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ОПАСНОСТИ КОД  
МЕХАНИЧКИХ ПРЕНОСНИКА СНАГЕ 



ЦИЉ И ИСХОДИ ПРЕДАВАЊА  
 Указати на значај механичких преносника снаге 

(МПС) 
 Препознавање опасности од ротирајућих 

елемената  
 Упознатвање са мерама безбедности и заштите 

при раду механичког преносника снаге, 
 Смањење ризика при раду са МПС. 
 Студент треба да препозна опасности и 

штетности које могу да изазову МПС. 
 



ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ОД 
МЕХАНИЧКИХ ПРЕНОСНИКА СНАГЕ  

 Опасности и штетности које се могу јавити у раду са 
механичким преносницима снаге могу се груписати на:  

 механичке опасности:  
 од обртних делова,  
 од обртања преносних парова,  
 од делова који увлаче,  
 од делова који могу да пригњече, 
 од делова са инерцијалним обртањем. 

 физичке штетности:  
 бука и  
 вибрације  



Механичке опасности од 
обртних делова  



Механичке опасности од 
обртних делова  

 Опасност настаје ако: 
 површине ротирајућих делова имају већу 

храпавост од предвиђене; 
 постоје завртњи/навртке на пример на 

спојницама; 
 ако клин вири из споја зупчаника и вратила, и 

избочине које се налазе на ротирајућим 
деловима. 



Опасности од избочина  

а – завртњи/навртке;  
б - клин вири из споја; 
в – избочине на фрикционом точку 



Нечистоће на вратилима  
као узрок повреде 



Карданско вратило између радне 
и прикључне машине 



Механичке опасности од 
обртања преносних парова  

Пример коришћења зупчастог каишног преносника са котурима затезачима 



Механичке опасности од 
обртања преносних парова  

опасност од увлачења 

Обртни елементи  
близу непокретних носача 



Механичке опасности од 
обртања преносних парова  

Примери кретања: 
обртног, 
праволинијског и 
тангентног 



Механичке опасности  
од делова који увлаче  

Радна машина заснована на механичком преноснику снаге 



Механичке опасности  
од делова који увлаче  

Увлачећи ваљци и ток несреће при раду са увлачећим ваљцима 



Механичке опасности  
од делова који увлаче  

Увлачећи ваљци и 
ток несреће при 

раду са увлачећим 
ваљцима 



Делови са инерцијалним 
окретањем  



Физичке штетности - вибрације 

Узроци неуравнотежења обртних елемената 
(а – деформација зупца зупчаника; б - деформација 

вратила; в - неправилно улежиштење) 



МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ЊИХОВА 
СРЕДСТВА 

 У систему БЗР најважнији задатак је да се после 
дефинисања места и извора опасности и 
штетности, примене мере да се те опасности и 
штетности сведу на најмању могућу меру.  

 Заштита подразумева да се примене следеће 
мере:  
 техничке и  
 организационе.  



ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 Средства техничке заштите, представљају најбољи 

и најпоузданији облик заштите, јер се примењују при 
конструисању и пројектовању машиснких система. 

 На кућишту постоји конструктивно решење којим се 
обезбеђуеје вршење контроле нивоа уља за 
подмазивање, као и отвор за контролу рада. 



ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 Каишни и ланчани парови су по правилу на 

комбајнима без кућишта па се морају заштити са 
вратима . 

Пример коришћења зупчастог каишног преносника са котурима 
затезачима на транспортеру (1-заштитни поклопац) 



ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 Карданско вратило може да захвати одећу радника 

и да га усмрти. Зато заштита вратила мора бити 
исправна. Рад са карданским вратилом је безбедан, 
ако је на њему исправна пластична навлака  

Пластична навлака за карданско вратило 



ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 Благовремена припрема машина за коришћење, 
 Редовно сервисирање и одржавање,  
 Поштовање упутства и континуирана обука 

руковаоца машина.  
 

 Пре свега радник је обавезан да за било коју 
интервенцију заустави погонску машину и пре 
сваке интервенције провери да ли је безбедно 
приступити машини.  

 Радници су дужни да носе прописана лична 
заштитна средства . 



ЗАКЉУЧАК 

 Свакако да је велика предност свих елемената који 
чине склоп механичких преносника снага, са аспекта 
безбедности, у томе што инжењери стално долазе у 
контакт са њима и разумеју њихову сврху те је на тај 
начин смањен ризик од могућих несмотрених повреда.  

 Са друге стране, радници често, у брзини, праве 
несмотре грешке које могу бити изузетно опасне и са 
трајним последицама. 

 



ЗАКЉУЧАК 
 Опасности које се јављају при раду са 

незаштићеним преносницима снге, представљају 
ризик и потенцијалну механичку опасност услед 
обртања делова и пресносних парова, чиме 
преносник може да увуче део радникове одеће и 
самог радника, изазивајући при том незгоду у 
облику пригњечења, нагњечења, прелома, 
одсецања прстију, а код великих механичких 
система може доћи и до смртног исхода.  



ЗАКЉУЧАК 
 Препорука је да преносници снаге буду, кад је год 

могуће, смештени у кућиште које ће обезбедити већу 
безбедност радника и радне средине, смањујући при 
том могуће опасности и штетности. Тамо где су 
преносници отворени, обавезно је повећати ниво 
пажње и максимално поштовати радна упутства. 

 На крају, најважнија ствар је стална едукација 
запослених у циљу бољег разумевања радног процеса 
и радних захтева уз стално наглашавање захтева 
безбедности. Тиме радник бива континуирано 
обучаван, чиме се ризик од могућих опасности и 
штетности смањује. 
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