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Бележки

1. Настоящите насоки за най-добри практики са изготвени от експертна група, създадена 
от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ и съставена от експерти, определени 
от държавите членки и стопанския сектор.

2. Тези насоки за най-добри практики могат да бъдат отправна точка за всички публични 
или частни лица, които имат пряко или косвено отношение към обезопасяването на 
товара. Настоящият документ следва да бъде четен и използван като помощно средство 
за прилагането на безопасни и изпитани практики в тази област.

3. Той не е задължителен, в смисъла на нормативен акт, приет от Съюза. В него просто са 
представени натрупаните познания на европейските експерти в областта. Правопри-
лагащите органи следва да признаят, че придържането към принципите и методите, 
описани в настоящите насоки, води до адекватното ниво на безопасност, което е необ-
ходимо за извършване на транспортни дейности с автомобилен транспорт. Когато се 
борави с тези насоки, трябва да се гарантира, че прилаганите методи са подходящи за 
конкретната ситуация и, когато е уместно, да се предприемат допълнителни мерки.

4. Важно е да се има предвид, че държавите членки могат да имат специфични изисквания 
по отношение на обезопасяването на товара, които не са обхванати в настоящите насоки 
за най-добри практики. Поради това се препоръчва допитване до съответните органи, 
за да се провери възможното наличие на такива специфични изисквания.

5. Настоящият документ е обществено достъпен. Той може да бъде изтеглен безплатно от 
уебсайта на Европейската комисия1.

6. Неизбежно ще бъдат необходими периодични прегледи и изменения на настоящите 
насоки, когато това се налага в резултат на по-нататъшния опит и непрекъснатото раз-
витие на системите и техниките за обезопасяване на товара. Читателят следва да прави 
справка с уебсайта на Европейската комисия за информация относно най-новото изда-
ние на ръководството. Всички предложения за подобряване или допълване на съдър-
жанието му ще бъдат приветствани и следва да се изпращат на посочения в бележка 
под линия2 адрес. Общи въпроси относно тези насоки следва да се изпращат на същия 
адрес.

1 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/vehicles/best_practice_guidelines_bg.htm
2 European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Road Safety Unit, 200 rue de la Loi, BE-1049 

Brussels. Електронна поща: move-mail@ec.europa.eu.
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1. Общ контекст

1.1. Приложно поле и цели

Целта на настоящите насоки е предоставянето на основни практически съвети и ука-
зания на всички лица, ангажирани в товаренето/разтоварването и обезопасяването на 
товара на превозни средства, включително превозвачите и товародателите. Те следва 
също така да бъдат полезни за правоприлагащите органи, извършващи крайпътни тех-
нически проверки в съответствие с Директива 2014/47/ЕС и решенията на съдилищата. 
Насоките може да послужат и като основа за държавите членки при предприемането на 
необходимите стъпки за въвеждане в практиката на обучение на водачите в съответ-
ствие с Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение 
на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници. Насоките 
имат за цел да предоставят ръководство за подходящо обезопасяване на товара за всички 
ситуации, които могат да възникнат при нормалните условия на трафика. Те следва да 
послужат и като единна основа както за практическо прилагане, така и за принудително 
изпълнение на обезопасяването на товара.

По време на транспортирането следва да се предотврати плъзгане, преобръщане, търка-
ляне, местене или значително деформиране, както и въртене в някоя посока, на всички еле-
менти на товара, с методи като заключване, застопоряване, закрепване или комбинация от 
тези методи. Това се прави с цел да се защитят хората, участващи в товаренето, разтовар-
ването и управлението на превозното средство, заедно с останалите участници в пътното 
движение, пешеходците, самия товар и превозното средство.

Товарът трябва да се поставя върху превозното средство така, че да не може да застраши нито 
хората, нито стоките, и да не може да се движи в превозното средство или да падне от него. 

Независимо от това всеки ден по пътищата настъпват пътнотранспортни злополуки и 
произшествия поради товари, които не са били правилно натоварени и/или обезопасени. 
Настоящите Европейски насоки за най-добри практики предоставят обща физическа и 
техническа информация, както и практически правила за обезопасяване за автомобилния 
транспорт. За по-подробна информация се прави позоваване на международните стандарти. 
Те не обезсилват резултатите от широкообхватните проверки в цяла Европа за специфични 
видове товари или специфични условия на превоз и не описват подробно всички възможни 
решения за всички възможни товари. Насоките са предназначени за всички лица, участ-
ващи във веригата на транспорт, които планират, подготвят, контролират или извършват 
проверки на автомобилния транспорт с оглед осигуряване на безопасни превози.

Настоящите Европейски насоки за най-добри практики се основават на европейски стан-
дарт EN 12195-13. Насоките представят актуалните най-добри практики в тази област, като 
се набляга върху превозни средства с максимална маса над 3,5 тона. Когато се борави с тези 
насоки, трябва да се гарантира, че прилаганите методи са подходящи за конкретната ситуа-
ция и, когато е уместно, да се предприемат допълнителни мерки.

Настоящите Европейски насоки за най-добри практики са предназначени да подпомог-
нат прилагането на международните правила, предвидени в Европейската спогодба за 

3 European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Road Safety Unit, 200 rue de la Loi, BE-1049 
Brussels. Електронна поща: move-mail@ec.europa.eu.
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международен превоз на опасни товари по шосе („ADR“) и Директива 2014/47/ЕС относно 
крайпътните технически проверки.

Допълнителни насоки могат да предоставят повече информация или алтернативни методи 
за специфични товари и/или специфични превозни средства, но в тях не трябва да се опис-
ват допълнителни изисквания или допълнителни ограничения и те следва винаги да бъдат 
привеждани в съответствие с европейския стандарт EN 12195-1. 

1.2. Приложими стандарти 

Настоящите европейски насоки за обезопасяване на товара се основават на законите на 
физиката, свързани с триене, гравитация, динамика и якост на материалите. Прилагането 
на тези закони в ежедневието обаче може да бъде сложно. За опростяване на проектира-
нето и проверката на приспособленията за обезопасяване на товара специфични стандарти, 
свързани със здравината и ефективността на надстройката, приспособленията за обезопа-
сяване, материалите, използвани за обезопасяване, и др., могат да бъдат намерени в най-но-
вата версия на следните международни стандарти4: 

Стандарт1 Предмет

- EN 12195-1 Изчисляване на силите на закрепване

- EN 12640 Точки за закрепване

- EN 12642 Якост на каросерията на превозното средство

- EN 12195 -2 Закрепващи колани от изкуствени влакна

- EN 12195-3 Закрепващи вериги

- EN 12195-4 Стоманени въжета за закрепване на товара

- ISO 1161, ISO 1496 ISO контейнер

- EN 283 Сменяеми контейнери

- EN 12641 Покривала

- EUMOS 40511 Стълбове — междинни прегради

- EUMOS 40509 Опаковане при транспорт

Национални и местни стандарти, които са в противоречие с тези международни стандарти 
или описват допълнителни ограничения, не се прилагат за международен транспорт.

За дейности в областта на интермодалния транспорт може да се прилагат други изисква-
ния, като например Кодексът на добрите практики за опаковане на транспортни товарни 
единици на Международната морска организация (IMO), Международната организация 
на труда (МОТ) и Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените 
нации (ИКЕ на ООН) (Кодекса за ТТЕ).

1.3. Функционални отговорности

Всички страни, участващи в логистичния процес, включително опаковчици, товарачи, 
транспортни дружества, оператори и шофьори, имат определена роля, за да се гарантира, 
че товарът е правилно опакован и натоварен на подходящо превозно средство. 

4 Стандарт EN12195-1 „Приспособления за обезопасяване на товари върху пътни превозни средства. Безопас-
ност. Част 1: Изчисляване на силите в укрепващото приспособление“. По време на разработването на настоящите 
насоки беше приложима версия EN12195-1:2010.

5 Достъп до стандартите обикновено се предоставя чрез националните институти за стандартизация.
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Много е важно да се разбира, че отговорностите за обезопасяване на товара се основават на 
международните конвенции и регламенти, националното законодателство и/или договори 
между участващите страни.

Препоръчително е договорно споразумение относно функционалните отговорности. При 
липса на такова споразумение между участващите страни и независимо от всяко законо-
дателство веригата на отговорността, описана по-долу, определя основните функционални 
отговорности по отношение на обезопасяването на товара:

Отговорности/дейности, свързани с планиране на транспорта: 

1. точно описание на товара, което включва най-малко:

a) масата на товара и всяка товарна единица,
b) местоположението на центъра на тежестта на всяка товарна единица, ако не е в сре-

дата, 
c) размерите на опаковката на всяка товарна единица 
d) ограничения за подреждане и ориентация, които следва да се прилагат по време на 

транспорт, 
e) цялата допълнителна информация, необходима за правилното обезопасяване;

2. да се гарантира подходящото опаковане на товарните единици, за да издържат натовар-
ванията, които може да се очакват при нормални транспортни условия, включително 
приложимите сили на закрепване;

3. да се гарантира правилното класифициране, опаковане и етикетиране на опасните 
товари;

4. да се гарантира попълването и подписването на транспортните документи на опасни 
товари; 

5. да се гарантира, че превозното средство и оборудването за обезопасяване са подходящи 
за товара, който ще бъде транспортиран; 

6. да се гарантира съобщаването на товарача на цялата информация, свързана с капаци-
тета за обезопасяване на товара на превозното средство; 

7. да се гарантира предотвратяване на възможността за възникване на нежелано взаимо-
действие между товара на различни товарачи.

Отговорности/дейности, свързани с товарене:

1. да се гарантира товаренето само на товари, които са безопасни и подходящи за транс-
порт;

2. да се провери при започване на товаренето дали е наличен план за обезопасяване на 
товара;

3. да се гарантира, че всички сертификати за части на превозното средство, използвани за 
обезопасяване на товара, може да бъдат предоставени; 

4. да се гарантира, че превозното средство е в добро състояние и товарното отделение е 
чисто; 
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5. да се гарантира при започване на товаренето, че цялото оборудване, необходимо за 
обезопасяване на товара, е налице и в добро състояние;

6. да се гарантира, че подът на превозното средство не се натоварва прекомерно по време 
на товаро-разтоварните дейности;

7. да се гарантира правилното разпределение на товара в превозното средство, като се взе-
мат предвид разпределението на товара върху осите на превозното средство и приемли-
вите празнини (в плана за обезопасяване, ако има такъв);

8. да се гарантира, че превозното средство не е претоварено;

9. да се гарантира правилното поставяне на необходимото допълнително оборудване, като 
например подложки против приплъзване, попълващи и постелъчни материали, засто-
поряващи лостове и всяко друго оборудване за обезопасяване, което следва да се при-
крепи по време на товаренето (в съответствие с плана за обезопасяване, ако има такъв);

10. да се гарантира правилното пломбиране на превозното средство, ако и когато е прило-
жимо;

11. да се гарантира правилното поставяне на всички закрепващи приспособления (в съот-
ветствие с плана за обезопасяване, ако има такъв);

12. затваряне на превозното средство, когато е приложимо.

Отговорности/дейности, свързани с управление на превозното средство:

1. визуална проверка на външните части на превозното средство и на товара, ако е достъ-
пен, с цел проверка за очевидно опасни ситуации; 

2. да се гарантира, че всички сертификати/маркировки на части на превозното средство, 
използвани за обезопасяване на товара, може да бъдат предоставени при необходимост;

3. редовни проверки на обезопасяването на товара по време на пътуването, доколкото е 
достъпно. 

1.4. Контекст в областта на физичните закони

Проектирането на приспособленията за обезопасяване на товара трябва да се основава на:

• ускорения,

• коефициенти на триене,

• коефициенти на безопасност,

• методи за проверка.

Тези параметри и методи са разгледани и описани в европейски стандарт EN 12195-1.

Разрешено е да се използва сборът на въздействията от заключване, застопоряване, пряко 
закрепване и закрепване чрез триене за предотвратяване на движението на товара, включи-
телно плъзгане, преобръщане, търкаляне, местене, значително деформиране, както и вър-
тене (около всяка вертикална ос). 
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За улеснение на водачите, товарачите и служителите на правоприлагащите органи, приспо-
собленията за обезопасяване на товара може да бъдат проектирани в съответствие с Крат-
кото ръководство за закрепване (вж. приложението). Броят, видът и методът на приспосо-
бленията за закрепване и обезопасяване на товара може да бъдат различни, при условие че 
са в съответствие със стандартите. 

 Приспособлението за обезопасяване на товара трябва да бъде в състояние да издържа ...

… 0,8 of the cargo weight forwards
… 0,5 of the cargo weight sideways and towards the rear
… 0,6 of the cargo weight sideways if there is risk of the load tipping

Фигура 1: Сили на масата, действащи по време на автомобилен транспорт

Триене:
Максималните сили на триене са резултат от контактната сила между два обекта, умножена 
по коефициента на триене. 

Фигура 2: Сила на триене

Забележка: Ако контактната сила G между двата обекта намалее, ще намалее и силата на 
триене; в случай че силата между двата елемента стане 0, няма да има сила на триене. Вер-
тикалните вибрации може да намалят вертикалната сила между товара и товарната плат-
форма! 
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Фигура 3: Вертикални вибрации по време на управление на превозното средство

1.5. Разпределение на товара

Когато върху превозно средство се поставя какъвто и да е товар, не трябва да бъдат преви-
шавани максимално допустимите размери, натоварвания на осите и брутни тегла. Следва 
да се вземат предвид и минималните натоварвания на осите, за да се осигурят адекватните 
стабилност, управление и спиране, предвидени от закона или от производителя на превоз-
ното средство. 

Транспортните единици са особено чувствителни към местоположението на центъра на 
тежестта на товара поради натоварванията на осите, които са определени за поддържане на 
способността за управление на кормилната уредба и за спиране. Такива превозни средства 
може да бъдат снабдени със специални диаграми (вж. примерите по-долу, фигури 4 и 5), 
които показват допустимия полезен товар като функция от местоположението на неговия 
център на тежестта по надлъжната ос. Обикновено максималният полезен товар може да 
се използва само когато центърът на тежестта е разположен в тесни граници около полови-
ната от дължината на пространството за товарене.

Диаграмите за разпределение на товара следва да бъдат осигурени от производителя на 
превозното средство или на каросерията. Те може да бъдат изчислени и по-късно — като 
за входящи данни се използват геометрията на превозното средство, всички минимални и 
максимални натоварвания на осите, разпределението на теглото на тарата върху различ-
ните оси, както и максималния полезен товар — чрез изчисления в електронна таблица 
или чрез прости софтуерни инструменти. Такъв софтуер е на разположение в интернет, 
безплатно или на много ниска цена. 

Разпределението на товара в съответствие с диаграмата за разпределение на товара на пре-
возното средство ще помогне да не се превишават максимално допустимите натоварвания 
на осите му.

Пример на диаграма за разпределение на товара на типичен 18-тонен двуосен камион:
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Фигура 4: Диаграма за разпределение на товара при двуосен камион

Пример на диаграма за разпределение на товара за стандартно полуремарке с дължина 
13,6 m:

Фигура 5: Диаграма за разпределение на товара за триосно полуремарке

1.6. Оборудване на превозното средство

Не трябва да се забравя, че всички принадлежности или оборудване, превозвани постоянно 
или временно от превозното средство, също се считат за част от товара. Щетите, които 
необезопасена подпора за разтоварване може да причини, ако се разгъне, докато превоз-
ното средство е в движение, са огромни, както са показали злополуките с фатален край. 

Хлабаво оборудване като ремъци, въжета, покривала и т.н., също трябва да се превозва по 
такъв начин, че да не застрашава останалите участници в движението. Добра практика е да 
има отделен шкаф, в който тези елементи да се съхраняват безопасно, когато не се използ-
ват. Ако обаче те се съхраняват в кабината на водача, трябва да бъдат прибрани по такъв 
начин, че да не пречат на водача при управлението на автомобила.
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2. Конструкция на превозното средство

Европейските стандарти EN 12640, EN 12641, EN 12642 и EN 283 съдържат изисквания за 
конструкцията на превозното средство и точките на закрепване на транспортни товарни 
единици (ТТЕ), превозни средства и сменяеми контейнери, както е описано по-долу. 

Броят на приспособленията за обезопасяване на товара при различните ТТЕ зависи от вида 
на товара, както и от здравината на страничните стени, предната преграда на товарната 
платформа и задната стена. 

Сравнение на изискванията за здравина на страничните стени, предната преграда на това-
рната платформа и задната стена на ТТЕ.

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
ТИП ФУРГОН

ТОВАРЕН АВТОМО-
БИЛ БРЕЗЕНТОВ/БОР-
ДОВИ (С ПОДВИЖНИ 

ПАДАЩИ СТЕНИ)

ПЛАТФОРМА СЪС 
СТРАНИЧНИ ЗАВЕСИ

EN 12642 L

Предна преграда на товарната платформа: FR = 40 % от полезния 
товар P, най-много 5 000 деканютона (daN)
Задна стена: FR = 25 % от полезния товар P, най-много 3 100 дека-
нютона (daN)

EN 12642 XL

Предна преграда на товарната платформа: FR = 50 % от полезния 
товар P
Задна стена: FR = 30 % от полезния товар P

Фигура 6: Изисквания за здравина на различните ТТЕ
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Типовете превозни средства, маркирани в зелено, имат здрави странични стени, превозните 
средства, маркирани в жълто, имат застопоряващи стени само в долната част, а превозните 
средства, маркирани в червено, трябва да се разглеждат само като защита от атмосферни 
влияния. По-долу е описано практическото приложение на различните здравини.

Обърнете внимание, че ако страничните стени се използват за застопоряване на товара, е 
важно да се използват вид и брой на летвите съгласно сертификата за изпитване. Летвите 
трябва да бъдат поставени така, че теглото на товара да се разпределя върху носещите части 
на страничните стени, прътите, покривните греди и пода. 

2.1. Странични стени

Превозните средства са групирани в следните категории в зависимост от здравината на 
страничните стени:

• EN 12642 XL със здравина 40 % от полезния товар (0,4 P)

• EN 12642 L със здравина 30 % от полезния товар (0,3 P)

• Без здравина; 0 % полезен товар

Странични стени — EN 12642 XL
Ако страничните стени са построени съгласно EN 12642 XL, страничните стени са тествани 
за поемане на сила, съответстваща на 40 % от полезния товар (0,4 P), равномерно разпреде-
лена по дължината и най-малко 75 % от вътрешната височина на страничната стена. Проект-
ното странично ускорение е 0,5 g. Така, при коефициент на триене най-малко 0,1, странич-
ните стени са достатъчно здрави, за да издържат страничните сили на пълен полезен товар. 

Странични стени — EN 12642 L
Ако страничните стени са построени съгласно EN 12642 L, страничните стени на ремарке 
тип фургон са тествани за поемане на сила, съответстваща на 30 % от полезния товар (0,3 P), 
равномерно разпределена по дължината и височината на страничната стена. Проектното 
странично ускорение е 0,5 g. Така, при коефициент на триене най-малко 0,2, страничните 
стени са достатъчно здрави, за да издържат страничните сили на пълен полезен товар. 

Обърнете внимание, че страничните стени на платформа със странични завеси, постро-
ена в съответствие с EN 12642 L, се разглеждат само като защита от атмосферни влия-
ния. 

Странични стени без здравина
Когато товарът се превозва в транспортна товарна единица без укрепени стени, цялото 
тегло на товара трябва да бъде обезопасено срещу странични движения чрез закрепване в 
съответствие с Краткото ръководство за закрепване. 

2.2. Предна преграда на товарната платформа

Възможната здравина на предната преграда е, както следва:

• по EN 12642 XL — здравина 50 % от полезния товар (0,5 P),

• по EN 12642 L — здравина 40 % от полезния товар (0,4 P), най-много 5 000 daN,

• за немаркирани ТТЕ или товари, които не са подредени плътно до предната преграда — 
0 % от полезния товар.
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Коефициентите на триене са в съответствие с EN 12195-1:2010.

Предна преграда на товарната платформа — EN 12642 XL
Ако предната преграда на товарната платформа е изградена в съответствие с EN 12642 XL, 
тя ще бъде в състояние да поеме сила, съответстваща на 50 % от полезния товар (0,5 P). Про-
ектното ускорение в посока напред е 0,8 g. Така, при коефициент на триене най-малко 0,3, 
предната преграда на товарната платформа е достатъчно здрава, за да издържи на силите в 
посока напред на пълен полезен товар.

Предна преграда на товарната платформа — EN 12642 L
Предни прегради на товарната платформа, построени в съответствие с EN 12642 L, са в 
състояние да издържат на сила, съответстваща на 40 % от полезния товар на превозните 
средства (0,4 P). За превозни средства с полезен товар над 12,5 тона обаче изискването за 
здравина е ограничено до сила от 5 000 daN. По отношение на това ограничение в таблица 
1 по-долу е показано теглото на товара в тонове, което е разрешено да бъде застопорено 
към предната преграда на товарната платформа с ограничена сила от 5 000 daN за различни 
коефициенти на триене. Ако масата на товара е по-голяма от съответната стойност в табли-
цата, са необходими допълнителни приспособления за закрепване. 

Коефициент на 
триене 

µ

Маса на товара, която се допуска да бъде застопорена към 
предната преграда на товарната платформа при движение 

в посока напред (в тона)

0,15 7,8

0,20 8,4

0,25 9,2

0,30 10,1

0,35 11,3

0,40 12,7

0,45 14,5

0,50 16,9

0,55 20,3

0,60 25,4

Таблица 1

Предна преграда на товарната платформа — без здравина
Когато товарът се превозва в транспортна товарна единица без укрепени стени или когато 
не е подреден плътно до предната преграда, цялото тегло на товара трябва да бъде обезо-
пасено срещу движения напред — например чрез закрепване в съответствие с Краткото 
ръководство за закрепване.

2.3. Задна стена

Възможната здравина на задната стена е, както следва:

• по EN 12642 XL — здравина 30 % от полезния товар (0,3 P)

• по EN 12642 L — здравина 25 % от полезния товар (0,25 P), най-много 3 100 daN

• за немаркирани ТТЕ или товари, които не са подредени плътно до задната стена — 0 % 
от полезния товар
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Коефициентите на триене са в съответствие с EN 12195-1:2010.

Задна стена — EN 12642 XL
Ако задната стена е изградена в съответствие с EN 12642 XL, ще бъде в състояние да поеме 
сила, съответстваща на 30 % от полезния товар (0,3 P). Проектното ускорение в посока назад 
е 0,5 g. Така, при коефициент на триене най-малко 0,2, задната стена е достатъчно здрава, за 
да издържи силите в посока назад на пълен полезен товар.

Задна стена — EN 12642 L
Задни стени, построени в съответствие с EN 12642 L, са в състояние да издържат на сила, 
съответстваща на 25  % от полезния товар на превозните средства (0,25  P). За превозни 
средства с полезен товар от над 12,5 тона обаче изискването за здравина е ограничено до 
сила от 3 100 daN. По отношение на това ограничение в таблица 2 е показано теглото на 
товара в тонове, което е разрешено да бъде застопорено към задна стена с ограничена сила 
от 3 100 daN за различни коефициенти на триене. Ако масата на товара е по-голяма от съот-
ветната стойност в таблицата, са необходими допълнителни приспособления за закрепване. 

Коефициент на 
триене 

µ

Маса на товара, която се допуска да бъде застопорена към  
задната стена при движение в посока назад (в тона)

0,15 9,0

0,20 10,5

0,25 12,6

0,30 15,8

0,35 21,0

0,40 31,6

Таблица 2

Задна стена — без здравина
Когато товарът се превозва в транспортна товарна единица със задна стена без здравина или 
когато не е подреден плътно до задната стена, цялото тегло на товара трябва да бъде обез-
опасено срещу движения назад чрез закрепване в съответствие с Краткото ръководство за 
закрепване или с други указания, ако може да се удостовери еквивалентна безопасност. 

Обезопасяване спрямо врати
Когато вратите са проектирани да предоставят определена устойчивост на застопоряване, 
те могат да се разглеждат като устойчива граница на товарното отделение, при условие че 
товарът е подреден плътно, за да се избегне ударно натоварване на вратите и да се предо-
тврати падане на товара, когато вратите са отворени.

2.4. Перваз на пода

Первазът на пода спомага много за предотвратяване на изпадането от платформата поради 
плъзгане в странична посока. В съответствие с EN 12642:2006 височината на первазите трябва 
да бъде най-малко 15 мм и да издържат на сила, съответстваща на 0,4 полезен товар (P).

2.5. Преградни стълбове

Преградните стълбове често са много полезни за обезопасяване на товара. Те могат да бъдат 
заварени към надстройката на превозното средство, но най-често се монтират в специални 
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отвори в надстройката. Преградните стълбове се използват от двете страни на превозното 
средство, за да се обезопасят товарите в напречна посока чрез застопоряване (вж. глава 5). 
Няколко стълба, подредени в права линия в надлъжна посока в средата на широчината 
на товарната платформа, са много полезни например за комбинация от застопоряване и 
закрепване с ремък. В много превозни средства стълбове могат да бъдат използвани и за 
застопоряване в посока напред. Един или повече стълбове се поставят непосредствено пред 
товара. Препоръчително е използване на закрепване в горната част, за да поддържа стъл-
бовете.

Фигура 7: Преградни стълбове, използвани за застопоряване в посока напред

Преградният стълб може да се използва за застопоряване — един от методите за обезопа-
сяване на товара. За използване на този метод трябва да е известна устойчивостта на съот-
ветния стълб срещу силово въздействие. Тази устойчивост зависи от вида на натоварването 
(точково, разпределено или смесено натоварване) и от неговия ефект на лоста. Референт-
ната способност за застопоряване (РСЗ, reference blocking capacity — RBC) от монтиран 
стълб на товар в определена посока е максималното безопасно, равномерно разпределено 
натоварване в долната част с дължина 1 м на този стълб. Това означава, че РСЗ отчита здра-
вината на монтирането му. Референтната способност за застопоряване може да се използва, 
за да се провери дали стълбът може да издържи известна специфична сила със специфичен 
ефект на лоста. Формулите за изчисляване на максималната сила Fmax в случай на разпреде-
лена сила или в случай на точково натоварване са показани на фигура 8.

Fmax = RBC[daN]∗1[m]
h[m]

Fmax = RBC[daN]∗
∗

1
2

[m]
h[m]

Фигура 8: Изчисляване на максималната сила Fmax
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Референтната способност на преградните стълбове за застопоряване варира в диапазона 
250—10 000 daN и е много трудно да бъде преценена, тъй като зависи от якостта на мате-
риала, от размерите на сечението и от здравината на монтиране на стълба. Поради това 
референтната способност за застопоряване следва да бъде удостоверена от конструктора на 
превозното средство. Преградните стълбове не трябва да се използват за типове превозни 
средства, различни от типа превозно средство, за което са проектирани и тествани. 

Референтната способност на монтиран преграден стълб за застопоряване не зависи от 
височината на стълба, ако сечението на стълба не се променя. Може да бъдат използвани 
преградни стълбове с различни височини и не са необходими допълнителни тестове или 
сертификати.

В някои случаи преградните стълбове са свързани, т.е. два стълба, по един от всяка страна 
на превозното средство, са свързани в горната си част чрез верига. Общата способност за 
застопоряване на цялата система, включително двата преградни стълба и веригата, трябва 
да се тества и не може да бъде изчислена въз основа на стойностите на тази способност за 
застопоряване поотделно за всеки от двата стълба.

Примери за изчисляване на преградни стълбове:

Пример 1: Две тръби с еднаква маса, с диа-
метър 1,2  м. Има две двойки преградни 
стълбове, всяка с РСЗ 1  800  daN. Каква е 
максималната маса на тръбите, която тези 
преградни стълбове могат да издържат при 
такава конфигурация? Тръбите прилагат 
точково натоварване. Следователно трябва 
да бъде избрана подходящата от двете пока-
зани по-горе формули.

Следователно максималната сила Fmax е 
3 000 daN. С оглед на факта, че тръбата пред-
ставлява товар, за който съществува риск от 
преобръщане, приложимото ограничение за 
движения встрани е 0,6 g. 

3 000 / 0,6 = 5 000

Изчислено приблизително, двете тръби заедно може да имат максимална маса 5 тона.

Пример 2: Много тръби, натрупани на висо-
чина 1,3 м.

Има две двойки преградни стълбове, всяка 
с референтна способност за застопоряване 
1  800 деканютона. Каква е максималната 
маса на тръбите, която тези преградни стъл-
бове могат да издържат при такава конфи-
гурация? Тези тръби упражняват разпре-
делено натоварване, следователно трябва 
да се приложи лявата от двете представени 
по-горе формули.

Fmax = =2∗1800 3000 [daN][daN]∗
∗

1
2

[m]
0,6[m]

Фигура 9: Изчисляване на Fmax

Fmax = =2∗1800 2769 [daN][daN]∗1[m]
1,3[m]

Фигура 10: Изчисляване на Fmax
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Следователно максималната сила Fmax е 2 769 daN. С оглед на факта, че тръбата предста-
влява товар, за който съществува риск от преобръщане, приложимото ограничение за дви-
жения встрани е 0,6 g. 

2 769 / 0,6 = 4 615

Изчислено приблизително, тези тръби заедно могат да имат максимална маса 4,6 тона.

2.6. Точки на закрепване

Точката на закрепване представлява специален обезопасите-
лен механизъм на превозно средство, към който може да бъдат 
непосредствено прикачени закрепване, верига или стоманено 
въже. Точка на закрепване може да бъде например овална 
брънка, кука, пръстен, рамо на закрепването. 

Понятието „място на закрепване“ е с по-общ смисъл. Местата 
на закрепване включват точките на закрепване, каросерията на 
превозното средство, както и релси или планки за фиксиране на 
междинни преградни стълбове, застопоряващи прегради и др.

Точките на закрепване в товарните превозни средства следва да бъдат разположени по 
двойки, една срещу друга, по протежение на дългите страни на надлъжно разстояние от 
0,7 до 1,2 метра една от друга и на максимум 0,25 метра от външния ръб. Препоръчват се 
непрекъснати релси за закрепване. Всяка точка на закрепване следва да издържа най-малко 
следните сили на закрепване, в рамките на граничните условия на стандарт EN12640: 

Обща маса на превозното средство в тонове Здравина на точката на закрепване в daN 

от 3,5 до 7,5 800 

от над 7,5 до 12,0 1 000 

над 12,0 2 000* 

*(по принцип се препоръчват 4 000 daN) 

Таблица 3

Счита се, че точки на закрепване в добро състояние на превозно средство в добро със-
тояние отговарят на изискванията, посочени в таблица 3 по-горе, дори и да не са налични 
сертификати. 

По-долу са показани закрепващи приспособления под формата на неподвижно монтиран 
обтегач, както и куки, монтирани на товарното превозно средство.

Фигура 11:  
Релса за закрепване
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Фигура 12: Халка за закрепване

 – Издръжлив на опън товар, който надхвърля стойностите, посочени в таблица 3, е допус-
тим във всички посоки или в определена посока, ако точката на закрепване е сертифи-
цирана в съответствие със стандарта и на превозното средство е налична съответната 
маркировка.

 – Допустимото натоварване на неподвижна точка на закрепване може да бъде значително 
по-ниско, отколкото якостта на самата точка на закрепване. При използване на точка на 
закрепване трябва да се прави ясно разграничение между сертификат на точката на зак-
репване и сертификат на неподвижната точка на закрепване съгласно EN12640. Някои 
точки на закрепване са сертифицирани за подемни цели, но нямат почти никаква устой-
чивост срещу силите в посоката на закрепване. 

 – Точки на закрепване, използвани за закрепване на тежки единици товар, са предмет 
на особено внимание. В някои случаи няколко вериги или закрепвания се използват 
за задържане на тежък товар в една посока. Всяка верига или закрепване, предназна-
чени да задържат товара в тази посока, се прикрепят към една точка на закрепване. В 
повечето случаи инерционните сили ще причинят действие на неравни сили върху тези 
точки на закрепване. Препоръчително е използването на само една неогъваема точка на 
закрепване. 

 – В някои случаи върху каросерията са монтирани точки на закрепване тип храпов меха-
низъм. Те не са в съответствие с EN12640, нито с EN12195-2. Тъй като те се предлагат 
в различни размери и с различно качество, общата минимална якост не е известна. Те 
могат да бъдат използвани в съответствие със спецификациите на техния сертификат за 
изпитване.

Структурата на каросерията на превозното средство следва да се разглежда като много 
устойчива и може да издържа на сили с големи величини. Поради това, в някои случаи тази 
структура може да се използва за обезопасяване на товара в комбинация с подходящо обо-
рудване за обезопасяване, като например:

 – Надлъжната греда в лявата и дясната страна под товарната платформа на повечето пре-
возни средства може да се използва за монтиране на подходяща кука за горно закреп-
ване и закрепване с ремъци. 
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2.8. ISO контейнери (ISO 1496-1)

1 Под

2 Сглобка на основата

3 Праг на вратата

4 Ъглова колона

5 Покрив

6 Стенен панел

7 Горна рамка на вратата

8 Крайна врата

9 Крайна стена

10 Сглобка на покрива

11 Ъглова сглобка

Фигура 15: Разгънат изглед на дизайна и конструкцията на контейнера

2.8.1. Крайни стени

Според стандарта ISO предните и задните стени (задните врати) трябва да издържат на 
вътрешно натоварване (сила), еквивалентно на 40 % от максималното тегло на товара, рав-
номерно разпределено по цялата повърхнина на крайната стена (повърхнина на вратата). 

2.8.2. Странични стени

Страничните стени трябва да издържат на вътрешно натоварване (сила), еквивалентно на 
60 % от максималното тегло на товара, равномерно разпределено по цялата стена.

2.8.3. Точки на присъединяване и закрепване

Повечето контейнери за товари с общ характер имат ограничен брой пръстени или релси 
за закрепване. Когато са монтирани пръстени за закрепване, анкерните точки в долната 
част упражняват сила на закрепване от най-малко 1 000 daN във всяка посока. По-новите 
контейнери в много случаи разполагат с анкерни точки за сила на закрепване 2 000 daN. 
Точките на закрепване на страничните релси, разположени отгоре, са за сила на закрепване 
от най-малко 500 daN.

2.8.4. Въртящи заключващи механизми

Въртящите заключващи механизми за непод-
вижно закрепване на контейнер към контей-
нерно ремарке са много добре познати. По 
същество въртящият заключващ механизъм 
се състои от щифт, който се поставя в отвор 
на товара. Движение на товара не е възможно 
поради формата на това съединение. От съо-
бражения за безопасност трябва винаги да се 
използва система за предотвратяване на раз-
хлабване на заключването. Фигура 16: Въртящ заключващ механизъм
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Дори и за ISO контейнери са на разположение няколко 
различни конструкции — прибиращи се и неприбиращи 
се, автоматични или с ръчно задвижване. Въртящи 
заключващи механизми могат да се използват и при кон-
тейнери за други видове товари. Някои превозни средства 
за транспортиране на каси с газови бутилки използват 
въртящи заключващи механизми за обезопасяване на 
касите към товарната платформа.

2.9. Сменяеми контейнери 

Стойностите на силата на натоварване за сменя-
еми контейнери са посочени в стандарт EN283. Те 
съответстват почти изцяло на тези за каросерии 
за товарни превозни средства съгласно стандарт 
EN12642, код L (вж. раздели 2.1—2.3 по-горе).

Фигура 17: Въртящ заключ-
ващ механизъм с контейнер

Фигура 18: Сменяем контейнер
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3. Опаковане

3.1. Опаковъчни материали 

Товарът, който се превозва с автомобилен транспорт, често е опакован. Конвенцията за 
договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) не налага задължение за 
опаковане, но освобождава превозвача от отговорност за загуба или повреда, ако товарът 
не е подходящо опакован. В зависимост от вида на продукта и начина на транспорт основ-
ната функция на опаковката може да бъде: защита от атмосферни влияния, поддържане на 
продукта по време на товарене и разтоварване, предотвратяване на повреда на продукта, 
създаване на възможност за ефективно обезопасяване на товара. 

За по-големи продукти (например машини) се използва специална опаковка. Това може да 
бъде платформа за поставка на продуктите и капак, който може да бъде твърд или гъвкав. 

За по-малки продукти се използват различни нива на опаковане:

 – първична опаковка е опаковката, в която се съдържат продуктите, като консервни 
кутии, кутии за бисквити, бутилки за напитки и др.;

 – вторична опаковка може да се използва за улесняване на пренасянето и манипулира-
нето: тавички, съдържащи 12 кутии с бисквити, щайги с 24 бутилки и др. Продукти с 
вторична опаковка често се наричат „пакетни продукти“.

 – Третична опаковка, често наричана транспортна опаковка. Това ниво на опаковане следва да 
позволи безопасно и лесно манипулиране и транспорт. Транспортните опаковки включва 
палети (дървени, пластмасови, от смесени материали и др.), разделителни листове между 
слоевете (велпапе, фазер, листове против приплъзване, хартия с покритие, мултиплекс пло-
скости и др.), ъглови обезопасители (картонени или комбинирани), ремъци (от полиестер 
(PE), полипропилен (PP), полиетилентерефталат (PET), стъклени или стоманени влакна), 
фолио (калъфи от стреч фолио, стреч фолио на ролки, термосвиваемо фолио), кутии (вел-
папе, пластмаса, алуминий, дърво или стомана). Използваните различни видове лепило и 
постелъчни материали също се класифицират като транспортна опаковка.

Транспортната опаковка следва да издържа на външните сили върху товарната единица. 
Големината, мястото и продължителността на тези сили зависят от метода на обезопася-
ване на товара, който се използва. Това означава, че устойчивостта на транспортната опа-
ковка оказва силно влияние върху препоръчителния метод за обезопасяване на товара. Ако 
транспортната опаковка не е достатъчно устойчива, за да запази товарната единица в добро 
състояние под действието на силите, които възникват по време на транспорт, следва да се 
използва методът на „цялостно застопоряване“. 

Устойчивостта на товарната единица зависи в голяма степен от всички нива на опако-
ване: вторичната опаковка, първичната опаковка, както и самият продукт могат да окажат 
влияние на поведението на дадена товарна единица (например товарна единица от поли-
етилентерефталатови бутилки има много по-гъвкаво поведение, ако бутилките са пълни 
с негазирана, отколкото ако са пълни с газирана вода). Независимо от това се счита, че 
транспортната опаковка повишава устойчивостта на товарната единица. Транспортната 
опаковка тип кутия е проектирана да издържа на специфични хоризонтални сили, както 
е посочено от производителя. Също така правилното прилагане на ремъци и/или фолио 
може да повиши устойчивостта на повечето товарни единици.
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Специални материали за транспортни опаковки, които могат да спомогнат за повишаване 
устойчивостта на дадена товарна единица, са описани по-долу.

3.1.1. Термосвиваемо фолио

Термосвиваемото фолио е специален вид фолио със значителна дебелина, което се предлага 
под формата на ръкав или като плосък филм на ролка. Ръкав с ширина, по-голяма от шири-
ната на товарната единица, която ще се опакова, се нахлузва върху нея. Плоското фолио се 
увива около товарната единица. Фолиото около товарната единица се нагрява, най-често 
чрез горещ въздух. Този специален вид фолио се свива около товарната единица. Ако се 
прилага правилно, термосвиваемото фолио може да бъде много ефективно за повишаване 
устойчивостта на една товарна единица. То често се използва за тухли, някои торове, паке-
тирани в чували и др. Използването на термосвиваемо фолио в Европа намалява — главно 
поради сравнително високите разходи и риска от пожар по време на поставянето. Основ-
ното предимство на термосвиваемото фолио е, че то може да се поставя ръчно и може да се 
свива посредством обикновена газова горелка. 

3.1.2. Калъфи от стреч фолио

Калъфът от стреч фолио се състои от материал под формата на филм, който след разтягане 
се свива. Той се използва като ръкав, който е по-малък от товарната единица. Необходимо е 
да се използва специална машина за разтягане и нанизване на ръкава върху товарната еди-
ница. Тази концепция е разработена като защита на товарни единици от метеорологични 
влияния, която може да се поставя автоматично при високи скорости. Ръчно поставяне не 
е възможно, тъй като силата за разтягане на фолиото е твърде голяма. Калъфът от стреч 
фолио може значително да повиши устойчивостта на товарната единица, ако е добре про-
ектиран и правилно поставен. За продукти на слоеве калъфът от стреч фолио трябва да се 
разтегне във вертикална посока по време на поставянето. Основните предимства са висока 
скорост, автоматизирано поставяне, отлична защита от атмосферни влияния и по-ниски 
разходи отколкото при термосвиваемите калъфи. Основният недостатък е ниската гъвка-
вост: всеки размер товарна единица изисква собствени размери на калъфа и параметри на 
поставяне. Калъф, който надвишава оптималния размер с няколко сантиметра, почти не 
повишава устойчивостта на товарната единица.

3.1.3. Опаковъчно стреч фолио

Опаковъчното стреч фолио е много тънък филм (от 10 до 30 микрона), доставяно най-често 
на макари с ширина 50 см. То се увива около товарната единица с машина за опаковане със 
стреч фолио, която разтяга филма два пъти. Първото разтягане е между две ролки на опа-
ковъчната машина, а второто разтягане е между втората ролка и товарната единица. Освен 
първото и второто разтягане, много допълнителни параметри са важни за получаване на 
устойчива товарна единица: припокриване, брой на намотките в зависимост от височи-
ната, скорост на опаковане, процент на Roping, тип на фолиото. Опаковъчното стреч фолио 
може да направи по-устойчиви почти всички видове товарни единици чрез избиране на 
най-подходящите параметри. Основните недостатъци са, че правилното ръчно поставяне 
не е възможно, не е възможна и отлична защита от атмосферни влияния, а необходимите 
параметри могат да се различават значително при незначителни промени на опакованите 
продукти.
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3.2.1. Транспортна опаковка въз основа на формата 

Продуктите се поставят в твърдо ограждение от типа на контейнер и всички празнини — 
ако има такива — се попълват, за да се предотврати движение на продуктите в контей-
нера. Стените на контейнера може да са затворени или да имат отворена конструкция. Сте-
ните може да бъдат неподвижни или сгъваеми. Контейнери от типа на стоманените често 
са предназначени за превоз на специфични видове продукти (например в автомобилната 
промишленост). Пластмасовите бокс палети представляват комбинация от палет и кутия. 
Често се използват кутии от велпапе с правоъгълна, шестоъгълна или осмоъгълна форма, 
неподвижно закрепени върху дървен или пластмасов палет. В областта на дистрибуцията и 
в някои промишлени сектори се използват контейнери на колела, които може да имат вър-
тящи се или неподвижни колела. 

Производителите на тези транспортни опаковки тип кутии трябва да посочват безопас-
ната максимална стойност на хоризонталната разпределена статична сила, която стените на 
кутията могат да понесат без допълнително укрепване. Докато ефективната сила, действаща 
върху стените на кутията — произтичаща от максималните инерционни сили по време на 
транспорт — е по-ниска от тази безопасна максимална сила, кутията може да бъде обезопа-
сена както другите твърди контейнери. 

В много случаи всички движения на продуктите в контейнера са възпрепятствани, за да се 
избегне повреда на продукта. Въпреки това, дори и ако не следва да се очаква повреда на 
продукта, всички движения на стоки в контейнера трябва да бъдат възпрепятствани от съо-
бражения за безопасност на транспорта. Кинетичната енергия, натрупана по време на дви-
жение, може да доведе до голяма сила на удара върху стената на контейнера. Дори ако кон-
тейнерът издържи на тази сила, тя може да застраши стабилността на превозното средство. 

3.2.2. Транспортна опаковка въз основа на силата

Опаковането посредством фолио или ремъци се разглежда като опаковка въз основа на 
силата, макар че и други ефекти може да спомогнат за повишаване на устойчивостта. 

Когато е подложен на хоризонтални инерционни сили, един продукт обикновено се плъзга 
или накланя. Често няколко слоя пакетни продукти или чували се поставят на един палет. В 
този случай могат да настъпят няколко вида увреждания и транспортната опаковка следва 
да осигури силите, които да предотвратят тези увреждания; 

 – плъзгане на всички слоеве върху палета: може да бъде предотвратено чрез увеличаване на 
триенето между палета и товара и/или чрез използване на подходящо фолио в зоната в гор-
ната част на палета и зоната в долната част на товара. В някои случаи плъзгането се предо-
твратява с помощта на кегове (например каси с бира на пластмасови или дървени палети) 
или палети (по този начин опаковката въз основа на силата се превръща в опаковка въз 
основа на формата). Предотвратяването чрез фолио на плъзгането е почти невъзможно, 
ако триенето между палета и товара е слабо (и ако палетът е натоварен така, че значителна 
част от повърхността му остава свободна, понеже товарът е по-малък по площ от палета);

 – плъзгането между слоевете може да бъде предотвратено чрез увеличаване на триенето, 
чрез използване на подходящо фолио и чрез полагане на лепило между слоевете. Сло-
евете могат да се прикачват един върху друг (например в случай на каси за напитки). 
На пазара се предлагат разделителни листове с висока степен на триене. Следва да се 
отбележи, че разделителни листове от необработено велпапе или фазер обикновено уве-
личат риска от хлъзгане;
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 – повдигане на един или повече слоеве. Ако плъзгането е възпрепятствано, е възможно 
един или повече слоеве да се наклонят около един от долните ръбове на този слой. В 
резултат на този ефект на повдигане триенето между слоевете става равно на нула и 
някои системи за прикачване все пак се освобождават, което води до почти неограни-
чено деформиране на товарната единица. Повдигането може да бъде предотвратено с 
помощта на ремъци или правилно поставено фолио;

 – дори когато са взети мерки, за да се предотврати плъзгането и накланянето, опасността 
за плъзгане и накланяне се запазва. Това може да доведе до вертикални сили, оказващи 
силен натиск в някои зони на товара, което би предизвикало внезапно разпадане на самия 
продукт или на първичната или вторичната опаковка. Този вид увреждане може да бъде 
предотвратено само чрез изменение на първичната и/или вторичната опаковка. Важно е да 
се отбележи, че горното закрепване (вж. глава 5) ще увеличи риска от такъв тип разпадане;

 – при накланяне на слой: всички продукти в един слой обикновено се накланят едновре-
менно в една и съща посока. Заеманата площ от този слой леко се увеличава. Това озна-
чава, че този вид увреждане може да бъде предотвратено чрез подходящи сили на опън 
около този слой. Ако вторичната опаковка е достатъчно устойчива, такива сили на опън 
могат да бъдат създадени чрез достатъчно опънати фолио или ремъци. По-добрият метод 
обаче е да се промени начинът на подреждане или първичната/вторичната опаковка; 

 – скъсване: добре известно е, че инерционните сили са пропорционални на масата на про-
дуктите, които трябва да бъдат задържани. Колкото по-ниско е разположен даден про-
дукт върху палета, толкова по-големи са инерционните сили, действащи върху по-ви-
соката зона. От друга страна, задържащите сили на опаковъчното фолио също често са 
по-високи в зоната в дъното на палета. Ако силата на задържане на опаковката не е про-
порционална на инерционните сили, товарът на палета може да се скъса на две части. 
Това може да бъде предотвратено чрез повишаване на качеството на опаковката в тази 
зона (увеличаване здравината на фолиото и/или триенето).

Незначителни промени в първичната, вторичната или транспортната опаковка могат да 
доведат до преминаване към друг вид увреждане. За предотвратяване на всички посочени 
увреждания на товара могат да бъдат приложени сили чрез поставяне на фолио и/или 
ремъци:

 – силите, действащи в посока надолу, увеличават контактните сили между слоевете, както 
и между най-долния слой и палета. Тези контактни сили са пропорционални на трие-
нето в хоризонтална равнина;

 – периферната сила на определена височина не позволява увеличаване на заеманата площ 
на тази височина;

 – теоретично погледнато, относителните движения на слоевете също могат да бъдат пре-
дотвратени чрез напречните сили, действащи във фолиото.

Тъй като триенето между слоевете и между отделните продукти или пакетни продукти не е 
известно и се влияе от локалната деформация на материалите и тъй като динамичните въз-
действия върху деформируеми товари са много сложни, не е възможно да бъдат изчислени 
необходимите сили на взаимодействие между фолиото/ремъците и товара. Устойчивостта 
на определена товарна единица не може да бъде преценена чрез (визуална) проверка, нито 
чрез измерване на силите в транспортната опаковка. 
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3.3. Методи за проверка на опаковката

Устойчивостта на дадена товарна единица може да бъде проверена чрез изпитване на типа. 
Тъй като всички при товарни единици има тенденция за деформиране, допустимото дефор-
миране е описано подробно в специфични стандарти за опаковане. Подробно е описан и 
методът за количествено измерване на различни видове деформиране. Най-важната дефор-
мация се измерва в равнина, която е успоредна на товарната платформа, и се изчислява като 
процент от височината на товарната единица (поставена върху хоризонтална основа). Елас-
тичната деформация трябва да бъде по-малко от 10 %; а трайната деформация след изпит-
ването трябва да бъде под 6 см и по-малко от 5 %. По продуктите, първичната и вторичната 
опаковка не трябва да се наблюдава трайна деформация или повреда.

Може да се използва който и да е от следните три метода за проверка:

 – при изпитване с прилагане на наклон товарната платформа се накланя. Ъгъл на наклона 
от 26,6° съответства на инерционна сила с величина 0,5 g, а ъгъл на наклона от 38,7° 
съответства на 0,8 g (прост статичен подход съгласно EN12195-1); 

 – при изпитване с прилагане на ускорение на нивото на палета се прилагат инерционни 
сили за най-малко 0,3  секунди. При по-кратка продължителност на инерционните 
сили може да не бъде постигната максималната деформация при стабилно състояние 
на деформируемата единица товар. С оглед включване на динамичните въздействия в 
изпитването, ускорението трябва да се прилага в рамките на 0,05 секунди. (динамичен 
подход в съответствие с EUMOS40509);

 – изпитване с прилагане на ускорение на нивото на превозното средство. Товарната еди-
ница се поставя на превозно средство, което се движи по S-образна крива, за да се гене-
рира инерционна сила с големина 0,5 g, включително динамичното въздействие. При-
лага се аварийна спирачка, за да се генерира инерционна сила от 0,8  g. По-подробни 
изисквания, както и методът на измерване, са описани в европейския стандарт (дина-
мичен подход в съответствие с EN12642).
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4. Оборудване за обезопасяване

4.1. Закрепване

В автомобилния транспорт най-често се използват закрепващи колани или вериги. При 
определени видове товари предимства имат стоманените въжета. 

Всички тези видове закрепвания могат да предават само сили на опън. Максималната допус-
тима сила на опън се изразява като способност за закрепване (lashing capacity — LC). Тя 
представлява част от якостта на скъсване и се указва като единици сила, т.е. килограм-ню-
тони (kN) или деканютони (daN).

4.1.1. Закрепващи колани

В EN12195-2 са описани закрепващи колани от изкуствени влакна. Те могат да бъдат изра-
ботени като едно цяло или като две части. Най-често те имат храпова система за опъване на 
колана чрез издърпване или натискане на ръкохватката на храповия механизъм. Храповият 
механизъм винаги е блокиран по време на транспорт. 

Краищата на закрепването могат да имат различни 
видове куки или халки за правилно закрепване на 
колана в или на точките на закрепване на превоз-
ното средство или на товара (виж изображението). 

Те се използват в съответствие със спецификаци-
ите на производителя. За повечето видове товари 
материалът на самия ремък не е от значение.

Материалът на закрепващия колан е посочен на 
етикета. Друго важно обозначение е стойността на 
стандартната сила на опън, или STF. Това е силата 
на опън в закрепването след обтягане на храповия 
механизъм на ръка с мускулна сила SHF = 50 daN, 
когато закрепването се обтяга линейно между две 
точки. Реалната сила на опън може да се различава 
от STF; да бъде с по-голяма или по-малка големина.

Друга информация, която следва да бъде посочена на етикета, е 
показана на фигура 21. 

Много производители посочват две стойности за LC. В стан-
дарта е определена само най-ниската стойност и тя следва да се 
използва във формулата за изчисляване в глава 6. Почти невъз-
можно е стойностите STF и LC на закрепващия колан да се пре-
ценят визуално. Поради това е необходим етикетът. 

Някои закрепващи колани са проектирани да се обтягат с 
лебедка, монтирана на превозното средство — най-често под 
товарната платформа. 

Фигура 20: Храпов механизъм за 
закрепващи колани

Фигура 21: Етикет на 
закрепващия колан
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Следва да се обръща специално внимание за избягване на увреждане на самия закрепващ 
колан, както и на неговия етикет. Обтегнато закрепване може лесно да бъде срязано от 
остри ъгли на превозното средство или товара. Ръбове на стоманени профили или плочи, 
остри ръбове на изделия от бетон, дори ръбове на някои твърди пластмасови каси и т.н., не 
трябва да са в пряк контакт със закрепващия колан. На пазара са налични защитни калъфи, 
които да се нахлузват на закрепването и да се позиционират на острите ръбове. Друга въз-
можност е използването на ъглови обезопасители. 

Действителният опън (FT) в едно закрепване може да бъде измерен. Някои закрепвания 
се продават с вграден индикатор за опън, който позволява груба преценка на действител-
ната сила на опън. На разположение са и ръчни измервателни устройства за закрепвания с 
широчина ± 50 мм, които позволяват измерване на действителната сила на опън с точност 
над 50 daN (фигура 23). Те може да се монтират върху обтегнато закрепване с цел измер-
ване. Наличен е също така и електронен вариант с по-голяма точност на това измервателно 
устройство. Могат да се използват и стандартни динамометрични датчици за проверка на 
реалните сили на опън, но те могат да се монтират само едновременно със закрепването.

Фигура 22: Защита при острите 
ръбове    

Фигура 23: Устройство за измерване на 
силата на опън

Професионални транспортни дружества най-често използват закрепващи колани от поли-
естер с широчина  50  мм, със стойности на STF между 250 и 500  daN и стойности на LC 
между 1 600 и 2 000 daN. Действителният опън в закрепване, което е обтегнато с храповия 
механизъм, варира между 0 и 600 daN. Предлагат се закрепващи колани със стойности на 
STF от 1 000 daN и стойности на LC от 10 000 daN, но те не се използват много често. 

За целите на изчислението действителният опън FT се измерва от страната на обтегача.

4.1.2. Вериги

В EN12195-3 са описани вериги, 
които може да се използват за 
закрепване на товара при авто-
мобилен транспорт. Тези вериги 
са най-често с къси звена със 

специални куки или халки за прикрепяне върху превозното средство и/или товара. Основ-
ната разлика с веригите за повдигане е наличието на обтягащо устройство. Това обтягащо 
устройство може да представлява неподвижна част от веригата (виж изображението) или 
може да бъде отделно устройство, което е прикрепено някъде по веригата, което трябва да 
се натегне (виж изображението). На пазара се предлагат няколко модела обтягащи устрой-
ства, например от типа на храповия механизъм и от типа на винтовия обтегач. В EN12195-3 
е посочено, че обтягащите устройства следва да имат приспособления, които предотвратя-
ват разхлабването. Обтягащи устройства, които имат мъртъв ход след обтягане над 150 мм, 
са забранени.
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Номинален диаметър на веригата 
в мм

Максимална способност за закреп-
ване в daN

6 2 200
7 3 000
8 4 000
9 5 000

10 6 300
11 7 500
13 10 000
16 16 000
18 20 000
20 25 000
22 30 000

Таблица 4

Веригите следва да имат етикет, в който е посочена стойността на LC. Максималната стой-
ност на LC за клас 8 може да бъде намерена в таблицата.

Веригите са много подходящи за свързване на точка на закрепване върху товара с точка на 
закрепване върху превозното средство, при което веригата не докосва други части. В някои 
случаи веригите докосват обаче ръбове на превозното средство или на товара. Тъй като 
веригите не се приплъзват лесно по ъглите, такива вериги не могат да бъдат натягани по 
цялата им дължина. Може да е от полза специално устройство за подобряване на плъзга-
нето на веригата над даден ъгъл.

Вериги, включително различни видове куки, следва да се използват в съответствие със спе-
цификациите на производителя. Отворените куки са предвидени за окачване в специално 
предназначен за целта пръстен и никога — в стандартни брънки на вериги. Затягащата се 
кука е предназначена за окачване в брънки на вериги. 

Повредени вериги не трябва да се използват повече и трябва да се извеждат от обращение. 
Износените вериги също са ненадеждни по отношение на своята здравина. Според прак-
тическото правило една верига е износена тогава, когато дължината ѝ надвишава с над 3 % 
теоретичната ѝ дължина. 

4.1.3. Стоманени въжета

В EN12195-4 са описани стоманени 
въжета, които може да се използ-
ват за закрепване. Стоманените 
въжета се натягат чрез обтегачи 
тип лебедка, неподвижно прикре-
пени към превозното средство, 
чрез отделни обтегачи тип храпов 
механизъм или чрез къси закреп-
ващи колани с обтегач с храпов 
механизъм. Стоманените въжета 
са особено подходящи за обезопа-
сяване на стоманена арматура. Стойността на LC на стоманените въжета се посочва от про-
изводителя. 

Фигура 24: Стоманено въже, натегнато с лебедка 
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4.2. Оборудване, което усилва триенето 

Когато е необходимо, за увеличаване на триенето между основата на платформата и товара, както 
и между слоевете на товара, може да се използва материал с висока степен на триене. Има раз-
лични видове материали с висока степен на триене — например покрития, килими, каучукови 
подложки и листове хартия (листове против приплъзване), покрити с фрикционен материал. 
Те могат да бъдат използвани в комбинация с други методи на обезопасяване. Оборудването за 
повишаване на триенето може да бъде в свободно състояние, неподвижно прикрепено към плат-
формата или да бъде присъединено към товара или прикрепено към товарната единица.

4.2.1. Облицовка

Облицовка най-често се поставя върху товарната платформа. Коефициентът на триене в 
комбинация със специфичния контактен материал на товара следва да се определя, както е 
описано в EN12195-1:2010. 

4.2.2. Каучукови подложки против приплъзване

Може да се използва вулканизиран каучук или агломериран каучук и се използват различни 
видове добавки и/или втвърдители. Някои производители добавят специални оцветени 
гранули. Дебелината на подложките може да варира между 2 и 30 мм. 

Коефициентът на триене на всички тези видове каучукови подложки в комбинация с друг 
материал се счита за 0,6 в случай на чиста контактна повърхност, независимо дали тя е суха 
или мокра. В случай на контактна повърхност със сняг, лед, грес или масло, коефициен-
тът на триене е много по-нисък, както е описано в EN12195-1:2010. Коефициент на триене, 
по-висок от 0,6, се прилага, ако това е потвърдено в сертификат за изпитване в съответствие 
с EN12195-1:2010.

Няма общи правила относно минималните размери на подложките, които следва да се 
използват. Размерът и дебелината на подложките следва да се избират така, че да се гаран-
тира, че теглото на товара изцяло се предава през каучуковите подложки, като се вземе 
предвид свиването на подложките под голям натиск, деформацията на товара, а вероятно 
също и деформацията на товарната платформа. Подложки с размери под 10 х 10 см може да 
се наберат под действието на допирателна сила и не трябва да се използват.

Трябва да се обръща повишено внимание, когато се използват каучукови подложки под 
остри ръбове. Поради силния контактен натиск и вибрации някои видове каучукови под-
ложки може да бъдат пробити, което да намали триенето. По-специално някои видове 
каучукови подложки от агломериран каучук са чувствителни към това явление. От друга 
страна агломерираният каучук е най-подходящ в условия на запрашеност.

4.2.3. Подложки против приплъзване от материали, различни от каучук

За подложки против приплъзване се използват и материали, различни от каучук. Коефици-
ентът на триене за тези материали следва да се гарантира със сертификат за изпитване в съот-
ветствие с EN12195-1:2010. Пенообразни материали се използват под палетизирани товари 
или между палетите и товара върху палета. Коефициентът на триене може да достигне стой-
ности до 1,2 за определени комбинации от материали при идеални условия. По отношение на 
облицовките коефициентът на триене обикновено намалява с времето. Ако тези подложки са 
много тънки, може да бъде необходимо покриване на цялата контактна повърхност. 
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4.2.4. Листове против приплъзване

Това са листове на хартиена основа, покрити със слой с висока степен на триене на силико-
нова, полиуретанова или друга основа. Тези листове най-често се използват между слоевете 
на палетизирани стоки, но също така са много подходящи за транспорт на колети и други 
подобни. Те са на разположение в различни варианти, от много тънки до такива с дебелина 
на велпапе, и следва да се избират с оглед на инерционните сили, които обикновено разкъс-
ват такива листове. 

4.3. Застопоряващи лостове

Застопоряващите лостове са пред-
назначени да бъдат монтирани 
в превозни средства, или верти-
кално между товарната платформа 
и покрива, или хоризонтално — 
между двете странични стени. Не 
е наличен окончателен вариант на 
конкретен международен стандарт 
за застопоряващи лостове. Важно 
е да се прави разлика между здра-
вината на застопоряващ лост, посо-
чена от производителя, и способ-
ността на лоста за застопоряване. 
Способността за застопоряване зависи в голяма степен от закрепването на лоста в/на пре-
возното средство.

Закрепването на повечето стандартни застопоряващи лостове се основава на триенето. 

Фигура 26: Застопоряващ лост с основано на триене закрепване на страничните стени/
летви

Типичната способност за застопоряване е между 80 и 200 daN.

Застопоряващите лостове от по-ново поколение се зак-
репват в отвори в превозното средство. Тъй като няма 
налични стандартни размери за отворите, застопорява-
щите лостове се доставят заедно с превозното средство 
със сертификат, в който се посочва способността за засто-
поряване. Обикновено тя може да бъде между 200 daN и 
2 000 daN, преди всичко в зависимост от качеството на 
закрепване на лостовете в отворите.

Фигура 25: Застопоряващи лостове

Фигура 27: Алуминиеви летви 
с отвори за застопоряващи 
лостове
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4.4. Пълнежни материали

Ефективното обезопасяване на товара 
чрез застопоряване изисква плътно под-
реждане на опаковките към неподвиж-
ните застопоряващи елементи, а също 
така и между отделните пакети. Когато 
товарът не изпълва пространството 
между страничните и крайните пло-
скости и не е обезопасен по друг начин, 
празнините трябва да бъдат запълнени с 
пълнежен материал за създаване на сили 
на натиск, които да гарантират задово-
лително застопоряване на товара. Тези 
сили на натиск трябва да бъдат пропор-
ционални на общото тегло на товара.

По-нататък са показани някои възможности за пълнежни материали. 

• Товарни палети

Товарните палети често са подходяща форма на пълнежен материал. Ако отстоянието до 
застопоряването е по-голямо от височината на европалет (около 15  см), то празнината 
може да бъде запълнена например с такива палети, подредени един върху друг, за правилно 
застопоряване на товара. Ако отстоянието до страничните стени от всяка страна на товар-
ното отделение е по-малко от височината на европалет, то празнината до страничните стени 
трябва да бъде запълнена с подходящ пълнеж, например дъски. 

• Въздушни възглавници 

Надуваеми въздушни възглавници се предлагат като арти-
кули за еднократна употреба, както и като рециклируеми 
продукти. Възглавниците са лесни за монтаж и се напомпват 
с въздух под налягане, често с помощта на изход в системата 
за сгъстен въздух на камиона. От доставчиците на въздушни 
възглавници се очаква да предоставят указания и препоръки 
за товароносимост и подходящо въздушно налягане. За въз-
душните възглавници е важно да се избягват повреди в резул-
тат на износване и скъсване. Въздушни възглавници никога 
не трябва да се използват като пълнеж до врати или други 
повърхности или отделения, които не са от твърд материал. 

На пазара съществуват и различни материали на основата на 
хартия, които могат да бъдат използвани за попълване, като 
например пълнежен картон и смачкан картон. 

Някои водачи на камиони използват плочи от изолационни материали, като например 
полиуретанови плоскости, за запълване на празнините.

Фигура 28 Пълнежен материал между редо-
вете на товара

Фигура 29: Въздушна въз-
главница за странично 
застопоряване
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4.5. Ъглови обезопасители

Не са приети международни стандарти за ъглови обезопасители. Ъгловият обезопасител 
може да изпълнява една или повече функции:

• предпазване на закрепването от повреда от острите ръбове на товара,

• предпазване на увреждането на товара от закрепването,

• улесняване на плъзгането на закрепването в надлъжна посока над товара,

• разпределяне на силата, упражнявана от закрепването, върху по-широка зона над 
товара.

Някои ъглови обезопаси-
тели може да имат специална 
допълнителна функция, като 
например предотвратяване 
на приплъзването на закреп-
ването в напречна посока, т.е. 
задържане на закрепването 
върху ръб на цилиндричен 
товар. 

На пазара се предлагат мно-
жество ъглови обезопаси-
тели, които се различават 
по конструкция, функции и 
цени. Някои видове са пока-
зани на снимката; на ръбо-
вете на товара се поставят 
L-образни пластмасови еле-

менти и закрепването се поставя върху ъгловия обезопасител. Това е много ефективно, но 
в някои случаи е трудно за изпълнение. В някои случаи е по-лесно поставянето на калъфи 
върху закрепването (често наричани предпазители срещу износване) — те са ефективни за 
предпазване на закрепването, но не разпределят силата върху по-широка зона.

Дължината на някои ъглови обезопасители може да е значителна. Те не са предназначени 
обаче да заменят транспортната опаковка на товара, както и не могат да запазят товара в 
добро състояние (виж изображението). Тяхната основна функция е да разпределят силите, 
упражнявани от закрепването, върху по-дълга зона, както е посочено в точка 5.7.2.

Ъгловите обезопасители не трябва да причиняват опасни ситуации по време на закрепване 
и/или транспорт. Използването на огънати стоманени плочи като ъглови обезопасители не 
е приемливо, тъй като те може да причинят сериозни наранявания по време на закрепва-
нето и транспорта.

Използването на подложки против приплъзване като ъглови обезопасители не е прием-
ливо. 

Фигура 30: Ъглови обезопасители 
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4.6. Мрежи и платнища

Мрежите, използвани за обезопасяване или 
задържане на някои видове товари, може да 
бъдат изработени от ремъци или въжета от 
естествени или изкуствени влакна или сто-
манени въжета. Мрежите от ремъци обик-
новено се използват като бариери за разде-
ляне на товарното пространство на 
отделения. Мрежите от въже или шнур 
могат да бъдат използвани за обезопасяване 
на товари или спрямо палети, или директно 
спрямо превозното средство, като основна 
система за задържане. Ефектът от тях може 

да бъде изчислен с помощта на формулите в EN12195-1 за пряко закрепване или закрепване 
чрез теглене надолу, в зависимост от случая.

По-леки мрежи могат да бъдат 
използвани за покриване на 
открити превозни средства и ски-
пове, когато видът на товара не 
изисква покривно платно. Следва 
да се вземат мерки да се гарантира, 
че металните части на мрежите не 
са корозирали или повредени, че 
ремъците не са срязани и че всички 
шевове са здрави. Мрежи от въжета 
и шнурове следва да бъдат проверя-
вани за пробиви или други повреди 
на влакната. Ако е необходимо, трябва да се направят поправки от компетентно лице, преди 
да се използва мрежата. Размерът на окото на мрежата трябва да бъде по-малък от най-мал-
ката част от товара. 

Мрежите могат да бъдат използвани и за да се гарантира, че от превозното средство не 
може да изпадне товар при отваряне на вратите — например в случай на превозно средство 
с обозначение XL, заредено с товар непосредствено срещу задните врати. 

4.7. Други обезопасителни материали

Множество други материали се използват за обезопасяване на товара и са много подхо-
дящи в някои случаи. 

Дървесина се използва като постелъчен материал преди всичко в контейнери, но също така 
и на ремаркета с плоско дъно или други превозни средства за автомобилен транспорт. Дър-
вени летви могат да бъдат използвани за запълване на празнините между товарни единици, 
както и между товарните единици и неподвижните части на превозното средство. Те могат 
да бъдат заковани на товарната платформа на превозното средство; те също така могат да 
бъдат застопорени до неподвижните части на превозното средство.

Фигура 31: Обезопасяване с платнище

Фигура 32: Обезопасяване с мрежа и пряко  
закрепване в посока напред
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5. Методи на обезопасяване

5.1. Общ принцип

Основният принцип на обезопасяване на товара се състои в избягване на движения на еди-
ници товар спрямо товарната платформа, дължащи се на ускорения на превозното сред-
ство в надлъжна и напречна посока. Допустими са само движения, причинени от еластични 
деформации на товарните единици и оборудването за обезопасяване, при условие че те не 
водят до неприемливо големи ударни сили по стените на превозното средство или друго 
задържащо оборудване. За да се избегнат тези относителни движения, може да се използват 
следните основни методи за задържане, самостоятелно или в комбинация: 

• заключване, 

• застопоряване, 

• пряко закрепване, 

• горно закрепване. 

Използваният метод (или методи) за задържане следва да може да издържа на различните 
климатични условия (температура, влажност...), които е възможно да възникнат по време 
на пътуването. 

5.2. Заключване

Заключването е най-добрият метод за обезопасяване на товара, далеч превъзхождащ дру-
гите. Превозното средство и товарът имат специфична форма, проектирана така, че да може 
да се сглобяват и да се възпрепятства относителното движение. Устойчивостта на тази кон-
струкция трябва да бъде проверена предварително. Такава заключваща система следва да се 
използва в съответствие със спецификациите на производителя.

Добре известен пример е въртящият заключващ механизъм за ISO контейнери. Самият 
контейнер се разглежда като товар, който следва да бъде обезопасен върху контейнерното 
ремарке. Следва да се използват 4 въртящи заключващи механизма, за да се избегнат всички 
относителни движения на контейнера върху ремаркето.

Друг пример е използването на стоманени каси за бутилки с газ под налягане. Основите 
на касите са проектирани да влизат в отвори на товарната платформа на превозните сред-
ства, предназначени за превоз на такива каси. За заключване на основите в тези отвори се 
използва специален щифт.

5.3. Локално застопоряване 

Ако товарната единица, която следва да бъде обезопасена, е достатъчно устойчива, може да 
се използва локално застопоряване. 

Приплъзването се предотвратява чрез създаване на твърди опори в посока напред, назад, 
както и във всяка напречна посока. 
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• Товарните единици се поставят до неподвижна стена, преграда или стълб (или стъл-
бове), или до друга товарна единица.

• Ако не е възможно непосредственото опиране в неподвижна част на превозното сред-
ство, празнините може да бъдат запълнени с парчета дърво или подобни средства.

Фигура 33: Застопоряване

Когато една товарна единица е чувствителна на накланяне, то се предотвратява чрез локално 
застопоряване, като твърдите опори се поставят на подходяща височина. За подсигуряване 
без допълнителни изчисления, товарната единица се застопорява над центъра на тежестта. 
За предотвратяване на този тип накланяне често се използва хоризонтален или вертикален 
застопоряващ лост. 

Специален вид локално застопоряване е засто-
поряването чрез прагове или панели. То често се 
използва за превоз на някои товарни единици, 
поставени върху долен слой. С помощта на някои 
основни материали, като например товарни 
палети, товарното отделение се повдига така, 
че се образува праг, а горният слой на товара се 
застопорява локално по дължина, както е пока-
зано на изображението. Следва да се отбележи, 
че силите в горната зона на товарната единица, 
които се използват за застопоряване, може да 
са значителни по големина. Тази концентрация 
на сили може да бъде намалена чрез поставяне 
на палетите във вертикална посока между две 
последователни отделения.

При друг вид локално застопоряване се използват клинове за предотвратяване на движе-
нието на цилиндрични товари по товарната платформа. 

• Застопоряващите клинове следва да бъдат под ъгъл около 37°, 
за да се предотврати търкаляне в посока напред, и под ъгъл около 
30°, за да се предотврати търкаляне настрани или назад. Те следва 
да допират цилиндричния товар откъм наклонената равнина и 
да бъдат неподвижно прикрепени към товарната платформа, тъй 
като цилиндричните товари изместват клиновете назад. Хоризон-
талната сила, действаща върху клина в посока назад, е 0,8 G или 
0,5 G (като G е теглото на цилиндричния товар). 

Фигура 34: Застопоряване чрез 
панели с помощта на товарен палет

Фигура 35:  
Застопоряващ клин
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Височината на клиновете следва да бъде:

 – най-малко R/3 (една трета от радиуса на цилиндричния товар), ако няма горно зак-
репване, или

 – най-много 200  мм, ако преобръщане върху клиновете е възпрепятствано по друг 
начин, например с горно закрепване. 

• Заострени клинове с ъгъл 15° имат ограничена способност за обезопасяване на товара 
и тяхната основна функция е да задържат стоките с кръгла форма на място при това-
рене и разтоварване. Предимството на малкия ъгъл е това, че клинът обикновено се 
застопорява сам при статични условия: той не се приплъзва в хоризонтална посока под 
тежестта на цилиндричния товар. 

• За клинообразно легло се използват два дълги клина, които се задържат на място с регу-
лируеми кръстосани скоби, например с болтове. Кръстосаните скоби трябва да бъдат 
разположени така, че да се постигне отстояние от около 20 мм между цилиндричния 
товар и товарната платформа. Клиновете трябва да са под ъгъл от 37° за застопоряване 
в надлъжна посока и под ъгъл от около 30° за застопоряване в напречна посока. 

5.4. Цялостно застопоряване

В случай на цялостно застопоряване празните пространства следва да бъдат запълнени: 
подходящи за целта са празни палети, поставени вертикално или хоризонтално и притег-
нати при необходимост с допълнителни дървени летви. Материали, които могат да се 
деформират или свият трайно, като парцали от зебло или твърда пяна с ограничена здра-
вина, не трябва да се използват за тази цел. Малки празнини между единични товари и 
подобни товарни елементи, които не могат да бъдат избегнати и които са необходими за 
удобното опаковане и разопаковане на стоките, са приемливи и не трябва да бъдат запъл-
вани. В случаите, когато се прилага само цялостно застопоряване, сборът на празните прос-
транства в хоризонтална посока не трябва да надвишава 15 см. Въпреки това, между плътни 
и твърди единици товар като стомана, бетон или камък, празните пространства трябва да 
бъдат сведени до възможния минимум.

5.5. Пряко закрепване

Закрепвания се използват за 
пораждане на сила в посока, 
обратна на инерционните 
сили. Прилагането на тази 
идея зависи от вида на 
товара.

При всички варианти 
на пряко закрепване се 
допуска товарът да започне 
да се движи. Това движение 
ще доведе до увеличаване на 
силата в закрепването. Тази 
нарастваща сила следва да 
спре движението на товара. 
Тъй като закрепващите Фигура 36: Пряко закрепване
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колани се обтягат до 7 % и тъй като всички движения на товара трябва да бъдат възможно 
най-малки, предварителното напрежение в закрепващите колани трябва да бъде възможно 
най-високо, но не повече от 0,5  LC. За вериги, стоманени въжета и високотехнологични 
въжета оптималното предварително напрежение не надвишава 0,5 LC. В случай на много 
тежки товарни единици върху деформируема товарна платформа се препоръчва подробно 
проучване на предварителното напрежение.

5.5.1. Диагонално закрепване 

Товарни единици, които имат неподвижни точки на закрепване, обикновено могат да 
бъдат обезопасени с четири преки закрепвания. Всяко закрепване свързва точка на зак-
репване върху товара с една точка на закрепване върху превозното средство, приблизи-
телно по посока на диагоналите на товарната платформа. В случай че се използват само 
четири закрепвания, те не трябва да бъдат успоредни на вертикалната равнина в посоката 
на движение и успоредни на вертикалната равнина в напречна посока. Ъглите между зак-
репването и хоризонталната равнина следва да бъдат възможно най-малки, като се вземе 
предвид неподвижността на точките на закрепване (много точки на закрепване не трябва 

да се използват под ъгъл, по-малък от 30°). Препоръчва 
се ъгълът между закрепването и посоката на движе-
ние да бъде между 30° и 45°, ако диагоналното закреп-
ване не е комбинирано със застопоряване. Допустими 
са по-големи или по-малки ъгли, доколкото произтича-
щите от тях сили с по-големи величини са приемливи.  
Ако товарът разполага с много устойчива точка на зак-
репване, тя може да се използва за поставяне на две зак-
репвания.

Ако няма подходящи точки на закрепване, в някои слу-
чаи такива могат да бъдат създадени с помощта на това-
роподемна примка.

Ако здравината на определено закрепване или точка на закрепване е недостатъчна, се пре-
поръчва те да бъдат заменени с по-здрави. Поради ограничена здравина на точките на зак-
репване или закрепващите приспособления може да се наложи използването на допълни-
телно закрепване. Ако в някоя посока се използват повече от две закрепвания, се използва 
коефициент на безопасност, за да се вземе предвид неравномерното разпределение на 
силите в закрепванията. 

5.5.2. Успоредно закрепване

С помощта на 8 закрепвания 8 точки на закрепване върху превозното средство се свързват 
с 8 точки на закрепване върху товара. Осемте закрепвания са успоредни две по две и са с 
еднаква дължина. 2 успоредни закрепвания възпрепятстват движението в посока напред, 
2 успоредни закрепвания — в посока назад, 2 са за лявата страна и 2 — за дясната страна. 
При използване на 2 закрепвания в една посока силите в закрепванията и в точките на зак-
репване са по-малки, отколкото в случай на диагонално закрепване. В повечето случаи диа-
гоналното закрепване е по-евтино от успоредното закрепване и също толкова ефективно.

Фигура 37: Диагонално  
закрепване
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5.5.3. Закрепване с ремък (примка)

Закрепването с примка (наричано понякога 
закрепване с ремък) най-често се използва за 
предотвратяване на напречните движения на 
дълги единици товар. Използват се най-малко 
3 и за предпочитане 4 закрепвания. Всяко зак-
репване започва от точката на закрепване в 
близост до страничната стена на превозното 
средство, минава под товара и се връща над 
товара до същата или друга разположена в бли-
зост точка на закрепване. При дълъг товар се 
препоръчват 2 закрепвания в предната част и 
2 — в края. 2 закрепвания започват от дясната 
страна и две — от лявата страна. Тези четири закрепвания имат ограничен ефект за предо-
твратяване на плъзгането на товара в надлъжна посока. 

5.5.4. Закрепване с пружини

Закрепване с пружини може да се използва за предотвратяване на движения (хлъзгане и 
накланяне) в само една посока, често в посока напред или назад. Едно закрепване започва 
от точка на закрепване от едната страна на превозното средство, преминава по протеже-
ние на предната (или задната) част на товара и се закача на точка на закрепване от другата 
страна на превозното средство на място, срещуположно или близко до срещуположното на 
първата точка на закрепване. Използват се различни варианти на закрепване с пружини, за 
да се избегне приплъзване на закрепването надолу.

• В предната (или задната) част на товара, който се обезопасява, се поставят празни 
палети или други подобни материали. 

• Закрепването пресича предната (или задната) страна на 
товара по диагонал. Това често се нарича кръстосано зак-
репване и е лесно да се изпълни от един човек. За товарни 
единици, които не са от твърд материал, броят кръстосани 
закрепвания трябва да бъде достатъчно голям, за да се 
избегне изплъзване на части от товара между закрепвани-
ята. За определяне на ефективността в този случай може да 
се използва изпитване с прилагане на наклон или дина-
мично изпитване на превозното средство.

• Примка или специално закрепване може да се използва 
в горния преден (или заден) ръб на участък от товара. 
Тази примка се изтегля назад (съответно напред) от двете 
страни по протежение на товара. Ефективността по отно-
шение на стоки, които не са от твърд материал, трябва да 
бъде проверена.

5.6. Горно закрепване

Горното закрепване, наричано също и фрикционно закрепване 
и закрепване чрез теглене надолу, се използва за увеличаване 

Фигура 38: Закрепване с ремък (примка)

Фигура 39: Закрепване с 
пружини с помощта на 
палети

Фигура 40: Закрепване с 
пружини с помощта на 
примка
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на силите на триене между дъното на товар-
ните единици и товарната платформа или 
разположените по-ниско товарни единици, 
в случай на товарене на много редове. Ъгъ-
лът на закрепването в горните зони спрямо 
товарната платформа трябва да бъде въз-
можно най-голям.

Важен аспект при използването на закреп-
ващи колани е разпределението на силите 
на опън по протежение на закрепването. В 

повечето случаи закрепването се натяга от едната страна с помощта на храповия механи-
зъм. По време на натягане закрепването се опъва и се плъзга по товара. Слабо триене по 
ръба ще позволи по-равномерно разпределение на силите, упражнявани от закрепването, 
от двете му страни. Силно триене по ръба ще доведе до по-големи разлики в силите от двете 
страни, а от друга страна закрепването ще функционира повече като пряко закрепване.

При горно закрепване силата, действаща в посока надолу, следва да се създаде чрез обтя-
гащо устройство, което обикновено се задейства ръчно. Поради това силата, действаща в 
посока надолу, обикновено е ограничена до стойността на STF на закрепващото приспосо-
бление. Стойността на LC не е от значение при горно закрепване.

Силата в горното закрепване, упражнявана върху деформируеми продукти, се изменя по 
време на транспорт. В почти всички случаи изменението се изразява в съществен спад, до 
50 % или дори по-малко от първоначалното предварително напрежение. Ето защо следва да 
се предвиди повторно натягане на закрепването по време на пътуването или да се използва 
друг метод на обезопасяване. При недеформируеми товари силата на опън обикновено не 
се променя, а в някои специфични случаи може и да нарасне. 

Силата, действаща в посока надолу, допринася за обезопасяване на товара, доколкото уве-
личава силата на триене. Както е обяснено в глава 1, силата на триене съставлява само част 
от контактната сила. Контактната сила е общата сила, действаща в посока надолу, в закреп-
ването, плюс теглото на товара върху тази контактна повърхност. Това означава, че горното 
закрепване е най-ефективно при висок коефициент на триене. 

5.7. Общи бележки относно методите на обезопасяване

1. Всички товарни единици следва да бъдат обезопасени. В някои случаи се препоръчва 
групиране на няколко товарни единици и обезопасяване на групата като цяло. Много е 
вероятно група от товарни единици да не е чувствителна на накланяне като цяло, дори 
ако отделните товарни единици са чувствителни на накланяне. В този случай групата 
трябва да бъде обезопасена само срещу плъзгане. Групирането може да стане чрез хори-
зонтално или вертикално обиколно закрепване (виж изображението). Като пример, 
четири дълги товарни единици се групират с помощта на три вертикални обиколни 
закрепвания. Опънът в закрепването трябва да бъде възможно най-голям, така че да 
създаде сили на триене между отделните товарни единици. Ефектът на обиколното зак-
репване и максималният брой товарни единици в едно обиколно закрепване зависят от 
силата на опън и коефициента на триене. Приема се, че четири палетизирани товарни 
единици на едно ремарке могат да бъдат групирани с едно хоризонтално обиколно зак-
репване и че четири дълги товарни единици могат да бъдат групирани с помощта на три 
вертикални групиращи закрепвания. Ефективността на групиране на товарните еди-
ници следва да се проверява за всеки отделен случай. 

Фигура 41: Горно закрепване
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2. Контактната сила между закрепващите колани и товара може да се увеличи значително 
в момента на ефективна проява на инерционните сили по отношение както на прякото, 
така и на горното закрепване. В случай на деформируеми товари тези големи локални 
сили ще доведат до деформиране на товара и следователно до свободно пространство 
за движение на товара, сравнимо с движението на товара поради удължаване на ремък. 
Освен за избягване на повреда на продукта, това е другата основна причина, за да се 
търси избягване на големи локални контактни сили. Използването на големи ъглови 
обезопасители може да допринесе за разпределяне на силата, упражнявана от закрепва-
нето, върху по-широка зона и по този начин — за намаляване на движението на товара. 

3. Може да се комбинират различни методи на закрепване. Има и едно изключение: 
заключването изисква специални заключващи устройства върху превозното средство 
и товара. Липсата на гъвкавост на заключващото устройство най-често не е съвместима 
с други методи на обезопасяване. Ето защо заключващото оборудване трябва да бъде 
достатъчно здраво, така че друго обезопасяване да не е необходимо. Комбинацията от 
застопоряване и горно закрепване е описана в EN12195-1:2010. Способността за засто-
поряване и способността за обезопасяване на товара може да се сумират.

4. Интересен пример за комбиниран метод на закрепване е кръстосаното закрепване, 
което е комбинация от горно закрепване и закрепване с пружини.

5. По-големите непалетизирани товарни единици често се товарят върху дървени летви. 
Дори в случай на усилено закрепване чрез теглене надолу или в случай на пряко закреп-
ване, такива летви може да се претърколят в момента на действително възникване на 
инерционните сили. Това търкаляне следва да бъде избегнато:

 – или с използването на правоъгълни летви в хоризонтално направление (като висо-
чината на летвите е по хоризонтала), 

 – или с използването на летви с еднаква дебелина под ъгъл, който е над 30°. 

6. Коефициентите на триене на комбинации от материали, които не са посочени в таб-
лица Б.1 от стандарт EN 12195-1:2010, могат да бъдат определени чрез изпитване, доку-
ментирано съгласно приложения Б и Д към този стандарт.

7. В случаите, когато в превозно средство с достатъчна здравина на надстройката, като 
например превозно средство от категория XL, се използва цялостно застопоряване, не 
се изисква допълнително обезопасяване — например закрепване. Стените на превоз-
ното средство следва да се използват с повишено внимание, ако силите, упражнявани от 
товара, не са равномерно разпределени по стените. 

8. Подреждане на товари един върху друг е възможно, но следва да бъдат взети под внима-
ние различните коефициенти на триене, здравина на опаковките, както и специфичните 
изисквания за опасни товари.
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6. Изчисления

В допълнение 3 се дава кратко ръководство за закрепване с опростени методи, които могат 
да се използват за определяне на необходимия брой закрепвания. Препоръчително е това-
рът да бъде обезопасен по обичайния начин и след това да се провери с помощта на табли-
ците в краткото ръководство за закрепване дали приложеното приспособление за обезопа-
сяване на товара е достатъчно, за да се предотврати плъзгане и преобръщане на товара във 
всички посоки.

В много случаи изчисленията могат да бъдат избегнати. Например в случай на застопоря-
ване на товара във всички посоки в превозно средство от категория XL, оборудвано по сер-
тификат, не се изисква допълнително обезопасяване, ако коефициентът на триене между 
товарната платформа и товара е 0,3 или по-висок, дори при пълен камион. 

Ако са необходими изчисления, те следва да се извършват в съответствие със стандарта EN 
12195-1: 2010. 

Друга алтернатива е приспособленията за обезопасяване на товара да бъдат проверени в 
съответствие с указанията в стандарт EN 12195-1: 2010.

В случай на комбиниране на два или повече метода на обезопасяване, формулите, описани 
в стандарт EN 12195-1:2010, могат да бъдат използвани в комбинация, за да се извърши 
изчислението, както е описано в примерите по-долу.

6.1. Пример 1 — дървен сандък с нисък център на тежестта

Да се изчисли максимално допустимото тегло на дървения сандък, който се разглежда като 
неогъваем и е натоварен върху ремарке, както е показано на фигурата по-долу, съгласно 
формулите в стандарт EN 12195-1: 2010, с оглед да се предотврати плъзгане и преобръщане 
настрани, напред и назад.

Фигура 42: Пример 1

Ремаркето има обикновен под от шперплат, който е почистен и без скреж, лед и сняг. Ремар-
кето е конструирано в съответствие със стандарт EN 12642, клас XL, а точките на закреп-
ване на ремаркето са проектирани в съответствие със стандарт EN 12640, като всяка от тях 
е с LC 2 000 daN. Напречното отстояние между точките на закрепване е около 2,4 м.
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Сандъкът е изработен от бичен дървен материал и има следните размери: дължина х широ-
чина х височина = 7,8 х 1,0 х 1,0 м. Центърът на тежестта се намира в геометричния център 
на сандъка.

Сандъкът е обезопасен с две горни закрепвания и едно закрепване с пружини, приложено в 
посока напред. Закрепванията имат LC 2 000 daN и са предварително натегнати до 500 daN. 
Закрепването с пружини е неподвижно прикрепено към ремаркето на около 1 м зад пред-
ната част на сандъка и съответно закрепванията сключват следните приблизителни ъгли:

горните закрепвания: вертикален ъгъл на закрепване между коланите и платформата α ≈ 
55°,

закрепването с пружини: вертикален ъгъл на закрепване между колана и платформата α 
≈ 39° и хоризонтален ъгъл между колана и надлъжната ос на превозното средство β ≈ 35°.

6.1.1. Приплъзване

Коефициентът на триене µ между сандъка от бичен дървен материал и шперплатовия под 
на ремаркето е 0,45 съгласно приложение Б към стандарта.

6.1.2. Товар с маса m, обезопасен срещу плъзгане от двете горни закрепвания

Товарът с маса m, обезопасен срещу плъзгане от двете горни закрепвания, се определя въз 
основа на уравнение 10 от стандарта.

m
n F
g c c f

T

x y Z s
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− ⋅

2 µ α
µ
sin

( ),
, където: 

m = масата на товара. Масата се получава в килограми, ако FT е даден в нютони (N), и в 
тонове, ако FT е даден в килонютони (kN). 1 daN = 10 N и 0,01 kN.

n = 2: брой горни закрепвания
µ = 0,45: коефициент на триене 
α = 55°: вертикален ъгъл на закрепване в градуси
FT = 500 daN = 5 kN
g = 9,81 м/с2, земното ускорение
cx,y = 0,5 странично, 0,8 по направление напред и 0,5 по направление назад: коефициент на 
ускорение по хоризонтално направление
cz = 1,0: коефициент на ускорение по вертикално направление
fs = 1,25 по направление напред и 1,1 по направление встрани и назад: коефициент на без-
опасност

При тези стойности масата на товара m в тонове, обезопасено срещу плъзгане в различни 
посоки от двете горни закрепвания, е:

по направление встрани: 13,7 тона
по направление напред: 1,7 тона
по направление назад: 13,7 тона
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6.1.3. Маса на товара, обезопасен срещу плъзгане напред от закрепването с пружини

Масата на товара m, обезопасен срещу плъзгане напред от закрепването с пружини, се 
определя въз основа на уравнение 35 от стандарта. Влиянието на закрепването с пружини 
за предотвратяване на напречно плъзгане се пренебрегва.

m
n F f

g c f c
R

x z
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
⋅ − ⋅ ⋅

2 ( sin cos cos )
( )

µ α α β
µ

µ

µ

, където

m = теглото на товара. Теглото се получава в килограми, ако FT е даден в нютони (N), и в 
тонове, ако FT е даден в килонютони (kN). 1 daN = 10 N и 0,01 kN.

n = 1: брой закрепвания с пружини
FR = LC = 2 000 daN = 20 kN
µ = 0,45: коефициент на триене 
fµ = 0,75: коефициент на безопасност
α = 39°: вертикален ъгъл на закрепване в градуси
β = 35°: хоризонтален ъгъл на закрепване в градуси
g = 9,81 м/с2, земното ускорение
cx = 0,8: коефициент на ускорение по хоризонтално направление в посока напред
cz = 1,0: коефициент на ускорение по вертикално направление

При тези стойности масата на товара m в тонове, обезопасен срещу плъзгане напред от зак-
репването с пружини, е 7,5 тона.

6.1.4. Тегло на товара, обезопасен срещу плъзгане от двете горни закрепвания и закрепва-
нето с пружини

От горните изчисления следва, че двете горни закрепвания и закрепването с пружини могат 
да възпрепятстват плъзгането на товар със следното тегло:

по направление встрани: 13,7 тона
по направление напред: 1,7 + 7,5 = 9,2 тона
по направление назад: 13,7 тона

Следователно максималното тегло на товара, обезопасен срещу плъзгане от действителното 
приспособление за обезопасяване, е 9,2 тона.

6.1.5. Преобръщане

Стабилността на сандъка се проверява по уравнение 3 от стандарта.

b
c
c

dx y
x y

Z
,

,> , където: 

bx,y = 0,5 по направление встрани, 3,9 по направление напред и 3,9 по направление назад: хори-
зонталното разстояние от центъра на тежестта до точката на преобръщане във всяка посока
cx,y = 0,5 по направление встрани, 0,8 по направление напред и 0,5 по направление назад: 
коефициент на ускорение по хоризонтално направление
cz = 1,0: коефициент на ускорение по вертикално направление
d = 0,5: вертикалното разстояние от центъра на тежестта до точката на преобръщане
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Въз основа на тези стойности може да се заключи, че сандъкът е стабилен във всички 
направления и не е необходимо закрепване за предотвратяване на преобръщане.

6.1.6. Заключение

Следователно максимално допустимото тегло на товара на сандъка, обезопасен с две горни 
закрепвания и едно закрепване с пружини, е 9,2 тона с оглед да се предотврати плъзгане и 
преобръщане във всички посоки.

6.2. Пример 2 — дървен сандък с висок център на тежестта

Да се изчисли максимално допустимото тегло на дървения сандък, който е натоварен на 
ремарке, както е показано на фигурата по-долу, с помощта на формулите в стандарт EN 
12195-1:2010, с оглед да се предотврати плъзгане и преобръщане настрани, напред и назад.

Фигура 43: Пример 2

Ремаркето има обикновен под от шперплат, който е почистен и свободен от скреж, лед и 
сняг. Ремаркето е конструирано в съответствие със стандарт EN 12642, клас XL, а точките на 
закрепване на ремаркето са проектирани в съответствие със стандарт EN 12640, като всяка 
от тях е с LC 2 000 daN. Напречното отстояние между точките на закрепване е около 2,4 м.

Дървеният сандък е изработен от бичен дървен материал и има следните размери: дължина 
х широчина х височина = 7,8 х 1,0 х 2,4 м. Центърът на тежестта се намира в геометричния 
център на сандъка.

Сандъкът е обезопасен с две горни закрепвания и едно закрепване с пружини, приложено в 
посока напред. Закрепванията имат LC 2 000 daN и са предварително натегнати до 500 daN. 
Закрепването с пружини е неподвижно прикрепено към ремаркето на около 2,5 м зад пред-
ната част на сандъка и съответно закрепванията сключват следните приблизителни ъгли:

горните закрепвания: вертикален ъгъл на закрепване между коланите и платформата 
α ≈ 74°,

закрепването с пружини: вертикален ъгъл на закрепване между колана и платформата α 
≈ 43° и хоризонтален ъгъл между колана и надлъжната ос на превозното средство β ≈ 16°.
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6.2.1. Приплъзване

Коефициентът на триене µ между сандъка от бичен дървен материал и шперплатовия под 
на ремаркето е 0,45 съгласно приложение Б към стандарта.

6.2.2. Тегло на товара, обезопасен срещу плъзгане от двете горни закрепвания

Теглото на товара m, обезопасен срещу плъзгане от двете горни закрепвания, се определя 
въз основа на уравнение 10 от стандарта.

m
n F
g c c f

T

x y Z s
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− ⋅

2 µ α
µ
sin

( ),
, където: 

m = теглото на товара. Теглото се получава в килограми, ако FT е даден в нютони (N), и в 
тонове, ако FT е даден в килонютони (kN). 1 daN = 10 N и 0,01 kN.
n = 2: брой на горните закрепвания
µ = 0,45: коефициент на триене 
α = 74°: вертикален ъгъл на закрепване в градуси
FT = 500 daN = 5 kN
g = 9,81 м/с2, земното ускорение
cx,y = 0,5 по направление встрани, 0,8 по направление напред и 0,5 по направление назад: 
коефициент на ускорение по хоризонтално направление
cz = 1,0: коефициент на ускорение по вертикално направление
fs = 1,25 по направление напред и 1,1 по направление встрани и назад: коефициент на без-
опасност

При тези стойности теглото на товара m в тонове, обезопасен срещу плъзгане в различни 
посоки от двете горни закрепвания, е:

по направление в страни: 16,0 тона
по направление напред: 2,0 тона
по направление назад: 16,0 тона

6.2.3. Тегло на товара, обезопасен срещу плъзгане напред от закрепването с пружини

Теглото на товара m, обезопасен срещу плъзгане напред от закрепването с пружини, се 
определя въз основа на уравнение 35 от стандарта. Влиянието на закрепването с пружини 
за предотвратяване на напречно плъзгане се пренебрегва.

m
n F f

g c f c
R

x z
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
⋅ − ⋅ ⋅

2 ( sin cos cos )
( )

µ α α β
µ

µ

µ
, където

m = теглото на товара. Теглото се получава в килограми, ако FT е даден в нютони (N), и в 
тонове, ако FT е даден в килонютони (kN). 1 daN = 10 N и 0,01 kN.
n = 1: брой закрепвания с пружини
FR = LC = 2 000 daN = 20 kN
µ = 0,45: коефициент на триене 
fµ = 0,75: коефициент на безопасност
α = 43°: вертикален ъгъл на закрепване в градуси
β = 16°: хоризонтален ъгъл на закрепване в градуси
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g = 9,81 м/с2, земното ускорение
cx = 0,8: коефициент на ускорение по хоризонтално направление в посока напред
cz = 1,0: коефициент на ускорение по вертикално направление

При тези стойности теглото на товара m в тонове, обезопасен срещу плъзгане напред от 
закрепването с пружини, е 8,2 тона.

6.2.4. Тегло на товара, обезопасен срещу плъзгане от двете горни закрепвания и закрепва-
нето с пружини

От горните изчисления следва, че двете горни закрепвания и закрепването с пружини могат 
да възпрепятстват плъзгането на товар със следното тегло:

по направление встрани: 16,0 тона
по направление напред: 2,0 + 8,2 = 10,2 тона
по направление назад: 16,0 тона

Следователно максималното тегло на товара, обезопасен срещу плъзгане от настоящото 
приспособление за обезопасяване, е 10,2 тона.

6.2.5. Преобръщане

Стабилността на сандъка се проверява по уравнение 3 от стандарта.

b
c
c

dx y
x y

Z
,

,> , където: 

bx,y = 0,5 по направление встрани, 3,9 по направление напред и 3,9 по направление назад: 
хоризонталното разстояние от центъра на тежестта до точката на преобръщане във всяка 
посока
cx,y = 0,5 по направление встрани, 0,8 по направление напред и 0,5 по направление назад: 
коефициент на ускорение по хоризонтално направление
cz = 1,0: коефициент на ускорение по вертикално направление
d = 1,2: вертикалното разстояние от центъра на тежестта до точката на преобръщане

Въз основа на тези стойности може да се заключи, че сандъкът е стабилен по направление 
напред и направление назад, но не и по направление встрани.

6.2.6. Тегло на товара, обезопасен срещу преобръщане встрани от двете горни закрепвания

Ефектът на закрепването с пружини за предотвратяване на преобръщане встрани се прене-
брегва и теглото на товара m, обезопасен срещу преобръщане от двете горни закрепвания, 
се определя въз основа на уравнение 16 от стандарта. При един ред и център на тежестта, 
разположен в геометричния център, теглото на товара може да се изчисли по следната фор-
мула:

m
n F

g c h
w

c f
T

y z s

=
⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ − ⋅

2 sin

( )

α , където: 
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m = теглото на товара. Теглото се получава в килограми, ако FT е даден в нютони (N), и в 
тонове, ако FT е даден в килонютони (kN). 1 daN = 10 N и 0,01 kN.
n = 2: брой горни закрепвания
FT = STF = 500 daN = 5 kN или = 0,5 x LC = 1 000 daN = 10 kN
α = 74°: вертикален ъгъл на закрепване в градуси
g = 9,81 м/с2, земното ускорение
cy =  0,5, изчислено при FT = STF или 0,6, изчислено при FT = 0,5 x LC: коефициент на стра-
нично ускорение по хоризонтално направление
h = 2,4 м: височина на сандъка
w = 1,0 м: широчина на сандъка
cz = 1,0: коефициент на ускорение по вертикално направление
fµ = 1,1: коефициент на безопасност по направление встрани

При тези стойности теглото на товара m в тонове, обезопасен срещу преобръщане встрани, 
е по-ниската от двете стойности: 8,9 тона и 8,1 тона. Следователно двете горни закрепвания 
могат да предотвратят преобръщане встрани на товар от 8,1 тона.

6.2.7. Заключение

Следователно максимално допустимото тегло на товара на сандъка, обезопасен с две горни 
закрепвания и едно закрепване с пружини, е 8,1 тона с оглед да се предотврати плъзгане и 
преобръщане във всички посоки.

6.3. Пример 3 — Палетизирани потребителски стоки

Много палетизирани стоки, например 
потребителски стоки, се зареждат от 
задната част на превозното средство 
с помощта на мотокари или транс-
портни колички (stand-on riders). Ако 
опаковката не е твърда и се дефор-
мира при прилагане на сила, за обез-
опасяване на товара не могат да бъдат 
използвани закрепвания. 

Ако общата маса на товара остава 
под определена стойност, преградите 
на превозното средство (например 
неподвижни стени, покривало) ще 
бъдат достатъчни, за да се осигури 
обездвижване на товара, при положе-
ние че са изпълнени следните условия.

• Всеки натоварен палет съставлява единен блок. Празнини, дължащи се на незапълнена 
периферия на палетите, трябва да бъдат затворени с кух пълнежен материал. Общата 
празнина по цялата широчина на превозното средство не надвишава 15 сантиметра. 

• Качеството на транспортната опаковка гарантира, че палетизираният товар издържа на 
ускорение от 0,5 g във всички посоки на движение и отделни потребителски стоки няма 
да пробият стреч фолиото.

Фигура 44: Пример 3
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Максимално допустимата обща маса на товара, без допълнителни приспособления за обез-
опасяване на товари, може да се изчисли посредством баланса на силите.

Баланс на силите

1. Има три основни сили, действащи върху два палета, натоварени един върху друг:

2. силата на ускорение FA в надлъжно и напречно направление, 

3. силата на триене FF между долния палет и пода на камиона, както и между долния и 
горния палет,

силата на цялостно застопоряване FB на стените на превозното средство (неподвижни 
стени, покривало).

Силата на ускорение FA, действаща върху центъра на тежестта на горния и долния палет, е 
FA.

FA = mp * a  mp: маса на палета, a: ускорение (0,5 g или 0,8 g, като g = 9,81 м/с2)

Силата на триене може да бъде изчислена като част от действащата върху товара гравита-
ционна сила, перпендикулярна на пода на камиона, като коефициентът на триене μ се взема 
от EN 12195-1. 

FF = m * m * g µ: коефициент на триене, m: маса на товара, g = 9,81 м/с2

Силата на цялостно застопоряване на преградите на превозното средство (неподвижни 
стени, покривало) зависи от вида и каросерията и е функция на полезния товар P на пре-
возното средство. EN 12642 дава насоки за камиони код L и код XL, и трите основни каро-
серии: платформи със странични завеси, каросерия с падащи стени, каросерия тип фургон. 
EN 283 може да се използва за извеждане на силите на задържане за сменяеми контейнери.

FB = s * P * g s: изискване за статично изпитване в съответствие с EN 12642, P: полезен 
товар в кг, g = 9,81 м/с2

За изчисляване на максимално допустимата маса на товара mt без допълнителни мерки за 
обезопасяване на товара, сборът от силата на ускорение, силата на триене и силата на задър-
жане трябва да е равен на нула. Ако сборът на всички сили е нула, товарът не се движи. FF и 
FB са отрицателни, тъй като те действат в посока, противоположна на силата на ускорение.

Горното уравнение може да бъде решено за общата маса на товара mt и дава:

FA – FF – FB = mt * a – m * mt * g – s * p * g = mt * (a – mg) – s * p * g = 0

Максимално допустимата маса на товара трябва да се изчислява в направления напред, 
назад и встрани. Най-ниската стойност за mt показва безопасната обща маса, която може да 
се транспортира без допълнителни мерки за обезопасяване на товара.

За изчисляване на максимално допустимата маса на палет mp, в случай че всички палети 
имат една и съща маса, стойността mt трябва да бъде разделена на броя палетни места N 
в камиона. Този подход взема предвид също така равномерно разпределение на силите по 
всички прегради на камиона, съгласно изискванията на EN 12642. Така се получава след-
ното уравнение:
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mp = (s * p * g)/((a – μg) * N * k)  N: брой палетни места в камиона/ремаркето/сменя-
емия контейнер  
k: брой на слоевете палети в изчислението

За изчисляване на максималната маса на група от палети (т.е. два палета един върху друг) 
изчислението трябва да се извърши два пъти — веднъж за горния слой (със стойност на s в 
зависимост от горната част на превозното средство и μ като коефициент на триене между 
горния и долния палет) и веднъж за групата от палети (със стойност на s за цялата стена и 
μ като коефициент на триене между долния палет и пода на камиона). 



57

7. Проверка на обезопасяването на товара

Проверката на обезопасяването на товара трябва да се извършва в съответствие с член 13 
и приложение V към Директива 2014/47/ЕС относно крайпътната техническа проверка на 
изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза.

Целта на проверката е да се провери дали приложената система за обезопасяване на товара 
ще издържи на инерционните сили, както е посочено в член 13 от Директива 2014/47/ЕС.

Всяка проверка трябва винаги да се основава на принципите на EN 12195-1 и настоящите 
насоки.

За целите на проверката товарът и системата за обезопасяване на товара следва да се виж-
дат. Оправомощените проверяващи могат да свалят пломбите. Водачът следва да отвори 
превозното средство или да свали покривалото, ако има такова. Ако е необходимо, прове-
ряващият следва да влезе в превозното средство, за да може да види приложената система за 
обезопасяване на товара. Водачът следва да предостави всякаква друга информация, която 
е необходима и може да помогне за оценяване на ефективността на системата за обезопася-
ване на товара, като сертификати за здравина на превозното средство, протоколи относно 
обезопасяването на товара, доклади от изпитвания или диаграми за разпределението на 
товара. 

От проверяващия не се очаква да предложи необходимите подобрения за удовлетворяване 
на изискванията на системата за обезопасяване на товара. В много случаи решение дори 
не е възможно без пренареждане на целия товар на същото или друго превозно средство, 
без допълнително оборудване за обезопасяване на товара, без по-подходяща опаковка на 
продукта. 

7.1. Класификация на неизправностите

Неизправностите се класифицират в една от следните групи:

 – незначителна неизправност: незначителна неизправност е налице, когато товарът е бил 
правилно обезопасен, но може да е целесъобразно да се дадат съвети за безопасност;

 – значителна неизправност: значителна неизправност е налице, когато товарът не е бил 
достатъчно обезопасен и е възможно значително изместване или преобръщане на 
товара или части от него;

 – опасна неизправност: опасна неизправност е налице, когато безопасността на пътното 
движение е пряко застрашена поради риск от загуба на товар или части от него или 
опасност, произтичаща пряко от товара, или непосредствена заплаха за хора. 

Когато са налице няколко неизправности, превозът се класифицира в съответствие с гру-
пата на най-сериозната неизправност. В случай на няколко неизправности, ако може да се 
очаква, че въздействията на отделните неизправности се засилват взаимно при комбинаци-
ята им, превозът се класифицира в следващата по-висока група неизправности.
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7.2. Методи за извършване на проверка

Методът на проверка е визуална оценка на правилното използване на подходящи мерки в 
необходимото количество за обезопасяване на товара и/или измерване на силите на напре-
жение, изчисляване на ефикасността на обезопасяването и проверка на сертификати, когато 
е целесъобразно.

Проверяващият следва да прилага всеобхватен подход при проверката на обезопасяването 
на товара, като взема предвид всички елементи, които биха могли да бъдат от значение. 
Тези елементи включват превозното средство и неговата пригодност за превозвания товар, 
здравината и състоянието на частите, използвани за обезопасяване, приложения метод или 
комбинация от методи, както и използваните обезопасителни устройства.

7.3. Оценка на неизправностите

В таблицата в приложение 4 са посочени правилата, които могат да се прилагат при про-
верка на обезопасяването на товара, за да се определи дали условията на превоз са прием-
ливи.

Категоризацията на неизправностите се определя на базата на класификациите, посочени в 
глава 7.1, поотделно за всеки конкретен случай.

Стойностите, посочени в таблицата по-долу, имат примерен характер и следва да се раз-
глеждат като насоки за определяне на категорията на дадена неизправност в контекста на 
специфичните обстоятелства, в зависимост по-специално от естеството на товара, както и 
от преценката на проверяващия.

При превоз, попадащ в обхвата на Директива 95/50/ЕО6 относно единните процедури за 
проверка на автомобилния превоз на опасни товари, може да са валидни по-специфични 
изисквания.

6 OJ L 249, 17.10.1995, p. 35.
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8. Примери за приспособления за обезопасяване на товара за 
определени стоки 

В тази глава чрез позоваване на добрите практики са представени някои методи за обез-
опасяване на товара за определени стоки, които не могат лесно да бъдат предвидени чрез 
елементарно прилагане на посочените по-горе принципи.

8.1. Плоскости, натоварени на равна платформа с А-образни товарни рамки.

А-образните товарни рамки се използват много често за превоз на големи плоски предмети 
като стъклени плоскости, бетонни стени, дебели стоманени плочи и др.

А-образните товарни рамки могат да бъдат трайно закрепени на превозното средство или 
могат да бъдат подвижни, като те могат да бъдат ориентирани по посоката на движение или 
в напречна посока.

При всички случаи здравината на А-образната 
товарна рамка изисква сериозно внимание. 

А-образната товарна рамка може да се огъне или 
счупи под въздействието на инерционните сили 
върху плоскостите. Подвижните А-образни 
товарни рамки също могат да се огънат или счупят 
при повдигане. Поради това А-образните товарни 
рамки следва да бъдат проектирани по професио-
нален начин и е препоръчително издаването на 
сертификат, посочващ максимално допустимото 
тегло на товара, който ще се превозва на рамката, 
максималната височина на товара върху рамката, метода на обезопасяване на товара върху 
рамката и, ако е приложимо, метода на обезопасяване на товарната рамка върху превозното 
средство. Сертификатът следва да бъде подписан от проектанта или от отговорно лице.

В случай на подвижни А-образни товарни рамки прис-
пособленията за обезопасяване трябва да предотвратяват 
приплъзване и накланяне на А-образната рамка, натова-
рена с плоскости. Препоръчителният метод е заключва-
нето. Ако не може да се приложи заключване, следва да 
се използва локално застопоряване за предотвратяване на 
приплъзването. Често за предотвратяване на накланянето 
се използва пряко закрепване. Следва да се отбележи, че 
пряко закрепване, започващо от върха на А-образната 
товарна рамка до конструкцията на превозното средство, 
често не предотвратява приплъзване на рамката.

А-образните рамки се товарят и разтоварват симетрично: 
приблизително едно и също тегло от двете страни на рам-
ката. Ако е проектирана и използвана правилно, А-образ-

ната рамка е много надеждна конструкция за поддържане на големи плоскости по време на 
транспорт. На практика А-образните товарни рамки са високорискови поради неправил-
ното им използване. Подходящо обучение е силно препоръчително.

Фигура 46: Подвижна  
А-образна товарна рамка

Фигура 45: Срутена А-образна това-
рна рамка
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Силно се препоръчва основата на А-образната рамка да 
сключва прав ъгъл (или по-малък) с наклонената страна, както 
е показано на фигура 43. Ако това не е възможно, товарът 
следва да се постави на клинове, закрепени към платформата. 

Във всички тези случаи товарът трябва да бъде правилно 
обезопасен върху А-образната рамка. По принцип се прила-
гат методите, описани в глава 5. 

 – Локалното застопоряване чрез механичен фиксатор е 
предпочитаният метод за предотвратяване на приплъзване на плоскостите в равнината 
на плоскостите. Този метод се прилага лесно за А-образни товарни рамки, които са про-
ектирани за специфични видове плоскости и плоскости с особени размери. Като алтер-
натива може да се използва ниско хоризонтално закрепване с пружини.

 – За предотвратяване на накланянето на плоскостите могат да се използват две или повече 
обиколни закрепвания, с подходяща защита на закрепванията при остри ръбове. Мини-
малният брой закрепвания за предотвратяване на накланянето зависи от ъгъла на 
наклона на А-образната рамка, от дебелината на плоскостите, от ъгъла на наклона на 
основата на рамката, от триенето между плоскостите, от еластичността на закрепвани-
ята и др. 

 – Като алтернатива 
може да се използва 
горно закрепване 
за предотвратяване 
на приплъзване и 
накланяне в напречна 
посока. Минимал-
ният брой закрепва-
ния, които са необ-
ходими, трябва да се 
изчисли по форму-
лите, посочени в стан-
дарт EN 12195-1. Би 
могло да се използва 
застопоряване в долната част за предотвратяване на приплъзване в напречна посока.

 – Препоръчва се използването на подложки против приплъзване или дървен материал 
при мястото на контакт между товара и А-образната рамка.

8.2. Товари с дървен материал

В този раздел са представени общи насоки относно мерките за безопасен превоз на обли и 
фасонирани дървени материали. Дървеният материал е „жива“ стока, което може да доведе 
до самостоятелно движение на части от товара, ако средствата за задържане не са подхо-
дящи. 

Фигура 47: Основа на 
А-образна рамка

Фигура 48: Обезопасяване с комбинация от застопоряване, 
А-образна рамка, обиколно закрепване и горно закрепване
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8.2.1. Опакован фасониран дървен материал

Фасонираният дървен материал обикновено се превозва в стандартни пакети, които отго-
варят на стандарт ISO 4472 и свързаните стандарти. Ако дървеният материал е покрит 
например с термосвиваемо фолио или с фолио на ролка, трябва да се приложат различни 
стойности за триенето. Обикновено пакетите се захващат с ремъци или въжета, като преди 
товарене трябва да се провери безопасността на ремъците. Ако ремъците са повредени или 
ненадеждни, трябва да се вземат допълнителни мерки за гарантиране на подходящото обез-
опасяване на целия товар към превозното средство. Стоманени или пластмасови ремъци 
обаче не трябва да се разглеждат като средства за обезопасяване на товара.

Фигура 49: Стандартен пакет съгласно ISO 4472

За предпочитане е пакетите с фасониран дървен материал да се превозват върху товарни плат-
форми, оборудвани с преградни стълбове в центъра. Когато се използват преградни стълбове 
в центъра, всеки участък трябва да бъде обезопасен срещу странично движение чрез:

• най-малко два преградни стълба, ако дължината на участъка е равна на или по-малка 
от 3,3 м;

• най-малко три преградни стълба, ако дължината на участъка е по-голяма от 3,3 м. 

Освен с преградни стълбове в центъра, всеки участък следва да бъде обезопасен с най-малко 
три горни закрепвания с предварително напрежение не по-малко от 400 daN и способност 
за закрепване (LC) на всяко закрепване не по-малко от 1 600 daN. В надлъжна посока паке-
тите следва да бъдат обезопасени като всеки друг вид товар.

Ако няма преградни стълбове в центъра и ако пакетите са правилно и здраво свързани, 
пакетите могат да се обезопасят като всеки друг товар.

8.2.2. Обли дървени материали и непакетирани фасонирани дървени материали 

Следва да се спазват общите принципи за разпределение на товара и е важно да се гаран-
тира, когато това е възможно, че товарът е застопорен към предната преграда на товарната 
платформа.

Препоръчва се използването на вериги или закрепващи колани с обтегач и всички закреп-
вания трябва да бъдат проверени и да останат стегнати по време на цялата транспортна 
операция. Всички закрепвания трябва да имат стойност LC не по-малка от 1 600 daN с пред-
варително напрежение не по-малко от 400 daN. Препоръчва се използването на обтегач със 
собствено обтягане.
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Товарът и закрепванията трябва да се проверят по-специално преди преминаване от гор-
ски път към път от обществената мрежа.

Не е препоръчително дървени материали да се превозват, подредени напречно (поставени 
напречно на превозното средство) и поддържани от предната преграда на товарната плат-
форма и задната опора (подложка); по-безопасно е те да се превозват надлъжно (подредени 
по дължината на превозното средство) на няколко участъка, всеки от които се поддържа 
самостоятелно от вертикални опори (преградни стълбове).

Надлъжно подреждане

Всички външни дървени трупи или дървен материал трябва да бъдат обезопасени с най-
малко две двойки вертикални опори (преградни стълбове). Здравината на преградните 
стълбове трябва да бъде достатъчна, за да се предотврати надвишаване на допустимата 
широчина след излагане на странично ускорение, равно на 0,5 g. Всеки дървен материал, 
който е по-къс от разстоянието между два преградни стълба, следва да се постави в центъра 
на товара, като за предпочитане е всички дървени трупи да се поставят, като се редуват от 
край до край, за да се гарантира равномерно разпределен товар. Краищата на дървения 
материал трябва да излизат с най-малко 300 мм извън преградните стълбове. 

Превоз на обла дървесина

Центърът на горната част на всеки външно разположен дървен материал трябва да бъде не 
по-висок от преградните стълбове. Горната част на разположения в средата дървен мате-
риал трябва да бъде по-високо от страничния дървен материал така, че товарът да получи 
изпъкнала форма, което позволява правилното му обтягане чрез средствата за закрепване, 
както е показано по-долу:

Дърветата трябва да бъдат поставени върху регулиращ клин или назъбена летва.

Фигура 50: Правилно (в ляво) и неправилно (в дясно) товарене на обла дървесина

Комбинация от превозни средства с теглещото превозно средство, което има предна 
преграда на товарната платформа

В първия участък с дървения материал — между кабината на водача на превозното сред-
ство и дървения материал, трябва да се монтира предна преграда на товарната платформа 
със здравина, съответстваща на клас XL от стандарт EN 12642, като товарът не трябва да 
бъде по-висок от предната преграда на товарната платформа.
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Над всеки участък от товара (купчина с дървен материал) трябва да бъдат притегнати след-
ният брой горни закрепвания или други сходни средства, оказващи вертикално напреже-
ние върху дървения материал: 

a) най-малко едно закрепване, ако участъкът от товара е съставен от дървен материал, 
по който все още има кора и е с максимална дължина не по-голяма от 3,3 м; 

b) най-малко две закрепвания, ако участъкът от товара е по-дълъг от 3,3 м или с вся-
каква дължина, ако кората е отстранена. 

Горните закрепвания трябва да бъдат 
поставени (напречно) между всяка 
предна и задна двойка странични пре-
градни стълбове на участъка от товара, 
колкото е възможно по симетрично. 

Комбинация от превозни средства 
с теглещо превозно средство, което 
няма предна преграда на товарната 
платформа

Ако превозното средство няма предна 
преграда на товарната платформа с 
достатъчна здравина или автоматични 
обтегачи, са необходими повече закреп-
вания, т.е. 2 закрепвания за дървен материал с дължина не по-голяма от 3 м, 3 закрепвания 
за дървен материал с дължина не по-голяма от 5 м и 4 закрепвания за дървен материал с 
дължина по-голяма от 5 м. 

Забележка: Ако по дървения материал има сняг и/или лед, се изисква допълнително закреп-
ване според остатъчното триене.

Напречно подреждане

Дървените материали, подредени напречно на превозно средство с плоско дъно, не могат 
да бъдат достатъчно обезопасени с традиционните методи за задържане. Експериментите 
показват, че дървените материали, които са подредени напречно, имат сходно поведение 
като течните товари при аварийно спиране. Прокарването на ремъци или вериги от пред-
ната част на превозното средство през горната част на дървения материал до задната част на 
превозното средство с кръстосани ремъци не е приемлив метод за обезопасяване на товара. 

Дървените материали, подредени напречно, трябва да се превозват само между твърди 
странични стени или стени на клетки, като в последния случай през отвора на клетката не 
трябва да е възможно да премине никакво парче дървесина. В надлъжна посока товарът 
трябва да бъде разделен на участъци със здрави прегради или преградни стълбове. Нито 
един участък не трябва да бъде по-дълъг от 2,55 м. Всеки участък трябва да бъде обезопасен 
с най-малко две горни закрепвания със сила на опън не по-малка от 400 daN и всяко с не 
по-малка от 1 600 daN стойност на LC.

Фигура 51: Обезопасяване на кръгла дървесина
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Фигура 52: Дървени материали, подредени напречно, със странична врата 

8.2.3. Дълги дървени трупи

Превозът на дълги дървени трупи и цели 
дървета е тясно специализирана област от 
сектора за превоз на дървен материал. Спе-
цифичният проблем, свързан с дължината, 
може да бъде разрешен чрез използване на 
стандартни полуремаркета с дълъг навес. По 
принцип се прилагат същите правила като за 
превоза на дървен материал със стандартна 
дължина, като за изчисляване на броя на 
закрепванията и тяхната здравина се взема 
под внимание допълнителната дължина. 
В повечето случаи обаче това решение не е 
подходящо за дървета с прекалено голяма 
дължина.

Поради това дърветата се товарят на две въртящи се шасита, всяко с по една двойка пре-
градни стълбове. В обичайния случай се използва подвижна платформа на колела, която 
е свързана към теглещото превозно средство само посредством товара. Обикновено тези 
подвижни платформи на колела имат управляема ос, която механично или хидравлично се 
контролира от ъгъла между товара и подвижната платформа на колела. Подвижната плат-
форма на колела се тегли от теглещото превозно средство посредством товара, но има свои 
собствени спирачки. По-специално при аварийно спиране се изисква точна координация 
между спирачките на теглещото превозно средство и спирачките на подвижната платформа 
на колела, за да се избегне предаване на големи сили от подвижната платформа на колела 
посредством товара на теглещото превозно средство. Поради това за този вид превозни 
средства от особено значение е правилната експлоатация.

Товарът се обезопасява с най-малко две закрепвания за всяка двойка преградни стълбове 
за по-голяма сигурност, в случай че едното от закрепванията се повреди. Всяко отделно 
закрепване трябва да бъде с предварително напрежение, не по-малко от stf = 750 daN. При 
всяка двойка преградни стълбове, отпред и отзад, се прилага предварително напрежение, 
не по-малко от 2 000 daN.

В много страни за този вид превоз се изисква специално разрешително като за превоз на 
извънгабаритни товари. Могат да се изискат много допълнителни мерки като допълнително 
осветление, мигащи светлини или дори ескорт.

Фигура 53: Превоз на цели дървета
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8.3. Големи контейнери 

За предпочитане е ISO контейнерите и други 
сходни товарни средства с точки за закреп-
ване за въртящи заключващи механизми да 
се превозват на товарни платформи с мон-
тирани подходящи въртящи заключващи 
механизми. Големите контейнери за автомо-
билен превоз, с или без товара, могат като 
алтернатива да се обезопасят посредством 
един метод или комбинация от методи, както 
е описано в глава 5, и изчислени по описания 
в глава 6 начин. 

8.4. Превоз на подвижна техника 

Следният раздел съдържа насоки относно мерките, които са необходими за безопасния пре-
воз на колесна или верижна „подвижна работна техника“, като кранове, булдозери, валяци, 
скрепери, високоповдигачи с вилкова хватка, кари с ножично повдигане или кранове с кош, 
върху превозни средства, които имат право да се движат неограничено в рамките на ЕС. 
Той не разглежда превоза на тежки машини и др. върху превозни средства със специално 
предназначение, чието използване по пътищата е ограничено чрез разрешителни. Общите 
насоки, дадени в настоящия раздел, обаче са приложими в много случаи.

Силно се препоръчва производителите на такава техника да предоставят подробни инструк-
ции за начините за обезопасяване на техните продукти при превоз, необходимото оборуд-
ване за обезопасяване и насоки за правилно подреждане и обезопасяване. Освен това про-
изводителите трябва да оборудват своята техника с точки на закрепване, ако са необходими 
такива, и да ги маркират по подходящ начин. В случай че машините са оборудвани с точки 
на закрепване, специално предназначени за използване при превоз, трябва да се използват 
тези точки, а машините да се натоварят и обезопасят съгласно инструкциите на произво-
дителя. В случай че производителят не е предоставил някакви препоръки, закрепванията 
и обезопасителните устройства следва да се прикрепват само към тези части на машините, 
които са достатъчно здрави и могат да издържат на напреженията, които могат да бъдат 
оказани върху тях. Например гъсеничните вериги не трябва да се използват за закачането 
на куки на закрепващи колани или вериги, освен ако това не е разрешено от производителя.

Водачите на превозните средства трябва да обърнат особено внимание на обичайните опас-
ности при такъв вид транспортни операции:

• водачите трябва да проверят размерите на товара преди потегляне и да проверят марш-
рута за евентуални препятствия като мостове с малък просвет. Освен това действител-
ната височина на превозното средство заедно с товара може да бъде обозначена в каби-
ната за напомняне на водача;

• товари с висок център на тежестта могат сериозно да засегнат стабилността на превоз-
ното средство и такива машини следва да се превозват само върху превозни средства с 
ниска височина на платформата.

Колесните или верижните машини трябва да се закрепват върху носещото превозно сред-
ство със задействана ръчна спирачка. Ефективността на ръчната спирачка сама по себе си 
ще бъде ограничена от съпротивлението при триене между машината и платформата на 

Фигура 54: Обезопасяване на цели дървета
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носещото превозно средство, както и от спирачното действие на ръчната спирачка. Дори 
при нормални условия за движение това ще бъде недостатъчно и превозното средство ще се 
нуждае от допълнително обездвижване. Такова допълнително обездвижване може да се оси-
гури чрез система за закрепване и/или друго приспособление, които не позволяват на товара 
да се премести напред или назад благодарение на устройство за застопоряване, което е 
здраво закрепено към превозното средство. Такива приспособления трябва да бъдат плътно 
поставени до колелата или веригите или някоя друга част от превозваното оборудване.

Всички подвижни компоненти като конзоли, скоби, щанги, кабини и др. трябва да бъдат 
оставени в положението, препоръчано за превоз от производителя, и трябва да бъдат обез-
опасени, за да се предотврати движение спрямо основния корпус на машината.

Преди машината да се премести върху превозното средство, с което ще се извърши прево-
зът, трябва да се отстрани всяка натрупана кал, която може да падне и да възпрепятства 
движението по пътя или да повреди други превозни средства. По рампата, гумите на маши-
ната и основата на платформата на самото превозно средство не трябва да има масло, грес, 
лед и др., за да не се намали триенето между товара и платформата. 

За предпочитане е машината да бъде 
поставена върху платформата на носе-
щото превозно средство така, че движе-
нието напред да бъде възпрепятствано от 
част от основния корпус на превозното 
средство, например извит лост, стъпало 
или предна преграда, или чрез прикре-
пен напречен елемент, здраво закрепен 
през платформата към рамата на шасито 
на превозното средство. Освен това 
машината и всички нейни самостоятелни 
приспособления следва да се разположат 
така, че да не се надвишат законовите 
ограничения за натоварването на всяка 
ос и да не се попречи на безопасното 
управление на превозното средство. Просветът между долната страна на ниските товарни 
превозни средства и повърхността на пътя трябва да се провери преди движение, за да се 
установи дали съществува достатъчен пътен просвет с цел предотвратяване на увреждане 
на долната част на превозното средство при допир със земята.

Колесните и леките верижни машини следва да се обезопасят така, че да се сведе до мини-
мум ефектът на отскачане, причинен от удари с пътя, предадени от носещото превозно 
средство и усилени от гумите или ходовата част на машината. Когато е възможно, ходовата 
част на машината следва да бъде заключена, а вертикалното движение — ограничено чрез 
закрепвания или други средства за задържане. В противен случай рамката или шасито на 
машината трябва да бъдат подпрени върху трупчета. Освен ако машината е поставена върху 
опори, цялата зона на контакт на нейните вериги или валяци и поне половината от широ-
чината на гумите следва да опират върху платформата на носещото превозно средство. Ако 
веригите се простират извън рамката на носещото превозно средство, тогава рамката или 
шасито на превозното средство следва да бъдат върху някаква опора.

Машината следва да бъде обезопасена срещу движение напред, назад и настрани посред-
ством вериги или закрепващи колани, закачени за местата на закрепване на превозното 
средство. Всички закрепвания следва да имат някакъв вид обтягащо устройство.

Фигура 55: Превоз на подвижна техника
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При определяне на броя на местата на закрепване, които трябва да се използват, за да се 
осигури някаква система за задържане, следва да се вземат под внимание следните фактори:

1. необходимостта от разполагане на машината така, че да се постигне правилно разпре-
деление на товара, което е в съответствие със законовите изисквания за натоварване на 
осите и така, че да не се попречи на използването на превозното средство;

2. степента, до която елементите за задържане на товара са включени в конструкцията на 
превозното средство;

3. дали машината има колела, вериги или валяци;

4. теглото на машината, която ще се превозва;

5. следва да се използват поне четири закрепвания;

6. следва да се използват поне четири отделни точки за закрепване;

7. не се препоръчва горно закрепване, което преминава над горната част на кабината на 
водача или покривалото на подвижните машини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Превозните средства никога не трябва да се пускат в движение, 
дори и на много късо разстояние, ако някакво оборудване стърчи от тях или не е заклю-
чено/застопорено.

8.5. Превоз на леки автомобили, микробуси и малки ремаркета

Този раздел разглежда превоза на превозни 
средства (наричани по-нататък „превозвани 
автомобили“) от категория M1 и N1 върху 
други пътни превозни средства (наричани 
по-нататък „автовози“). Настоятелно се пре-
поръчва да се използват единствено авто-
вози, които са специално конструирани за 
тази цел. 

Представените по-долу насоки не отме-
нят насоките, дадени от производителя на 
автовоза. Поради това настоятелно се пре-
поръчва производителите на автовози да 
предоставят насоки за обезопасяване на пре-
возваните автомобили, които насоки са спе-
циално разработени за съответния автовоз. Това означава, че в ръководството за потреби-
теля на автовоза могат да бъдат определени различни пределни стойности за максималната 
маса на превозваните автомобили.

Законовите разпоредби за максималната дължина, височина, широчина и маса трябва да 
бъдат взети под особено внимание при автовозите.

Само в случай че не са предоставени указания от производителя на автовоза, по подразби-
ране се прилагат настоящите насоки.

Фигура 56: Превоз на автомобили
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Ако автовозът е оборудван с маневрени рампи и платформи, те не трябва да се използват 
без предварителен инструктаж от компетентно лице или без обстойно запознаване с ръко-
водството за потребителя. По-специално превозваните автомобили трябва да се натоварят 
съгласно разпоредбите на производителя по отношение на положението на маневрените 
рампи и платформи по време на пътуването. Трябва да се спазят указанията на производи-
теля относно начините за обезопасяване на рампите и платформите по време на пътуването. 
Всички налични средства за подобряване на безопасността на операторите, като парапети 
и стълби, трябва да се използват съгласно ръководството за потребителя, предоставено от 
производителя. Настоятелно се препоръчва по време на пътуването да е на разположение 
копие от насоките на производителя с оглед на евентуална проверка от полицията или от 
пътните контролни органи.

Тъй като превозваните автомобили по принцип не са конструирани да се движат назад 
с голяма скорост, за предпочитане е те да се товарят по посока на движение напред. Те се 
разполагат така, че техният център на тежестта да е в надлъжната вертикална централна 
равнина на автовоза, за да се гарантира равномерно странично разпределение на товара. 
Оптимално вертикално разпределение на товара се постига, ако по-тежките превозни сред-
ства се товарят на по-ниската платформа. 

При непълно натоварване трябва да се обърне особено внимание на насоките за разпре-
деление на товара, включително минималното и максималното натоварване на осите на 
автовоза и, ако е приложимо, на неговото ремарке. Освен това особено внимание трябва 
да се обърне на вертикалното разпределение на товара. По принцип центърът на тежестта 
трябва да се намира възможно най-ниско.

Обезопасяването на превозните средства се постига чрез комбинация от триене, застопо-
ряване и закрепване:

a) триене:  
съгласно ръководството за потребителя на превозвания автомобил трябва да се 
използват всички устройства, които задържат този автомобил в неподвижно поло-
жение — например скоростният лост трябва да е в позиция за паркиране, на първа 
предавка или задна предавка, трябва да са задействани ръчните или електронните 
спирачки;

b) застопоряване:  
колелетата трябва да бъдат застопорени чрез поставяне на клин или лост отпред и/
или отзад на съответното колело. За предпочитане е тези клинове или лостове за 
застопоряване да са специално предназначени за използване при автовоза и да могат 
да се заключват в тяхното положение. В противен случай клиновете или лостовете 
трябва да бъдат закрепени към товарната платформа, за да не се изместват от своето 
положение по време на пътуването. Друга възможност е всяко колело да бъде поло-
жено в улей. Ефективната височина на всички видове устройства за застопоряване 
трябва да бъде най-малко 17 % от диаметъра на колелото;

c) закрепване:  
колелата се обезопасяват чрез горно закрепване. Трябва да се използват закрепващи 
колани съгласно стандарт EN 12195-2. LC трябва да бъде най-малко 1 500 daN. Зак-
репващите колани се закачат директно към товарната платформа от двата края. Те 
трябва да бъдат прокарани над протектора на гумата в надлъжна посока и закрепени 
към платформата колкото е възможно по-близо до гумата. С цел по-добро поставяне 
на скобата на лоста, посоката на закрепването може да се отклони чрез специални 
устройства или чрез лостове за застопоряване. Това се прилага също и за колела, 
които са положени в улеи.
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По принцип две от колелата на превозвания автомобил трябва да се обезопасят чрез кли-
нове, поставени пред и зад колелата, и със закрепващи приспособления съгласно разпоред-
бите от букви б) и в) по-горе. За предпочитане е да се обезопасят две диагонално срещупо-
ложни колела. По отношение на последното превозно средство в края на автовоза, трябва 
да се обезопаси още едно колело, като това трябва да бъде колелото върху оста, която е 
по-близо до задния край на автовоза. 

По отношение на превозваните автомобили, натоварени по посока на движение напред, 
обезопасяването на предното колело може да се замени с клин или лост за застопоряване, 
поставени пред една от предните гуми. 

По отношение на превозни средства, натоварени върху наклонена платформа, е необхо-
димо да се обезопасят три колела, като едното от тях трябва да бъде обезопасено с два клина 
и едно закрепване съгласно букви б) и в) по-горе. Другите две колела трябва да бъдат обез-
опасени съгласно буква б) с два клина или закрепване съгласно буква в).

Фигура 57: Приспособления за обезопасяване за превоз на автомобили

Фигура 58: Приспособления за обезопасяване за превоз на автомобили

Не се препоръчва обезопасяване на пружиниращи превозни средства чрез закрепване на 
тяхната подресорна маса непосредствено към автовоза. Ако независимо от това бъде при-
ложен този метод, той подлежи на оценка за всеки отделен случай. Многобройните пара-
метри, които трябва да бъдат разгледани, за да се разработи такъв метод, не позволяват 
прилагането на общи насоки като посочената по-горе, която е приложима за обезопасяване 
на пружиниращи превозни средства чрез техните непружиниращи части (т.е. обикновено 
чрез колелата).

Само закрепване буква в)
Закрепване и застопоряване 
(букви б) и в)

Закрепване и застопоряване (букви б) и в) Закрепване и застопоряване (букви б) и в)
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8.6. Превоз на товарни автомобили, ремаркета и шасита на товарни автомобили

В този раздел е разгледан превозът на тежки превозни средства (по-нататък наричани „пре-
возвано тежко превозно средство“) от категория M2 и M3, N2 и N3, както и O3 и O4, върху 
други пътни превозни средства (по-нататък наричани „автовоз за тежки превозни сред-
ства“). Настоящите насоки не отменят насоки, предоставени от производителя на автовоза 
за тежки превозни средства. Поради това настоятелно се препоръчва производителите на 
автовози за тежки превозни средства да предоставят насоки за обезопасяване на превозва-
ните тежки превозни средства, които са специално съобразени със съответния автовоз за 
тежки превозни средства. Това включва и възможността в ръководството за потребителя 
на автовоза за тежки превозни средства да се дават други ограничения за максималната 
маса на превозваните тежки превозни средства.

Ако не са предоставени насоки от производителя на автовоза за тежки превозни средства, 
по подразбиране се прилагат следните насоки за товарни автомобили и ремаркета с дейст-
вително тегло от 4 до 20 тона, с максимален диаметър на колелото 1,25 м.

Като цяло се прилагат същите принципи 
както за превозни средства от категории 
M1 и N1 в предишната глава. Въпреки 
това закрепващите колани, които следва 
да се използват, трябва да бъдат със здра-
вина най-малко LC = 2 500 деканютона.

Обезопасяват се две диагонално проти-
воположни колела. За превозвани тежки 
превозни средства с повече от две оси, 
всяка допълнителна ос се обезопасява с 
едно допълнително закрепване. За тези 
допълнителни закрепвания не се изис-
кват клинове или застопоряващи пръти.

8.7. Превоз на бобини 

8.7.1. Бобини с тегло над 10 тона

Тежки бобини, като например стоманени или алуминиеви бобини, е препоръчително да се 
транспортират с превозно средство, което е специално конструирано за такова приложе-
ние, т. нар. камион за превоз на бобини. 

При камиона за превоз на бобини на пода на превозното средство има клиновиден улей, 
успореден на посоката на движение. Ъглите на клина обикновено са с наклон между 29 и 
35 градуса спрямо хоризонталната равнина. Доколкото теглото на бобината се поддържа 
от наклонената част на клина, не са необходими допълнителни приспособления за обезо-
пасяване, за да се предотврати плъзгане и търкаляне в странично направление. Плъзгане 
в надлъжно направление може да бъде предотвратено с помощта на висококачествени 
подложки против приплъзване. Такива подложки обаче не предотвратяват развиването 
на бобината напред (като „телескоп“). Развиването напред зависи в голяма степен от това 
доколко стегнати са намотките на бобината, от триенето между последователните пластове 
в бобината и от опаковката на бобината. Дори няколко стоманени ленти обаче не могат 
да попречат на развиването напред на зле навити тежки бобини от хлъзгав материал. Два 
стълба в предната част на бобината (на разстояние под 40 мм) възпрепятстват плъзгането и 

Фигура 59: Превоз на товарни автомобили и 
ремаркета
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развиването в посока напред. Закрепване с пружини едновременно от лявата и от дясната 
страна на бобината възпрепятства плъзгането и развиването в посока назад. Необходимата 
минимална способност на стълбовете и закрепванията за застопоряване зависи от масата на 
бобината и склонността за развиване. Основните изисквания за стегнато навити стоманени 
бобини, които не са чувствителни на накланяне, са обобщени на изображенията по-долу. За 
определяне на стойностите за други видове бобини се препоръчва практическо изпитване.

Фигура 60: Превоз на навити стоманени бобини

Къси бобини с голям диаметър може да са чувствителни на накланяне. Накланяне на такива 
бобини може да бъде предотвратено чрез групиране на няколко бобини, за да образуват 
една единица, или чрез използване на по-високи стълбове с достатъчна здравина в предната 
част на бобината(ите). Друга възможност е използването на хоризонтален застопоряващ 
лост, който да се закрепи към неподвижните стени на превозното средство.

Фигура 61: Превоз на бобини в специализирано превозно средство

Ако камион за превоз на бобини не е на разположение, силно препоръчително е използ-
ването на специална стоманена конструкция за предотвратяване на плъзгане, търкаляне, 
накланяне и развиване на бобината в посока напред, както е показано на снимките по-долу. 

Фигура 62: Специална конструкция за превоз на бобини
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8.7.2. Бобини с тегло под 10 тона

Препоръчително е стоманени и алуминиеви бобини с ниско и средно тегло (и други подобни) 
да бъдат превозвани върху камион за превоз на бобини, както е описано в точка 8.10.а.

Друга възможност е използването на клинообразно легло. Клинообразното легло предста-
влява конструкция за бобина с хоризонтален отвор: 

 – клиновете, на които лежи бобината, трябва да обхващат цялата широчина на бобината; 

 – следва да има приспособление за регулиране на разстоянието между клиновете на кли-
нообразното легло; 

 – стабилна опора и свободно пространство под бобината. 

Всяко от показаните по-долу приспособления за обезопасяване може да се използва за бобини 
в клинообразно легло в зависимост от теглото на бобината. Необходимата способност за 
закрепване зависи от масата на бобината и от качеството на опаковката, която помага да се 
предотврати развиването напред. Препоръчително е винаги да се използват фрикционни 
подложки между бобината и клинообразното легло, както и между леглото и пода.

Диаметър на бобината 

35  
градуса

Опори на 
минимално 
отстояние:  
0,6 х диаметъра 
на бобината

минималн 
о отстояние: 
20 мм

Товарна  
платформа

Фигура 63: Характеристики на клинообразното легло

Фигура 64: Бобина с малко тегло Фигура 65: Бобина със средно тегло
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Фигура 66: Бобина със средно тегло

8.8. Напитки

Обезопасяването на товари от напитки е доста трудно, ако устойчивостта на товарните 
единици не е сертифицирана. Закрепване чрез обвиване не е възможно, тъй като коланите 
обикновено повреждат напитките. Теоретично могат да бъдат използвани празни палети, 
за да се позволи използването на закрепване чрез теглене надолу. Полиетилентерефталато-
вите бутилки с негазирани напитки обаче лесно могат да се деформират при комбинация от 
сили на закрепване, действащи в посока надолу, и напречни инерционни сили. Препоръчва 
се хоризонтално групиране на всеки четири товарни единици.

В случай на редовен превоз на напитки следва да се използва специализирано превозно 
средство за превоз на напитки. Такова превозно средство обикновено е конструирано с 
подвижни завеси с по-добро качество отколкото при превозните средства от категория XL, 
които дърпат напитките към средата на превозното средство. Понастоящем тези превозни 
средства имат неподвижна или сваляема преграда, разположена по надлъжното сечение 
на симетрия. Напитките се застопоряват в посока напред от предната преграда, а в някои 
случаи и с междинни прегради. 

8.9. Превоз на палетизирани стоки

Най-широко разпространените палети, използвани за превоз на стоки, са европале-
тите (ISO 445-1984). Те се произвеждат предимно от дърво и стандартните им размери са 
800 x 1 200 x 150 мм. 

Фигура 67: Европалет

Когато на палета са натоварени кашони с размери, по-малки или равни на тези на палета, 
палетът наподобява товарна платформа без странични стени. Следва да се вземат мерки за 
предотвратяване на плъзгане или преобръщане на товара спрямо палета чрез средства за 
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закрепване, подобни на методите, описани по-горе. Следователно триенето между повърх-
ностите на товара и палета е важно за изчисляване на обезопасяването на товара. Съотноше-
нието на височината/широчината и теглото на натоварения палет също трябва да бъде взето 
предвид (тук теглото на натоварения палет съответства на теглото на участък от товара).

Може да се използват всякакви средства за закрепване на товара към палета, например зак-
репвания, свиваем амбалаж и др., при условие че товарният палет е в състояние да издържа 
на ъгъл на странично накланяне най-малко 26,6° без значителни признаци на изкривяване. 

Фигура 68: Товарна единица, закрепена към европалет 

Палети с рамки обикновено се използват за превоз на храни. Обезопасяването на палети 
на колелца чрез застопоряване е особено ефективно; могат обаче да се използват и други 
методи. 

За получаване на най-висока степен на безопасност за пълен товар европалети, подредени 
на два реда в превозно средство категория XL, се препоръчва подреждане на палетите по 
следния начин:

 – в 15-те участъка в предната част палетите се подреждат в напречна посока в две редици 
(30 палетни места).

 – в задния участък палетите се подреждат в надлъжна посока в три редици (3 палетни места).

Фигура 69: Подреждане на палети в превозно средство категория XL

Специализирани палети като палети на колелца са широко използвани за дистрибуция.
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Фигура 70: Палети на колелца със странични подпори и закачащи се ленти

8.10. Превоз на палетизирани стоки с използване на кръстосано закрепване

За превоз на палетизирани стоки като палетизирани чували — добре опаковани с тер-
мосвиваеми калъфи или калъфи от стреч фолио, или увити в стреч фолио — може да се 
използва специална комбинация от закрепвания. Тази комбинация се нарича „кръстосано 
закрепване“ и съчетава обезопасяващите ефекти на групирането, горното закрепване и 
прякото закрепване. Тя може да се прилага за всички размери палети, за пълно, както и за 
частично натоварване на камиони. Кръстосано горно закрепване и кръстосано закрепване 
с пружини са възможни, когато са преминали изпитване и са сертифицирани.

По принцип кръстосаното горно закрепване се състои от два конвенционални закрепващи 
колана за група от две палетизирани товарни единици или група от четири палетизирани 
товарни единици. И двата колана се поставят като конвенционално горно закрепване, но 
местата на точките на закрепване от двете страни на превозното средство се разменят, като 
по този начин се получава кръстосване върху горната повърхност на групата палетизирани 
товарни единици, както е показано на фигури 71 и 72.

Фигура 71: Два палета с кръстосано  
закрепване

Фигура 72: 4 палета с кръстосано  
закрепване
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Кръстосаното горно закрепване може да възпрепятства плъзгане и накланяне на палетите 
в двете напречни посоки. 

Ефективността на кръстосаното горно закрепване върху деформируеми продукти не може 
да се изчисли, тъй като тя зависи от триенето, масата, размерите, както и от действител-
ната деформация на продуктите. Следователно ефективността следва да бъде проверена 
чрез изпитване. Изпитване съгласно приложение B към EN12642 или приложение Г към EN 
12195-1 показва способността на палетни товари с кръстосано горно закрепване да издър-
жат силите на земното притегляне в съответствие с изискванията. 

В някои ситуации описаното кръстосано горно закрепване не е недостатъчно, за да издържи 
на инерционните сили в посоката на движение. В този случай може да бъде приложено 
т. нар. кръстосано закрепване с пружини. Всеки от закрепващите колани се изтегля пред 
един горен преден ъгъл на групата палети, както е показано на фигура 73. Такова кръсто-
сано закрепване с пружини поражда сила на задържане в посоката на движение, сравнима 
с конвенционално закрепване с пружини. 

Фигура 73: Четири палета с кръстосано закрепване с пружини

В зависимост от конкретния вид на товара, може да се използва специфична комбинация от 
двата вида кръстосани закрепвания и застопоряване. На фигура 74 е показана много прак-
тична комбинация: застопоряване с предната преграда, едно или две кръстосани закрепва-
ния с пружини и едно кръстосано горно закрепване за останалите групи палетни товари. 
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Фигура 74: Ремарке с комбинация от застопоряване, кръстосано горно закрепване и 
кръстосано закрепване с пружини

8.11. Смесени товари

Всички части на смесен товар следва да бъдат 
обезопасени, за да се предотврати плъзгане, 
преобръщане и местене във всички посоки. 
Препоръчително е смесените товари да бъдат 
обезопасени със застопоряване, но може да се 
наложи допълнително обезопасяване чрез зак-
репвания. По принцип всеки вид товар може 
да бъде обезопасен, както е описано в предиш-
ните раздели или в съответствие с указанията в 
„Кратко ръководство за закрепване“.

Фигура 75: Приспособление за обезо-
пасяване откъм задната част за смесен 
товар
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Допълнение 1. Условни знаци

FA: сила на ускорение 

FF: сила на триене 

FD: сила на пряко закрепване 

FB: сила на застопоряване 

FC: контактна сила между надстройката на превозното средство и единица товар или между 
две единици товар

FT: ефективна сила на опън в закрепващ колан 

LC : закрепваща способност на едно закрепване, определена в EN12195-2/4 

STF: стандартна сила на опън на едно закрепване, определена в EN12195-2/4 

SHF: стандартна сила на ръчно натягане на едно закрепване, определена в EN12195-2/3

m : маса

bx : ъгъл между хоризонталната проекция на прякото закрепване и надлъжната посока

by : ъгъл между хоризонталната проекция на прякото закрепване и напречната посока

a: ъгъл между закрепването и хоризонталната равнина 

μ: коефициент на триене, определен в EN12195-1:2010

HG: височина на центъра на тежестта над товарната платформа

LG: хоризонтално разстояние от оста на преобръщане до центъра на тежестта

RBC: референтна способност за застопоряване
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Допълнение 2. Кратко ръководство за закрепване

Краткото ръководство за закрепване предлага практически, опростени указания за обезо-
пасяване на товара в съответствие с формулите в европейския стандарт EN 12195-1:2010, 
както и с принципите, изложени в настоящите насоки.

A.2.1. Процедура и ограничения

Таблиците относно закрепванията в настоящото „Кратко ръководство за закрепване“ показ-
ват обезопасеното срещу плъзгане или преобръщане тегло на товара в тонове (1  000  кг) 
за едно закрепване. Стойностите в таблицата са закръглени до два знака след десетичната 
запетая.

Указанието „няма риск“ в таблиците означава, че няма риск от плъзгане или преобръщане 
на товара. Дори и да не съществува риск от плъзгане или преобръщане, е препоръчително 
да се използва най-малко едно горно закрепване на всеки 4 тона товар или друго подобно 
приспособление, за да се избегне местенето на незастопорени товари поради вибрации.

A.2.2. Приспособлението за обезопасяване на товара трябва да поддържа...

... 0,8 от теглото на товара в направление напред

... 0,5 от теглото на товара странично и в направление назад

... 0,6 от теглото на товара странично, ако е налице риск от преобръщане на товара

0.5
(0,6 при риск 
от преобръ-
щане)

0.5
(0,6 при риск от 
преобръщане)

0.8

0.5



80

A.2.3. Условия за обезопасяване съгласно настоящото „Кратко ръководство за 
закрепване“

Трябва да се предотврати приплъзване и преобръщане на товара във всички посоки при 
излагането му на силите, които възникват по време на транспорт.

Обезопасяването на товара трябва да се осъществи с помощта на заключване, застопоря-
ване, закрепване или комбинация от тези техники.

Закрепващи приспособления

Стойностите в таблиците в настоящото „Кратко 
ръководство за закрепване“ са изчислени въз основа 
на предположението, че

... точките на закрепване издържат 2 000 daN (2 тона 
под напрежение)

... закрепванията са със закрепваща способност (LC) 
1 600 daN (1,6 тона под напрежение)

... закрепванията имат STF = 400  daN (натегнати до 
400 кг).

Закрепванията трябва да бъдат натегнати до най-малко 400 daN (400 кг) през цялото време 
на превоз.

A.2.4. Застопоряване

Когато е възможно, като метод на обезопасяване на товара следва да се използва засто-
поряването

Застопоряването включва разполагане на товара или на части от товара непосредствено 
до предната преграда, страничните прегради, преградните стълбове, подпорите, стените 
или части от товара, за да се възпрепятства движението им. В случаите, когато се прилага 
цялостно застопоряване, сборът на празнините в хоризонтална посока не трябва да над-
вишава 15 см. Въпреки това, между плътни и твърди единици товар като стомана, бетон 
или камък празните пространства трябва да бъдат допълнително намалени до минимум, 
доколкото това е възможно.
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6 участъка

2 реда

Ако товарът е застопорен на достатъчна височина, това ефективно ще попречи на плъзга-
нето и преобръщането му.

Ако товарът е застопорен само в долната си част, може да е необходимо закрепване, за да 
се избегне преобръщане; вж. таблиците относно преобръщане в настоящото „Кратко ръко-
водство за закрепване“.

Предна преграда на товарната платформа и задна стена

Предни прегради и задни стени на превозни средства с полезен товар над 12,5 тона, изгра-
дени в съответствие с EN 12642 L.
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Предна преграда — EN 12642 L

Коефициент 
на триене, μ

Тегло в тонове на товара, което се допуска да бъде 
застопорено към предната преграда в посока 

напред

0,15 7,8

0,20 8,4

0,25 9,2

0,30 10,1

0,35 11,3

0,40 12,7

0,45 14,5

0,50 16,9

0,55 20,3

0,60 25,4

Задна стена — EN 12642 L

Коефициент 
на триене, μ

Тегло в тонове на товара, което се допуска да бъде 
застопорено към задната стена в посока назад

0,15 9,0

0,20 10,5

0,25 12,6

0,30 15,8

0,35 21,0

0,40 31,6

Ако теглото на товара е по-голямо от показаното в таблицата, в допълнение към засто-
поряването се изисква и закрепване.
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пирон 100 мм (4”) 

ПИРОН 100 мм (4”) 
Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу плъзгане, за един пирон

μ

Странично Напред В посока назад

От всяка страна — пирон 100 мм 
(4”) Пирон 100 мм (4”) Пирон 100 мм (4”)

обикновен галванизиран обикновен галванизиран обикновен галванизиран

0,2 0,36 0,53 0,18 0,26 0,36 0,53

0,3 0,55 0,80 0,22 0,32 0,55 0,80

0,4 1,1 1,6 0,27 0,40 1,1 1,6

0,5 няма риск няма риск 0,36 0,53 няма риск няма риск

0,6 няма риск няма риск 0,55 0,80 няма риск няма риск

0,7 няма риск няма риск 1,1 1,6 няма риск няма риск

Тези стойности са взети от модела на курс 3.18 на Международната морска организация 
(IMO Model Course 3.18) и са преизчислени в съответствие с EN 12195-1: 2010.

Незакрепен товар и рискът от движение

Ако не е налице риск от плъзгане или преобръщане на товара (както е показано в таблиците 
в настоящото ръководство), товарът може да бъде превозван, без да се използват закреп-
ващи ремъци.

Дори и да не съществува риск от плъзгане или преобръщане, практиката показва, че е пре-
поръчително да се използва най-малко едно горно закрепване на всеки 4 тона товар или 
друго подобно приспособление, за да се избегне местенето на незастопорени товари поради 
вибрации.
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A.2.5. Други методи за обезопасяване на товара

Товарът може да бъде обезопасен и с помощта на методи за триене или закрепване.

Изчисляване на изискванията за закрепване

Ако се използва закрепване за предотвратяване на движението на товара, то тогава:

1. Изчислете броя на закрепващите ремъци, необходими за предотвратяване на плъз-
гащо движение.

2. Изчислете броя на закрепващите ремъци, необходими за предотвратяване на преоб-
ръщане на товара.

3. По-високата от тези две стойности показва необходимия минимален брой закреп-
ващи ремъци.

Поддържащ ъглов профил

В някои случаи могат да бъдат използвани по-малък брой закрепващи ремъци от участъ-
ците на товара. Всеки участък на товара трябва да бъде обезопасен.

Може да се използва „поддържащ ъглов профил“ за разпростиране на въздействието на 
всяко закрепване. Тези профили могат да бъдат изработени от дървени дъски (най-малко 
25 мм x 100 мм). Може да се използват и други материали със същата здравина, като напри-
мер алуминий или друг подобен материал. Следва да се използва най-малко един закреп-
ващ ремък на всеки втори участък от товара, с по един ремък във всеки край.

A.2.6. Плъзгане 

Триенето между товара и товарната платформа (или товара под него) оказва изключително 
голямо влияние на това доколко едно закрепване може да възпрепятства плъзгането.

В таблицата в допълнение 4 са посочени типичните коефициенти на триене за обичайни 
комбинации от материали, които са в контакт един с друг или с товарната платформа на 
превозното средство.
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Стойностите в таблицата са валидни за сухи и мокри повърхности, когато контактните 
повърхности са чисти, неувредени и без скреж, лед или сняг. Ако това не е така, следва да се 
използва коефициент на триене (µ) = 0,2. Трябва да се вземат специални предпазни мерки, 
ако повърхностите са омаслени или мазни.

В случай на преки закрепвания, когато товарът може да се премести малко преди удължа-
ването на закрепванията да осигури желаната сила на задържане, се прилага динамично 
триене, което следва да бъде получено като 75 % от коефициента на триене. Този ефект е 
включен в таблиците в „Кратко ръководство за закрепване“.

A.2.7. Преобръщане

За информация относно максималното тегло на товара, възпрепятстван от преобръщане, 
направете справка с таблиците в настоящото „Кратко ръководство за закрепване“.

Трябва да се изчисли В/Ш (височината, разделена на широчината) или В/Д (височината, 
разделена на дължината) на товара, който ще се обезопасява.

Изчисленията трябва да бъдат закръглени към най-близката по-висока стойност, фигу-
рираща в таблиците.

Единици товар с център на тежестта в близост до техния център

На следните фигури е показано как да се измери В (височината), Д (дължината) и Ш (широ-
чината) на товара.

Отделна единица 
товар

Участък от товара 
(показани са три 
реда и два слоя)

Ш

Ш

В

В

Д

Д
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Единици товар с изместен център на тежестта 

Ако центърът на тежестта на единицата товар, която ще бъде обезопасявана, е над нейния 
център или встрани от него, то измерванията на В, Ш и Д следва да бъдат направени както 
е показано на схемата по-долу.

 В = разстояние до центъра на тежестта
 Ш =  най-краткото разстояние между центъра на тежестта и точката на преоб-

ръщане встрани
 Д = разстояние според схемата

A.2.8. Закрепване с ремък

При закрепване с ремък единицата товар се обезопасява от всяка страна с по една двойка 
ремъци. В същото време се предотвратява преобръщане на товара. При дълъг товар следва 
да се използват най-малко две закрепвания с ремък.
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Ако единицата товар е съставена от повече от един участъци и участъците се подпират 
помежду си и пречат да се появи усукване, може да е необходимо само едно закрепване с 
ремък на участък от товара.

Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу плъзгане,  
за една двойка закрепвания с ремък на двойка закрепвания с ремък

µ* Странично µ* Странично

0,15 4,7 0,45 13

0,20 5,4 0,50 няма риск

0,25 6,2 0,55 няма риск

0,30 7,3 0,60 няма риск

0,35 8,7 0,65 няма риск

0,40 11 0,70 няма риск

* Коефициент на триене съгласно Допълнение 4

Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу преобръщане,  
за една двойка закрепвания с ремък

Странично

В/Ш 1 ред 2 реда 3 реда 4 реда 5 реда

0,6 няма риск няма риск няма риск 6,5 4,1

0,8 няма риск няма риск 5,6 3,1 2,3

1,0 няма риск няма риск 3,1 2,0 1,6

1,2 няма риск 4,6 2,1 1,5 1,3

1,4 няма риск 3,0 1,6 1,2 1,0
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Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу преобръщане,  
за една двойка закрепвания с ремък

Странично

В/Ш 1 ред 2 реда 3 реда 4 реда 5 реда

1,6 няма риск 2,2 1,3 1,0 0,86

1,8 няма риск 1,8 1,1 0,86 0,74

2,0 няма риск 1,5 0,94 0,75 0,65

2,2 5,1 1,2 0,83 0,67 0,58

2,4 3,7 1,1 0,74 0,60 0,53

2,6 2,9 0,96 0,66 0,54 0,48

2,8 2,4 0,86 0,61 0,50 0,44

3,0 2,0 0,78 0,56 0,46 0,41

3,2 1,8 0,72 0,51 0,43 0,38

Стойностите в тези таблици ще са приложими само когато всеки край на закрепването с 
ремък е закрепен към различна точка на закрепване. Ако и двата края на закрепване с ремък 
са закрепени към една и съща точка на закрепване, то тази точка трябва да издържа 1,4 
× LC на закрепването.

A.2.9. Закрепване с пружини

Закрепване с пружини се използва за спиране на движението на единица товар в посока 
напред и/или назад. Важно е ъгълът, сключен между товарната платформа и закрепващия 
ремък, да не надвишава 45°.

Закрепване с пружини може да се направи по много начини. Все пак, ако закрепването не 
бъде поставено на горния ръб на товарната единица, границите на преобръщане на теглото 
на товара са намалени.
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Например, ако закрепването с пружини бъде поставено на половината разстояние до гор-
ната част на единицата товар, то ще обезопаси само половината от теглото на товара, посо-
чено в таблицата.

При този начин на 
поставяне на закрепването 
с пружини има по две 
подпорки от всяка страна, 
които обезопасяват 
тегло с удвоения размер на 
стойността, посочена в 
таблицата.

Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу плъзгане, за едно закрепване с пружини

µ* Напред В посока 
назад µ* Напред В посока 

назад

0,15 3,7 6,6 0,45 6,7 19

0,20 4,1 7,6 0,50 7,5 няма риск

0,25 4,5 8,8 0,55 8,4 няма риск

0,30 4,9 10 0,60 9,6 няма риск

0,35 5,4 12 0,65 11 няма риск

0,40 6,0 15 0,70 13 няма риск

* Коефициент на триене съгласно допълнение 4
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Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу преобръщане, 
за едно закрепване с пружини

Ако ъгълът, сключен странично, над-
вишава 5°, табличните стойности 
трябва да се намалят с: 

ъгъл 5°—30° ⇒ 15 % 

ъгъл 30°— 45° ⇒ 30 %

В/Д Напред В посока назад

1,2 няма риск няма риск

1,4 54 няма риск

1,6 26 няма риск

1,8 19 няма риск

2,0 15 няма риск

2,2 13 101

2,4 12 55

2,6 11 40

2,8 10 32

3,0 9,9 28

3,2 9,5 25

A.2.10. Пряко закрепване

 
 
Закрепванията трябва да се поставят 
в рамките на зелените ъгли, както е 
показано на схемата.

 
 
Това ще гарантира, че те обезопася-
ват отделната единица товар в съот-
ветствие с табличните стойности
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Областите, където можете да прикрепите закрепващите ремъци, са ограничени от две прави 
линии, преминаващи диагонално през центъра на тежестта под ъгъл от 45°.

Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу плъзгане,  
за едно закрепване направо

µ* Странично Напред В посока 
назад µ* Странично Напред В посока 

назад

0,15 1,5 0,82 1,5 0,45 5,4 1,9 5,4

0,20 1,8 0,95 1,8 0,50 няма риск 2,2 няма риск

0,25 2,2 1,1 2,2 0,55 няма риск 2,6 няма риск

0,30 2,6 1,3 2,6 0,60 няма риск 3,0 няма риск

0,35 3,3 1,4 3,3 0,65 няма риск 3,5 няма риск

0,40 4,2 1,7 4,2 0,70 няма риск 4,2 няма риск

* Коефициент на триене съгласно допълнение 4

Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу преобръщане, за едно закрепване направо

В/Ш Странично В/Д Напред В посока назад

1,2 няма риск 1,2 няма риск няма риск

1,4 няма риск 1,4 8,2 няма риск

1,6 няма риск 1,6 3,8 няма риск

1,8 няма риск 1,8 2,6 няма риск

2,0 няма риск 2,0 2,0 няма риск

2,2 4,1 2,2 1,7 13,0

2,4 3,2 2,4 1,5 6,9

2,6 2,6 2,6 1,4 4,9

2,8 2,3 2,8 1,2 3,9

3,0 2,0 3,0 1,2 3,3

3,2 1,9 3,2 1,1 2,9
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A.2.11. Горно закрепване

Когато използвате таблицата по-долу, 
трябва да обърнете внимание, че ъгълът 
между закрепването и товарната плат-
форма е от голямо значение. Таблиците 
следва да се използват за ъгли между 75° и 
90°. Ако ъгълът е между 30° и 75°, броят на 
закрепващите ремъци трябва да се удвои 
или стойностите в таблицата да се разделят 
на две. 

Ако ъгълът е под 30°, то тогава следва да се 
използва друг метод на обезопасяване на 
товара.  
 

Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу плъзгане,  
за едно горно закрепване

m* Странично Напред В посока назад

0,15 0,31 0,15 0,31

0,20 0,48 0,21 0,48

0,25 0,72 0,29 0,72

0,30 1,1 0,38 1,1

0,35 1,7 0,49 1,7

0,40 2,9 0,63 2,9

0,45 6,4 0,81 6,4

0,50 няма риск 1,1 няма риск

0,55 няма риск 1,4 няма риск

0,60 няма риск 1,9 няма риск

0,65 няма риск 2,7 няма риск

0,70 няма риск 4,4 няма риск

* Коефициент на триене съгласно Допълнение 4
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Тегло в тонове на товара, обезопасен срещу преобръщане,  
за едно горно закрепване

Странично
В/Д Напред В посока 

назад
В/Ш 1 ред 2 реда 3 реда 4 реда 5 реда

0,6 няма риск няма риск няма риск 5,8 2,9 0,6 няма риск няма риск

0,8 няма риск няма риск 4,9 2,1 1,5 0,8 няма риск няма риск

1,0 няма риск няма риск 2,2 1,3 0,97 1,0 няма риск няма риск

1,2 няма риск 4,1 1,4 0,91 0,73 1,2 няма риск няма риск

1,4 няма риск 2,3 0,99 0,71 0,58 1,4 5,3 няма риск

1,6 няма риск 1,5 0,78 0,58 0,49 1,6 2,3 няма риск

1,8 няма риск 1,1 0,64 0,49 0,42 1,8 1,4 няма риск

2,0 няма риск 0,90 0,54 0,42 0,26 2,0 1,1 няма риск

2,2 4,5 0,75 0,47 0,37 0,32 2,2 0,83 7,2

2,4 3,3 0,64 0,42 0,33 0,29 2,4 0,68 3,6

2,6 2,4 0,56 0,37 0,30 0,26 2,6 0,58 2,4

2,8 1,8 0,50 0,34 0,28 0,24 2,8 0,51 1,8

3,0 1,4 0,45 0,31 0,25 0,22 3,0 0,45 1,4

3,2 1,2 0,41 0,29 0,24 0,21 3,2 0,40 1,2

Ако за всеки участък от товара се използва повече от едно закрепване, обтягащите устрой-
ства по възможност следва да се поставят така, че да се редуват от двете страни.

За стойностите за изчисляване на движението в посока напред и в посока назад се 
предполага, че закрепващите ремъци са разпределени по равно на всеки участък от товара.

A.2.12. Други закрепващи приспособления

Стойностите за LC и STF са обозначени на закрепващите приспособления. 
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Преизчисляване

Ако се използват приспособления със способност за закрепване, различна от LC 1 600 или 
STF 400, стойностите в таблиците за плъзгане и преобръщане трябва да бъдат умножени по 
следните коефициенти.

При преизчислението никога не използвайте по-големи LC или STF от онези, които могат да 
издържат точките на закрепване.

Методи

Закрепване с ремък

Настояща LC коефициент на умножение
1600

=

Закрепване с вериги

Настояща LC коефициент на умножение
1600

=

Пряко закрепване

Настояща LC коефициент на умножение
1600

=
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Горно закрепване
За плъзгане:

Настояща S
коефициент на умножениеTF

400
=

За преобръщане се използва най-малкият от 
следните коефициенти:

Настояща  S
или Настояща LC коефициент

на умножение
TF

400 1600
=

A.2.13. Товар на няколко слоя

Определяне на броя на ремъците за горно закрепване, необходими за обезопасяване на еди-
ници товар, подредени на няколко слоя, когато те не са странично застопорени.

Прилагат се следните четири стъпки

1. Изчислете броя на закрепващите ремъци, необходими за обезопасяване на целия учас-
тък срещу плъзгане, като се използва триенето в долната част.

2. Изчислете броя на закрепващите ремъци, необходими за обезопасяване на горния учас-
тък срещу плъзгане, като се използва триенето между горния и долния слой.

3. Изчислете броя на закрепващите ремъци, необходими за възпрепятстване на преобръ-
щането на целия участък.

4. Следва да се използва най-големият брой закрепвания, получен от трите изчисления.
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A.2.14. Други видове товари

Търкалящи се стоки

Трябва да предотвратите движението на тър-
калящи се стоки с помощта на клинове или 
други подобни ограничители.

Стоки, които не са от твърд материал

Ако стоките не са от твърд материал, ще трябва 
да се използват повече ограничители на товара, 
отколкото са показани в настоящото ръковод-
ство.
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Допълнение 3. Коефициенти на триене

Извадка от EN12195-1:2010, нормативно приложение Б

Комбинация от материали в контактната повърхност (а)
Коефициент на 

триене 
m

Рязан дървен материал

Рязан дървен материал — ламинат/шперплат 0,45

Рязан дървен материал — гофриран алуминий 0,4

Рязан дървен материал — термосвиваемо фолио 0,3

Рязан дървен материал — лист от неръждаема стомана 0,3

Заравнен дървен материал

Заравнен дървен материал — ламинат/шперплат 0,3

Заравнен дървен материал — гофриран алуминий 0,25

Заравнен дървен материал — лист от неръждаема стомана 0,2

Пластмасови палети

Пластмасов палет — ламинат/шперплат 0,2

Пластмасов палет — гофриран алуминий 0,15

Пластмасов палет — лист от неръждаема стомана 0,15

Стомана и метал

Стоманена каса — ламинат/шперплат 0,45

Стоманена каса — гофриран алуминий 0,3

Стоманена каса — лист от неръждаема стомана 0,2

Бетон

Бетон груб — бичени дървени летви 0,7

Бетон гладък — бичени дървени летви 0,55

подложка против приплъзване 

Каучук 0,6 (б)

Друг материал по сертификат (в)

а Трябва да се гарантира, че използваните коефициенти на триене са приложими за настоящия 
превоз. Повърхност, суха или влажна, но чиста, без масло, лед, грес. Ако контактните повърх-
ности не са почистени, без скреж, лед и сняг, не трябва да се използва коефициент на триене, 
по-голям от μ = 0,2. Трябва да се вземат специални предпазни мерки при омаслени и мазни 
повърхности.
б може да се използва с fμ = 1,0 за пряко закрепване
в Когато се прилагат специални материали за увеличено триене, като противоплъзгащи под-
ложки, се изисква сертификат за коефициента на триене µ.
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Допълнение 4. Допълнение 4 Оценка на неизправностите

Елемент Неизправности

Оценка на неизправностите

Незначи-
телна

Значи-
телна  Опасна

A Транспортната опаковка не позволява подходящо обезопасяване 
на товара По преценка на проверяващия

Б Една или повече единици товар не са правилно поставени По преценка на проверяващия

В Превозното средство не е подходящо за натоварения товар (неиз-
правност, различна от посочените в точка 10) По преценка на проверяващия

Г Очевидни дефекти в надстройката на превозното средство (неиз-
правност, различна от посочените в точка 10) По преценка на проверяващия

10 Пригодност на превозното средство

10.1 Предна стена (ако се използва за обезопасяване на товара)

10.1.1 Отслабващи частите щети от ръжда или деформации, Пукната 
част застрашава целостта на товарното отделение x x

10.1.2
Недостатъчна здравина (сертификат или етикет, ако е прило-
жимо) 
Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар

x x

10.2. Странични стени (ако се използват за обезопасяване на товара)

10.2.1.
Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации, неудовлетво-
рително състояние на панти или брави 
Пукната част; липсващи или нефункциониращи панти или брави.

x x

10.2.2.
Недостатъчна якост на подпорите (сертификат или етикет, ако е 
приложимо)  
Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар

x x

10.2.3. Недобро състояние на гредите на страничните стени 
Пукната част x x

10.3. Задна стена (ако се използва за обезопасяване на товара)

10.3.1.
Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации, неудовлетво-
рително състояние на панти и брави 
Пукната част; липсващи или нефункциониращи панти или брави. 

x x

10.3.2.
Недостатъчна здравина (сертификат или етикет, ако е прило-
жимо) 
Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар

x x

10.4. Междинни прегради (ако се използват за обезопасяване на 
товара)

10.4.1.

Щети от ръжда, отслабващи частите, деформации или недоста-
тъчно прикрепване към превозното средство  
Пукната част; прикрепването към превозното средство е неста-
билно

x x

10.4.2. Недостатъчна здравина или неподходяща конструкция 
Недостатъчна височина по отношение на превозвания товар x x

10.5. Точки на закрепване (ако се използват за обезопасяване на 
товара)

10.5.1. Недобро състояние или неподходяща конструкция 
Неспособни да поемат силите, упражнявани от закрепването x x

10.5.2.
Недостатъчен брой 
Недостатъчен брой за поемане на силите, упражнявани от зак-
репването

x x

10.6. Изисквани специални структури (ако се използват за обезопася-
ване на товара)
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Елемент Неизправности

Оценка на неизправностите

Незначи-
телна

Значи-
телна  Опасна

10.6.1. Недобро състояние, повреда 
Пукната част; не е в състояние да поеме силите на задържане x x

10.6.2. Неподходяща за превозвания товар 
липсва x x

10.7. Под (ако се използва за обезопасяване на товара)

10.7.1. Недобро състояние, повреда 
Пукната част; неспособна да носи товар x x

10.7.2. Недостатъчно максимално допустимо натоварване 
неспособен да носи товар x x

20 Методи за задържане

20.1. Заключване, застопоряване и пряко закрепване

20.1.1 Пряко закрепване на товара (застопоряване)

20.1.1.1
Разстоянието напред до предната стена е прекалено голямо, ако 
се използва за пряко обезопасяване на товара  
Повече от 15 см и опасност от проникване през стената

x x

20.1.1.2.
Страничното разстояние до страничната стена е прекалено 
голямо, ако се използва за пряко обезопасяване на товара  
Повече от 15 см и опасност от проникване през стената

x x

20.1.1.3.

Разстоянието назад до задната стена е прекалено голямо, ако се 
използва за пряко обезопасяване на товара  
Повече от 15 см и опасност от проникване през стената x x

20.1.2. Устройства за закрепване като шини за привързване, застопо-
ряващи греди, летви и клинове отпред, отстрани и отзад

20.1.2.1.
Неправилно прикрепване към превозното средство  
Недостатъчно прикрепване 
Не е в състояние да поеме силите на задържане, хлабаво

x x x

20.1.2.2.
Обезопасяването е неправилно 
Недостатъчно обезопасяване 
Напълно неефективно

x x x

20.1.2.3. Недостатъчно подходящо осигурително оборудване 
Напълно неподходящо осигурително оборудване x x

20.1.2.4. Избраният метод за обезопасяване на опаковката не е оптимален 
Избраният метод е напълно неподходящ x x

20.1.3 Пряко обезопасяване с мрежи и платнища 

20.1.3.1.

Състояние на мрежите и платнищата (етикетът липсва/повреден 
е, но устройството е все още в добро състояние) 
Устройствата за задържане на товара са повредени  
Устройствата за задържане на товара са сериозно повредени и 
вече са неподходящи за използване

x x x

20.1.3.2.
Недостатъчна здравина на мрежите и платнищата  
Способността за поемане е по-малка от 2/3 от необходимите сили 
на задържане

x x

20.1.3.3. Недостатъчно затягане на мрежите и платнищата 
Затягането е по-малко от 2/3 от необходимите сили на задържане x x

20.1.3.4.
Мрежите и платнищата не са достатъчно подходящи за обезопа-
сяване на товара  
Напълно неподходящи

x x

20.1.4. Отделяне и уплътняване на товарните модули или на простран-
ствата на отстояние 
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Елемент Неизправности

Оценка на неизправностите

Незначи-
телна

Значи-
телна  Опасна

20.1.4.1. Пригодност на елементите за отделяне и уплътняване  
Прекомерно отделяне на пространствата на отстояние x x

20.1.5. Пряко закрепване (хоризонтално, напречно, диагонално, с 
ремък или пружини)

20.1.5.1. Изискваната здравина на обезопасяване е неподходяща 
Под 2/3 от изискваната здравина x x

20.2. Обезопасяване чрез фрикционен заключващ механизъм

20.2.1. Постигане на изискваната здравина на обезопасяване

20.2.1.1. Изискваната здравина на обезопасяване е неподходяща  
Под 2/3 от изискваната здравина x x

20.3. Използвани устройства за задържане на товара

20.3.1 Пригодност на устройствата за задържане на товара  
Напълно неподходящо устройство x x

20.3.2.

Етикетът, удостоверяващ пригодността на колана, липсва или е 
повреден, но устройството функционира нормално 
Етикетът, удостоверяващ пригодността на колана, липсва или е 
повреден, устройството показва значително влошено функцио-
ниране

x x

20.3.3.
Устройствата за задържане на товара са повредени  
Устройствата за задържане на товара са сериозно повредени и 
вече са неподходящи за използване

x x

20.3.4. Неправилно използвани лебедки за обтягане 
Дефектни лебедки за обтягане x x

20.3.5

Неправилно използване на задържането на товара (напр. липса 
на ъглови обезопасители) 
Използване на дефектни устройства за задържане на товара 
(напр. възли)

x x

20.3.6.
Прикрепянето на устройствата за задържане на товара е непра-
вилно  
Под 2/3 от изискваната здравина

x x

20.4. Допълнително оборудване (напр. подложки против приплъз-
ване, ъглови обезопасители, плъзгащи се ъглови обезопасители)

20.4.1.
Използвано неподходящо оборудване  
Използвано погрешно или дефектно оборудване  
Използваното оборудване е напълно неподходящо

x x x

20.5. Превоз на насипен материал, лек и несвързан материал

20.5.1.
Насипният материал бива отвяван при използването на превоз-
ното средство на пътя, което може да наруши трафика 
Създава опасност за трафика

x x

20.5.2. Насипният товар не е подходящо обезопасен  
Загубата на товар създава опасност за трафика x x

20.5.3. Липса на покривало за леки товари 
Загубата на товар създава опасност за трафика x x

20.6. Превоз на обла дървесина

20.6.1. Превозваният материал (трупи) е отчасти разхлабен x

20.6.2. Здравината на прикрепване на товарния модул не е подходяща  
Под 2/3 от изискваната здравина x x

30 Товарът е изцяло неосигурен x
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КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?

Безплатни публикации:

• един екземпляр:  
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• повече от един екземпляр или постери/карти:  
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),  
от делегациите в страни извън Европейския съюз 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm),  
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm) 
или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).

(*) информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои  
оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:

• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Платени абонаменти:

• чрез някой от търговските представители на Службата за публикации на Европейския 
съюз (http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_bg.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm
http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm
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