
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК 4 - последњи 

 

Домаћи задатак 4, односи се на испит из предмета 

 

УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ 

 

Услов да се приступи изради 4. задатка су одбрањени 

претходно задати домаћи задаци или да студент има у индексу 

евидентиране одговарајуће предиспитне обавезе у виду 

колоквијума и/или самосталног задатка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.1. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 120 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 60% наставља ка простору монтаже, 20% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 60 kg/s из пријемног складишта као и 100% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле финални производи иду у 

отпрему, 

   

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пнеуматски транспортери, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна 

снага  мотора за транспорт 

 

4. Колица масе 1200kg са теретом тежине: 8kN вуку се уз раван под углом од 30. Брзина 

коју достгну колица покретањем из стања мировања, за 5s, износи: vd=3 km/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- нагиб пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.2. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 150 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 40% наставља ка простору монтаже, 50% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 60 kg/s из пријемног складишта као и 100% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле финални производи иду у 

отпрему, 

   

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ланчани транспортери, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна снага  

мотора за транспорт 

 

4. Колица масе 1000kg са теретом тежине: 8kN вуку се уз стрму раван нагиба: 6%. 

Колица се заустављају у току 5` а претходно су се кретала брзином од vd=10 km/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- угао успона пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.3. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 120 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 60% наставља ка простору монтаже, 20% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 60 kg/s из пријемног складишта као и 80% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже. При томе ресто из термичке 

обраде одлази у отпад. Са линије монтаже финални производи иду у отпрему, 

   

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Елеватори, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна снага  мотора за 

транспорт 

 

4. Колица масе 1000kg са теретом тежине: 10kN вуку се уз стрму раван нагиба: 6%. 

Брзина коју достгну колица покретањем из стања мировања, за 5s, износи: vd=8 km/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- угао успона пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.4. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 140 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 80% наставља ка простору монтаже, 15% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 60 kg/s из пријемног складишта као и 100% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле финални производи иду у 

отпрему, 

   

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пужни транспортери, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна снага  

мотора за транспорт 

 

4. Колица масе 1000kg са теретом тежине: 8kN вуку се уз стрму раван нагиба: 6%. 

Колица се заустављају у току 5`, при чему су се до тада кретала брзином од 5кm/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- угао успона пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.5. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 200 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 70% наставља ка простору монтаже, 20% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 60 kg/s из пријемног складишта као и 100% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле финални производи иду у 

отпрему, 

   

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ланчани транспортери, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна снага  

мотора за транспорт 

 

4. Колица масе 1000kg са теретом тежине: 8kN вуку се уз раван под углом: 20. Колица 

се крећу константном брзином. Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање 

на аксијално оптерећење ужета износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења 

снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- нагиб пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

-    oбавезно је да се ситуација представи скицом 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.6. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 180 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 60% наставља ка простору монтаже, 20% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 80 kg/s из пријемног складишта као и 100% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле финални производи иду у 

отпрему, 

   

2. Зглобни ланци: типови, карактеристике тих типова, брзине и убрзања ланца на 

ланчанику, 

 

3. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Колица масе 1300kg са теретом тежине: 7kN вуку се уз раван под углом од 200. 

Брзина коју достгну колица покретањем из стања мировања, за 5s, износи: vd=3 km/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- нагиб пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.7. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 200 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 60% наставља ка простору монтаже, 20% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 80 kg/s из пријемног складишта као и 100% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле финални производи иду у 

отпрему, 

   

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Инерцијални транспортери, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна 

снага  мотора за транспорт 

 

4. Колица масе 1200kg са теретом тежине: 10kN вуку се уз стрму раван нагиба: 5%. 

Брзина коју достгну колица покретањем из стања мировања, за 5s, износи: vd=12 km/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- угао успона пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 

 

 

 

 

               A                          B 

 1000 

 
 

     А                           В 
                  

 

А 

3700 



ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.8. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 160 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 60% наставља ка простору монтаже, 20% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 50 kg/s из пријемног складишта као и 100% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле финални производи иду у 

отпрему, 

   

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Елеватори, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна снага  мотора за 

транспорт 

 

4. Колица масе 1000kg са теретом тежине: 10kN вуку се уз стрму раван нагиба: 6%. 

Брзина коју достгну колица покретањем из стања мировања, за 20s, износи: vd=5 km/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- угао успона пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.9. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана предавања: 4, сл. 3.5, при чему се подразумева праволинијски ток материјала. 

При томе 120 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка простору машинске 

обраде одакле 60% наставља ка простору монтаже, 30% ка термичкој обради а ресто 

одлази у отпад. Проток од 80 kg/s из пријемног складишта као и 100% материјала из 

термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле финални производи иду у 

отпрему, 

   

 

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пнеуматски транспортери, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна 

снага  мотора за транспорт 

 

4. Колица масе 1500kg са теретом тежине: 8kN вуку се уз стрму раван нагиба: 6%. 

Брзина коју достгну колица покретањем из стања мировања, за 5s, износи: vd=3 km/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- угао успона пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 4.10. 

 

1. Направити шему тока материјала у размери, за простор материјалне производње, 

Писана пред, сл. 3.5. При томе, 130 kg/s материјала из пријемног складишта протиче ка 

простору машинске обраде одакле 80% наставља ка простору монтаже, 10% ка 

термичкој обради а ресто одлази у отпад. Проток од 60 kg/s из пријемног складишта као 

и 100% материјала из термичке обраде одлази директно у простор монтаже одакле 

финални производи иду у отпрему, 

   

2. За виљушкар оптерећен шемом оптерећења према слици,   установити: 

- потенцијалну енергију терета тежине: F1=15kN на висини: h=1.2m, 

- убрзање терета ако се брзина са 0.5 повећа на 0.8m/s за 2 s  

- потребну снагу за подизање терета ако је коефицијент искоришћења 

хидростатичког преноса:  =0.8,  

- реакцијe на предњим и задњим точковима aко је маса виљушкара: 3t, 

- констатовати да ли је задовољен услов стабилности а ако није шта је узрок и 

констатовати шта треба предузети да би се проблем решио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пужни транспортери, услов транспорта, угао успона пужа, учинак и потребна снага  

мотора за транспорт 

 

4. Колица масе 1000kg са теретом тежине: 8kN вуку се уз стрму раван нагиба: 6%. 

Брзина коју достгну колица покретањем из стања мировања, за 10s, износи: vd=3 km/h. 

Коефицијент трења износи: 0.04. Допуштено напрезање на аксијално оптерећење ужета 

износи:  = 800N/mm2. Коефицијент искоришћења снаге износи 85%. 

 

Установити: 

- потребну силу у ужету да би се колица вукла узбрдо, 

- потребан попречни пресек ужета, 

- угао успона пута, при томе угао успона од 450 одговара нагибу: 1 100%, 

- убрзање колица, 

- силу инерције којом се колица убрзавају, 

- снагу потребну за вучу; 

oбавезно је да се кретање колица са теретом стрмом равни представи скицом са 

разложеним векторима сила које учествују у кретању. 
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