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ТОКОВИ МАТЕРИЈАЛА У УНУТРАШЊЕМ ТРАНСПОРТУ 

 

Токови материјала се анализирају у оквиру неког простора материјалне 

производње док се анализа тока људи разматра на простору путничког 

саобраћајног терминала или ски центра.  

 

3.1. Анализа токова материјала у оквиру простора материјалне 

производње 

Оваква анализа се реализује:  

- у оквиру читавог производног комплекса, 

- у оквиру једног погона, 

- између једног и више одељења конкретног погона, 

- унутар једног одељења, 

- дуж одређене технолошке линије, 

- између радних места. 

 

Шеме приказују ток материјала односно предмета рада са појединачним 

операцијама по редоследу догађаја, сл. 3.2 – 3.6. 

 

Симболи који се користе при опису тока материјала у материјалној 

производњи, кроз производни погон,  дефинисани су од стране Society of 

Mechanical Engineers – АSМЕ, сл. 3.1. Ови симболи се примењују при 

пављењу шема тока материјала. Примери овог метода дати су на сл. 3.2. 

и 3.3. и на шеми процеса која се односи на проблематику аутомобилске 

индустрије. 

 

 



 

Слика 3.1 . 

 Симболи Society of Mechanical Engineers – ASME 

 

 

 

 

Симболи Дефиниција Сврха 

Операција 

 

 

Операцијом називамо промену физичких или 

хемијских особина почетног материјала било 

каквом механичком, хемијском или термичком 

обрадом. 

предмет се 

обрађује  

Транспорт 

 

 

Транспортом се назива преношење материјала, 

полуфабриката или готових делова са једног 

места на друго, не укључује непосредно 

руковање материјалом на радном месту. 

Преношење 

или 

премештање 

Провера 

 

 

Провером се назива преглед димензија или 

квалитета материјала, полуфабриката или 

готових делова са циљем одређивања количине, 

квалитета или ма које од тих особина. 

Преглед, 

испитивање и 

провера 

Застој 

 

 

Застој настаје када услови производње не 

дозвољвају извршење операције која следи. Под 

застојем се не подразумева задржавање дела ради 

извођења технолошких захвата над њим. 

Чекање 

предмета рада 

на 

процесирање 

Складиштење Складиштење се изводи онда када се предмет 

рада складишти ради чувања или чекања на 

отпрему 

Предмет 

мирује 

Комбиновани 

рад 

Овај симбол се користи ради приказа потребе за 

извршењем операције и техничке провере са 

неколико или једним радником на једном те 

истом радном месту. 

Предмет се, 

истовремено, 

налази у две 

фазе 



 

 

Слика 3.2.  

Шема процеса производње ваљаних облога, [21] 



Слика 3.3. 

Шема процеса, примена симбола АСМЕ Производња клипа,[21] 

 

 



Примена АSМЕ симбола на карти редоследа поступака дата је за случај, 

производње аутомобилског браника, сликом: 3.4 

Слика 3.4.  

Редослед операција за производњу браника, [21] 

 

Графички приказ тока по правцима кретања и количинама материјала, 

(material flow diagram), дат је сл. 3.5 и 3.6, која се односи на дијаграм тока 

материјала од складишта сировог материјала искладишта 

полупроизвода до отпреме, односно, отпада, дат на тлоцрту. 

 

Предњи                      Задњи                        Навртка             Одстојник                   Вијак                    Упорни                 Еластични             Пластична 

Браник                      браник                          М 10                                                       М 10               причвршћивач              носач                       маска     



Према сл. 3.5 укупна маса материјала, односно, број људи који улазе у 

тачку рачвања, једнаки су маси материјала, односно, броју људи у тачки 

након рачвања. Укупна ширина свих шрафираних трака пре рачвања, сл. 

3.5, једнака је укупној ширини шрафираних трака након рачвања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3.5. 

Графичка карта 

тока материјала, 

[1] 

 

 

 

Шематски приказ тока материјала у оквиру неког производног простора са 

јасно издиференцираним тачкама рачвања од којих се сужава ширина 

траке, односно, ширина тока материјала, дат је сликом 3.6. 

 

 

 

 

 

 

Складиште сировог 

материјала 
Складиште 

полупроизвода 

Машинска обрада 

Термичка 

обрада 

Машинска 

обрада 

     Mонтажа 

     Отпрема 

Отпад 

Размера 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3.6.  

Шема тока материјала на тлоцрту производног простора, [1] 

 
 

 

3.2. Анализа токова путника на саобраћајном терминалу и ски центрима 

Пројекат, еквивалентан пројекту, сл. 3.5 и 3.6, израђује се и при 

установљавању потребног капацитета саобраћајница на аеродромима, 

станицама градске и приградске железнице, сл. 5.7 и 5.8, на којима се 

сучељава више линија те и токова путника као и потребног капацитета 

жичара, ски лифтова и стаза у неком ски центру. Тако се установљава 

капацитет жичара и ски лифтова који воде из центра где су концентрисани 

смештајни капацитети: хотели и одмаралишта у више праваца ка врховима 

одакле се врши рачвање ка околним врховима и стазама. Такође, 

установљава се и капацитет жичара и ски лифтова на које се ови претходни 

рачвају као и капацитет ски стаза. Укупан капацитет првих, напајајућих, 

мора бити једнак капацитету напајаних  - оних на које се прве рачвају. 

Капацитет се установљава  анализирајући часовни проток скијаша. 

отпрема 

отпад 

Складиште сировина 

Машинска  

обрада 

Термичка 

обрада 

монтажа 

Размера 

Складиште 

полупроизвода 

који се 

транспортују 

директно на 

линију монтаже 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКИ СИСТЕМИ УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА 

Представљају просторе на којима је унутрашњи транспорт основна 

делатност: луке, путнички, сл. 5.6 – 5.8 и робни терминали, сл. 5.9 и 5.10, 

рудници, 5.11 – 5.13, ...., за разлику од погона, материјалне производње где 

је унутрашњи транспорт подршка основној делатности – производњи и где 

је битно да средство унутрашњег транспорта буде оптимално и по типу и 

по капацитету а и по снази мотора. 

Слика 5.7. 

 Покретни 

тротоар на 

аеродромима и 

станицама 

подземне 

железнице 
 

 

 

 

 

Слика 5.8. 

Покретне 

степеницe 



Данас се у великим лукама све више примењују претоварни мостови, сл. 

5.10, који су целина формирана од порталне преносилице и дизалице са 

стрелом или рамне дизалице са препустом и одговарајућим средством за 

захватање, материјала. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 
Слика 5.9. Лучкe дизалицe на                 Слика 5.10 Претоварни мост 

        контејнерском терминалу 

 

5.3. Рудници, површински копови руде и каменоломи 

У овој привредној грани унутрашњи транспорт је нашао место кроз 

средства континуалног транспорта, средства жичаног транспорта, 

железничког транспорта са електро и дизел вучом као и кроз претоварну 

механизацију,  рото багере - ровокопаче на површинским коповима, сл. 

5.11, и камионе – дампере велике носивости. 

 

За транспорт руде, јаловине или камена на растојања до 2000 m користи се 

тракасти транспортер са наборима, сл. 5.12, као и чланкасти, сл. 5.13, 

носивости и до 20.000 t. Ови други имају већу примену због већег 

капацитета, до 2500 t/h, мањег осипања терета, као и могућности 

савлађивања кривина полупречника од 5 m. Нагиб ових конвејера може 

бити до 600. 

 



 
 

Слика 5.11. 

Роторни багер – ровокопач 

 

Ширина чланака износи 400 – 1600 mm а дебљине су до 12 mm. 

Транспортер са набораном траком има погодност утолико што омогућава 

лакши транспорт расутог материјала под нагибом и већег је капацитета по 

метру траке у односу на транспортер без набора, сл. 5.12. Носиви елемент 

је наборана трака. Погон је ланцем. Полупречник скретања у равни је до 

3.5 m, а угао успона 450 што узрокује, истовремено, и смањење капацитета 

(са повећањем угла успона капацитет пада). Ширина траке је 500-1000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Слика 5.12                                                  Слика 5.13. 

            Транспортер са наборима                         Чланкасти транспортер 

 



У рудницима велику примену имају и возови који се крећу по шинском 

путу. Средства унутрашњег транспорта морају бити снабдевена 

одговарајућим заштитним 

уређајима за рад у зони високог 

ризика са становишта могућности 

појаве експлозије. Такође се, за 

превоз запослених, користе 

лифтови. Веома често транспорт 

руде или камена са површинског 

копа није могуће обавити путним 

средствима, углавном због тешко 

приступачног терена. Тада се 

примењује жичани транспорт – 

жичаре, сл. 5.14. 

попречни пресек ужета са струковима, погл. 8 

 

Слика 5.14 Жичара 

 

Овакав вид транспорта се реализује вагонетима или ведрима, посудама. 

Примену имају и транспортери ове врсте са куком за качење терета који 

може да клиза. Дужина транспортног пута износи до 20 па чак и 60 кm док 

је дужина кабла између ослоних носача и до 4000 m. Нагиб пута може да 

буде до 450 успона. Капацитет овог транспортера је од 5 до 20 t/h са 

приближно 200 вагонета на h, док је брзина кретања терета 0.8 до 2.5 m/s. 

Кретање може бити кружно и наизменично, праволонијско. Носивост је до 

5 t или а запремине су до 5 m3. Конструкцијом се предвиђа да буде једно 

уже које је и вучно и носеће док се може решити да буду два ужета – једно 

вучно а друго носеће, ово за веће силе тежине терета, сл. 5.14. Код жичаног 

транспорта са вагонетима предвиђа се највећи обим транспорта при чему 

утоварна станица мора имати опрему за пуњење вагонета путем левка за 



дозирање. Овакав вид транспорта је погодан како за комадни тако и за 

расути терет. Инсталација транспорта мора поседовати и уређаје за 

укључивање и искључивање вагонета, кочнице и опрему за ношење кабла 

као и погон и мрежу за заштиту саобраћајница или других објеката преко 

којих прелазе делови транспортог пута. 

Жичани транспорт има до пет сегмената 

са међустаницама и погонским групама 

са хоризонтално постављеним 

ожљебљеним точковима за уже 

пречника до 2.5 m.  

 

Слика 5.15.  

Конзолна дизалица      

 

5.6. Промет специфичних материјала: прехрамбена и хемијска индустрија 

У прехрамбеној индустрији се, у великој мери, користе транспортери 

континуалног вида транспорта али произведени од материјала и на начин 

који омогућава испуњење врло строгих критеријума у погледу на хигијену. 

При томе се, у силосима нпр, тежи примени гравитационих и пнеуматских 

транспортера где год је то могуће. Ово из разлога што је транспорт под 

утицајем земљине теже, контролисано падање материјала, најјевтинији вид 

транспорта а и могуће је задовољити више критеријуме са становишта 

хигијене. Са друге стране, у великој мери се користи и пнеуматски 

транспорт, сл. 5.16, јер се на тај начин омогућава, на основу разлике у 

специфичној тежини, и сепарација, одвајање зрна од јаловине, код 

житарица, нпр. У хемијској индустрији је основна специфичност то што 

средства транспорта у условима загађености средине морају бити физички 

и просторно одвојена од запослених.  

 

 



                                               

 

 

 

Слика 5.16 

Пнеуматски транспорт 

 

 

То узрокује потребу да се средство транспорта поставља у посебан 

заштитни оклоп, и да се обезбеђује утовар и истовар без непосредног 

ангажовања запослених. 

 

У грађевинарсву, од средстава унутрашњег транспорта, највећу примену 

имају специјалне машине: ровокопачи, вибрационе бушилице, возило са 

утоварном кашиком, сл. 5.19, торањске дизалице, сл. 5.20, као и 

аутодизалице, сл. 5.21 носивости према Т. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5.19.                                                   Слика 5.20. 

Утоваривач са кашиком                                Торањска дизалица 



 

Слика 5.21.  

Аутодизалица у грађевинарству 

Таблица Т. 5.1. Зависност носивости аутодизалица, сл. 5.21, од растојања 

 

 

5.9. Пољопривреда 

Веома је широк дијапазон унутрашњег транспорта у овој делатности а 

заснива се на возилима погоњеним дизел мотором: тракторима и возовима, 

средствима континуалног транспорта, првенсвено тракастим и 

инерцијалним транспортерима као и бацачима. Такође су заступљена 

средства пнеуматског транспорта која се користе за сепарацију материјала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


