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Циљ овог рада је да укаже на битне елементе које треба укључити у поступку

Циљ и исходи предавања 

операције манипулисања теретом и укаже на проблеме који се јављају при раду са
ауто-дизалицама и пружи решења за њихов поузданан и безбедан рад.
Кључне речи: ауто-дизалица, безбедност, незгода.



Ауто-дизалица представља мобилно-дизалично-транспортно-претоварно
средство, намењено за подизање терета различитих маса на различите висине и 
дохвате.
A ј ћ ј ћ б јAуто-дизалице имају могућност реализације знатно већег броја радних 
операција:
• подизање/спуштање терета,
• подизање/спуштање стреле,

( ј• промена дужине стреле - телескопирање (у случају
телескопских стрела),

• окретање горњег строја,
• кретање дизалице по тлу (у случају њеног ослањања

на пнеуматицима).

Радна кретања ауто-дизалице



Број и врсте незгода код дизалица и ауто-дизалица

Незгода у зависности од врсте Незгода код ауто-дизалица у 
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Превртања ауто-дизалица



Пре почетка рада, руковалац на аутодизалици утврђује стабилност дизалице, 
физичке препреке за рад или кретање дизалице и близину електричних водова, 
као и следеће:као и следеће:
Поравњање терета - Да ли је терет постављен у позицију да се врши безбедна 
манипулација и рад.
Употреба стопа - стабилизатора - Да ли су стопе дизалице, када је потребно, 
избачене и употребљене у складу с препорукама произвођачаизбачене и употребљене у складу  с препорукама произвођача.
Приступ радној зони - Приступ радној зони  мора бити обезбеђен, односно ограђен 
оградом или траком са јасним упозорењем, како би се спречио приступ трећих лица. 
Ограда мора да одговара простору који би захватала дужина стреле када је опружена.



Стабилност терета

Облик терета и распоред његових маса
могу да утичу на његово померање током
транспорта. 
Стабилност терета се обезбеђује 
познавањем његовог тежишта. 
Потребно је да се тежиште терета налази
испод тачке вешања и на линији са тачком
вешања!

Неправилно и правилно 
вешање терета



Стабилност ослањања

Код аутодизалица са гуменим 
точковима уграђују се додатнеточковима уграђују се додатне 
потпоре које се завршавају 
стопама.
Тиме се избегава у случају већих 

ћ ђ
Ослањање ауто-дизалице на потпоре (лево) 

и пнеуматике (десно)

оптерећења да дође до 
испуштања гума.

При постављању
потпора, треба
водити рачуна да
су све стопе у у у
хоризонталној
позицији

У ј Правилно (лево) и неправилно (десно) 
ослоњена ауто-дизалица

Уколико се само две или једна потпора, 
треба поступати са дизалицом као да се
налази у режиму рада само на точковима!!!



Утицај ветра

Сама дизалица се пројектује за одређене брзине ветра. 
Р бРуковалац на дизалици мора бити упознат са ограничењима 
везаним за јачину ветра.

Ветар који делује 
на бок дизалице, 
утиче на смањење 
kапацитета 

Ветар који делује с 
преда односно отпозади 
на дизалицу, тежи 
да изазове превртање а ац е а

дизалице. 
д р р
дизалице уназад,
односно унапред. 

Утицај ветра на ауто-дизалицу.

Битно је нагласити, да због вертикалног профила брзине 
ветра, оно што у близини тла делује као слаб поветарац, на 
радним висинама од 30 и више метара, може имати знатну 
брзину!!!



Носивост аутодизалице
На слици је дат приказ једног
дијаграма носивости аутодизалице,дијаграма носивости аутодизалице, 
који обезбеђује произвођач. 
На основу оваквог дијаграма се
унапред планира дужина стреле, 
односно максимална тежине теретаодносно максимална тежине терета
којим се манипулише

Дијаграм носивости ауто-дизалице



На основу врсте манипулације терета која се ради, 
могуће је поделити их у 4 ризичне категорије:

Категоризација ризика померања терета

могуће је поделити их у 4 ризичне категорије:
 Рутинска подизања терета ;
 Подизања терета са ниским;
 Подизања терета са умереним ризиком; 
 Подизања терета са великим ризиком Подизања терета са великим ризиком.





У овом предавању су приказане основе безбедног манипулисања теретом помоћу 
ауто-дизалице

Закључак

ауто дизалице. 
Повећана безбедност на раду ауто-дизалице се остварује превентивним деловањем: 
ограниченим кретањем људства у рејону рада дизалице, 
правилним позиционирањем ауто-дизалице, 
као и правилним позиционирањем самог теретакао и правилним позиционирањем самог терета. 
Из тог разлога је важно да се обезбеде одговарајуће процедуре. 
Оваквим процедурама се ефикасно спречава да дође до незгода у раду.


