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Експлоатација моторних возила 
 

Основни циљ квалитетне експлоатације моторних возила је да се извуче максимум из 

возног парка, тј. максимални профит, уз минимална улагања. То не значи аутоматски да треба 

куповати најјефтинија возила, јер то са собом носи повећане трошкове одржавања. Такође, 

одређене привредне делатности захтевају повећано улагање у углед фирме, па самим тим у 

скупљи возни парк, који нема утемељења у ефикасности саме производње и транспорта, већ је 

разлог чисто маркетиншке природе.  

Чак и у том случају (куповине беспотребно скупих возила и опреме) треба поштовати нека 

основна правила како би сачували новац фирми. ГПС контрола возила је у многоме допринела 

квалитетнијој експлоатацији возила. Омогућила је контролу путање кретања и брзине кретања 

возила од стране надлежних у фирми, а подаци које сакупља компјутер самог возила и снимци 

камере које су уграђене у возило могу бити коришћени за анализу, уколико је то потребно. 

Потребно је возила користити искључиво за потребе предузећа (што није увек случај). 

Брзину кретања прилагодити на оптимум јер се тако троши најмања количина горива. Не 

преоптерећивати возила, и избегавати било коју врсту наглог маневра (кретање, кочење, скретање 

при пуном гасу...) јер све то доводи до бржег трошења потрошних делова возила (ламела, кочионе 

облоге, пнеуматици) и гориво сипати у контролисаним условима (станица погонског горива у 

оквиру предузећа). Већина ових ствари је обухваћена правилником о спровођењу послова 

безбедности у саобраћају и коришћењу возила који је у скраћеној верзији приказан на једном од 

претходних предавања. 

Осим тога, треба тежити типизацији возног парка, што значи да возила не треба да буду 

превише различита ни по произвођачу, ни по габариту. Потребно је број класа возила по функцији 

и величини свести на минимум и у свакој класи возила узети потребан број идентичних возила.  

Ово се у државним фирмама коси са законом о јавним набавкама, зато што по слову 

закона сваки понуђач који испуни услове тендера и има најповољнију понуду би требао да добије 

на тендеру. Иста ствар се дешава и у огромним приватним корпорацијама где власници фирме 

физички не могу да испрате набавку возила и очекују да систем унутар фирме то одради 

самостално у складу са правилима фирме (која су у многоме слична закону о јавним набавкама јер 

власници желе да се заштите од тога да поједини у фирми имају приватне контакте и да набављају 

оно што није у најбољем интересу фирме зарад своје личне користи). 

Квалитет је оно што се не види тако очигледно на тендеру. Такође се не види искуство 

запослених у оквиру фирме у одржавању одређене врсте возила, као и доступност и повољност 

цена резервних делова. Лошим избором понуђача може се доћи у ситуацију да се купи 

неквалитетна опрема (која на папиру изгледа исто као и квалитетна), где ћете у случају квара 

чекати на поправку много дуже, а кварови ће бити чешћи. Лични контакти са појединцима у 

конкурентским фирмама које имају искуства са коришћењем исте опреме и лични контакти са 

добављачима квалитетне опреме оптималне цене су од пресудног значаја. Код првог сакупљате 



искуства из експлоатације одређене врсте опреме и начин како се превазилазе проблеми, а код 

другог се гради један однос међусобног поверења.  

То у пренесеном значењу значи максимални ангажман квалитетног добављача око помоћи 

када вама затреба, а ваш део посла је уређивање тендера тако да се из документације избаце 

беспотребни захтеви који би аутоматски елиминисали квалитетног понуђача, и постављање 

строгих захтева везаних за гарантни период и процес експлоатације и одржавања које квалитетни 

понуђач може да испуни. 

Поменути беспотребни захтеви се убацују најчешће од стране оних унутар ваше фирме 

који имају контакте због личних интереса са добављачима опреме која није одговарајућа. Пример 

би био захтев „да понуђач у претходних годину дана има обрт од пар милиона еура“. Ово би 

беспотребно елиминисало све понуђаче нешто јефтиније, а квалитетне опреме, и тендер би 

аутоматски добили произвођачи скупе опреме, која вама није потребна. Строги захтеви за 

експлоатациони и гарантни период би довели у ситуацију да уколико јефтинији и неквалитетан 

понуђач добије на тендеру да буде аутоматски елиминисан код следећег тендера уколико се на 

претходном послу није добро показао.    

Примера као ових што сам навео у претходном пасусу има много; видећете их, нажалост, у 

пракси. Има их и у много развијенијим друштвима од нашег, а многе од тих примера су баш и та 

друштва измислила. Било ми је некоректно да испишем све, а да се бар мало не дотакнем те теме 

чију ћете проблематику готово поједнако често сретати на вашем радном месту као и 

проблематику чисто техничке природе. Од следећег наслова се враћамо искључиво на технику. 

 

Мазива 

Процес подмазивања представља довођење мазива између површина код којих постоји 

релативно кретање једне у односу на другу (клизни лежај, карике клипа и цилиндар, зупчаници у 

мењачком преноснику...). Улоге мазива су: 

• Подмазивање, односно смањивање трења, дужи век трајања, смањена потрошња 

горива или струје за погон 

• Хлађење површина тако што се циркулисањем мазиво охлади тако да мазиво ниже 

температуре долази у зону оптерећења где се  поново загрева. 

• Одвођење нечистоћа из зоне оптерећења 

• Амортизација удара и вибрација 

• Пренос снаге код аутоматских мењача 

• Заптивање 

• Спречавање корозије 

Технологија је јако развијена и мазива се праве специфично за различите намене и на 

вама је да умете да се снађете и да изаберете оно које вам одговара, а да не платите сувише 

велику цену. Како не бисмо користили нешто неодговарајуће за нашу опрему, треба испоштовати 

неколико захтева: 

• Куповати мазиво од реномираних произвођача и дистрибутера. То не значи да морају бити 

и најскупљи, већ је важно да поштују произвођачке норме. 



• Познавати означавање мазива, тако да можемо одредити које нам мазиво одговара, да не 

купимо погрешно 

• Вршити редовну замену мазива у прописаном интервалу. Боље је купити моторно уље 

умерене цене и извршити замену 2000км или 2 месеца пре редовног интервала замене, 

него користити скупље моторно уље и понекад пропустити интервал замене за 1000км или 

1 месец. Чисто мазиво чији рок употребе није истекао је најбоље мазиво за вашу машину. 

По агрегатном стању мазива делимо на: 

• Гасовита (ваздух и неутрални гасови азот, хелијум) – стоматолошке бушилице, клизни 

лежајеви 

• Течна (масна, терна, минерална, синтетичка уља и разне неорганиске материје) 

• Получврста: сапунске масти (калцијума, натријума, баријума или литијума) и несапунске 

масти (бентонит, вазелин, парафин, восак, смоле...) 

• Чврста (керамика, графит, мекани метали, молибден дисулфид, оловооксид...) 

Користе се такође и мешавине различитих мазива: 

• Минерална и масна уља – компаудирано уље 

• Минерална и синтетска уља – легирано уље 

• Минерално уље и вода – емулзија 

Код моторних возила се користе минерална и синтетичка уља. Минерална се добијају 

прерадом нафтних деривата и по свом саставу су угљоводоници, а синтетичка се добијају 

синтезом прерађених естара биљног и животињског порекла. 

Минерална уља делимо на: 

• Уља парафинске основе (висока оксидациона стабилност, добре високотемпературске 

карактеристике, непогодна тачка стињавања) 

• Уља нафтенске основе (слабија оксидациона стабилност, нижи индекс вискозитета и нижа 

тачка стињавања) 

• Уља ароматске основе (слаба хемијска стабилност и лоше вискозитетно температурске 

карактеристике) 

 

Особине мазивих уља 

У претходном пасусу смо већ поменули неке од својстава (особина) мазива преко којих се она 

могу међусобно упоређивати и које се могу утврдити лабораторијским испитивањима. Такође је 

важно испратити у ком опсегу температура, притисака и релативних брзина кретања мазива 

задржавају своја својства у прописаним границама, а то је неопходно јер су ти радни услови 

променљиви (летњи или зимски услови хладног старта, рад на ниском или јако високом 

оптерећењу...)  

Особине које су најчешће од интереса су вискозитет, температура течења, температура 

замућења и температура стињавања. 



 Вискозитет 

 Вискозитет мазива се дефинише као отпор који флуид пружа струјању. Потпуно је свеједно 

да ли пуштамо да мазиво цури кроз цевовод, или неки предмет пустимо да пропада кроз мазиво 

или се мазиво налази између две површине које су у међусобном релативном кретању. 

 У овој теорији се подразумева да је струјање флуида ламинарно, што значи да сви 

молекули у замишљеним слојеви флуида имају исту брзину кретања, а да међусобно слојеви имају 

све већу и већу брзину што се више удаљавамо од непомичног зида суда уз који молекули флуида 

апсолутно мирују. То би значило да је брзина струјања флуида  у отвореном каналу највећа на 

површини флуида у средини струјног тока, а најмања, односно једнака нули на дну канала уз доњи 

зид канала.  У цеви би највећа брзина струјања молекула била у средини попречног пресека 

кружне цеви (у центру круга), док би уз унутрашњи зид  цеви молекули мировали. 

 

Уколико би суд који садржи флуид био велик, а релативно плитак, и уколико бисмо 

поставили на површину флуида неки правоугаони плочасти предмет велике површине и мале 

дебљине (стиропор, даска) и вукли га силом коју можемо да измеримо, брзину сваког од слојева 

бисмо одредили према обрасцу: 

𝜏 = 𝜂 ∙
𝑑𝑉

𝑑𝑦
 

  
 

𝐹

𝐴
∙ 𝑦 = 𝜂 ∙ 𝑉 

 

𝑉 =
𝐹 ∙ 𝑦

𝐴 ∙ 𝜂
 

где је 𝜏 напон смицања између слојева, а 𝑦 растојање посматраног слоја од дна суда, односно 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = ℎ - дубина суда. Из последње посматране једначине се види да што је динамички 



вискозитет 𝜂 већи са истом силом вучења можемо остварити мању брзину померања плоче која 

плута, и обрнуто. 

Јединица за динамички вискозитет је: 

[
𝑁𝑠

𝑚2
] 

Исак Њутн се бавио овом проблематиком и зато за све флуиде који при истој температури 

имају увек исту динамичку вискозност кажемо да су њутновски флуиди. 

Кинематска вискозност се понекад користи, нарочито у хидраулици и представља однос 

динамичке вискозности флуида и његове густине: 

𝜈 =
𝜂

𝜌
[
𝑚2

𝑠
] 

У пракси користимо понекад релативну вискозност која заправо представља поређење 

вискозности посматраног флуида у односу на вискозност воде. Јединице које се помињу су 

Енглерови степени (°Е), Сајболтове секунде (SUS, SUF), Редвудове секунде (RI, RII), тако да све 

то треба имати у виду уколико у послу будете долазили у контакт са овом проблематиком. 

У лабораторијским условима се може измерити вискозитет, и сви вискозиметри су 

базирани на мерењу времена протицања испитиваног флуида под дејством силе гравитације 

између две референтне линије на апарату за мерење. Називи вискозиметра су Cannon-Fenske, 

MacMichael, Sazbolt Universal, Hepler, Vogel-Ossag... 

Последње поменути је скициран на следећој илустрацији. Температура мазива мора бити 

константна, што се постиже мешалицом, грејачем и термометром. Кад се постигне униформна и 

жељена температура, мазиво се пумпицом извуче увис из суда кроз цев која на себи има 

проширење са две ознаке. Кад се пумпица склони, мазиво постепено почиње да тече у суд из ког је 

извучено под дејством гравитације. Температура се редовно проверава и мора бити у прописаним 

границама, а мери се време колико треба да протекне док  слободна површина мазива прође 

између две референтне линије приликом истицања назад у суд.  Ради прецизности мерења, ово 

време не сме бити краће од 30 секунди. Кинематски вискозитет се израчунава тако што се фактор 

капиларе (који је карактеристичан за сваки мерни апарат) помножи са измереним временом. 

 



 

 

Из овог експеримента се види да се температура не сме мењати јер то утиче на промену 

вискозитета. Из тог разлога је и уведен појам индекса вискозитета који показује колико се мења 

вискозитет у одређеном температурском опсегу у односу на две референтне вредности. 

 

 



Прва референтна вредност је екстремно велика промена вискозитета са температуром 

мазива (пример су минерална нафтенска уља која смо поменули), и таквом мазиву (L у дијаграму) 

се додељује вредност VI=0. Друга референтна вредност је екстремно мала промена вискозитета 

мазива са променом температуре (пример су минерална парафинска уља) и таквом мазиву (H у 

дијаграму) се додељује вредност индекса вискозитета VI=100. Нашем уљу додељујемо индекс 

вискозности након емпиријског испитивања по следећем обрасцу у зависности од ове две 

поменуте референтне вредности познатих уља, где је  U вредност вискозитета нашег непознатог 

уља. Све вредности вискозитета се мере при температурама мазива од 40°C и 100°C. 

𝑉𝐼 =
𝐿 − 𝑈

𝐿 − 𝐻
∙ 100 

Напомена везана за дијаграм приликом одговарања на овакво питање на испиту: све праве 

у дијаграму морају да опадају, јер не постоји мазиво чија величина вискозитета расте или остаје 

константна упркос расту температуре! 

 

Карактеристичне температуре мазива су: 

• Температура замућења је температура на којој се бистро мазиво замути, односно 

замагли, услед издвајања кристала парафина приликом хлађења под одређеним условима 

• Температура течења је најнижа температура на којој мазиво још увек тече кад се хлади 

под одређеним условима 

• Температура стињавања је најнижа температура на којој мазиво више не тече када се 

хлади под одређеним условима, и тад губи своја мазива својства, тако да радни опсег 

температуре машине мора бити изнад ове темепратуре. 

Одређивање свих ових температура, индекса вискозитета или било које лабораторијско 

испитивања мазива је стриктно дефинисано стандардима из ове области. 


