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СРЕДСТВА КОНТИНУАЛНОГ ТРАНСПОРТА 

 

10.8. Средства континуалног транспорта - конвејери 

Средства континуалног транспорта које ћемо разматрати су: тракасти 

транспортери, бацачи, чланкасти транспортери, ланчани транспортери, 

висећи транспортери, подни транспортери, грабуљасти транспортери, 

стружни транспортери, висећи – носиви транспортери, елеватори 

транспортери, пужни транспортери, котрљаче, гравитациони 

транспортери, љуљајући транспортери и пнеуматски транспортери. 

 

10.8.1. Тракасти транспортери  

Овим средствима континуалног транспорта врши се транспорт материјала 

на бесконачној траци од гуме, пластичне масе или челичне мреже. Учинак 

је преко 15000 m3/h при чему је брзина транспорта од 1 до 6 m/s. Дужине 

су до 5000 m а из деоница од по 300 m. Најдужи тракасти транспортер на 

свету је у држави: Западна Сахара где се транспорт врши од рудника 

фосфора тракастим транспортером дужине 100 кm. Овим видом 

континуалног транспорта се може премостити простор различите 

конфигурације, водени, нераван и стрм. Ширине су од 500 до 800 mm па 

чак до 3000 mm за разни расути и комадни материјал. Због бројних 

предности (не оштећују робу, лаки су за монтажу, малог су утрошка 

погонског средства као и мануелног рада), имају најширу примену. 

Основни недостатак је у томе што могу бити искључиво праволинијски, за 

разлику од плочастих којима се често замењују када је потребно савладати 

кривину у равни. 

 

Најчешће се израђују од траке код које су носиви (горњи), сл. 10.52,1, и 

належући (доњи) слој од гуме или пластичне масе отпорне на агресивне 

материје и озон. Унутар себе трака има заштитни и вучни слој, који је 



углавном од памука или челичних ужади у виду пређе. Жичана трака се 

ради челика легираним са хромом и никлом, затезне чврстоће 120 

daN/mm2.  

 

Максимални успон траке је до 160 а спуст до 120.  

 

Погон се остварује путем погонског ваљка на који делује обртни момент 

мотора. Потребна вучна сила је она која је потребна да би се пренос 

материјала реализовао: Fu[N]. Ова сила је управна на правац траке и мора 

бити, сл. 10.52,1:  

Fu  Fp · e ,   

при чему су:  

 Fp [N]- сила прeднапрегнутости траке, правац силе је колинеаран са 

правцем траке и управан је на правац потребне вучне силе: Fu: 

Fp [N]= G/2, 

            реализује се силом тежине тегова: G који оптерећују повратни 

бубањ, сл. 10.52,2, 

 =0.1 0.4 -  коефицијент трења траке уз бубањ а  

 [rad]- обухватни угао траке, сл. 10.52,1. 

Услов, исказан горњом неједнакости, се мора испоштовати из разлога да не 

би дошло до проклизавања које би наступило када би вучна сила била већа 

од нормалне силе која узрокује силу трења траке уз бубањ.  

 

Како је вучна сила:                       Fu [N]= Fm + Fp, 

  при чему је:  

   Fm [N]– сила оптерећења траке највећом могућом тежином терета али 

под условом да не дође до проклизавања, увећана тежином траке, 

следи, да се, у случају потребе за већим оптерећењем: Fm1 траке, што би 

узроковало повећање силе: Fu, мора прибећи увећању нормалне силе 



притиска траке на бубањ како би услов да не дође до проклизавања био 

задовољен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У противном се обртни момент не може пренети. То се врши повећањем 

притиска траке уз бубањ додатном нормалном силом: N, сл. 10.52,1, која 

ствара силу приањања: 

Fpriаnj.[N]= N · e . 

    

погонски бубањ             трака 

                             Fp 

 

 

  

 

   G   =  2·Fp                      Fp 

           затезач 

        

 

  

 

             
Слика 10.52.1. Тракасти транспортер, сл.10.52,3 

 

 

 

Слика 
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Слика 10.52,3 

Тракасти транспортери, ослони, потпорни, ваљци и магнетно 

одвајањематеријала са траке 



Величина нормалне силе N налази се из услова да не дође до проклизавања 

између притискивача, сл. 10.52,1, е, и бубња, а за услов транспорта, сл. 

10.52,2, важи: 

Fm Fp(e -1)+Ne . 

Из овог услова се налази сила N у виду:  

Nmin. [N]= (Fm - Fp(e - 1)) /   e, 

при чему су:  

     Fm[N] – сила оптерећења транспортера,  

Fm1[N]= (Gtrake+Gter.) L0 cos1feqf  Gter L0 sin1, 

   v [m/s] - брзина кретања транспортера, 

   feq=1.05  9 - еквивалентни коефицијент отпора; зависи од начина 

пуњења траке а односи се и на отпоре у лежајима бубњева а 

услед обухватања истих од стране траке; укључује и отпоре 

инерције; зависи од дужине транспортера и опада са њеним 

повећањем, 

     f  =0.02 до 0.035 -   коефицијент отпора котрљања. 

    L0 [m]  -  дужина транспортера, 

   1 step. -   уздужни нагиб транспортера, конвејера, 

      Gtrake[N/m] - тежина траке и отпора вуче по једном метру 

транспортера,    (250 350) ,trakeG N m B m    

            Gter. [N/m]-  тежина терета по једном метру транспортера: 

  ,/
v

gQ
mNGter


  

       g[m /s2]= 9.81- убрзање земљине теже,  

       Q[kg/h]=Qm[m3/h], радни учинак транспортера,  

       Qm[ m3/h] - уграђени капацитет транспортера: 

          Qm[ m3/h]= v А k2, за сипак материјал,  

                                      Qm [kg/s]= m v / l,  за комадни материјал, 

       А~k1(0.9B-0.05)2 =f(φ,b,n,φ1)- површина попречног пресека  



             материјала, сл. 10.52.4, шрафирано, 

    B [m] -  хоризонтална пројекција укупне ширине: b, траке, сл. 10.52,4, 

 b – укупна ширина траке, b=3315 mm, на сл. 10.52.4, 

 - насипни угао материјала, угао: ρs, сл. 7.2,   

      k1 - коефицијент зависности уграђеног капацитета од облика корита 

             траке па следи: 

   -  k1=240 - за равну, φ1 =00, А~0.067 b2~0.067 В2, 
 

   -  k1=465 - за коритасту са бочним нагибом од φ1 =200,  

 2 20.08 0.22 0.139A b tg b    за дводелне ослоне ваљке, односно: 

 2 20.066 0.233 0.129A b tg b    , за троделне, 

   -    k1=550 - за коритасту са бочним нагибом од φ1 =300, 

 2 0.094 0.214A b tg  , за троделне ослоне ваљке, односно: 

 2 20.115 0.185 0.165A b tg b     

        за угао: φ1 =300450, ширину траке: b (1600 2500mm) и 

петоделне ваљке, односно: 

коритастог типа 

равног типа 

 

ролнице, ослони 

ваљци 

 

Слика 10.52,4. 

Троделни ослони, потпорни, ваљци 

траке тракастог транспортера 

     В 

 



 2 20.126 0.187 0.176A b tg b     

        за угао: φ1 =300450, ширину траке: b (2750 3000mm) и 

петоделне ваљке, 

       а све при једноличном пуњењу, сл. 10.53, 

k2 - параметар зависности уграђеног капацитета од уздужног нагиба 

траке: 

    - k2=1, при нагибу од =00 до k2 =0.56 при уздужном нагибу: =300, 

                     а,     б,         в,                    г,                        д 

 

 

 

 

 

слике: а и б  - убрзавање дотура материјала траци,  

слике: в и г - лавиринтско успоравања дотока материјала на траку, 

слика: д - успоравање дотока материјала на траку ланцем 

 

Слика 10.53. Начини пуњења траке 

    

v  [m/s] -  брзина траке транспорта, 

m  [kg]  -  маса јединице терета, 

l   [m]   -  размак између јединица терета на траци, 

n – број ослоних ваљака, два, три, сл. 10.52,1 и 3, и n=5, 

φ - насипни угао материјала, сл. 7.2  

ρ [kg/m3] – насипна густина материјала. 

 

Потребна снага мотора се налази у виду: 

P[kW]= k(Fm+Fp+N)v / (1000), 

при чему су:  

- k =1.1  1.2– коефицијент увећања снаге, 

- =0.8  0.9 – коефицијент искоришћења снаге погонског агрегата. 



Потребна снага за транспортере дужине 4 до 10 m и ширине 400 до 600 mm 

износи од 0.7 до 2.2kW. 

 

Карактеристичан је пример добијања рада уместо улагања истог од стране 

континуалног транспорта. Тако, при спуштању терета низ стрмину на 

дужини од 2485m а при висинској разлици од 520m, континуални 

транспортер, конвејер, ствара снагу од 2000kW која се може искористити 

за генерисање електричне енергије. 

 

Начин пуњења транспортера, конвејера, сипким материјалом приказан је 

сликом 10.53, при чему треба водити рачуна о насипној густини материјала 

и насипном углу дефинисаним углом изводнице купе сипког материјала 

према хоризонталној равни, подлози. Од ових величина зависи колика ће 

смети да буде висина материјала на траци како не би дошло до осипања 

материјала; ако је насипни угао мали висина терета сувог песка, пшенице и 

сл. на траци, не може бити висока. Пражњење траке се врши стругачима 

постављеним на разним местима окомито на траку а под углом од 

приближно 450 у односу на ток транспортованог сипког материјала. На тај 

начин се врши и сепарација, одвајање, на разним «излазима». При 

одбацивању материјала треба водити рачуна да угао  (угао одвајања 

мерен од вертикалне осе добоша до тачке на обиму у којој се 

материјал напушта траку) мора бити мањи од угла  (насипни угао 

материјала) како не би дошло до оштећења траке од трења материјала 

по њој. 

 

Чишћење траке се изводи ротирајућом четком или гуменим сегментом – 

стругачем.  

 

За ослањање, вођење, неносивог, јаловог, дела траке користе се гумени 

колутни ваљци који истовремено могу бити и стругачи за чишћење траке. 



Важно је да при вишим брзинама обртања ваљци буду добро динамички 

избалансирани а трака центрирана повратним, непогонским, бубњем што 

се постиже и нагињањем бочних ваљака. 

 

Савременије изведбе се реализују ваљцима са пригушењем, сл. 10.54, као и 

са, веома често, еластично ослоњеним ваљцима, сл. 10.54, све у циљу да се 

избегну неповољне вибрације. 

                

 

Слика 10.54.  

Пригушни и  еластично ослоњени ваљци траке тракастог транспортера 

 

Пример 1. 

За случај транспорта расутог материјала угла клизања: 400 и насипне 

густине: =1200kg/m3, установити: 

- учинак транспортера у t/h , 

- потребну силу у ваљку којим се додатно притискује трака уз погонски 

ваљак остварујући, при томе, обухватни угао од: 2700 на оба ваљка, и 

- потребну снагу погонског агрегата, 

 ако су: 

- брзина траке: v=0.5 m/s, 

-     тежина 1 m траке и припадајућег дела бубња: Gj= 500N/m, 

- ширина траке: В=800mm=0.8m, 

- подужни нагиб траке: L=240, коме одговара параметар: k2=0.71  (k2=1 за 

L=0), 

- бочни нагиб траке: =200, трака је коритаста, 

- дужина транспортера: L0=100m, 

- тежина затезача траке: Fz=2350N, 



- коефицијент трења: =0.2, за влажан ваљак, 

- коефицијент отпора котрљању: f, 

- коефицијент искоришћења снаге: 0.85 

 

Решење: 

Вучна сила се налази путем: 

.301957.21174
2

 , NFFFN
F

Fe
F

F
upu

z
p

p

u  
 

Сила за транспорт материјала се налази као разлика вучне силе и силе за 

напињање траке: 

  .8.118401 kNNFeFFFFF mpmpum  
 

Ово је она величина силе коју имамо на располагању за транспорт с 

обзиром на услов да не дође до проклизавања. Другим речима, у случају да 

је сила Fm већа од нађене вредности онда би и сила за транспорт 

материјала морала да буде већа и услов 
 e

F

F

p

u
не би био испуњен. Са 

друге стране, потребна величина силе за транспорт материјала налази се на 

основу услова рада транспортера, масе и врсте материјала који је потребно 

транспортовати као и геометрије транспортера а с обзиром на уграђени 

капацитет. 

  ,241 kNN
v

gHQ
fL
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gQ
GF ujm 










 
  

при томе је:  

- Gj = 500N/m - тежина 1m траке и припадајућег дела бубња, 

- Q =Qm =74m3/h
3600

1
1200kg/m3=24.7kg/s – уграђени капацитет, 

-    Qm= k1v0.9-0.052k2=4650.50.90.8-0.052 0.71=74m3/h, 

-    k1=465 за  <00, 

- fu– коефицијент отпора:  



fu = feq  f=1.70.03=0.051, 

- f – коефицијент отпора котрљања,  

- feq=1.7 за L0=100m - коефицијент утицаја дужине транспортера на 

отпоре у механизму,  

- L=L0cos240=91m - хоризонтална пројекција дужине транспортера, 

- Н=L0sin240=41m - вертикална пројекција дужине транспортера. 

Снага потребна за транспорт материјала: 

Pv= kW
vFm 14

85.0

5.0241 






, 

док је потребна снага увећана узимањем у обзир губитака услед 

инерцијалних сила: 

 Pv0=k0Pv=17kW,  

при чему су:  

k0 =1.2– параметар којим се узима у обзир утицај инерцијалних сила, 

=0.85 – коефицијент искоришћења снаге. 

 

Kaкo Fm1=24 kN, није мање од Fm=1.8 kN, то је потребно додатно 

притискивање траке уз погонски бубањ како би се повећало приањање. 

Постављамо нови услов за потребну силу ношења материјала који се 

транспортује: 
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Према томе, вучна сила: Fu би мoрала бити: 

Fu=Fm1+Fp+N=24+1.2+430.2=33.8kN. 

Снага потребна за погон транспортера износи: 
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Снага потребна за погон транспортера увећана 12 % износи: 
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Пример 3. 

Класирани шљунак густине ρ=1.8[t⁄m3], крупноће зрна апроксимираног 

сфером, пречника до dmax=50[mm], транспортује се тракастим 

транспортером, сл. 10.55, уздужног нагиба на дужини: Lh1: 1=180. Tрака је 

коритаста, ширине: B=500 mm, бочног нагиба: 200. Висина подизања 

материјала износи H=10m. Дужина  хоризонталне деонице износи lh2 = 

20m. Брзина траке износи v = 1.2 m⁄s. Истовар се обавља преко крајњег 

добоша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10.55 Тракасти транспортер 

 

При истовару нема истоварних колица. Највеће дозвољено напрезање 

траке на кидање: z=500N/cm2. Tежина 1 m траке и припадајућег дела 

бубња: Gj= 250N/m. Дебљина једног слоја траке износи: 1mm. 

 

Установити: 

- потребну силу оптерећења траке да би се реализовао транспортни 

задатак, 

- потребну снагу електромотора, 

1 

Lh1 

 

Lh 

H
 

Lh2 



- потребан број слојева траке, 

- основне димензије добоша. 

 

Решење:   

Силу оптерећења Fm[N] траке тракастог транспортера, сл. 10.55 да би се 

реализовао транспортни задатак налазимо путем: 

Fm[N]= (Gtrake+Gter.) Lh cos1feqf + Gter H, 

при чему cy: 

- Lh [m] = Lh1 + Lh2 –  дужина хоризонталне деонице транспортера 

увећане хоризонталном пројекцијом косе деонице дужине: L0, 

- H[m]=L0sin1=10m - верикална пројекција косог делa 

транспортера - висина подизања, 

- Lh1[m]=H/tg1=10/tg180=30.8[m]=L0cos1 - хоризонтална 

пројекција косе деонице: L0 транспортера: 

                -   Lh2 = 20m, 

                  - 1 =180 -   уздужни нагиб транспортера, конвејера. 

Lh = 30.8 + 20 = 50.8 [m], 

- Gter.[N/m]- тежина материјала по метру дужине траке: 

Gter.[N/m]=
v

gQ 
, 

          при чему су: 

                     v [m/s]– брзина кретања транспортера,  

                 g [m/s2]=9.81 - убрзање земљине теже, 

                 Q [kg/s] - уграђени капацитет: 

Q [kg/s]= Qm[m3/s] [kg/m3], 

Qm[m3/s]= k1v(0.9B-0.05)2 k2, за сипак материјал:  

     Qm=k1v(0.9B-0.05)2k2=4651.2(0.90.5-0.05)20.7=62.5 m3/h, 

                  [kg/m3]= 1800
3m

kg
 - густина материјала; 

               те налазимо: 



Q = Qm  =62.5
s

m

3600

3

 1800
3m

kg
 =31.25kg/s; 

          следи: 

Gter.[N/m] =255.4N/m, 

- Gtrake [N/m]=250 – тежина једног метра траке и припадајућег дела 

бубња, 

- feq=1.05  9 = 3 – еквивалентни коефицијент трења; односи се на 

отпоре у лежајима бубњева а услед обухватања истих од стране 

траке; укључује и отпоре инерције; зависи од дужине транспортера и 

опада са њеним повећањем, 

- k1 -  коефицијент зависности уграђеног капацитета од облика корита  

траке следи: 

- k1=240 - за равну,  

- k1=465 - за коритасту са бочним нагибом од 200, 

- k1=550 - за коритасту са бочним нагибом од 300 , 

- B [m] -  ширина траке, 

- k2 -  параметар зависности уграђеног капацитета од уздужног нагиба 

траке: 

k2=1, при нагибу од =00 до k2=0.56 при уздужном нагибу: =300, 

- f  =0.02 до 0.035 - коефицијент отпора котрљања, 

- m  [kg] -  маса јединице терета, 

- l [m]  -  размак између јединица терета на траци. 

Налазимо силу оптерећења транспортера: 

Fm[N]= (Gtrake+Qg/v) Lhfeqf + Qg/v H, 

Fm= (250+255.4)50.830.035+255.410=5250N, 

 

Потребна снага на погонском  вратилу тракастог транспортера, не 

укључујући губитак снаге због потребног додатног затезања траке како би 

се спречило проклизавање траке износи: 

P[kW]= kFmv= Fu1 v =1.15.251.2=6.9kW, 



при чему је: 

k=1.11.2, усвајамо: k=1.1- коефицијент увећањања силе: Fm услед 

додатног оптерећења траке услед трења, (10%). 

 

При степену искоришћења електромотора: ηEM = 0.8 следи снага 

електромотора на вратилу погонског добоша:  

PEM = P/ηEM = 6.9/0.8 = 8.6 [kW]. 

 

Налажење вучне силе у траци која произилази из силе оптерећења 

транспортера: Fm, да би се остварио радни учинак, не узимајући у обзир 

могуће проклизавање следи из израза за снагу у горњем изразу при чему 

су:  

- P = 6.9 [kW] – снага на вратилу погонског добоша,  

- v = 1.2 [m/s] – брзина траке у виду, 

те следи:  

Fu1 = 
v

P
 kN77.5

2.1

9.6
 . 

 

Укупно потребна вучна сила на погонском вратилу: Fu да би се реализовао 

транспортни задатак али обезбедило и додатно преднапрезање траке: Fp 

како не би дошло до проклизавања исказује се збиром: 

puu FFF  1  

Услов који се намеће за величину вучне силе у траци с обзиром на 

проклизавање исказује се у виду: 

reFF pu


 . 

Одавде следи да бисмо морали да повећамо силу преднапрезања ако бисмо 

желели да остваримо већу вучну силу: Fu довољно велику за транспорт 

материјала. У граничном случају биће: 

reFF pu


 . 



Елиминишући из претходне две једнакости: Fр налазимо нову, увећану, 

вучну силу потребну и за транспорт материјала и за обезбеђење 

преднапона у траци у виду: 

1

1














e

eF
F u

u . 

Следи: 

1

5775
35.0

35.0














e

e
Fu =8.67[kN], 

при чему су:  

- e = 2.71 – основа природног логаритма,  

- μ = 0.35 – коефицијент трења између траке и добоша -  

- αr = π [rad.] – обухватни угао траке на добошу. 

 

Одређивање потребне снаге електромотора да би се реализовао 

транспортни задатак укључујући и губитак снаге због потребног додатног 

затезања траке како би се спречило проклизавање траке следи из израза:  

  4.102.167.8  vFkWP u . 

 

При степену искоришћења електромотора: ηEM = 0.8 следи потребна снага 

електромотора на вратилу погонског добоша:  

PEM [kW]= P/ηEM = 10.4/0.8 = 13 [kW]. 

 

Потребан број слојева траке налази се путем: 

,43.8
5001.050

1.18670












mσdB

kF
z u

 

при чему су:   

- Fи [kN]– укупна вучна сила у траци,  

- k = 1.1 – коефицијент сигурности (за B = 500 [mm], je  z = (3÷6) 

слојева – Таблица 44, [21]), 

- B = 500 [mm] – ширина траке, 

- d [mm] = 1 – дебљина једног вучног слоја траке,  



- σm = 500[N/cm2] – чврстоћа материјала вучног слоја траке на кидање, 

- z = 3.8,  усваја се број уметака, вучних слојева, траке: z = 4. 

 

Одређивање основних димензија добоша исказује се утврђивањем 

величина како следи: 

- пречник погонског добоша: 

- Dpd0 = (120 ÷ 150)  z = 125 4 = 500 [mm], 

 

- пречник затезног добоша: 

- DZdob = 100  z = 100 4 = 400 [mm], 

 

- дужина затезног добоша:  

Ldob = B +100 = 500 + 100 = 600 [mm]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


