
7. УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ И СРЕДСТВА ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ 

ТЕРЕТОМ 

 

Разликујемо три основне категорије терета. То су комадни, расут терет и 

флуидни материјал. Комадни терет може бити појединачан и групни на 

јединственом транспортном суду: контејнеру или палети. Комадна роба се 

транспортује различитим типовима транспортних средстава копненим, 

водним или ваздушним саобраћајем док флуидна роба и расут материјал 

изискују посебне услове транспорта. Приликом претовара комадни 

материјал је могуће преносити средствима скоковитог транспорта као и 

вертикалним и хоризонталним путем а ређе средствима континуалног 

транспорта док се расут материјал  преноси првенствено средствима 

континуалног транспорта. Флуидна роба се готово искључиво претоварује 

цевним транспортом. 

 

7.1 Комадни терет 

 

Комадни материјал чине засебне или међусобно повезане независне 

јединице терета различите величине и масе при чему је могуће сваку од 

јединица и појединачно премештати. 

 

Слика 7. 1 .  

Процедуре 

претоварног 

процеса са 

становишта 

степена 

механизованости 

 



 

Шематски приказ типова претовара комадне робе са становишта типова       

процедура премештања: А, В, С.... и нивоа механизованости: 1, 2... дат је 

сликом 7.1. Манипулација комадним теретом се обавља средствима за 

захватање предмета рада. Ова средства се каче на ужад или ланце којима 

се врши потезање. Ужад и ланци, у неким случајевима, могу и сами бити 

средство за захватање материјала.  

 

7.2 Флуидна роба 

 

Флуидну робу чине течна и гасовита роба. Ситан материјал као што су 

завртњи, подлошке, навртке и сл. се уподобљава овој врсти терета. 

Транспорт флуидне робе се обавља специјалним возилима, цистернама и 

цевоводима у копненом саобраћају као и танкерима у водном. При 

транспорту флуида треба увек водити рачуна о термичком, 

хидродинамичком стању материјала као и о агресивности у погледу на 

хемијски састав. Претовар се обавља цевима и пнеуматским транспортом, 

при чему треба водити рачуна о средству које носи транспортовани флуид, 

његовој специфичној тежини и својствима мешања са транспортованим 

материјалом. 

 

7.3. Расут материјал као најраспрострањенији терет који се 

транспортује 

Основне карактеристике расутог материјала су: 

- насипна густина, 

- степен збијености, 

- унутрашње и спољно трење и 

- степен попуњености захватног уређаја транспортног средства: 

грабилице, кашике и сл. 



 

Расут материјал представља специфичну и веома заступљену врсту терета 

која се среће у свим категоријама транспорта како по врсти тако и по месту 

примене. Најзаступљенија је ова врста терета у пољопривредној и 

прехрамбеној индустрији: житарице, шећер, со, ђубриво, хемијски 

препарати, затим у рударству: руда, угљена прашина; грађевинарству: 

песак, глина, шљунак, гипс, камен; и металургији: пепео, песак, шљака, 

кокс. 

Ови материјали изискују специфична средства транспорта, средства за 

захватање материјала као и средства претовара. Из тог разлога се данас све 

чешће граде посебна постројења, на саобраћајним терминалима, 

искључиво за претовар овакве врсте терета па се чак и читави терминали 

специјализују за претовар оваквих материјала. 

 

Средства претовара су, првенствено, пнеуматска, тракасти и гравитациони 

транспортери и то за материјале мање величине комада, гранулометријског 

састава. Ово се односи на пољопривредно прехрамбене расуте материјале 

и расуте материјале за грађевинарсво и металургију, док се за претовар 

руде користе средства континуалног транспорта, првенствено чланкасти 

транспортери. Средства транспорта су првенствено, универзалног типа: 

водна средства са пространим коритом, железнички вагони, средства 

друмског транспорта са хидрауличким уређајем за истовар, такозваним 

кипер механизмом – камиони – кипери, док се транспорт руде, где год је то 

могуће, а и неопходно, обавља континуалним жичаним надземним путем 

ведрима. Код таквог транспорта треба предвидети и одговарајуће, 

заштитне, мере како не би дошло до материјалне штете или повреда у 

случају осипања терета. 

 



Под расутим материјалом се, у металопрерађивачкој производњи, 

подразумевају ситни делови, вијци, подлошке, навртке и други материјали 

који се, као и материјали у пољопривредно прехрамбеној индустрији и 

грађевинарству, у погледу на примену пнеуматског транспорта и 

транспорта цевима, могу поистоветити са флуидним материјалима. 

 

7. 3. 1. Насипна густина 

Насипна густина: m[kN/m3], представља однос силе тежине робе у 

баждарној посуди за мерење насипне густине и запремине ове посуде. Тако 

се разликује: 

- лака роба, m 12 kN/m3, 

- средње тешка роба, m= 12 – 20 kN/m3, 

- тешка роба, m= 20 – 26 kN/m3, 

- веома тешка роба, m >26 kN/m3. 

 

 

7.3.2 Степен збијености 

Овај параметар је још један од значаја при избору како средства 

транспорта тако и средства претовара. Значајан је при одлучивању о 

могућности губљења количине услед осипања. Представља однос тежине 

материјала: Gms, који је сабијен, на начин како је стандардом прописано, у 

посебној, за то предвиђеној посуди, и тежине истог тог материјала: Gm, у 

истој тој посуди, али који се није, претходно, сабио: 

=GmsGm, 

  при чему су: 

     Gms [N] - тежина сабијеног материјала у баждарној посуди, 

     Gm [N] - тежина несабијеног материјала у баждарној посуди. 

 

7.3.3 Унутрашње и спољно трење 



И ови параметри, као и степен збијености, представљају утицајне величине 

на могућност губљења терета услед осипања током транспорта и 

претовара. Прво ћемо дефинисати угао насипања, према сл. 7.2, слика 1, 

који се назива и угао природног нагиба материјала у покрету:  [step]. Овај 

параметар представља неки проценат, најчешће, 70% насипног угла 

природног материјала у стању мировања: s[step], 

s. 

 

 

Слика 7.2 

Зависност угла 

насипања у 

миру: s од 

фреквенције 

осциловања 

 

У случају да је подлога, у стању мировања, некретања транспортера, 

изложена вибрацијама угао насипања у миру: s ће се мењати према: сл. 

7.2, у зависности од фреквенције и дужине трајања осциловања. Према 

величини природног угла насипања: [step], у покрету, материјали се 

сврставају у шест група: 

- лебдеће честице у ваздуху,  

- лако покретљиве честице,   300, 

- средње покретљиве честице, 00, 

- тешко покретљиве честице, 41060, 

- повезане честице,  > 600, 

- лепљив материјал. 

 

0 s 

 

     

ѕ 



 

Коефицијент унутрашњег трења представља величину трења између 

честица самог материјала а дефинише се, на основу угла насипања, као: 

u=tg , 

док коефицијент спољног трења представља коефицијент трења између 

честица материјала и подлоге а дефинише сe као: 

- коефицијент спољног трења у стању мировања, Т.7.1 и 

- коефицијент спољног трења у стању кретања. 

 

 

 

7.4 Технологија рада са теретом 

 

Средства за захватање материјала користе се за причвршћивање терета 

који се транспортује, утоварује, истоварује или претоварује, за извршни 

орган средства унутрашњег транспорта. Ова средства се првенствено 

користе у склопу примене скоковитог транспорта: виљушкара, колица, 

 

 

Слика 7.1  Угао 

насипања 

T.7.1 Коефицијент спољног трења у стању мировања 



слагача као и дизалица и преносилица. Кроз тачке које следе упознаћемо се 

са основним средствима за захватање материјала. 

 

7.4.1 Конопци 

Служе за качење и подизање терета. Предност у односу на друга средства 

је у томе што не доводе до оштећења терета. На оштрим ивицама је 

неопходно користити заштитнике да не би дошло до оштећења конопца. 

Пречника су 13 до 150 mm а производе се од материјала према таблици Т. 

7.2, при чему је индексом дат умножак величине чврстоће у односу на 

конопљу. Допуштено напрезање на истезање износи од 1 до 1.2 kN/cm2 за 

конопљу при чему сила тежине терета, који се таквим ужетом може 

носити, износи:  

 

GkN= 0.4d2, d mm - пречник ужета, 

 

уз степен сигурности од 7-8. Сликом сл. 7.3 дат је утицај угла обухватања 

ваљка на носивост конопца (100% - 50%.G). 

 

 

Т.7.2 Материјали за израду конопаца 

 

 

Слика 7.3 

Утицај обухватног угла на носивост 

конопца 

 

материјал Индекс 

конопља 1.00 

сисал 0.94 

манила 1.25 

најлон 3.75 

дракон 2.50 

полиетилен 2.20 

полипропилен 2.60 



7.4.2.Челична ужад 

Користе се као захватна ужад у облику бесконачног ужета или у 

комбинацији са ушицом, прстеном или куком, сл. 7.4. Такође изискују 

заштитне подметаче као и конопци а уже чврстоће 1.6 kN/cm2 при углу 

обухватања од 00 , према сл. 7.3, која важи и за ужад, имаће носивост од 

2.85 до 165 kN у зависности од пречника ужета који износи од 6.5 до 60 

mm, при чему носивост од 88 kN одговара пречнику ужета од 42 mm. При 

повећању угла обухватања носивост пада према сл. 7.3. 

Критеријум за одбацивање ужета 

У случају појаве пукнутих жица на најлошијем делу ужета а на дужини од 

6d, односно, 30d, d je пречник ужета, у броју преко износа датог 

таблицом: Т.7.3, уже се мора одбацити. 

 

 

Слика 7.4  

Извођење захватног дела ужета 

 

 

Т.7.3 Критеријум за одбацивање ужета 

 

 

 

 

 

 

 

 7.4.3 Жичане траке 

Пречник 

d mm 

број пукнутих жица 

на 

6d                  30 d 

6.5-12.5 8 16 

13-27 30 60 

36-60 40 80 



Користе се као веома савитљиво средство и са великом належућом 

површином за оптерећења од 10 до 150 kN. Ширина траке је 75 до 450 mm, 

сл. 7.5. 

 

                      Слика:7.5 

Захватање предмета жичаном траком 

 

7.4.4. Пластичне траке 

Служе за транспорт фино обрађених делова а носивост је од 1.6 до 4.7 kN 

по центиметру ширине при чему носивост зависи од материјала траке: 

најлон, дакрон као и од начина качења: путем петље или обухватно, сл. 7.6. 

 

       Слика: 7.6.                                                                Слика 7.7. 

Обухватање терета пластичном траком                       Примена колутних 

                                                                                                           ланаца 

 

7.4.5.Колутни ланци 

Предност ланаца као средства за захватање материјала у односу на 

претходно наведена је у томе што су гипки, мање осетљиви на промену 

температуре. Мана је у томе што слабо подносе ударна оптерећења. 

Допуштено оптерећење је 6 до 12 kN / cm2, а лом настаје при 24 kN/cm2. 

греда 



Новије изведбе ланаца подносе оптерећења до 31.5 kN/cm2 при чему је 

чврстоћа лома 52.5 kN/cm2. Носивост по једном ланцу у спрези износи од 

2.5 до 325 kN при чему је пречник жице од 5 до 60 mm. Ланци се не смеју 

укрштати а при ношењу са два и више ланаца дозвољено оптерећење се 

рачуна као умножак дозвољеног оптерећења за један ланац бројем два без 

обзира што је број ланаца у спрези већи од два с обзиром да, у случају 

већег броја ланаца долази до неједнаког оптерећивања ланаца у спрези. 

Захватање ланцима дато је сликом 7.7. 

 

 

7.4.6. Куке 

Користе се у комбинацији са неким од средстава за захватање терета: 

челичним ужадима или  ланцима. Носивост куке је 2 до 3500 kN. Израђују 

се од челика Č.0445 или Č.1431 а за рад при великим термичким 

оптерећењима се користи челик чврстоће: 420 – 500 N/mm2. При провери 

која се мора спровести бар један пут годишње установљавају се евентуалне 

прскотине и одступање од толерисане мере. Изведбе кука дате су сликом 

7.8. Примена је за захватање комадног терета који се може закачити, сл. 7.6 

и 7.7 као и претовар цилиндричног терета, сл. 7.8 и 7.11. Кука је најчашће 

средство за непосредно захватање комадног материјала код преносилица у 

складиштима и материјалној производњи као и код дизалица. 

                 

 

 

 

 

 

Слика 7.8. 



Куке 

 

 

 

 

 

7.4.7. Греде 

Греде се употребљавају за захватање терета у садејству са другим 

средствима за захватање материјала: куком и пластичном траком, сл. 7.6, и 

куком и ужетом, сл. 7.6. Носивости су до 100 kN. 

 

7.4.8 Клешта 

Клешта, сл. 7.10, употребљавају се за захватање плоча, лимова, 

цилиндричног, сл. 7.11 и призматичног терета, прстенастог пресека. 

 

Осигурање терета током премештања се реализује тежином самог терета. 

Нарочито долазе до изражаја при претовару у лукама, сл. 7.12 и при 

складиштењу. 

 

Димензије терета су ширине до 1800 а дужине до 4200 mm. Носивост  

износи до 20kN. 

 

 

 

 

 

 

  

      

Слика 7.10. Клешта 



           

 

 

 

 

 

Слика 7.11 

Терет цилиндричног облика, (engl. coil) и равне плоче, (engl. sheet material) 

 

Слика 7.12. Базен луке Београд; вез, затворено складиште и лучке дизалице 

 

7.4.9 Магнети 

Служе за дизање челичних делова и оних од сивог лива, лимова површине 

до 3000 x 12000 mm и сл, сл. 7.13. Највећи учинак је за масивне блокове за 

разлику од облих делова. Нису отпорни на рад на температури преко 5000C 

с обзиром на изолацију. Носивост је и преко 1 МN а користе једносмерну 

струју напона од 110 до 600 V.  Треба водити рачуна да, у случају прекида 

напајања, терет пада што јесте у функцији обављања посла али изискује 

додатне мере безбедности на раду запослених. 



 

           

 

 

 

Слика 7.13. 

Mагнети 

 

 

 

7.4.10 Грабилице 

Грабилице, сл. 7.14 и 7.15, служе за механички претовар цилиндричног 

материјала (трупци, обла дрвна грађа), полипна, сл. 7.14 као и расутог, сл. 

7.2 и 7.16, материјала, сл. 7.14. Разликујемо лаки, средње тешки, тешки и 

веома тешки расут материјал коме се насипна густина, сл. 7.2 и Т. 7.1, 

креће од 0,2 до 2.5 t/m3, сл. 7.16. При томе треба водити рачуна о насипном 

углу – углу изводнице купе материјала и хоризонталног тла (до 500), сл. 

7.2, као и коефицијенту трења, тач. 7.3.1, 7.3.2 и 7.3.3. 

 

 

 

 

 

Слика 7.14  

Грабилица - полипна 

 

 

Активирање грабилица је путем ужета и сопственог погона. Отварају се 

повлачењем чланка 3, сл. 7.15, ужетом, наседањем грабилице на материјал, 

комбиновано или супротносмерним потезањем. Капацитет грабилице је до 

5 m3 а са супротносмерним потезањем од 0.5 до 2.4 m3. 



 

 

 

 

 

 

Слика 7.15 

Грабилица за захватање расутог материјала 

и полипна (горњи ред у средини) 

Грабилице са сопственим погоном (капацитета до 8m3) покрећу се 

електромотором, електрохидраулички, или пнеуматски. Време отварања је 

око 10 до 30 s док је време затварања грабилице од 5 до 15 s.  

 

Слика 7.16 Честица расутог материјала; 

димензиона апроксимација. Зрно се разматра као 

квадар правилних страна 

  

7.4.11.Претоварне плоче 

Претоварне плоче представљају равне површине за пренос робе у 

јединственом транспортном суду као што су палете и контејнери. Користе 

се и за претовар наслаганог материјала, комадног, и другог терета 

правилног облика. 

 

7.4.12. Спредер 



Спредер је средство за захватање јединственог транспортног суда, 

контејнера, сл. 7.17, уоквирено. Ово средство се користи у садејству са 

возилом за претовар контејнера, сл. 7.17 или са лучком дизалицом, сл. 7.18. 

 

Карактеристично је да се хватаљке могу 

размицати телескопирањем и на тај начин се 

прилагодити различитим дужинама великих, 

стандардних контејнера од 10, 20, 30 и 40 

стопа. 

 

 

 

 

 

Слика 7.17. 

 Утовар контејнера на средство друмског 

транспорта спредером 

Ови контејнери су истоветне, стандардне, 

ширине тако да се само размицањем хватаљки спредера омогућава 

захватање уз аутоматско квачење које се реализује у тренутку наслањања 

спредера на науглице у рогљевима контејнера. 

 

Савремене лучке дизалице опремљене овим средством за захватање 

материјала у стању су да претоваре 38 до 41 контејнер на сат са брода на 

простор пристана, веза. Носивост спредера је до 400kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СРЕДСТВА ЗА ПОГОН ТРАНСПОРТЕРА ПОВЛАЧЕЊЕ И 

ПОДИЗАЊЕ ТЕРЕТА 

 

Средства која се користе за подизање тертета путем дизалица и 

преносилица као и за пренос погона код средстава унутрашњег транспорта, 

што подразумева и повлачење извршних органа, носиљки, нпр, код 

средстава континуалног транспорта су ужад и ланци. Ужад су извршни 

орган при подизању терета применом средстава прекидног дејства а ланци 

представљају погонски орган код средстава унутрашњег транспорта. 

 

8.1. Челична ужад 

Првенствена примена ужади је за подизање терета путем дизалица и 

преносилица. Служе и за повлачење стреле дизалице, корпи жичара као и 

за повлачење терета или људи, ски лифт, нпр. Примењују се и за ношење 

корпи са теретом или људима код кабловских дизалица. Челично уже се 

користи и при захватању терета код примене средстава цикличног 

транспорта. Израђујe се од челичних жица које се упредају у струкове а 

ови у ужад. Смер упредања жице у струк може бити двојак: леви или 

десни. 

 

По врсти упредања струкова у уже имамо: нормалнo, истосмернo и 

наизменичнo упреденo ужe.  

 

Нормално упредено уже има смер упредања струкова супротан од смера 

упредања жице у струку. Овакво уже има у поређењу са истосмерно 

упреденим ужетом има храпавију површину, брже се троши и мање је 

савитљиво, али у погледу одпредања је боље. 

 

Код истосмерног упреденог ужета смерови упредања жице у струку је исти 

са смером упредања струкова.  



Истосмерно има већу трајност као и належућу површину што омогућава 

већу носивост док се у односу на нормално упредене уже  се лакше 

одпреда. С обзиром на то трајност истосмерног ужета је 25 до 50 % већа у 

односу на нормалноупредено уже.  

 

Наизменично упредено уже израђује се од струкова код којих су смерови 

упредања жице наизменично леви односно десни. Због тога се ова ужад 

теже деформишу и имају већи отпор клизања. 

 

Конструкције ужади дате су сликом: 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8.1 Извођење ужади: Seale, Wаrrington и са жичаном испуном 

 

Језгро омогућава већу гипкост ужета. Неопходно је обезбедити заштиту од 

корозије ужета и то путем подмазивања или галванским путем, термо 

хемијским поступком: цинковање, наношење бакарне или оловне превлаке 

или пластификацијом која омогућава и већу динамичку чврстоћу. 

Пластична превлака омогућава поједностављено одржавање. При томе 

разликујемо ужад предену под истим углом предења што значи 

различитим кораком предења по слојевима од ужади предених са 

различитим углом али са истим кораком, непаралелна пређа, сл. 8.2. Код 



других имамо укрштање слојева али се преузима оптерећење равномерно. 

Код првих је већа трајност с обзиром на потпуно налегање жица.  

 

Слика 8.2 

Упредање жице 

у струк, под 

истим углом 

упредања а 

различитим 

кораком 

упредања: а.) и 

обратно: б.) 

 

Код ужади која под оптерећењем ротирају делимично се губи облик те 

долази до пластичног, торзионог, деформисања што може узроковати 

хаварију. За овакве примене уводи се уже састављено од струкова код 

којих се разликује предење; један је десни укрштени а други леви 

истосмерни. На тај начин се уже „супротставља увијању” те је трајније. 

  

Жица може бити преднапрегнута у струку ако није претходно обликована 

што за 50% смањује трајност ужета у односу на она код којих у жици нема 

напона узрокованих савијањем ради упредања. Ова друга ужад се могу 

савијати у петље. 

 

Потребан пречник ужета за повлачење стреле дизалице нпр. добија се 

емпиријски, путем : 

d[mm]=0.32kF1/2, 

при чему су: 

  - k =0.28  0.38 - коефицијент, 

  - F [N]- највећа вучна сила. 

 

Вучна и носива ужад се израђују као спирална и као затворена, у жљебу, 

или отворена. Израђују се од жице пречника 3 до 6 mm и затезне чврстоће 

а.)                   б.) 

=const, hconst 

 

const, h=const 

 



1800 N/mm2, централних жица струка а 13001400 N/mm2 периферних 

жица струка како би оне искидале пре централних што се може на време 

детектовати. У случају коришћења жица чврстоће: 1300 N/mm2 потребно је 

коефицијент: к повећати 10%. Основна и главна предност затворених 

ужади, оних у жљебу, је правилна возна површина и заштићеност од 

агресивног утицаја околине било у механичком или хемијском погледу. 

Трајност затворених је три пута дуже од оних ван жљеба. 

 

Челична ужад се користе за оптерећења до 400 kN и брзине до 20 m/s. 

Дозвољени напон затезања у жицама ужета  doz: 

doz [N/m2]=к / S, 

при чему су: 

 - к [N/m2] - напон на кидање ужета а 

 - S = 4.5  8.3 - степен сигурности. 

 

Челично уже је оптерећено осим на затезање и на савијање и увијање те се 

радни напон добија на основу: 

=z+f =
minD

dEB

A

F ž

eff


 ,  

при чему су: 

- B =3/8 - Бахов коефицијент, 

-   Е = 2105 [N/mm2]- модул еластичности челика, 

- dž [mm]- пречник жице, 

- Dmin. [mm]- пречник најмањег добоша или котура, 

- Aeff=nž 
4

2 
ž

d
- ефективна површина попречног пресека ужета,  

- nž = nstruk. (1+6+12+18+...) - укупан број жица у ужету, у загради је 

број жица у струку, 

- (1+6+12+18+...) – број жица по слојевима упредања струкa, 

- nstruk. – број струкова у ужету, 

- z  [N/m2]- напон на затезање 

- f [N/m2]- напон на савијање. 



Крај ужета се може извести на разне начине, сл. 8.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8.3.  Конструкције завршетака ужета 

 

-   уплитањем жице, сл. 8.3, а, 

- стезаљкама, сл. 8.3, б, 

- везивањем краја ужета челичном обујмицом, сл. 8.3, в, 

- везивањем краја ужета клином, сл. 8.3, г, 

- заливањем белим ливеним гвожђем за жице од 1.5 mm пречника 

односно цинком; ушица се претходно загрева до 180 0C (бело ливено 

гвожђе) однoсно, 290 0C (цинк), сл. 8.3, д. 

 

Критеријум за одбацивање ужета је дефинисан установљеним бројем 

прекинутих жица на дужини ужета која је једнака шестоструком и 

тридесетоструком пречнику. Кидање жица наступа на делу ужета који је у 

највећој мери изложен неповољним утицајима услова рада. Предвиђа се 

одбацивање ужета ако се у прамену установи да је искидано више од 6 

суседних жица у случају примене за елеваторе и лифтове или 3 до 12 

а                                                б 

 

 

в                         г                                    д    



прекинутих жица код истосмерне, односно, 8 до 40 код наизменичне пређе 

а у зависности од броја жица у ужету. У случају примене ужета за 

подизање стреле дизалица оно се одбацује у случају да се констатује 6 до 

24 прекида на дужини од 6d или 16 до 80 прекида на дужини од 30d, при 

чему је d пречник ужета. Треба водити рачуна да је: 

Aeff=nž 
4

2 
ž

d
<

4

2 d
. 

 

8.2. Ланци 

Употребљавају се као погонски за пренос обртног момента код дизалица, 

транспортера, жичара, и сл као и за повлачење и ношење терета. 

 

Предност им је, у односу на ужад, мали радијус закретања, отпорност на 

корозију и трошење делова, као и велика гипкост.  

 

Мане су осетљивост на ударна оптерећења и преоптерећеност, као и 

могућност ненаданог лома што је и главни разлог избегавања коришћења 

ланца за ношење терета. 

 

Ланци су оптерећени на затезање а напрезање на савијање се узима у обзир 

умањењем дозвољеног напона на затезање. Напон на затезање добија се 

према: 

 = F /(2A) < doz
  N/cm2,  

при чему су: 

- А [cm2]=d2/4- површина попречног пресека,  

- d [cm]– пречник жице за израду ланца, 

- F [N] - сила у ланцу, 

- doz  500 N/cm2 – дозвољена напон на затезање. 

Одавде се, обрнутим поступком, ако је познато радна сила у ланцу, може 

наћи потребан пречник жице (шипке) у виду: 

d [сm]=(2F/(doz))1/2. 



8.2.1. Колутни ланци 

Првенствено су опште намене, стандардом је дефинисана зависност 

допуштеног оптерећења од називног пречника жице (шипке), сл. 8.4, Т. 8.1.  

Пречник жице за израду карика је од 5 до 60 mm. Код ланаца од 

конструктивних и цементираних челика ланаца дозвољено оптерећење до 

границе пластичних деформација износи од 1.5 до 335 kN док лом наступа 

при оптерећењу од 6 kN за случај примене најтање жице, односно 1340 kN 

за случај примене најдебље. Код ланаца од челика за побољшање граница 

пластичне деформације, код најдебљих ланаца одговара сили од 335 kN, 

док лом наступа при сили од 1420 kN. Примењују се за подизање терета 

путем дизалица као и за погон конвејера а и у рударству. Подносе 

оптерећења до 150 kN и предвиђају се за брзине до 1 m/s. 

 

Ланци се не смеју међусобно везивати, већ само спајати а преко оштрих 

ивица се постављају на начин као на сл: 8.5. 

 

Слика 8.5.  Постављање ланца преко оштрих ивица, четврти начин је 

исправан за разлику од прва три 

Пречник ланчаника се налази путем: 

D[mm]=((p/sin (900/z))2+(d/sin (900/z))2)1/2,  

при чему су: 

                            Слика 8.4. 

                             Колутни ланац 

  



- d [mm]- пречник жице, сл. 8.4, 

-   p [mm] - корак ланчаника, сл. 8.6,  

-   z  - број зубаца ланчаника. 

 

8.2.2. Зглобни ланци  

Примењују се као погонски, за пренос обртног момента али за ношење 

терета, али првенствено и конвејерски, за погон конвејера. 

Пречник ланчаника, сл. 8.6, за овај ланац се налази према:  

D[mm] = p / sin (1800/z), 

 при чему су: 

-     p  [mm] - корак ланчаника, слика 8.6, 

-    z  број зубацa ланчаника.  

                   

 

8.2.2.1. Погонски зглобни ланци за ниже обртне моменте и ношење терета 

Код преноса нижих обртних момената (погон код бицикла) и ношења 

терета, до 300 kN примењују се ланци са сворњацима, сл. 8.7 - Галови 

ланци. Чини их низ плочица – 

ламела у виду осмице спојених 

сворним спојним ваљцима - 

сворњацима, сл. 8.7. С обзиром на 

велику нормалну силу којом 

плочица делује на сворњак 

р 

Ламела 

 

Сворњак 

Слика 8.7. 

Галов ланац, са сворњацима-лаки 

Слика 8.6 

Ланчаник и корак 

ланчаника: p 



узрокује се и велика сила трења која га оштећује дуж кружнице. То је и 

највећи проблем код ових ланаца. Примењују се за брзине до 0.3 m/s.  

 

Лаки Галови ланци, сл. 8.7 имају општу примену, погон бицикла, нпр, 

првенствено за нижа оптерећења. Корак, однoснo, растојање између два 

узастопна сворњака износи од 20 до 80 mm. Носећа површина је од 9 до 

168 mm2, док је најмања прекидна сила, она која изазива лом, величине 250 

до 10000 dаN. 

 

Тешки Галови ланци, сл. 8.8,а) и Т. 8.3, користе се за пренос већих 

обртних момената, првенствено код транспортера, лучких дизалица, 

виљушкара као и за подизање тежих терета. Деле се на типове: 

      А - за пренос обртног момента,  

  B - за дизање терета,  

  C - за дизање терета са прихватним сворњаком. 

 

Ови ланци су краћег корака, од 8 до 120 mm, и изводе се мултиплицираним 

ламелама, сл. 8.8. Могу пренети силу од 150 до 150000 dаN. Носећа 

површина је величине 1.7 до 3200 mm2. Ланци са кораком: p ≤ 60 mm имају 

плочице у облику осмице, сл. 8.8,б), као и лаки, сл. 8.7, док ланци са 

кораком: p > 60 mm имају равне ламеле, сл. 8.8,а). Треба водити рачуна да 

су ламеле оптерећене на затезање док су сворњаци, односно, спојни 

елементи оптерећени на савијање. Ламеле су увек од материјала мање 

чврстоће у односу на спојне елементе који су изложенији већем трошењу и 

динамички променљивом оптерећењу. 

 

Ови ланци су краћег корака, од 8 до 120 mm, и изводе се мултиплицираним 

ламелама, сл. 8.8. Могу пренети силу од 150 до 150000 dаN. Носећа 

површина је величине 1.7 до 3200 mm2. Ланци са кораком: p ≤ 60 mm имају 

плочице у облику осмице, сл. 8.8,б), као и лаки, сл. 8.7, док ланци са 



кораком: p > 60 mm имају равне ламеле, сл. 8.8,а). Треба водити рачуна да 

су ламеле оптерећене на затезање док су сворњаци, односно, спојни 

елементи оптерећени на савијање. Ламеле су увек од материјала мање 

чврстоће у односу на спојне елементе који су изложенији већем трошењу и 

динамички променљивом оптерећењу. Велики проблем код ових ланаца је 

угиб услед савијања у зони сворњака између ламела, унутар ланца. То се 

превазилази увећањем броја ламела унутар ланца - Fleyer – ов ланац. 

Fleyer - ов - плочасти ланац, сл. 8.8,б.) и 8.9, Т. 8.3, користи се за висока 

оптерећења, знатно виша у односу на Галов ланац. Суштина је 

смањење угиба унутар ланца увођењем унутрашњих плочица и у ту 

зону чиме се она растерећује од напрезања на савијање.  

 

Чаурасти ланац, сл. 8.10, користи се за брзине до 5 m/s у зависности од 

корака. Материјал за израду ланца је челик за цементацију Č1220 за 

сворњаке и чауре док се конструктивни Č0545, затезне чврстоће 500 

N/mm2, користи за израду ламела. Плочице су у виду осмице, сл. 8.10. За 

разлику од сворњака као спојног елемента код Галовог ланца, сл. 8.7, код 

а.) б.) 

 

 

 

 

 

Слика 8.8  

Ланци са 

сворњацима – 

тешки  и 

Fleyer-ов – пл 

очасти ланац 

 



овог ланца унутрашњи сегменти ротирају око чауре постављене око 

сворњака те је трошење смањено у тој зони, сл. 8.10. 

Недостатак ових ланаца је у томе што се везивни члан, сворњак, троши, 

хаба, само по једној истој површини, у зони спољних сегмената, с обзиром 

на присутно ротирање ламела око њега те се и овај проблем сворних 

ланаца решава применом ваљкастих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваљкасти ланци, сл. 8.10 и 8.11, T. 8.5, се користе се за брзине до 15 m/s а 

изводе се убацивањем ваљкастог елемента интегрисаног са плочицом чиме 

се избегава клизање између ламела и везивног елемента, сл. 8.11 и 8.12. 

Израђују се као једноредни и вишередни. 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Слика 8.11. Ваљкасти ланци 

 

 

 

 

             1                                         2                                      3                                  4  

Слика 8. 10. Основни елементи чаурастог и ваљкастог ланца: спојни 

елемент – сворњак: 1, ламела: 2,  чаура: 3 и ваљак: 4 



Материјали за израду ланаца је челик за цементацију Č1220 за израду 

ваљака односно челик за побољшање за израду ламела, чланака. Највиши 

допуштени површински притисак челика за цементацију је 250 N/mm2. 

Корак код ваљкастих ланаца се креће од 6 до 76.2 mm, ширине су од 8.2 до 

134.4 mm.  

 

 

 

 

 

 

Слика 8.12 

Ваљкасти ланци 

 

 

 

8.2.4. Подмазивање ланаца 

Ланци који раде на отвореном а нису изложени нечистоћама подмазују се 

ручно на погонској температури уљем: 5 до 15 0Е (Енглера - јединица за 

вискозност) 

 

Ланце који су изложени нечистоћи потребно је претходно очистити у 

петролеуму, трихлоретилену или бензину па потом потпуно чист ланац 

заронити у загрејану маст (од калцијумовог сапуна) до температуре капања 

(50 – 600C) и држати га док се и он (ланац) не загреје на ту температуру. 

Ланац се може потопити и у уље загрејано на 500C а вискозитета 100 до 

500E. Ланце затворене у кућишту и брзине кретања до 5 m/s подмазујемо 

капањем уља према:  

број капи у мин. = брзина ланца [m/s]/60  корак ланца, p[mm]/1000. 



Урањање оваквог ланца у уље до сворњака  примењује се при брзинама до 

8 m/s.  

 

8.2.5. Осно растојање ланчаника и потребaн број чланака код ланчаног 

погона 

Према Воробјеву, потребно осно растојање се прорачунава путем: 

a[mm]=p(m - (z1+z2)/2 -   (z2-z1)/1800) / (2cos()),  

при чему су: 

p[mm] - корак ланца, 

z1 - број зубацa мањег ланчаника, 

z2 - број зубацa већег ланчаника, 

m - укупан број чланака ланца, 

 [0]= аrcsin ((r2-r1)/а) - угао нагиба ланца у односу на хоризонталну осу; 

осу оба ланчаника, сл. 8.19. 

Укупан број чланака, сл. 8.19, износи: 

m=2acos()/p +(z1+z2)/2 + 
2

12

2







 



zz
 p /a,  сos()=k p / (2 а)1. 

Слика 8.19.1.  

Геометрија пренос погона  ланцем 

 

Слика 8.19.2. 

Угао ланца:  

 

Минималан број чланака 

ланца следи на основу израза: 

k= m - (z1+z2)/2 -   (z2-z1)/1800 . 
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