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1.  Појам и значај унутрашњег транспорта 
 
У сваком предузећу постоје потребе за транспортом. Ове потребе су 
нарочито велике у производним предузећима. Транспортују се разне 
сировине, помоћни материјали који се троше у радној организацији, 
готови производи, итд. 
У техничко – технолошком смислу транспорт се може подијелити на: 

- спољашњи и 
- унутрашњи 

 
Под спољашњим транспортом се подразумијева премјештање робе 
између складишта произвођача и складишта купца, односно трговца. 
 
Под унутрашњим транспортом подразумијевају се све дјелатности у 
оквиру предузећа, које су у вези са премјештањем сировина, помоћног 
материјала, полупроизвода, производа и отпадака. Дакле, унутрашњи 
транспорт у производњи обухвата сва кретања сировина и 
полупроизвода у процесу производње, од пријемног складишта до 
складишта готових производа. 
 
Задатак унутрашњег транспорта је да у оквиру предузећа, омогући 
одвијање технолошког процеса. Унутрашњи транспорт представља 
саставни дио производње и налази се у свим привредним гранама. Он 
међусобно повезује радне операције у производњи као и операције које 
претходе процесу производње и слиједе производњу, као што су: 

- пријем, мјерење и контрола квалитета примљеног материјала; 
- ускладиштење материјала (сировина и полупроизвода); 
- паковање, мјерење, слагање, складиштење готових производа; 
- отпрема готових производа. 

 
Принципи организације унутрашњег транспорта: 

- минимално вријеме транспорта 
- минимални трошкови транспорта 
- минималан транспортни пут 
- минималан напор 
- минималан празан ход 
- максимална поузданост 
- максимална одговорност. 
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Дакле, унутрашњи транспорт је добро пројектован и организован ако 
обезбјеђује следеће услове у производном процесу: 

- непрекидност материјалних токова, 
- елиминисање залиха прерађеног материјала на радним мјестима 
- опслуживање сваког радног мјеста, 
- опслуживање радних мјеста са малим количинама, 
- допрема материјала на радна мјеста без застоја, 
- свако средство и радник у транспорту имају прецизно 

дефинисане путање и задатке, 
- минимални трошкови транспорта. 

 
Средства унутрашњег транспорта су оруђа за рад која у оквиру 
производне организације преносе потребан материјал у хоризонталном, 
вертикалном и косом правцу. 
 
У оквиру унутрашњег транспорта примјењују се сва постојећа средства 
за транспорт и руковање материјалом као што су: 

- транспортна средства шинског саобраћаја (локомотиве и вагони), 
- транспортна средства друмског саобраћаја (стандардни и 

специјални камиони), 
- цијевни транспорт, 
- претоварно – транспортни уређаји (дизалице, виљушкари, 

кранови, транспортери, елеватори, лифтови...). 
 
У неким гранама производње примјењују се и авиони као средства 
унутрашњег транспорта (пољопривреда, шумарство). 
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2. Припрема и обезбјеђење терета у манипулацијама 
 
2.1. Појам робе 
 
Добро представља ствар или услугу којом се задовољава нека људска 
потреба. Добра се дијеле на: 
- слободна тј. природна (нијесу резултат људског рада и налазе се 

слободна у природи) 
- економска (добра која су произвели људи). 
 
Економска добра могу бити: 
- материјална (сировине, полупроизводи, производи) 
- нематеријална (услуге). 
 
Производ представља добро настало као резултат људског рада. 
Производ се одликује хемијским, физичким, механичким и другим 
својствима као што су начин производње, намјена, начин употребе и сл. 
 

Роба је производ људског рада намијењен тржишту. Да би производ 
постао роба мора имати вриједност. Вриједност робе одређују њене 
техничко-технолошке, функционално-естетске и економске каракте-
ристике. Разликујемо: 
- употребну вриједност (способност да задовољи неку потребу) 
- вриједност (друштвено признату вриједност) 
- тржишну вриједност (способност размјене на тржишту). 

 
2.2. Подјела робе 
 
Роба се одликује различитим физичким својствима, као и начином 
паковања, што утиче на избор возила за превоз као и на начин утовара и 
истовара. Подјела роба се може направити према разним критеријумима, 
а најчешће су: 
 
Према поријеклу: 

- органска (потиче од биљног и животињског свијета) 
- неорганска (роба из минералне-неорганске природе) 
- синтетичка (вјештачка) (роба које нема у природи већ се добија 

коришћењем научних достигнућа у лабараторијама) 
 



 – Унутрашњи транспорт –                                           наставник: Ристић Катарина 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - 5 - 

Према степену обраде: 
- сировине (потиче из природе нпр. руде, житарице...) 
- полупроизводи (дјелимично обрађене сировине нпр. лимови, 

брашно) 
- готови производи  (намијењени крајњој потрошњи нпр. хљеб...) 

Оно што је за неко предузеће готов производ не мора бити и за 
потрошача, односно за друго предузеће. 

 
Према квалитету: 

- оргинал или права роба (производи који омају сва битна 
карактеристична својства своје врсте) 

- замјена или сурогат (роба која нема сва карактеристична својства 
праве робе па само дјелимично може замијенити праву робу) 

- имитација (само спољашљим изгледом личи на праву робу нпр. 
вјештачка кожа и крзно, вјештачки накит...) 

- фалсификат  (продају се као права роба с намјером да се 
потрошач превари. Не могу се уочити гледањем већ само 
хемијском анализом или инструментима. Њихова производња и 
стављање и промет је законом забрањено. Најчешће се 
фалсификују племенити метали, дијаманти, умјетничка дјела...) 

  
Према економској намјени: 

- производи за репродукцију (сировине, гориво...) 
- опрема (машине, уређаји, транспортна средства...) 
- производи за крајњу потрошњу (прехранбени производи, пиће, 

намјештај, фармацеутски производи...) 
 
Према облику: 

- аморфна (течна и гасовита) 
- обликована (чврста) 

 
Према начину утовара и истовара: 

- комадна (одликује се обликом, тежином и габаритним димензијама 
сваког комада) 

- гомиласта или расута  (прашкаста, зрнаста, груменаста)  
- наливајућа (течна, полутечна) 

Према условима превоза: 
- обична (не захтијева посебне услове транспорта и складиштења) 
- специфична (предимензионисана, опасна, лакокварљива) 
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2.3. Јединице терета 
 
Основно паковање је најмање паковање одређеног производа у 
потрошачкој амбалажи. 
 
Јединица руковања представља амбалажиране или неамбалажиране 
комадне производе који су припремљени за складиштење или транспорт. 
Првенствено су намијењени ручном манипулисању (картонске кутије, 
вреће, бурад и сл.) 
 
Слог представља обједињене теретне јединице било којег облика, 
сложених тако да су погодни за транспортне процесе (утовар, истовар, 
превоз и претовар). 
 
Јединица терета је укрупњена транспортно-манипулативна јединица, 
сачињена од веће количине производа, рационално сложених у 
јединствену цјелину, којом се може манипулисати као са цијелим 
комадом помоћу савремених претоварних и транспортних средстава. 
 
Јединица транспорта садржи одређени број заједно сложених јединица 
терета. Њихова величина зависи од начина отпреме и треба да омогући 
што боље искоришћење товарне површине и запремине транспортног 
средства. 
 
2.4. Класификација амбалаже 
 
Под амбалажом се подразумијевају средства за паковање производа. 
 
Основни задатак амбалаже је заштита производа. Међутим, поред 
заштите производа, амбалажа треба да задовоњи и друге захтјеве као 
што су: 

- да има малу тежину 
- да има потребну чврстоћу 
- да има ниску цијену 
- да се на њу може примијенити аутоматизовано паковање 

Најчешће подјеле амбалаже су према врсти материјала од кога је 
израђена, према облику и према намјени. 
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Подјела амбалаже према материјалу: 
- дрвена 
- метална 
- пластична 
- текстилна 
- папирна 
- остали материјали 

 
 
Подјела амбалаже према облику: 

- призматични (кутије, вреће, бале, сандуци, летварице и сл.) 
- цилиндрични (бурад, цилиндри, котури, калеми, боце) 
- неправилни (снопови или свежњеви) 
- тешки терети (решеткаста оплата или само постоље) 

 
Према намјени амбалажа се дијели на: 

- транспортну (чување и заштита робе у транспортним процесима) 
- комерцијалну (у којој се производ износи на тржиште) 

 
И транспортна и комерцијална амбалажа може бити повратна и 
неповратна. 
 
Основне функције амбалаже су: 

- заштитна функција (активна и пасивна) 
- функција складиштења  
- транспортна функција (усклађеност димензија са димензијама 

товарног простора транспортних средстава) 
- функција манипулисања (олакшава захватање механизацијом) 
- информациона функција 
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2.5. Суштина и значај пакетизације 
 
Савремена средства механизације захтијевају укрупњене теретне 
јединице, што значи да од мањих комада треба формирати крупније 
манипулативне јединице намијењенњ механизованом претовару. 
 
Укрупњена теретна јединица омогућава: 

- мање задржавање транспортних средстава на мјестима утовара и 
истовара 

- ефикасно коришћење претоварне механизације 
- бржу доставу робе 
- мање трошкове транспорта 
- мање ангажовање радне снаге 
- мање повреда на раду 
- мање оштећења робе 

 
Основни задатак пакетизације јесте формирање већих пакетних 
јединица од мањих пакета који се уклапају у основне модуле товарних 
јединица и омогућавају механизацију утовара и складиштења. 
 
Најзначајнији услов развоја пакетизације, односно палетизације и 
контенеризације представља стандардизацију њених параметара на бази 
међународног микромодула (400 x 600 mm). Увођење пакетизације 
захтијева: 

- паковање терета у унифицирану транспортну амбалажу у 
производним погонима, 

- механизацију транспортно-манипулативних и складишних 
операција. 

 
 
2.6. Суштина и циљеви стандардизације 
 
Стандард (мјерило, образац, узор) јесте врста прописа којим се утврђују 
одређене карактеристике неког производа или дефинишу неке бројне 
вриједности, величине, називи, својства или поступци (нпр. поступак за 
контролу или испитивање). Стандардом се, за неки производ, обично не 
утврђују све његове карактеристике већ само оне које су везане за 
одређену рационализацију у производњи, за његово вредновање и 
употребу. 
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Стандардизација је процес утврђивања и примјене одређених правила 
ради сређивања и регулисања активности у датој области, у корист и уз 
учешће свих заинтересованих страна, а нарочито ради остварења 
свеопштих оптималних уштеда, узимајучи у обзир функционалну 
намјену и захтјрве техничке безбједности (дефиниција ISO) 
Дакле, стандардизација је активност свођења различитих облика 
производа на најмањи број типичних образаца (стандарда) одређеног 
квалитета, тежине и сл. 
 
Циљеви стандардизације: 

- заштита потрошача (здравље, безбједност, економски интереси) 
- заштита окружења, 
- стварање услова за стабилно снабдијевање тржишта, 
- обезбјеђење конкурентности на глобалном тржишту, 
- упрошћавање, 
- типизација, 
- споразумијевање (увођење јединствене терминологије) итд. 

 
Предмет стандардизације: 

- производи (сировине, полупроизводи, готови производи), 
- методе испитивања, 
- технолошка опрема, 
- производни процеси, 
- документација, 
- дефиниције и разни апстрактни појмови, 
- контрола квалитета, 
- систем управљања. 

 
Ниво стандардизације: 

- интерни (стандардизација у оквиру предузећа), 
- грански (обухвата само једну грану у оквиру једне земље), 
- национални (стандардизација у оквиру државе нпр. JUS,DIN,BS..) 
- регионални (обухвата стандард више држава неке регије) 
- међународни (стандард прихваћен од великог броја земаља ISO ) 

 
Стандардизација у области дистрибуције производа обухвата све 
предмете материјалне производње (паковање, палете, контенере, 
транспортна средства, средства и опрему за складиштење) и различите 
поступке ради извршења рационалног и безбједног транспорта, 
манипулисања и складиштења терета. 
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2.6.1. Стандардизација амбалаже и пакета 
 
Да би се што боље искористила товарна површина и запремина возила и 
контенера, потребно је ускладити димензије палета и других 
транспортних паковања као и димензије основног паковања са 
димензијама контенера и таварног простора возила. Суштина је у томе 
да претходна јединица буде увијек садржана у наредној. 
 

 
Сл. 1  Примјер формирања разних нивоа паковања 

 
Решење се постиже увођењем модуларних мјера за транспортну и 
комерцијалну амбалажу. Модул-систем утврђује димензије за дужину и 
ширину. Југословенским стандардом утврђена је модуларна мјера 
основне амбалаже и она износи 600 x 400 mm (сл. 2). Остале мјере су 
изведене множењем или дијељењем модуларних мјера цијелим бројем 
(види табелу). 
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Сл. 2  Формирање товарних јединица примјеном модула 600 x 400 mm 
 
 
 
 
Табела 1. - Изведене мјере основне амбалаже 

Изведене мјере Модуларна мјера 
Умношци Подјељци 

600 x 400 1200 x 1000 600 x 400 
1200 x 800 300 x 400 
1200 x 600 200 x 400 
1200 x 400 150 x 400 
800 x 600           120 x 400 

600 x 200 
300 x 200 
200 x 200 
150 x 200 
120 x 200 
600 x 133 
300 x 133 
200 x 133 
150 x 133 
120 x 133 
600 x 100 
300 x 100 
200 x 100 
150 x 100 

 

 

120 x 100 
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2.7. Припрема и обезбјеђење терета у манипулацијама 
 
Ради што бољег и економичнијег утовара, превоза и истовара, сваки 
терет мора бити адекватно обезбијеђен тј. учвршћен. Зависно од природе 
терета и врсте товарне јединице примјењују се разне технике за 
обезбјеђење терета у транспортним процесима. Када је у питању утовар 
товарних јединица у транспортна средства или контенере тада је 
најважнија усаглашеност њихових димензија са димензијама 
транспортног простора возила односно контенера. 
 

2.7.1. Обезбјеђење терета на палетама 
 
Постоји пет основних метода за учвршћивање терета на палетама: 

1. слагањем (међусобним укрштањем кутија, врећа и сл.) 
2. лијепљењем (врелим раствором љепила или самољепљивим 

тракама) 
3. повезивањем (конопцем, жицом, пластичним тракама) 
4. паковањем (дрвеним или металним сандуцима, жичаним 

корпама) 
5. фолијама (фолије се истежу и омотавају око палете или се 

фолија поставња загријана, а приликом хлађења скупља се и 
стеже око товара палете). 

За формирање палетне јединице терета најпогоднија је амбалажа 
призматичног облика са димензијама које омогућавају максимално 
попуњавање површине палете (без празнина). Примјери палетних 
јединица терета формираних од амбалажираних производа разних 
облика приказани су на сл. 3. 

 
Сл. 3  Формирање палетних јединица  
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2.7.2. Обезбјеђење терета у контенерима 
 
Терет у контенерима обезбјеђује се од помјерања тако што се празни 
простор попуњава палетама, ваздушним јастуцима и таласастим 
картоном. Када се у контенеру појаве веће празнине, користе се 
подупирачи, ослонци и подметачи. 
 
Подупирачи су велики дрвени оквири којима се попуњавају велике 
празнине између терета унутар контенера. 
 
Ослонци и подметачи састоје се од више уздужних и двије попрчне 
греде. Једна попречна греда распоређује притисак на упаковану робу, а 
друга распоређује притисак на угаони носач контенера. 
 
Роба у контенеру може се учврстити и помоћу пластичних трака, ужади, 
жице и појасева са затезним копчама (тзв. шпанери). 
 

2.7.3. Обезбјеђење терета на возилу 
 
Учвршћивање терета унутар возила заснива се на учвршћивању шина за 
увезивање на унутрашње зидове возила. Шине за увезивање терета могу 
бити заварене, заковане или зашрафљене хоризонтално или вертикално  
за унутрашњу страну товарног сандука возила. Ове шине имају на себи 
рупе за које се закачују траке, ужад или ланци и исти се затежу помоћу 
одговарајућег механизма.   
 

 
 

Сл. 4  Обезбјеђење терета у возилу  
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2.7.1. Средства за учвршћивање терета  
 
Терет се обезбјеђује широком лепезом производа за обезбјеђење терета у 
транспортним процесима, а најраспрострањенији су: траке од полиестера 
(гуртне), пластичне траке за паковање, ужад, ланци, затезачи, 
подупирачи, ослонци, подметачи, ваздушни јастуци и цјевасти 
подупирачи. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Сл. 5  Средства за обезбјеђење терета  
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3. Основни појмови о механизацији претовара 
 
Претовар представља премјештање терета на релативно краћа 
растојања, па се због тога претовар не убраја ни у једну класичну грану 
транспорта, већ представља сасвим посебан вид транспорта са 
специфичним уређајима и специјално обученом радном снагом. 
Механизовани претовар има велике предности у односу на ручни рад 
човјека, али је некада ручни претовар рентабилнији. 
 
3.1. Развој средстава унутрашњег транспорта 
 
Старе цивилизације су за подизање тешких камених блокова користили 
ужад, полуге и котураче, што је довело до првих конструкција дизалица. 
 
Као зачетника претоварне механизације треба поменути Архимеда који 
се бавио практичним испитивањем и конструкцијом машина. 
 
У средњем вијеку треба поменути Леонарда да Винчија који је за собом 
оставио велики број скица механичких направа, машина и механизама. 
 
Када је ријеч о континуалним средствима треба истаћи да се тракасти 
транспортери развијају почетком Индустријске револуције и то прво у 
млинарству, а касније (око 1840. год.) користе се за транспорт глине, 
ломљеног камена и сл. 
 
Развој савремених претоварних средстава веже се за почетак 20. вијека. 
 

 
Сл. 6  Развој претоварних средстава  
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3.2. Начини претовара робе 
 
Разликујемо следеће начине претовара робе: 

- ручни претовар 
- полумеханизовани претовар 
- механизовани претовар и 
- аутоматизовани претовар 

 
Ручни претовар обавља се људском снагом помоћу најпростијих оруђа 
за рад  као што су полуге, ручне дизалице, котураче и сл. 
 
Полумеханизовани претовар представља комбинацију ручног и 
механизованог. Терет се дјелимично премјешта снагом мотора или 
силом гравитације. 
 
Механизовани претовар је онај претовар код кога је сав процес 
обухваћен механизацијом. Овдје човјек само рукује механизацијом, а 
операције претовара изводе се помоћу механичких уређаја. 
 
Аутоматизовани претовар подразумијева претовар у којем човјек само 
пушта у погон претоварне уређаје и врши контролу и надзор, а претовар 
се обавља аутоматизовано. 
 
 
3.3. Учинак механизованог рада 
 
Учинак или ефекат механизованог рада представља количину 
претоварене робе у јединици времена и изражава се у [t/h],[kom/h],[m³/h]. 
 
Ефекат рада зависи од: 
- конструктивних карактеристика уређаја 
- услова рада 
- обучености радне снаге 
- режима коришћења радног времена 
- техничке исправности уређаја 

 
За поуздан и дуготрајан рад претоварне механизације посебно је важно 
одржавање уређаја.  
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Разликујемо следеће видове одржавања: 
- дневна њега и контрола (ДНК) 
- редовно техничко одржавање (РТО) 
- текуће оправке (ТО) 
- средње оправке (СО) 
- генералне оправке (ГО) 

 
Ако се поставља питање за који од два уређаја треба да се опредијелимо, 
посматраћемо укупне трошкове. Укупни трошкови једнаки су збиру 
сталних (St) и промјењивих трошкова (Pt): 

ttt PSU   
На наредној слици се види да је за претовар количине робе Q2 боље 
изабрати уређај I,  а за количину робе  Q1 уређај II. 
 

 
Сл. 7  Дијаграм одређивања рентабилности уређаја  

 
 
3.4. Прорачун броја радника у ручном претовару 
 
За прорачун броја радника N  у ручном претовару робе, полазимо од 
количине робе Q кoју је потребно претоварити за вријеме t: 

tKNQ   

tK
QN


  

гдје је: 
Q – количина робе коју треба претоварити [t] 
N – број радника на претовару 
K – капацитет једног радника [t∕h] 
t – вријеме за које треба извршити претовар h]. 

 

II 
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Капацитет једног радника лако се рачуна помоћу обрасца: 








h
tZQK

1000
1  

гдје је: 
Q1 – количина робе коју носи један радник  [kg] 
Z – број циклуса за један сат 

Број циклуса у једном сату може се узрачунати из односа: 

T
Z 60
  

гдје је: 
Т – вријеме трајања једног циклуса у минутима 

 min2 31 t
v
stT   

гдје су: 
t1 – вријеме узимања терета у минутима (око 0,05 до 0,1 минута) 
t3 – вријеме остављања терета у минутима  
s – пут у метрима који радник пређе од узимања до остављања терета  
v – брзина којом се радник креће изражена у метрима у минуту. 

 
 
4. Транспортно – манипулативна средства 
   
Врста робе, њена физичка и хемијска својства, начин на који се са њом 
може манипулисати битно утичу на избор транспортно-манипулативног 
средства.  
 
Код избора средстава унутрашњег транспорта, треба поћи од 
транспортног задатка, при чему је неопходно познавање својстава 
материјала који се транспортује. Тако , на примјер, агрегатно стање 
материјала пресудно утиче на избор средстава унутрашњег транспорта. 
За гасовите и течне материјале најбоњи је цијевни транспорт, а за расуте 
материјале погодни су транспортери, кранови са грабилицом, кипери... 
 
На избор транспортног средства такође утичу: 

- дужина транспортног пута, 
- правац кретања (хоризонтално, вертикално, косо), 
- транспортни простор (по радној површини, изнад или испод 

радне површине), 
- услови производње (топлота, запрашеност, опасност од пожара 

или експлозије и сл.) 
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4.1. Виљушкари 
 
Најпознатије и најраспрострањеније манипулативно средство 
унутрашњег транспорт је виљушкар. Виљушкар је механизовано 
манипулативно средство опремљено специјалним виљушкама, које се 
подвлаче испод палете или неке друге теретне јединице којом се 
манипулише (подиже, спушта и преноси). 
 
 

4.1.1. Ручни виљушкар 
 
Ручни виљушкар користи се за хоризонтално премјештање палетизоване 
или подесне непалетизоване робе. Опремљени су уређајем за механичко 
или хидраулично подизање терета (око 20 цм), а вучење виљушкара 
обавља радник. Ручни виљушкар може бити опремљен и мотором 
(најчешће електромотор) што олакшава и убрзава транспорт, а у задње 
вријеме су се појавили и ручни вињушкари са вагом чиме је омогућено 
истовремено вагање робе и њен транспорт. 
 
 
 

 
 

 
Сл. 8  Ручни виљушкари без ваге и са вагом 
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4.1.2. Моторни виљушкар 
 
Моторни виљушкари су опремљени мотором СУС или електромотором 
за једносмјерну струју.  
 
Ови виљушкари су рађени за манипулисање палетизованом и 
непалетизованом робом па чак и великим контенерима.  
 
У зависности од врсте робе којом се манипулише опремљени су разним 
захватним органима као што су: виљушке, клијешта, трн или спредер. 
Носивост им се креће и преко 40 тона, а висина дизања и до 10 метара. У 
зависности од мјеста постављања захватног органа разликујемо чеоне и 
бочне виљушкаре. 
 
 
 
 
 

 
Сл. 9  Чеони моторни виљушкар  
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4.2. Утоварно-транспортна средства 
 
У ову групу спадају карете и трактори. Ради се о самоходним средствима 
која имају широку примјену у свим гранама привреде како у 
унутрашњем тако и у спољашњем транспорту. Погодни су за уске 
просторе, пролазе, пероне и сл. 
 
Самоходна карета обавља транспортно-манипулативне операције на 
релативно већим удаљеностима. Као погом користи мотор СУС или 
електромотор једносмјерне струје. Имају платформу која се може 
подизати или спуђтати помоћу хидаулике. Карета са електромотором 
позната је и под називом акумулаторска колица, јер се као извор 
енергије користе акумулатори. 
 
Трактори се такође често користе за транспорт робе у унутрашњем 
транспорту на већа растојања. Погон може бити као и код карета тј. 
мотор са унутрашњим сагоријевањем или електромотор. На задњем 
дијелу трактора налази се квачило за вучу приколица, а често се вуче 
више приколица одједном. 
 
 
 
4.3. Средства за претовар контенера 
 
За манипулисање контенерима користе се стабилна и мобилна 
претоварна средства. Од стабилних средстава за претовар контенера 
најпознатије су портални кранови и претоварни мостови. 
 
Од мобилних средстава за претовар контенера познати су: 

- виљушкари, 
- мобилне порталне дизалице, 
- контенерски јахачи, 
- контенерски бочни претоваривачи и 
- контенерски манипулатори (служе за утовар, превоз и истовар 

контенера) 
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Сл. 10  Чеони моторни виљушкар са спредером  

 
 
 
5. Прости  претоварни уређаји и направе 
 
У претоварним процесима често се користе проста претоварна оруђа за 
подизање и премјештање терета. 
 
Полуга је најједноставније просто претоварно оруђе. Састоји се из пете, 
стопала и дршке. Полугом се терет подигне на толику висину да се успод 
њега може подвући неки округли предмет како би се трење клизања 
претворило у трење котрљања, а тиме олакшао транспорт јер је отпор 
котрљања много мањи од отпора клизања. На пету полуге могу се 
намонтирати ваљци  па тако полуга може служити и за подизање терета 
и за његово транспортовање. 
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Сл. 11  Проста претоварна оруђа и направе  
 

Дводјелна колица за крупни терет састоје се из два одвојена дијела, 
предњег и задњег трапа. Предњи трап има руду, а задњи је без ње. Када 
је у питању тешки терет, полугом се подигне један крај терета и подвуче 
се задњи трап. Затим се подигне други крај терета и подвуче се предњи 
трап са рудом. Услед тежина терета оав два трапа ће бити спојена са 
теретом и тако се терет може транспортовати. 
 
Колица са покретном платформом (корњача) могу бити на ручни или 
моторни погон. Користе се највише за превоз палета са ножицама тако 
што се колица подвуку под палету и при томе је платформа спуштена. 
После подвлачења, системом хидраулике, платформа се подиже заједно 
са палетом и теретом и транспортује се до жељеног мјеста. На мјесту 
истовара платформа се спушта и палета са теретом стаје на своје ноге. 
Поред поменутих колица, постоји још широка лепеза разних врста 
колица која се користе у претовару било  расуте или ситније комадне 
робе. 
 
Ручни виљушкар служи за хоризонтално премјештање палета са 
теретом. Виљушке су монтиране на осовини са два точка који се 
подвлаче испод палета, а затим се системом хидраулике подижу на 
висину око 10цм. Раде се са мотором и без њега.  
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6. Гравитациони уређаји за премјештање терета 
 
Да би се користили гравитациони уређаји, потребно је да постоји 
висинска разлика између мјеста гдје се предмет налази и мјеста на које 
се транспортује. Терет се спушта помоћу силе Земљине теже. Сви 
гравитациони уређаји могу се подијелити на: 

- клизне канале 
- гравитационе цијеви 
- спиралне клизнице и  
- ваљчасте клизнице 

 
6.1. Клизни канали и гравитационе цијеви 
 
Клизни канали су косо постављена корита која су намијењена 
спуштању расуте и комадне робе, као што су руде, шљунак, вреће, 
пакети и сл. Могу бити различитог попречног пресјека (полукружног, 
квадратног, троугластог, трапезног итд.). Унутрашња страна клизних 
канала облаже се лимом ради смањења трања, док се сами клизни канали 
израђују од бетона, пластике и дрвета. 
 
Гравитационе цијеви такође могу бити различитог облика (округлог, 
квадратног), а користе се за транспортовање растреситог и ситнозрнастог 
материјала. Често се користе рачвасте гравитационе цијеви које се 
гранају у два крака, тако да се истовремено могу да пуне два 
транспортна средства или двије вреће. Такође се користе и телескопске 
цијеви које се састоје од више краћих цијеви које се увлаче једна у другу, 
што омогућава промјену дужине и облика цијеви. 
 

 
Сл. 12  Гравитационе цијеви  
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6.2. Спиралне и ваљчасте клизнице 
 
Спиралне клизнице су, уствари, клизни канали који су савијени у 
спиралу. Примјењују се онда када због недостатка простора није могуће 
поставити клизни канал. 
 
Ваљчасте клизнице служе за транспортовање робе са равним 
површинама. Роба се спушта преко ваљака који се ослањају на кугличне 
лежаје. Користе се за премјештање терета у унутрашњем транспорту. 
Угао нагиба код ваљчастих клизница је врло мали и износи  1-1,5°. 
 
 

 
 

Сл. 13  Спиралне и ваљчасте клизнице  
 
 
 
7. Елементи који опслужују дизалице и кранове 

 
Сви кранови имају заједничке елементе помоћу којих се прихвата, вјеша 
или преноси терет. У те елементе спадају: 

- куке 
- ужад 
- ланци 
- добоши 
- котури и котураче 
- уређаји за захватање растреситог материјала 
- кочиони уређаји и сл. 
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7.1. Куке 
 
Куке су универзални захватни органи кранова. По својој конструкцији 
могу бити једнокраке и двокраке. Праве се од челика најчешће ковањем. 
Стандардизоване су и за одговарајући терет бирају се из таблица, а затим 
се провјеравају да ли задовољавају стварно напрезање. Врат куке је 
оптерећен на истезање а закривљени дио на истезање и на савијање. 

 
 

Сл. 14  Двокрака и једнокрака кука  
 
 

7.2. Ужад 
 
Ужад су елементи који се често примјењују на транспортним уређајима 
са цикличним периодичним дејством, а са уређајем за захватање терета 
чине радни орган претоварне машине. Ужадима се може везивати, 
прихватати и преносити терет. 
 
Према материјалу од кога су израђена ужад дијелимо на кудељну и 
челичну. 
 
Кудељна ужад израђују се од биљних влакана, обично од кудеље, и 
плету се најчешће у три струка. Ова ужад имају малу моћ ношења и 
неотпорна су на влагу. Користе се на дизалицама мање носивости и за 
везивање терета. 
 
Челична ужад представљају један од главних елемената кранова. Раде 
се од челичних жица које се претходно термички обраде, а после 
упредају у струкове, а струкови око језгра упредају се у уже. Језгро 
ужета је обично кудеља, а може бити и  неки други материјал (азбест). 
Језгро може бити натопљено вазелином или фирнајзом да би се постигло 
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подмазивање челичних влакана у току рада. Челична ужад упредају се на 
три начина: 

1. Истосмјерно плетено уже је такво уже код кога се жице у струку 
и струкови  у  ужету  плету у исту страну. Врло су савитљива. 

2. Унакрсно плетено уже. Код овог ужета жице у струку плету се у 
једну страну, а струкови око језгра у другу страну. Доста су 
крута. 

3. Комбиновано плетено уже плете се тако што је сваки други 
струк уплетен у исту страну. 

 
 
7.3. Ланци 
 
Поред ужади, за везивање и преношење терета користе се и ланци. 
Према конструкцији ланци могу бити заварени и зглобни (Галови). 
 
Заварени ланци праве се од челичних шипки које се савијају у карике, а 
потом заварују. Карике могу бити дугачке, кратке и са спрегом између 
бочних страна  карика. Ланци са карикама могу бити калибрисани и 
некалибрисани. 
 
Зглобни или Галови ланци називају се још и шарнирни или ламеласти. 
Направљени су од челичних плочица које су спојене осовиницама. Ови 
ланци савијају се само у једној равни и користе се за пренос великих 
сила при малим брзинама кретања ланца. 

 

 
Сл. 15  Галов ланац и заварени ланац 
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7.4. Котурови 
 
Котур служи да промијени правац кретања ужета или ланца при 
подизању терета, или као дио котураче ради смањења силе од терета при 
подизању или спуштању. Котури се израђују од челичног лива и ливеног 
гвожђа. Котур се окреће око челичне осовинице. Лежиште котура је 
најчешће клизно, а у главчину котура утискује се бронзана чаура. 
У употреби су двије врсте котура: 
- котури за ужад 
- котури за ланце 

 
Котури за ланце израђују се као неозубљени и озубљени (ланчаници). 
Озубљени котури, код претоварне механизације користе се као погонски 
котури  за велике терете и мале брзине дизања (виљушкари). 
Котури за ужад  служе за промјену правца кретања ужета или као дио 
котураче. 
 
 

 
 

Сл. 16  Котури  за уже и ланац 
 
 
 
7.5. Котураче 
 
Котураче су проста претоварна средства која служе за вертикално 
подизање и спуштање терета. Могу бити по конструкцији просте 
(непокретне) и сложене (покретне). 
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Проста котурача (сл. 17) састоји се од једног непокретног котура који је 
наглављен на осовиницу која се окреће око своје осе. Пређени пут силе и 
терета су исти па је и сила којом се подиже терет практично једнака 
тежини терета. Проста котурача, дакле, само омогућава да промијенимо 
смјер силе којом подижемо терет. 

 
 

Сл. 17  Проста котурача  
 
 
Сложена (покретна) котурача служи да се мањом силом подигне већи 
терет. Пут силе је дупло већи од пута терета па је сила којом се подиже 
терет приближно дупло мања од тежине терета. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл. 18  Покретна котурача  
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7.6. Добоши 
 
Добош је дио дизалице који омогућава да се кружно кретање механизма 
за дизање терета претвори у праволинијско кретање терета. На добош се 
намотава уже или ланац и према томе разликујемо: 
- добоше за ужад 
- добоше за ланце 

Цилиндричног су облика, а ређе конусног. Раде се од ливеног гвожђа, а 
при већим пречницима од челочних лимова варењем. 
 
Намотавање ужета или ланца на добош може бити у једном слоју или у 
више слојева ако је висина дизања велика како би се избјегле велике 
димензије добоша. 
 
По својој површини добоши могу имати навоје (жљебове) који служе за 
вођење ужета и за налијегање ужета на већу површину чиме се смањује 
специфични притисак и уже се мање хаба. 
 

 
 

 
 

Сл. 19  Добош за уже  
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7.7. Уређаји за захватање растреситог терета 
 
Ове уређаје чине грабилице и грајфери. Могу бити са једним или са два 
ужета. Код израде са два ужета, једно уже служи за подизање и 
спуштање саме грабилице, а друго за отварање и затварање чељусти. 
 
Грабилице су посуде које се дејством сопствене тежине заривају у 
материјал, захватају га, преносе и истоварају на одређено мјесто. 
 
Саставни дијелови грабилице су: 
- чељусти 
- горња и доња глава 
- затеге 
- ужад 

 

 
Сл. 20  Грабилица са два ужета по фазама рада  

 
 
7.8. Електромагнети 
 
Електромагнети  служе за дизање и преношење материјала са магнетним 
особинама. Користе се у челичанама, ливницама, складиштима итд. 
 
Предност електромагнета је у лаком везивању и ослобађању терета, а 
недостатак је велика тежина самог електромагнета и што приликом 
нестанка струје терет слободно пада. 
 
 
7.9. Кочнице на претоварној механизацији 
 
Кочнице су уређаји који служе за успоравање или заустављање уређаја у 
покрету, намјерно изазваном силом у жељеном тренутку времена. 
 
Код претоварне механизације, кочнице служе да би се контролисало 
кретање дизаличних уређаја 
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Код механизма за дизање терета (добош), кочнице служе за заустављање 
терета на жељеној висини  и за контролисање брзине спуштања терета. 
 
Код механизма за кретање (цио кран или колица) служе да се механизам 
заустави на жељеном мјесту. 
Код уређаја за окретање (обртна платформа) кочнице скраћују вријеме 
окретања. 
 
 
8. Карактеристике средстава унутрашњег транспорта 
 
8.1. Кранови 

 
Кранови су сложене машине намијењене за преношење терета у 
хоризонталној и вертикалној равни. 
Кранови су дизалице чији захватни органи могу преносити терет у свим 
правцима и смјеровима. 
Преношење терета остварује се различитим кретањима помоћу 
погонских уређаја који, по правилу, могу да раде независно један од 
другог. На крановима постоје следећи погони за: 
- вертикално кретање терета (добош) 
- хоризонтално кретање терета (колица) 
- хоризонтално кретање крана (шински точкови, пнеуматици, 

гусјенице) 
- окретање обртних дијелова око вертикалне осе (обртна платформа) 
- промјену дохвата стријеле крана (помоћу ужади или хидраулике) 

 
Класификација кранова најчешће се врши према: 
1. Функционалним карактеристикама 

- окретни 
- покретни 
- окретно-покретни 

2. Конструктивним карактеристикама 
- конзолни 
- мостовски 
- рамни 
- портални 
- кабловски 
- аутомобилски 
- пловни 
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8.2. Окретни кранови 
 
Типични представник ове врсте кранова је зидни конзолни кран који је 
шематски приказан на следећој скици. 
 
 
                                                           a 
                  H 
 
                                             b 
                             c 
                                                                                         Q 
                                                       G 
  
 
                          H 
                               V   
  
Дизалица се састоји  од челичне конструкције на коју је смјештен 
механизам за дизање терета са ужетом. Цијела конструкција се може 
обртати око вертикалне осе у лежиштима. За вјешање терета служи 
котурача са куком, а котур служи за промјену смјера кретања ужета. 
Горњи рукавац крана оптерећен је хоризонталном силом H, а доњи 
рукавац хоризонталном силом H  и вертикалном силом V  које се 
одређују из услова равнотеже крана: 

0 AM  
0 cHbGaQ  

c
bGaQH 

  

GQV   
Ове дизалице највише се користе у складиштима, пристаништима, 
ремонтним радионицама и жељезничким станицама. 
 
Предности ових кранова су: 

- једноставна конструкција 
- мала цијена коштања 
- преносив је 
- лако се монтира на постојеће објекте 
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Недостаци су: 
- мала носивост 
- мали дохват конзоле 
- нема хоризонталног кретања терета 
- висина дизања зависи од мјеста постављања 

 
 
8.3. Кран без горњег ослонца 
 
Овај кран често се назива и кран на стубу, јер се цијела конструкција 
ослања на вертикални стуб који је улежиштен само са доње стране. 
Овако конструктивно решење омогућује окретање дизалице за пун круг 
око вертикалне осе. 
 
Ови кранови раде се са противтегом или без њега. У случају да 
противтег не постоји, стабилност дизалице обезбијеђена је само 
фиксирањем стуба за постоље у темељу. Уградњом противтега, од 
бетонских или жељезних блокова , повећава се носивост крана. 
Тежина противтега може се одредити из услова да је момент савијања 
стуба исти када је кран оптерећен и када је неоптерећен. Изједначавањем 
ова два момента лако се одређује тежина противтега (Gp). 
 
 
 
                                                                                                    Q                                     
 
                                            H                               b 
 
                                                              
                                                              c                G 
 
 
                                             a 
                                             
                        Gp                                  H 
                                  
 
 
 
                                                     V 
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aGcGbQM p 1  
cGaGM p 2  

cGaGaGcGbQ pp   

a
cGbQGp 



2

2  

 
 
 
8.4. Портални кранови (окретно-покретни) 
 
Портал, код порталних кранова, је чврста челична конструкција која се 
креће по шинама, а са горње стране портала постављена је дизалица са 
свим механизмима и кабином за руковаоца. Портал је тако конструисан 
да се испод њега може подвући камион или вагон што доприноси 
једноставнијем и бржем претовару. Највише се користе у лукама, 
бродоградилиштима, жељезничким станицама, јавним складиштима итд. 
 
 
 
8.5. Мосни кранови (покретни) 
 
Мосни кран представља челичну решеткасту конструкцију чији крајеви 
налијежу на чеоне носаче у које су уграђени точкови који се крећу по 
шинама које се налазе на зидовима неке просторије коју кран опслужује. 
Највише се користе у ливницама, машинским халама, складиштима, а 
може се направити да излазе изван хала и складишта. 
 
 
8.6. Рамни кранови (покретни) 
 
Рамни кранови су врло слични мосним, с основном разликом што су 
шине код рамних кранова  постављене на подлози. Рам крана је такође 
решеткаста челична конструкција, а по хоризонталним дијелу крана 
крећу се колица са механизмом за подизање и спуштање терета. Раде се 
са отворима рама за један, два или три колосјека. 
 
 
8.7. Претоварни мостови 
 
Претоварни мостови су врло слични рамним крановима, и по изгледу и 
по конструкцији, само што им је распон много већи (до 200 м). За 
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претовар у лукама често се раде са препустом. Користе се када се 
опслужују велике површине и када се претовара масовни растресити 
терет, као што су руде, угаљ, шљунак и слично. 
 
 
8.8. Кабловски кранови  
 
Користе се нарочито у грађевинарству и то на мјестима гдје се обавља 
снабдијевање и опслуживање грађевинским материјалом. Посебно се 
примјењују при изради хидроцентрала. Распон кабловских кранова креће 
се од 250 па чак и до 1000 метара. 
 
 
8.9. Пловни кранови 
 
Користе се у лукама и пристаништима при преношењу тешких комадних 
терета из бродова на обалу, у вагоне или камионе и обратно.Поставњају 
се на понтоне на којима се налазе стамбене просторије за особље које 
опслужује кран, а опремљени су и уређајима за навигацију, привезивање 
и усидрење. Од свих кранова имају највећу носивост. 
 
 
8.10. Транспортери 
 
Транспортери су уређаји који се убрајају у групу непрекидног 
(континуираног) транспорта. Примјењују се при транспортовању 
материјала у хоризонталном правцу и код блажих нагиба. 
 
Приликом претоварно – транспортних радова, најчешће се користе 
следеће врсте транспортера: 

- тракасти 
- плочасти 
- ваљчасти 
- пужни 
- завојни 
- инерциони или вибрациони 

 
Тракасти транспортери највише се користе при транспортовању расуте 
робе. Дужина транспортне линије креће се од 5 метара до неколико 
километара. У погледу конструкције су врло једноставни и састоје се из 
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погонског добоша, затезног добоша, траке и ваљака који воде и враћају 
траку. 
 
Плочасти или чланкасти транспортери служе за транспортовање 
материјала који је оштријих ивица и који јаче хаба траку, а такође и 
материјала са температуром већом од 60 степени. Користе се и за 
покретне степенице (ескалаторе), а без тешкоћа могу промијенити угао 
скретања и од 90 степени. 
 
Пужни транспортери добили су назив по томе што им је радни 
елеменат у облику завојнице, а може их бити једна или више. Служе за 
транспорт расутих материјала а некад и за мијешање материјала. 
 
Завојни транспортери служе да би се транспортовала комадна роба, као 
што су бале, вреће, сандуци и слично. Основни елемент завојног 
транспортера је вратило око кога је обавијена жица. 
 
Ваљчасти транспортери су уствари ваљчасте клизнице код којих ваљци 
разни техничких решењима добијају погон. 
 
Инерциони транспортери користе се при транспортовању сипкастих 
материјала, а такође и за додавање материјала другим уређајима. 
Принцип рада ових транспортера састоји се у томе што се услијед 
њихања транспортног олука или цијеви (горе – доље и лијево – десно) 
транспортујући материјал у таласима покреће и на тај начин се помјера. 
 
8.11. Елеватори 
 
Елеватори су претоварно-транспортни уређаји са непрекидним дејством, 
а користе се при претоварно-транспортним манипулацијама са расутом 
робом и врло ријетко са комадном робом. За разлику од транспортера, 
елеватори се користе за вертикални транспорт. 
 
У зависности од врсте терета, елеватори могу бити различитих 
конструкција. У зависности од захватних направа разликујемо елеватор 
са ведрима, виљушкама, џеповима, љуљашкама. 
 
 
 



 – Унутрашњи транспорт –                                           наставник: Ристић Катарина 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - 38 - 

8.12. Пнеуматски транспорт 
 
Пнеуматски транспорт омогућава транспорт прашкастих, зрнастих и 
влакнастих материјала помоћу ваздуха или неког другог гаса. 
Пнеуматски уређаји стварају разлике притисака на крајевима цјевовода 
на више начина: 

- помоћу разријеђеног ваздуха (усисавајући пнеуматски уређај), 
- са ваздухом под притиском (потискујући уређај), 
- комбинација претходна два уређаја. 

 
Предности пнеуматског транспорта у односу на друге видове транспорта 
су: 

- не захтијева велики простор за монтажу, а транспорт материјала 
се може обављати у свим правцима, 

- са транспортом се могу обављати и други технолошки процеси 
као што су сушење, хлађење, загријавање, сепарација итд. 

- повољни хигијенски услови у околини транспортних линија, 
- висок степен аутоматизације. 

 
Пнеуматски транспорт има широку примјену, како по врсти материјала 
тако и по мјесту примјене: 

- истовар прашкастих и зрнастих материјала (цемент, креч, 
житарице) 

- транспорт пшенице и прерађевина од пшенице у млиновима и 
силосима, 

- транспорт угљеног праха, пепела и шљаке у термоелектранама, 
- транспорт пиљевине и отпадака дрвета у дрвној индустрији, 
- транспорт дувана, вуне, памука и других влакнастих материјала, 
- транспорт административних пошиљки унутар великих 

предузећа. 
 
8.13. Хидраулични транспорт 
 
Хидраулични транспорт омогућава премјештање материјала струјањем 
течности или смјеше расутог материјала и воде у затвореном цјевоводу 
или отвореном каналу. Овај вид транспорта служи за транспорт течних 
терета (нафтни деривати), и расутих материјала (пијесак, руде, угаљ). 
Струјање течности или смјеше постиже се услед висинске разлике 
почетне и крајње тачке цјевовода, или услед разлике у притисцима која 
се јавља због дејства пумпе. 


