на контрола. 

XII. РАБОТА СО ТЕЧНИ МЕТАЛИ И СО ЗГУРА 

1. Леареки лонци 

Член 392 
Леарските лонци се изработуваат од челичен 

лим, при што односот на дебелината на лимот и 
пречникот на лонецот треба да изнесува 1 :100. 

Висината на лонецот спрема неговиот пречник 
треба да се наоѓа во однос 1 :1 . 

Односот на дебелината на облогата на лонецот 
и неговиот пречник во просек изнесува 0,07. Тој од-
нос треба да е 'за челик помал, а за железо поголем. 

Односот на дебелината на дното од лонецот и 
неговиот пречник изнесува до ОД. 

Најмалиот наклон на бочните ѕидови од лонецот 
се движи од 3 до 3°. 

Член 393 
Тежиштето на лонците во вертикална положба, 

наполнети со течни метали, мора да се наоѓа за 50 
до 100 mm под оската на вртењето. Овој услов е за-
должителен за сите лонци, без оглед на начинот на 
пренесување (рачно или механички). 

Член 394 
Бројот на слоевите на облогата на ловецот мо-

же да изнесува најмногу 3. 
Облогата на лоиецот со содржина до 5 тони мо-

же да се изработува со набивање на огноотпорна 
маса во еден непрекинат слој. 

Член 395 
Леарските лонци со содржина над една тона мо-

раат да имаат посебна површина за поправки и су-
шење. 

Член 396 
Најголемата дозволена маса на ливот и лонецот 

што го пренесува еден работник изнесува 20 kg. 
Најголемата дозволена маса на ливот и лонецот 

за рачно пренесување изнесува 60 kg. 
Ако лонецот со течен метал го пренесуваат двај-

ца работници, најголемата дозволена маса на това-
рот што може да го носи еден работник изнесува 
30 kg. 

Член 397 
Лонците со содржина над 0,5 тони, што се пре-

несуваат со дигалки, монореи и вагокетки, мораат 
да имаат механизми за вртење на цврстата конструк-
ција, со полжавест самосопирачки пренос и со гра-
ничник на вртењето, заштитени со обвивки од прс-
кање на метал и згура. 

Лонците без полжавест пренос ,со содржина под 
0,5 тони, што се пренесуваат со дигалки, мораат да 

имаат уред што го спречува нивното превртување. 

Член 398 
Лонците со содржина над 15 тони мораат да 

имаат механички погон за вртење. 

Член 399 
При пренесувањето на лонците со течен метал 

на вагонетки, лонците мораат да се прицврстат за 
да не дојде до нивно превртување. 

Член 400 
Носачите за лонците што се пренесуваат рачно 

мораат грижливо да се испитаат пред употребата, 
како по изработката така и по поправките. To текот 
на употребата испитувањето мора да се врши еднаш 
во два месеца. 

Носачите се испитуваат под статичко оптовару-
вање што за 50% е поголемо од максималното ра-
ботно оптоварување и тоа во тек на 15 минути. При 
испитувањето се контролира и надворешноста на 
носачите очистени од метал, згура, масло и други 
нечистотии. 

Член 401 
На лонците за леење на челик коефициентот на 

сигурноста за цврстината на ракавиците на лонците 
треба да изнесува најмалку 15. 

Дозволеното абање на ракавците на лонците во 
сите димензии во однос на првобитните дименцзии, 
изнесува најмногу 10%. 

Најмалку двапати во текот на годината ракав-
ците на лонците мораат да се контролираат според 
методот на дефектоскопија. 

Член 402 
По испитувањето и прегледот на лонците се 

контролира работата на механизмите за вртење, при 
што аголот на вртењето на лонецот треба да изне-
сува 180°. 

Член 403 
Лсхнцете со содржина над 5 тони мораат да имаат 

два уреда за сопирање. 

Член 404 
Прстените на носачите за пренос на графитни 

лонци мораат да бидат обвиени со азбестно јаже и 
снабдени со уред што спречува испаѓање на лове-
цот при наведнување. 

Член 405 
Челичните јажиња и синџирите на транспортни-

те средства предвидени за пренесување на лонци 
со течен метал, како и траверзите од самите лонци, 
мораат да бидат заштитени со обвивки од дејството 
на топлотно зрачење на течниот метал. 

Член 406 
Ракавците на лонците мораат да бидат од кован 

челик. Прстените и ракавците мораат да се жарат. 
Заварување на одделни делови на прстените и рз-
кавците е забрането. 

Член 407 
Изработка на лонци за леење низ дното и нивна 

експлоатација мораат Да ги задоволуваат следните 
услови: 

механизмот за затворање на отворот на дното 
на лонецот мора да има регулационен навој: 

2) рачката на затворачот мора да биде повратна: 
3) заверите помеѓу одделни цевки на механизмот 

за затворање на отворот на дното мораат да бидат 
добро затнати; 
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4) отворот за излевање на дното мора да биде 
изработен од магнезит, графит или висококвалите-
тен шамот; 

5) чепот за затворање мора да биде добро за-
цврстен за механизмот за затворање на дното и 
добро да налегнува во отворот на дното од ловецот; 

6) замена на механизмот за затворање на дното 
и на огноотпорниот отвор смее да се врши само по 
ладењето на ловецот; 

7) поставување на механизмот за затворање на 
дното во лонецот што се наоѓа под жлебот на печ-
ката е забрането; 

8) пред поставувањето на механизмот за затво-
рање на дното мора да се провери исправноста на 
облогата и исушеност^, на лонецот. 

Член 408 
Забранета е употреба на лонец за повторно . 

леење или разлевање на течен метал ако претходно 
не е заменет механизмот за затворање на дното и 
огноотпорниот отвор за излевање на дното на ло-
вецот. 

Член 409 
Забрането е држење на лонци во раце за време 

на нивното полнење со течен метал. 
Лонците можат да се полнат со течен метал нај -

многу до 7/8 од нивната зафатнина. 

Член 410 
Пред секоја употреба одговорното лице во то-

пилницата мора да ја провери исправноста на сите 
ловци и нивни делови. 

Член 411 
Пред употребата ловците мораат добро да се 

исушат и загреат. 
При сушењето на лонците температурата пос-

тепено се повишува на 250 до 300оС. 
За сушење на лонците во коморни печки е по-

требна температура од 300 до 400оС. 
Температурата на која лонецот мора да се за-

грее пред влевањето на железото изнесува 500 до 
600оС при леење во калапи за обична намена, и 700 
до 750оС — при леење на одливки што бараат висока 
температура на леење. 

Температурата на данецот пред влевањето на 
течниот челик мора да изнесува 700 до 750оС. 

Температурата на надворешната површина на 
плаштот од ловецот пред влевањето на течниот че-
лик изнесува 45 до 60оС. 

Член 412 
Кога поправка на лонци се врши на посебни 

места или во посебни јами, тие места и јами мораат 
да бидат заградени со ограда со висина од најмалку 
800 гпт и снабдени со механичка вентилација. 

Поправка на лонци може да се врши само по 
нивното ладење на температура не поголема од 40оС. 

Влегување на работниците во големи лонци за-
ради поправка е дозволено само по проверувањето 
дека нема висечки остатоци од згура, метали и об-
лога. 

Чистење и симнување на облогата мора да се 
врши само одозгора надолу. 

Член 413 
Леарските ловци се сушат со коксен или при-

роден гас. а во недостиг на коксен или природен 
гас - со течно гориво. 

При сушење на лонпите со гас, доводите на 
гасот и затворачите мораат во се да бидат изведени 
според прописите за заштитните мерки во гасните 
постројки. 

Пред палењето на гасот во лонецот мора да се 
потпали огин од дрва. Гасот може да се пушти само 
на запален огин. 

Член 414 
Ловците за топење на магнезиумови легури под-

лежат на посебни постапки за контрола и крите-
риуми за исклучување од употреба. 

Намалување на дебелината на ѕидот и на дното 
на заварен лонец во однос на првобитната дебелина 
не смее да биде поголемо од 50%. 

Намалување на дебелината на ѕидовите на леан 
лонец не смее да биде поголемо од 50%. Тоа важи 
и за намалување на масата на лонецот во однос на . 
прво бита ата маса. 

Ако условите од ст. 2 и 3 на овој член не се 
исполнети, лонците се исклучуваат од употреба. 

Член 415 
Новите леани лонци за топење на топители пред 

употребата се испробуваат 8 часа. 

Член 416 
Непрекинатото време на работата на лонецот 

од почетокот до втората контрола ќе смее да биде 
подолго од 24 часа. 

Се дозволува време на работа на лонецот помеѓу , 
контролните прегледи од 48 до 72 часа. 

Ако на лонецот се појави општо или локално на-
малување на дебелината на ѕидовите или дното, 
прегледите на лонецот мораат да се вршат по секои 
24 часа. 

Заварени лонци мораат да се контролираат нај -
малку секои 8 часа. 

Член 417 
Пред употребата ловците за топење на магне-

зиумови легури мораат да се сушат неколку дена 
во специјални комори за сушење на температура од 
70 до 80оС или на свод од пламена печка. 

По сушењето лонците мораат да се загреат и 
жарат 2 до 3 часа на температура од околу 600оС. 

2. Испуштање на течни метали од печки и земање 
на мостри 

Член 418 
Пред испуштањето на челикот од печките, отво-

рот и жлебот за испуштање мораат детално да се 
поправат и премачкаат, а потоа да се исушат на 
температура од 600 до 800оС. 

Член 419 
Наклонот на жлебот за испуштање на течниот 

метал мора да изнесува 2 до 50. 
Жлебот за испуштање на челикот, изработен од 

тули, мора да се поправи или замени, ако не е во 
исправна состојба. 

Член 420 
При испуштањето на течниот метал низ отворот, 

покрај секоја печка мораат да се наоѓаат најмалку 
по две прачки долги по 1,5 m и резервни чепови за 
затворање на отворите на печките. 

Член 421 
За време на отворањето ва печките и испушта-

њето на течниот метал, дигалката за транспорт на 
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течниот метал мора да се помести на местото на кое 
течниот метал при прскањето не може да ја достаса 
кабината од дигалката. 

Работниците што работат на испуштањето на 
течниот метал од печките мораат да имаат соодветни 
лични заштитни средства. 

Член 422 
Пред земањето на мостри од течниот метал за 

потребите на контрола и испитување на квалитетот, 
лажиците, рачните лонци и другите алати мораат 
добро да се исушат и загреат. 

Мострите од течниот метал смеат да се излеваат 
само во посебен калап, што е претходно исушен. 

По излев,ањето на мострата и симнувањето на 
остатокот од металот, лажицата и другиот алат мо-
раат веднаш да се однесат на местото за чување што 
се наоѓа од страна на печката. 

Член 423 
Забрането е движење на луѓе и работа под жле-

бот за време на неговата поправка, сушење и испуш-
тање на течниот метал. 

3. Обработка на течно железо со магнезиум 

Член 424 
Додавање магнезиум на истопено железо се вр-

ши во лонци сместени во специјална затворена ко-
мора, во херметизирани лонци или во претпечка 
посебно приспособен за таа цел. 

Член 425 
Херметизираните лонци мораат добро да се за-

творат со тежок челичен капак што има приклучок 
за одведување на гасовите и да се огради со заш-
титни екрани заради спречување брзгање на мета-
лот при подигањето на капакот по завршеното до-
давање на магнезиумот. 

Член 426 
Комората за сместување на лонците во кои се 

додава магнезиум мора да има отшмукувачка венти-
лација к контролни отвори затворени со модро стак-
ло со доволна цврстина. 

Член 427 
Потопување во течно железо на ѕвона со маг-

незиум или негова предлегура се врши со помош на 
специјален уред и по претходно загревање. 

Работниците што работат на работите од став 1 
на овој член мораат да бидат снабдени со лични 
заштитни средства и со специјална заштитна об-
лека. 

4. Рафинација на алуминиумон легури 

Член 428 
Рафинација на алуминиумон легури со хлор 

(хлорирање) се врши во лонци сместени во специ-
јални комори или непосредно во печки со лонци 
снабдени со отшмукувачка вентилација. 

Член 429 
Комората за хлорирзње на метали може да се 

доѕида кон простори!ата во која се наоѓаат работ-
ниците што ја вршат таа работа или да се смести 
одвоено. 

Комората 'мора да има врата што цврсто се за-
твора однадвор, херметички застаклен отвор за кон-
трола на текот на процесот и отшмукувачка венти-
лација што ги отстранува гасовите. 

Член 430 
Просторијата за работникот што работи врз хло-

рирање мора да има двонасочна светлосна или 
звучна сигнализација за врска со местото за хло-
рирање. шмукалка вентилација со која воздухот се 
менува десет пати во текот на еден час и херметич-
ки затворени контролни отвори спрема погонот и 
соседната просторија со шишиња на хлор. 

Во просторијата секогаш мораат да се наоѓаат 
по два исправни индикатора за утврдување на по-
јавата на хлор, како и регенеративни кислородни 
респиратор!^. 

Член 431 
Просторијата со шишиња со хлор мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) подот од просторијата мора да биде отворен 

спрема хемиско дејство на хлорот и слаби киселини 
и мора да има доволен наклон; 

2) ѕидовите од просторијата мораат да бидат 
премачкани со смола на висина 1 ш од подот; 

3) ѕидовите на ниво на подот мораат да имаат 
застаклени отвори за утврдување на присуството на 
гас; 

4) прозорските стакла свртени кон јужната стра-
на мораат да бидат бојосани со бела боја или мати-
рани; 

5) вратата за излегување надвор и во простори-
јата за работниците мора херметички да се затвора; 

6) шишињата со хлор мораат да бидат сместени 
во специјални лежишта што имаат направи за за-
цврстување на шишињата; 

7) за случај на излегување на хлорот од шише-
то мора да постои бања со доволни димензии 
наполнета со 2/3 од зафатнината, со 20%-тен рас-
твор на натриумтиосулфат со сода, во која се пото-
пуваат шишињата што пропуштаат хлор. Висината 
на раотворот над потопените шишиња мора да изне-
сува најмалку 150 ш т , а растворот на натриумтио-
сулфат во бањата мора да се менува секои 10 дена; 

8) просторијата мора да има шмукално-отшму-
кувачка вентилација со која воздухот се менува пет-
наесет пати во текот на еден час а во таа просторија 
при дното мораат да бидат сместени отшмукувачкл 
отвори и во неа мора да се обезбедува температура 
на воздухот не повисока од 4-250С. 

9) просторијата мора да има уред за дегазација 
преку распрскување, на раствор на натриумтиосул-
фат и сода. Со уредот мора да се ракува надвор 
од просторијата; 

10) влезовите во просторијата за работниците од 
погонот и од просторијата за работн,иците во прос-
торијата со шишиња на хлор мораат да имаат пра-
гови што спречуваат влегување на гас во топилни-
цата ако тој излегува од шишето; 

11) ракување со вентилите на шишињата и со 
главниот вентил на водот за одведуваше на хлорот 
мора да се врши од просторијата за работниците. 

Член 432 
Резервните шишиња со хлор мораат да се чуваат 

во специјални затворени простории чија изградба 
и опрема им одговараат на условите пропишани за 
чување на јаки отровни материи. 

Член 433 
Во простори!ата за шишињата со хлор не смее 

да има повеќе од едно шише со хлор за рафинација 
и едно шише со азот за продувување^ на цезозодот 
за хлор. 

Член 434 
Шишињата со хлор мораат да имаат редукцио-

неч вентил со манометри за висок и ризик притисок 
сместени во просторијата за работтт"тт"^е. 
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Член 435 
Цевоводите за хлор мораат да бидат отворени, 

поставени на растојание од најмалку 50 мм од ѕидо-
вите, одвоени од другите цевовод,и и комуникации и 
сместени на местата на кои нема опасност од меха-
нички оштетувана. Цевоводот мора да биде приста-
пен за контрола на сите места и бојосан со темнсзе-
лена боја. 

Цевоводите за хлор што се наоѓаат над минува-
лиштето за работниците, не смеат да имаат врски 
преку прирабниците. 

Влошките на местата на спојувањето на цевово-
водот не смеат да пропуштаат гас во просторијата. 

Член 436 
Новиот цевовод за хлор се испитува под пробен 

притисо-к од 90 МРа, а во текот на експлоатацијата! 
цевоводот мора секои 6 дена да се проверува на 
затнатост со помош на азот под притисок од 00 МРа. 

Член 437 
На цевоводот што доведува хлор до неколку 

печки преградните вентили мораат да се поставуваат 
на доводната цевка за секвоја печка. 

Регулацијата на додавањето на хлор во иста-
пениот метал со помош на вентили поставени на 
одделни доводни цевки за секоја печка е забранета. 

Додавањето на хлор во иотопениот метал се ре-
гулира со помош на вентилот на шишето со хлор 
или главниот вентил на цевоводот што тргнува од 
шишињата. 

Член 438 
Хлорот од шишето во цевоводот мора да се 

испушта преку редукторот што е регулиран на при-
тисок потребен за хлорирање на течен метал во 
согласност со производствените упатства. 

Заради впивање на влагата е потребно хлорот, 
по можност, да се пропушта преку сулфурна кисе-
лина или на друг начин. 

Член 439 
Кварцната цевка низ која хлорот се воведува 

во течниот метал мора да биде цврсто споена со 
цевоводот за хлор со помош на гумено црево. 

Пред внесувањето во течниот метал, кварцната 
цевка мора да се загрее, а по спуштањето во мета-
лот мора да се држи во таа положба со помош на 
специјален прибор. 

Забрането е кварцната цевка да се држи во 
раце при хлорирање. 

Член 440 
Цврсто затворените вентили на шишињата со 

хлор мораат да се отвораат само со помош на специ-
јални клучеви. 

Шишињата со неисправни вентили П се враќаат 
на организацијата на здружен труд што врши пол-
нење со хлор. 

Поправки на вентилите на шишињата во леар-
скиот погон се забранети. 

Член 441 
Транспортот на шишињата со хлор во погонот 

може да се врши само на специјални вагонетки (ко-
лички). 

Транспорт можат да вршат само работниците 
што се добро запознаени со правилата за ракување 
со шишињата со хлор. 

Член 442 
Во просторијата за хлорирање мораат да посто-

јат сигнализација за хемиска тревога и исправни 
гас-маски за сите лица што учествуваат во отстра-
нувањето на дефектот. 

За утврдување на местото на пропуштагвето 
на хлорот е дозволена употребата само на хемиски 
индикатори. 

Член 443 
Хлорните, флуорните и другите соли што се ко-

ристат за рафинација на метали, мораат да бидат 
раситнети, измешани во определени пропорции и 
про суат е ни. 

Уредите за исипување, мешање и сушење мо-
раат да имаат локална отшмукувачка вентилација. 

Член 444 
Солите подготвени за рафинација мораат да се 

чзтваат во херметички затворени садови или во за- ' 
греаани ормани за сушење. 

Член 445 
Хлоридот на цинк што се користи за рафинаци-

ја на алуминиумон легури, мора пред употребата 
да се исуши, истопи и разлее во калапи со опреде-
лена големина за да се добијат туби од определена 
маса. Излеаните туби мораат да се чуваат во хер-
метички затворени садови или во загреани ормани 
за сушење. 

Член 446 
Солите за рафинација (стопени и во форма 

на прашок) се внесуваат во течен метал во сува 
состојба. 

Член 447 
Тубите со хлорид на цинк се внесуваат во те-

чен метал со помош на загреан и издупчен метален 
цилиндар што се зацврстува за долга метална 
прачка. 

Член 448 
И сит н етите соли за рафинација се внесуваат во 

течниот метал со помош на загреана метална кутија 
зацврстена за долга метална прачка. 

5. Леење 

Член 449 
Транспортирање на течен метал до местото на 

леењето и враќање на празните лонци се врши спо-
ред однапред утврдените правци. 

При рачно пренесување на течен метал во лонци 
мораат 'да постојат минувалишта широки најмалку 
2 т , а помеѓу редовите на калапите најмалку 1m 

Член 450 
Месните дигалки што се користат при леењето 

мораат да имаат затворени кабини со вградена ефи-
касна ве,нтилација и вграден дупли систем за коче-
ње на подвижниот механизам. 

Член 451 
Брзината на движењето на работниците при 

рачно носење на празен лонец не смее да изнесува 
повеќе од 1 м/ѕ, а при носење на лонец наполнет 
со течен метал — повеќе од 0,75 ш/ѕ. 

Член 452 
Масата на лонецот со течен метал што се пре-

несува со помош на монореи не смее да биде поло-
лема од 500 

Член 453 
При брзината на движењето на конвеерите над 

4 m/min. станицата за леење мора да има платформа 
што се движи со брзината на коивеерите. 

Металот не смее да се влева во калапи во од ако 
брзината на движењето на конвеерите е 6 m/min и 
поголема. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Должината на станицата за леење изнесува од 
6 до 8 m при брзина на движењето на конвеерите 
до 5 m/min и 10 до 12 при брзина на движењето на 
конвеерите над 5 m/min. 

Член 454 
Времето што минува помеѓу завршетокот на 

склопувањето на суровите песочни калапи со ладил-
ници и нивното леење не смее да биде подолго од 
3 до 4 h. 

Член 455 
Висината на падот на течниот метал при леење-

то од рачниот лонец не сме да изнесува повеќе од 
150 mm, а при леење од лонец што го пренесува 
дигалка — од 250 до 500 mm. 

Член 456 
Сите алати што се користат при влевањето на 

течен метал во калапи и што доаѓаат во допир со 
течниот метал, мораат да бидат чисти од рѓа, суви 
и загреани. 

Член 457 
Згурата и остатоците о^ металот по завршеното 

леење се излеваат во загреани кокили или кош-
ници. Излевање на под или во јама не е дозволено. 

Член 458 
Растопливите метални калапи (кокили) мораат 

да бидат изработени така што да обезбедуваат хер-
метичко спојување на два полукалапа. 

Приборот за затворање мора да обезбеди сигур-
но спојување на полукалапите за време на леењето 
и зацврстувањето на течниот метал. 

Член 459 
Рачките и лостовите на металните калапи пред-

видени за затворање и расклопување на полукала-
пите. за исфрлување и вадење на јадрата мораат да 
бидат конструирани и поставени така што да не 
може да дојде до повреда на рацете без оглед во 
која положба се наоѓаат. 

Член 460 
Металните калапи што се користат на специја-^ 

л и о т , . механизирани уреди и машини (карусел 
и др , vip«aT да бидат снабдени со истиснувачи на 
о;? лири и што 'а исклучуваат потребата од внесува-
ње на рацете во опасната зона. 

Член 461 
Пред леењето металните калапи мораат сигурно 

да^се зацврстат на масата од машината. Масите од 
машините со наклон мораат да имаат граничници 
за вртење. 

Член 462 
Пред леењето сите видови метални калапи и 

јадна мораат да се загреат до температура од 150 до 
200°С а металните калапи за леење на ситни од-
ливки — од 300 до 350°С. 

Температурата на загревањето на одделни де-
лови од металните калапи при леењето на сложени 
одливки со нерамномерна дебелина на ѕидовите не 
смее да премине 500°С. 

Загревање на металните калапи со течен метал 
не е дозволено, освен при центрифугално леења. 

Член 463 
Гневните елементи за електрично загревање на 

металните калапи, сместени во телото на каналите 
или во плочата, не смеат да имаат напон на струја 
поголем од 12 V. Тие мораат да бидат затворени за-
гади заштита од случаен допир и прскање со теч-
ниот метал. 

Член 464 
Пред загревањето металните калапи се премач-

куваат со специјални мачканици во слој дебел 
0,3 до 0,5 mm што по премачкување^ се исушува. 

Член 465 
Металните калапи што се ладат со вода мораат 

да бидат херметички споени со цевовод за да не 
дојде до пропуштање на вода во шуплината на ка -
лапите. 

Член 466 
Лонците и другите алати што се користат при 

леењето во металните калапи мораат пред употреба-
та да се загреат. 

Член 467 
Ширината на леарската хала при поставувањето 

на машината за леење под притисок во два реда мо-
ра па изнесува најмалку 12 т . 

Растојанието помеѓу машините во зависност од 
нивните габаритни димензии, изнесува 3 до 4 т . 
Толкаво растојание треба да биде и помеѓу оските 
од машините, зависно од типот на машината. 

Член 468 
Помеѓу машините за леење под притисок мораат 

да се поставуваат штитници од челичен лим чија 
должина не е помала од машината, а висината — 
помала од 2 т . 

Растојанието помеѓу штитниците и машината од 
страната на послужувањето мора да изнесува на ј -
малку 1.5 ги. а растојанието помеѓу ѕидот или штит-
никот и машината на челната страна — најмал-
ку 1 т . 

Член 469 
Машините за леење под притисок мораат да 

имаат блокади што спречуваат создавање притисок 
пред затворањето на ка.мпите и цврсто налегнување 
на чибукот со метал на влез пикот. 

Член 470 
Сите зони на машината за леење под притисок, 

во кои е можно прскање на течниот метал мораат 
да бидат затворени со заштитни обвивки илР1 штит-
ници. 

Член 471 
Загревање на ловците со течен метал на маши-

ните за леење под притисок смее да се врши само со 
електрична струја или гас. 

Член 472 
Капаците на отворите за леење, мораат да со 

затвораат од внатрешната страна на автоклавот. 
Констр,укцијата и изогбитката на капацнте мо-

раат да обезбедуваат цврсто и брзо затворање на 
отворите со механизмот што се наоѓа од надвореш-
ната страна на автоклавот. 

Член 473 
Работните површини кон отворите за леење на 

автокпарот мораат да бидат широку намалку 1 5 m 
и обложени со метални плочки. 

Површините што се наоѓаат над нивото чѕ по-
дот мораат "А имаат огради високи 1 m што FO НОТ-
НИОТ дел до висина од најмалку 180 mm мораат да 
бидат полни. 

Пристапот на работните површини мора да 
без скали, со наклон од најмногу 20° и со бочни 
огради високи 1 т . 
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Член 474 . 
За пристап кон автоклавите сместени во вдлаб-

натината во подот се поставуваат скали широки н а ј -
малку 0.6 т , со ограда. Вдлабнатината во подот мора 
да има ограда висока 1 ш што е полна во долниот 
дел најмалку до висина од 180 пита. 

Член 475 
Со конструкцијата на машината за леење под 

притисок мора да се предвиди заштита што спре-
чува персоналот да се најде помеѓу недвижните и 
подвижните плочи во моментот на чистење, премач-
кување на калапите и поправки. 

Член 476 
За изработка, премачкување, сушење, загревање 

и ладење на металните калапи за леење под прити-
сок важат одредбите на чл. 458 до 466 од овој пра-
вилник. 

Член 477 
Машините за леење под притисок мораат да 

Имаат локална отшмукувачка вентилација. 

Член 478 ' 
Машините за центрифугално леење мораат да 

имаат прибор што спречува излегување и прскање 
на металот од калапот што се врти, како и огради 
околу сите подвижни делови на погонскиот меха-
низам. 

Член 479 
Металните калапи за центрифугално леење мо-

' раат да бидат урамнотежени за да не создаваат ви-
брации при вртењето. 

Член 480 
Со конструкцијата на машината за центрифу-

гално леење мора да биде предвидена блокада што 
дозволува леење само при затворени врати во обвив-
ката и при вртењето на кокилата. Во долниот дел 
од обвивката мора да се наоѓа решетка што го задр-
жува истурениот метал и коварината, а ја пропушта 
водата за ладење во собиралникот под машината. 

Член 481 
На машините со хоризонтална оска на вртење 

инката за леење мора да биде зацврстена на посебен 
носач, а на машините со вертикална оска на вртење 

на надворешната обвивка. 

Член 482 
Машините за центрифугално леење мораат да 

Ѕтаат светлосна сигнализација што покажува дали 
леењето е дозволено дали машината работи во авто-
матски циклус и др. 

Член 483 
Пред почеток на леењето машината за центри-

фугално леење мора да се испроба во празен од. 

Член 484 
Леењето на школкави калапи мора да се врши 

на посебни места во леарнпцата снабдени со локална 
отшм\ткувачка вентилација. 

Во масовното производство на одливки со лее-
ње во школкави калапи, транспортот на металот и 
леењето на конвееп како и истресувањето на од-

„ ливките, мораат да бидат механизирани.^ 
Ппи леењето на конвеер школкавите калапи 

исполнети со течен метал мораат да влегуваат во 
тунелот за ладење тито е снабден со локална отшму-
кувачка вентилација. 

Член 485 
За спречување пробив на металот од полните 

школкави калапи мораат да се применуваат меха-
нички или пневматски стегачи или друг сигурен 
начин на оптоварување на школките пред леењето. 

Член 486 
Мешање на повратна мешаница од школкави 

калапи и јадра со универзална калапна мешаница 
или други видови јадреви мешаници не е дозво-
лено. 

Член 487 
При леење на топливи модели, површините на 

кои се врши леењето, транспортерите, конвеерите 
итн. мораат да имаат направи што спречуваат пре-
вртување на калапите при леењето. 

Член 488 
Површините на кои се врши леење мораат да 

имаат отшмукувачка вентилација. 

Член 489 
Тунелите за ладење на конвеерите мораат да 

бидат снабдени со отшмукувачка вентилација што 
спречува издвојување на гасови во работната прос-
торија при леењето. 

6. Испуштање и гранулација на згура 

Член 490 
За гранулација на згура на куповни печки се 

користи вода од системот за ладење на печките или 
вода што излегува од мокриот фаќач на искри, во 
количество приближно 0,5 т 3 на една тона метална 
шаржа. 

Член 491 
Должината на жлебот за гранулација на згура 

не смее да биде помала од 3 т . 
Наклонот на жлебот за гранулација на згура не 

смее да биде поголем од 120, ниту помал од З0. 

Член 492 
Зафатнината на лонците за транспорт на течна 

згура треба да изнесува приближно 11 т 8 . 
Тежиштето на лонецот наполнет со течна згура 

мора да се наоѓа најмалку 200 шш под оската на 
вртењето. 

Наклонот на шините за транспорт на згура со 
вагони не смее да изнесува повеќе од 0,5 шш на 
секој метар должина на патот. 

Член 493 
За време на испуштањето, или симнувањето на 

згурата од електричните печки околу местата на 
испуштањето мораат да се постават штитници што 
ги заштитуваат работниците од прскање на згурата. 

Член 494 
Остатоците од течната згура од ловците за лее-

ње на метал по леењето се истресуваат во лонец за 
згура или во посебна кошница. 

XIII. ИСТРЕСУВАЊЕ НА ОДЛИВКИ ОД КАЛАПИ 

Член 495 
Расклопување на калапите и истресување на од-

ливките смее да се врши само по завршетокот на 
процесот на кристализацијата на металот во кала-
пот. Времето на траењето на кристализациј ата на 
металот мора да биде означено во технолошката 
листа. 
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Член 496 
Во леарниците со рачно истресување на одлив-

ките од калапите на подот на леарницата, пред по-
четокот на истресувањето дел од подот на кој се 
вршат овие операции и самите калапи се прскаат 
со вода за да се намали запрашувањето при истре-
сувањето. 

Член 497 
Рачно смеат да се истресуваат само калапи со 

маса до 50 кѕ. Празните калапници при тоа смеат 
да се редат на грамада висока до најмногу 1,5 т . 

Член 498 
ЈГадилниците и жичената арматура се отстрану-

ваат од одливките при истресувањето само со помош 
на посебни алати. 

Член 499 
Во леарниците со капацитет над, 5.000 тони ,од-

ливки годишно, работите врз истресување на одлив-
ки од калапите.^ транспортот на одливките и на 
повратната калапна мешаница мораат да бидат 
механизирани а во сериско производство — авто-
матизирани. 

Член 500 
Крупните јадра од одливките ое избиваат по 

хидрауличен или електрохидрауличен пат во посе-
бни комори на погонот изолирани и снабдени со 
отшмукуванка вентилација. 

. Член 501 
Решетките за истресување на одливки од кала-

пите мораат да имаат локално механичко отшмуку-
Еање на прав. При висина на калапите до 0,5 т 
отшмукувањето на прав и гасови се врши низ ре-
шетка надолу, а за калапите високи над 0,5 т по-
крај отшмукувањето надолу, треба да се обезбеди 
уште и бочно отшмукување на прав и гасови. 

Ако решетките за истресување се наполно за-
творени, отшмукувањето се врши од обвивката на 
решетката. 

Член 502 
Решетките за истресување и уредот за избивање 

на јадра не смеат при работата да произведуваат 
бучава над вредноста пропишана во член 711 од овој 
правилник. 

Член 503 
Во уредите за електрохидраулично избивање на 

јадрата од одливките мораат да се предвидат: 
1) механизирано чистење на талогот од бањите, 

уфрлување и вадење на одливките и движење на 
електродите; 

2) локална вентилација што спречува загаду-
вање на воздухот со озон и оксиди на азот; 

3) сместување на исправачкиот уред во изоли-
рана просторија, како и применување на полуспро-
Б О Л Н И Ч К И исправач што не емитира рендгенски 
зраци: 

4) местото на работата на работниците во затво-
рена и од бучава изолирана кабина, заштитена од 
пробив на електромагнетни бранови и снабдена со 
општа вентилација. 

Член 504 
Околу решетките за истресување мораат да по-

стојат минува лишта широки најмалку 1 т . 
Должината на станицата за истресување, по 

правило, изнесува од 6 до 10 т . 

Член 505 
Конструкцид ата на висечките вибратори мора да 

обезбеди сигурно обесување на калапите за ф и н -
ката на Еибраторите и да ги осигури работниците од 
последици на дејствување на вруќата мешјаница 
што испаѓа од калапите. 

Член 506 
Конвеерите (транспортерите) со одливките што 

се ладат мораат да бидат изолирани од работните 
простории. 

Температурата на одливките што се симнуваат од 
конвеерите (транспортерите) не смее да биде пови-
сока од 70°С. 

Член 507 
На местото на работата на истресувачите на од-

л и к и т е мора да се обезбеди температура од 12 до 
15°С зиме и 20 до 25°С лете. 

Член 508 
Брзината на движењето на воздушниот млаз 

изнесува: 

1) при истресувањето на решетките кон конвеер: 
— зиме — — — — — — 2 до 3 т / ѕ ; 
— лете — — — — — — 4 до 5 т / ѕ ; 

2) при истресувањето на крупни ре-
шетки на периодична работа — 1 до 1,5 т / ѕ ; 

3) при избивањето на јадра на 
вибратори: 
— зиме — — — — — —0,7 до 1,0 т / ѕ ; 
— лете — — — — — — 1,5 до 2,0 т / ѕ . 

Член 509 
Транспортерите на готови одливки мораат да 

имаат наведнати жлебови за рамномерен прием на 
одливки и огради што спречуваат паѓање на одлив-
ките од транспортерите. 

На висечките транспортери одливките мораат 
да бидат добро зацврстени. 

Член 510 
Отстранување на остатоците од калапната ме-

шаница од плочите или количките на конвеерите 
мора да биде механизирано — со помош на специ-
јални четки или симнувате. 

Член 511 
Издувување на стресените одливки со компри-

миран воздух во работната просторија е забрането. 
Ако за одливките со сложена конфигурација на 
внатрешните шуплини технолошки е неопходно из-
лупувањето со компримиран воздух е дозволено са-
мо во посебни комори снабдени со механичко от-
прашување. 

XIV. ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА ОДЛИВКИ 

1. Чистење на одливки 

Член 512 
Чистење на одливки од заостанатиот песок се 

врши во хидрокомори со вода и во хидрокомори со 
мешаница на вода и песок, во уреди за чистење со 
челична сачма и во тапани. 

Забрането е применување на уреди за чистење 
со струја на сув песок. 
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I Член 513 
Коморите за чистење на одливки со ОТРУЈ а на 

челична сачма мораат да бидат конструирани така 
што работниците да се наоѓаат надвор од комората. 
Процесот на чистењето и враќањето на сачмата по-
вторно во работа мора да биде механизира^ 

Контрола на процесот на чистењето се врши 
низ специјални контролни отвори. 

Коморите за чистење во сачма мораат-да бидат 
конструирани така што да не се допушти излетува-
ње на сачмата од комората. 

Член 514 
Хидрокоморите за чистење со струја на вода 

Или мешаница на вода и песок не смеат да пропуш-
таат пара и прав во работната просторија. 

Коморите мораат да имаат специјални направи 
за превртување на одливките што се чистат во комо-
рата. Со тие направи се ракува надвор од комора-
та. 

Контрола на процесот на чистењето се врши 
низ контролните отвори застаклени со стакло со 
доволна цврстина. 

Коморите мораат да имаат соодветна сигнализа-
ција што предупредува на отворањето на вратата 
на комората. 

Член 515 
Вратите на коморите за чистење што се отво-

раат вертикално со подигање мораат да бидат урам-
нотежени со контратегови заградени на целиот пат 
на движењето и снабдени со прибор што спречува 
паѓање на теговите на вратите во случај на кинење 
на јажето. 

Член 516 
Работа со хидромонитор со привремени површи-

ни е забранета. 
Хидромониторот се зацврстува за ѕидовите од 

комората на топчест чеп — ракавец или се обесува 
преку амортизерите. 

Содржината на песокот во водата не смее да 
биде поголема од 50% според масата. Кварцниот пе-
сок, кога тоа е можно, треба да се замени со вешта-
чки абразивни материјали. 

Член 517 
Пумпното одделение што хидрокомората ја 

Снабдува со вода, мора да се наоѓа во одвоена про-
сторија, изолирана од другите работни простории, 
снабдена со сигнализација што обезбедува двојна 
врска со работната површина во хидрокомората. 

Член 518 
Транспорт на одливките од местото на чистење-

то и обратно, како и полнењето и празнењето на 
комората за чистење, мора да се врши со помош на 
најпогодни транспортни средства. 

Член 519 
При вршењето на :разни работи во хидрокомо-

рите (контрола, ремонт и сл.) дозволена е употреба-
та на електрични ламби за осветление со напон на ј -
многу 24 V. 

Член 520 
Чистењето на резервоарите од наталожениот 

талог под коморите мора да биде механизира^ . 

Член 521 
Тапаните за чистење на одливки мораат да 

имаат: 
1) обвивка изолирана од бучава: тапанот може 

да биде и вкопан во подот а се дозволени и други 
начини на намалување на бучавата на допуштеното 
ниво; 

2) посебен електричен погон и блокада што сп-
речува работа при полнење и празнење на тапанот; 

31 сигурен сопирачки уред за запирање, како и 
направа што ја фиксира положбата на тапанот за 
време на полнење и празнење;, 

4) сигурни и безбедни огради околу запчестите 
и ременските преноси, спојничките наглавки, оски-
те и другите подвижни делови што би можеле да 
предизвикаат несреќни случаи при работата на та-
панот, 

5) локално отшмукување на правот од внатреш-
носта на тапанот при вртењето на тапанот и при пол-
нење Ф! празнење 

6) ограда и скали ако тапанот се наоѓа на 
издигната површина. 

2. Брусење, отстранување на влевниот систем и об-
режување на одливки 

Член 522 
Брусење и обрежување на одливки и отстрану-

вање на влевниот систем не сме да се врши на тем-
пература на одливките повисока од 50"С. 

Член 523 
Крупните одливки со сложена конфигурација 

се обрежуваат на цврсти и стабилни дрвени поста-
м е н т или на решеткав под со отшмукување на воз-
духот надолу низ решетката и со дифузен дотек на 
воздух во горната зона од просторијата. 

При обрежување на длабоки шуплини во о д л и -
ките, работниците мораат да имаат маски со при-
силен довод на воздух. 

Член 524 
Средни и ситни одливки во немеханизирани ле-

арници се обрежуваат на маси на кои се наоѓаат сте-
галки или другњ направи за зацврстување на одлив-
и т е . 

Член 525 
За обрежување одливки по должината на ма- -

сата мора да се обезбеди најмалку 1,2 т простор. 
Ширината на работните маси изнесува 0,7 до 

0,8 т . 
Растојанието помеѓу работните маси, ако се смес-

тени напречно на главното минувалиште, изнесува 
0,9 до 1,6 т . 

Висината на работните маси треба да е околу 
0,7 до 0,8 т , со можност за приспособување кон ви-
сината на работниците. 

Член 526 
Работните маси се заградуваат со жичени мре-

жи заради заштита на соседните работници од чес-
тици на металот при обрежувањето. 

Висината ца заштитната мрежа изнесува 0,5 до 
1,6 т , а големината на отворите во мрежата — нај-
многу 3 ш т . 

Наместо мрежа можат да се постават штитници 
високи 1 до 1,5 т од подот. 

Член 527 
Растојанието помеѓу оските на стегалките на 

работната маса за обрежување мора да изнесува 
најмногу 1 т . 

Член 528 
За работната маса се поставува црвена решетка 

со растојание помеѓу летвичките 25 до 30 т т на 
која стои работникот за време на работата. 
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i-лен 529 
л к о оорежувањето се врши со помош на маши-

ни, ширината на минувалиштето помеѓу машините 
не смее да биде помала од 1 т . 

Член 530 
Ширината на минувалиштето помеѓу редовите 

на масите мора да изнесува на јмалку 1 т , а шири-
ната на минувалиштето помеѓу масите и ѕидовите од 
зградата — на јмалку 1,2 т . 

Член 531 
Должината на рагчките на лесните чекани (50 до 

200 g) за рачно обрежување на одливки изнесува од 
250 до 300 mm, на средни чекани (400 до 500 g) — 350 
mm. а на тешки чекани (600 до 1000 g)— од 380 до 
450 мм. 

Член 532 
Масата на чеканите по секој m m ширина на се-

чилото изнесува од 30 до 40 g. 
Масата на чеканите што се користат за сечење 

изнесува од 300 до 500 g. 

Член 533 
Масата на токмак за сечење изнесува од 2 до 10 

kg. 
Должина на рачката н а токмак, изнесува од 450 

до 900 mm. 

Член 540 
Пречникот на кружната тела што се користи 

во леарниците за обрежување на одливки и за 
отсечување на влезните системи изнесува од 500 до 
1300 m m при т и р а н а на резот 4 до 8 mm. 

Член 541 
Брзината на к р у ж н а т а пила при режењето на 

хранителот за нежарен челичен лим изнесува од 10 
до 20 m/min . 

Разната брзина на дискот на „беззаба" пила 
за режење на хранителот изнесува до 140 т / ѕ . 

Брзината на режењето на к р у ж н и пили на маг-
незиумови легура, зависно од пречникот на дискот 
и намената, изнесува од 400 до 3000 m / m ш . 

Член 542 
Најголем пресек на предметите што може да се 

сече со лентеста пила изнесува 200 m m X 200 mm. 
Најголемата должина на резот на лентеста пила 

изнесува 500 mm. 
Ширината на резот на лентеста пила изнесува 

од 1.5 до 1,75 mm. 
Брзината на движењето ка лентеста пила по 

работ па дискот и сечењето на магнезиумови ле-
гури изнесува до 1500 m/min . 

Брзината на движењето на лентеста пила при 
режењето на лимени полуфабрикати изнесува до 
3000 m/min . 

Член 534 
Отпорноста на дрвото на ударно свиткување из -

несува на јмалку: 
1) за рачки на чекани 3,7 N/cm* 
2) за рачки на токмаци 4,2 N/cm*. 

Член 535 
При вглавувањето на рачките на чеканите и 

токмаците се користат железни клинови чи ја дол-
жина треба да изнесува 2/3 од длабината на отво-
рот за н а б а в у в а њ е . 

Член 536 
За обрежување одливки се користат секачи чи ја 

на јмала должина изнесува 150 mm. 
Издолжениот дел од секачите е долг 60 до 70 

mm. 
Аголот на острењето на секачите изнесува: 
1) за тврди материјали (тврд челик, железо) 70°; 
2) за среднотврди материјали (челик) 60°; 
3) за меки материјали (бакар, месинг) до 45°; 
4) за алуминиум 35°. 

Член 537 
Наклонот на секачите во вертикална рамнина 

при кој е потребна на јмала сила за обрежување и з -
несува од 30 до 40°. 

Аголот на наклонот на секачите во хоризонтал-
на рамнина изнесува од 35 до 40°. 

Член 538 
При држењето на чеканите растојанието од р а к а -

та што ја опфаќа рачката на чеканот при работата до 
слободниот к р а ј од рачката изнесува од 15 до 30 
mm. 

Член 539 
При лесно обрежување бројот на ударите на че-

канот во минута изнесува 60, а при тешко обрежува-
ње — 40. 

Член 543 
П н е в м а т с к и ^ секачи мораат да имаат осигуру-

вачи што спречуваат испаѓање на секачите. 
Вентилите на пневматските секачи мораат да 

бидат добро притегнати и затнати и не смеат да 
пропуштаат воздух кога се затворени. 

Член 544 
Споевите на цревата со пневматски алат и вен-

тилите на цевоводот мораат да бидат сигурни, цврс-
ти и да не пропуштаат воздух. 

Член 545 
Сите рачни пневматски и електрични алати мо-

раат редовно да се контролираат и резултатите од 
контролата да се внесуваат во посебни извештаи за 
извршената контрола. 

Амплитудите на вибрациите на држачот и тело-
то на алатот не смеат да ги преминат пропишани-
те вредности. 

Член 546 
З а брусење одливки се употребуваат стационар-

ни преносни брусилки. 
По поставувањето на брусилката, точилото мора 

да работи во празен од и при полн број на обрти 
н а ј м а л к у 5 минути. 

Допуштената периодична промена на амплиту-
дата на вибрациите на вретеното на брусилката из -
несува 0,03 mm. 

Член 547 
Зазорот помеѓу перифери јата на новото точило 

и внатрешната површина на заштитниот плашт за 
точила со пречник над 500 m m , не смее да изнесува 
повеќе од 25 mm. 

Зазорот помеѓу бочната површина на точи л ото 
и бочниот ѕид на плаштот не смее да изнесува пове-
ќ е од 10 до 15 mm. 

Допуштениот зазор помеѓу пречникот и вретено-
то и дупката на точилото изнесува 0,3 до 1 m m . 
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Член 548 
При работата со две точила на едно вретено, 

разликата помеѓу пречниците на точилата не смее 
да биде поголема од 10*/о. 

Член 549 
Растојанието помеѓу заштитниот екран со ло-

кално осветление и точилото изнесува најмалку 
200 mm. 

Член 550 
По секоја промена на електромоторот или на по-

гонскиот механизам, мора да се провери бројот на обр-
тите на брусилката и резултатот да се внесе во из-
вештајот за извршената контрола. 

Член 551 
Стационарните брусилки мораат да бедат снаб-

дени со уред за локално опрашување. 

XV. БОЈОСУВАЊЕ И ИМНРЕГНАЦИЈА НА ОД-
ЛИВКИ 

1. Бојосување на одливки 

Член 552 
Бојосување на одливки се врши со потопување 

по кади со боја или со распрскување на посебни 
решетки. t 

Член 553 
При бојосувањето на од л инките со потопување, 

каците со боја мораат да се сместат во специјални 
комори снабдени со соодветна вентилација. 

Должината на станицата за бојосување со пото-
пување на одливките со маса до 500 kg треба да 
изнесува од 6 до 12 т . 

Брзината на движењето на конвеерите за тран-
спорт на одливките пред и по бојосувањето изнесу-
ва од 0,9 до 2,2 m/min. 

Член 554 
При дисконтинирано бојосување, по вадењето 

од кадата одливките мораат да стојат над кадата 10 
до 15 минути заради слевање на бојата. 

Потрошувачката на растворачот за боја не тре-
ба да премине 0,025 kg на 1 т 2 површина од одлив-
и т е , а потрошувачката на боја — ОД kg/m2. 

Член 555 
При бојосување со распрскување на решетки 

во комора мора да постои отшмукувачка вентила-
ција надолу низ решетката. 

Работниот притисок на компримираниот воздух 
пред распрскувачот што спречува силно формира-
ње на магла, не треба да изнесува повеќе од 4 бар. 

Член 556 
Растојанието од распрскувачот до површината 

што се бојосува, при плоската струја на бојата, из-
несува од 250 до 300 mm, а при тркалезна струја на 
бојата — до 400 mm. 

Ширината на работните минувалишта помеѓу 
одливките што се бојосуваат и ѕидовите од работна-
та комора изнесува најмалку 0,75 т . 

Член 557 
При пневматско бојосување со распрскувач во 

затворени простории воздухот мора да се менува 
леа до три пати на час со општа вентилација. 

Член 558 
Забрането е бојосување на внатрешните повр-

шини на одливките со распоскување на материјали 

врз база на полиуретански и епоксидни смоли, како 
и материјали што содржат оловни соединенија и 
ароматски растворувачи без рационална и ефикас-
на вентилација и без заштитно — изолационен при-
бор. 

Член 559 
По бојосувањето одливките се сушат од 15 ми-

нути до 24 сата во комора за сушење на температу-
ра од 18 до 150°С. 

Температурата на сушењето над 110°С-може да 
се примени само за сушење со производи на согору-
вање на природен гас. 

2. Импрегнација на одливки од магнезиумови легури 

Член 560 
Одделенијата за импрегнација на одливки од 

магнезиумови легури мораат да имаат два излеза. 

Член 561 
Растојанието помеѓу печката за сушење и ба-

њата за импрегнација изнесува најмалку 4 т . 

Член 562 
Температурата на импрегнацијата на одливки 

од магнезиумови легури со емајл разреден во тер-
пентин или „вајт шпиритус" изнесува од 70 до 80°С. 

Член 563 
Температурата на сушењето на импрегнираните 

делови во електрични печки не смее да биде поголе-
ма од 250°С. 

Времето на сушењето на импрегнираните дело-
ви изнесува 2 до 3 часа. 

Член 564 
Печките за сушење мораат да имат автоматска 

регулација на температурата и локална отшмуку-
вачка вентилација. 

Член 565 
Бањите за имггрегнација се изработуваат, испи-

туваат и користат според прописите за изработка 
и испитување на садовите што работат под прити-
сок. 

Бањите за импрегнација мораат да имаат локал-
на отшмукувачка вентилација. 

XVI. ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ НА ТОВАР ВО 
ЛЕАРНИЦИ 

1. Општи одредби 

Член 566 
Организацијата на здружен труд е должна во 

леарницата да применува средства на механизација 
на внатрешниот транспорт во следните случаи: 

1) ако се работи на едно место со товари со ма-
са над 50 kg; 

2) ако товарите со маса до 50 kg се подигаат на 
висина над 3 т ; 

3) ако напрегањето на работникот што го тран-
спортира товарот со помош на рачни уреди за 
транспорт и подигање е поголемо од 15 kg; 

4) ако по валчести транспортери се пренесува 
товар со маса над 500 kg; 

5) ако се пренесува, подига и врти товар во вру-
ќа состојба со маса над 10 kg. 
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Член 567 
Патиштата за транспорт на товар и патиштата за 

движење на работниците се проектираат така што 
помалку да се пресечуваат и поклопуваат. 

Член 568 
На местата на интензивно движење на товари 

мораат да се постават соодветни натписи што пре-
дупредуваат на можност за наидување на тран-
спортно средство, светлосни и звучни сигнали, рам-
ки и огради во вид на решетки што спречуваат брз 
и непретпазлив излез на пешаци на местото на 
движењето на транспортот. 

Член 569 
При транспорт на товар претходно се проверува 

исправноста на Транспортното средство, се оддале-
чуваат луѓето од патот на движењето, се води смет-
ка транспортните средства да не се претоварат и 
преполнат и товарот добро да се зацврсти. 

Член 570 
На местата на пресекување на патот за масов-

но движење на луѓе и на железничка пруга мораат да 
се изградат преодни мостови или тунели, а по дол-
жината на погоните минувалишта и помеѓу погони-
те - тротоари: 

Член 571 
Слте транспортни патишта, премини и минува-

лишта за луѓе мораат да бидат секогаш слободни 
за движење и ноќе добро осветлени. 

2. Дисконтинуелен транспорт со средства на тркала 

Член 572 
Транспорт со електрокари се користи секаде 

каде што тоа е можно поради: 
1) рамномерно движење и незначителна бучава 

при оаботата на моторот; 
2) едноставност на конструкцијата и послужу-

вањето; 
3) мал радиус на вртењето; 
4) отсуство на штетни гасови при работата на 

моторот; 
5) отстранување повреди сврзани со постоењето 

на шините на подот на погонот. 

Член 573 
При транспорт со електрокари, одделни делови 

од товарот можат да излегуваат надвор од габарит-
ните мери на платформата на електрокарите нај-
многу за 0,3 т . 

Член 574 
Наклонот на патот по кој е дозволено движење 

на електрокарите не смее да биде поголем од 140. 
Растојанието помеѓу електрокарите при движе-

ње и машините, цевоводите, печките, котлите и 
другите уреди не смеат да бидат помалку од 0,5 т . 

Член 575 
При пренесувањето на товар со натоварувач, 

висината на подигањето на товарот над површината 
на подот или земјата изнесува од 0,2 до 0,3 т . 

Ширината на минувалиштето потребно за нор-
мално вртење А натоварувачот изнесува од 2 до 
2,5 т . 

Член 576 
Помеѓу механизираните колички и транспортот 

што се движи пред нив најмалото растојание изне-
сува 10 ш на рамен пат и 20 т при движење по 
наклон. 

Член 577 
За бесшински дисконтинуелен транспорт со 

средства на тркала возачот мора секојдневно да ја 
контролира состојбата на системот за сопирање, уп-
равувачот и неговите споеви. 

Член 578 
Најголема допуштена брзина на движењето на 

возилата во кругот на погонот изнесува 10 к т / ћ , а 
во производствените простории и во одделенијата со 
лоша чујност на сигналите — 5 к т / ћ . 

Член 579 
При движење внатре во погон, на влезови и из-

лези од погонските простории, на свијоци и завои, 
крстосници и премини преку железнички шини, се 
допушта брзина на дивижењето на возилата од 3 дб 
5 кгп/ћ, а на прио дните патишта и минува л ишта^-
та, до 10 к т / ћ . 

Член 580 
При превозот на опасни товари по тврди пати-

шта допуштената брзина на движењето на камиони 
со носивот од 1,5 до 3 X изнесува 30 к т / ћ , а на ка-
миони со носивост од 3,5 до 5 X - 25 к т / ћ . 

Член 581 
Ширината на приодните патишта кон истовар-

но-натоварните површини за товарни возила изне-
сува најмалку 6,2 т — при двонасочно движење на 
возилата, односно најмалку 3,5 т - при еднонча-
сочно движење. 

Член 582 
Најголемиот допуштен наклон при влегувањето 

на товарните возила во производствените просто-
рии изнесува 50/о. 

Член 583 
Растојанието помеѓу товарните возила што сто-

јат едно зад друго на натоварно-истоварните повр-
шини не смее да биде помало од 1 ш, а ако стојат 
едно покрај друго — 1,5 т . 

Член 584 
Растојанието помеѓу зградата покрај која се 

наоѓа возилото за натовар или истовар и задниот 
раб од возилото не смее да биде помало од 0,5 Ш. 

Член 585 
Висината на натоварот во возилото од површи-

ната на патот до највисоката точка на товарот не 
смее да биде поголема од 3,8 т . 

Член 586 
Рачната кочница на сите возила мора - наполно 

натовареното возило да го држи на наклон од 20%. 

Член 587 
Забранет е натовар на товар со маса поголема 

отколку што изнесува носивоста на транспортните 
средства од тој вид. 

Член 588 
Забранет е превоз на луѓе на папучите и стра-

ниците помеѓу недоволно зацврстениот товар и ка-
бината или страниците, како и на растурени мате-
ријали во овој вид транспортни средства. 

3. Железнички транспорт 

Член 589 
Помеѓу железничките вагони на местото на на-

товарот или истоварот мора да постои рао^оѓпчие од 
најмалку 5 ш. 
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Растојанието помеѓу платформата на вагоните и 
работникот што ги отвора страниците на отворени-
те вагони со висина 0,7 ш, мора да изнесува најмал-
ку 1 т . 

Должината на металната прачка со помош на 
која се отвораат страниците на вагоните не смее да 
биде помала од 1,5 т . * 

Член $90 
При натоварот и истоварот на вагони можат да 

се користат мостови изработени од штици со најма-
ла дебелина од 60 mm. Ширината на мостот не смее 
да биде помала од 1 т , а растојанието помеѓу внат-
решните летви зацврстени по должината од долната 
страна на мостот мора да изнесува 0,5 т . 

Под средината на мостот со должина поголема 
од 3 т , мора да се постави подметка. 

Член 591 
При натоварот и истоварот можат да се корис-

тат и дрвени валјаци, со најмал пречник од 150 mm. 

Член 592 
Дебелината на металните кукачки што служат 

за обесување на мостот или дрвените валјаци за ва-
гоните не смее да биде помала од 15 mm. 

Најголемиот допуштен наклон на мостот изне-
сува 20°. 

Растојанието помеѓу напречните летви од гор-
ната страна на мостот по која се оди изнесува 0,3 
до 0,4 т . 

Член 593 
При истоварот на метали од платформата на ва-

гони со помош на електромагнет, висината на која 
може да се исклучи електромагнетот не смее да би-
де поголема од 1,5 т . 

Член 594 
При рачно задвижување на железничките ва-

гони најголемата дозволена брзина на движењето 
изнесува 3 km/h. Најголемиот дозволен наклон на 
патот изнесува 0,25Vo. 

Растојанието на кое вагоните можат рачно да 
се задвижуваат не смее да биде поголемо од 10 т . 

Член 595 
Бројот на оските при рачно задвижување на ва-

гони изнесува најмногу четири за група на составе-
ни полни вагони и осум за група на празни вагони. 

Член 596 
Најмалото допуштено растојание помеѓу ваго-

ните што истовремено и поединечно рачно се помес-
туваат по еден пат изнесува 15 т , а помеѓу група 
вагони што истовремено се поместуваат на еден 
пат — најмалку 50 т . 

Член 597 
Најголемата маса на вагон што смее рачно да се 

поместува со помош на затегачи изнесува 80 тони. 

Член 598 
За рачно поместување на вагон без помош на 

затегачи се потребни четири работници на секои две 
оски на оптоварен вагон и по три работници на 
секои две оски на празен вагон. 

Член 599 
За рачно поместување на вагон можат да се 

користат метални лостови (ќускии) со тркалезен 
пресек и со должина од 1.6 П). 

Тркалезните лостови смеат да се оптоварат нај-
многу со маер од една тона. 

Член 600 
Масата на два споени вагони, што се поместу-

ваат од местото со помош на маневарски шарниреа 
лост со сила на еден човек, смее да изнесува нај-
многу 86,5 тони. 

Брзината на движењето на вагоните со помош 
на маневарски шарнирен лост може да изнесува 
најмногу 4,3 m/min. 

Силата на притисокот на рачката на шарнирен 
лост може да изнесува до 260 N. 

Член 601 
Рачно поместување на железнички вагони е 

допуштено само во исклучителни случаи. 
Забрането е движење на вагони во пресрет на 

други вагони 

4. Транспорт со дигалки 

Член 602 
На патеката од дигалката растојанието од дол-

ниот раб на конструктивните елементи на покри-
вот на зградата од подвижните елементи на дигал-
ката (мачката) мора да изнесува најмалку 10 cm. 

Најмалото растојание на конструктивните еле-
менти на ѕидовите и столбовите од зградата од чел-
ните делови изнесува 6 cm за дигалки со носивост 
до 75 тони и 7,5 cm за дигалки со носивост над 75 
тони. 

Член 603 
Растојанието на оската на патеката на дигал-

ката до оската на тролеј ната жица мора да изнесу-
ва 0,6 m за дигалки со носивост до 75 тони и 1.0 m 
за дигалки со носивост над 75 тони. 

Растојанието од долниот дел на рен1еткав носач 
од дигалката до горната тролеј на жица треба да 
изнесува 0,30 т . 

Член 604 
Растојанието помеѓу габаритните димензии на 

подвижниот дел од дигалката и габаритните димензии 
на уредот што ја послужува дигалката мора да 
изнесува на,јмалку 0,4 т . 

Растојанието на долната габаритна точка од 
дигалката до подот или работните места мора да 
изнесува најмалку 2,0 т . 

Член 605 
Растојанието помеѓу оградата на галеријата за 

движење по должината на патеката од дигалката и 
ѕидот од оградата или помеѓу оградата од двете 
страни на галеријата, како и помеѓу оградите и 
столбовите на зградата, мора да изнесува најмалку 
0,40 т . 

Најмалото растојание помеѓу оградите и изда-
дените делови на челото од дигалката мора да изне-
сува 0,6 т . 

Член 606 
Растојанието на површините и галериите на ди-

галката од подот до покривот или опшивката или 
до долниот раб на покриените решеткави носачи 
и предметите зацврстени за нив, мора да изнесува 
најмалку 1,8 т . 

Член 607 
Димензиите на затворените кабини на дигалките 

што се користат во топли погони мораат да изнесу-
ваат најмалку: висина — 2 т , ширина — 2 т и де-
белина — 2 т . 

Зафатнината на кабината мора да изнесува нај-
малку 10 т ѕ . 

Член 608 
Дебелината на огноотпорно стакло за застаклу-

вање на прозорците на кабината од дигалката што 
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се користат за леење на течни метали, транспорт на 
лонци и мешачи и истресување на одливки од Ка-
лапи, треба да изнесува 10 до 15 mm. 

Член 609 
Во затворена кабина од дигалка мораат да се 

обезбедат следните климатски услови, и тоа: 
1) натцритисок на воздухот 0 2 до 0,3 m бар; 
2) температура — — — 16 до 28°С; 
3) релативна влажност на 

воздухот — — — — — — 50 до 70°/о; 
4) брзина на движењето 

на воздухот — — — — — 0,5 до 1,5 т / ѕ . 

Член 610 
Количеството на воздух во кабината на еден 

работник мора да изнесува од 30 до 50 m s/h. 
Воздухот во кабината мора да се менува најмал-

ку 5 пати во текот на еден час преку соодветна вен-
тилација. 

Член 611 
Разликата помеѓу температурите на внатрешни-

те прегради на кабината во зимски и летни период 
и температурата на воздухот во кабината изнесува 
најмногу 2 до 3°С. 

Итензитетот на топлотното зрачење на дигал-
ките низ контролните отвори и полното стакло не 
смее да изнесува повеќе од 0,5 kal/cm2/imn. 

Член 612 
При пресметката на челичните јажиња што се 

користат на дигалките се применуваат следните нај-
мали коефициенти на сигурност: 

1) за товарни и влечни јажиња со 
рачен погон — — — — — — — — 4,5; 

2) за товарни и влечни јажиња со ма-
шински погон: 

— при лесен режим на работа — — 5,0; 
— при средно тежок режим на работа 5,5; 
— при тежок и мошне тежок режим на 

работа — — — — — — — — — 5,0; 
3) за јажиња на грабалки со двомоторен 

погон, при што масата на грабалката рамно-
мерно се распоредува на сите јажиња — — 6,0; 

4) за јажиња на грабалки со едно јаже 
и еден мотор — — — — — — — — 5,0; 

5) за јажиња што на краиштата имаат 
кукачки, прстени или алки за бесење на 
товарот — — — — — — — — — 6,0; 

6) за јажиња што служат за врзување 
на товарот; 

— со маса до 50 тони — — — — — 8,0; 
— со маса над 50 тони — — — — 6,0; 
7) за јажиња што служат за транспорт 

на вруќ или истопен метал, киселина и дру-
ги опасни материи — — — — — — 6,0; 

8) за јажиња на рачни дигалки со но-
сивост до I t — — — — — — — 4,0; 

9) за јажиња за дигалки со рачен погон 4,5 

Член 613 
Брзината на движењето на дигалката со која се 

ракува од подот изнесува најмногу 50 m/min, 
Брзината на движењето на мачката од дигал-

ката со која се ракува од подот изнесува најмногу 
30 m/min. 

Член 614 
Брзината на движењето на мостот за дигалки со 

различна носивост изнесува 40 до 150 m/min. 
Брзината на движењето на мачките на дигалка-

та, на дигалки со различна носивост изнесува на ј -
многу 50 m/min. 

Член 615 
Брзината на подигањето на кукачката изнесува 

најмногу: 
U за дигалки со носивост до 10 t до 20 m/min; 
2) за дигалки со носивост 15 до 15/3 t до 20/20 

m/m п : 
Hi за дигалки со носивост 20/5 и 30/5 t до 15/20 

m/rrrn: 
4) за дигалки со носивост 50/10 t и повеќе до 

8/20 m/min. 

Член 616 
Бројот на намотките на јажето на тапа пот при 

нади меката положба на кукачката изнесува најмал-
ку 2 до 3. 

Член 617 
Растојанието по вертикалата помеѓу тапанот за 

намотување на јажето и блокот на кукачката не смее 
да биде помало од 0,5 т , 

Вертикалното растојание помеѓу товарот што се 
пренесува и предметите и уредите, на кои се наи-
дува на патот не смее да биде помалр од 0,5 т . 

Член 618 
Растојанието на кое од товарот мора да се од-

далечи во страна работникот пред давањето на ко-
мандата за почеток на подигањето на товарот из-
несува најмалку 2 т . 

Растојанието на кое мора придружникот да оди 
пред товарот што се пренесува изнесува 2 до 3 ш. 

Член 619 
Коефициентот на сигурноста на кукачките и 

синџирите за превоз на коки ли, како и ушите од 
кокилите мора да изнесува најмалку 10, а кукачка-
'та за подигање и пренос на лонци со истопен ме-
тал најмалку 12. 

Кукачките за подигање и пренос на лонци со 
истопен метал мораат секои 6 месеци да се подложат 
на дефектоскопско испитување. 

Член 620 
Висината на која товарот мора да се подигне од 

подот пред почетокот на дигањето и заради прове-
рување на кочењето не сме да биде помала од 0,1 т . 

Дозволената висина на пренесувањето на това-
рот над подот изнесува 2 т . 

Член 621 
Најмалиот радиус на опасната зона при работа-

та со електромагнет или со грабалка во која не 
смее да има работници, изнесува 3 до 5 т . 

Член 622 
Температурата на металот што се подига, не 

смее да биде поголема од 200°С, со оглед дека со 
неа се намалува силата на електромагнетот. 

Температурите на товарите што можат да се по-
дигаат само со електромагнети од специјална конст-
рукција со зајакното ладење, изнесуваат 300 до 
700°С. 

Температурата на товарите што можат да се по-
дигаат со помош на електромагнети не смее да биде 
поголема од 700°С. 

Член 623 
Заради спречување хаварии поради преоптова-

реност на дигалката над границата на носивоста, 
леарските дигалки мораат да бидат снабдени со ши 
себен граничник на оптовареност како со направа 
што ја исклучува дигалката штом тежината на то-
варот ќе се зголеми за 25%. 
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3. Континуиран транспорт 

Член 624 
Во средствата на континуираниот транспорт во 

леарниците спаѓаат: Транспортни ленти, конвеери, 
монореи и елеватори, од различни конструкции и 
за пренос на разни материјали, Полупроизводи и 
производи. 

Член 625 
Брзините на движењето на транспортните лен-

ти мораат да се приспособат кон видот на матери-
јалот што се пренесува и ширината на лентата. 

Брзините од став 1 на овој член изнесуваат од 
1 до 1,25 т / ѕ за ленти со ширина од 400 mm, 1 до 
2 т / ѕ — за ленти со ширина 500 и 600 mm и 1 до 
8 m/s — за ленти со ширина 800 до 1000 mm. 

Брзината на движењето на челичната лента на 
смее да биде поголема од 1 гп/ѕ а на лентата за пре-
нос на распарчени товари — 0,1 do 0,3 m/s. 

Член 626 
Зависно од брзината на движењето на лентата, 

се менува и кривата линија на падот на материја-
лот од лентата, што треба да се земе предвид при 
определувањето на обликот и големината на при-
емниот сад (корито) и аспирациониот уред. 

За транспорт на калапни мешаници можат да се 
употребат пошироки транспортни ленти што со по-
мош на валјаци се вдлабнати, со што се намалува 
растурањето на мешаницата. 

Член 627 
Наклонот на транспортните ленти при движе-

њето на товар нагоре, зависно од видот на матери-
јалот што се пренесува и материјалот од кој е из-
работена лентата, не смее да биде поголем од 35°, 

Аголот на наклонот при движењето на товарот 
надолу за 3 до 4° е понизок за ситнозрнести и за 5 
до 6° понизок за крупнозрнести материјали од на-
клонот при движењето на товарот нагоре. 

Аголот на наклонот на челичните ленти за 2 
до 5° е помал отколку гумените ленти за ист мате-
ријал што се транспортира. 

Аголот на наклонот на мазна гумена лента из-
несува од 0,45 до 0,50 од аголот на природниот, на-
клон на материјалот во состојба на мирување. 

Член 628 
Ако наклонот на лентата е над 20°, во неа се 

поставуваат летви, аголници или типови. 
АГОЛОТ на наклонот на транспортерот со мазна 

лента не смее да биде поголем од 22°> а со лента 
што има летви — од 34°. 

Лентите со прегради можат да имаат наклон до 

Член 629 
При преминување на транспортните ленти од 

хоризонтална во коса положба или на местата на 
спојувањето на два дела од лентата со различни 
наклони, мораат да постојат радиуси на премину-
вањето чија големина зависи од обликот на крива-
та линија и ширината на лентата. 

За издадените криви линии радиусот на преми-
нугрчето износува најмалку: 

1) за ленти широки од 400 до 500 mm 5 m; 
2) за ленти широки од 650 до 800 mm 10 m; 

за ленти широки.од 100 до 1200 mm 15 m; 
4) за ленти широки од 1400 до 1600 mm 20 m, 

За вдлабнати криви линии радиусот на преми-
нувањето треба да изнесува најмалку: 

1) за ленти широки под 800 mm — — 80 m; 
2) за ленти широки над 800 mm — — 120 m. 

Член 630 
Заради намалување на правот и растурањето на 

транспортираниот материјал, ширината на Транс-
портната лента, во споредување со ширината b по-
требна за најголем сметковен капацитет на лентата, 
изнесува b + 200 mm. 

Член 631 
Брзината на движењето на Транспортната лента 

при транспортот на распарчен материјал не смее да 
изнесува повеќе од 1,6 m/s при транспортот на зр-
нест материјал (3 до 4 mm) — 0,5 до 1,0 m/s, а при 
транспорт на мелен материјал (под 0,5 mm) — 0,2 до 
0,6 m/s. 

Член 632 
Висината на подот над која мора да се приме-

нува уредот за неутрализирање на ,,живата" сила на 
материјалот што паѓа врз Т р а н с п о р т н а т а лента и 
Ири тоа создава прав, не смее да биде помала од 3 т . 

Член 633 
На транспортните ленти долги над 10 m е дозво-

лено прекинување на херметизирапите покривка 
што спречуваат преминување на правот во работни-
те простории, 

Член 634 
Растојанието помеѓу носечките валјаци на лен-

тата може да се намали најмногу на 1 т . 
Растојанието помеѓу оските на носечкпте вал-

јаци на лентата на местата на падот на материјалот 
врз лентата не смее да изнесува повеќе од 250 mm. 

Член 635 
Аголот помеѓу правецот на товарот за излез на 

материјалот врз лентата и самата лента, гледано во 
правецот н,а движењето на лентата, не смее да биде 
поголем од 75°. 

Брзината на. излегувањето на материјалот врз 
лентата треба, по можност, да биде што поприближ-
на до брзината на движењето на лентата. 

Член 636 
Уредот за опрашување на лентата мора да ра-

боти најмалку 3 минути по запирањето на работата 
на технолошкиот уред. 

Член 637 
Транспортните ленти мораат да бидат снабдени 

со четки за механичко чистење од заостанатиот ма-
теријал. 

Пречникот на вртливите цевки за чистење на 
лентата од лепливиот материјал изнесува 200 до 
300 mm. 

Пречникот на полиамидните влакна од кои се 
изработуваат четките изнесува 1 до 1,2 mm. 

Притисокот на четката врз лентата смее да из-
несува 2 до 3 N на 1 cm ширина на лентата. 

Брзината на вртењето на четката изнесува 4 до 
5 m/s. 

Член 638 
За затегање на лентата мора да постои посебен 

навоен уред ЧИЈ ОД за хоризонтални ленти изнесува 
најмногу 1%, а за кос& ленти — најмногу l,5fl/e од 
неговата должина. 

Ако Транспортната лента е подолга од 50 т , мо-
ра да се примени: затезен тапан за затегање на лен-
тата. 
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Ако Транспортната лента е подолга од 100 т , 
мора да се примени вертикален уред за затегање. 

Член 639 
Растојанието помеѓу оските на затезниот и по-

гонскиот тапан на транспортерите на кои лентите 
се затвораат со огради, изнесува најмалку 1 т . 

Член 64(1 
Висината на оградата што се поставува по дол-

жината на транспортна лента, изнесува најмалку 
1,2 m од подот. 

Растојанието од работ на лентата од оградата на 
страната на минувалиштето за луѓе изнесува нај-
малку 0,3 ш. 

Член 641 
«• 

Ако лентата се движи со брзина над 5 m/s, мо-
ра да се загради со посебна мрежа, независно од 
ширината на лентата и нејзината положба во про-
сторот. Растојанието од работ на лентата до ограда-
та мора да изнесува најмалку 50 mm. 

Член 642 
Аголот на наклонот на ѕидовите од приемните 

садови (корита) над лентата мора да биде за 10 до 
15° поголема од аголот на триењето па материјалот 
што се транспортира од ѕидовите на садот. 

Ширината на долниот дел од приемниот сад из-
несува 70% од ширината на лентата. 

Член 643 
Ако висината на празната гранка од лентата од 

подот изнесува повеќе од 0,7 т , лентата мора да има 
ограда отстрана или одоздола. 

Член 644 
Во погонските и затезните станици, во минува-

лиштата и по должината на патот на лентата мора 
да се распоредат копчиња „СТОП" за запирање на 
работата на лентата на растојание од 25 до 30 т . 

Член 645 
За минување преку транспортните ленти мораат 

да постојат мостови на меѓусебно растојание од 30 
до 40 т . 

Члан 646 
Ако транспортот се врши само со една лента 

како и кога транспортот се врши со две или повеќе 
ленти, ширината на минувалиштето за ремонт по-
меѓу лентата и ѕидот што се наоѓа наспроти мину-
валиштето мора да изнесува најмалку 400 mm за 
ленти широки 400, 500 и 650 mm, и најмалку 500 mm 
— за ленти широки 800 mm и повеќе. 

Член 647 
АКО бројот на обртите на запчест пренос за погон 

на транспортни леити е поголем од 350, целокупниот 
погон мора да се смести во затворени К у ќ и ш т а со 
масло. 

Член 648 
Допуштената температура на товарот и околната 

средина за ленти од општа намена изнесува од —25 
до +25° С. 

'Највисоката температура што може да ја издр-
жи обична гумена лента изнесува +70°С. 

Член 649 
Највисоката допуштена температура на околниот 

воздух на кој можат да работат ленти отпорни 
спрема студ изнесува —45°С. 

Допуштената температура на околната средина 
на КОЈ а можат да работат огноотпорни ленти изне-
сува од —20 до + 100°С. 

Член 650 
На лентите од синтетички каучук — неопрен, е 

дозволен транспорт на товар чија температура е до 
гг 180°С. 

Член 651 
Највисоката допуштена температура на загрева-

њето на лентата од јаглероден челик изнесува 
4-120° С — при нерамномерна загреаност на товарот 

и +300°С — при рамномерна загреаност на товарот. 
Највисоката допуштена температура на жична 

лента при транспорт на распарчен товар низ печки 
за палење, загревање и сушење изнесува 1000°С. 

Член 652 
Аголот на наклонот на плочеста транспортна 

лента' не смее да биде поголем од 25° при угорниште 
на лентата, 25 до 30° — ако на лентата постојат на-
пречни летви и 45 до 60° за растурени товари при 
жлебен под на лентата со високи рабови. 

Член 653 
Аголот на наклонот на плочеста транспортна 

лента за пренос на растурени материјали мора да 
биде помал од аголот и триењето на товарот од по-
дот за 6 до 9° — за мазна површина на подот на лен-
тата и за 3 до 5° — за брановита површина на лен-
тата. 

Член 654 
Брзината на движењето на плочеста транспорт-

на лента изнесува 0,02 до ОД m/s. 
Брзината на движењето на задвижувачкиот дел 

на стационарно плочест транспортна лента од оп-
шта намена и з н е с е а 0,05 до 0,63 m/s. 

Брзината на движењето на плочеста транспорт-
на лента со заварени тркалезни алки во синџир и 
со мал чекор не смее да биде поголема од 1,25 m/s. 

Член 655 
Радиусот на кривината при преминувањето на 

плочеста транспортна лента од хоризонталниот на 
косиот дел изнесува 5 до 10 т . 

Член 656 
Најголемата допуштена маса на одливките што 

можат да се транспортираат на плочести транспорт-
ни ленти во тунели за ладење по истресувањето од 
калапи, изнесува 35 kg. 

Најголемата допуштена маса на одливките што 
можат да се транспортираат на плочести транспорт-
ни ленти, изнесува 250 kg. 

Член 657 
За транспорт на готови калапи, леење и истре-

сување во механизирани леарници се користат хори-
зонтални затворени конвеери со колички или плат-
форми, со различна големина на количките и плат-
формите и со различни брзини на движењето. 

Член 658 
Заради спречување на повреди на работниците 

од прскање на истопениот метал во случај на негово 
пробивање од калапите или прелевање, помеѓу хо-
ризонталниот конвеер со колички или платформи и 
површината на која стои работникот при леењето 
во леарска станица, се поставуваат подвижни огради 
што во случај на неисправност се заменуваат лесно. 
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Член 659 
Преместувањето на калапите од конвеерите врз 

приемните валчести транспортери се врши со помош 
на пневматски или електромеханички потискувачи. 

Член 660 
Пуштање во работа на хоризонтален конвеер со 

колички или платформи мора да се врши само од 
едно место — најдобро од станицата за леење. 

Пред пуштањето во работа на конвеерите, задол-
жително е давање на соодветен, сигнал. 

Работата на конвеерите се запира на јмалку на 
три места (на деловите на конвеерите за леење, ка- ' 
лапирање и истресување) заради спречување на не-
очекувано пуштање на конвеерите во работа и обез-
бедување брзина на запирање на работата во случај 
на потреба. 

Член 661 
Патиштата" по кои се движи конвеерот и него-

вата количка или платформи мораат секогаш да би-
дат очистени од остатоците на метал, згура, песок и 
други нечистотии. 

Член 662 
Брзината на движењето на висѕчките конвеери 

изнесува од 0,05 до 0,35 m/s . 

Член 663 
Брзината на движењето на висечкиот конвеер 

за трнспорт на вруќи одливки при нивно ладење на 
конвеер изнесува 0,5 до 3;5 m/min . 

Брзината на движењето на висечки конвеер при 
транспорт на суви и сурови јадра изнесува 2 до 8 
m/min. , а при транспорт на готови одливки — 4 до 
15 m/min . 

Брзината на движењето на висечки конвеери 
при рачно полнење не смее да биде поголема од 2,5 
m/min . 

Член 664 
Наклонот на деловите од висечки конвеер што 

се спуштаат или подигаат во однос на хоризонтал-
ата изнесува најмногу 45°. 

Член 665 
Висината на висечкиот конвеер од подот на ме-

стата на натоварот и истоварот не смее да биде по-
голема од 2,2 т . 

Член 666 
Синџирите за погон на висечките конвеери се 

преместуваат со коефициентот на сигурноста 10 
до 14. 

Радиусот на вртењето за двошарпирни синџири 
и за синџири со тркалезни алки треба да изнесува 
1 до 3,5 т . , 

Член 667 
ОптоварЈ-вањетс на висечките конвеери не смее 

да биде поголемо од 125 kg при транспорт на ситни 
одливки. .500 kg — при транспорт на крупни одлив-
ки и 250 kg — при транспорт на калапи. 

Член 668 
Заради спречување на појава на несреќни слу-

чам поради кинење на влечниот синџир или јажето, 
висечките КОЧВОРОИ мораат да имаат посебен уред 
што го фаќа крајот на јажето, или синџирот во мо-

ментот на кинењето, го исклучува погонскиот елек-
тромотор и ја вклучува светлосната сигнализација. 

Член 669 
Под висечките конаеери мораат да се поставу-

ваат заштитни мрежи на местата на работата з а р а -
ди минување и преминување на луѓе и други тран-
спортни средства. 

Члан 670 
Вертикалното растојание помеѓу врвот од гла-

вата на елеваторот и таванот или покривот од згра-
дата мора да изнесува на јмалку 1 т . 

Вертикалното растојание од подот до механиз-
мот за регулирање на затегнатоста на синџирот (или 
лентата) на елеваторот мора да биде од 0,7 до 1,2 т . 

Вертикалното растојание помеѓу контролните 
отвори на елеваторот не смеат да бидат поголеми 
од 4 т . 

^ Член 671 
Температурата на материјалот што се транспор-

тира и температурата при која приклучокот за от-
шмукување на воздухот се сместува во главата на 
елеваторот, може на изнесува и над 50°С. 

'Член 672 
Брзината на движењето на воздухот низ отворот 

на приемниот дел од елеваторот мора да биде пого-
лема на јмалку 1,5 пат од брзината на движењето на 
лентата. 

Член 673 
Количеството на воздухот што се отшмукува од 

елеватор (во m8/h) треба да е тројно поголема од 
ширината на кофичката од елеваторот (во mm). 

Член 674 
На елеваторите со висина над 10 m треба да се 

обезбеди отшмукување на запрашениот воздух во 
горниот и долниот дел од елеваторот. 

6. Пневматски транспорт 

Член 675 
За транспорт на растурени материјали со содр-

ж и н а на влага под l,5% се користи отшмукувачки 
или потискувачки систем на пневматски транспорт. 

Член 676 
При користењето на отшмукувачки и потиску-

вачки систем на пневматски транспорт треба посеб-
но да се води сметка: 

1) к а ј отшмукувачкиот систем сите елементи да 
се наоѓаат под притисок, со што се исклучува мож-
ност за издвојување на прав во работните простории; 

2) к а ј потискувачкиот систем сите елементи да 
се наоѓаат под натпритисок, па е потребно да се 
преземаат посебни мерки за затииање. 

Член 677 
За да се спречи дејството на песок и повратна 

калапна мешаница, за која најчесто се користи пнев-
матски транспорт, сите елементи на системот мо-
раат да се заштитат со брунирање со помош на си-
ликатен цемент и зрна од корунд во однос 1 : 3 . 

Член 678 
Брзината на движењето на честиците при пнев-

матски транспорт зависи од видот и крупноста на 
транспортираниот материјал и изнесува од 10 m/crrt 
за јагленов прав и до 20 m / c m за тежок минерален 
прав и в л а ж н а дрвена струганица, зависно од тоа 
дали е во прашање вертикална или хоризонтална 
положба на цевоводот. 
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Член 679 
Најпогоден пречник на цевоводот при ш е м а т -

ски транспорт е 40 до 50 ш т , 
Дебелината на ѕидовите на челичните рабни и 

безрабни цевки изнесува од 2 до 6 mm. 

XVII. ВЕНТИЛАЦИЈА, ЗАГРЕВАЊЕ И (ОПРАШУ-
ВАЊЕ 

Член 680 
Сите простории на леарницата мораат да бидат 

снабдени со уреди за вентилација и загревање. 

Член 681 
Системите за вентилација и загревање мораат 

да обезбедуваат намалување на содрлшната на прав, 
штетни пари и гасови во воздухот на производстве-
ните простории до под допуштената концентрација 
според југословенските стандарди. 

Член 682 
Со системите за вентилација и загревање мора 

да се обезбедат во одделни одделенија на леарницата 
следните работни температури: 

Одделение Зиме Лете 
°С 

1. Склад на шаржа, ка-
лапарски материјали, 
калапници и готови 
одливки 4 Не се нормира Не се нормира 

2. Јадрарпица, калапар-
ница, одделение за 
сушење на јадра и 
калапи, тунели под 
решетка за истресу-

вање (+16) до ( + 18) (+20) до (+23) 

3. Одделение за подго-
товка на мешаница, 
топилница, одделе-
ние за леење, истре-
сување, обрежување 
и чистење на одлив-
ки ( + 14) до ( + 16) (+17) до ( + 20) 

Член 683 
Системите за загревање, по правило, се поврзу-

ваат и усогласуваат со системите на отшмукувачка-
та вентилација. 

Рециркулација на воздух за време на работното 
време не е допуштена. 

За одржување на потребните температури дозво-
лена е употреба на системи на шмукално-отшмуку-
вачка вентилација што работат врз принципот на 
рециркулација на воздух. 

Во одделни случаи температурата може да се 
одржува и со помош на грејно-рециркулациони 
агрегати со контролирано испуштање на воздух или 
со помош на локални греј ни извори. 

Член 684 
За загревање и вентилација на производствените 

простории треба, по правило да се користи вода за* 
греана до 90°С. 

Допуштена е употреба на пара под притисок од 
50 N/cm2. 

Член 685 
При загревањето со помош на локалните грејни 

извори во складовите на калапарски материјал, од-
делението за подготовка на мешаница, јадрарни-
цата, ка лапарницата и одделението за истресување, 
обрежување и чистење на одливки, мораат да се 
користат само извори со мазни површини пристап-
ни за чистење од прав. 

Член 686 
Со покривачи или капаци и локална отшму-

кувачка вентилација мораат да бидат снабдени след-
ните одделенија .агрегати и уреди, и тоа: 

1),складот на метали, кокс, топители, калапар-
ски материјали и др. — ако има уреди што созда- ч 
ваат прав и гасови; 

2) мелниците со кугли за мелење на кокс, јаг-
лен, глина, кварц; мешалките, ситата инерциони, ме-
ханички, рамни, тапанести и полигонални; лентес-
тите транспортери за повратна мешаница, сув пе-
сок, јаглен и глина; магнетните сепаратори, елевато-
рите; местата за пресипување од транспортер на 
транспортер и од вертикални или од коси отвори 
на транспортерот; местата за уфрлување на сува ка-
лапи а мешаница во бункери; садовите за варење на 
сулфитна лужина и садовите за растворање на ба-
келитен прав; уредите за подготовка на самозацврс-
тувачки мешаница 

3) калапните мешаници, машините за механичко 
чистење на површината на јадрата; коморите за 
пулверзационо премачкување на јадрата; сушилни-
ците со периодична и непрекината работа; местата 
на кои стоЈат калапите и јад рата заради ладење по 
сушењето; машините за рачна изработка на некол-
кави калапи и јадра; масите и пресите за лепење на 
полукалапи; машините за изработка на јадра според 
СО* постапка; 

4) електролачните печки за топење; високо-
фреквентните печки за топење на челик; стативите 
и местата за загревање и сушење на лонци; стани-
ците за леење, конвеерите за ладење; 

5) решетките за истресување на одливки пнев-
матски, инерциони, вибрациони и механички; ви-
брационите машини за избивање на јадра; електро-
хидрауличните уреди за избивање на јадра; туне-
лите за ладење на потресените одливки; 

6) тапаните за чистење; коморите од сите типови 
за чистење со сачма; хидрокоморите со низок и ви-
сок притисок; масите за обрежување на одливки; 
стационарните и подвижните брусилка; 

7) печката за топење и рафинација на метали на 
станицата за леење стационарни и на конвеер; уре-
дите за центрифугално леење. 

Член 687 
Местата на кои работниците престојуваат подол-

го време а за кои се карактеристични значително 
топлото зрачење, висока телтература или локална 
повишена концентрација на. прав и гасови, мораат 
да се снабдуваат со локален дотек на воздух. 

Температурите и брзините на движењето на воз-
духот што мораат да се обезбедат на местата на ра-
ботата, зависно од интензитетот на топлотното зра-
чење, категоријата на работата, и годишното време, 
се дадени во следната табела: 
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Место на работата 
Ред. (називи на работите и на 
број работните задачи) 

Катего-
рија на 
работата 

Сметковен 
интензитет 

на зрачење-
то к Ј / т 2 / ћ 

Годишно 
време 

Температура 
на воздухот 

с С 

Брзина на 
д ви леење го 

на воздухот 
т / ѕ 

на работа 
18. Подготовка на мешаници: 

1) мешалки 
2) истовар на песок од сушил-. 

ници 
3) празнење мелница за меле-

ње јаглен и глина 
14. Изработка на калапи и јадра: 

1) машини за испукување и 
издувување 

2) машини за чистење на јад-
ра 

15. Ракувач на мосна дигалка 

Лесна 
Средна 

Тешка 

Лесна 

Средно 
Тешка 
Лесна 

под 1260 

под 1260 

под 2260 

Зиме 
Лете 

Зиме 
Лете 
Зиме 
Леге 

(417) до (-М9) 
(4-21) до (-1-22) 

(4" 17) до (419) 
(4-21) до (422) 

4-21 
4-24 

1 2 3 4 5 1 5 7 

1. Ракувач на шаржирна ди- Лесна 1260 ДО 2500 Зиме ( 4 1 9 ) до ( 4 2 1 ) 0,5 ДО 1,0 
галка на платформа за пол- Лете (4-22) ДО ( 4 2 4 ) 0,5 ДО 1,0 
нење 

( 4 1 6 ) 2. Рачно полнење на куполпа Тешка 2500 ДО 5000 Зиме ( 4 1 6 ) ДО ( 4 1 7 ) 
печка Лете ( 4 1 9 ) ДО ( 4 2 1 ) 

3. Топилничар за испуштање лив Средно 1260 ДО 2500 Зиме ( 4 1 7 ) ДО ( + 19) 1,5 ДО 1,0 
бд куполна печка Тешка Лете ( 4 2 1 ) ДО ( 4 2 3 ) 1 ДО 2 

4. Работа со мешач Тешка 2500 ДО 5000 ,Зиме ( 4 1 6 ) до ( 4 1 8 ) 1 ДО 2 
Лете (4-20) д о ( 4 2 2 ) 2 ДО 3 

Леење на конвеер Тешка . 5000 ДО 7500 Зиме (4-16) до (4-17) 2 Д о 3 
Лете ( 4 1 9 ) до ( 4 2 1 ) 3 

6. Чистење на згура Тешка 5000 ДО 7500 Зиме ( 4 1 6 ) ДО ( 4 1 7 ) 2 Д'Ј 3 
Лете ( 4 1 9 ) до ( 4 2 1 ) 3 

7. Полнење на печки за топење Тешка 2500 ДО 5000 Зиме ( 4 1 6 ) ДО (4-17) % ДО 3 
и жарење Лете ( 4 1 9 ) ДО ( 4 2 1 ) 3 
Наставување на електроди Тешка 5000 до 7500 Зиме + 16 3 Наставување на електроди 

Лете ( 4 1 8 ) до (420) 3 
9. Полнење и послужување на Средно 1260 ДО 2500 Зиме ( 4 1 7 ) д о ( 4 1 9 ) 0,5 до 1.0 

печки за топење на обоени ме-
тали 

Тешка Лете (4-21) ДО ( 4 2 3 ) 1 ДО 2 

10. Истресување на одливки на Тешка 2500 ДО 5000 Зиме ( 4 1 6 ) ДО ( 4 1 8 ) 1 ДО 2 
решетки од конвеер Лете ( 4 2 0 ) д о ( 4 2 2 ) 2 ДО 3 

11. Избивање на јадра на вибра- Тешка 5000 ДО 7500 Зиме ( 4 1 6 ) ДО (4-21) 2 до 3 
тор Лете (4-19) ДО ( 4 2 1 ) 3 

12. Истресување на одливки на Средно 1260 до 2500 Зиме ( 4 1 7 ) ДО ( 4 1 9 ) 0,5 ДО 1,0 
крупни решетки на периодич- Тешка Лете (4-21) ДО ( 4 2 3 ) 1 ДО 2 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

1 
1 

Во деновите кога нема производство, темпера-
турата во работните простории мора да изнесува 
најмалку 450С, ако технолошкиот процес не бара 
поинаку. 

Член 688 
- Одвишната топлина и штетната пара и гасови, 

што не се локализирани и отстранети на местата 
за издвојување, мораат да се отстрануваат со општа 
механичка или природна вентилација. 

Во случај на издвојување на вишок на топлина 
мора максимално да се користи контролираната и 
регулираната природна вентилација (аерација). 

Член 689 
Системот на шмукалната механичка вентила-

ција мора да биде таков што надворешниот воздух 
да се зема првенствено низ бочните отвори на згра-
дата, оставени на височина од најмалку 2 т од ни-
вото на земјата и на местата каде што воздухот е 
загаден најмалку. 

Член 690 
Во работната зона воздухот се доведува дифуз-

. но, со брзина најмногу 1,5 т / ѕ . 
Просторијата со командниот и контролниот при-

бор и инструменти, што се наоѓа во погонот, мора 
да биде изолирана и снабдена со чист воздух, чии 
брзини на струење на местото на работата на работ-
ниците изнесуваат најмногу 0,5 зиме, а 0,7 т / ѕ лете. 

Димензиите на просторијата од став 2 на овој 
член мораат да бидат такви што да обезбедуваат 

- удобна работа и внатрешна зафатнина најмалку 
5 т ѕ . 

Нивото на бучавата во просторијата не смее да 
биде поголемо од 75 сШ. 

Член 691 
Локалната механичка отшмукувачка вентила-

ција може со успех да го исфрлува запрашениот 
воздух само ако концентрацијата на правот е во 
границите од 30 до 100 т ѕ / т 8 . При поголема содр-
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,жица на прав мораат да се вградат претходни пре-
чистувани. 

Воздухот се исфрлува надвор на висина од нај-
малку 2 ш над највисоката точка од таванот на 
зградата. 

Член 692 
Отстранувањето на сув прав од филтерот или 

старашувачот не смее да биде следено со повторно 
запрашување. 

Отстранувањето на талогот од отпрашувачот 
мора да биде механизирано. 

Член 693 
Воздушните водови со кои се пренесува зач^ 

рашениот воздух мораат да имаат херметички зат-
ворени отвори за чистење на наталожениот прав. 

Воздушните водови, по правило, се полагаат 
вертикално или косо. 

Член 694 
Рециркулација на воздух заради загревање е 

дозволена во работното време само во складовите 
на калапници, метали, калаларски и шаржни мате-
ријали. 

Надвор од работното време рециркулација мо-
же да се користи за одрлсување на температурата 
во сите производствени простории на погонот. 

Член 695 
Вентилаторите за системот на вентилацијата не 

смеат да се поставуваат непосредно во просториите 
во кои производствениот процес не предизвикува 
бучава (јадрарница, просторија во која се врши 
рачно калапирање и сл.). 

Член 696 
Уредите за механичка вентилација мораат да 

бидат снабдени со неопходен контролно-мерен при-
бор. 

Член 697 
Забрането е пуштање во работа на одделни 

погони и одделенија пред воведувањето на венти-
лацијата и постигањето на нејзиниот проектиран 
капацитет. 

Член 698 
Анализи на воздухот во поглед на содржината 

,на прав и штетни гасовити материи се вршат во ро-
ковите пропишани од страна на надлежните органи. 

Местата за земање мостри за контрола на ана-
лизата се, по правило, секогаш исти и се утврду-
ваат во согласност со надлежните органи. 

Во случај на пријава на нови извори на загаду-
вање, мораат да се определат нови места за земање 
на мостри. 

Член 699 
Воздушно туширање со помош на самостојни 

уреди се применува во сите зони и места на рабо-
тата на кои доаѓа до топлотно зрачење со интен-
зитет над 1260 т 2 / ћ . 

Член 700 
За да се намали влегувањето на ладен воздух, 

на надворешната врата од производствената просто-
рија мораат да се постават воздушни или воздуш-
но-топлотни долни или бочни завеси. 

Завесите од став 1 на овој член се поставуваат 
ако вратата од производствената просторија е от-
ворена најмалку 40 минути и ако температурата 
на надворешниот воздух е пониска од —150С. 

Член 701 
Најголемото растојание на влезниот отвор за 

воздух за бочна воздушна завеса од отворот на вра-
тата обично изнесува 200/о од широчината на вра-
тата, а за долна воздушна завеса најмногу 20% од 
височината на вратата. 

Член 702 
Аголот на наклонот на струјата на воздухот за 

долната воздушна завеса изнесува 35 до 40о, а за 
бочната 30 до 45п. 

Брзината на излегувањето на воз/духот за воз-
душните завеси треба да изнесува 12 до 16 ш/ѕ. 

Член 703 
Разликата помеѓу температурата на воздухот 

во работната зона и температурата на мешаницата 
на надворешниот воздух и на воздухот од воздуш-
ната завеса во погоните со значително издвојува-
ње на топлина и со долна воздушна завеса изне-
сува најмногу 50С, а за погон со мало издвојување 
на топлина — најмногу 20С. 

Член 704 
Ако од технолошки и санитарно-хигиенски при-

чини во производствените простории не е. дозволе-
но намалување на температурата, воздушните за-
веси мораат да' се користат без оглед на висината 
на температурата на надворешниот воздух и на вре-
мето за кое вратата е отворена. 

Член 705 
Воздушните за.веси мораат да се поставуваат 

исто така пред отворените минувалишта кон печ-
ката и агрегатите за топење. 

Член 706 
Во топло и преодно време на годината остра 

измена на воздухот во работните простории може 
да се врши со природна вентилација и тоа со ин-
филтрација (неконтролирана и нерегулирана вен-
тилација) и со аерација (контролирана и регулира-
на вентилација). 

XVIII. БУЧАВА И ВИБРАЦИЈА ВО ЛЕАРНИЦИ 

Член 707 
Под штетна бучава се подразбира, во смисла 

на овој правилник, секој звук чија јачина измере-
на на местото на работата и во работната просто-
рија, ја преминува пропишаната јачина. 

Како штетна бучава, во смисла на овој правил-
ник, се смета и секоја бучава што смеќава разни 
видови дејности, непосредно спогодување со говор, 
посредно спогодување со средства за комуникации 
и примање звучни сигнали и што го оштетува сети-
лото за слух и другите органи. 

Член 708 
На опремата мора да биде означена јачината на 

бучавата што уредите ј-а создаваат на растојание 
од 1 до 5 т од местото на работата и на местото на 
работата, како и спектарот на бучавата на местото 
на работата и на растојание од 5 т . 

Член 709 
Јачината на бучавата на местата на работата 

и во работните простории не смее да преминува 
90 с!В. 

Член 710 
За несмеќаван прием на звучни сигнали јачи-

ната на бучавата во работната просторија и на ме-
стото на работата мора да биде за 10 (Ш пониска 
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од јачината на звучниот сигнал што е потребен на 
определеното место. 

Ако јачината на бучувата на местото на рабо-
тата и во работната просторија изнесува повеќе од 
90 dB, се врши октална анализа врз основа на која 
се утврдува дозволената јачина на бучавата, од-
носно дали бучавата се движи во границите доз-
волени со пропис. 

Член 711 
Допуштената јачина на бучавата според видо-

вите на работите во леарниците изнесува: 

1) за работите на изработката на 
калапи и јадра 80 dB; 

2) за работите на леењето 90 dB; 
В) за работите на истресувањето на 

одливки 80 dB; 
4) за работите на чистењето на од-

ливки 80 dB; 
5) за работите на подготовката на 

мешаници 90 dB. 

Член 712 
Ако работникот во текот на работното време го 

менува местото на работата, за процена на степенот 
ђа опасноста од оштетување на слухот се зема ја -
в н а т а на бучавата на сите места на работата, зе-
мајќи го при тоа предвид времето на траењето на 
определена јачина на бучавата. Јачината на буча-
вата во никој случај не смее да биде поголема од 
Јачината допуштена со овој правилник. 

Член 713 
Пневматските вибратори, решетките за истре-

бување на одливки и калапните машини трес* 
калките мораат да бидат снабдени со амортизери 
на удир и со придушувачи на издув на воздух. 

Над решетките за истресување се поставуваат 
капаци, што бучавата ја прават придушена, помал-
ку остра и поподнослива. 

Член 714 
Чистењето на одливки се врши, по правило, во> 

пневматски комори, во комори за чистење со сачма 
и хидрокомори. 

Тапаните за чистење на одливки мораат да 
имаат плаштови што ја придушуваат бучавата. 

Член 715 
Употребата на пневматски алати треба да се 

сведе на најмала мера и да се замени со специјал-
ни машини и линии за механизира^ и автомати-
зирано чистење на одливки и изработка и склопу-
вање на калапи. 

Член 716 
Заради намалување на бучавата што ја предиз-

викуваат орудијата за работа и уредите, треба да 
се користат, кога тоа е можно, затворени погони, 
записници со коси запци и правилно да се избере 
материјалот за изработка на механизми потребни 
за амортизација на вибрирачките и ударните делови 
на машините. 

Ако мерките од став 1 на овој член не се до-
волни, треба да се преземаат и други мерки, како 
што се: изолација во посебни простории или кабини 
изработени, односно обложени со соодветни мате-
ријали што апсорбираат бучава и вибрации. 

Член 717 
Транспортните средства не смеат да создаваат 

повишена бучава. Ако е тоа можно, треба да се 
применуваат средства ца внатрешниот транспорт 
без шини, колички со гумени тркала итн. 

Член 718 
Системите за вентилација и отпрашување мо-

раат да бидат снабдени со придушувачи што ја 
намалува.ат бучавата на такво ниво што да не се 
разликува од општата бучава во просторијата. 

Член 719 
Како лични средства за заштита од бучава се 

користат: 
1) вата за заштита на слухот — за бучава со 

јачина до. 75 dB; 
2) ушен чеп за заштита на слухот — за бучава 

со јачина до 85 dB; 
3) ушен штитник за заштита на слухот — за 

бучава со јачина до 105 dB. 
Средствата за лична заштита мораат да бчдат 

изработени според прописите за соодветните југо-
словенски стандарди. 

Член 720 
Ако со конструкцијата на алатите и машините 

вибрациите не се сведени во безопасни граници, 
мораат да се преземаат и други посебни мерки за 
заштита, како што се: поставување на машините и 
уредите во приземни простории на зградите и на 
самостојни темели, зголемување на масата на те-
мелите со изработка на акустични пукнатини и ра-
бови. околу темелите, вградување на вибрациоки 
материјали под темелите на машините поставени на 
меѓукатни конструкции, изработка на посебни штан-
дови за чистење на одливки од крупно сериско про-
изводство итн. 

Члзн 721 
Покрај мерките од чл. 714 до 721 од овој пра-

вилник, а особено ако тие не се доволни да ги от-
странат или ублажат вибрациите, мораат да се 

применуваат и други мерки за заштита, како г гто 
се употреба на обувки со дебели гумени ѓонови, 
поставување на соодветни простирка употреба на 
клупи и столови со амортизери итн. 

XIX. ОСВЕТЛЕНИЕ ВО ЛЕАРИИЦИ 

Член 722 
Осветленоста на приодните патишта, кругот-

-дворот, работните простории и местата на рабо-
тата, мора да биде во согласност со прописите за 
југословенск,ите стандарди и со одредбите од овој 
правилник. 

Член 723 
Во објектите наменети за работните и помош-

ните простории во леарниците, мора да се обезбеди 
општо и дополнително осветление, зависно од видот 
на работите. 

При проектирањето на осветление!1© во леар-
ниците, како природното така и вештачкото, треба 
посебно да се земе предвид степенот на извалка-
носта на ѕидовите и свети л ките, бојата на ѕидовите 
и присуството на вибрации и поголеми потреси. 

Член 724 
Работните простории на леарницата мораат да 

имаат отвори за природно осветлување, како што 
се покривни светларници, прозорци, стаклени пре-
гради и сл. 

Сите стаклени површини мораат да бидат ра-
споредени така што да обезбедуваат рамномерно 
осветлување на сите делови на работната просто-
рија, а нивната вкупна површина мора да изнесува 
најмалку 1/8 од површината на подот на работната 
просторија* 
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Член 725 
Пошироките работни простории, за кои се 5ара 

поголемо природно осветление, се осветлуваат по 
правило, преку прозорци на покривите, 

Ако се користат прозорци на ѕидовите, мора 
да се води сметка за длабината на дневната топли-
на во просторијата што зависи од висината и ши-
рината на прозорците и висината на просторијата. 

Член 726 
Осветленоста со фпуоресцентни светилки во од-

нос на светилките со вжарено влакно е појака око-
лу 2,5 пати, за иста сила на светилка. 

Член 727 
Електричното осветление мора да биде: ^ 

доволно јако; 
2) рамномерно во просторот и времето; 
3) не смее да ги заморува очите: 
4) квалитетно и да и одговара на намената; 
5) без засекување. 
Распоредот на светилките зависи од видот на 

осветлението, висината на обесувањето на светил-
ките и светлосните карактеристики. 

Член 728 
За да се постигне рамномерно осветление, мо-

раат да бидат исполнети следните услови: 
1) односот на растојанието d помеѓу светилките 

и висината h на обесувањето на светилките треба 
да изнесува: 

d - (1,2 до 1,5) h; 

2) односот на растојанието z на светилките од 
ѕидот и од растојанието d помеѓу светилките треба 
да изнесува: 

z - (1/3 до 1/2) d; 

3) висината h на бесењето на светилките, за-
висно од видот на осветлението (директно или ин-
директно) треба да изнесува: 

h - (1/6 до 1/2) d. 

Член 729 
Ако со. општото осветление не се постига ^до-

волна осветленост на работната просторија и на 
работната површина, мора да се обезбеди локално 
општо осветление или посебно дополнително освет-
ление. 

Член 730 
Најмалата допуштена осветленост на одделни 

работни простори и операции е дадена во долунаве-
дената табела: 

Ред. Работен простор Светилки 
број — операција 

со вжаре- флуоре-
но влакно сцентни 

1х, најмалку 

1 2 3 4 

3 4 

50 80 
80 120 
80 120 
80 120 

150 230 
80 120 
50 80 

100 160 
50 80 
50 80 

50 60 
100 160 
80 120 

100 160 

1. Подготовка на песокот 
2. Мешалка 
3. Транспортери во тунели 
4. Подготовка на шаржа 

80 
80 
30 
50 

120 
120 
50 
80 

5. Простор околу куполната пречка 
6. Рачна изработка на јадра 
7. Рачна изработка на калапи 
8. Машинска изработка на калапи 
9. Контрола на калапи 

10. Премачкување на калапи 
И. Сушење на калапи и јадра 
12. Склопување на калапи 
13. Складишен простор на калапи 
14. Простор за леење 
15. Истресување на одливки од ка-

лапи 
16. Рачно чистење на одливки 
17. Чистење на одливки во комори 
18. Простор за контрола на одливки 

Член 731 
При чистење на одливки рачно со железници во 

комората, треба да се обезбедат стационарни све-
тилки со јачина 300 1х во пневматски комори и СО 
јачина 200 1х во хидрокомори. 

Член 732 
Чистење во просториите со големи концентра-

ции на прав, дим, саѓи и сл., мора да се врши 
најмалку трипати месечно, а во просториите со 
мало издвојување — најмалку двапати месечно. 

Член 733 
За посебно осветлување на исклучителни де-

тали, отвори или шуплини во калапи, комори и 
сл., мораат да се обезбедат дополнителни преносни 
светилки со напон до 24 V. 

XX. ДОВОД НА ГОРИВО ДО, ПЕЧКИТЕ ВО ЛЕАР-
НИЦИ 

Член 734 
Резервоарите за течни горива мораат да бидат 

целосно херметички затворени и снабдени со мера-
чи на нивото на горивото, со преливни цевки, со 
кранови за манипулација и со термометри. 

Резервоарите мораат да бидат оддалечени од 
печките — потрошувачи на течно гориво најмалку 
5m 

Член 735 
Најмалиот пречник на цевката што го поврзу-

ва резервоарот за течно гориво со атмосферата из-
несува 25 mm. 

Член 736 
Сигурносниот цевовод на резервоарот за течно 

гориво мора да биде пресметан така што времето 
на непредвидено и ненадејно испуштање на гориво-4 

•го од резервоарот низ овој цевовод да изнесува 2 
до 3 минути. 

Член 737 
Зафатнината на сигурносните резервоари за 

течни горива мора да изнесува 30% од вкупната 
зафатнина на резервоарите од кои се троши гори-
вото. 
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Член 738 
Растојанието помеѓу подземниот сигурносен ре-

зервоар и ѕидовите од зградата во која се сместени 
резервоарите за потрошувачка на течно гориво из -
несува најмалку 5 ш. 

Член 739 
Висината на која гасоводот минува низ пого-

нот, од нивото на подот до најниската цевка на га-
соводот изнесува на јмалку 2,2 m. 

При минувањето на гасоводот кон покривот на 
зградата, растојанието од цевката на гасоводот до 
покривот изнесува на јмалку 0,5 ш. 

Помеѓу гасоводот и електрокаблите мора да по-
стои растојание на јмалку 100 mm при паралелно 
провлекување и најмалку 50 mm на местата на пре-
сечувањето. 

Висината на n p o c T o p n j a f a низ која минува гасо-
водот не смее да биде помала од 2,5 m. 

Член 740 
За пречниците на гасоводите до 100 mm криви-

ни можат да се остваруваат со свиткување на цев-
ката, а за пречници над 100 mm — со заварување. 

Пречникот на р а с к л о н е н о т о на гасоводот што 
минува низ непристапни канали не смее да биде 
поголем од 0,5 m. 

Наклонот на гасоводот за влажен гас изнесува 
најмалку 0,3°/о. 

Член 741 
Ако арматурата на гасоводот се наоѓа на виси-

на поголема од 2 m, неопходно е поставување плат-
форми со скали или мора да се предвиди далечин-
ско ракување со арматурата. 

Член 742 
Уредите за гас, вентилите и гасоводите мораат 

да бидат оддалечени на јмалку 10 m од местото за 
испуштање на течниот метал, згурата и постојаните 
извори на топлина. 

Член 743 
Притисокот на вруќ неисчистен генераторски 

гас, при кој е дозволено подземно провлекување на 
гасоводот не смее да изнесува повеќе од 5 m бар. 

Најмалиот испитен притисок внатре во п о н и -
ските гасоводи изнесува 0,3 бар. 

Член 744 
Пречникот на гасоводот може да изнесува н а ј -

многу 0,8 m ако ги пресечува лантерните на покри-
вот на зградата. 

Член 745 
Најмалиот допуштен притисок на гас непосредно 

пред потрошувачот, освен печките што работат со 
вруќ генераторски гас, изнесува 5 m бар. 

Член 746 
Условна брзина на движењето на гасот во га-

соводот изнесува 8 до 10 m / s — за пречистени га-
сови и 1 до % m/s за непречистени гасови. 

Член 747 
Брзината на движењето на воздухот во воздуш-

ниот вод треба да се движи од 14 до 16 m/s. 
Најмалата допуштена брзина на излезот на 

воздушно-гаеиата мешаница од гасните горилници 
изнесува 20 до 25 m/s, а најповолна брзина од ста-

новиштето на сигурноста — 35 до 40 m/s . 

Член 748 

Гасот што влегува во гасоводот за загревање 
на потрошувачот не смее да содржи прав повеќе од 
0,015 g/m8 . 

Член 749 
Во моментот на пуштањето на гасот во внатреш-

носта на печката, печката мора да биде загреана на 
температура до 750°С. 

За загревање на печки што работат со мазут 
за палење на горилниците може да се користи на-
изменична струја со напон 10 до 12 V. 

Член 750 
За горилниците со претходно целосно мешање 

^на гасот и воздухот брзината на излезот на воздуш-
^но-гасната мешаница од горилниците мора да биде 

поголема од брзината на распростирањето на пламе-
нот. 

Пред горилниците во кои влегува готова воз-
душно-гасна мешаница мораат 'да се поставуваат 
огноотпорни прегради што спречуваат пробив на 
пламенот во цевоводот на воздушно-гасната меша-
ница. 

Член 751 
Гасоводите мораат да се бојосуваат со свежа 

боја најмалку секои 5 години. 

XXI. ЗАШТИТА ОД П О Ж А Р ВО ЛЕАРНИЦИ 

Член 752 
При планирањето и програмирањето на мерки-

те за заштита од пожар мора строго да се води 
сметка за физичко-хемиските особини на материите 
што се користат во производството, од кои зависи 
степенот на опасноста од пожар и создавање на екс-
плозивни смеси (зафатнинска маса, точка на пале-* 
ње, точка на самозапаливост, температура на тлее н,е, 
топлотна моќ, енергија на палење на експлозивна 
смеса, притисок при експлозија итн.). 

Член 753 
Планот за заштита од пожар опфаќа мерки за 

заштита за поединечни објекти или групи објекти 
што се сметаат за загрозени од пожар, план на вна-
трешниот транспорт, план за снабдување со вода, 
видови на опрема за гасење пожар, систем на изве-
стување и тревожење, организација на противпо-
жарната служба и единиците, техничка опреме-
ност. план за обука и посебни мерки за унапредува-
ње на заштитата од пожар. 

Член 754 
Во сите објекти и простории во кои се чуваат 

или користат лесно запаливи и експлозивни ма-
терии, мораат на видни места да се истакнат разни 
предупредувања за користењето на средствата за 
гасење на пожар, како и предупредувања со слики 
за постоењето на опасност и разни забрани со кои 
се спречува појавата на пожар. 

Член 755 
Во објектите и простриите во кои се произведу-

ваат, користат и чуваат лесно запаливи -и експло-
зивни материи е забрането: 

1) п у ш е њ е и у п о т р е б а н а о т в о р е н о г и н ; 
2) користење на инсталации што можат да пре-

дизвикаат пожар и експлозива: 
3) употреба на алат што искри; 
4) користење на грејни уреди со отворен огин, 

вжарени или прекумерно загреани површини; 
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5) држење и сместување на материјали што се 
склони на самозапалување. 

Член 756 
Градежните објекти и другите видови складови 

и садови за чување и складирање на лесно запали-
ви и експлозивни материјали мораат да бидат од-
воени и оддалечени од другите објекти, а особено 
од објектите што поради технолошкиот процес 
можат да бидат причина за палење, односно пожар. 

Член 757 
Во објектите во кои се складираат лесно запа-

ливи материјали и експлозивни материи, како и во 
просториите во кои се одвиваат технолошки проце-
си со употреба на лесно запаливи материи, или тие 
се создаваат во текот на процесот на работата, 
мораат да се поставуваат индикатори што овозмо-
жуваат навремено откривање, јавување и гасење на 
пожарот. 

Член 758 
Градежните објекти во кои се појавува зголе-

мена опасност од пожар или експлозија мораат да 
имаат пропишан број влезови на определена одда-
леченост и пропишан начин за отворање и затвора-
ње на вратите. 

XXII. ХИГИЕНСКО-САНИТАРНИ ПРОСТОРИИ ВО 
ЛЕАРНИЦИ 

Член 759 
Хигиенско-санитарните простории во леарни-

ците се сместуваат во анекси на главните згради 
или во посебни згради што се наоѓаат во близина 
на главната зграда и со неа се поврзани со затво-
рени минувалишта што се загреваат. 

Член 760 
Пресметките на површините на хигиенско-сани-

тарните простории, освен гардеробите, се вршат за 
бројот на работниците според списокот во најброј-
ната смена. При пресметката мора да се земе пред-
вид и можноста за зголемување на бројот на работ-
ниците. 

Член 761 
Под хигиенско-санитарни простории, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат гардеробите, 
мијалниците, бањите, нужниците, просториите за 
опрашување, сушење и чистење на работните 
облеки и заштитните средства, просториите за за-
гревање на работниците и трпезаријата. 

1. Гардероби 

Член 762 
На секој работник во леарницата мора да му 

се.обезбеди простор за чување на облеката. 
За еден работник се предвидува еден дупли ор-

ман за чување на граѓанска облека и еден обичен 
орман за чување на работна облека. 

Орманите за чување на облека мораат да бидат 
најмалку 1,5 т високи, 0,35 т длабоки и 0,35 ш ши-
роки. Дуплите ормани треба да бидат 0,6 т широ-
ки, а високи и длабоки како обичните ормани. 

При комбиниран начин на чување на облеката, 
мора да се предвиди една кукачка за обесување на 
граѓанската облека чиј број се определува врз ос-
нова на бројот на сите работници во две најбројни 
смени и еден обичен орман за чување на работната 
Облека и на личните заштитни средства, чиј број 
Се определува врз основа на бројот на работниците 

во сите смени. 

Член 763 
Во гардеробните ормани не смеат да се држат 

други предмети ниту храна, 
Секој гардеробен орман мора да има свој клуч, 

На орманите мораат да постојат решетки или от-
вори за проветрување. 

Член 764 
Гардеробата мора да биде снабдена, со клупи 

широки најмалку 0,3 т , сметајќи по .0,6 т на едно 
место. 

Бројот на местата за облекување изнесува нај-
малку 25% од вкупниот број на работниците во нај-
бројната смена. 

Ширината на минувалиштата помеѓу редовите 
на гардеробните ормани изнесува најмалку 1 го. 

2. Мијалници 

Член 765 
На лицата што работат во леарници мораат да 

им се стават на располагање мијалници. 
Мијалниците се наоѓаат во посебни простории, 

и тоа одвоено за мажи, односно за жени. 
Мијалниците мораат да бидат предвидени за 

секој погон или поголемо одделение. 

Член 766 
Бројот на славините во мијалниците се опреде-

лува според бројот на ,работниците така што исто-
времено да можат да се мијат 1/5 работници, а во 
топилниците и за другите извалкани работи — 1/3 
работници во најбројната смена. 

Член 767 
Растојанието помеѓу мијалниците треба да биде 

најмалку 0,6 т . 
Мијалниците мораат да бидат снабдени со топ-

ла и ладна вода. Температурата на ладната вода не 
смее да биде пониска од 10оС. 

Член 768 
Мијалниците мораат да бидат изработени од 

порцелан или од вештачки камен, од емајлиран 
Лим или од сличен материјал. 

Подот и ѕидовите од мијалниците до висина од 
1,5 т мораат да бидат обложени со материјал што 
не пропушта течност и кој се мие лесно. 

Подот во мијалниците не смее да биде лизгав. 
Арматурата од мијалниците треба да биде хроми-
рана или никлувана заради поголема отпорност на 
корозија и подобро одржување. 

Мијалниците мораат да се загреваат зиме. 

3. Бањи 

/Член 769 -
На лицата што работат во топилница, врз под-

готовка на мешаница во чистилница и врз термич-
ка обработка, мораат да им се стават на располага-
ње бањи со тушеви со ладна и топла вода. 

Член 770 
Бањите за мажи мораат да бидат одвоени од 

бањите за жени и да имаат посебни натписи. 
На секои 10 вработени работници мора да се 

обезбеди по еден туш. 
Член 771 

Покрај кабините со тушеви мораат да се нао-
ѓаат и кабини за преслекување големи 0,9 m X 0,6 m. 

Кабината со тушеви мора да биде голема 
0,9 m X 0,9 m, а минувалиштето помеѓу кабинитф 
широко 1 m. 
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Член 772 
Бањите и кабините за преслекување треба да 

бидат сместени во посебни простории, со задолжи-
телен претпростор што спречува директно излагање 
на работниците на нагли промени на температура-
та. Во зимски период бањите мораат да се загре-
ваат. 

4. Нужници 

Член 773 
Во работните простории или во нивна непосре-

дна близина на работниците мора да им се обезбе-
ди потребен број нужници. На секои 30 мажи, од-
носно 20 жени мора да се обезбеди по еден нужник. 
Во нужниците за мажи мораат да се постават пи-
соари. 

Член 774 
Ако не постои водовод и нема можност за ре-

довно исплакнување, нужниците мораат да се нао-
ѓаат надвор од зградата. Кон таквите нужници мо-
раат да постојат нужнички јами изработени од бе-
тон или од леано железо со капаци. Нужничките 
јами мораат редовно да се празнат, а нивната со-
држина мора секогаш да биде за 1/2 од висината 
под површината на земјата. 

Член 775 
Нужниците со водено исплакнување мораат да 

имаат простори што ги одвојуваат од работните 
простории. Во нив мораат да се наоѓаат мијалници 
за миење на рацете. Нужниците мораат да бидат 
осветлени и да имаат прозорци. 

Член 776 
Подот и ѕидовите од нужниците до висина од 

1,2 т мораат да бидат изградени од материјал што 
не пропушта течност и кој може лесно да се мие и 
дезинфикува. Секој нужник мора да има врата што 
се затвора од внатрешната страна. 

Член 777 
Кон нужниците за жени мораат да постојат 

Посебни одделенија снабдени со најпотребни уреди, 
потрошен материјал и топла вода за одржување на 
личната хигиена на жените. 

5. Простории за отпрашување, сушење и чистење 
на заштитни облеки 

Член 778 
Кон гардеробите мораат да постојат специјални 

простории со вентилација и загревање, за сушење, 
опрашување и чистење на работните и заштитните 
облеки. 

6. Простории за загревање на работниците 

Член 779 
На работниците што работат надвор и на неза-

греани места (складови, кршалки, одделение за 
шаржиоање и сл.) мора да им се обезбеди посебна 
просторија за загревање, што ќе служи и како за-
солниште од непогода. Просторијата мора да има 
закачалки, за сместување на облека. 

7. Трпезарија 

Член 780 
Кон работните простории или во нивна близи-

на мораат да бидат уредени посебни простории, 
трпезарии. 

Трпезариите мораат да имаат доволен број ма-
си со столови или клупи. 

Член 781 
Во ладен период на годината трпезариите мо-

раат да се загреваат. Тие мораат секојдневно да се 
чистат. 

XXIII. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Член 782 
Ако во организацијата на здружен труд постои 

водоводна мрежа, водата мора да се спроведе во 
работните простории и на секои 60 работници да 
се постави по една хигиенска славина. 

Славините од став 1 на овој член не смеат да 
бидат оддалечени повеќе од 75 т од местото на 
работата. 

Член 783 
АКО водоводна мрежа не постои, снабдувањето 

со вода за пиење мора да се врши со помош на по-
себни садови определени за тоа Садовите мораат 
да се изработуваат од материјал што не го расипу-
ва вкусот на водата и кој не мувлосува. Садовите 
мораат да имаат капаци што се затвораат со брава. 

Член 784 
За истечување на водата, дворовите мораат да 

имаат потребни канали и сливници, Тие канали не 
смеат да го попречуваат слободното движење во 
дворот. 

Постојаните сообраќајни патишта и пешачките 
патеки мораат да бидат такви што на нив да не се 
задржува вода и да не се создава кал. 

Член 785 
Отпадните води мораат да се одведуваат непо-

средно во канали. Одводите мораат да бидат снаб-
дени со сифони. 

Канализационата мрежа мора да ее одржува 
секогаш во исправна состојба. Отпадните води мо-
раат да се сторат нештетни пред пуштањето во ка-
нализацијата. Во канализацијата не смеат да се 
пуштаат тиња и талози што би можеле да ја затнат. 

XXIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 786 
Одредбите од овој правилник ќе се примену-

ваат врз објектите чие проектирање, реконструк-
ција или изградба ќе започне од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Член 787 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за хиги-
енско-техничките заштитни мерки при работата на 
преработка и обработка на метали („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/61). 

Член 788 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 11-16747/1 
2 ноември 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Милан Крајновиќ, с .р. 
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275. 

Врз основа на член 16 од Правилникот за на-
чинот на испитувањето и за постапката за призна-
вање на новосоздадени сорти на семе м на саден 
материјал на земјоделски растенија и за одобрува-
ње на воведувањето во производството на странски 
сорти на семе и на саден материтал на зем,јоделски 
растенија („Службен лист на СФРЈ" бр. 40/75), Со-
јузниот комитет за 'земјоделство објавува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИ-
СОКОТ 

НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТИ НА СЕМЕ И СА-
ДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 

Во Списокот на новосоздадени сорти на семе и 
саден материјал од земјоделски растенија („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 21/76 51/76 и 20/78) во гла-
ва I, во оддел А се вршат следните измени и до-
полненија: 

- во под оддел 1 во одредбата под 56 зборовите: 
„Новосадска рана" се заменуваат со зборовите: ,,Но-
восадска рана 3". а по одредбата под 61 се додаваат 
шест нови одредби, кои гласат: 

,,З) сорта „Зенит" 

„62) сорта 
рана 4" 

,,Новосадска 

63) сорта „Добра" 

64) сорта „Оровчанка" 

65) сорта „Супер златна" 

66) сорта „Равница" 

67) сорта 
чанка" 

„Крагујев-

4) сорта „Бисер" 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој 
на земјоделството „Ср-
бија" - Белград, РО 
Институт за Стрни жи-
та „Крагујевац" — 
Крагуевац; 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој 
на земјоделството „Ср-
бија" — Белград, РО 
Институт за стрип жи-
та „Крагујевац" — 
Крагуевац; 

селекција на Биотех-
ничкиот знанствено-
-научен центар, ООЗТ 
Земјоделски институт 
— Осиек"; 

— во пододдел 4 по одредбата под 159 се дода-
ваат дваесет и три нови одредби, кои гласат: 

5) сорта „Велебит" 

„160) дволиииски хибрид 
„Вс-436 О2 О2" 

селекции на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за по л ј одел-
о в о и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот институт. ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб 

селекција на Земјодел-
скиот институт — Ско-
пје 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој 
на земјоделството „Ср-
бија" — Белград, РО 
Институт за стрни жи-
та „Крагујевац" — 
Крагуевац"; 

— во пододдел 2 по одредбата под 14 се додава 
нова одредба под 15, која гласи: 

„15) сорта „Val-Ma" селекција на Биотех-
ничкиот знанствено-
-научен центар, ООЗТ 
Земјоделски институт 
— Осиек"; 

— во пододдел 2а по одредбата под 2 се дода-
ваат три нови одредби, кои гласат: 

161) 

162) 

163) 

164) 

дволиниски 
„ОЅЅК 697" 

дволиниски 
„2РЅС 611" 

хибрид 

хибрид 

дволиниски хибрид 
„ОЅЅК 667" 

165) 

дволиниски 
РКВ 623" 

дволиниски 
„ОЅЅК 407" 

хибрид 

166) дво линиски 
„Во 484" 

167) 

168) 

дволиниски 
„Ве 384" 

дволиниски 
„ОЅЅК 247" 

хибрид 

хибрид 

хибрид 

хибрид 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија - Загреб 

селекција на Биотех-
ничкиот знанствено-
-научен центар, ООЗТ 
Земјоделски институт 
— Осиек; 

селекција на Институ-
тот за пченка — Земун 
Поле - Белград 

селекција на Биотех-
ничкиот знанствено-
-научен центар, ООЗТ 
Земјоделски институт 
— Оси ек; 

селекција на Земјодел-
скиот комбинат „Бео-
града Институт за на-
учни истражувања 
„Агроекономик" - Па-
дни ска Скела 

селекција на Биотех-
ничкиот знанствено-
-научен центар, ООЗТ 
Земјоделски институт 
— Осиек; 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија - Загреб 

селекција на Биотех-
ничкиот знанствено-
гнаучен центар, ООЗТ 
Земјоделски институт 
— Осиек; 
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169) дволиниски хибрид 
„В^ ЅС 29" 

170) дволиниски хибрид 
„Вс 264" 

171) дволиниски хибрид 
„В, 302 Ог Ог" 

172) дволиниски хибрид 
„РКВ 721" 

173) дволиниски хибрид 

174) дволиниски хибрид 
„2РЅС 750" 

175) дволиниски хибрид 
,ДЅЅС 606" 

176) дволиниски хибрид 
,ДѕГЅЅС 601" 

177) три линиски хибрид) 
„Во 593 О2 Оѕ" 

178) трилиниски хибрид 
„2РТС 64" . 

179) трилиниски хибрид 
„РКВ 730" 

180) трилиниски хибрид 
„Ве 723" 

181) трилиниски хибрид 
„Вс 191" 

селекција на АР13К, РО 
Истражувачко-разво^ 
ен институт, ООЗТ Зе-

мјоделски завод — Ба-
ња Лука 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб 

селекција на Земјодел-
скиот комбинат „Бео-
града Институт за на-
учни истражувања 
„Агроекономик" — Па-
динска Скела 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија - Загреб 

селекција на Институ-
тот за пченка — Земун 
Поле — Белград 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полј одел-
о в о и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија - Загреб 

селекција на Институт 
тот за пченка — Земун 
Поле — Белград 

селекција на Земјодел-
скиот комбинат „Бео-
града Институт за на-
учни истражувања 
„Агроекономик" — Па-
динска Скела 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производствоу 

на растенија — Загреб 

селекција на Земјодел-
скиот институт. ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб"; 

— во пбдоддел 5а по одредбата под 2 се дода-
ваат четири нови одредби, кои гласат: 

,,З) сорта „ГЈЅ-Н-67 КМ" 

4) сорта „НЅ-Н-65 КМ" 

5) сорта ,ДЅ-Н-бЗ КМ" 

6) сорта „НЅ-Н-62 КМ" 

селекција на Земјодел-ч 
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за по л ј одел-
о в о и градинарство — 
Нови Сад 

се л екци ј а на" Земј одел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за по л ј одел-
о в о и градинарство —1 

Нови Сад"; 

— во пододдел 56 по одредбата под 3 се додава 
нова одредба под 4, која гласи: 

„4) сорта „МАШЕ" УПИ-РО ЗС „Сембегж1а" 
— Биелина, ООЗТ по-
лјоделство — Биелина 
— Ново Село"; 

— називот на пододдел 6а и одредбата во тој 
пододдел се бришат; 

— во под оддел 7 по одредбата под 15 се дода-
ваат пет нови одредби, кои гласат: 

„16) француски љуљ сор-
та „Крушевачки 12" 

17) италијански љуљ 
сорта „Крушевач-
ки 13" 

18) мечката опашка 
сорта „Крушевач-
ки 15" 

19) барски вијук сорта 
„НЅ високи вијук 
10" 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој 
на земјоделството ,.Ср-
бија" — Белград, РО 
Институт за крмни ра-
стенија „Крушевац" -
Крушевац 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој 
на земјоделството ,,Ср-
бија" — Белград, РО 
Инстит,ут за крмни ра-
стенија „Крушевац" — 
Крушевац 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој 
на земјоделството ,,Ср-
бија" — Белград, РО 
Институт за крмни ра-
стенија „Крушевац" — 
Крушевац 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство к градинарство -
Нови Сад 
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црвен виј ук, сорта 
„Крушевачки 14" 

селекција на СОЗТ за 
истражување и разбој 
На земјоделството ,,Ср-
бија" - Белград, РО 
Институт за крмни ра-
стенија „Крушевац" — 
Крушевац"; 

— во под оддел 8 по одредбата под 5 се додаваат 
четири нови одредби, кои гласат: 

„6) сорта „Дунав" 

„6) сорта „КЅ Виолета" 

7) сорта „НЅ Паноника" 

8) сорта „NЅ Сирмијум" 

9) сорта 
10" 

„Крушевачки 

„14) сорта „Јака" селекција на Земјодел-
скиот институт — Љуб-
љана"; 

— во пододдел 14 по одредбата под 11 се дода-
ва нова одредба под 12, која гласи: 

„12) сорта „Ротунд зеле- селекција на Земјодед-
ни ЅК-70" скиот институт — Ско-

пје"; 

— во пододдел 15 по одредбата под 3 се дода-
ваат две нови одредби, кои гласат: 

„4) сорта „Емона" селекција на Земјодел-
скиот институт — Љуб-
љана 

5) сорта „Крањско ок- селекција на Земјодел-
рогло" скиот институт — Љуб-

љана"; 

— во пододдел 17 по одредбата под 5 се додава 
нова одредба под 6, која гласи: 

селекција на Земјодел-
скиот факултет; ООЗТ 
Институт за по л ј одел-
о в о и градинарство -

Нови Сад"; 

- во под оддел 18 по одредбата под 8 се додава 
нова одредба под 9, која гласи: 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за по л ј одел-
о в о и градинарство -
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полј одел-
о в о и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој 
на земјоделството „Ср-
бија" - Белград, РО 
Институт за крмни ра-
стенија „Крушевац" -

Крушевац"; 

— по пододдел 9а се додаваат називот на но-
виот пододдел 96 и една нова одредба, кои гласат: 
„96. Бела лупина (Lupinus Albusa L.) 

1) сорта „Босна" селекција на Земјодел-
скиот факултет, Ин-
ститут за полјoделство 
и облагородување на 
растенија — Сараево"; 

— во пододдел 12 по одредбата под 13 се дода-
ва нова одредба под 14, која гласи: . 

„9) сорта ,,Побољшани 
градиштанац 22" 

селекција на СОЗТ за 
истражување и развој 
на земјоделството „Ср-
бија" - Белград, РО 
Завод за земјоделство 
„Зајечар" - Заечар"; 

— во пододдел 20 по одредбата под 3 се додава 
нова одредба под 4, која гласи: 

„4) сорта „Крушевач- селекција на СОЗТ за 
ка 9" истражување и развој 

на земјоделството ,,Ср-
бија" - Белград, РО 
Институт за крмни ра-
стенија „Крушевац" -
Крушевац"; 

— во пододдел 22 се додаваат две нови одред-
би, кои гласат: 

„2) сорта „Струмица селекција на Институ-
105" тот за памук — Стру-

мица 

3) сорта „Струмица селекција на Институ-
104" тот за памук — Стру-

мица". 

Бр. 1500/1 
28 февруари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
инж. Милован Зидар, с. р. 

276. 

Врз основа на член 116 став 1 и член 129 ст. 1 
и 2 од Законат за девизното работење и кредитните 
односи со странство (,.Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77) и член 22 став 2 точка 2, член 24 став 2 
и член 57 став 2 од Законот за вршење на стопански 
дејности во странство (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77 и 17/78), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ 

ВО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите за давање одобре-
нија на организациите на здружен труд да држат 
девизи во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/77 и 31/78) во точка 1 став 1 по зборовите: „а на 
организација на здружен труд што врши услуги во 
меѓународниот стоковен и патнички промет " се до-
даваат зборовите: „и на заедници на осигурување, 
односно, на заедници на реосигурување — 
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2. По точка 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

,,За. Народната банка на републиката односно 
народната банка^ на автономната покраина може на 
заедница на осигурување односно на заедница на 
реосигурување (во натамошниот текст: заедница) 
да и даде одобрение плаќањата и наплатувањата по 
работите на осигурување односно реосигурување со 
странство да ги врши преку контокорентни сметки 
што ги има со странските партнери. 

Во барањето за издавање одобрение по работите 
на осигуравање, односно реосигурување заедницата 
е должна да го наведе секој странски партнер со кој 
има склучен договор, со назначување на највисоки-
от износ до кој може да се побарува во странство 
спрема секој одделен партнер, врз основа на про-
метот што заедницата го имала со одделни партнери 
во изминатата година и реалните потреби. 

Во одобрението за плаќање и наплатување пре-
ку ќонтокорентна сметка се ,утврдува највисокиот 
износ до кој може да се побарува спрема секој одд-
елен партнер." 

3. Во точка 6 став 4 по зборовите: „Организаци-
ите на здружен труд од точка 4 на оваа одлука" се 
додаваат зборовите: „и заедницата за осигурување 
бдносно заедницата за реосигурување од точка За 
на оваа одлука". 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 5 
15 март 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

277. 

Врз основа на чл. 17 и 66 став 1 точка 14 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работање на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) и 
точка 11 на Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/78), чиешто важење во 1979 година е продолжено 
со Одлуката за привремено продолжување на важе-
њето на Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична полити-
ка и на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3/79 и 7/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/77 и 48/78) во точка 2 став 
1 во одредбата под 1 зборовите: „по стапка од 24%" 
Се заменуваат со зборовите: „по стапка од 23%". 

2. Првата пресметка на задолжителната резерва 
според оваа одлука банките ќе ја извршат според 
Состојбата на средствата на 31 март 1979 година по 
Нат на редовна пресметка. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 11 
30 март 1979 година 

Белград 

За претседателот на 
Советот на гувернерите, 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Илија Марјановиќ, с. р. 

278. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 6 од Законот 
за Интересната заедница за станбена изградба и уп-
р а в у в а њ е со становите за потребите на робтниците 
и функционерите на сојузните органи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75) и член 23 став 1 од Ста-
тутот на Интересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работни-
ците и функционерите на сојузните органи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/76, 26/77 и 15/78), во со-
гласност со Сојузниот извршен совет Собранието на 
Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 

НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД СТАНАРИНАТА 

1. Во Одлуката за надомест на дел од станарина-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/78 и 43/78) точка 
2 се менува и гласи: 

„2. Право на надомест на дел од станарината има 
носителот на станарско право чие домаќинство не 
остварило месечно, во претходната календарска годи-
на, приход по член поголем од законски загаранти-
раниот личен доход што се применува на територи-
јата на која се наоѓа местото на неговото живеење. 

2. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Носителот на станарско право од точка 2 на 

оваа одлука има право на надомест на дел од стана-
рината во процент од утврдениот износ на станари-
ната зависно од височината на месечно остварениот 
приход по член на домаќинството, и тоа: 

1) ако остварениот приход изнесува до 30% од 
износот предвиден со точка 2 на оваа одлука — на 
име надомест на дел од станарината се признава 50% 
од утврдениот износ на станарината; 

2) ако остварениот приход изнесува над 30% до 
50% од износот предвиден со точка 2 на оваа одлука 
— на име надомест на дел од станарината се призна-
ва 40% од утврдениот износ на станарината; 

3) ако остварениот приход изнесува над 50% до 
70% од износот предвиден со точка 2 на оваа одлука 
— на име надомест на дел од станарината се призна-
ва 20% од утврдениот износ на станарината; 

4) ако остварениот приход изнесува од 70% до 
90% од износот предвиден со точка 2 на оваа одлука 
— на име надомест на дел од станарината се призна-
ва 20% од утврдениот износ на станарината; 

5) ако остварениот приход изнесува над 90% од 
износот предвиден со точка 2 на оваа одлука — на 
име надомест на дел од станарината се признава 
10% од утврдениот износ на станарината." 

3. Точка 7 се менува и гласи: 
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„7. Кон барањето од точка 6 став 1 на оваа одлу-
ка, носителот на станарското право е доллсеп да под-
несе: договор за користење на станот, последна приз-
наница за платената станарина, доказ за своите при-
ходи и за приходите на членовите на своето дома-
ќинство остварени во претходната година согласно 
со тон. 2 и 3 на оваа одлука и потврда од органот на 
управувањето со зградата дека носителот на станар-
ското право и членовите на неговото домаќинство не 
вршат деловна дејност во станот и дека станот или 
дел од станот не издаваат во закуп." 

4. Точка 12 се менува и гласи: 
,.12. Комисијата за план и финансии на Заедни-

цата на домувањето е должна во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука да из-
врши ревизија на решенијата за надомест на дел од 
станарината и да им ги достави решенијата на ко-
рисниците." 

5. Точка 13 се брише. 
6. Се овластува Комисијата за самоуправни, оп-

шти и други акти да го утврди пречистениот текст 
на Одлуката за надомест на дел од станарината. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а 
ќе се применува од првиот нареден месец. 

Бр. 02/2-497/1-79 
22 февруари 1979 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Собранието на 

заедницата на домувањето, 
Петар Дивјак, с. р. 

279. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 од Законот 
за Интересната заедница за станбена изградба и уп-
равување со становите за потребите на работниците 
и функционерите на сојузните органи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Собранието на Интересната заедни-
ца за станбена изградба и управување со становите 
за потребите на работниците и функционерите на 
сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЗАКУПНИНИТЕ ЗА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

1. Во Одлуката за утврдување на основите и ме-
рилата за определување на закупнината за деловен 
простор („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/78), во точ-
ка 1 во одредбата под б) бројот: „7,5" се заменува 
со бројот: „9". 

2. Точка 2 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од првиот нареден месец. 

Бр. 02/2-497/2-79 
22 февруари 1979 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Собранието на 

заедницата на домувањето 
Петар Дивјак, с / р. 

280. 

Врз оси ор,а на член 56 став 2 од Уставот на 
СФРЈ, Сојузот-на заедниците на здравственото оси-
гурување на Носна и Херцеговина, Самоуправната 
интересна заедница на здравствената дејност на ра-
ботниците на Црна Гора, Самоуправната интересна 
заедница на здравствената дејност на земјоделците 
на Црна Гора, Сојузот на заедниците на здравстве-
ното осигурување на рабтниците и на здравството 
на Хрватска, Сојузот на заедниците на здравствено-
то осигурување на земјоделците и на здравството на 
Хрватска, Самоуправната интересна заедница на 
здравственото осигурување на самостојните занает-
чии, угостители и превозници и на здравството на 
Хрватска. Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување на Македонија, Здрав-
ствената заедница на Словенија,' Републичката заед-
ница на здравственото осигурување и реосигурување 
на Србија, Самоуправната интересна, заедница за 
здравство на Војводина, Самоуправната интересна 
заедница на здравствената заштита и здравственото 
осигурување на Косово и Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници донесуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ЦА САМОУПРАВ-
НАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ И НА ЗДРАВСТВОТО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Самоуправната спогодба за основање Сојуз 

на заедниците на здравственото осигурување и на 
здравството на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76) во члеи 2 ставот 1 се менува и 
гласи: 

,,Сојузот на заедниците е општествено правно 
лице." 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
„За вршење на стручно-аналитички, админи-

стративни, помошни и други работи од заеднички 
интерес за заедниците, Сојузот на заедниците има 
служба, која се конституира како работна заедница 
(во натамошниот текст: Работна заедница)." 

Член 3 
Во член 6 по зборот: „самоуправна" се додава 

зборот: „работничка". 

Член 4 
Во член 13 став 1 зборот: „Службата" се заме-

нува со зборовите: „Работната заедница". 

Член 5 
Во член 18 точката 8 се менува и гласи: 
,,8) склучува со Работната заедп-шца самоуправна 

спогодба за меѓусебните права, обврски и одговор-
ности на Сојузот на заедниците и на Работната заед-
ница; дава согласност на самоуправниот општ акт 
на Работната заедница со кој се уредуваат видот на 
работите, условите -во поглед на структурата на 
работите и работните задачи и квалификапионата 
структура на кадрите во Работната заедница; ги 
разгледува резултатите од работата на Работната 
заедница и дава насоки за унапредување на рабо-
тата во Работната заедница;". 

Член 6 
Во член 27 зборот: ,,Службата" се заменува со 

зборовите: „Работната заедница", а зборовите: ,,Од-
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бор за самоуправна котнтрола" се заменуваат со збо-
ровите: „Одбор за самоуправна работничка контрола." 

Член 7 
Во член 28 ст. 1 и 2, чл. 29 и 30 ст. 1 и 2 и чл. 31 

и 32 зборовите: „Одборот за самоуправна контрола" 
се заменуваат со зборовите: „Одборот за самоуправна 
работничка контрола". 

Член 8 
Називот на главата над членот 33 и членот 33 

се менуваат и гласат: 

„IV, Работна заедница 

Член 33 
Меѓусебните права, обврски и одговорности на 

Работната заедница и на Сојузот на заедниците што 
произлегуваат од вршењето на стручните и други 
работи за потребите на Сојузот на заедниците се 
уредуваат со самоуправна спогодба за меѓусебните 

права, обврски и одговорности на Сојузот на заед-
ниците и на Работната заедница. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се уредуваат особено: видот на работите; ос-
новите и мерилата за стекнување на доходот на Ра -
ботната заедница; овластувањата на Работната заед-
ница во поглед на користењето на средствата во 
врска со извршувањето на нејзините работи; одго-
ворноста на Работната заедница за извршувањето на 
работите; начинот на решавањето на спорови со Ра-
ботната заедница, организацијата на Работната заед-
ница и др. 

Условите во поглед на структурата на работите 
ц на работните задачи и квалификационата струк-
тура на кадрите во Работната заедница се уредуваат 
со посебен самоуправен акт на Работната заедница, 
на кој согласност дава Собранието на Сојузот на 
заедниците." 

Член 9 
Во член 34 ст. 1 и 2 зборот: „Службата" се заме-

нува со зборовите: „Работната заедница". 

Член 10 
Во член 35 ставот 1 се менува и гласи: 
„Работниците во Работната заедница се здоби-

ваат со дохот од вкупниот приход што на Работната 
заедница и се обезбедува за извршување на задачите 
од програмата за работа на Сојузот на заедниците, 
со примена на принципот за слободна размена на 
трудот и во согласност со општествено утврдените 
основи и мерила за распределба кои важат за рас-
пределбата на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка во организациите на здру-
жен труд." 

Во став 2 зборовите: „на Службата" се бришат. 
Став 3 се брише. 

Член 11 
Член 36 се менува и гласи: 
„Средставата за вршење на работите и задачите 

на Сојузот на заедниците ги обезбедуваат заедници-
те сразмерно со бројот на активните осигуреници 
и уживателите на пензии (за здравствено осигурува-
ње на работниците) и со бројот на осигурениците 
земјоделци (за здравствено соигурување на земјо-
делците). 

Основ за планирање на средствата за работа 
на Сојузот на заедниците се програмата за работа 
на Со1узот на заедниците и планот на работата на 
Работната заеднина што се заснова врз таа програма, 
како и други обврски што произлегуваат од дејнос-
та на Сојузот на заедниците. 

Додека не те донесе финансискиот план за к а -
лендарската година во која веќе се одвива работе-
њето на Сојузот на заедниците, заедниците обезбе-
дуваат средства за вршење на работите и работните 
задачи сразмерно на износот на средствата што го 
обезбедувале во претходната година, ако планирани-
те работи и работни задачи во претходната година 
се успешно извршени. 

Член 12 
Во член 37 став 1 зборовите: „Приходите и рас-

ходите" се заменуваат со зборовите: „Средствата и 
распоредот на средствата". 

Во став 2 во третиот ред зборовите: „на Служ-
бата" се бришат, а во петтиот ред зборот: „Служба-
та" се заменува со зборовите: „,Работната заедница". 

Член 13 
По член 37 се додава нов член 37а, кој гласи: 
„Сојузот на заедниците има сопствени деловни, 

средства, заеднички деловни средства со Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија и средства на резервите". 

Член 14 
Во член 38 став 1 зборовите: „општ" и „обезбе-

дувањето" се бришат, а зборовите: „резервниот 
фонд" се заменуваат со зборовите: „средствата на 
резервите". 

Во став 2 зборовите: ,.на заедниците" се бришат. 

Член 15 
Во називот на главата VIII зборовите: „Преодни 

и" се бришат. 

Член 16 
Чл. 43, 44 и 45 став 2 и чЛ. 47 и 48 се бришат. 

Член 17 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила на-

редниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

28 февруари 1979 година 
Белград 

За Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување 

на Босна и Херцеговина, 
Сава Радовановиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница на здравствената 
дејност на работниците на 

СР Црна Гора, 
д-р Колач Абдулах, с. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница на здравствената 
дејност на земјоделците на 

СР Црна Гора, 
Секуле Соковиќ, с. р. 

За Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување 
на работниците и на здрав-

ството на Хрватска, 
инж. Антун Видец, с, р. 

За Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување 
на земјоделците и на здрав-

ството на Хрватска, 
Вук Иван, с. р. 



Петок; б април 1079 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРТ Број 14 - Страна 529 

За Самоуправите интересна 
заедница на здравственото 
осигурување на самостојните 
занаетчии, угостители и пре-
возници и на здравството на 

Хрватска, 
Владимир Ожиќ Паик, с. р. 

За Републичката заедница на 
здравството и здравственото 
осигурување на Македонија, 

Александар Донев с. р. 

За Здравствената заедница 
на Словенија, 

Драго Бенчина, с. р. 

За Републичката заедница на 
здравственото осигурување 

и реосигурување на СР 
Србија, 

Милевој Милорадовиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за здравство на 

Војводина, 
Златомир Дамјановиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница на здравствената 

заштита и здравственото 
осигурување на Косово, 

Момчило Трајковиќ, с. р. 

За Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените 

осигуреници, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Наредбата за утврду-
вање на износот на личната и семејната инвалидни-
на, на ортопедскиот додаток и додатокот за нега и 
помош од страна на друго лице во 1979 година, об-
јавена во „Службен лист на СФРЈ" бр. 11/79 се пот-
крала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ 
НА ЛИЧНАТА И -СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, 
НА ОРТОПЕД СКИОТ ДОДАТОК И ДОДАТОКОТ 
ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ 

ВО 1979 ГОДИНА 

Во точка 1 во одредбата под 1 наместо бројот: 
„2.220" треба да стои: „2.218". 

Од Сојузниот комитет за прашања на борците и 
на воените инвалиди, Белград, 28 -март 1979 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

281. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НЕ-
ОБЛАГОРОДЕНИ И ОБЛАГОРОДЕНИ ПЛОЧИ 

ВЛАКНАТИЦИ - ЛЕСОНИТ-ПЛОЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 18 јануари 1979 година Спогодба за промена на за-
течените цени за необлагородени и облагородени 
плочи влакнатици — лееонит-плочи, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд можат 
своите затечени продажни цени, при условите на 
продажбата што се наведени во Спогодбата, да ги 
зголемат до в%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 655 од 30 март 1979 го-
дина. 

4. Оваа. спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 4 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачи-потрошувачи: 24 ку-
пувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

-Бојанин Симе Слободан, Дебељачки Трифуна 
Ђорђе, Греци Ане Менхарт, Маринковић Марка 
Пантелија, Шеговић Радомира Милош, Шормаз Луке 
Јово; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите 
народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

ШпановиН Ђуре Алекса; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алхолцер Гргура Емерик, АндриН Рада Миодраг, 
Делевић Слободана Бранко, Ђорђевић Ђорђа Милу-
тин, ЕраковиН Јована Радоје, Јовановић Љубомира 
Боривоје, Лесан Николе Михаило, Лукин Арсена 
Новак, Мањарић Павла Марко, Марин Милорад^ 
Маринко, МарковиН Војислава Радослав, МиНић 
Драгољуба Живорад, Опачић Гојка Летан, Огтојић 
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Радка Цвето Па-повић Драгољуба Радосав, Перић 
Видоја Петар т о в и ћ Обрада Ивко, Попадић 
Средоја Младен. Стојановић Вукашина Радомир, 
Тот-Вуксановић Павла Бранислава, Веселић Ж и -
ворада Славољуб, Вулевић Ђукана Светислав, Ж а -
баљац Љубомира Мирослав, Живковић Петра Бла -
гоје, Жунић Игњата Раденко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кои општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђурић Милинка Велисав, Перунчић Чедомира 
Миленко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бојовић Раде Стеван, Глишић Симеуна Михаило, 
Ивановић Живана Властимир, Михаиловић Стевана 
Љубомир, Миловановић Александра Никодије, Мит-
ровић Милана Драгослав, Митровић Станимира 
Новак, Московљевић Милутина Михаило, Пајић 
Новака Витомир, Перић Петра Вукосав, Саветић 
Владимира Живојин, Савић Стојана Војислав, Талић 
Божидара Александар, Тешић Милојка Мирослав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Милисава Видоје, Антонијевић Ивана 
Радиша, Арсенијевиќ Гвоздена Радослав, Баришић 
Станка Славко, Белић-Марковић Николе Милена, 
Божанић Милана Лука, Гаревић Василија Синиша, 
Цвејић-Андрић Ђоке Драгослава, Цвејић Михаила 
Предраг, Ћелић Милована Михаило, Дамњановић 
Драгана Ђорђе, Дамјановић Милорада Бранислав, 
Димитрић Чедомира Живко, Џиновић Светислава 
Петар. Ђорђевић Чедомира Милутин, Ђумић Бошка 
Милан, Ђурђевић Владимира Душан, Ђурђевић 
Радосава Стеван, Ђурђевић Радосава Војислав, 
Ђурић Лазара Ђура, Ефендић Андрије Срећко, 
Гајић Гојка Душан, Гајић Драгољуба Љубиша, 
Гла ловић Станоја Душан, Глигори јевић Бошка Ми-
лић Грубор Стевана Јово. Гуцонић Живана Крунија, 
Илић Милована Душан, Илић Душана Илија, Ива-
новић Живана Иван, Јакшић Сретена Јаков. Ј ак -
шић Владимира Радован, Јанковић Милана Милан, 
Јокић Андрије Живко, Јосић Обрада Илија, Јосић 
Лазара Јован, Јованић Марјана Милош, Јовановић! 
Сретена Александар, Јовановић Николе Чедомир, 
Јовановић, -Драгослава Љубомир, Јовановић Добри-
воја Петар, .Јовановић Добросава Радојица. Јовано-
вић Драгомира Стојадин, Јовановић Живорада Све-
тислав, Каћански Васе Алекса, Карановић Милоша 
Ђурађ, Копрић Михаила Драгослав, Косановић Јо-
вана Мирко, Костадиновић Светислава Станимир, 
Крсмановић Вићентија Будимир, Куртић Чедомира 
Љубомир, Лазић-Лукић Радована Радмила, ЛекиК 
Новака Дамњан, Ловчевић Светозара Бранислав, 
Лучић Лазара Оливера, Лукић Боже Добросав, 
Лукић Живана Страхиња, Лукић Велимира Тихо-

мир Манојловић Јована Милорад, МаринковићКо-

кић Душана 'Лежеа, . Марковић ,Михајла Здравко, 
Матић Томе Владан Меанџија Василија Милан Ми-
ћановић Цвеје Стјепан, Мићић Драгољуба Душан, 
Михајловић Пауна Миодраг, Мијаиловић Алексан-
дра ,Јован, Мијатовић Николе Велимир, Милићевић 
Живојина Драгорад, Милојевић Милојка Радоња, 
Милојевић Станка Живко, Мирковић Николе Мили-
воје, Мишковић Трифуна Војислав, МосковљевиН-
-Ланг Ђорђа Маргита, Мркоњић Јакова Мати,ја, 
Ненадић Лазе Љубомир, Нешковић Бошка Коста, 
Орељ Војина Бошко, Пајић Светислава Драгорад, 
Пандуровић Жарка Милан, Пантелић Маринка Ра-
дојко, Пзскота Владимира Јован, Пашић Дика Ми-
лојко, Павић Петра Момир, Павловић Јеврема Ра -
диша, Павловић Славка Томислав, Перић Влади-
сава Душан, Петровић Живојина Хранислав, Пет-
ровић Бранка Момчило, Поњавић Драгише Милош, 
Пријовић Рада Драгољуб, Пурешић Луке Милован 
Пурић Павла Витомир, Радошевић Бошка Милорад, 
Радовановић Радована Никола, Радовић Момира 
Величко, Рајковић Михаила Чедомир. Решњак 
Мартина Владислав, Саватић Владимира Сретен, 
Савковић Божидара Драгослав. Селаков Новака 
Владислав, Сибинчић Тихомира Милан, Симић Ми-
хајила Радојица, Симић Живорада Слободан, Симић 
Јована Загорка, Стаменовић Владимира Драгомио, 
Станојевић Влрдиеава Борисав, Станојевић Ди-
митрија Илија,^ Старчевић Светислава Драгољуб, 
Стојановић Младена Драгољуб, Суботић Цл ије Т.ео-
дор, Сударевић ,Пере Бојка. Шестић Сретена Дра-
гољуб, Шешић Андрије Момчило? Ширгић Крсте 
Милорад, Шушиловић Кузмана Душан, Тадић Ивана 
Радосав, Тешић Милојка Риста, Тодоровић Марка 
Бошко. Тофиловић Марка Славољуб. Томић Зарије 
Видоје, Урошевић Витомира Живко, Василић Радо-
мира Бранислав, Василић-Лемајић Николе Мирјана, 
Веселиновић Младена Стеван. Весковић Вука Ми-
лона, Весовић Добрице Драгослав, Воркапић Ми-
лана Душанка, Вујадиновић Тоше Мирко, Вукић 
Светозара Лазар, Златковић Лазара Миодраг, Жакић 
Душана Томислав. Жарковић Николе Војислав Ж и -
вановић Пантелије Станислав, Жупањац-Нешић 
Богољуба Невенка; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Буцало Мила Недељко, Дамјанац Мирка Јован, 
Дурковић Новака Драгослав, Максимовић Свети-
слава Љубица, Матић Сретена Стеван, Младеновић 
Божидара Петар, Одавић Петра Некола, Савчић-
-Бушић Милована Милинка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аћимовић Ђорђа Андрија, Адамовић Бориво1а 
Бранислав, Андрић Живана Светолик, Антониќ 
Момира Зоран, Арсеновић Живојина Будимир. Арсе-
новић Милутина Драгиша, Беловуковић Милана 
'Јован, Бешић Радосава Борислав, Богуновић Ж и -
војина Милан, Борисављевић Радосава Рајко, Бо-
жић Илије Спасоје, Будимлија Душана Миле, Цви-
јановић Николе Богдан, Чубра Петра Душан, Ђур-
чић Миодрага Велибор, Дамњановић Милорада Ти-
хомир, Дејанић Живорада Светомир, Дудић Васе 
Слободан, Џаџић Јована Божидар, Филиповић Ду-
шана Крста, Гајић Томаса Нада, Гајић Петра Ви-
доје, Гемовић-Митровић Драгомира Ружа, Глишић 
Милоша Радовин, Гогић Валилија Слободан, Г р у 
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јичић Мирослава Вукосав, Илић Марка Миодраг, 
Илић Марка Ратомир, Илић Александра Томислав, 
Јанковић Светолика Петар, Јанковић-Андрић Кре-
мена Споменка, Јанковић Миладина Станислав, 
Јевтић Добросава Нада, Јокић Добрашин^ Миленко, 
Јовић Стевана Михаило, Кокорина Владимира Ни-
кола, Ковачевић Саве Љубомир, Ковачевић Алек-
сандра Милорад, Кресоја-Иекић Борисава Младен-
ка Крговић-Јовановић Јована Драгица, Крстић-
-Макевић Живорада Мара, Крупеж Радивоја Ми-
рослав, Кузмановић Миладина Милош, Лазаревић 
Новака Милојко, Лазић Чедомира Радослав, Л сло-
вић Марка Драгутин. Макевић Павла Вукашин, Ма-
ринковић Милутина Милета, Маринковић-Јанковић 
Јована Славка, Марјановић Трифка Борислав, Мар-
ковић Радована Бо,жидар, Марковић Станка Радо-
ван, Марковић Обрена Секула, Матић Милоша Во-
јислав. Михаиловић Михаила Василије, Михајловић 
Данче Славко, Милић Блажа Слободан, Милисавље-
вић Петра Владимир, МиЗштаревић Андрије Дра-
гољуб, Милојевић Сретена Петар, Милошевић Ж и -
ванка Павле, Митровић-Маринковић Даница, Мит-
ровић Сретена Драгољу,б, Митровић Драгомира То-

. мислав. Нинковић Миодрага Ђорђе, Нинковић 
Срећка Марко, Н и т и ћ Мила Љубомир, Обратковић 
Бошка Душан, Павловић Станисава Иван, Петровић-
-Жеравица Владимира Ксенија, виолић Николе Бо-
жидар, Поњавић-Стојановић Живорада Милијана, 
Поњавић Богдана Владислав, Пупић Ђуре Младен, 
Пузић Влајка Јован, Радишић Александра Радмила, 
Радовић Лазара Лепосава, Реновчевић Живојина 
Слободан, Саватић Димитрија Иван, Симић Радо-
вана Душан, Симић Александра Илија, Симић-Пет-
ровић Миодрага Рада, Симић-Нешковић Витомира 
Слободанка, Спасојевић Жарка Емил, Срнић На-
дежде Драган, Отанимировић Боривоја Миодраг, 
Старчевић Љубана Милан, Ступар Марка Душан, 
Суботић Душана Драган, Тадић-Павловић Мило-
рада Живка, Томашевић Марка Анка, Васић Живка 
Душан, Велимиров Богдана Драгомир, Вербич 
Сретена Живота, Весковић Јакова Спасоје, Вучи-
ћевић Раденка Милинко, Вучинић Светозара Ми-
рослав, Жарић Живадина Миодраг, Жељковић Сте-
вана Здравко, Зубац Милоша Драгомир, Живановић 
Цвеје Илија. 

Вр. 84 
31 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 2 2 8 0 Б е л г р а д 

— за примерна работа на развивањето на ш л е -
мот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешината и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Десетара Антолић Томе Владо, Пријић Глише 
Зоран; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомци на ШРО — водници: Игњатовић Милу-' 
тина Слободан, Михајловић Живојина Миодраг; 

Десетари: Аврамовски Симе Зоран, Бојић Цвика 
Иван, Брнадић Иве Марјан, Дејановић Свете Раде, 
Дилевски Доне Драги, Димевски Трајана Доне, Го-
луб Илије Бранко, Хоџић Изета Мехмед, Истер Ива-
на Јосип, Јовић Јована Драгиша, Му јаковић Фадила 
Мухарем, Мујкић Ха зима Еруф, Шарић Анте Вје-
кослав, Шехић Мехмеда Мухамед, Васиљевић Сло-
бодана Станиша, Вулетић Стјепана Антон; 

Разводнице Фекежа Стјепана Жељко, Ја ма ко-
вић Халила Ређо, Лисац Стјепана Мато, Смајловић 
Асима Селим, Војновић Светозара Жарко; 

Војници: Берјан Јове Бранислав, Богићевић 
Живана Милан, Чомагић Миливоја Љубивој, Јакић 
Душка Габријел, Ковач Стјепана Јосип, Васић Бо-
ривоја Бранислав, Рулић Остоје Мићо; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7 2 5 0 З а г р е б 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Питомци на ШРО — водници: Ковачевић Крсте 
Дарко, Остојић Милорада Драган; 

Десетари: Абдаловски Кенан Фикри, Батес Ми-
лоша Ђура, Гуцић Томислава Драган, Нанчевски 
Ненад Милан, Стојановић Боже Љубисав, Жулић 
Ибрахима Рамиз; 

Војници: Буторац Јосипа Милан, Ђорђић Јуре 
Петар, Фида Тосума Демир, Илић Цвијана Симо, 
Јемуовић Миломира Срећко, Тафра Анте Томо; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Питомец на ШРО — водник: Матић Бошка 
Младен; 

Десетари: Буљубашић Мехмеда Салко, Цветко-
вић Живојина Новица, Ћирић Милоша Миливоје, 
Кићановић Живка Александар, Маловић Јосипа 
Здравко, Манојловић Момчила Драган, Петек Ау-
густа Аугуст, Петровић Мирослава Предраг, Плој 
Франца Владо, Стојановић Велимира Војислав, За-
латановић Мирослава Томислав; 
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Разводнице Бутора Иштвана Јанош, Петковић 
Петра Новак; 

Војници; Арамбашић Марка Ивица, Аслани Ас-
лана Раим, Денић Стојадина Драган, Дупор Јована 
Миле, Ђурић Томислава Милован, Ђурђевић Ради-
воја Слободан, Ђурђевић Саве Владан, Грацин Ру-
зарије Анте, Хусић Реце Хусејин, Јовановић Ради-
це Милан, Јовичић Бошка Слободан, Кљајевић Крс-
те Владимир, Костовић Милутина Милан, Курембић 
Михајла Милан, Матијаш Томе Иван, Мићић Душа-
на Милисав, Мијић Божидара Петар, Минић Мило-
вана Миливој, Новаковић Пантелије Станко, Пајић 
Богољуба Живорад, Петровић Драгољуба Душко, 
Рупчић Николе Јуре, Слугановић Ивана Томо, Сте-
вић Драгана Стево, Стрехаљук Стеве Митар, Шчр-
бћчић Стјепана Стјепан, Зеленкић Јована Цветко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7345 С п л и т 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Помлад водник: Туфегџић Јанка Стојан; 

Десетаре Гргић Драгана Душко, Маричић Мате 
Марко; 

Разводници: Лабус Ђуре Никола, Павловић Ж и -
ворада Милета, Шимић Јосипа Маринко; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко др леење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Помлади водници: Халиловић Мустафе Садик, 
Мајданџић Луке Миле; 

Десетаре Батало Петра Мића, Братуловић Мир-
ка Владо, Беголи Муфида Агрон, Црновршанин Ме-
хе Саља, Чавар Станка Крешимир, Чурлић Адама 
Милош, Дражиловић Драгољуба Станиша, Фабчић 
Јосипа Жељко, Гаврић Анђелка Вељко, Хрватин 
Ивана Здравко, Јовановић Милорада Зоран, Јевтић 
Пере Миленко, Јарц Ивана Иван, Исени Чазима 
Ибрахим, Јоветић Ристе Миодраг, Јовић Илије Јев-
то, Јовић Милика Драгоје, Кадић Чазима Бурхан, 
Крунић Спасе Драган, Лазић Витомира Анђелко, 
Лазић Живојина Живан, Микац Стјепана Јосип, 
Пајић Томислава Љубоје, Првуловић Радомира Де-
симир, Ранковић Петра Драгиша, Растовар Мије 
Звонко, Руфати Џавита Хасан, Саватовић Томе 
Марко, Серсић Ивана Маринко, Жгеч Антона Јоже; 

Разводнице Динарина Марка Драгослав, Ђука 
Неђипа Агим, Ђуровски Бранко Златко, Илић Вла-
дете Радослав, Исмаили Исмаила Рафет, Кожељ Ми-
хајила Мирослав, Маунић Ђенка Карло, Михолић 
Стјепана Владимир, Младеновић Саве Зоран, Мујић 
Омера Меша, Пешовски Павле Трајче, Петровић 
Сергије Драгомир, Пи лиши Петера Јожеф, Плечко 
Бранка Бранислав, Поњан Драгутина Иван, Пше-
ничка Мије Мијо, Рајчић Миомира Живорад, Суле-

мановић Халила Заим, Шарић Слободана Драго-
мир, Волканоски Стојан Петре, Вранић Бранка Го-
луб; 

Морнари: Ка ја Реџепа Сељами, Мујић Јусуфа 
Хасиб, Паталић Јосипа Блаж, Радић Стјепана Мом-
чило, Шулентић Иве Миле. 

Бр. 86 
26 јули 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

269. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити — — —- — — — 473 

270. Одлука за измена на Одлуката за про-
должување на важењето на Одлуката за 
критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на уво-
зот на специфична опрема од 1 јули до 
31 декември 1978 година — — — — 474 

271. Решение за измена на Решението за про-
должување на важењето на решенијата 
за царинскиот контингент со кои се на-
малени царините на увозот на специфич-
ната опрема за определени гранки и гру-
пации на стопанството — — — — — 474 

272. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Punch;; — 474 

273. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Panorama" 474 

274. Правилник за техничките нормативи за 
леарската индустрија — — — — — 474 

275. Измени и дополненија на Списокот на 
новосоздадени сорти на семе и саден ма-
теријал од земјоделски растенија — — 523 

276. Одлука за дополненија на Одлуката за 
условите за давање одобренија на орга-
низациите на здружен труд да држат де-
визи во странство — — — — — — 525 

277. Одлука за измена на Одлуката за задол-
жителната резерва на банките ка ј На-
родната банка на Југославија — — — 526 

278. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за надомест на дел од станари-
ната — — — — — — — — — — 526 

279. Одлука за измени на Одлуката за утвр-
дување на основите и мерилата за опре-
делување на закупнините за деловен 
простор — — — — — — — — — 527 

280. Самоуправна спогодба за измени и до-
полненија на Самоуправната спогодба за 
основање Сојуз на заедниците на здрав-
ственото осигурување и на здравството 
на Југославија — — — — — — — 527 

281. Спогодба за промена на затечените цени 
за необлагородени и облагородени п л о ч е 
влакнатици — лесонит-плочи — — — 529 

Исправка на Наредбата за утврдување на из-
носот на личната и. семејната инвалид-
нина, на ортопедскиот додаток и додатокот 
за нега и помош од страна на друго лице 
во 1979 година — — — — — — — 529 
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