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1.3.ПОДЕЛА ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ЊИХОВО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 

   Вучна возила или локомотиве су железничка возила намењена вучи композиције кола и вагона 

по колосеку и немају место за смештај путника. Железничка вучна возила могу се поделити на 

више начина: 

 према врсти погона (парна, дизелска, електрична и турбинска); 

 експлоатацијској намени (путничка, теретна, универзална и маневарска); 

 досегу опслуживања (локална, приградска и међуградска); 

 ширини колосека (широки колосек -1668 mm, 1524 mm, нормални колосек -1435 mm и уски 

колосек -1000 mm, 760 mm, 600 mm) и  

 врсти пруге (магистралне главне пруге, магистралне помоћне пруге, пруге првог реда и 

пруге другог реда). 

 

   ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВУЧНИХ ВОЗИЛА 

 

Почетком 1960.-их почиње да се примењује систем нумерације за дизел и елктричне локомотиве 

на ЈЖ (данас Железнице Србије-ЖС) који се заснива на кодном обележавању, на принципу троци-

френе ознаке серије. 

 

Значење 1.-е цифре: 

 3- Електрична вучна возила једносмерне струје 3kV 

 4- Електрична вучна возила наизменичне струје 25 kV, 50 Hz 

 5- Резервисано за вишесистемска електрична вучна возила 

 6- Дизел електрична вучна возила 

 7- Дизел хидраулична вучна возила 

 8- Дизел механичка вучна возила 

 9- Возила за железничке сврхе 

 

Значење 2.-е цифре: 

 0- Моторни воз уског колосека 

 1- Моторни воз нормалног колосека 

 2- Локомотиве са две погонске осовине 

 3- Локомотиве са три погонске осовине 

 4- Локомотиве са четири погонске осовине 

 5- Локомотиве са пет погонских осовина 

 6- Локомотиве са шест погонских осовина 

 

Значење 3.-е цифре: 

Код локомотива: 

 0- Уски колосек 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Mm
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1-9 Редослед убацивања у службу (конструктивни тип локомотиве) 

Код моторног воза зависи од тога да ли су моторна кола, вагон или управљачница. 

 

Иза ове 3 цифре долазе још 3 које имају следеће значење: 

Значење 4.-е цифре: 

Ознака подсерије. Подсерије су уведене због техничко-експлоатационих разлика у оквиру серије. 

 

Значење 5.-е и 6.-е цифре: 

Текући (инвентарски) број локомотиве. 

 

 

Пример: 661-140 

 6- Дизел електрицна локомотива 

 6- Локомотиве са шест погонских осовина 

 1- Прва локомотива такве врсте у инвентарском парку 

 1- Ознака подсерија 

40 - Инвентарски број локомотиве 

  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВУЧНИХ ВОЗИЛА ПРЕМА РАСПОРЕДУ ОСОВИНА 
 

   Веома важно обележје сваке локомотиве представља распоред обртних постоља и осовина у 

њима, посебно њихова врста, број и груписање, што је утврђено UIC-прописима. Ознаке се 

састоје од правилно распоређених слова, бројева и додатних знакова. Број погонских осовина 

означава се словима A, B, C и D, а број слободних осовина бројкама: 

 

   1 – једна слободна осовина, 

   2 – две слободне осовине једна до друге, 

   А – једна погонска осовина, 

   В – две везане погонске осовине, 

   Во- две невезане погонске осовине, 

   С – три везане погонске осовине, 

   Со- три невезане погонске осовине. 

 

   Ознаке осовина истог обртног постоља групишу се тако да су нпр. код локомотиве са два 

обртна постоља две одвојене групе ознака. Ако се ознаке осовина одвојених обртних постоља 

састоје од једног слова или бројке, онда се тој ознаци додаје апостроф, а ако се састоји од више 

слова или бројки онда се стављају у заграду. На пример: 

В' – две везане погонске осовине једног постоља, 

Во' – две невезане погонске осовине једног постоља, 

(1'В)-погонско обртно постоље са једном слободном и две везане погонске осовине, 

Во'Во' – два обртна постоља, свако по две невезане погонске осовине. 
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2.ОСНОВИ МАШИНСТВА 
2.1.МАТЕРИЈАЛИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ 

 

   Технологија је наука у којој се проучавају сировине, средства и поступци добијања полупроиз-

вода и готових производа. 

   Сировине могу бити природне и вештачке и служе за даљу обраду. Природне сировине се до-

бијају из природе и могу бити минералног, биљног и животињског порекла. Вештачке сировине се 

добијају прерадом природних сировина. 

   Полупроизводи су прерађевине добијене неким поступцима обликовања сировина, при чему на 

полупроизводима треба треба извршити још неке операције обликовања како би се добили готови 

производи. Готових производа има веома много и они служе директно за употребу, а ако служе за 

израду неких уређаја или делова онда се они називају конструктивни производи. Материјали од 

којих се израђују конструктивни производи називају се конструктивни материјали. Материјали су 

подељени у три основне групе: 

- метали и легуре; 

- неметални материјали и 

- вода, гориво и мазиво. 

 

2.1.1.Особине материјала 

 

   Особине материјала могу се поделити у 5 следећих група: 

 

- ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ (густина материјала, температура топљења, коефицијент топлотног 

ширења, електрична и топлотна проводљивост, магнетне особине и др.); 

- ХЕМИЈСКЕ ОСОБИНЕ (хемијска отпорност према дејству корозије и хемијски афинитет 

према другим материјалима); 

- МЕХАНИЧКЕ ОСОБИНЕ; 

- ТЕХНОЛОШКЕ ОСОБИНЕ и 

- ОСТАЛЕ ОСОБИНЕ. 

   За нас су посебно значајне механичке особине, од којих су најважније: 

1- чврстоћа, 

2- тврдоћа, 

3- еластичност, 

4- пластичност, 

5- жилавост и кртост, 

6- истегљивост и 

7- отпорност против трења и против трошења. 
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1) Чврстоћа материјала је отпор који пружа материјал при деловању спољних сила. Зависно 

од начина и смера деловања вањских сила чврстоћа може бити: на затезање, притисак, на 

савијање, смицање, увијање (торзија) и извијање. Као најважнија карактеристика материја-

ла најчешће се наводи његова затезна чврстоћа. Затезна чврстоћа је максимално оптере-

ћење по јединици површине првобитног пресека нормалног на силу затезања, које матери-

јал може да издржи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 14.- Силе затезања 

(а), притиска (б), савијања 

(ц), извијања (д), смицања 

(е) и увијања (торзије-ф) 

 

 

 

 

 
2) Тврдоћа материјала је отпор којим се једно тело супроставља продирању другог тела кроз 

његову површину 

3) Еластичност је особина материјала да након престанка деловања спољашних сила које су 

изазвале одређену промену облика и димензија прими поново свој првобитни облик и 

димензије. Деформација у материјалу која нестаје када престану да делују силе које су је 

изазвале назива се еластична деформација. Деформација која остаје у материјалу и након 

престанка оптерећења назива се пластична деформација. Напрезање које лежи на граници 

еластичности и пластичности назива се граница еластичности. 

4) Пластичност је својство материјала да се под дејством спољних сила трајно деформише, а 

да при томе не наступи кидање или лом материјала 

5) Жилавост материјала је отпор који материјал пружа при ударном оптерећењу. Материјали 

који не поседују жилавост, тј. код којих се прелом јавља скоро без пластичних деформа-

ција, називају се крти материјали 

6) Истегљивост је особина која се испољава у томе што се неки део који је изложен силама 

затезања, пре него што пукне, мање или више издужи, а попречни пресек му се смањи. 

7) Отпорност против трења и против трошења (отпорност на хабање) је способност мате-

ријала да се опире хабању, разрушавању површине или промени димензије под дејством 

силе трења. Две главне врсте трења су трење при клизању и трење при котрљању. 
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2.1.2.Метални материјали 
 

   Метални материјали су најзаступљенији машински материјали. Ови материјали су технички 

чисти метали (хемијски елементи) или, најчешће, смеше метала, њихових једињења и неких 

неметалних материјала. Метали су кристалне грађе, добри су проводници топлоте и електричне 

струје, могу се пластично деформисати (ковати, гњечити и сл.) и непрозирни су. Метали се прак-

тично у природи не налазе у елементарном облику, него се добијају различитим технолошким 

поступцима из руда. 

   Метали се најчешће користе као смеше. У смеши учествују метали, али могу бити заступљена 

метална једињења или неметални материјали. Овакве смеше називају се легуре. Легуре се далеко 

више користе у пракси у односу на технички чисте метале. 

    Од металних материјала на железници се највише користе: гвожђе, челик, бакар, алуминијум и 

различите легуре. 

 

2.1.2.1.Жељезо, гвожђе и челик 

 

   Гвожђе и челик представљају једињења Жељеза са Угљеником, док је Жељезо хемијски еле-

мент, који се у пракси ретко користи чист. Осим угљеника, у гвожђу и челику налазе се и пратећи 

елементи: силицијум, манган, сумпор и фосфор, а у тзв. легираним челицима у различитим про-

центима налазе се и никл, хром, волфрам и др.  

   Особине Жељеза су увек исте, сребрнкасто-беле је боје, мекан је и има малу затезну чврстоћу, а 

топи се на температури 1539
о
С.  

   Челик и гвожђе се добијају од сировог гвожђа. Челик је легура жељеза која садржи мање од 

2,14% угљеника. Угљеник се у челику може наћи у елементарној форми (графит) и у форми 

цементита. Поред угљеника у челику су редовно присутни и други елементи. Фосфор, сумпор, 

азот и кисеоник лоше утичу на особине и због тога се називају штетним примесама. Манган и 

силицијум су, такођер, увек присутни у челику, али нису штетни. 

 

-Угљенични челик 

   Ако у челику поред штетних елемената има мање од 0,6% мангана и мање од 0,6% силицијума, а 

нема других намерно додатих (легирајућих) елемената тада је реч о угљеничном челику. Угљени-

чни челици су најчешће коришћена врста челика због њихове ниже цене. Они се деле на: 

   -конструкционе челике – ако је садржај угљеника мањи од 0,8% и 

   -алатне челике – ако је садржај угљеника већи од 0,8% 

   Конструкциони челици су мекши и лакше се прерађују. Ово су најјефтнији челици и користе се 

за опште конструкционе намене. 

   Алатни челици су чвршћи и тврђи, па им ове особине одређују намену. На особине угљеничних 

челика, поред садржаја угљеника, значајно утичу начини термичке и механичке обраде.  
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-Легирани челик 

   Ако се челику намерно додају елементи, да би се побољшале његове особине, добијају се 

легирани челици. Елементи, који се додају, називају се легирајући елементи. У зависности од тога 

какве се особине од челика желе добити, додају се следећи елементи: силицијум - Si, манган – Мn, 

хром – Cr, никл – Ni, волфрам – W, молибден – Мо, ванадијум – V, кобалт - Co, титан – Тi итд. 

Сваки од ових елемената утиче на одређене механичке, хемијске или друге особине. У зависности 

од количине и врсте легирајућих елемената добијају се следећи легирани челици: 

- челици за опруге, 

- челици отпорни на хабање (челици отпорни не велике површинске притиске), 

- ватроотпорни челици (челици предвиђени за рад на високим температурама), 

- челици за повишене температуре, 

-нерђајући челици, 

- алатни легирани челици, 

- магнетни челици, 

- челици за мерне инструменте итд. 

 

  Легирани челици се према проценту легирајућих елемената у њима деле на: 

- нисколегиране (мање од 5% легирајућих елемената) и 

- високолегиране (више од 5% легирајућих елемената). 

 

-Ливено гвожђе 

   Ливено гвожђе је легура жељеза која садржи више од 2,14% угљеника. Ова легура се искљу-

чиво обликује ливењем. Ливено гвожђе се дели на: 

- бело ливено гвожђе; 

-сиво ливено гвожђе; 

-темперовани лив и 

-нодуларни лив. 

 

   Бело и сиво ливено гвожђе се разликују по томе у каквој форми је угљеник у њему (цементит 

или графит). 

   Темперовани и нодуларни лив се карактеришу по томе што су специјалним поступцима пости-

гнути посебни распореди угљеника у структури материјала. 

   Ливено гвожђе може бити легирано. Најчешће се легирање обавља манганом и силицијумом. 

Ливено гвожђе је знатно јефтинији материjал од челика. Због ове особине, али и због тога што 

овај материјал има одређену чврстоћу и тврдоћу ливено гвожђе је најраспрострањенији машински 

материјал. Поред наведених особина треба истаћи да су ливена гвожђа отпорнија на корозиона 

дејства од челика.  

   Веома важна особина сивог ливеног гвожђа је добро амортизовање вибрација. Ова особина и 

ниска цена одредили су да се већина постоља машина, блокови мотора и сл, израђују од овог 

материјала.  
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2.1.2.2. Обојени метали и њихове легуре 
   У обојене метале сврставају се сви метали који се употребљавају у техници осим же-љеза. У 

данашње време употребљава се веома велики број различитих метала. Међутим, веома мало 

обојених метала се употребљавају као чисти (технички). Углавном се употре-бљавају смеше ових 

метала (легуре). Метали који се употребљавају у техници као техни-чки чисти су: 

- бакар, 

- алуминијум, 

- калај, 

- олово и 

-цинк. 

   Бакар (Cu) је један од настаријих метала које је човек употребио. Међутим његова мала 

чврстоћа је у садашњем времену веома ограничила његову употребу. Али, његова изузе-тно добра 

проводљивост електричне струје и веома добра отпорност на корозију су одре-дили да се овај 

метал неприкосновено употребљава као електрични проводник (електро-технички материјал). 

Бакар је веома важан метал за израду великог броја разних легура, од којих су најпознатији 

месинг и бронза. Обе ове легуре имају добре антикорозивне особине, солидну чврстоћу и тврдоћу 

и лако се лију и пластично обликују. Месинг се користи за израду цевних арматура, пужних 

преносника итд., док се бронза користи за клизне лежајеве, цеви и др. 

 

   Алуминијум (Al) је метал који се, после жељезних материјала највише употребљава. Његова 

важна особина је мала густина. Конструкције од алуминијума или његових легура су много лакше 

од челичних конструкција. Алуминијум се, као технички чист метал, упо-требљава за разне 

конструкције и друге намене, где је основни услов што мања маса. Алу-минијум има и добру 

отпорност на корозију, а солидан је проводник електричне струје, па се од њега израђују и 

електрични проводници. Алуминијум се веома много употребљава као основни материјал за 

израду алуминијумских легура, од којих се највише користе силумин и дуралуминијум. Од њих се 

израђују клипови мотора, грађевинске конструк-ције, летелице, разни делови компликованог 

облика итд. 

 

Велики је број осталих легура који се користе у техници: 

- легуре за лежајеве, 

- лаке легуре на бази титана, 

- лако топљиве легуре, 

- тешко топљиве легуре, 

- литографске легуре, 

- тврде легуре, 

- никлове легуре, 

- супер легуре итд. 
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2.1.3. НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 
 

   Иако је значај неметалних материјала у машинству мањи од металних материјала, они се у тех-

ници користе у значајној мери, посебно у новије време са појавом пластичних материјала, али и 

других савремених неметалних материјала. Од раније постоји читав низ традицоналних  техни-

чких материјала, као што су: камен, дрво, бетон, опека, керамика итд., а у двадесетом веку дошло 

је до интензивног развоја пластичних материјала. Крајем века, упоредо са потребама васионских 

истраживања развили су се, и још се развијају све нови и нови неметални материјали, као што су 

технички керамички материјали и композитни материјали. Генерално, неметални машински мате-

ријали, могу се сврстати у следеће групе: полимерни материјали, керамички материјали, дрво, 

композитни материјали и остали неметални материјали. 

 

   Еластомери (гуме) 

Одликују се веома великим степеном еластичности. То значи да се ови материјали могу деформи-

сати у знатној мери, а да не дође до трајних деформација. Постоје две врсте гума: природна гума и 

синтетичке гуме. 

Природне гуме се производе од каучука, који је биљног порекла. Каучук се добија од млечног 

сока латекс добијеног из тропског дрвета хевеа. Позната компанија ''Goodyear'' је, у деветнаестом 

веку, развила технологију прераде каучука у еластични материјал – гуму. Природна гума се данас 

користи у око 30% укупне потрошње гума. Синтетичке гуме се производе поступцима који су сли-

чни производњи пластичних маса – полимеризацијом. Постоји више врста синтетичких гума. Нај-

распрострањенија синтетичка гума је стирол-бутадиен, која се користи за пнеуматике (точкове на 

возилима). Осим ове гуме у значајној мери се користе и нитрил гума, полипропилен (неопрен) и 

силиконска гума. Неке од синтетичких гума су отпорније од природних гума на дејство хемјских 

растварача. Гуме се у машинској техници користе за израду пнеуматика, али и за друге сврхе где 

је потребна еластичност (заптивачи, флексибилне цеви - ''црева'', еластичне ослонце и сл.). Дока-

зано је да гума има око три пута већу способност да апсорбује еластичну енергију него челик. 

Отпорност гуме на хабање, абразију и чупање (откидање честица) битна је за многе примене. 

Корисне особине гуме погоршавају се временом, другом речју оне старе услед оксидације или 

излагања сунчевој светлости, озону или топлоти. Обичне гуме нису отпорне на уље, најпре бубре 

испод површине, а потом настаје чупање, тј. одвајање честица. 

 

Композитни материјали 

Композитни материјал је састављен из посебних делова различитих материјала. То су материјали 

који се састоје од смеше или комбинације два или више конституената који се разликују по обли-

ку и хемијском саставу и који су практично нерастворљиви један у другом. Најчешћи случај је да 

су композитни материјали компоновани из влакана и основе. То значи да су, на одговарајући 

начин, распоређена влакна, а око њих основа, односно материјал који испуњава међупростор. 

Најпознатија влакна, која се користе за композитне материјале, су: 
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- стаклена влакна, 

- угљенична (карбонска) влакна и 

- армидна влакна. 

Стаклена влакна за ојачавање пластичних смола особине: добре механичке особине, отпорност 

према корозији и променама температуре, јефтин материјал облик: конци, снопови, тканине. 

Угљенична влакна за ојачавање пластике израђују се из тешких угљоводоника карбонизацијом 

(1000 -1500 °С) и графитизацијом (1800 °С). Особине: висока затезна чврстоћа и модул еласти-

чности. Облик: влакна 7 -10 μm, ужад - неколико хиљада влакана. 

Армидна влакна за ојачавање пластичних смола ароматична полиамидна влакна. кевлар – тргова-

чки назив. Особине: највиша затезна чврстоћа, висок модул еластичности. Најпознатије основе су: 

- полиестерска смола и 

- епоксидне смоле. 

У техничкој пракси најраспрострањенија варијанта композитних материјала су стаклена влакна са 

полиестерском смолом као основом. Особине овог материјала су солидна чврстоћа, добра отпор-

ност на промене температуре, отпорност на корозију и водонепропусност. Примена: резервоари, 

грађевинарство, чамци. Епоксидне смоле ојачане угљеничним влакнима се примењују као лаки 

носачи високе чврстоће, у васионској техници. 

 

 

2.1.4. ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛИ – Вода 
 

    Свака вода има одређену тврдоћу коју чине соли магнезијума и калцијума растворене у њој. У 

многим технолошким процесима та тврдоћа воде може да створи проблем. Тако може доћи до 

замућења или до таложења каменца, тј. калцијум карбоната на зидовима котла и цевоводима, што 

смањује њихову енергетску ефикасност, а може довести и до пуцања система. Због тога се врши 

омекшавање и оплемењивање воде.  

   Као омекшивачи користе се јоноизмењивачки филтери, помоћу којих се врши везивање јона кал-

цијума и магнезијума и замена јонима натријума и при томе долази до уклањања тврдоће воде. Ка-

да дође до засићења јоноизмењивачке масе врши се регенерација раствором кухињске соли (NaCl) 

при чему се маса поново активира и оспособљава за наставак омекшавања. 

   Омекшивачи могу бити ручни и аутоматски. Код ручних омекшивача у процесу регенерације и 

поновног активирања учествује човек док код аутоматских омекшивача човека мења аутоматски 

вентил који је намонтиран на филтерску колону. 
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2.1.5.ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

   Погонски материјали су материјали који се користе за погон и одржавање делова и система. 
Разликују се:  

 
 

Горива се користе за осигурање потребне количине енергије, мазива за смањење трења и 

трошења материјала, а воде за транспорт и/или складиштење енергија и материја.  

   Енергија се може дефинисати као способност обављања механичког рада, односно, 

различитих претварања). Облици појављивања енергије су: 

 

 

 

 
 

 

 

2.1.5.1. ГОРИВА 
   Горива су материјали који при трансформацијама ослобађају значајне количине енергије, од-

носно то су материјали које је могуће подврћи контролисаној хемијској редокс-реакцији – 

сагоревању (трансформација: хемијска енергија горива → термичка енергија продуката 

сагоревања).  

   Сагоревање је релативно брза хемијска редокс-реакција (бржа је експлозија, спорија труљење) 

горива с кисеоником из ваздуха. 
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Услови које мора испуњавати гориво  
Услови које мора испуњавати гориво су:  

- довољно велика топлотна вредност (јединица је J/kg) за добијање потребне количине 

енергије (јединица је Ј),  

- довољно брза хемијска реакција (јединица је mol/s) за постизање потребне снаге (јединица W 

= J/s),  

- хемијска стабилност за сигуран транспорт и складиштење, (пожар, експлозија)  

- безопасност продуката сагоревања по околину, (H
2
O, CO

2 
i CO)  

- довољно мала брзина корозије (растварања, старења) материјала који долазе у додир с 

горивом и/или продуктима сагоревања, (нискотемпературна корозија)  

- довољно ниска цена за економичну актуелну употребу [цена земног гаса мора бити значајно 

мања од цене електричне енергије, нпр. изражено у kn/(kW•h)].  

   Горива се могу поделити према: 

- пореклу (природна и вештачка); 

- агрегатном стању (чврста, течна, гасовита) и 

- према намени (за котлове, моторе са унутрашњим сагоревањем, гасне турбине, ракетне, 

реактивне моторе итд.). 

 

   При избору горива веома је важно познавати његов састав, који може бити хемијски и 

конституцијски, јер од састава неког горива веома много зависе његове особине, услови његове 

примене, степен/брзина трансформације, хемијска енергија горива, а од њих зависи унутрашња 

енергија димних гасова као и конструкцијска решења компонената актуелног система. 

   Елементарни хемијски састав горива (елементарни састав) – одређује се поступцима 

хемијске анализе при чему се углавном ограничава на најзначајније кемијске елементе:  

  

- угљеник, C, при чијем се потпуном сагоревању формира угљен диоксид:  

C + О
2 

→ CО
2 

,  

док се при непотпуном сагоревању формира врло отровни угљен моноксид:  

C + 0,5 О
2 

→ CО ;  

- водоник, H, при чијем се сагоревању формира вода:  

H
2 

+ 0,5 О
2 

→ H
2
О ;  

- кисеоник, О – смањује количину кисеоника, односно ваздух, који је потребно осигурати за 

сагоревање;  

- азот, N – формира мање количине оксида азота уз занемарив енергетски учинак, али се често 

не може занемарити деловање оксида азота на околину и  

- сумпор, S, при чијем се сагоревању формирају сумпор-диоксид и сумпор-триоксид :  

S + О
2 

→ SО
2 

+ 0,5 О
2 

→ SО
3 

,  

те на хладнијим местима тракта димних гасова кондензује сулфатна киселина:  
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SО
3 

+ H
2
О → H

2
SО

4 
,  

што доводи до развоја нискотемпературне корозије.  

   Конституцијски састав горива описује различите компоненте радне масе горива које се ра-

зличито понашају при преради и сагоревању горива. На пример, код угља (чврсто гориво) разли-

кују се компоненте радне масе:  

 
 

 

Чврста горива 

   Разликују се:  

 
   Примарна горива налазе се у природи и таква се користе (без прераде), док се секундарна 

горива добијају прерадом примарних. 

   У примарна чврста горива сврставају се: дрво, тресет, битуменозни шкриљци и различите 

врсте угља (лигнит, мрки и камени угаљ и антрацит).  

 

 

Течна горива 
 

   Природно течно гориво је нафта, а њеном прерадом добија се и највећи број коришћених 

течних горива: 

 

   Сировина и процес добијања Производи  

нафта – одвајање и термо-хемијска прерада  петролеј, бензин, ложива уља  
деривати нафте и угља – хемијска прерада  моторни бензин, дизел гориво, алкохоли  

пољопривредни производи – прерада  алкохоли  

хемијски елементи – синтеза  горива за ракетне/реактивне моторе (нпр. 
бороводици)  

 

 

 

ČVRSTA GORIVA 



Вучна возила Page 20 
 

Гасовита горива 
 

   У гасовита горива се убрајају горива која се под стандардним условима (25 °C, 1 bar) налазе у 

гасовитом агрегатном стању те се у њих убрајају и тзв. укапљени гасови (p > 1 bar).  

   Највише се користи земни гас, који се води до потрошача магистралним гасоводима (дужина и 

више хиљада километара) и градским гасоводним мрежама. Земни гас се налази у тлу само-

стално или изнад слојева нафте. У највећој количини садржи метан ( око 60 ÷ 90 %), а укупни 

садржај сагорљивих материја је 70 ÷ 90 % . Несагорљиве супстанце су CO
2 

, O
2 

i N
2 

. 

 

 

2.1.5.2. ПОДМАЗИВАЊЕ И МАЗИВА 
 

   Под појмом подмазивање подразумева се уношење средства (гасовито, течно или чврсто ма-

зиво) које смањује трење и трошење тела која се међусобно померају.  

   Мазиво (маст) је средство намењено пре свега подмазивању са примарним задацима смањења 

трења и трошења. Мазиво често испуњава и секундарне задатке, као што су нпр. хлађење, заш-

тита од корозије, одржавање чистоће, смањење буке итд.  

   Не постоји идеално мазиво које би испуњавало све задатке које намећу савремени машински 

системи те се користи широка лепеза мазива, различитих по врстама и карактеристикама.  

   Мазива се могу класификовати по више основа – агрегатном стању, пореклу, саставу, намени, 

карактеристикама. 

 

Агрегатно стање  Порекло и састав  

гасовито (под притиском)  ваздух  

инертни гасови  

течно  

     – мазива уља  

природна – биљна  

                  животињска  

минерална – прерада     

                             нафте  

синтетичка  

замашћена – минерална + природна  

легирана – минерална + синтетичка  

получврсто  

     – мазиве масти  

природна  

минерална – минерална уља + сапуни  

синтетичка  

чврсто (суспензије у уљу)  графит  

молибден-дисулфид  

 

   Три основне карактеристике мазивих уља су: вискозност, индекс вискозности и тециште 

(температура испод које се уље стврдњава). 
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III МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
3.1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

 
   Машинство је подручје технике, чији је циљ рационално искоришћавање природних добара  

употребом машина. Машина је свака комбинација одговарајуће обликованих чврстих и ела-

стичних тела, која имају одређену улогу у процесу искоришћења енергије.  Делови машине су:   

- погонски механизам; 

- радни механизам и 

- преносни механизам. 

   Погонски механизми претварају различите врсте енергије (механичка енергија воде, то-

плотна енергија  гаса или  паре,  кинетичка  енергија  гаса,  електрична  енергија,  нуклеарна  

енергија)  у  механичку енергију, потребну за обављање механичког рада са што мање губитака 

енергије. Овде спадају: мотори с унутрашњим сагоревањем, топлотни мотори, електрични мото-

ри, реактивни мотори итд. 

   Радни  механизми  обављају  користан  механички  рад  употребом  механичке  енергије  доби-

јене  од погонског  механизма,  или  претварају  механичку  енергију  погонског  механизма  у  

другу  врсту  енергије (алатне машине, дизалице, транспортери, вентилатори, пумпе, компресо-

ри, електрогенератори, итд.). 

   Преносници  су делови машине који се употребљавају као посредници и веза између погон-

ских и радних механизама, при чему се механичка енергија погонског преноси и прилагођава 

потребама њеног коришћења у радном механизму (пренос кретања, силе, момента, смера и 

карактеристике кретања итд.).   

   Свака машина је састављена од одређеног броја делова, који су складно повезани у целину, при 

чему сваки део обавља тачно одређену улогу. На тој основи, свака машина се може рашчланити 

на машинске делове, склопове, групе и машинске елементе.   

   Машински делови су основни делови машина, који се не могу раздвојити на више делова без 

разарања. То су нпр. клин, завртањ, навртка, осовиница, опруга итд. 

   Машински склоп је скуп више машинских делова који чине једну функционалну целину, као 

нпр. спојница, котрљајни лежај или склоп вагонске осовине. 

   Машинска група је скуп више делова и склопова који чине једну функционалну целину. То су 

нпр. редуктор или мењач и диференцијал моторних возила. 

   Машински елементи су делови, склопови и машинске групе који обезбеђују елементарне 

функције у различитим машинама и машинским конструкцијама. Машински елементи се могу 

сврстати у општу и посебну групу. У општу групу се сврставају елементи који се налазе у саставу 

разноврсних машина (завртњи, клинови, вратила, осовине, опруге, зупчаници, лежаји итд.), а у 

посебну групу машински елементи који се налазе у саставу само неких машина (елементи 

моторних возила, елементи дизаличних механизама, елементи алатних машина, елементи 

мотора с унутрашњим сагоревањем, елементи парних или гасних турбина, елементи хидра-

уличких машина итд.).   
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3.2. СТАНДАРДИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
 

   Стандардизација представља процес стварања, прихватања и поштивања прописа с циљем 

смишљене организованости у одређеном подручју људске делатности, те достизања највеће 

могуће економичности у испуњавању захтева функционалности и сигурности. Стандардизација 

је заснована на провереним резултатима науке, технике и искуства с једне стране, те споразума 

свих заинтересованих с друге стране.  

   Циљеви стандардизације су: 

- општа економичност; 

- лакше споразумевање у процесу рада; 

- безбедност, здравље и заштита живота; 

- заштита интереса потрошача и интереса друштва; 

- одстрањивање препрека за трговину итд. 

   Стандард је документ, који је резултат рада на одређеном подручју стандардизације, а 

представљен је у облику прописа који су прихваћени споразумно и потврђени од стране призна-

те институције. Стандард настаје консензусом и обухвата правила, смернице за пројектни или 

контролни прорачун, или употребне карактеристике машине, склопа или машинског дела, те је 

намењен за општу и вишекратну употребу. Усмерен је ка достизању оптималног степена уре-

ђености на датом подручју. Стандарди сами по себи су начелно необавезни документи, које 

свако добровољно употребљава, а обавезност употребе стандарда произилази из техничких 

прописа, уговора, закона или других обавезујућих докумената.  

   Према нивоу, стандарди могу бити: међународни (ИСО), регионални (ЕН), национални (СРПС, 

ДИН и др.), грански и интерни (нпр. фабрички). 

   Ознаке стандарда Србије (СРПС) састоје се од ознака гране, ознака главне групе и подгрупе и 

броја стандарда. Материја коју обухватају наши стандарди подељена је у 16 грана.  Свака грана 

се дели на главне групе, које се означавају великим словима абецеде, а оне на подгрупе, које се 

означавају бројевима од 0 до 9. Ознака гране и ознака главне групе и подгрупе одвајају се 

тачком. 

 

3.3. ТОЛЕРАНЦИЈЕ ДУЖИНСКИХ МЕРА И ОБЛИКА 
 

   Како је немогуће постићи апсолутну тачност мера и облика машинских делова и читавих 

производа, неопходно је да се већ при њиховом конструисању предвиде границе њиховог 

дозвољеног одступања. Та дозвољена одступања називају се толеранције. Нетачност мера и 

облика потиче од непрецизности машина на којима се израђују делови, непрецизности алата и 

прибора за мерење, као и због тога што учесници у производњи не могу увек потпуно тачно 

извршити одређене радне операције. Дозвољена одступања, њихове величине и принцип 

прописивања толеранција одређени су СРПС стандардима, који су у потпуности усаглашени са 

међународним ИСО препорукама. 
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3.3.1. Врсте дужинских мера 
 

   На неком машинском делу разликују се спољашње мере и унутрашње мере. Спољашње су оне 

које су при мерењу обухваћене пипцима мерног инструмента, а унутрашње су оне које при 

мерењу обухватају пипке мерног инструмента. Мере које нису ни спољашње ни унутрашње 

називају се неодређене мере или дубинске мере и могу се сврстати и у једну и у другу групу, у 

зависности од функције. По ИСО систему стандарда, величине које се односе на спољашње мере 

означавају се малим словима, а величине које се односе на унутрашње мере великим словима. 

 

3.3.2. Основни појмови и дефиниције 
 

   Називна (номинална) мера (Di, di)  је одређена захтевана мера (целобројна или децимална), на 

чијој се основи одређују граничне мере, одређене с горњим и доњим одступањем. Горња грани-

чна мера (Dmax, dmax) је највећа допуштена граница мере, а  доња гранична мера (Dmin, dmin) 

најмања допуштена граница, између којих, укључно с њима самима, се мора налазити  стварна 

мера (D, d) машинског дела. Дакле Dmin ≤ D≤ Dmax , те  dmin ≤ d ≤ dmax (слика 15.а). Разлика 

између горњег и доњег граничног одступања назива се толеранција мере (ТD, Тd), или укратко 

толеранција, а једнака је такођер разлици горње и доње граничне мере (слика  15.б). Толеран-

ција је апсолутна вредност и због тога је без предзнака.  Горње одступање је алгебарска разлика 

између горње граничне мере и припадајуће називне мере и означава се словима ЕS за спољашње 

мере и еs  за унутрашње мере. Доње одступање  је алгебарска разлика између доње граничне 

мере и припадајуће називне мере, а означава се словима ЕI за унутрашње мере и еi  за спољашње 

мере.  Нул-линија је, при графичком приказивању граничних мера и линија налегања, која озна-

чава називну меру, и од које се мери одступање. Стварно одступање је алгебарска разлика изме-

ђу стварне измерене мере и називне мере, и мора се налазити између горњег и доњег одсту-

пања, укључујући и њих. 

 

 
Слика 15.- Дефинисање толеранција дужинских мера: а) мере   б) одступања 

 

Толеранцијско поље је у графичком приказу толеранција подручје између линија које приказују 

највећу и најмању граничну меру (слика  15.а). У ISO толеранцијском систему толеранцијско 
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поље је одређено величином толеранције и њеним положајем обзиром на нул-линију. Величина 

толеранције је зависна о изабраном квалитету обзиром на тачност мере која се означава бројча-

ним ознакама. 

 

 

3.3.3. Квалитет толеранције 
 

   Квалитет толеранције је мерило степена тачности израде машинског елемента, односно мери-

ло величине толеранције. Величина толеранције за исти квалитет зависи од величине називне 

мере и даје се у табелама. Квалитет толеранције дефинисан је стандардима и по ISO-у има 18 

степени, означених са IT01, IT0, IT1, IT2,…IT16, при чему квалитет IT01 одговара највећој, а IT16 

најмањој тачности израде. Наш стандард (SRPS) прописује 20 квалитета толеранције, и означа-

вају се као и код стандарда ISO, с тим да имају још 2 додатна квалитета толеранције означени са 

IT17 и IT18. Квалитет толеранције важан је због производних трошкова. 

 

3.3.4. Врсте и системи налегања 
 

   Налегање је однос два обликована елемента (нпр. отвор и осовина), који имају једнаке на-

зивне мере (Di = di). При том је један елемент одређен унутрашњом називном мером (отвор) и 

увек окружује други, који је одређен истом називном мером (осовина). Оба налегајућа дела има-

ју своје толеранције.  

   Зависно о изабраним толеранцијама, повезани делови належу  један у другога или са зазором 

или са преклопом. Зазор (размак) настаје када је стварна мера осовине мања од стварне мере 

отвора. Преклоп настаје када је пречник осовине већи од пречника отвора.  

 
Слика 16.-Врсте налегања: а) лабаво, б) прелазно и ц) чврсто 

 

 Обзиром на величину зазора односно преклопа разликују се следеће врсте налегања (слика  

16):  
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- лабаво налегање – између саставних делова увек постоји зазор, односно горња гранична 

мера осовине мања је од доње граничне мере отвора; 

- чврсто налегање – између састављених делова постоји преклоп, тј. доња гранична мера 

осовине је већа од горње граничне мере отвора. Делови се састављају или при загрејаном 

отвору или при охлађеној осовини; 

- прелазно налегање – представља комбинацију лабавог и чврстог налегања, што се постиже 

избором положаја или толеранцијских поља. 

 

   При избору толеранција налегања, у правилу је толеранција осовине увек за један квалитет 

боља (мања), од оне коју има отвор. Из економских разлога је препоручљиво, да се за пости-

зање различитих налегања толеранције не бирају  произвољно, него употребом  система нале-

гања. По ISO разликују се два система налегања:  

- систем налегања са основним отвором (рупом) - у овом систему сви пречници отвора имају 

једнак положај толеранцијског поља "H", без обзира на врсту налегања. Толеранцијско поље 

"H" налази се изнад нул-линије. Најмања мера отвора увек је једнака називној мери (Dmin= Di); 

- систем налегања са основном осовином – у овом систему сви пречници осовине имају једнак 

положај толеранцијског поља ''h'', без обзира на врсту налегања, а толеранцијско поље лежи 

испод нул-линије. 

   У пракси се чешће употребљава први систем налегања, јер се лакше и тачније постижу жеље-

не мере осовине. 

 

 

3.3.5. Мере које треба толерисати и слободне мере 
 

   Дужинске мере могу бити толерисане и слободне.  

   Слободне мере су такве мере чија одступања од називних вредности практично не утичу на 

употребљивост делова. Због тога се слободне мере не толеришу, осим ако је потребно да сте-

пен тачности ових мера буде сужен, па су за такве случајеве по СРПС уведени степени тачности. 

   Мере требају бити толерисане у следећим случајевима: 

- када мера треба да обезбеди исправно функционисање делова (тзв. функционалне мере): 

- ако мера образује налегање (склопне мере); 

- када делови требају бити замењиви; 

- ако се делови производе на различитим местима и 

- када у производњи алат условљава да одређена мера буде са толеранцијом. 

 

3.3.6. Сложене толеранције 
 

   Сложена толеранција је толеранција сложене мере и једнака је збиру толеранција појединих 

мера. При прорачуну посебно се сабирају све доње и све горње граничне мере, као и збирна 

мера. (пример ознаке 100 5,0

3,0



 ) 
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3.3.7. Толеранције облика и положаја 
 

   У пракси је немогуће произвести делове идеалног геометријског облика, па су уведене и толе-

ранције облика и положаја. 

   Толеранције облика ограничавају одступања једног елемента од његовог геометријског об-

лика. Оне одређују зону толеранције у којој посматрани елемент мора лежати и у којој сме има-

ти произвољни облик. 

   Толеранције положаја су толеранције правца, места или тачности обртања. Оне ограничавају 

дозвољена одступања тачног међусобног положаја два или више елемената једног у односу на 

други. При томе се један од њих узима као референтни, тј. као полазна база. 

   Толеранције облика и положаја могу се у неким случајевима прекорачити, али је онда потре-

бно одредити највећу меру осовине и најмању меру рупе. 

 

 

3.4. ОПТЕРЕЋЕЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

   За одређивање радне способности машинских делова потребно је што тачније одредити меха-

ничка и топлотна оптерећења којима су они изложени у раду. Под тим се подразумева одређи-

вање величине и смера деловања сила и момената, и њихову промењивост у времену, те одре-

ђивање деформације и напрезања под утицајем повишене температуре. 

 

3.4.1.Врсте оптерећења 
 

   Механичка оптерећења при којима је предвиђен нормалан рад појединих машина и њихових 

делова, су номинална (називна) оптерећења (оптерећења, која произилазе из називне снаге и 

брзине обртања погонских машина, носивости дизалица, и сл.). Радна оптерећења машине за 

време једног радног циклуса, или у дужем временском периоду нису увек једнака номиналним. 

Потребно је разликовати машине, које раде у сталном режиму (константна оптерећења и вр-

ло мале вибрације – пумпе, вентилатори) или интермитирајућем режиму рада (промењива 

номинална оптерећења у временским интервалима – моторна возила, дизалице, радне машине, 

и сл.). При томе су исти добро или слабо уравнотежени (додатна оптерећења због утицаја цен-

трифугалних, инерцијских и вибрацијских сила). 

   Тачно одређивање величине радних оптерећења, којима су изложени машински делови у одре-

ђеним временским интервалима, је у већини случајева компликовано и ретко је могуће прове-

сти. Зато се за основу прорачуна чврстоће машинских делова увек узима прорачунско оптере-

ћење, које се углавном разликује од номиналног. Прорачунско оптерећење се обично одређује 

помоћу фактора радних услова. 

   Оптерећења машинских делова представљају просторни систем вањских и унутрашњих сила и 

момената. Она се деле на: 

• запреминска (тежина, електромагнетне силе); 
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• површинска (контакти делова, притисак гаса или течности); 

• линијска (теоријски, практички је то уско подручје коначне ширине); 

• оптерећења у тачки (теоретски, практички подручје врло мале површине). 

 

С обзиром на временску промењивост, постоје: 

• статичка оптерећења, 

• динамичка оптерећења. 

   Статичка оптерећења су оптерећења, при којима се након постизања називне вредности 

њихова величина и смер са временом не мењају. Статичка оптерећења се у машинској пракси 

ретко јављају, иако су често темељ прорачуна чврстоће машинских делова. 

   Динамичка оптерећења су она оптерећења која се током времена мењају по величини и/или 

по смеру. Промене величине оптерећења могу бити стохастичке, периодичке или хармонијске. 

 

 

3.4.2. Напони и деформације 
 

   Радна оптерећења машинских елемената настоје променити њихов облик и димензије, чему се 

супротставља материјал машинског елемента деловањем унутрашњих сила између својих чес-

тица. Ове силе сведене на јединицу површине називају се напрезање. Однос силе и површине на 

коју делује дефинише се као вектор напрезања. Компонента вектора напрезања окомита на 

пресек представља нормално напрезање, а компонента положена у равнину пресека је посми-

чно или тангенцијално напрезање,  

   Под деловањем оптерећења тело се деформише, односно мења свој облик и димензије. Појам 

деформација у некој тачки тела везан је уз промену облика и величине непосредне околине те 

тачке. Деформација сваке тачке тела описује се са три дужинске и три угаоне деформације које 

изражавају релативно продужење три међусобно окомите дужине (дужинске деформације), од-

носно промене правих углова које они чине (угаоне деформације). Већина материјала се до 

већег или мањег оптерећења понаша еластично. То значи да се под деловањем одређеног нивоа 

оптерећења такви материјали деформишу, да би се након растерећења вратили у првобитан об-

лик. У том подручју напрезање и деформација су линеарно повезани. За једноосно стање напре-

зања та зависност је описана Хуковим законом: 

σ = E ⋅ε 

 

3.4.3. Врсте напрезања  
    

   Основне врсте оптерећења материјала су: 

• растезање и сабијање (притисак)-  

• савијање 

• смицање 

• увијање (торзија). 
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3.5.ВРСТЕ И НАЧИНИ СПАЈАЊА МАТЕРИЈАЛА 

 
   Машински елементи могу да се међусобно спајају са раздвојивим и нераздвојивим спојевима. У 

нераздвојиве спојеве спадају: заковани, заварени, лемљени и лепљени спојеви, док се у раздво-

јиве спојеве сврставају спојеви остварени помоћу завојница и навоја, вијака и навртки, као и 

клинови и елемената за осигурање. 

 

3.5.1. ЗАВАРЕНИ СПОЈЕВИ 
 

   Заварени спојеви спадају међу нерастављиве везе и употребљавају се пре свега за спајање но-

сећих машинских делова и конструкција. Заваривање је спајање металних, или неметалних 

делова поступком топљења или омекшавања на месту споја, са или без додавања материјала. 

Спој настаје топљењем основних и додатних материјала, или притискањем омекшаних основних 

материјала. Подручје у којем настаје спој назива се вар. Варови и делови који се заварују пред-

стављају заварени спој. Делови који се заварују обично су од истих или сродних материјала, који 

имају приближно једнаку температуру топљења, али могу бити и од разнородних материјала. 

 

   Предности заварених спојева су: 

• у поређењу с осталим спојевима, носивост заварених спојева може бити приближно једнака 

носивости основног материјала 

• висока носивост се постиже правилним одабиром додатног материјала и параметара завари-

вања, те добијањем завареног споја без грешака , 

• у односу на ливене, коване и конструкције остварене заковицама, заварене конструкције имају 

тање додирне површине и до 30 % мању тежину, 

• за мањи број производа, заварени спојеви су најекономичнији 

 

Недостаци заварених спојева су: 

• заваривањем се без проблема спајају само материјали који имају једнак или приближан ква-

литет и састав и који су добро заварљиви, 

• на месту спајања долази до локалног загревања и неравномерног растезања и скупљања, што 

приликом хлађења узрокује заостала напрезања. Посебно су опасна вучна напрезања, јер сма-

њују чврстоћу, а у присуству водоника и локално закаљене структуре могу довести до настанка 

тзв. хладне пукотине. Деформације и заостала напрезања могу се смањити погодним смером и 

редоследом заваривања, а чак потпуно одстранити накнадним жарењем (код челика приближно 

500 - 700°С), 

• место заваривања треба одговарајуће обликовати, припремити и очистити од нечистоћа и 

оксида, 

• заварени спојеви имају мању способност пригушења вибрација, те мању отпорност према ко-

розији. Зато се морају након заваривања заштити против вањских утицаја, 

• заварени спојеви су због своје цене непримерени за великосеријску производњу. 
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   Заварени спојеви базирају се на кохезионим силама у вару, тако да после заваривања заваре-

ни спој чини нераскидиву целину. Обзиром на начин настанка кохезионих сила у завареном 

споју разликује се: 

• заваривање топлотном енергијом (заваривање топљењем) 

• заваривање механичком енергијом, које може да буде топло и хладно. 
 

3.5.2. ЗАКОВАНИ СПОЈЕВИ 
 

   Заковани спојеви су чврсти спојеви машинских делова који се не могу раздвојити без разарања 

материјала. Остварују се помоћу закивака који се постављају у припремљене отворе делова и 

онда закивају. Закивци се састоје од стабла и главе, која може бити изведена у различитим обли-

цима. У зависности од међусобног положаја делова који се закивају, заковани спојеви могу бити 

преклопни и сучеони. Преклопни спојеви остварују се преклапањем крајева основних делова. За 

сучеоне спојеве између елемената који се закивају поставља се подметач.  

   Заковани спојеви (закивање) се примењује за спајање лимова, профила и делова машина мале 

дебљине и посебно је заступљена у градњи возила. 

 

3.5.3. ЛЕМЉЕНИ СПОЈЕВИ 
 

   Лемљење је спајање металних делова помоћу додатног растопљеног материјала – лема, чија је 

тачка топљења нижа од тачке топљења основног материјала који се леми. При томе долази до 

дифузије (продора и расподеле) лема у основни материјал. У зависности од температуре расто-

пљеног лема разликују се: 

- меко лемљење са температуром мањом од 450оС, које се користи за спајање делова мале 

дебљине (лимови, траке, цеви); 

- тврдо лемљење са температурама од 450-900оС, које се примењује за спајање делова од 

челика, бакра и легура бакра, алуминијума итд.; 

- високотемпературно лемљење, код кога су температуре више од 900оС и користи се за 

лемљење високолегираних челика, никла и кобалта. 

   Врсте поступака лемљења су: пламено, електроотпорно и шавно лемљење, лемљење помоћу 

лемилице, лемљење у кади, лемљење у пећи, индукционо, ласерско итд. 

 

3.5.4. ЛЕПЉЕНИ СПОЈЕВИ 
 

   Лепљени спојеви остварују се лепком. Данас постоји велики број разноврсних лепкова помоћу 

којих се могу спајати и метали и неметали. За спајање металних делова користе се лепкови на 

бази фенола, епоксида, полиестера итд., у течном стању, у облику пасте или фолија. Лепкови мо-

рају имати врло високу адхезију (способност везивања за метале) и високу кохезију (способ-

ност дуготрајне међусобне везе молекула лепка кад он пређе у чврсто стање). Пре употребе леп-

ка потребна је припрема површина које ће се лепити, а која се састоји од храпављења равних 

површина, чишћења и одмашћивања, за шта се користе различити поступци и материјали. 
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3.5.4. НАВОЈНИ СПОЈЕВИ 
 

   Навојни спојеви спадају у раздвојиве спојеве, а поред спајања, користе се за притезање, затеза-

ње, регулацију, мерење и пренос кретања. Основни елементи навојног споја су вијак (завртањ) и 

матица (навртка), при чему вијак има вањски навој, а матица одговарајући унутрашњи навој. 

Матица може у навојном споју бити самосталан део, или је замењује део спајаног машинског 

дела, у коме онда треба израдити унутрашњи навој. Обзиром да су вијак и матица најчешће 

коришћени машински делови на свим подручјима технике, њихов облик, величина и материјал 

су стандардизовани. 

Навојни спојеви се могу уопштено разврстати у следеће групе: 

• Носиви навојни спојеви - Најчешћи су, а користе се за причвршћивање растављивих машинских 

делова који су изложени разноврсним оптерећењима. Изводе се са или без преднапрезања. 

• Преклопни навојни спојеви - Користе се за причврсне, растављиве везе разних машинских дело-

ва преклопним вијцима, који добро подносе смична оптерећења и истовремено центрирају спа-

јане делове. Чешће се изводе без него са преднапрезањем. 

• Покретни навојни спојева - Намењени су за пренос и претварање кружног кретања у праволи-

нијско, или обрнуто. С њима се постижу велике аксијалне силе за наринуте мале ивичне силе, 

нпр. код вијчаних вретена алатних машина, у вијчаним дизалицама и сл. 

• Навојни спојеви за затезање - Користе се код затега с једним или два вијка. Код затега са два 

вијка један вијак има леви, а други десни навој. 

• Притезни навојни спојеви - Намена им је затварање улазних и излазних отвора посебно облико-

ваним вијцима, нпр. код клизних лежајева, у резервоарима и сл. 

• Диференцијални навојни спојеви - Користе се за подешавање разних направа, те код регулације 

вентила. 

• Мерни навојни спојеви - Служе за мерење дужина код механичких мерила. 

 

Предности навојних спојева су следеће: 

• могу се међусобно спајати сви материјали, 

• навојни спој се може произвољно раставити и поновно саставити без битних последица за 

спајане делове, 

• високи степен стандардизације вијака и матица осигурава ниске трошкове набавке и једно-

ставну замену, 

• носивост навојног споја пропорционална је величини и квалитету коришћеног вијка и навоја, 

• навојни спојеви врло добро подносе динамичка оптерећења. 

 

Недостаци навојних спојева су: 

• слабљење пресека спајаних делова и велико зарезно деловање због уздужног отвора или 

отвора с навојем. 

• висока концентрација напрезања на местима налегања главе вијка или матице на површину 

спајаних делова. 

• непрестана напрегнутост у околини преднапрегнутих навојних спојева. 
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   У зависности од врсте навоја, навојни спојеви служе за чврсте (непокретне) везе машинских 

делова или за покретне навојне спојеве, који се зову још и навојни преносници. За чврсте везе 

користе се навоји са троугластим профилом и углом профила од 60о (80о) и 55о. За покретне 

навојне спојеве се користе навоји са троугластим профилом и углом профила 30о или са право-

углим профилом. Осим ових, користе се и други облици навоја, као што су увртни навоји за дрво, 

навој за метал, коси навој, трапезни навој, обли навој, Витвортов цевни навој и др. Облици 

вијака и навртки, такође, могу бити различито изведени. 

   Завртњи и навртке се иначе производе првенствено од челика, али могу бити и од легура 

бакра, легура алуминијума или легура титана. 

 

3.5.5. КЛИНОВИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОСИГУРАЊЕ 
 

   Вратила носе разне машинске делове (зупчанике, ланчанике, раменице, спојке итд.), с којих 

преузима, или на које преноси кретање и оптерећење, а који се обрћу заједно с вратилом. Део 

машинског елемента који належе на вратило назива се главчина. За спој вратила и главчине 

користе се такви елементи који омогућују пренос обртног момента с главчине на вратило или 

обрнуто, те у посебним случајевима и помицање главчине у смеру осе. Према начину преноса 

обртног момента између вратила и главчине разликују се спојеви обликом и спојеви трењем. 

   Спојеви обликом углавном преносе обртни момент обликом преко површинског притиска 

непосредно између вратила и главчине (жлебљени и зупчасти спојеви, полигонски спојеви), 

односно посредно преко додатних елемената (попречни клинови и пера). 

   Спојеви напонском везом преносе обртни момент искључиво трењем које настаје непосредно 

између вратила и главчине због међусобног притиска (спој стезном главином, растављиви и 

нерастављиви стезни спојеви итд.).  

   Приликом преноса обртног момента, делови вратила и главчине, те употребљени везни еле-

менти (клинови и пера) на додирним површинама су оптерећени површинским притиском, који 

мора бити мањи од допуштеног притиска, који се одређује помоћу формула. 

 

3.5.6. ОПРУГЕ 
 

   Опруге су еластични елементи који под утицајем вањског оптерећења акумулирају енергију, те 

је након растерећења врате у облику потенцијалне енергије, читаву или умањену. У пракси се 

опруге употребљавају за различите намене. Неки од најчешћих примера употребе су: 

• акумулација енергије (опруге за погон механизма у сату и у играчкама), 

• пригушивање удараца и вибрација (торзијске опруге у аутомобилима) 

• као повратни елементи (опруге у вентилима, спојкама, мерним инструментима) 

• мерење сила (вага с опругом) 

• расподела сила (оруђа за учвршћивање) 

• опруге за затезање 

   С обзиром на материјал, у пракси се најчешће употребљавају металне и гумене опруге, а према 
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облику завојне, тањурасте, лиснате и шипкасте. Ипак, основна подела опруга је према врсти 

главног напрезања: деле се на флексионе, торзионе и сложено напрегнуте опруге. 

 

3.5.7. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ 
 

   За пренос снаге са једног на други машински елемент користе се: осовине, вратила, спојнице, 

лежишта, зупчаници, ременице, ланчаници, редуктори итд. 

   Осовине служе за ношење и улежиштење мирујућих, њишућих или ротирајућих делова, те за 

преузимање попречних и евентуално уздужних сила које на те делове делују. Осовине могу бити 

мирујуће (делови на њима ротирају или се њишу), или ротирајуће (делови су на њима причврш-

ћени и ротирају заједно с њима), а оптерећене су на савијање и ређе – аксијалним силама. Дакле, 

осовине не преносе обртни момент. Примери осовина и вратила приказани су на следећој слици: 

 
а) мирујућа осовина          б) ротирајућа осовина                                   в) вратило 

 

   Вратила служе за пренос обртних момената, и евентуално попречних и уздужних сила, те су 

оптерећена на торзију, односно торзију и савијање. Вратила су, за разлику од осовина, у правилу 

ротирајући елемент. 

   Осовине су претежно равне и цилиндричне, а могу бити изведене као глатке или степенасте. 

Кратке осовине називају се још и осовинице (нпр. осовиница клипа) и сворњаци. Вратила могу 

бити равна или коленаста (уобичајени назив је коленаста осовина). Равна вратила могу бити 

цилиндрична или посебно профилисана (четвероугаони пресек, жлебљена вратила, полигонска 

вратила и сл.). Посебну категорију чине зглобна, телескопска и савитљива вратила. Вратила, 

односно комбинација вратила за пренос обртних момената на веће удаљености назива се 

трансмисија.  

   Рукавци су делови осовина и вратила који се обрћу у клизним клежајима (или се лежајеви обр-

ћу на осовинама). Они могу бити различито обликовани, а пре свега морају имати глатку повр-

шину која се постиже финим токарењем, брушењем или полирањем. За остале делове осовине 

или вратила обично није потребна тако фина обрада. Често су на местима лежајева предвиђени 

и одговарајући жлебови за крајеве алата који омогућују лакшу обраду рукаваца осовина или 

вратила, те истовремено осигуравају добро позиционирање лежајева уз одговарајући наслон. 

Различити облици рукаваца приказани су на следећим сликама: 
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Рукавци 

 

 

ЛЕЖАЈЕВИ  

 
Лежајеви су елементи машина који служе за вођење покретних машинских делова, те преносе 

вањска оптерећења између тих делова и оних који се налазе у релативном кретању према њима. 

Према смеру преношења оптерећења лежајеви се деле на: 

• радијалне лежајеве, где оптерећење делује усправно на осу лежаја (слика а) 

• аксијалне лежајеве, где оптерећење делује уздуж осе лежаја (слика б) 

 
Радијални и аксијални тип лежаја 

Према врсти трења лежајеви се деле на: 

• клизне лежајеве, који делују на принципу трења клизања (слика а) 

• ваљкасте лежајеве, који делују на принципу трења ваљања (слика б) 

 
Клизни и ваљкасти лежај 

При избору лежајева врло је важно одабрати најприкладнију врсту, одабране лежајеве правил-

но димензионисати, те узети у обзир упутства за њихову уградњу у конструкцијски склоп маши-

не или уређаја. При томе се морају узимати у обзир бројни критерији, као што су пречник осо-

вине или вратила, начин оптерећења, брзина обртања, захтевани животни век, услови рада  

(температура, прашњава околина) итд. 
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Механички преносници 

    
   Преносници служе за пренос енергије с погонског на погоњени елемент. Преносници могу 

бити: механички, хидраулички, пнеуматски и електрични. 

Механички преносници преносе енергију помоћу ротационог кретања, а употребљавају се: 

- ако је брзина погонског механизма превелика, 

- ако се осе погонског и погоњеног механизма не подударају, 

-  ако један погонски механизам мора покретати више погоњених механизама, 

- ако је потребно избећи критичну брзину обртања. 

 

Подела механичких преносника: 

 

1. С обзиром на начин преноса кретања: 

• механички преносници код којих се кретање преноси трењем: ременски преносници, преноси 

ужетима, преносници са директним контактом (тарни), 

• механички преносници код којих се кретање преноси захватом: зупчасти преносници, 

пужасти преносници, ланчани преносници. 

 

2. С обзиром на положај погонског и погоњеног кола деле се на: 

• преноснике с непосредним контактом између погонског и погоњеног кола: зупчасти преносни-

ци, пужни преносници, преносници са директним контактом (тарни) 

• преносници с посредном везом између погонског и погоњеног кола: ременски преносници, 

ланчасти преносници, преноси ужетима. 
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Неке врсте зупчастих преносника дате су на следећим сликама: 

 
преноси за паралелна вратила (цилиндрични зупчасти пренос) 

 

 
преноси за вратила која се секу (конусни зупчасти пренос) 

 

 

            
пужасти                                                                хипоидни                  Пужасти: 1)пуж (пужни вијак) 

                                                                                                                              2) пужно коло 

преноси за вратила која се мимоилазе 
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IV ТЕРМОДИНАМИКА 
 

   Термодинамика (грч. θερμη, врелина и δυναμις, снага) је грана физике која проучава проток 

топлотне енергије и начин на који она прозводи механички рад при промени притиска, темпера-

туре и запремине у макроскопским физичким системима. Ова анализа се врши применом стати-

стичких метода на његове елементарне честице.  

   Типичан термодинамички систем се састоји из топлотног извора (грејача) и одвода топлоте (хла-

дњака). Овакав систем производи механички рад (клипова, полуга, замајаца, и сл.). Могућа је и 

обрнута ситуација где механички рад има за последицу одвођење топлоте, у ком случају се систем 

назива топлотна пумпа (нпр. фрижидер). 

 

ЗАКОНИ ТЕРМОДИНАМИКЕ: 

   Теоријска основа термодинамке су термодинамички закони. У њима се помиње физичка величи-

на „ентропија“ која описује све термодинамичке системе, тј. ентропија је мера за енергију која се 

више не може претворити у рад. Постоје четири општа закона термодинамике чија важност не за-

виси од детаља термодинамичких система и њихових интеракција, већ само од протока материје и 

енергије. Четири закона термодинамике су: 

 Нулти закон термодинамике, тврди да је термодинамичка равнотежа релација 

еквиваленције 

Ако су два термодинамичка система у равнотежи са трећим, онда су у равнотежи и међу 

собом. 

 Први закон термодинамике, односи се на очување енергије 

Промена унутрашње енергије затвореног термодинамичког система једнака је збиру 

топлотне енергије додате систему и термодинамичког рада примењеног на систем. 

 Други закон термодинамике, односи се на ентропију 

Укупна ентропија изолованог термодинамичког система се временом увећава, све до 

максималне вредности. 

 Трећи закон термодинамике, односи се на температуру апсолутне нуле 

Када се систем асимптотски приближава температурној апсолутној нули, сви процеси 

практично престају, а ентропија тежи минимуму (нули). 

 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
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ТЕРМОДИНАМИЧКИ ЗАКОНИ 

 

   Термодинамички процеси се дефинишу као промене термодинамичког система од почетног до 

крајњег стања. По правилу, термодинамички процеси се разликују од других процеса по врсти 

енергије и физичким параметрима. Три кључна параметра термодинамичких процеса су: темпера-

тура, притисак и запремина. Ради научне анализе, могуће је разврстати термодинамичке процесе у 

следеће категорије: 

1. Изобарски процеси (Геј-Лисаков закон) се врше при константном притиску  

const
T

V
  

2. Изохорски процеси (Шарлов закон) се врше при константној запремини система 

 const
T

p
  

3. Изотермски процеси (Бојл-Мариотов закон) се врше при константној температури 

constVp   

4. Адијабатски процеси су енергетски неутрални (систем не прима и не губи енергију од 

околине) 

 ,  

где је k - Поасонов број, који се дефинише као 
v

p

C

C
k   

где је pC  - моларни топлотни капацитет при сталном притиску, а  

vC - моларни топлотни капацитет при сталној запремини. 

5. Изоентропијски процеси (реверзибилни адијабатски процеси) не мењају ентропију система 

6. Изоенталпијски процеси не мењају енталпију система 

7. Равнотежно стање је процес у коме се не мења унутрашња енергија система 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
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ПРЕНОШЕЊЕ ТОПЛОТЕ 

 

   Ако два физичка тела имају исту температуру сматра се да су она у топлотној равнотежи и у том 

случају не утичу једно на друго, не постоји трансфер топлотне енергије. Ако је једно тело топлије 

(има вишу температуру), јавља се трансфер топлотне енергије од топлијег ка хладнијем, на три 

могућа начина: кондукцијом, конвекцијом и зрачењем. Пренос топлоте са хладнијег тела према 

топлијем није могуће (Други закон термодинамике). 

   Размена топлоте кондукцијом се односи на директан контакт два физичка тела. Конвекција 

подразумева неки флуид, као медијум, који се загрева кондукцијом и преноси топлоту другом 

чврстом телу на исти начин (станови се греју претежно конвекцијом топлоте: пећ или радијатор 

загрева ваздух, који струјањем иде до других тела и преноси на њих топлоту кондукцијом). 

Зрачењем се преноси топлота између два удаљена физичка тела без посредства неког медијума 

(на овај начин Сунце загрева Земљу). 

 

МОТОРИ С УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ 

   Мотори са унутрашњим сагоревањем (СУС мотори) су топлотни мотори код којих продукти 

сагоревања (који су вишег енергетског потенцијала, насталог ослобађањем топлоте) својим дирек-

тним дејством врше механички рад. 

Сваки СУС мотор у току свог рада мора обавити основна 4 процеса: 

1. усисавање, 

2. сабијање (компресија), 

3. сагоревање, односно ширење (експанзија) и 

4. издувавање. 

Разлике између типова СУС мотора су у времену, месту и начину вршења ових процеса. Неки мо-

тори врше све процесе у исто време, али на различитим местима у мотору (нпр. млазни мотор), а 

неки врше процесе на истом месту, али у различито време (нпр. клипни Ото и Дизел мотори). 

Мотори СУС деле се на: 

 клипне (мотори промењиве запремине): 

o ротациони, тј. са обртним клиповима (ванкелов мотор); 

o транслаторни (линијски), тј. са осцилујућим клиповима. У ужем смислу, назив 

клипни мотори означава ове моторе, а користи се и назив "класични" клипни 

мотори. У ову групу спадају ото мотори и дизел мотори, а могу бити двотактни и 

четворотактни. 

 струјне (гасна турбина, млазни и ракетни мотори). 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Vankelov_motor
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dizel_motor&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasna_turbina&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raketni_motor&action=edit&redlink=1
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V ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА 

   Хидраулика је грана машинства која се бави преношењем сила путем течних медија. Преко 

притиска у течности преносе се силе, базирајући на једноставној једначини:  

                  
A

F
p  ,  

при чему је: p = притисак, F = сила и А = површина на коју притисак делује. 

   С друге стране, пнеуматика (грчки πνευματικός /пнеуматикос/, "ваздушно") научна је и техни-

чка дисциплина која проучава коришћење компримованих гасова за обављање рада. 

   Веома важна особина хидрауличких уља, која су најчешће употребљавани медији, је њихова 

некомпресибилност. То је уједно и основна разлика између хидраулике и пнеуматике. То значи да 

се сила која делује на уље мање-више директно преноси, без претходног компримирања медија, 

као што је то случај код пнеуматике. Типични притисци у хидраулици су до око 200 bar-а иако су 

и виши притисци могући, као на пример на системима за убризгавање горива (дизела), где се 

употребљавају притисци и до 2000 bar-а. У већини индустријских примена пнеуматике радни 

притисак износи од 5 до 7 bar-a. 

Предности пнеуматике  

 Радни медиј је лаган, па не оптерећује доводне цеви; 

 Нема потребе за повратном цеви јер се искоришћени ваздух може испуштати у околину; 

 Ваздух је еластичан, па не постоји опасност од хидрауличких удара који би могли оште-

тити цеви или опрему; 

 Компримовани ваздух има потенцијалну енергију која се може користити и када компресор 

није у погону. 

Предности хидраулике  

 Може се користити много виши притисак, јер због некомпресибилности медија не постоји 

опасност од експлозије при оштећењу резервоара или цеви. Захваљујући томе може се 

пренети и много већа снага; 

 Сталност количине медија омогућава прецизну контролу померања радног механизма; 

 Главна предност хидраулике је могућност да се мотор одвоји од погона, па конструктер 

има знатно више слободе него са механичким погоном; 

 Лако претварање ротационих покрета у линеарне употребом хидрауличних цилиндара. 

 

   Највећи и одлучујући недостатак хидраулике је њен релативно лош степен деловања (у најго-

рем случају само 30%), јер се велика количина енергије претвара у топлоту. 
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ХИДРАУЛИЧКИ И ХИДРОСТАТИЧКИ ПРИТИСАК 

 

   У течностима у миру влада хидростатички притисак који зависи од дубине и једнак је тежини 

вертикалног стуба течности, јединичног попречног пресека, изнад посматране тачке. Делује у 

свим смеровима подједнако. 

   Хидродинамички притисак се јавља у течностима у кретању и зависи од брзине течности и 

њене густине. 

   Хидраулички притисак се ствара дејством спољне силе на течност и преноси се на цео систем 

подједнако. Притисак гаса узрокован је кретањем његових молекула и зависи од његове густине 

(специфичне запремине) и температуре је парцијални притисак гасова. 

   У међународном систему мерних јединица (SI) притисак се мери паскалом (Pa), који је дефини-

сан као сила од 1 њутна (N) по 1 m², што се представља формулом 

 
 

 

ХИДРОДИНАМИКА 
 

   Хидродинамика (грч.) је област физике, грана динамике флуида, која се бави проучавањем 

течности у кретању и односа притисака унутар њега. Грана хидродинамике која се бави пручава-

њем једнодимензијског струјања назива се хидраулика. Основне једначине којима се ово описује 

су једначина континуитета и једначина количине кретања. У зависности од количине ефеката 

који се узимају у обзир једначина количине кретања може се јавити у облику Ојлерове једначине 

у случају струјања невискозног флуида, или у случају вискозног флуида у облику Навије-Стоксо-

ве једначине. Из овог система може се одредити промена брзине и притиска. 

   Кретање идеалног флуида карактеришу четири основна макроскопска параметра: густина, при-

тисак, температура и брзина делића флуида. Под појмом флуид подразумева се заједнички назив 

за течности и гасове. Једначина континуитета представља облик закона одржања масе: За исто 

време кроз сваки пресек цевног вода протекне иста маса. 

   Најједноставнији облик кретања флуида је стационарно протицање. Код стационарног проти-

цања нема нагомилавања делића флуида, нити њиховог вртложног кретања. Када се у некој тачки 

простора (унутар цеви кроз коју протиче идеалан флуид) брзине честице не мењају у току време-

на, онда се флуид налази у стању стационарног струјања. При томе, брзина кретања честице може 

бити различита од тачке до тачке дуж њене путање. Међутим, у било којој тачки простора брзине 

свих честица које прођу кроз ту тачку су једнаке. Ако се, пак, ови параметри мењају у току 

времена у датој тачки, онда је кретање флуида нестационарно. 

   Струјање флуида може бити слојевито - ламинарно и вртложно-турбулентно. Бездимензиони 

Рејнолдсов критеријум омогућава одређивање режима струјања. Прелазна вредност Рејнолдсовог 

критеријума је 2300. При ламинарном струјању постоје веће разлике брзина у флуиду него при 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB
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вртложном. Гранични слој има велики утицај на брзину свих осталих операција. Повећање брзине 

струјања води смањењу дебљине граничног слоја. 

 

 

ХИДРАУЛИЧКА ПУМПА (пример код авиона) 

 

 

VI ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ 
 

 


