
 
 

 
Единица EF 6:  Обука: Примена на методи за палење на вегетацијата 
 
Вовед 
 
Овие материјали за обука се за поддршка на второто ниво на стандардот на 
компетентност ЕФ 6 EuroFire « Примена на методи за палење на вегетацијата. " 
 
Овој документ е наменет за луѓе кои користат рачни уреди за пожар –палење на 
растенија и горлив материјал. 
 
Тоа е за ситуации во кои управувањето со огнот е прилично едноставно, има мал 
ризик, комплексноста е ниска, огненото однесување не е проблем, а вработените се под 
директна контрола. 
 
Методите на палење се регулирани дејности. Мора да се усогласат со сите национални 
и локални закони во врска со методите на палење. Покрај тоа, треба да се консултирате 
со локалните сопственици на земјиште и да им побарате  одобрување пред преземање 
на работата. 
 
Обуката во овој дел на курсот може да се направи во комбинација на формална обука, 
менторство и предавања.Самоукоста треба да биде ограничена на знаење и разбирање 
на материјалот. Практичната примена може да се направи само под директна контрола 
и супервизија. . 
 
Оценети / предвидени / предложени часови за овој модул се 20-30 часа. 
 
EuroFire е пилот проект . Едукативниот материјал ќе се мери како дел од тековниот 
процес . Повратни информации се дадени на веб страната www.euro- fire.eu . 
 
Целната група на овој материјал се луѓето кои работат во служба на пожар , фарма и 
шумарството, ловство, животната средина , користење на земјиштето и управување со 
него за рекреација. Нивната улога е да им се помогне во управувањето со 
вегетациските пожари на двата вида- со полно работно време и со скратено работно 
време . 
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Врската помеѓу EuroFire стандардите за компетитивност и упавувањето со ризик 
 
Материјалите за подршка на стандардите на компетентност бараат да се разбере целиот 
спектар на очекуваните резултати од учењето. Деловите на стандардите го вклучуваат 
името на делот на курсот, името на елементите, околу единицата, клучни зборови и 
фрази, што ќе бидат способни да извршат по изучување на елементите и содржината на 
единицата и она што треба да го знаете и да се разбере . 
 
Материјалите за поддршка за сите стандарди на компетентност на EuroFire се наменети 
за поддршка на флексибилен пристап кон презентацијата на материјалот. Тие може да 
се прилагодат или модифицираат за да се задоволат специфични целни групи. 
Едукативниот материјал за овој дел треба да се користи со други делови на 
материјалите за поддршка за да се обезбедат максимални резултатите од обуката во 
согласност со стандардите. 
 
Во Европската унија постојат различни безбедносни инструкции кои беа воспоставени 
како посебни закони за безбедност и здравје во секоја земја на ЕУ. Ова законодавство е 
наменето за подобрување на безбедноста и здравјето при работа и намалување на 
несреќи и болести поврзани со работа. Почитувајте ги сите безбедносни закони, 
политики , управување со ризик на вашата локација, оддел или организација. 
 
Подготвителнo ( барано) учење : 
- EF1 - Осигурајте се дека вашите акции на местото на вегетација ќе го намали ризикот 
од пожар за вас и за другите 
- EF2 - Примена на методи и тактики во борба со вегетациски пожари 
 
Комплементарно (задолжително) учење: 
- EF3 - Размена на информации за тимот и со раководителите на работата со пожари 
(да се развива ) 
- EF4 - користење рачни алатки во борбата со вегетациските пожари 
- EF5 – Контрола на вегетациските пожари со користење на пумпи за вода 
 
Целите на обуката : 
По обуката , треба да бидете способни да: 
- Подгответе се за работа со запаливи уреди и галантерија за употреба во борбата со 
вегетациски пожари. 
- Користете запаливи помагала во согласност со плановите на операциите за горење. 
 
Клучни зборови и фрази: 
 
Почетна/сигурна точка, горeње, паралелен пожар контрапожар, контролна линија 
(пожарна линија), капалка, околина на пожарот, однесување на пожарот, содржина на 
влага на горливиот материјал, количина на горливиот материјал, вид на горлив 
материјал, методи на палење, пропишано горење. 
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Примена: 
 
Методи за палење на вегетацијата  се користат во следните операции за управување со 
пожарите на отворен простор : 
- Горење 
- Паралелен пожар 
- Контра пожар 
- Пропишано горење 
 
Палењето претставува метод на суво гаснење на пожар. Тоа го истребува/уништува 
пожарот што гори и ги отстранува запаливите материјали. Огнот кој е запали за таа цел 
, треба да се одржува во рамките на праговите и границите на контрола, што значи, 
однесувањето на пожарот да биде под контрола, висината на пламенот, стапката на 
ширење и интензитетот на огнот треба да бидат доволно ниски, така што ќе може да се 
справиме со нив. 
 
Mоделот и шемата на палењето, односно планот на палење, може да биде дизајниран за 
да го постигне саканото однесување на огнот. Обично ваквото огнено однесување е 
карактеризирано како пожари со низок интензитет, или со висок интензитет. Оваа 
класификација ги зема во предвид намалувањето или зголемувањето на влијанието на 
горивата , ветрот , наклонот или страната на наклонот на интензитетот на пожарот и 
стапката на ширење. 
 
 
1. Подготовка на  уреди за палење и прибор за употреба при пожар на отворен простор 
 
Уреди за палење: 
 
Уреди за палење - уреди кои се користат за  палење, било  за паралелен, контра пожар 
или за пропишано горења. Секоја алатка има свои предности и недостатоци. 

 
Слика EF 6.1. Потпалувач што користи нафта (дизел-фитил уред) 

Рачка

Капаче за 
гориво 

Резервар 

Фитил 
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Дизел-фитил машината е едноставен уред . Се состои од два главни дела: 
 
 
Горилник - каде што дизел горивото тече низ фитилот и гори на врвот 
Резервоар- метален цилиндар со рачка и капаче 
 
Горивото кое го користи овој уред е дизел горивото. Уредот дава мал/низок пламен , 
кој е погоден за сува жешка точка на палење на запаливи материјали. Уредот мора да 
биде наполнет со гориво во вертикална положба преку инка или на вратот и сите капки 
гориво кои се излеваат во текот на полнењето треба да бидат избришани со сува крпа 
пред да ја користите машината. Избегнувајте директна изложеност на високи 
температури на резерварот. 
 
 
 

 
 
 

Слика EF 6.2. Капалка 
 
 
Капалката е една од најчесто користените уреди за палење. Се состои од три главни 
делови: 
 
Горилник  Каде што горивото излегува од млазницата  ( фитил ) , што овозможува 

 таа да се изгори 
Спроводник Метална цевка со прстенест калем кој ја спречува повратната експлозија. 
Резервоар Метален цилиндар со рачка, капаче за полнење гориво и отвор за воздух 
 
Капалката користи мешавина на нафта и бензин. Наместо нафта може да користи и 
керозин.  Тоа е флексибилна алатка со која може да се спроведат разни видови  на 
горење. 
 
Комбинација на нафта и бензин: 

Фитил 

Рачка 
Отвор за воздух

Резервар 
за гориво 

Отвор за 
воздух 

Сигурносед дел против експлозија

Капаче 
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- Суви горива   4:1 ( стандарден сооднос ) 
- Деривати   3:1 
 
 
Полнење/ дополнување на капалката:   
 
1. Доколку е потребно, оставете ја капалката да се излади пред да полните гориво. 
2. Испарувањата на горивото се невидливи и можат да патуваат на пристојна 
оддалеченост од точењето или снабдувањето со гориво. Одржувајте ја постојано 
машината на безбедно растојание од пожар и други извори на палење . 
3. Предходно мешање на  горивото во саканата пропорција според соодветното 
означување. 
4. Наполнете го резерварот на направата за палење приближно ¾, користете предходно 
мешано гориво преку инка , или на вратот, за да се намали истекувањето. Темелно 
избришете го од истекување пред да го користите уредот. 
5. Ставете ја цевката на уредот за палење така што металниот прстен да гледа во насока 
на рачката. 
6. Заменете ги капачињата за гориво по полнењето. Осигурајте се дека прстенот е 
безбеден и на место. Избришете го истеченото гориво по полнењето 
7. Не дозволувајте маслото да бид во допир со кожата. Ако горивото дојде во контакт 
со вашите очи , исплакнете ги веднаш со чиста вода што е можно побрзо и  побарајте 
лекарска помош. 
 
 
Потпалувач на гас (пламено фрлач) 
 

 
 

Слика EF 6.3. Потпалувач на гас (пламено фрлач) 
 
LPG потпалувачот со течен гас под притисок е составен од три главни делови: 
 
Цевка  Метална цевка со прстен на крајот за директно горење на бензинот 

Резервоар за гасот 

Дизна 

Запалка 
со искри 

Вклучување/
исклучување 
на нанивото  
на гас 
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Запалка Уред за палење на гасот 
Резервоар Цилиндричен резервоар со гас под притисок 
 
Потпалувачот на гас се смета за чест уред кој е корисен за палење на одредени точки. 
Претпазливост е потребна за да се избегне оштетување на резервоарите со бензин и тоа 
мора да биде заштитено од појавата на дупки или греење. Секогаш следете ги 
упатствата на производителот. 
 
Транспорт и складирање на уредите за палење и гориво: 
 
1. Сите дупки и вентили на уредот треба да се затворени и фитилот да биде исклучен. 
2. Уредите за палење и дизел горилници мора да се складираат и транспортираат во 
исправена положба за да се спречи истекување на горивото. 
3. Гасните пламеници и цилиндри за гориво мора да бидат обезбедени во безбедна 
позиција пред транспорт и гасните цилиндри да бидат испразнети и треба да се работи 
безбедно и во согласност со упатствата на производителот . 
4. Резервоарите за гориво треба да се корисат за посебни намени за бензин и дизел 
гориво. Тие мора да бидат во добра состојба, јасно означени и да имаат безбедни 
капаци кои одговараат. 
5. Чувајте го горивото на одредена далечина од огнот да се избегне пожар поради 
испарувањето . Изберете локација која е заштитена од директна сончева светлина и 
далеку од водотеци и системите за наводнување . 
 
 
Лична заштитна опрема 
 
Личната заштитна опрема што треба да ја поседува лицето кое го врши палењето е 
опишана во тренинг модул EF1 "Осигурајте се дека вашите акции на местото на 
вегетација се безбедни за да се намали ризикот од пожар за вас и за другите околу вас." 

 
Слика EF 6.4. Лична заштитна опрема 

Опремата вклучува: 
-Шлем 
- Очила/визир 
-Облека отпорна на оган 
-Јаки/квалитетни чизми 
-Ракавици 
-Шише со вода 
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2. Употреба на уреди за палење следејќи специјално одредени планови 
 
Процес на палење и гасење капалка и потпалувач на нафта : 
 
1. Нсочете ја капалката кон земјата каде што се произведува почетокот на палењето. 
Ова може да биде референтна точка или материјалот кој треба да се запали . 
2. Овозможете му на горивото да тече од филтерот, така да може да диши преку 
вентилот кој мора да биде отворен во доволна мера  да горивото може да тече. 
3. Запалете го фитилот кој е натопен со ќибрит или запалка.Потоа треба да се задржи 
фитилот и да се притисне појачалото за да се запали уредот . 
4.Контролирајте го протокот на дизел/ бензин - мешавината на фитилот за вегетацијата 
да се запали . Контролата на протокот на смесата ,се врши со користење вентили или 
отвори за воздух, ако е потребно. 
5. Изберете ги запаливите материјали како што се дефинирани во планот на палењето, 
запалете ги и осигурајте се дека другите горива не се запалени 
6. По завршувањето на палење внимателно свртете го апаратот вертикално , затворете 
ги сите вентилите или отвори за воздух , потрошувачката на гориво наместете ја на 
низок интензитет , а потоа го изгаснете го пилот светлото или со дување или со 
ракавици на вашите раце. 
7. Не го гасете фитилот на теренот, бидејќи тоа може да го оштети режачот. 
 
Палење и гасење на потпалувачот на гас 
 
1. Насочете го алататот на точка на теренот каде што ќе започне палењето. Ова може 
да биде референтна точка или горливиот материјал што треба да се запали . 
2. Ако е потребно, отворете го вентилот за гас.  
3. Притиснете ја запалката. 
4. Подесете/наштелувајте го протокот на гас колку што е потребно. 
5. Изберете горлив материјал предвиден во планот за палење и гасење, правејќи се да 
 не го запалите останатиот горлив материјал. 
6. По завршување на палењето, држете го уредот безбедно така што цевката да е 
далеку од горлив материјал, луѓе или опрема, во близина на вентилот за гас и  
овозможете му на гасот да излезе повторно. 
 
 
Примена на горењето 
 
Успешната примена на методот на палење како техника за гасење на пожар или 
пропишано горење е во голема мера заивсно од успешноста во постигнувањето на 
саканиот развој на огинот. 
Саканото однесување на огнот е комбинација на палење и одржување на интензитетот 
и развојот на огнот кои може да се контролираат со ресурсите со кои располагаме. 
Како што е опишано во EF2 « Примена на методи и тактики во борбата со 
вегетациските пожари" , содржината на наставниот материјал околу однесувањето на 
огнот е главно утврдени од страна на комбинираното влијание на многу фактори, 
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вклучувајќи ги оние поврзани со горливиот материјал, времето и топографија. Овој 
ефект на однесување огнинот се однесува за мал простор како и големи пространства. 
 
Однесувањето на огнот во овој контекст се однесува на: 
 
-Брзината на ширење 
-Висината на пламените и интензитетот на пожарот 
-Прескоците на пожарот 
- Времето на потполното горење  
 
Табела 1. Влијание на околината на пожарот врз техниките на палење 
 

Фактори за 
однесувањето на 

пожарот 

Опис Влијание 

Фактори за горливиот материјал 
Тип Трева, жито, грмушки, 

дрва, тревник и корења 
 Потенцијалот на почвата, 
изгледот и главата на 
пожарот 

Количество Тони/хектари Интензитет на пожарот 
Организација Воздух, издигнати или 

тврда подлога 
Стапка на ширење и 
интензитет 

Влажност на горливиот 
материјал 

Каде, како и што да 
запалите 

Содржината на влага го 
детерминира палењето на 
горливиот материјал, 
достапноста на горлив 
материјал и стапката на 
ослободување на енергија  

Временски фактори 
Ветер Интензитет и насока Каде да палите,што да 

избегнувате 
Температура и 
влажност 

Сувост на горливиот 
материјал 

Време во денот/ноќта 
најпогодно за палење 

Атмосферска 
стабилност 

Променливи ветрови Потенцијал за експлозивно 
горење 

Фактори на релјефот 
Наклон Потенцијални точки за 

палење 
Наклон, врв на наклон, 
средина и дно на наклонот 

Експозиција Сувост и загреаност на 
горливиот материјал 

Време во денот 

 
Фазите во кои е често користено палењето се локализирањето и контролирањето. 
Главните стратегии за надгледување каде палењето е користено во борба против 
пожарот или за да се запре ширењето на огнените рабови со паралелниот и 
индиректниот напад. 
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Табела 2. Врската помеѓу опасноста од пожарот, должината на пламените и тактиката 
 
Висината на 
пламенот (м) 

Значење 

0-0,5 Пожари кои обично сами се гасат 
0,5-1,5 Пожари со низок интензитет 

Можна е употребата на рачни алатки за директен напад 
1,5-2,5 Пожар со голем интензитет за директен напад со рачни алатки  

Може да се употребат булдожери и пумпи за вода 
Препорачливо е паралелен/страничен напад 

2,5-3,5 Пожар преинтензивен за директен напад од контролната линија 
Хеликоптери и авиони може да бидат потребни 
Страничен/паралелен напад зависно од должината на пламенот  

 
 
3,5-8 

Многу интензивен пожар 
Паралелното горење и контрапожарот  може да ја совладаат 
главата на пожарот 
Страничен/паралелен напад или индиректен напад зависно од 
големината на пламенот 

8+ Екстремен пожар 
Препорачливо е да се развијат одбрамбени стратегии 

 
* Маркираните полиња покажуваат пожари при кои палењето се користи како техника 
за борба со пожарот. 
 
 
Овие критериуми за контрола, заедно со проценката на сите расположливи ресурси, 
неопходно е да се разгледа пред да ја дадете дозволата за палење. 
 
Корисно е да се погледнат типичните форми на оган кога се размислува за местата каде 
што би можеле да го спроведете палењето. 
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Слика EF 6.5. Форма на вегетацискиот пожар 
 
 
Сликата прикажува една типична форма на оган и пламен од челото и од страните , при 
што висината на пламенот варира околу периметарот на пожарот. Оваа форма е 
типична за пожар кој се развива под влијание на умерен ветер или падина. Тие често се 
главните фактори кои влијаат врз однесувањето на огнот. Да бидете сигурни дека  
огнот останува во рамките на прагот на контрола, треба да се отстрани еден или повеќе 
од факторите кои влијаат на однесувањето на огнот. 
 
Да се одржат контролираните пожари слаби и во рамките на контролните граници, тие 
можат да се запалат против ветрот надолу, во правецот на ветрот или наклонот  или се 
одржат во мала големина. Контролираните пожари, исто така, може да се запалат во 
различни периоди од денот на различни места за да се избегне сонцето ( на страна на 
наклон) или во текот на ноќта  кога е поладно. Различни типови на горлив материјал 
може да бидат запалени во различни термини и на различни начини. 
 
 
Контролни линии и почетна/безбедна точка 
 
Детали за огнените бариери може да се најдат во EF4 « Употребата на рачни алатки во 
борбата против вегетациските пожари. " 
 

Позадина на 
пожарот 

Страничен оган Глава/чело 
на пожарот 

Страна
Пета 

Насока на 
ветрот/нагорнина 

Страна Глава/чело 

Точка на 
палење 
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Безбедна точка е место што има малку или воопшто нема горлив материјал, кое не 
може да биде зафатено од страна на страничниот оган. Безбедните точки се користат за 
безбедноста на огнената бариера. Безбедните точки често се сместени каде што патот 
или реката се поврзани со контролната линија или пожарната линија. Таа исто така 
може да биде карпест предел или друга област, без горлив материјали. 
 
Ширината на огнената бариера , која треба да биде изградена, може да варира. Ова 
зависи од висината на околната вегетација, аголот на приближување на огнената 
бариера или големината на пламенот кој е во тек. 
 
Да се запре крилно или горење од задната страна, огнената бариера треба да биде 1 
ипол пати поголема од висината на околните вегетации. Од друга страна , препреката 
треба да биде 2 ипол пати поширока од висината на пламенот . 

 
Слика EF 6.6. Ширина на пожарната линија на различни типови на вегетација 

 
 

 
Треба да се посвети внимание на жарчиња кои скокаат надвор од контролната линија и 
кои можат да започнат нови пожари. Важно е да се набљудува огнот, од луѓето кои 
патролираат на контролната линија. 

Исечени дрвата на површина 
во ширина од  1 ½ нивна 
висина

Исечени и одстранети 
грмушките на површина во 
ширина од  1 ½ нивна висина 

Исечена и одстранета 
тревата на површина во 
ширина од  1 ½ нивна висина 
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Методи на палење 
 
Видовите на техники на палење кои се користат за да се постигне саканото однесување 
на огнот вклучуваат: заден оган, страничен оган, огнена точка, лентовиден и 
лентовиден фронтален оган. Методите на палење функционираат на две нивоа. Прво, 
примена на методот како независен, и второ , употреба на како дел од тим или како 
модел на палење. 
 
На почетокот и во текот на процесот на палење, треба да се врши континуирана 
проценка на факторите кои можат да влијаат на однесувањето на огнот во оваа област, 
особено на ветрот, наклонот и горливиот материјал. Дали овие фактори го подржуваат 
огненото однесување, понекогаш познати и како усогласување, или го редуцираат тоа 
однесување? Дали овие фактори ќе го променат, во текот на развојот на пожарот, 
своето однесување или ќе останат константни? 
 
Секое палење бара создавање и задржување на саканото огнено однесување. Тоа се 
однесува на интензитетот и брзината на огнот. Со други зборови, тоа е прифатлива 
стапка на брзината, висината на пламенот и составот на горлив материјал. При секое 
палење треба да се влијае на овие фактори преку: 
 
-Палење против ветерот или правец во ветерот 
-Палење на многу мали пожари или  поголеми 
-Палење на поладната страна на падината или на потоплата страна на падината 
 
Изборот на уред за палење се врши во зависност од  видот на палењето, кое ќе влијае 
колку долго ќе трае палењето во избраната област и со колкав интензитет. 
 
Враќачки оган 
 
Враќачките огнови се или спроти ветрот или надолу по падината, или комбинација од 
двете. Во овој случај,брзината на ширење и висината на пламенот се намалуваат. Во 
отсуство на ефектите од ветрот и падината, огнот не е под влијание на заедничка 
акција од главните фактори кои го поддржуваат активниот пожар. Можете да 
очекувате низок интензитет на контролираниот пожар. 
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Слика EF 6.7. Палење на враќачки пожар од страна на едно лице 

 
 

 
Слика EF 6.8. Палење на враќачки пожар од страна на тим 

 
 
Страничен оган 
 
Страничните огнови или се палат спроти наклонот, а во насока на ветрот, дозволувајќи 
му на огнот да се шири  или преку ридот. Брзината на ширење и висината на пламенот 
ќе биде малку повисока отколку кај враќачките пожари, во слична ситуација како 
факторите кои вршат поддршка на активноста на огненото однесување со повеќе 
интеракција. Можете да очекувате од интензитетот на огнот да биде од низок до 
умерен.

Почетна 
точка 

Правец на палење 

Контролна линија 

Правец на 
враќачкиот 
пожар 

Правец на 
ветрот 

Правец на 
ветрот/наклон 

Правец на 
заден пожар 

Правец на палење 

Почетна точка 

Контролна линија 

Правец на палење 
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Слика EF 6.9. Палење на страничен оган од едно лице 
 
 
 
 

 
 
 
 

Слика EF 6.10. Палење на страничен оган од тим 
 

Точки на 
палење 

Правец на 
страничниот 

огнан

Почетна точка 
на палење 

Контролна линија 

Почеток на палење 

Почетна/безбедна 
точка 

Контролна линија 

Насока на 
ветрот/падина 

Палење движејќи се 
против ветрот или надолу 

по падината 

Правец на 
ветрот/падината 

Правец на 
страничниот огнан 
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Точка на палење 
 
Во почетокот, огнот се шири од точката на палење и тенденцијата е неговиот 
интензитет  да биде слаб. Неколку точки на палење може да се користат за да се 
намали интензитетот на огнот. 
 
Меѓутоа, кога два поврзани пожари во комбинација со конвективните столбови се 
зајакнуваат еден со друг и го зголемуваат интензитетот, вклучувајќи ја и генерацијата 
на потенцијално забележан пожар. Ова е познато како соединенување. Најдобро е да се 
запалат помалку точки одколку премногу. 
 
 

 
 
 
 
 

Слика EF 6.11. Палење од една точка 
 
 
 

 
 
 

                                              Слика EF 6.12. Палење од повеќе точки 

Страничен пожар: 
-Умерена висина на пламените 
-Умерена распространетост 
-Средна количина на оган 

Фронтален пожар: 
-највисоки пламени 
-најголема 
распространетост 
-многу оган 

Точка на 
палење 

Насока на 
ветрот/падината 

Насока на ветрот/падината 

Контролна линија 

Почетна/безбедна 
точка 

Враќачки 
пожар 

Палење 
1, 2, 3 
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Палење во вид на лента 
 
Палење во вид на лента е кога тесен појас на горлив материјал се пали под аголот на 
ветерот, или падината, обезбедувајќи кратко траење на огнот, како преден оган. Како 
што огнот се проширува, особено ако е поддржан од ветрот или условите на наклонот, 
висината на ширење на брзината на пламенот се зголемува. Интензитетот на огнот е 
исто така контролиран од засиленото палење. Колку е пошироката линијата на палење, 
толку огнот побрзо добива на брзина. 
 
 

 
 
 
 

Слика EF 6.13. Палење во вид на лента 
 
Со засиленото палење дури и на кратки растојанија, некои од факторите кои го 
поддржуваат однесувањето на огнот ќе бидат во комбинација и со голема веројатност 
ќе се создаде поголем интензитет на огнот. Бидете претпазливи кога се користите со 
овој метод. 

 
 
 

Слика EF 6.14. Тимско  палење во вид на лента 

Насока на 
пожарот 

Фронтален пожар 
-Највисоки пламени 
-Најголема распространетост 
-Најмногу оган 

Почетна 
точка на 
палење

Насока на ветрот 

Правец на огнот 

Враќачки пожар: 
-Ниски пламени 
-Ниска распространетост 
-Не многу оган 

Насока на 
ветрот/падината 

Целосно палење на 
работ 1 

Точка на палење 3 

Стартна 
точка на 
палење 

Стартна точка 
на палење 

Безбедна точка 

Контролна линија 

Враќачки оган
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Фронтално палење во вид на лента 
 
Фронталното палење во вид на лента се извршува каде што е линијата каде што се пали 
горливиот материјал, а на огнот му е дозволено да гори со ветрот или падината. Тоа се 
користи во лоши услови на горење или да се постигне повисок интензитет на огнот во 
добри услови за горење. Работењето често започнува со огнена пауза на крајниот дел 
во правец на ветрот надолу по ридот со задниот оган. Овој метод е поризичен поради 
можноста од губење на контрола над огнот. 
 
 

 
 

Слика EF 6.15. Тимско палење во вид на лента 
 

Разлики помеѓу точкасто палење и палење во вид на лента 
 
Постигнување на саканото однесување на огнот зависи од изборот на тоа како 
правилно да го изведете палењето, како и видот и начинот на палење. 
 
Разликите во однесувањето на огнот, вообичаени за точкасто палење во споредба со  
палење во вид на лента добро ги илустрираат овие разлики. 
 
Саканото однесување на огнот, било слаб, среден или со јак интензитет, брзо или бавно 
движење, ќе го определи обемот на задниот дел од огинот, челото и страните на 
истиот. 
 
Палење во паралелен напад – потполно горење 
 
Каде што има оган со среден интензитет заедно со пламен со висина повеќе од 3 метри, 
директниот напад станува тежок. Потребен е паралелен напад од контролната линија 
на кратко растојание од работ на огнот. 
 
Повеќето методи за изградбата на безбедна контролна линија се релативно бавни и 
колку поширока треба да биде линијата, толку повеќе време е потребно за нeјзината 
изградба. Сепак, можете да запалите страничен оган или заден оган со мала  висина на 
пламените на тесна контролна линија. Ова ќе го забрза создавањето на бариера. 

Почетна 
точка 

Правец на 
ветрот/падина
та/наклонот 

Почетна точка 2 

Страничен 
пожар Отпорна точка 

Преден оган 

Стартна точка
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Горливиот материјал се отстранува меѓу контролната линија и пожарот. Овој метод е 
познат како согорување. Тој секогаш се врши како дел од стратегијата на паралелен 
напад . 
 

 
 
 

Линија EF 6.16. Горење при паралелен напад 
 
 
Главната цел на согорувањето е да се отстрани горливиот материјал меѓу огнот и 
неговата безбедносна линија. Согорувањето , исто така, може да го намали времето на 
догаснувањето, да ги поврзе прескоците на пожарот во периметарот на пожарот и 
пошироко пожарната линија. Согорувањето понекогаш се користи да се создаде 
безбедносна зона. 
 
Како и со другите методи на гаснење најсигурниот начин да се пријде на оганот е од 
задниот дел или од референтната/безбедна точка. Ако постоечката или изградената 
контролна линија гори може да се спроведат операции таа да се прошири. Треба да има 
набљудувач за следење на пожарот постојано како што тој се приближува , а луѓето да 
патролираат и да вршат следење на огнот и надвор од контролната линија. 
 
Палење во индиректен напад-позадинско горење и контра пожар 
 
Ако огнот се шири брзо и интензивно со голем пламен, тогаш е многу опасно да се 
нападне директно. Пожарот е на голема далечина, исто така, може да се дозволи да 
помине одредено подрачје, но треба да е избрано најдоброто место да се запре. Во овие 
случаи, индиректниот напад на безбедно растојание од работ на огнот е често 
најдобриот метод. 
 
Позадинско горење 
 
Раководителот на пожарот или одговорниот инспектор ја оценува стапката и брзината 
на главниот оган и го избираат местото каде да се започне. Избраната локација треба 
да му даде на тимот доволно време да ја заврши операцијата на палење . 
 
Палењето треба да започне во безбедната точка на горливиот материјал или 

Главен пожар 

Насока на 
ветрот 

Безбедна точка 
Тек на палење

Контролна линија 
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контролната линија. Оганот во тој случај е запален на контролната линија. Горливиот 
материјал помеѓу огнот и контролната линија ќе изгори полека , обично со  низок 
интензитет на оган. Натамошниот протокол може да се врши помеѓу првата линија на 
палењето за да се забрза работата. 
 
За сето време целокупниот персонал мора да има пристап до рутата за повлекување и 
безбедносната зона. Исто така, не смееме да палиме оган во працвец на ветрот или 
подолу од другите изведувачи на палењето. 
 
 
 
 

 
 
 

Слика EF 6.17. Позадинско горење 
 
 
Контра пожар 
 
Оваа операција е слична како предходната, освен тоа што пламенот се пали пред 
главниот оган , така што протокот на воздух од главниот оган оди кон задниот дел на 
главната оган. Ова може да ја намали количината на горлив материјал на главниот 
пожар во околина со контролирани услови . Оваа тактика треба да се планира добро и 
да се координира во исто време со другите активности врз огнот. 
 
Контра пожарот често е ризичен за изведување. Тоа може да биде опасно ако се 
направи во несоодветни услови и при занемарување на некои општи опасности на 
ситуацијата. Затоа, оваа операција може да се изврши само под надзор на одговорното 
лице. 
 
 

Правец на 
ветрот/нагорнина 

Контролна линија 
Крајна точка на 
палење 

Безбедна точка 

Правец на 
палење  1,2,3 

Насока на 
палење 
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Слика EF 6.18. Контра пожар 
 
Одговорното лице на операцијата мора да даде дозвола за вршење на техниките на 
палење и операцијата мора да биде спроведена под директно надгледување. 
 
Пропишано горење 
 
Пропишани  горење   е  планирана  употреба  на  оган  под  пропишани  услови   на 
животната средина и во рамките на одредени граници, за да се постигнат целите на 
управувањето со ресурсите. Опсегот на целите вклучува : 
 
- Создавање на огнени паузи 
- Намалување на количината на горлив материјал 
- Подобрување на живеалиштата на дивиот свет 
- Добивање на нови земјоделски земјишти 
- Подобрување на пасиштата 
- Отстранување на површинската вегетација и на листинецот за да и се помогне на 
природната регенерација на дрвјата или грмушките 
- Отстранување гранки и други отпадоци , остатоци од шума или пред пошумување 
- Обезбедување на природно ѓубрење на почвата 
- Одржување на отворените рурални предели 
- Зачувување на примери на важни земјоделски системи 
- Да се поддржи проучувањето на пожарите 
 
 
Очекуваното однесување на огнот и неговиот интензитет треба да се манипулираат за 
постигнување на целите за користење на земјиштето . Како и со другите методи , со 
палењето може да се постигне саканото огнено однесување со избирање фактори кои 
го зголемуваат или намалуваат ефектот на однесувањето, како и со различни модели на 
палење. Во принцип, ова е изразено во следните главни категории на горење. 

 Патека на 
палење2 

Контролна линија 

Контра пожар

Конфликтен оган 

Главен 
пожар/оган 

Насока на ветрот
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Горење со слаб интензитет 
 
Вообичаено се бара каде целта е дел од  запаливиот материјал на земјата да гори во 
мали или умерени размери за да не се уништи вегетацијата на второто ниво . Ова 
горење е соодветно кога опасноста е редуцирана и во еколошките средини каде има 
мала количина на горлив материјал и вегетацијата може да се модифицира. 
 
 
Горење со јак интензитет 
 
Обично се користи кога ги имплементира следните цели: 
 
- максимално согорење на горливиот материјал 
- предизвика максимално изумирање на некои несакани  видови 
 
Примери на употреба оган со висок интензитет се следниве: 
 
- Контрола на инвазијата на грмушки или дрва 
- Догорување на остатоци од шума ( намалување на факторите на ризик ,  да се 
помогне регенерација) 
- Други цели на животната средина ( подобрување за живеалиштата за флората и 
фауната) 
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Табела 3. Резиме за видовите на палење 
 
Видови палење Карактеристики Фактори на ризик 
Позадински оган Палете против ветерот или 

надолу по падината да се 
создаде бавно движење на 
пожар со слаб интензитет 

Потенцијал за промена на 
насоката и брзинатана ветрот 

Страничен оган Палете под аголот на ветрот 
и по падината, малку 
повисок интензитет на 
пожар 

Потенцијал за промена на 
насоката и брзинатана ветрот 

Точкаст Често е со мрежест 
распоред 

Потенцијал за пожар со 
голем интензитет 

Во вид на лента Оган запален паралелно со 
контролната 
линија.Ширината на 
лентата е во зависност од 
интензитетот на пожарот.  
може да се работи со тим 

Нарушување на 
комуникацијата меѓу 
тимовите. Палењето излага 
од предвидената 
синхронизација 

Во вид на лента пред 
фронтот на пожарот 

Се употребува во слаби 
услови за горење или да се 
добие висок интензитет во 
добри услови 

Зголемени ризици на бегство 
и голем интензитет 
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Работа во тим 
 
Работа со вашиот претпоставен за палење 
 
Користење на оган во борбата против пожари или пропишаните горења има 
перманентен елемент на ризик во себе. Овие ризици се значително намалени , ако 
операцијата е извршена правилно како што е укажано на тимот. 
 
Добра тимска работа значи да се работи со други  лица и да се комуницира со нив, а и 
со одговорниот, со цел да се оствари саканото. Јасни воведи во работата од страна на 
лидерот се клучен дел од успехот. Брзата перцепција и разбирање на кажаното е важен 
дел на оние кои работат на палењето или само се дел од набљудувачкиот тим. 
 
Табела 4. Препорачан примерок на пропишано горење 
 
Елемент Опис 
1.Вообичаени 
ситуации 

Преглед на топографијата на просторот.временска прогноза и 
можни промени, сегашна и идна стапка на опасност, контекст 
на операцијата 

2. Цели и задачи Општа цел на палењето и подетални цели 
3. Примери за палење Тип и образец на бараното палење за да се достигнат целите, 

за време на распоредот и клучните точки 
4. План за 
локализација 

Контролна линија, тимови,позиција за ресурсите, управување 
со чадот 

5. Задачи Индивидуални задачи и тимски задачи за време на 
операцијата 

6. Управување и 
комуникација 

Сите во областа на пожарот мора да знаат на кого да му 
соопштат информации и кој е лидер. Тие мора да знаат која е 
вообичаената комуникација меѓу партнерите, тимот и како да 
пријават информации 

7. Ризици Осветлете ги опасностите кои се лесни за наоѓање во областа 
и се дел од операцијата 

8. Безбедни зони и 
рути за евакуација 

Ако однесувањето на огнот се смени рапидно/брзо и стане 
опасно, целиот персонал треба да ги знае рутите до 
безбедносната зона 

9. Вонредно 
планирање 

Акции: бегање, несреќа, повреда, губење на комуникација..... 

 
Друг клучен аспект за добра тимска работа е секогаш да се работи со колегите и следи 
одговорниот. Тоа помага во комуникацијата, безбедноста и ефикасноста. 
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НСВПБ (LACES): 
 
Набљудувачи ставени каде што тие ќе може да се видат бариери на оган ,и тимска 
работа. Тие мора да бидат искусни и да го одржуваат тимот информиран за напредокот 
на постојаниот оган, вклучувајќи ја и можноста за промени, како и идентификација и 
предвидување на опасност од ситуации на пожар. 
 
Свеста за она што се случува со оганот и други дејствија мора да се одржува во секое 
време. Бидете свесни за временските промени, каде огинот е во поврзаност со различни 
падини, аспекти и горива. Бидете свесни за опасните области околу машини и опрема. 
Бидете свесни за состојбата на вашиот партнер и членовите на екипата. 
 
Вербална комуникација, рачни сигнали, радио комуникација меѓу членовите на 
тимот , надгледувачите и менаџерите на оган - сето тоа е многу важно. Имаат бекап 
план во случај на неуспех на радио или надвор од мрежа и проверка на радио 
фреквенциите кои треба да бидат користени. На огнената бариера може да биде многу 
бучно. Може да биде потребно да се намали растојанието помеѓу персоналот за 
одржување на добра комуникација меѓу членовите на тимот , особено во тешки 
ситуации. 
 
Правци на бегање. Имајте 2 правци испланирано и одредено со истражувањето пред 
да започнете со работа. Измерете колку долго е потребно да се евакуираат рабптниците 
пеш. Определете ја стапката на брзина и бидете сигурни дека имате доволно време да 
стигнете на безбедно место . Одредете ги екстремните точки , по што напуштање на 
огнената бариера и транзицијата во безбедна зона стануваат неопходни. Реагирајте со 
време додека не е доцна. Правците на бегање треба да го избегнуваат одењето нагоре 
по ридот. Секој треба да го знае планот и она што се бара од него. Секој треба да го 
знае сигналот за евакуација. Проверете нги патиштата на пристапот и дење и ноќе. 
 
Безбедносните зони се дефинирани, оценувани и подготвени правилно. По површина 
треба да бидат доволно големи , така што ќе може да преживее на оган и без 
засолниште. Можете да ја користите претходно изгорена површина и работа, секогаш 
задржувајќи најмалку една нога на сигурна област. Користете ги природните својства  
земјени падини, карпести предели , места со мало присуство на запаливи материјали, 
езера и бари , свежо чистени и ??? во шумата , патишта и области за слетување на 
хеликоптери. Прочистете ги областите од вегетација колку што е можно, имајќи го во 
предвид местото на оган и неговата брзина на ширење во насока на безбедносната 
зона. 
 
Разгледајте го однесувањето и развојот на огнот на безбедносната зона и дали е 
прифатлива неговата големина и поставеност. На рамна површина без ветер 
минималното растојание помеѓу секој човек и огнот треба да биде четири пати 
поголема од висината на пламенот. Растојанието треба да се одржува низ целата 
безбедносна зона. Големи области на безбедност се бараат и се потребни , доколку тие 
се ставени нагоре по ридот или на страната каде што ветрот дува , или ако постои 
голема количина на запаливи материјали. Избегнувајте да ја поставите безбедносната 
зона во стрмни тесни долини или каде патот за бегање оди по ридот. 
 
Во итни ситуации, на патот за повлекување, треба да се ослободиме од секоја 
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несуштинска опрема. Треба да се задржи рачен алат, вода, засолниште, ако има секако . 
Држете се што е можно подоле и штитете го респираторниот систем и голата кожа. 
 
Општи ограничувања од околината во процесот на палење 
 
Дим 
 
Димот е присутен во текот на операциите со горење. Димот може да ве доведе во 
заблуда и да предизвика конфузија, односно да се изгубите. Важно е за цело време да 
знаете каде сте, да ги знаете вашите правци за повлекување и постојано да сте во 
контакт со други членови на тимот и вашиот претпоставен. 
 
Димот од пропишаното горење понекогаш може да ја ограничи видливоста на 
околните јавни патишта. Овие патишта треба да содржат соодветни знаци 
информирајќи дека операцијата е спроведена со горење. 
 
Димот , исто така, може да биде фактор на ризик за здравјето или надразнување за 
некои луѓе со одредени медицински состојби . 
 
 
Ограничувања на околината 
 
 
Многу области каде што пожарот може да се случи или горењето , имаат безбедносна 
вредност за живеалиштата на дивиот свет кој е загрозен. Менаџерите на локалното 
земјиште треба да се консултираат за плановите пред операциите со горење, пред да се 
користат несоодветни противпожарни методи , на пример концентарт од синтетичка 
пена. 
 
 
Општи правила за „ пали или не пали“  при операциите на палење 
 
- Секогаш започнете со палењето од безбедната точка или безбедната огнена бариера. 
- Бидете сигурни дека ќе ги разберат вашите инструкции и јасно да ја претставите 
целта на техниките на горење кои ќе се користат, факторите на ризик , контролните 
мерки и обврски. 
- Известувајте го вашиот тим и претпоставен за какви било промени во однесувањето 
на пожарот или непланирани настани . 
-Палете надолу по ридот, кога е тоа можно. 
- Палете спроти ветрот, ако е тоа можно. 
- Почнете од фронтот-челото, одете кон крилата/страните, а потоа на задниот дел, ако е 
можно. 
- Започни со палење истовремено од двете насоки во терен како седло. 
- Прилагодете ја методата на горење за да одговара на ситуацијата 
- Ако условите се поволни, горете без одлагање, одложувањето може да доведе да 
потоа е премногу доцна. 
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- Горете мали делови на линијата за ако има проблем да имате големи шанси да го 
контролирате 
 
Сите контролирани горења бараат претходна подготовка на областа, како што се 
контролни   линии и пожарни препреки. 
 
Тие треба да се планираат во согласност соприродните пожарни препреки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Референци: 
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Одрекување од одговорност 
 
 
Напор е направен за да се осигура точноста на информациите дадени погоре, како и 
фактот дека тоа се базира на верувањето на Глобалниот центар за следење на шумски 
пожари , на Меѓународната асоцијација на службите за заштита од пожари и спасување 
Иницијативи за рурален развој , Ltd ( заедно со партнерите во проектот EuroFire , тоа е 
добра модерна пракса пред датумот на кој таа беше подготвена. Ова не претендира да 
биде крајно во својата содржина и е отворено за ревизија. 
 
Информациите кои се дадени се за општи информативни цели, кои се потпираат на 
одредени цели. Информациите се конфигурирани за употреба со било какви групни 
или сопствени правила, регулативи или препораки и совети на сите релевантни 
комисии или одговорност на секоја група е читањето на оваа информација, да се 
осигура дека какви било ризици кои се релевантни за одредена активност, целосно се 
разгледуваат. 
 
EuroFire проектни партнери и нивните вработени или агенти исклучуваат одговорност 
(пред проширената рамка дозволена со закон ) за било какви грешки, пропусти или 
лажни изјави содржани во информацијата, ниту за било каква загуба, штета или 
непријатности доживеани од било кое лице што дејствува со потпирање на овие 
информации. 
 
[Информациите се заштитени со авторски права и закони за интелектуална сопственост 
и изразени во изјавите или поинаку договорено во писмена форма, можете да ги 
користите и да ја копирате информацијата за ваша лична, некомерцијална употреба, 
под услови на соодветно признание.] 
 
Обезбедувањето на информации и вашето нивно користење ќе биде регулирано  и 
толкувано во согласност со законите на Шкотска и сите корисници на информациите 
непроменети да ги остават на шкотските судови во однос на било какви побарувања 
или активности поврзани со информации или неговата употреба. 
 
 


